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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Broiler (Pedaging) 

Di Indonesia istilah broiler sering disebut ayam potong ras atau ayam 

pedaging.  Broiler merupakan salah satu ternak alternatif untuk memenuhi permintaan 

masyarakat akan daging dan telah banyak diusahakan baik dalam skala kecil maupun 

besar.  Dalam ilmu peternakan, istilah broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain 

ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri 

khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong 

pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan 

efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 1992).  Menurut 

Suprijatna et al. (2005), ayam broiler adalah memiliki sifat yang tenang, bentuk tubuh 

besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih, dan produksi telur 

rendah.  Ayam broiler merupakan ayam yang memiliki daging empuk, kulit licin dan 

lunak, sedangkan tulang rawan dada belum membentuk tulang yang keras, ukuran 

badan besar dengan bentuk dada yang lebar, padat dan berisi.  Menurut Rasyaf (2004) 

ayam broiler dikonsumsi pada umur yang bervariasi, di luar negeri ayam broiler 

dikonsumsi pada umur 7 sampai 8 minggu dengan berat badan sekitar 1,8 kg, 

sedangkan di Indonesia sendiri umumnya lebih singkat yaitu pada umur 5 sampai 6 

minggu dengan berat badan 1,3 sampai 1,4 kg.  

  Ayam broiler dapat digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging 

artinya dipelihara khusus untuk penghasil daging (Hardjoswaro dan Rukminasih, 
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2000).  Keunggulan ayam broiler adalah jenis ternak dengan pertumbuhan relatif 

cepat, sehingga umur jualnya cukup pendek yaitu 5 sampai 6 minggu, sedangkan 

kekurangannya adalah ayam ini sering berkompetisi dengan manusia dalam 

penyediaan bahan makanan dan daya tahan ayam broiler terhadap penyakit rendah 

bila dibanding dengan ayam kampung (Rasyaf, 2004).  Scott et al. (1982),  

membedakan pemeliharaan ayam broiler menjadi tiga fase, yaitu fase pre starter 

umur 0-2 minggu, fase starter-growing umur 2-6 minggu dan umur 6 minggu sampai 

dipasarkan fase finisher.  Menurut Rasyaf (1995) dalam beternak ayam broiler, 

dikenal dua masa pemeliharaan, yaitu: a) Masa pemeliharaan awal atau (starter), ini 

merupakan masa anak sampai saat anak broiler itu sudah layak untuk hidup layak.  

Masa awal ini meliputi anak broiler itu sejak usia satu hari sampai empat minggu dan 

b) Masa pemeliharaan akhir (finisher), ini merupakan saat terakhir kehidupan broiler.  

Pada akhir periode inilah broiler siap untuk dijual atau siap untuk dipotong. 

Ayam broiler diberikan makanan dalam bentuk pellet, ransum yang diberikan 

harus menyediakan semua zat-zat makanan yang penting untuk pertumbuhan cepat, 

dan biasanya ditambahkan antibiotik atau bahan-bahan tambahan additives lainnya.  

Komposisi dari bahan-bahan pokok atau bahan-bahan dasar untuk ransum ayam 

broiler dapat dibuat sebagai berikut: 

- 50-70% kelompok bahan makanan berasal dari tanaman yang kaya akan zat 

hidrat arang, seperti jagung, dedak jagung dan dedak halus atau bekatul. 

- 6-10% kelompok bahan makanan berasal dari hewan, sebagai sumber protein 

hewani, seperti tepung ikan, tepung udang, tepung darah dan protein tepung 

hewan. 
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- 2-5% bahan untuk campuran mineral utama yaitu: tepung kapur sebagai 

sumber kalsium, tepung tulang sebagai sumber fosfor, dan garam dapur 

sebagai sumber natrium dan khlor. 

2.2 Karkas dan Potongan Komersial Karkas 

Menurut Murtidjo (1987) karkas adalah daging bersama tulang ayam hasil 

pemotongan setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, kaki sampai 

batas lutut serta dari isi rongga perut ayam.  Menurut Soeparno (2005), karkas ayam 

merupakan tubuh ayam, dimana bulu, darah, kepala, dan jeroannya dihilangkan atau 

dikeluarkan.  Dinyatakan pula, bagian pecahan karkas terdiri dari sayap (wing), paha 

atas (thigh), paha bagian bawah (drumstick), dada (breast), dan punggung (back).  

Karkas atau komposisi fisik karkas terdiri dari komponen tulang, otot daging, lemak 

dan semua jaringan yang akan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai 

dengan besar bobot badan ternak tersebut.  Faktor yang mempengaruhi komposisi 

fisik karkas (daging, tulang, dan lemak) adalah makanan, umur, dan jenis kelamin.  

Penimbunan lemak karkas meningkat dengan bertambahnya umur.  Disamping itu 

juga ayam jantan, lebih sedikit mengandung lemak dibanding ayam betina (Soeparno, 

2005). 

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat menentukan dalam produksi 

ayam broiler.  Produksi karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya 

karkas ayam pedaging cukup bervariasi.  Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran 

tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada (Jull, 

1979).  Besarnya persentase karkas dari bobot hidup sekitar 75% (Rasyap, 1999).  

Persentase bobot karkas rata-rata ayam pedaging yang diberi ransum mengandung 
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tepung cacing tanah sampai 15% berkisar antara 68,04-71,80%, dengan konversi 

karkas antara 2,4-2,6 (Resnawati, 2002).  Bagian potongan karkas komersial yang 

biasa dipasarkan terdiri dari paha, dada, punggung, sayap dan leher (Siregar et al., 

1981). 

Bagian-bagian karkas untuk ayam broiler terdiri atas sayap, dada, paha, dada 

bertulang, dada tanpa tulang dan lemak abdominal.  Bobot karkas dan persentase 

setiap bagian-bagian pada karkas berbeda-beda untuk setiap umumnya.  Ayam broiler 

sekarang ini umumnya tidak dipasarkan dalam bentuk utuh tapi dalam bentuk 

potongan-potongan komersial.  Proporsi dari bagian karkasnya seperti paha, sayap, 

betis dan dada berturut-turut adalah 10%, 15%, 17%, 19%, dan 30% dari bobot 

karkas.  Bagian dada dan punggungnya dapat dibelah dua menjadi potongan karkas 

komersialnya berjumlah 10 buah (Buckle, 1987). 

Persentase karkas adalah perbandingan bobot karkas segar dan bobot hidup 

dikalikan 100%.  Persentase karkas dapat dipengaruhi bobot badan, bangsa ternak, 

jenis kelamin, organ dalam, dan mutu ransum (Rizal, 2006). Murtidjo (1987), 

menyatakan bahwa persentase karkas merupakan faktor yang paling untuk menilai 

produksi ternak, karena produksi erat hubungannya dengan bobot hidup, dimana 

semakin bertambah bobot hidupnya maka produksi karkasnya semakin meningkat.  

Ayam yang bobot tubuhnya tinggi akan menghasilkan persentase karkas yang tinggi, 

sebaliknya ayam yang bobot hidupnya rendah akan menghasilkan persentase karkas 

yang rendah. 

2.3 Ampas Tahu Terfermentasi 
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Ampas tahu merupakan limbah pembuatan tahu, yang masih mengandung 

protein dengan asam amino lisin dan methionin serta kalsium yang cukup tinggi.  

Namun ampas tahu juga mengandung serat kasar yang tinggi, sehingga dalam 

penggunaanya sebagai bahan pakan unggas harus dibatasi karena mengganggu 

pencernaan.  Ditinjau dari komposisi kimianya ampas  tahu  dapat  dimanfaatkan 

sebagai sumber protein karena kandungan protein dan lemak pada ampas tahu yang 

cukup tinggi, tetapi kandungan tersebut berbeda tergantung tempat dan cara 

prosesnya.  Kandungan ampas tahu yaitu protein 8,66%, serat kasar 19,44% lemak 

3,79%, air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat memungkinkan ampas tahu untuk 

diolah menjadi bahan makanan ternak (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, 

2011).  

Menurut  Prabowo et al. (1983)  bahwa  ampas  tahu  dapat  disimpan  dalam  

jangka  waktu  lama  bila  dikeringkan  terlebih  dahulu.  Biasanya  ampas  tahu  

kering  digunakan  sebagai  komponen  bahan  pakan unggas.  Untuk  memperoleh  

ampas  tahu  kering,  dilakukan  dengan menjemur  atau  memasukkannya  ke  dalam  

oven  sampai  kering,  kemudian digiling sampai menjadi tepung (Imalosita-IPB, 

1981).  

Korossi (1982) menyatakan bahwa ampas tahu lebih tinggi kualitasnya  

dibandingkan  dengan  kacang  kedelai.  Protein ampas tahu mempunyai nilai biologis 

lebih tinggi dari pada protein biji kedelai dalam keadaan mentah karena bahan ini 

berasal dari kedelai yang telah dimasak.  Kandungan zat gizi yang baik, ampas tahu 

juga memiliki  antinutrisi  berupa  asam  fitat  yang  akan  mengganggu  penyerapan 
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mineral bervalensi 2 terutama mineral Ca, Zn, Co, Mg, dan Cu, sehingga 

penggunaannya untuk unggas perlu hati-hati (Cullison, 1978). 

Ampas  tahu  memiliki  kadar  air  dan  protein  yang  cukup  tinggi sehingga  

bila  disimpan  akan  menyebabkan  mudah  membusuk  dan berjamur.  Ampas tahu 

dalam keadaan segar berkadar air sekitar 84,5% dari bobotnya.  Kadar air yang tinggi 

dapat menyebabkan umur simpannya pendek dan serat kasar yang tinggi menjadi 

faktor pembatas penggunaannya dalam ransum ayam (Mahfudz, 1997).  Oleh karena 

itu untuk mempergunakan ampas tahu perlu diberi perlakuan dan salah satunya 

adalah dengan fermentasi. 

Prosedur fermentasi ampas tahu adalah sebagai berikut: (1) ampas  tahu  

dikukus selama 45 menit dihitung sejak air kukusan mendidih, kemudian  

didinginkan; (2) setelah dingin, selanjutnya  ditambahkan  kultur  Saccharomyces sp. 

kemudian disemprot dengan larutan gula sambil diaduk secara merata; (3) selanjutnya  

ampas  tahu  tersebut  dimasukkan  ke  dalam kantung polytilin yang telah dilubangi 

di beberapa tempat untuk mendapatkan kondisi aerob, selanjutnya diinkubasi pada 

suhu ruang selama 3 hari; dan (4) setelah masa inkubasi selesai, produk dikeringkan  

di ruang terbuka, setelah kering kemudian di haluskan seperti tepung dan siap 

dicampurkan dengan bahan pakan lainnya (Suprapti et al., 2008). 

Proses fermentasi dengan menggunakan ragi yang mengandung kapang 

Rhyzopus oligosporus dan R. oryzae dapat menyederhanakan partikel bahan pakan, 

sehingga akan meningkatkan nilai gizinya.  Fermentasi ampas tahu dengan ragi akan 

mengubah protein menjadi asam-asam amino dan secar tidak langsung akan 

menurunkan kadar serat kasarnya (Mahfudz et al., 1996).  Mahfudz (2006) 
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melaporkan bahwa ampas tahu, sebelum dipakai sebagai bahan penyusun ransum, 

terlebih dahulu difermentasi dengan ragi yang mengandung kapang Rhyzopus 

oligosporus dan R. oryzae.  Penggunaan ampas tahu terfermentasi pada level 10% 

tidak berpengaruhn nyata terhadap berat karkas dan persentase karkas.  Akan tetapi, 

pada level 15% dan 20% secara nyata meningkatkan berat dan persentase karkas. 

2.4 Probiotik 

Probiotik umumnya merupakan flora normal saluran pencernaan, namun 

jumlahnya sangat terbatas, sehingga perlu diperbanyak dengan cara mengkonsumsi 

pakan yang mengandung mikroba probiotik untuk memacu pertumbuhan organisme 

tertentu yang berpotensi menjadi probiotik di dalam saluran pencernaan 

(Alimyameen, 2011).  Di dalam saluran pencernaan, banyak kelompok probiotik yang 

mampu menguraikan senyawa-senyawa beracun yang dihasilakan dari metabolisme 

protein dan lemak, sehingga konsentrasi dari senyawa-senyawa toksin dapat 

dikurangi atau bahkan dieliminasi seluruhnya, dengan kata lain, derajat kesehatan 

saluran pencernaan akan meningkat bila didalamnya terdapat probiotik dalam jumlah 

yang cukup.  Pada saat berada di dalam saluran pencernaan ayam, mikroba fermenter 

(Saccharomyces spp.) akan mampu bekerja sebagai probiotik.  Probiotik dalam 

saluran pencernaan dapat meningkatkan kecernaan zat makanan retensi protein, 

mineral Ca, Co, P, dan Mn.  Pada ternak unggas, probiotik akan bekerja secara efektif 

pada crop atau bagian awal saluran pencernaan, dan bekerja secara langsung pada 

caeca (Sudirman, 2004).  Pada kelompok pertama ini, kultur Lactobacillus diduga 

dapat membentuk koloni pada crop dan usus halus (Fuller, 1992).  Kelompok ini 
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diduga dapat menghasilkan pengaruh antibakteri yang menghambat patogen dan juga 

diduga dapat meningkatkan performans unggas secara keseluruhan. 

Probiotik didefinisikan sebagai sediaan sel mikroba atau komponen sel 

mikroba yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi kesehatan dan kehidupan 

inangnya (Manggau, 2005).  Probiotik dapat didefinisikan sebagai suatu kultur 

spesifik dari mikroorganisme hidup seperti bakteri strain Lactobacillus, yang 

memberikan efek-efek menguntungkan pada ternak, serta dapat berfungsi untuk 

memperbaiki keseimbangan mikrobial di dalam saluran pencernaan ternak.  Istilah 

probiotik telah digunakan untuk menyatakan zat-zat atau mikroorganisme hidup 

tertentu terutama Lactobacillus yang ada pada tubuh ternak berguna dalam 

pembentukan efektif organisme bermanfaat dan mengurangi bakteri patogen di dalam 

usus.  Probiotik adalah imbuhan pakan berbentuk mikroba hidup yang 

menguntungkan dan mempengaruhi induk semang melalui perbaikan keseimbangan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Karpinska et al., 2001).  

Probiotik merupakan sebuah kultur mikroorganisme tunggal atau campuran 

yang bila diberikan pada manusia atau ternak, akan memberikan pengaruh yang 

menguntungkan bagi inang dengan cara meningkatkan keseimbangan mikroflora 

saluran pencernaan inang. Definisi diatas dapat memberikan arti bahwa istilah 

probiotik terbatas pada produk, seperti: a) mengandung mikroorganisme hidup dalam 

bentuk sel kering beku atau sebuah produk fermentasi dan b) meningkatkan status 

kesehatan manusia atau ternak yang mengkonsumsinya yang dapat diberikan melalui 

mulut atau saluran pencernaan ternak (Wahyudi dan Hendraningsih, 2007).  
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Menurut Barrow (1992), pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan 

probiotik pada unggas yaitu (1) Untuk tujuan manipulasi mikroorganisme saluran 

pencernaan bagin anterior (crop, gizzard, dan usus halus) dengan menempatkan 

mikrofora dari strain Lactobacillus sp. dan (2) Untuk meningkatkan daya tahan 

ternak dari infeksi Salmonella.  Dilaporkan oleh Jin et al. (1997), manfaat probiotik 

pada unggas adalah (1) Menempatkan mikroorganisme yang menguntungkan dan 

menekan mikroorganisme yang merugikan; (2) Meningkatkan aktivitas enzim-enzim 

pencernaan dan menekan aktivitas enzim-enzim bakteri yang merugikan; (3) 

Memperbaiki  feed intake dan pencernaan; (4) Menekan produksi gas amonia dan (5) 

merangsang sistem pertahanan tubuh. 

Syarat-syarat probiotik adalah bakteri tersebut tidak patogen terhadap ternak 

maupun manusia, bakteri tersebut harus merupakan mikroorganisme-mikroorganisme 

yang normal berada di dalam saluran pencernaan dan sanggup melakukan kolonisasi 

di dalam usus, harus tahan terhadap asam-asam lambung, asam dan garam empedu, 

enzim-enzim pencernaan, maupun respon-respon kekebalan di dalam tubuh ternak, 

serta sanggup memproduksi zat-zat antibakteri yang bersprektrum luas pada bakteri-

bakteri patogen pada saluran pencernaan manusia (Ritonga, 1992).  Umumnya yang 

memenuhi syarat-syarat tersebut diatas adalah bakteri dari strain Lactobacillus dan 

Pediococci spp. 

Tortuero (1993) melaporkan bahwa penambahan probiotik (10
9 

organisme/ml) 

ke dalam air minum secara nyata dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, 

meningkatkan konsumsi ransum, meningkatkan nilai cerna lemak, meningkatkan 

retensi nitrogen dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. Dilaporkan juga 
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bahwa jumlah mikroorganisme Enterococci  yang menyebabkan sakit  menurun.  

Owing et al. (1990) menyatakan bahwa suplementasi probiotik (S. faecium M-74) 

dalam ransum ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan dan kualitas karkas yang 

lebih baik yaitu kandungan lemak yang rendah.  Francis et al. (1978) menyatakan 

bahwa penggunaan probiotik sebanyak 750 mg/kg ransum, secara nyata dapat 

meningkatkan pertambahan berat badan, menurunkan nilai FCR, menurunkan jumlah 

Coliform dalam gizzard, usus halus, dan sekum.  Wallace dan Newbold (1993) 

melaporkan bahwa pemanfaatan Saccharomyces sp. dalam ransum ternyata 

merupakan sumber protein sel tunggal, vitamin, enzim dan karbohidrat serta 

meningkatkan kecernaan pakan berserat tinggi.  Penggunaan ragi tape sebagai sumber 

probiotik dalam ransum secara nyata dapat meningkatkan produksi telur dan efisiensi 

penggunaan ransum (Suryani dan Bidura, 1999). 

Seleksi stain mikroba yang akan digunakan sebagai probiotik memerlukan 

beberapa tahapan.  Tahapan awal dilakukan secara in vitro (diluar tubuh ternak), 

kemudian dilanjutkan dengan uji-uji in vivo sebelum diputuskan untuk dipakai 

sebagai probiotik potensial (Fuller, 1992).  Beberapa uji yang dilakukan untuk 

menilai apakah suatu mikroba berpotensi untuk dikembangkan menjadi probiotik 

antara lain, uji ketahanan terhadap pH rendah, asam empedu, dan enzim-enzim 

saluran pencernaan (Ahmad, 2005). Disamping itu, uji kemampuan mentransformasi 

asam kolat menjadi asam deoxikolat juga perlu diuji secara in vivtro, supaya dapat 

diketahui apakah kandidat probiotik tersebut dapat memacu terjadinya kanker colon 

atau tidak.  Pemilihan stain probiotik ditentukan oleh tujuan penggunaanya, jika 

strain-strain tersebut tidak diharapkan dapat membenuk koloni pada inang, maka 
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sumber asal strain bukan merupakan hal yang penting.  Sebaliknya, bila membentuk 

koloni merupakan hal yang penting dalam mendapatkan manfaat dari probiotik, maka 

species dan lokasi sumber strain menjadi hal penting.  Dalam hal ini, hasil optimal 

akan terjadi bila produk probiotik diisolasi oleh  species inang dan berasal dari lokasi 

spesifik dimana probiotik tersebut diharapkan bekerja, misalnya bagian tertentu dari 

saluran pencernaan (Wahyudi dan Masduqie, 2004). 

2.5  Khamir Saccharomyces sp. sebagai Inokulan Probiotik dalam  Ransum   

pada Ayam Broiler  

 

Taksonomi Saccharomyces spp. (Sanger, 2004 dalam Ahmad, 2005) adalah 

sebagai berikut :  

Super kingdom : Eukaryota 

Phylum : Fungi 

Subphylum  : Ascomycota 

Class  : Saccharomycetes 

Ordo   : Saccharomycetales 

Family  : Saccharomycetaceae 

Genus   : Saccharomyces 

Species  : Saccharomyces cerevisiae 

Khamir adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran antara 5 sampai 

20 mikron, biasanya berukuran 5 sampai 10 kali lebih besar dari bakteri dan terdapat 

berbagai macam bentuk dalam ragi.  Ada yang berbentuk oval, bulat dan memanjang.  

Khamir dapat tumbuh dalam media cair  dan padat.  Perbanyakan sel terjadi secara 

aseksual dengan pembentukan tunas, suatu proses yang merupakan sifat khas dari 
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khamir.  Suhu pertumbuhan optimal adalah 25
o
C sampai 30

o
C dengan kisaran pH 

optimum 4 sampai 4,5 (Buckle et al., 1987).  

Menurut Mangunwidjaja dan Suryani (1994) dalam Rokhmawati (2004), 

menambahkan produksi etanol dengan substrat gula oleh khamir Saccharomyces spp. 

merupakan proses fermentasi dengan kinetika sangat sederhana, karena hanya 

melibatkan 1 fase pertumbuhan dan produksi, pada fase tersebut glukosa diubah 

secara simultan menjadi biomassa etanol dan CO2.  Saccharomyces sp. merupakan 

khamir sejati tergolong eukariotik yang secara morfologi hanya membentuk 

blastospora berbentuk bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi 

oleh strainnya, dapat berkembang biak dengan membelah diri melalui budding cell.  

Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan serta jumlah nutrisi yang 

tersedia bagi pertumbuhan sel. Penampilan mikroskopik mempunyai koloni 

membentuk bulat, warna kuning muda, permukaan berkilau, licin, tekstur lunak dan 

memiliki sel bulat dengan askospora 1-8 buah (Nikon, 2004 dalam Ahmad, 2005). 

Pertumbuhan Saccharomyces sp. dapat terhambat bila nutrisi dalam substrat 

telah habis dikonsumsi (Suharto, 1991 dan Shin, 1996).  Ragi yang hidup dan aktif 

dapat memproduksi enzim amilase, lipase, protease dan enzim-enzim lain yang dapat 

mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang 

selanjutnya dapat membantu proses pencernaan zat-zat makanan dalam organ 

pencernaan (Shin, 1996).  Mekanisme kerja Saccharomyces sp. mampu menyediakan 

mineral dalam bentuk chelate seperti Zn dan Cu yang ada dalam substrat 

dimetabolisme oleh ragi membentuk ikatan dengan gugus protein dan karbohidrat.  

Mineral yang terikat gugus karboksil protein atau karbohidrat sederhana tersebut 
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menjadikan mineral lebih tersedia dalam bentuk organik pada rantai molekul protein 

dan karbohidrat (Shin, 1996). 

Shin et al. (1989) menyatakan Saccharomyces sp. termasuk salah satu 

mikroba yang umum dipakai untuk ternak sebagai probiotik, bersama-sama dengan 

bakteri dan cendawan lainnya seperti Aspergillus niger, A.oryzae, Bacillus pumilus, 

B. centuss, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces crimers, Streptococuss lactis 

dan S. Termophilus.  Suplementasi ragi tape dalam ransum nyata meningkatkan 

pertumbuhan dan efisiensi penggunaan ransum, serta meningkatkan kecernaan zat 

makanan (Bidura et al., 2009).  Khamir (ragi) laut dengan Saccharomyces sp. di 

dalam pakan ayam dan mendapatkan hasil yang positif, yaitu meningkatnya bobot 

badan setelah pemberian Saccharomyces sp. (Kompiang, 2002). 

Khamir dapat berkembang biak dalam gula sederhana, seperti glukosa 

maupun gula kompleks disakarida, seperti sukrosa. Untuk menunjang kebutuhan 

hidupnya, diperlukan oksigen, karbohidrat, dan nitrogen.  Pada uji fermentasi gula 

mempunyai reaksi positif pada gula dektrosa, galaktosa, sukrosa, maltose, reffinosa, 

trehalosa, dan memberikan reaksi negatif pada gula laktosa (Ahmad, 2005).  

Beberapa kelebihan Saccharomyces dalam proses fermentasi, yaitu mikroorganisme 

ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap 

suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi. 

Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi, yaitu 

unsur C sebagai sumber carbon, unsur N yang diperoleh dari penambahan urea, 

amonium dan pepton, mineral dan vitamin.  Suhu optimum untuk fermentasi antara 
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28-30
o
C.  Beberapa species yang termasuk dalam genus ini diantaranya, yaitu 

Saccharomyces sp., Saccharomyces boullardii, dan Saccharomyces uvarum. 

Menurut Warastuti (1999) menyatakan bahwa Saccharomyces sp. merupakan 

pakan tambahan yang kaya vitamin, enzim dan zat pakan lainnya, seperti karbohidrat, 

protein, serta dapat meningkatkan kecernaan serat kasar menjadi asam lemak terbang 

(asetat, butirat, dan propionat).  Keunggulan lain yang dimiliki oleh khamir 

Saccharomyces sp. adalah mempunyai kemampuan sebagai imunostimulan, yaitu 

senyawa beta-(1,3 dan 1,6) glukan atau dikenal dengan istilah b-D glukan yang 

terkandung pada bagian dinding sel Saccharomyces sp.  Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nicholas Diluzio tahun 1970 dalam Ahmad (2005), berhasil 

menemukan substansi aktif terhadap dinding sel khamir Saccharomyces sp. yang 

mempunyai kemampuan menstimulasi secara nonspesifik terhadap respon imun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


