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RINGKASAN 
 

Inovasi teknologi pakan melalui modifikasi komposisi pakan dapat 
mempengaruhi produk ternak.  Penggunaan minyak ikan kasar yang kaya akan 
omega-3 dapat meningkatkan EPA dan DHA pada daging ayam.  Bekatul padi 
fermentasi yang dikombinasikan dengan minyak ikan kasar pada formula pakan 
ayam pedaging dapat meningkatkan kualitas daging dan penampilan produksi ayam 
broiler.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bekatul padi yang 
difermentasi dengan Enterobacter cloacae WPL 111 serta dikombinasikan dengan 
minyak ikan kasar dalam formula pakan ayam pedaging terhadap peningkatan 
kualitas daging dan penampilan produksi ayam pedaging. 

Penelitian ini terdiri dari empat tahap, tahap pertama bertujuan untuk 
identifikasi gen pengkode 16S DNA dari bakteri selulolitik, tahap kedua bertujuan 
untuk mengetahui suhu dan pH optimum pertumbuhan bakteri serta aktivitas enzim 
selulase dari inokulan selulolitik, tahap ketiga bertujuan mengetahui kualitas nutrisi 
bekatul yang difermentasi dengan  inokulan selulolitik Enterobacter cloacae 
terhadap kadar protein kasar, serat kasar, selulosa, apparent metabolizable energy 
(AME), apparent metabolizable energy terkoreksi nitrogen (AMEn), tahap keempat 
bertujuan mengetahui pengaruh formula pakan  perlakuan mengandung bekatul 
difermentasi inokulan selulolitik dan penambahan minyak ikan kasar terhadap 
penampilan produksi dan kualitas daging ayam. Sejumlah 36 ekor ayam pedaging 
dibagi secara acak serta ditempatkan ke dalam  enam perlakuan, masing-masing 
terdiri dari enam ulangan.  Keenam perlakuan tersebut adalah: F0 (bekatul fermentasi 
non Enterobacter cloacae (0%) + 0% crude fish oil) , F1 (bekatul fermentasi non 
Enterobacter cloacae (0%) + 1% crude fish oil), F2 (bekatul fermentasi non 
Enterobacter cloacae (0%) + 2% crude fish oil l), F3 (bekatul fermentasi 
Enterobacter cloacae (10%) + 0% crude fish oil), F4 (bekatul fermentasi 
Enterobacter cloacae (10%) + 1% crude fish oil), F5 (bekatul fermentasi 
Enterobacter cloacae (10%) + 2% crude fish oil). Penampilan produksi dan kualitas 
daging dievaluasi berdasarkan konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, 
kecernaan serat kasar, efisiensi pakan, rasio konversi pakan,  rasio efisiensi protein,   
nilai biologis, pertambahan berat badan, kadar HDL, LDL, kolesterol, EPA, DHA, 
serta panjang  vili ileum.  Data yang diperoleh pada tahap pertama dan kedua 
ditampilkan secara diskriptif.  Data yang diperoleh pada tahap ketiga dan keempat 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis varian satu arah dan perbedaan rata-
rata antara perlakuan diuji dengan metode Duncan’s multiple Range Test.   

Hasil penelitian sequencing 16S-DNA menunjukkan bahwa isolat selulolitik 
tersebut adalah Enterobacter cloacae.  Produksi enzim selulase menunjukkan bahwa 
puncak produksi dicapai pada jam ke-14, dengan absorbansi (λ 600nm) sebesar 
2,106.  Aktivitas enzim endoglucanase sebesar 17,994 x10-2U/ml, enzim 
exoglucanase sebesar 1,33 x 10-1 U/ml dan enzim cellobiase sebesar 1,04 x 10-1 
U/ml, suhu optimum 35°C  dan pH optimum  6.  Penggunaan inokulan selulolitik 
pada fermentasi bekatul yang diinkubasi selama 7 hari secara signifikan 
menunjukkan penurunan kadar serat kasar dan selulosa serta peningkatan protein 
kasar, AME dan AMEn dibandingkan kontrol. Hasil penelitian pemberian formula 
pakan mengandung bekatul yang difermentasi dengan inokulan selulolitik dan 
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minyak ikan kasar 1% dan 2% dapat meningkatkan penampilan produksi  meliputi 
konsumsi bahan kering pada perlakuan F5 (134,83 g/ekor/hari) dan F4 (131,00 
g/ekor/hari), meningkatkan konsumsi protein kasar  pada perlakuan F5 (35,32 
g/ekor/hari) dan F4 (34,23 g/ekor/hari), menurunkan konsumsi serat kasar pada 
perlakuan F5 (6,35 g/ekor/hari) dan F4 (6,26 g/ekor/hari),  meningkatkan kecernaan 
serat kasar  pada perlakuan F4 (65,60%) dan F5 (62,69%), meningkatkan nilai 
biologis pada perlakuan F5 (87,74%), F4 (86,32%) dan F3 (86,53%),  meningkatkan 
pertambahan berat badan ayam pedaging  pada F5 (46,69 g/ekor/hari).  Kadar EPA 
tertinggi pada F5 (1,77%), kadar HDL  tertinggi  pada F5 (89,83 mg/dl), kadar LDL 
terendah  pada F5 (13,00 mg/dl), kadar kolesterol darah terendah pada F5 (134 
mg/dl), serta panjang vili ileum tertinggi  pada F5 (953,98 µm). 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
kombinasi bekatul  yang difermentasi dengan inokulan selulolitik Enterobacter 
cloacae WPL 111 pada dosis 10% (v/w)  dan minyak ikan kasar sebesar 1%-2% 
(v/w) dapat meningkatkan penampilan produksi dan kualitas daging ayam.   
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SUMMARY 
 

Innovation of feed technology by modify feed composition could  influence 
the broiler  product. The treatment of crude fish oil, which is rich of omega 3, could 
increase the EPA (Eicosa pentaenoic Acid) of broiler meat.  Fermented rice bran that 
was combined with crude fish oil in the broiler  ration could increase the quality of 
broiler meat and performance of production. 

This study was conducted  to evaluate the effect of  combination of 
fermented rice bran by Enterobacter cloacae WPL 111 and crude fish oil in broiler 
ration on the quality of broiler meat and performance of production. 
  This research consisted of four stages, the aims of the first stage was to identify  
genes 16S DNA of the cellulolytic bacteria. The aims of  the second stage was to 
find out the optimum level of pH and temperature for bacterial growth and the 
cellulase enzyme activity of Enterobacter cloacae WPL 111. The aims of  the third 
stage was to find out the effect on the nutrient quality of fermented rice bran by 
Enterobacter cloacae WPL 111 as an inoculums of cellulolytic bacteria. The aims of  
the fourth stage was to find out the effect of feed formulation which contains 
fermented rice bran combined with crude fish oils on the performance production of 
broiler. Thirty six male broiler chickens were divided into six treatment with six 
replications in each of it. The six treatment consist of : F0 (fermented rice bran non 
Enterobacter cloacae (0%) + 0% crude fish oil) , F1 (fermented rice bran non 
Enterobacter cloacae (0%) + 1% crude fish oil), F2 (fermented rice bran non 
Enterobacter cloacae (0%) + 2% crude fish oil l), F3 (fermented rice bran by 
Enterobacter cloacae (10%) + 0% crude fish oil), F4 (fermented rice bran by 
Enterobacter cloacae (10%) + 1% crude fish oil), F5 (fermented rice bran by 
Enterobacter cloacae (10%) + 2% crude fish oil).  The growth performance of 
broilers and the quality of meat  were  evaluated based on their feed consumption of 
dry matter, crude protein and crude fiber, digestibility of crude fiber, biological 
value, body weight gain, EPA,  LDL, HDL, cholesterol and length of villie ileum 
intestine.   The first and second stage data research were analyzed by the descriptive 
method. The third and fourth stage data research were analyzed using one way 
analysis variant method and the difference between treatment was tested by 
Duncan’s multiple range test.      The results of this experiment indicated that the 
identification of cellulolytic bacteria by the sequence of ribosomal 16S-DNA and 
analyzed by phylogenetic tree was Enterobacter cloacae. The optimum level of 
cellulase enzyme was 2.106 U/ml, the activity of endoglucanase enzyme was 17.994 
x 10-2U/ml, the activity of exoglucanase enzymes was 1.33 x 10-1 U/ml and the 
activity of cellobiase enzymes was 1.04 x 10-1 U/ml, the optimum temperature and 
optimum pH for bacterial growth was 35°C and pH 6. The treatment of Enterobacter 
cloacae WPL 111 in the fermentation process could decrease the level of crude 
fiber, cellulose and could  increase the level of crude protein, AME and AMEn of 
rice bran. The effects of fermented rice bran by Enterobacter cloacae WPL 111 
which  combined with crude fish oil in the feed  formulation could increase the feed  
consumption of dry matter (F5:134,83 g/chicken/day and F4: 131,00 g/chicken/day),  
feed consumption of crude protein (F5 : 35,32 g/chicken/day and F4: 34,23 
g/chicken/day),  digestibility of crude fiber (F4: 65,60% and F5: 62,69%), biological 
value (F5: 87,74%, F4: 86,32% and F3: 86,53%), body weight gain (F5: 46,69 
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g/chicken/day), EPA (F5: 1,77%), HDL (F5: 89,83 mg/dl) and length of villie ileum 
intestine (F5: 953,98 µm) and could decrease the feed consumption of crude fiber F5: 
6,35 g/chicken/day and F4: 6,26 g/chicken/day), LDL (F5 : 13,00 mg/dl), cholesterol 
(F5 : 134 mg/dl),  

The conclusion of this research was the combination of fermented rice bran 
by 10% (v/w)  Enterobacter cloacae WPL 111  and 2% (v/w) crude fish oil   on the 
broiler feed ration could increase the quality of meat and performance  of production 
of broiler. 
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ABSTRACT 
THE  POTENTIAL COMBINATION OF FERMENTED RICE BRAN BY    

Enterobacter cloacae WPL 111 AND CRUDE FISH OIL IN FEED 
FORMULATION TO IMPROVE THE QUALITY OF  FEED AND THE 

IMPLICATION FOR THE QUALITY OF MEAT AND PERFORMANCE 
PRODUCTION OF BROILER 

 
Background: Innovation of feed technology by modify feed composition could  
influence the broiler  product. The treatment of crude fish oil, which is rich of omega 
3, could increase the EPA of broiler meat.  Fermented rice bran that was combined 
with crude fish oil in the broiler  ration could increase the quality of broiler meat and 
performance of production. 
Objective: to study the effects of fermented rice bran by Enterobacter cloacae WPL 
111 which  combined with crude fish oil in the broiler ration on the quality of broiler 
meat and performance of production. 
Method: This research consisted of four stages, the aims on the first stage was 
identify ribosomal genes 16S DNA of the cellulolytic bacteria. The aims on the 
second stage to find out the optimum level of pH and temperature for bacterial 
growth and the cellulase enzyme activity of Enterobacter cloacae WPL 111. The 
aims on the third stage to find out the effect on the nutrient quality of fermented rice 
bran by Enterobacter cloacae WPL 111 as an inoculums of cellulolytic bacteria. The 
aims on the fourth stage to find out the effect of feed formulation which contains 
fermented rice bran combined with crude fish oils on the performance production of 
broiler. The data was obtained  in the first and second stage  were analyzed by the 
descriptive method. The data was obtained  in the third and fourth stage were 
analyzed  using the completely randomize design by one way analysis variant and 
the difference between treatment was tested by Duncan’s multiple range test.  
Results: The identification of cellulolytic bacteria by the sequence of ribosomal 
16S-DNA and analyzed by phylogenetic tree was Enterobacter cloacae. The 
optimum level of cellulase enzyme was 2.106 U/ml, the activity of endoglucanase 
enzyme was 17.994 x 10-2U/ml, the activity of exoglucanase enzymes was 1.33 x 10-

1 U/ml and the activity of cellobiase enzymes was 1.04 x 10-1 U/ml, the optimum 
temperature and optimum pH for bacterial growth was 35°C and pH 6. The 
treatment of Enterobacter cloacae WPL 111 in the fermentation process could 
decrease the level of crude fiber, cellulose and could  increase the level of crude 
protein, AME and AMEn of rice bran. The effects of fermented rice bran by 
Enterobacter cloacae WPL 111 which  combined with crude fish oil in the feed  
formulation could increase the feed  consumption of dry matter, the feed 
consumption of crude protein, the digestibility of crude fiber, biological value, body 
weight gain, EPA, HDL, and length of villie ileum intestine and could decrease the 
feed consumption of crude fiber, cholesterol and LDL.   
Conclusion: The combination of fermented rice bran by Enterobacter cloacae WPL 
111 at 10%  and crude fish oil   at 2% on the feed ration could increase the quality of 
meat and performance  production of broiler 
Keyword: Enterobacter cloacae WPL 111, crude fish oil, EPA, cholesterol. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan produksi peternakan 

antara lain adanya kesenjangan antara kebutuhan pakan ternak dengan ketersediaan 

bahan pakan ternak.  Untuk menjaga ketersediaan pakan ternak secara kontinyu 

dapat dimanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari limbah pertanian maupun hasil 

samping pertanian.  Namun, kendala yang dihadapi untuk pemanfaatan bahan-

bahan tersebut pada umumnya kandungan protein rendah, serat kasar tinggi serta  

efisiensi kecernaan rendah. Rendahnya tingkat kecernaan tersebut disebabkan 

adanya ikatan antara selulosa, hemiselulosa dan lignin.  

Bekatul merupakan salah satu hasil sampingan dari proses penggilingan 

tanaman padi yang banyak digunakan sebagai pakan ternak, mudah didapat dan 

harganya relatif murah. Dinding sel primer tanaman memiliki struktur yang 

kompleks, yaitu 1) polisakarida terdiri dari selulosa (polimer ß-1,4 -glucose), 

hemiselulosa (xylose, galactose atau polimer mannose), dan pektin yang meliputi 

polimethyl-galacturonic acid dan  polygalacturonic acid, 2) lignin (polimer 

phenylpropane), dan 3) glikoprotein. Hidrolisis zat ini dilakukan oleh berbagai 

enzim (Juhasz dkk.,2005). 

Kendala pemanfaatan bekatul sebagai pakan ternak yaitu sebagian besar 

mengandung serat kasar yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin.  

Selulosa adalah salah satu serat kasar yang merupakan penyusun utama dinding sel 

tanaman, merupakan salah satu bahan organik yang terdapat dalam jumlah banyak 
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di alam dan merupakan sumber energi yang sangat potensial bagi ternak.  

Keterbatasan pemanfaatan selulosa bekatul pada unggas, yaitu unggas tidak 

memiliki mikroba penghasil ensim selulase.  Hal ini berbeda dengan ternak 

ruminansia, di dalam rumen ternak tersebut mempunyai mikroba penghasil enzim 

yang dapat memutuskan konfigurasi ikatan ß-1,4-glicosidic untuk membantu proses 

degradasi selulosa untuk diubah menjadi energi (Muthukrishnan, 2007).  

Hasil analisis proksimat kandungan nutrisi bekatul kualitas tiga berdasarkan 

bahan kering adalah: protein kasar 7,45%, lemak kasar 6,64%, serat kasar 37,39%, 

abu 21,39%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 27,13% , energi metabolisme 

(ME) 1813,82 kkal/kg,  serta selulosa 23,21%.  Berdasarkan hasil analisis 

proksimat tersebut, tampak bahwa kandungan serat kasar bekatul masih cukup 

tinggi.  Untuk meningkatkan pemanfaatan bekatul pada formula pakan unggas 

diperlukan proses pemecahan ikatan antara selulosa, hemiselulosa dan lignin 

melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan bakteri selulolitik dari cairan 

rumen sapi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lokapirnasari dan 

Lamid (2006), diketahui bahwa dari cairan rumen sapi dapat diisolasi dan 

diidentifikasi bakteri selulolitik antara lain: Acinetobacter sp, Lactobacillus sp, 

Acidophilium sp, Bacillus sp,  Acetobacter sp, Ruminococcus sp, Acidothermus 

celulolyticus. 

Penelitian pendahuluan telah dilakukan kembali untuk mengisolasi bakteri 

selulolitik dari cairan rumen sapi, teridentifikasi Enterobacter cloacae yang 

digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini.  Enterobacter cloacae merupakan 

bakteri selulolitik, dapat tumbuh pada media selektif Carboxyl Methyl Cellulose 
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(CMC) mencapai diameter 1-2 mm dalam 1 hari, bentuk koloni sirkuler, bersifat 

Gram negatif serta fakultatif anaerob. 

Pemilihan Enterobacter cloacae yang bersifat selulolitik sebagai inokulan 

untuk fermentasi bekatul,  didasarkan pada adanya zona bening pada media CMC 

dengan congo red yang memiliki diameter paling besar,  hal ini berhubungan 

dengan semakin besar kemampuan mikroba untuk memanfaatkan selulosa (Hatami, 

2008).  Selanjutnya, kemampuan koloni bakteri untuk tumbuh pada media selektif 

CMC menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu memanfaatkan selulosa sebagai 

sumber nutrien. Selain itu, pemilihan  Enterobacter cloacae berdasarkan pada 

aktivitas enzim selulolitik endo-β-1,4-glucanase yang dilakukan dengan cara 

menentukan jumlah gula pereduksi yang terbentuk, yaitu menggunakan metode 

DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat) dengan CMC sebagai substrat spesifik.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yaitu 

Enterobacter cloacae NCIB 11836  telah diisolasi dari jerami serta  Enterobacter 

spp. dari limbah kayu.  Selain itu juga telah diisolasi Enterobacteriaceae yang 

berasal dari rayap, dilaporkan memiliki kemampuan mendegradasi selulosa, 

hemiselulosa dan lignin pada jerami berturut-turut sebesar 34-62%, 14-32% dan 18-

39% (Harper dan Lynch, 1986; Borji dkk., 2003; Ramin, 2008).   

Identifikasi bakteri lebih lanjut dapat diketahui melalui urutan nukleotida 

dengan menggunakan 16S DNA.  Karakteristik genetik Enterobacter cloacae kode 

WPL 111 perlu dilakukan untuk mengetahui kebaharuan strain serta tingkat 

kemiripan dari Enterobacter cloacae yang telah diidentifikasi dan dipublikasikan 

oleh peneliti lain. Genom 16S DNA dapat diamplifikasi menggunakan kit High 

Fidelity Platinum Taq DNA Polymerase.  Kebaharuan yang diharapkan adalah 
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diketahuinya urutan nukleotida dari bakteri selulolitik Enterobacter cloacae kode 

WPL 111 yang berbeda dengan Enterobacter cloacae yang telah diidentifikasi oleh 

peneliti lain. 

Degradasi selulosa oleh bakteri selulolitik merupakan hasil kerja sekelompok 

enzim selulase yang bekerja secara sinergis. Sistem enzim selulase terdiri dari tiga 

kelompok enzim hidrolitik yaitu 1) endo-(1,4)-β -D-glucanase (sinonim: 

endoglucanase, endocellulase, carboxymethyl cellulase; 2) exo-(1,4)-β-D-glucanase 

(sinonim: cellobiohydrolase, exocellulase, microcrystalline cellulase, avicelase); 

dan 3)  β-glucosidase (sinonim: cellobiase) (Mathew dkk., 2008).  

Enzim endoglucanases menghidrolisis ikatan β secara acak pada bagian 

amorf serat selulosa (Howard dkk., 2003b) menghasilkan oligosakarida dengan 

panjang yang berbeda dan terbentuknya ujung rantai baru (Lynd dkk., 2002).   

Enzim Exoglucanases bekerja terhadap ujung pereduksi dan non-pereduksi rantai 

polisakarida terutama pada bagian crystalline cellulose dan membebaskan glukosa 

yang dilakukan oleh enzim glucanohydrolases atau selobiosa yang dilakukan oleh 

enzim cellobiohydrolases sebagai produk utama. Hidrolisis bagian berkristal 

selulosa hanya dapat dilakukan secara efisien oleh enzim exoglucanases 

(Perez dkk., 2002; Lynd dkk., 2002). Hasil kerja sinergis endoglucanases dan 

exoglucanases menghasilkan molekul selobiosa. Hidrolisis selulosa secara efektif 

memerlukan enzim (β-glucosidase yang memecah selobiosa menjadi 2 molekul 

glukosa (Perez dkk., 2002). 

Biodegradasi bakteri selulolitik rumen diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber bahan pendegradasi bahan pakan berserat dengan harga lebih murah 

dibandingkan penggunaan ensim selulase komersial.  Sampai sekarang belum 
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pernah dilakukan penelitian tentang peranan inokulan  Enterobacter cloacae kode 

isolat WPL 111 untuk memfermentasi bekatul. 

Di sisi lain, dari aspek kesehatan manusia, komposisi asam lemak (fatty 

acid/FA) dari produk daging merupakan parameter kualitas daging yang penting. 

Dalam hal ini, omega-3 (polyunsaturated fatty acid/PUFA) asam lemak tak jenuh 

ganda merupakan asam lemak yang paling penting. Bahan makanan yang 

mengandung asam lemak omega-3 memiliki peranan dalam pencegahan gangguan 

kardiovaskular, meningkatkan respon imun dan penurunan kadar serum kolesterol.  

Komposisi asam lemak daging ayam dapat diubah dengan mengubah komposisi 

asam lemak dari  formula pakan ayam (Azman dkk., 2004; Azad dkk., 2009) .  

Polyunsaturated fatty acid (PUFA) merupakan asam lemak esensial untuk 

manusia maupun hewan, terdiri  dari α-linolenic acid (18:3ω3; LNA) dan linoleic 

acid (18:2 ω-6; LA).  Alpha-linolenic acid  tidak dapat disintesis dalam tubuh, 

sehingga diperlukan asupan dari makanan.  Asam lemak α-linolenic acid  (18:3ω-

3;LNA) dikonversikan menjadi stearidonic acid (18:4ω-3) dan 

eicosatetraenoic acid (20:4 ω-3) menjadi eicosapentaenoic acid (20:5ω-3; EPA) . 

Selanjutnya eicosapentaenoic acid dimetabolisme menjadi docosahexaenoic acid 

(22:6ω-3;DHA) atau eicosanoids  (Betti dkk., 2009) . 

Asam lemak omega-3 mempunyai arti khusus karena mengandung asam 

lemak yang berhubungan dengan kesehatan dan kecerdasan. Asam lemak yang 

berhubungan dengan kesehatan adalah EPA (eicosapentaenoic acid), sedangkan 

asam lemak yang berhubungan dengan kecerdasan dikenal dengan DHA 

(docosahexaenoic acid) (Bourre, 2005; Graham dkk., 2005).  
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Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, 

yaitu hampir 99% orang tidak cukup mengkonsumsi asam lemak omega-3 (George, 

2010). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka konsumsi omega-3 perlu 

ditingkatkan.  Kandungan asam linolenat (Linolenic Acid /NA)  pada daging  ayam 

cukup rendah, yaitu hanya sebesar 0,04 g/100 g bila dibandingkan dengan telur 

yang diperkaya omega-3 (0,4 g/100 g) (Bourre, 2005),  maupun pada beberapa 

macam ikan dengan kandungan LNA rata-rata sekitar 0,4-0,7g/100g (Nettleton, 

1995).  Selain itu, menurut Wahyono dkk (2002), kandungan kolesterol pada 

daging ayam lebih tinggi dibanding dengan susu dan daging sapi.  Tingginya 

kandungan kolesterol dapat terkait dengan tingginya kandungan lemak ayam 

pedaging, terutama kandungan asam lemak jenuh.  Usaha untuk menurunkan 

kandungan lemak ayam pedaging dapat dilakukan antara lain dengan cara 

memanipulasi komposisi pakan, dimana komposisi asam lemak dari lemak daging 

dipengaruhi langsung oleh komposisi lemak pakan.  Salah satu sumber bahan pakan 

yang dapat mempengaruhi komposisi daging ayam adalah minyak ikan yang 

berfungsi sebagai sumber asam lemak tidak jenuh omega-3. 

Asam lemak omega-3 terdapat dalam minyak ikan, terutama berasal dari ikan 

laut, sedangkan ikan air tawar mengandung asam lemak omega-3 lebih rendah 

daripada ikan laut (William dan Burdge, 2006).  Sampai saat ini, sumber asam 

lemak omega-3 masih terbatas dari minyak ikan komersial dengan harga relatif 

mahal, sehingga perlu dicari bahan alternatif lain yang dapat digunakan sebagai 

sumber asam lemak omega-3.  Salah satu bahan tersebut adalah pemanfaatan 

minyak ikan kasar dari hasil samping penepungan ikan (Crude Fish Oil/CFO).  

Sampai saat ini pemanfaatan bahan tersebut  belum banyak dikembangkan, padahal 
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ketersediaannya melimpah dan harganya relatif murah.  

Pengembangan bidang teknologi pakan ternak diperlukan untuk 

memodifikasi komposisi produk unggas, sehingga  menghasilkan produk makanan 

diperkaya omega-3.  Omega-3 pada jaringan tubuh ternak diperoleh dari deposit 

secara langsung dari konsumsi lemak. Penggunaan produk asal ikan sebagai sumber 

omega-3 akan menyediakan EPA dan DHA pada produk ternak seperti daging, 

susu, telur dan produk olahannya.  Modifikasi asam lemak dalam pakan diharapkan 

dapat menambah  nilai produk unggas.   

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang penggunaan bekatul 

fermentasi inokulan  Enterobacter cloacae yang dikombinasikan dengan 

penggunaan minyak ikan kasar dalam formula pakan ayam pedaging diharapkan 

dapat meningkatkan penampilan produksi dan kualitas daging, hal ini disebabkan 

karena penggunaan inokulan  Enterobacter cloacae untuk fermentasi bekatul dapat 

meningkatkan kualitas nutrien berupa penurunan serat kasar dan selulosa serta 

peningkatan protein kasar, AME dan AMEn.  Selanjutnya penggunaan minyak ikan 

kasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas daging ayam karena berdasarkan 

hasil analisis, minyak ikan kasar yang digunakan dalam penelitian ini mengandung 

EPA dan DHA yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,72% dan 7,01%. Sebagai 

perbandingan beberapa sumber minyak ikan antara lain, minyak ikan ekstraksi dari 

ikan Layang mengandung EPA 5,7% dan DHA 20,55% (Ngatini, 2005), sedangkan 

minyak ikan lemuru mengandung EPA 10,58-14,38% dan DHA 5,62-5,73% 

(Wildan, 2000).  Penggunaan minyak ikan kasar dalam formula pakan diharapkan 

dapat meningkatkan pula kandungan EPA dan DHA dalam daging ayam yang 

diproduksi karena omega-3 pada jaringan tubuh ternak dapat diperoleh dari deposit 
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secara langsung dari konsumsi pakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka temuan baru yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah ditemukannya strain baru isolat selulolitik, 

bekatul fermentasi rendah serat kasar, formula pakan  kombinasi bekatul fermentasi 

dan minyak ikan kasar serta produk daging ayam rendah kolesterol dan kaya EPA, 

DHA. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah karakter Enterobacter cloacae  berdasarkan urutan nukleotida 

pada genom 16S DNA? 

2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas enzim selulase dari inokulan 

Enterobacter cloacae pada suhu dan pH yang berbeda? 

3. Apakah terdapat perbedaan antar dosis inokulan Enterobacter cloacae pada 

fermentasi bekatul untuk menurunkan kandungan serat kasar, selulosa dan 

meningkatkan kandungan  protein kasar, AME dan AMEn?  

4. Apakah terdapat perbedaan antar dosis pada penggunaan  minyak ikan kasar 

dan bekatul yang difermentasi inokulan Enterobacter cloacae dalam 

formula pakan untuk meningkatkan penampilan produksi dan kualitas 

daging meliputi konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, kecernaan 

serat kasar, nilai biologis, pertambahan berat badan, kadar HDL, EPA,  

panjang vili ileum serta menurunkan LDL, kolesterol pada ayam pedaging? 
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5. Berapakah dosis optimum kombinasi minyak ikan kasar dan bekatul 

fermenyasi dalam formula pakan yang efektif untuk meningkatkan  kualitas 

daging serta penampilan produksi ayam pedaging? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui karakter Enterobacter cloacae  berdasarkan urutan nukleotida 

pada genom 16S DNA. 

2. Mengetahui pH dan suhu optimum untuk peningkatan biomassa dan 

aktivitas enzim selulase dari inokulan Enterobacter cloacae. 

3. Mengetahui dosis optimum dari inokulan Enterobacter cloacae terhadap 

kualitas bekatul fermentasi yang dapat menurunkan kadar serat kasar,  

kadar selulosa dan meningkatkan kadar  protein kasar, AME dan AMEn.  

4. Mengevaluasi formula pakan mengandung bekatul difermentasi inokulan 

Enterobacter cloacae dan minyak ikan kasar terhadap penampilan produksi 

(konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, kecernaan serat kasar, 

nilai biologis, pertambahan berat badan, kadar HDL, EPA, panjang vili 

ileum serta menurunkan LDL, kolesterol.     

5. Mengetahui kombinasi yang efektif pada penggunaan bekatul fermentasi 

dan minyak ikan kasar yang dapat meningkatkan kualitas daging serta 

penampilan produksi ayam pedaging. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Ilmiah 

 Manfaat ilmiah penelitian ini adalah: 

1. Dapat diketahui karakter Enterobacter cloacae  berdasarkan urutan 

nukleotida pada genom 16S DNA. 

2. Dapat diketahui pH dan suhu optimum untuk peningkatan biomassa dan 

aktivitas enzim selulase yang diproduksi oleh bakteri selulolitik 

Enterobacter cloacae . 

3. Dapat diketahui dosis optimum dari inokulan Enterobacter cloacae pada 

fermentasi bekatul yang dapat meningkatkan kualitas nutrisi. 

4. Formula pakan mengandung bekatul difermentasi inokulan Enterobacter 

cloacae  dan minyak ikan kasar bermanfaat terhadap peningkatan 

penampilan produksi dan kualitas daging ayam.  

5. Dapat diketahui kombinasi yang efektif pada penggunaan bekatul fermentasi 

dan minyak ikan kasar yang dapat meningkatkan kualitas daging serta 

penampilan produksi ayam pedaging. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Mengetahui potensi bakteri selulolitik  Enterobacter cloacae untuk 

digunakan sebagai sumber inokulan untuk meningkatkan kualitas pakan 

pada ayam pedaging agar dapat diaplikasikan pada peternak ayam 

pedaging.  

2. Menemukan formula pakan yang dapat dipergunakan oleh peternak untuk 

menghasilkan daging ayam yang memiliki potensi untuk membantu 

meningkatkan  kualitas gizi masyarakat. 
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BAB 2 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. Bekatul  

Bekatul merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan atau penumbukan 

gabah menjadi beras.  Pada proses tersebut terjadi pemisahan endosperma beras dengan 

bekatul yang merupakan lapisan yang menyelimuti endosperma.  Bila gabah 

dihilangkan bagian sekamnya melalui proses penggilingan (pengupasan kulit), akan 

diperoleh beras pecah kulit.  Beras pecah kulit terdiri atas bran (dedak dan bekatul), 

endosperm, dan embrio (lembaga).  Endosperma terdiri atas kulit ari (lapisan aleuron) 

dan bagian berpati. Selanjutnya, bagian endosperma tersebut akan mengalami proses 

penyosohan, menghasilkan beras sosoh, dedak, dan bekatul. Proses penyosohan 

merupakan proses penghilangan dedak dan bekatul dari bagian endosperma beras. 

Secara keseluruhan proses penggilingan padi menjadi beras akan menghasilkan 

sekam:16-28%  , dedak:6-11 %, bekatul:2-4 %, dan endosperma:60 %.   

Pada penyosohan beras dihasilkan dua macam hasil samping, yaitu dedak (rice 

bran) dan bekatul (rice polish). Dedak merupakan hasil sampingan dari proses 

penggilingan padi yang terdiri atas lapisan sebelah luar butiran beras (perikarp) dan 

sejumlah lembaga beras. Bekatul merupakan lapisan sebelah dalam butiran beras 

(lapisan aleuron/kulit ari) dan sebagian kecil endosperma berpati (Astawan, 2009).  

Bekatul kaya dengan vitamin B, vitamin E, asam lemak esensial, serat pangan, 

protein, oryzanol (Ardiansyah, 2004). Kandungan nutrisi bekatul berdasarkan bahan 

kering adalah: protein kasar 7,45%, lemak kasar 6,64%, serat kasar 37,39%, abu 

21,39%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 27,13% , energi metabolisme (ME) 

1813,82 kkal/kg,  serta selulosa 23,21% (Lokapirnasari dkk., 2009).   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI KOMBINASI BEKATUL YANG DIFERMENTASI  
INOKULAN SELULOLITIK  Enterobacter cloacae DAN MINYAK IKAN KASAR  
DALAM FORMULA PAKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN SERTA... 

WIDYA PARAMITA LOKAPIRNASARI



12 
 

 
 

Pemakaian bekatul untuk pakan ternak mencapai 10 - 30% dari total pakan. 

Keterbatasan penggunaan bekatul untuk pakan unggas antara lain kandungan serat 

kasar yang cukup tinggi sehingga menurunkan konsumsi dan kecernaan pakan. Proses 

fermentasi menunjukkan terjadinya penurunan serat kasar, peningkatan protein, asam 

amino (Tambunan, 2009). 

 

2. 2   Fermentasi Bekatul 

Proses fermentasi sering didefinisikan sebagai proses pemecahan bahan-bahan 

organik oleh mikroorganisme sehingga diperoleh bahan-bahan organik yang 

diinginkan.  Fermentasi ditinjau dari segi mikrobiologi merupakan pendayagunaan 

sifat-sifat biokimia mikroba untuk menghasilkan berbagai produk biosintesis.  

Fermentasi dapat terjadi karena aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. 

Fermentasi juga dapat menyebabkan perubahan sifat bahan makanan sebagai akibat 

pemecahan kandungan zat nutrisi oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba (Winarno 

dkk., 1980; Rachman, 1989; Fardiaz,1992).  

Peristiwa yang terjadi pada proses fermentasi merupakan suatu rangkaian 

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, meliputi perubahan molekul-

molekul kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat dan 

lemak menjadi molekul sederhana dan mudah dicerna.  Melalui fermentasi terjadi 

pemecahan substrat oleh enzim tertentu terhadap bahan yang sulit dicerna, misalnya 

selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Selama proses fermentasi terjadi 

pertumbuhan, selain dihasilkan enzim juga dihasilkan protein ekstraseluler dan protein 

hasil metabolisme sehingga terjadi peningkatan kadar protein. 

Teknologi fermentasi dengan memanfaatkan kemampuan mikroba berhasil 

mengubah pakan ternak berkualitas rendah yang berasal dari limbah pertanian maupun 
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hasil samping pertanian menjadi suatu produk pakan yang lebih berkualitas.  Metode 

fermentasi telah lama banyak dipergunakan untuk pengawetan, peningkatan nilai 

nutrisi, perbaikan cita rasa dalam pengolahan pakan.  Faktor-faktor yang diperhatikan 

dalam proses fermentasi antara lain kadar air, suhu, pH, fermentor, susunan bahan dasar 

dan bahan yang bersifat mendukung (Rahayu dan Sudarmadji, 1989).  Menurut 

Judoamidjojo dkk., (1989) yang terpenting dalam proses fermentasi adalah bahan baku 

dan bahan pembantu yang disebut sebagai medium atau substrat.  Fungsi substrat antara 

lain adalah sebagai sumber energi, bahan pembentuk sel dan sebagai produk 

metabolisme.  Medium fermentasi harus bisa menyediakan semua nutrien pembentuk 

sel dan biosintesis produk-produk metabolisme. 

 Sebagian besar mikroorganisme yang penting dalam fermentasi membutuhkan 

bahan organik sebagai sumber energi.  Sumber energi yang biasa digunakan adalah 

bahan organik dan sumber karbon seperti karbohidrat, lemak dan protein.  Karbohidrat 

merupakan sumber karbon yang paling banyak digunakan dalam proses fermentasi 

(Rachman, 1989).   

Proses fermentasi bekatul berlangsung secara fakultatif anaerob, dimana 

mikroba dapat tumbuh dengan adanya oksigen.  Hal ini lebih menguntungkan bila 

dibandingkan dengan pemakaian bekatul yang tidak difermentasi karena terdapat 

proses pemecahan komponen kompleks menjadi sederhana, sehingga bekatul lebih 

mudah dicerna dan meningkatkan kandungan protein bekatul.  Tingginya kandungan 

nutrien pada pakan dapat memacu pertumbuhan dan produktivitas pada ternak. 
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2.3.  Mikroba Rumen 

Rumen merupakan lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba 

yang terdiri dari bakteri, jamur dan protozoa.  Mikroba tersebut di dalam retikulo-

rumen mempunyai peranan penting dalam proses fermentasi pakan. Golongan utama 

mikroba rumen adalah bakteri dan jamur yang telah banyak diketahui dalam proses 

fermentasi pakan ternak ruminansia (Kamra, 2005).   

Isi rumen merupakan bahan pakan yang terdapat dalam rumen sebelum menjadi 

feses dan dikeluarkan dari dalam rumen setelah hewan dipotong.  Cairan isi rumen 

adalah cairan yang didapatkan bersamaan dengan materi padat isi rumen serta memiliki 

kandungan mikroorganisme yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai starter 

mikroba (Van Soest, 1982).  

 

2.3.1 Bakteri selulolitik  

Rumen mengandung populasi mikroba yang kompleks, terdiri dari bakteri, 

protozoa dan jamur. Bakteri selulolitik merupakan bakteri heterotrop yang termasuk 

golongan saprofit.  Bakteri saprofit adalah bakteri yang dapat memanfaatkan sisa-sisa 

tumbuhan yang telah mati untuk memenuhi kebutuhan sel.  Bakteri saprofit 

memerlukan gula (karbohidrat) sebagai sumber energi dalam jumlah tertentu, nitrogen 

organik, fosfor dan garam-garam mineral, beberapa asam amino, vitamin, sterol untuk 

memenuhi kebutuhan sel (Campbell, 1985). 

Pertumbuhan mikroba dalam media CMC sebagai substrat inducer mikroba 

selulolitik melalui beberapa fase tertentu.  Pada fase eksponensial terjadi pertumbuhan 

sel maksimal. Pada fase ini nutrien masih dapat mendukung pertumbuhan bakteri 

sampai fase stasioner.  Pada fase stasioner jumlah mikroba tetap karena nutrien 

berkurang sehingga sebagian bakteri akan mati dan sebagian tetap berkembang biak. 
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Bakteri selulolitik menghasilkan ensim selulase yang akan menghidrolisis 

selulosa menjadi selobiosa dan glukosa.  Kedua gula tersebut merupakan bahan baku 

untuk proses fermentasi yang kemudian akan menghasilkan asam organik berupa asam 

asetat, propionat, butirat, valerat, iso valerat, iso butirat serta gas CO2 dan CH4 

(Anggorodi, 1984). Jenis bakteri yang ada di rumen diantaranya mempunyai 

kemampuan untuk mendegradasi komponen serat kasar.  Bakteri selulolitik 

menghasilkan ensim endoselulase dan eksoselulase yang dapat menghidrolisis kristal 

selulosa menjadi karbohidrat terlarut yang selanjutnya dapat dimanfaatkan ternak 

sebagai sumber energi. 

Selulase merupakan ensim yang dihasilkan oleh mikroba selulolitik yang 

mampu menghidrolisis ikatan β-1,4 glikosida pada selulosa, suatu struktur polisakarida 

yang banyak terdapat pada tanaman (Ekinci dkk., 2002).  Ensim eksoselulase disekresi 

oleh tubuh mikroba sehingga terdapat dalam keadaan bebas dalam saluran pencernaan 

hewan. Ensim selulase ekstrasel terdiri dari endoglucanase dan exoglucanase, 

sedangkan β-glucosidase merupakan endoselulase.  Bakteri anaerob rumen yang 

banyak menghidrolisis selulosa antara lain Vibriobacter succinogenes, Ruminococcus 

flavefasciens dan R. albus (Sajjad dkk., 2008). 

 

2.3.2.  Enterobacter cloacae 

     Klasifikasi Enterobacter cloacae adalah sebagai berikut (Holt dkk., 1994): 

Kingdom : Bacteria 

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gammaproteobacteria 

Ordo : Enterobacteriales  

Familia : Enterobacteriaceae  
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Genus : Enterobacter  

Species : Enterobacter cloacae 

 

Bakteri selulolitik Enterobacter cloacae strain Razmin C telah berhasil diisolasi 

dan diidentifikasi dari saluran pencernaan rayap, dengan menggunakan Bergey's 

manual , teknik polymerase chain reaction dan 16S rRNA sequence homology . Rayap 

merupakan serangga di daerah tropis dan berkembang pada bahan kayu dan bersifat 

selulolitik, sehingga bakteri yang diisolasi berguna dalam degradasi bahan selulosa 

untuk meningkatkan kecernaan serta untuk produksi enzim.  Enterobacter mampu 

berperan pada senyawa yang berbeda, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin.  Bakteri 

tersebut telah dilaporkan berperan dalam degradasi lignoselulosa (Ramin dkk., 2009). 

Enterobacteriaceae memiliki kemampuan untuk mendegradasi selulosa sebesar 34-

62%, hemiselulosa sebesar 14-32% dan lignin 18-39% (Ramin, 2008).  Penelitian Borji 

dkk., (2003) juga telah mengisolasi dan mengidentifikasi Enterobacter yang memiliki 

kemampuan mendegradasi serat pada jerami.   

Enterobacter cloacae menghasilkan enzim selulase yang dapat mengkatalisis 

reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam selulosa.  Selulase merupakan suatu 

komplek enzim yang terdiri dari tiga enzim yang bekerja sinergis untuk mendegradasi 

selulosa yaitu (i) endoglucanases (sinonim 1,4-β-D-glucan-4-glucanohydrolases, 

CMC/carboxyl methyl cellulose,(ii) exoglucanases (1,4-β-D-glucan glucanohydrolases 

(cellodextrinases),  1,4-β–D  glucan cellobiohydrolases (cellobiohydrolases), dan (iii) 

β-glucosidases (β-glucoside glucohydrolases, cellobiase).  Enzim Endoglucanase 

memotong secara acak internal amorf pada rantai 1,4-β polisaccharides cellulose  

menjadi cellulo-oligosaccharides dengan panjang bervariasi dan membentuk rantai 

akhir baru. Exoglucanases  berperan pada unit glukosil pada kutub akhir reduksi atau 
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non reduksi dari rantai cellulo-oligosaccharides menghasilkan cellobiose 

(disaccharide). Enzim β-Glucosidases  menghidrolisis cellobiose menjadi glucose 

(Lynd dkk., 2002). 

Isolasi dan identifikasi bakteri selulolitik aerob dari cairan rumen sapi, telah 

dapat diidentifikasi Enterobacter cloacae. Koloni bakteri Enterobacter cloacae dapat 

tumbuh pada media selektif CMC mencapai diameter 1-2 mm dalam 1 hari, bentuk 

koloni sirkuler, bentuk sel bulat serta bersifat Gram negatif.  Bakteri ini diisolasi dari 

cairan rumen sapi dengan  pH 6–6,5 dan suhu 35oC – 40oC. Sifat selulolitik  tersebut 

ditunjukkan dari adanya sifat positif dalam uji kemampuan selulolitik, sehingga diduga 

isolat tersebut mampu mengekskresikan enzim selulase yang mampu memecah ikatan 

1,4 ß- glycoside dalam media uji.  

Kemampuan koloni bakteri untuk tumbuh pada media spesifik CMC 

menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu memanfaatkan selulosa sebagai sumber 

nutrien.  Selulosa dapat digunakan sebagai sumber karbon dan energi bagi bakteri.  

Kemampuan selulolitik dapat dilihat dari pertumbuhan koloni pada media CMC padat 

dan mampu tumbuh pada media CMC cair.  Pertumbuhan bakteri selulolitik pada 

media CMC cair dapat dilihat dari perubahan warna media yang menjadi keruh 

(Krairitthichai dan Thongwai, 2009). Degradasi selulosa dilakukan dengan bantuan 

enzim selulase dengan hasil akhir glukosa.  Menurut Hatami (2008) akibat perubahan 

selulosa menjadi glukosa, di sekitar koloni tampak daerah yang lebih terang dan daerah 

ini disebut sebagai zona terang (cleared zone).   

Dari cairan rumen sapi dapat diidentifikasi Enterobacter cloacae, yang 

selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini.  Bakteri selulolitik yang dapat 

diisolasi tersebut adalah bakteri tanah yang masuk ke dalam rumen sapi bersama 

dengan makanan atau minuman. Bakteri selulolitik mampu hidup di dalam rumen sapi 
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karena rumen memberikan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri tersebut.  

Bakteri selulolitik dapat ditemukan di tanah, limbah peternakan dan dalam jaringan 

tumbuhan yang membusuk.  Di alam bakteri selulolitik mampu mendegradasikan 

selulosa dalam keadaan aerob maupun anaerob.  Bakteri selulolitik juga masih mampu 

menunjukkan aktivitas selulolitik pada kondisi pH asam maupun basa dan pada kisaran 

suhu yang luas. 

 

2.4  Faktor Pertumbuhan Mikroba 

2.4.1.  Suhu pertumbuhan mikroba 

Pertumbuhan mikroba memerlukan kisaran suhu tertentu. Kisaran suhu 

pertumbuhan dibagi menjadi suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. 

Suhu minimum adalah suhu terendah tetapi mikroba masih dapat hidup. Suhu optimum 

adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikroba. Suhu maksimum adalah suhu 

tertinggi untuk kehidupan mikroba.   

Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat dikelompokkan 

menjadi mikroba psikrofil (kriofil), mesofil, dan termofil. Psikrofil adalah kelompok 

mikroba yang dapat tumbuh pada suhu 0-300C dengan suhu optimum sekitar 150C.  

Mesofil adalah kelompok mikroba pada umumnya, mempunyai suhu minimum 150C. 

suhu optimum 25-370C dan suhu maksimum 45-550C (Sardjono dkk., 1988).  Mikroba 

yang tahan hidup pada suhu tinggi dikelompokkan dalam mikroba termofil. Mikroba 

ini mempunyai membran sel yang mengandung lipida jenuh, sehingga titik didihnya 

tinggi. Selain itu dapat memproduksi protein termasuk enzim yang tidak terdenaturasi 

pada suhu tinggi.  Kelompok ini mempunyai suhu minimum 400C, optimum pada suhu 

55-600C dan suhu maksimum untuk pertumbuhannya 750C. Untuk mikroba yang tidak 

tumbuh dibawah suhu 300C dan mempunyai suhu pertumbuhan optimum pada 600C, 
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dikelompokkan ke dalam mikroba termofil obligat. Mikroba termofil yang dapat 

tumbuh dibawah suhu 300C, dimasukkan kelompok mikroba termofil fakultatif 

(Purnomo, 2004).  

Suhu tinggi.  Apabila mikroba dihadapkan pada suhu tinggi diatas suhu 

maksimum, akan memberikan beberapa macam reaksi. (1) Titik kematian thermal, 

adalah suhu yang dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit pada 

kondisi tertentu. (2) Waktu kematian thermal, adalah waktu yang diperlukan untuk 

membunuh suatu spesies mikroba pada suatu suhu yang tetap. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi titik kematian thermal ialah waktu, suhu, kelembaban, spora, umur 

mikroba, pH dan komposisi medium.  

Suhu rendah.  Apabila mikroba dihadapkan pada suhu rendah dapat 

menyebabkan gangguan metabolism, akibatnya adalah (1) Cold shock, adalah 

penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan kematian bakteri, terutama pada bakteri 

muda atau pada fase logaritmik, (2) Pembekuan (freezing), adalah rusaknya sel dengan 

adanya kristal es di dalam air intraseluler, (3) Lyofilisasi , adalah proses pendinginan di 

bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat.  Proses ini dapat digunakan 

untuk mengawetkan mikroba karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui 

fase cair (sublimasi) (Sumarsih, 2003). 

 

2.4.2  Kadar ion hidrogen (pH) 

Mikroba umumnya tumbuh pada pH netral (pH 7). Beberapa bakteri dapat 

hidup pada pH tinggi (medium alkalin), contohnya adalah bakteri nitrat, rhizobia, 

Actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Hanya beberapa bakteri yang bersifat 

toleran terhadap keasaman, misalnya Lactobacilli, Acetobacter, dan Sarcina ventriculi.  

Bakteri yang bersifat asidofil misalnya Thiobacillus.  
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Berdasarkan pH-nya mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu (a) mikroba 

asidofil, adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 2,0-5,0, (b) mikroba 

mesofil (neutrofil), adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 5,5-8,0, dan 

(c) mikroba alkalifil, adalah kelompok mikroba yang dapat hidup pada pH 8,4-9,5.  

Untuk menumbuhkan mikroba pada media memerlukan pH yang konstan, terutama 

pada mikroba yang dapat menghasilkan asam, misalnya Enterobacteriaceae dan 

beberapa Pseudomonadaceae. Untuk menjaga agar pH nya konstan maka ke dalam 

medium diberi tambahan buffer.  Buffer merupakan campuran garam mono dan 

dibasik, maupun senyawa-senyawa organik amfoter, sebagai contoh adalah buffer 

fosfat anorganik dapat mempertahankan pH diatas 7,2.  Cara kerja buffer adalah garam 

dibasik akan mengadsorbsi ion H+ dan garam monobasik akan bereaksi dengan ion 

OH- (Sumarsih, 2003). 

 

2.5. Aktivitas enzim 

Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah : konsentrasi enzim, 

konsentrasi substrat, suhu dan pH. 

2.5.1 Konsentrasi enzim 

Konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan reaksi suatu enzim.  Jika konsentrasi 

tinggi maka laju reaksi berjalan lebih cepat. Banyaknya substrat yang diubah menjadi 

produk sesuai dengan tingginya konsentrasi enzim yang digunakan (Gambar 2.1).   

 
 

Gambar 2.1  Pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju reaksi (Murray dkk., 2009).      
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2.5.2 Konsentrasi substrat 

Konsentrasi substrat mempengaruhi kecepatan reaksi suatu enzim. Konsentrasi 

yang tinggi dapat mempercepat laju reaksi. Namun jika konsentrasi substrat diperbesar 

maka tidak ada lagi penambahan laju reaksi.  Apabila konsentrasi substrat kecil maka 

aktivitas enzim juga kecil, tetapi jika konsentrasi substrat besar maka aktivitas enzim 

tidak terbatas tergantung seberapa banyak jumlah konsentrasi enzim yang digunakan 

(Gambar 2.2).  

 

Gambar 2.2    Pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi (Murray dkk., 
2009). 

            
 

2.5.3 Pengaruh suhu 

Suhu dapat menentukan aktivitas maksimum enzim. Tercapainya suhu optimum 

tergantung pada enzim, pH, dan waktu. Makin tinggi suhu akan lebih meningkatkan 

kecepatan reaksi. Hal ini disebabkan oleh atom dalam molekul enzim memiliki energi 

yang lebih besar dan adanya kecenderungan untuk bergerak karena membukanya rantai 

ikatan protein setelah putusnya ikatan yang lemah sehingga akan menurunkan tingkat 

laju keseluruhan.  Setiap kenaikan suhu diatas 100C akan meningkatkan sejumlah dua 

kali aktivitas enzim. Pada suhu 700- 800C enzim mengalami denaturasi yang 

mengakibatkan kecepatan reaksi menurun tajam  (Tortora dkk., 2002). Beberapa enzim 

yang sangat tahan terhadap denaturasi pada suhu tinggi, khususnya enzim hasil isolasi 

dari mikroorganisme termofilik (Winarno, 1990). Pengaruh suhu terhadap laju reaksi 

tercantum dalam Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3   Pengaruh suhu terhadap laju reaksi (Murray dkk., 2009). 
 

           
2.5.4 Pengaruh pH 

Suatu enzim memiliki rantai samping basa, netral, atau asam sehingga enzim 

secara keseluruhan dapat bermuatan positif atau negatif pada pH tertentu. Gugusan 

yang dapat diionisasi merupakan tempat aktif karena aksi katalitik asam maupun basa 

berhubungan erat dengan beberapa mekanisme enzim (Winarno, 1990). 

Aktivitas konsentrasi enzim yang dapat mencapai maksimum disebut pH 

optimum. pH optimum tergantung pada masing-masing enzim karena setiap enzim 

memiliki pH optimum yang spesifik yang juga tergantung pada konsentrasi substrat 

yang digunakan. Pada kondisi pH rendah maka gugus muatan negatif akan terprotonasi 

sehingga dapat menetralkan muatan negatif. Pengaruh pH terhadap laju reaksi 

tercantum dalam Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4    Pengaruh pH terhadap laju reaksi (Murray dkk., 2009). 

 
 

2.6 Kadar Protein Kasar, Serat Kasar dan Selulosa 

2.6.1   Protein kasar 

Protein merupakan salah satu nutrien yang berperan dalam penentuan 

produktivitas ternak. Jumlah protein kasar dalam pakan ditentukan dengan kandungan 
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nitrogen bahan pakan melalui metode Kjeldahl.  Protein kasar (crude protein) diukur 

melalui perolehan kandungan N dan dikalikan faktor 6,25 , diperoleh dengan asumsi 

bahwa protein mengandung 16% nitrogen.  Protein kasar meliputi protein dan non 

protein nitrogen (NPN).  Kandungan protein kasar bekatul kelas III adalah 7,45%.  

 

2.6.2   Serat kasar 

 Serat kasar adalah semua senyawa organik yang tidak larut dalam perebusan 

menggunakan larutan asam lemah dan basa lemah.  Karbohidrat dalam pakan dapat 

dipisahkan secara analisis sederhana menjadi dua yaitu bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN) dan serat kasar. BETN terdiri monosakarida, disakarida, trisakarida, 

polisakarida, sedangkan serat kasar berisi selulosa, hemiselulosa dan lignin (Tillman 

dkk., 1998).  Serat kasar adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai 

pelindung dari tanaman yang kadarnya tinggi dalam hijauan kering dan rendah dalam 

butir-butiran.  

Serat kasar (crude fiber) merupakan polisakarida yang tidak dapat larut 

(selulosa dan hemiselulosa) dan lignin.  Lignin, meskipun bukan karbohidrat seringkali 

berikatan dengan karbohidrat struktural selulosa dan hemiselulosa yang membentuk 

ikatan komplek lignoselulosa dan lignohemiselulosa yang sangat berpengaruh terhadap 

kecernaan karena ketahanannya terhadap aktivitas enzim yang dihasilkan oleh ternak  

maupun mikroba yang ada dalam saluran pencernaan ternak (Tillman dkk.,1998).   

 

2.6.3  Selulosa 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. 

Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35%-50% dari 

berat kering tanaman (Lynd dkk., 2002). Selulosa merupakan polimer glukosa dengan 
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ikatan β-1,4 glycoside dalam rantai lurus. Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa 

yaitu dimer dari glukosa (Murad dan Azzaz, 2010). 

Selulosa mengandung sekitar 50%-90% bagian berkristal dan sisanya bagian 

amorf (Aziz dkk., 2002). Ikatan β-1,4 glycoside pada serat selulosa dapat dipecah 

menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam atau enzimatis. Kesempurnaan 

pemecahan selulosa pada saluran pencernaan ternak tergantung pada ketersediaan 

enzim pemecah selulosa yaitu selulase. Saluran pencernaan manusia dan ternak non 

ruminansia tidak mempunyai enzim yang mampu memecah ikatan β-1,4 glycoside 

sehingga tidak dapat memanfaatkan selulosa. Sebaliknya ternak ruminansia dengan 

bantuan enzim yang dihasilkan mikroba rumen dapat memanfaatkan selulosa sebagai 

sumber energi.  Pencernaan selulosa dalam sel merupakan proses yang kompleks yang 

meliputi penempelan sel mikroba pada selulosa, hidrolisis selulosa dan fermentasi yang 

menghasilkan asam lemak terbang.  Mekanisme peranan enzim selulase dalam 

pemecahan selulosa tercantum dalam Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5.  Mekanisme Enzim Selulase (Lynd dkk., 2002). 
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Selulosa dan hemiselulosa dapat dicerna oleh peranan mikroba, sedangkan 

lignin secara sempurna hampir tidak dapat dicerna serta bisa mempengaruhi proses 

pencernaan. Lignin ditemukan pada dinding sel tanaman serta membentuk ikatan 

dengan selulosa dan hemiselulosa dalam bentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa 

(Anggorodi, 1994). Fraksi dinding sel ini hanya sebagian yang dapat dicerna.  Besarnya 

komponen ini yang dapat dicerna tergantung pada jumlah lignin, yang terakumulasi di 

dalam dinding sel ketika tanaman menua dan memberikan pada tanaman kekakuan 

strukturalnya (Maynard dan Loosli, 1985).    Kandungan serat kasar bekatul  37,39%.   

 

2.7.   Asam Lemak Omega 3 

Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. 

Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom karbon penyusunnya, 

sementara asam lemak tak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan ganda di antara 

atom karbon penyusunnya.  Asam lemak merupakan asam lemah, dan dalam air 

terdisosiasi sebagian. Umumnya berfase cair atau padat pada suhu ruang (27°C).  

Semakin panjang rantai C penyusunnya, semakin mudah membeku dan juga semakin 

sukar larut.  Asam lemak jenuh bersifat lebih stabil (tidak mudah bereaksi) daripada 

asam lemak tak jenuh.  Ikatan ganda pada asam lemak tak jenuh mudah bereaksi 

dengan oksigen (Rayment, 2005). 

Asam lemak omega-3 adalah asam lemak poli tak jenuh yang mempunyai 

ikatan rangkap banyak, ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari 

gugus metil. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari 

ikatan rangkap sebelumnya. Gugus metil adalah gugus terakhir dari rantai asam lemak. 
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Contoh asam lemak omega-3 adalah asam lemak eicosapentaenoic Acid/ EPA (C 20: 5, 

ω-3), dan docosahexaenoic acid /DHA (C22: 6, ω-3) (Bourre, 2005).  Penggolongan 

asam lemak tercantum dalam Gambar 2.6.   

 
 
            Gambar 2.6.   Penggolongan asam lemak (Bourre, 2005). 

 
 

Asam lemak omega-3 EPA sangat bermanfaat untuk kesehatan diantaranya 

mengurangi resiko penyakit jantung dan menghambat penyempitan pembuluh darah, 

sedangkan DHA merupakan komponen yang penting untuk pertumbuhan otak, 

pertumbuhan retina mata (penglihatan) yang baik.  Kekurangan asam lemak omega-3 

dapat mengakibatkan gangguan saraf dan penglihatan (Rayment, 2009; Ehrlich, 2009).  

Asam lemak omega-3 tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, jumlah total 

asam lemak omega-3 disimpan dalam jaringan lemak dan terutama terkait dengan 

asupan jumlah  asam lemak omega-3.  Studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan 

secara konsisten (asam lemak omega-3) relatif memiliki tingkat asam lemak omega-3 

tinggi dalam fosfolipid plasma (Balk dkk., 2008). 
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2.8. Minyak Ikan  

Minyak ikan mengandung banyak asam lemak rantai panjang dengan lebih dari 

20 atom karbon yang sebagian besar mempunyai 5-6 ikatan rangkap. Komposisi asam 

lemak ikan berbeda, tergantung jenis ikan, pakan dan musim (Almatsier, 2003).   

Minyak ikan mengandung omega-3 yaitu eicosapentaenoic Acid (EPA) dan 

docosahexaenoic acid (DHA).  Minyak ikan selain sebagai sumber asam lemak omega-

3 juga merupakan sumber yang baik untuk asam lemak omega-6 dan asam arakhidonat 

(Nettleton, 1995). 

Penelitian tentang omega-3, antara lain kandungan lemak omega-3 dalam 

kepala ikan manyung (Arius thalassinus).  Penelitian ini memperoleh hasil kandungan 

omega-3 jenis EPA sebesar 4,58% dan DHA 5,43%.  Hal ini menunjukan bahwa kepala 

ikan manyung lebih banyak mengandung omega-3 DHA daripada EPA (Sjamsiah, 

2001).  Selain itu, penelitian lain tentang omega-3 yang telah dilakukan adalah 

efektivitas vitamin E dan Butylated Hydroxy Toluene /BHT sebagai penghambat 

oksidasi asam lemak omega-3 jenis EPA dan DHA pada daging ikan manyung. Asam 

lemak omega-3 pada daging ikan manyung yang telah dikukus kandungan DHA lebih 

tinggi daripada EPA yaitu 5,28% dan 1,9% (Winarni, 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarsa (2004)  menunjukkan kandungan 

persentase total omega-3 (dari total asam lemak pada ikan-ikan yang diteliti berturut-

turut yaitu kakap sebesar 35,19%, tongkol 30,78%, selar 30,76%, kembung 26,94%, 

kakap merah 17,05% dan bawal putih 10,31%. Adanya variasi dalam kandungan asam 

lemak omega-3 dari ikan-ikan yang diteliti diduga disebabkan oleh faktor pakan, hal ini 

disebabkan  kandungan asam lemak omega-3 pada ikan bukan merupakan hasil sintesis 

murni tubuh ikan, melainkan hasil pembentukan dari rantai makanan yang meliputi 

phytoplankton, zooplankton, algae, dan kerang-kerangan (shellfish).   
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Sampai saat ini belum ada penelitian pengaruh omega-3 EPA dan DHA dari 

minyak ikan hasil samping penepungan ikan yang disebut sebagai minyak ikan kasar 

(Crude Fish Oil/CFO) yang diperoleh dari industri penepungan ikan di wilayah 

Banyuwangi Jawa Timur.  Komposisi asam lemak dari minyak ikan kasar tersebut  

tercantum dalam Tabel 2.1. 

 

    Tabel 2.1. Analisis Kadar Asam Lemak dari Minyak Ikan Kasar 
 
No. Macam Analisis 

 
Hasil analisis 

Asam-asam lemak (%) 
1. Asam Laurat (c12:0) 0.7318 
2. Asam Miristat (c14:0) 10.5984 
3. Asam Palmitat (c16:0) 19.7131 
4. Asam Palmitoleat (c16:1) 8.1330 
5. Asam Stearat (c18:0) 3.9653 
6. Asam Oleat (c18:1) 9.0909 
7. Asam Linoleat (c18:2) 1.5702 
8. Asam Linolenat (c18:3) 1.2285 
9. Asam Arakhidat (c20:0) 0.9169 
10. Asam Erukat (c22:1) 3.5322 
10. EPA 10.7173 
11. DHA 7.0108 

    Keterangan: Hasil analisis di Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM (2011). 

 

2.9.   Pertambahan Berat Badan 

Pertumbuhan merupakan manifestasi dari perubahan-perubahan dalam unit 

pertumbuhan terkecil yakni sel yang mengalami hiperplasia atau pertambahan jumlah 

sel dan hipertrofi atau pertambahan ukuran sel (Maynard and Loosli, 1985). 

Pertambahan berat badan merupakan selisih antara berat badan saat tertentu dengan 

berat badan semula. Pertumbuhan dapat diartikan dengan pertumbuhan berat badan 

dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan berat badan pada umumnya merupakan salah 

satu parameter yang digunakan untuk menyatakan pertumbuhan ternak dalam waktu 

tertentu yang dilakukan dengan penimbangan berulang-ulang dan dinyatakan dengan 
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perubahan berat badan setiap hari, setiap minggu atau tiap waktu lainnya 

(Tilman,1991).   

Berdasarkan hasil penelitian Huang dkk (2006), penambahan minyak ikan pada 

itik Mule (Muscovy ♂ x Kaiya ♀; Kaiya adalah keturunan Pekin ♂ x itik white Tsaiya 

♀) sebesar 1,5% dan 3,0% tidak memberikan perbedaan yang nyata dengan kontrol 

tanpa pemberian minyak ikan.  Penelitian Farrel (1991) dalam Huang dkk., (2006) juga 

menunjukkan bahwa penambahan minyak ikan sampai dengan tingkat 3,5% selama 4 

minggu,  tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kontrol pada itik Pekin. 

Demikian pula dengan hasil penelitian L’opez dan Ferrer (1999) dalam Huang dkk., 

(2006), penambahan minyak ikan pada ayam pedaging hingga tingkat 8,2% tidak 

memberikan perbedaan yang nyata dengan kontrol.   

 

2.10   Kecernaan  

Potensi pakan untuk menyediakan nutrien bagi ternak ditentukan melalui 

analisis kimiawi, tetapi nilai sebenarnya ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah 

pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Apabila didefinisikan kecernaan atau daya 

cerna merupakan bagian dari nutrien pakan yang tidak diekskresikan dalam feses dan 

yang diasumsikan sebagai bagian yang diabsorpsi oleh ternak (Chuzaemi dan Bruchem, 

1991).  Hal ini menyangkut proses pencernaan yaitu hidrolisis untuk menghasilkan zat 

makanan dalam suatu bentuk tertentu sehingga dapat diserap oleh usus.  Kecernaan  

dapat ditentukan dengan mengukur secara teliti bahan pakan yang dikonsumsi dan feses 

yang dikeluarkan, dari pengukuran tersebut didukung dengan analisis kimiawi zat 

makanan, maka dapat dihitung kecernaannya. Tillman (1993) menyatakan bahwa 

kecernaan bahan pakan adalah bagian zat makanan yang tidak diekskresikan dalam 

feses. Kecernaan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan kualitas pakan, 
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disamping komposisi kimiawi dan kecepatan bahan pakan tersebut melalui saluran 

pencernaan.  Makin tinggi kecernaan bahan pakan tersebut maka makin tinggi pula 

nilai nutrisi bahan pakan tersebut. 

Nitrogen urin dalam ekskreta telah ditentukan dengan cara memperkirakan 

bahwa nitrogen uric acid merupakan suatu persentase yang konstan dari nitrogen urin. 

Pada umumnya dapat diperkirakan bahwa 80% dari nitrogen urin terdiri dari nitrogen 

uric acid, sisanya dari nitrogen dalam ekskreta dianggap berasal dari feses dan dapat 

digunakan untuk penentuan kecernaan (Anggorodi, 1985). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan pakan perlu diketahui 

karena berguna dalam mempertinggi efisiensi dan konversi pakan, antara lain suhu, laju 

aliran pakan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan pakan, komposisi pakan, 

pengaruh terhadap perbandingan dari nutrien lainnya (Anggorodi, 1985).  Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kecernaan menurut Tillman dkk., (1993) : 1) 

Komposisi kimia bahan pakan.  Kecernaan pakan berhubungan erat dengan komposisi 

kimianya, terutama kandungan serat kasar sangat berpengaruh terhadap kecernaan.  

Tingginya serat kasar dalam pakan akan menurunkan kecernaan beberapa nutrien lain 

dan berakibat menjadi rendahnya kecernaan bahan pakan tersebut.  2) Imbangan 

protein, jika imbangan protein turun maka akan mengakibatkan bahan makanan cepat 

melewati saluran pencernaan sehingga menyebabkan turunnya kecernaan dari pakan 

tersebut.  3) Perlakuan terhadap pakan, misal pemotongan, penggilingan dan 

pemanasan akan mempengaruhi daya cerna. Bahan yang digiling dapat mempertinggi 

kecernaan dari bahan pakan tersebut karena memberikan permukaan yang lebih luas 

terhadap getah pencernaan unggas.  4) Jumlah pakan, penambahan jumlah pakan yang 

dimakan mempercepat arus makanan dalam usus sehingga mengurangi kecernaan 

bahan pakan.  Kebutuhan untuk hidup pokok hewan biasanya digunakan sebagai 
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perkiraan dalam mencoba pengaruh jumlah pakan terhadap kecernaannya. 

Kecernaan karbohidrat yang berupa pati cukup tinggi, sekitar 95%. Akan tetapi bila 

ada unsur-unsur pembangunan dari tanaman seperti selulosa dan hemiselulosa, lignin dan 

lain sebagainya menyebabkan kecernaan karbohidrat akan menurun. Zat-zat tersebut 

merupakan salah satu unsur penentu kecernaan energi. Kadar serat kasar yang tinggi akan 

menurunkan nilai kecernaan dari bahan pakan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya 

pertambahan berat badan ternak (Anggorodi, 1985). 

 

2.11.  Energi Metabolisme. 
 

Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu en berarti di dalam dan ergon berarti 

kerja. Hewan mempergunakan makanannya tidak lain untuk kebutuhan energi yaitu 

untuk fungsi-fungsi tubuh dan untuk melancarkan reaksi-reaksi sintesis dalam tubuh. 

Energi diperoleh dari konsumsi makanan, pencernaan dan metabolis untuk pelepasan 

energi.  Energi yang terdapat dalam bahan makanan merupakan nilai energi kimia yang 

dapat diukur dengan mengubahnya ke dalam energi panas. Panas ini timbul sebagai 

akibat terbakarnya zat-zat organik dalam bahan makanan seperti karbohidrat, lemak, 

dan protein yang merupakan zat-zat organik dalam bahan makanan.  Menurut Mc. 

Donald dkk., (1994) proses perubahan menjadi panas ini dapat dilakukan dengan 

membakar bahan makanan ke dalam suatu alat yang disebut Oxigen Bomb Calorimeter, 

dengan jumlah panas yang dihasilkan sebagai energi bruto. Nilai energi bahan pakan 

atau pakan dapat dinyatakan dalam bentuk energi bruto, energi dapat dicerna, energi 

metabolis dan energi netto. Energi bahan pakan atau pakan dapat diserap oleh tubuh 

ayam, tetapi sebagian hilang melalui feses dan urin (NRC, 1994; Leeson dan Summers, 

2001).  
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Menurut Aggorodi (1994) energi metabolis merupakan energi makanan 

dikurangi energi yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas dan urin. Adapun gas-

gas yang dihasilkan unggas dapat berupa uap air, gas amoniak (NH3), asam sulfida 

(H2S) dan metana. Energi metabolis memperlihatkan nilai suatu bahan makanan untuk 

memelihara suhu tubuh. Sejalan dengan pendapat Cullison (1982) yang mengemukakan 

bahwa energi metabolis adalah energi yang digunakan untuk memetabolisme zat 

makanan dalam tubuh, satuannya dinyatakan dengan kilokalori per kilogram.  

Energi metabolis adalah energi bruto bahan pakan atau pakan dikurangi energi 

bruto feses, urin dan gas yang dihasilkan selama proses pencernaan, tetapi pada unggas 

energi metabolis merupakan energi bruto bahan pakan atau pakan dikurangi dengan 

energi bruto ekskreta, hal ini dikarenakan feses dan urin dari unggas menyatu (NRC, 

1994). Energi metabolis telah menjadi standar umum dalam pengukuran dari 

ketersediaan energi pada ayam dan kebanyakan hewan ternak lain (Leeson dan 

Summers, 2001). 

Kontribusi energi pakan unggas digambarkan dengan istilah metabolizable 

energy (ME) dan atau net energy (NE).  Metabolisme energi (ME) adalah ukuran 

standar energi yang digunakan dalam menggambarkan kebutuhan energi untuk pakan 

unggas (Lopez dan Leeson, 2008).  Kontribusi energi dalam bahan pakan merupakan 

biaya besar dan tingkat energi yang optimal sangat penting untuk mengurangi biaya 

pakan unggas per unit produk. Saat ini, banyak penelitian dilakukan untuk meneliti 

efek dari energi pakan terhadap pertumbuhan ayam pedaging. Meningkatkan tingkat 

energi pakan dapat meningkatkan konversi pakan ayam pedaging dengan menurunkan 

tingkat konsumsi pakan.  Tingkat energi pakan yang tinggi dapat menyebabkan 

deposisi lemak abdominal atau lemak karkas yang berlebihan pada ayam pedaging, 

tetapi tidak memberikan efek yang nyata pada daging bagian dada.  Deposisi lemak 
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yang berlebihan dapat disebabkan karena tingginya energi pakan  yang disebabkan oleh 

efisiensi retensi energi yang lebih tinggi.  Efisiensi retensi energi lebih tinggi pada 

lemak daripada protein ketika tingkat energi pakan yang tinggi dikonsumsi oleh ayam 

pedaging (Fan dkk., 2008). 

Hubungan antara protein dan lemak di dalam tubuh dipengaruhi oleh nutrisi  

(Wiseman dan Lewis 1998), genotip (Havenstein dkk., 1994a; Havenstein dkk., 1994b), 

jenis kelamin, kondisi lingkungan (Cahaner dan Leenstra, 1992), berat badan dan 

tingkat kedewasaan (Havenstein dkk., 1994a). Konsumsi ME mempengaruhi komposisi 

tubuh dan performan ayam pedaging pada masa pertumbuhan.  Broiler masa 

pertumbuhan mendeposit nutrien pada jaringan tubuh, seperti lemak dan protein, relatif 

cukup efisien seperti spesies unggas yang lain. Konsumsi ME pada umumnya  terbagi 

ke dalam retensi energi (energy retention/ER) pada jaringan tubuh (terutama fat energy 

retension/FER) dan protein (protein energy retention)/ PER) dan produksi panas (heat 

production/HP).  Peningkatan PER/FER dan penurunan kebutuhan energi per gram dari 

deposisi protein memiliki kontribusi untuk meningkatkan efisiensi pakan (Lopez dkk., 

2007). Studi menunjukkan bahwa ME dari lemak pakan digunakan sangat efisien untuk 

deposisi lemak (0,90), daripada deposisi lemak dari protein (0,66).  Hal ini disebabkan 

perbedaan efisiensi energetik dalam transformasi kimiawi pada sintesis lemak dan 

protein dari pakan yang diabsorpsi (Van Milgen dkk., 2001). 

Penambahan lemak pakan dalam peternakan ayam pedaging saat ini pada 

umumnya bertujuan untuk meningkatkan kandungan energi pakan.  Selain itu, lemak 

pakan dapat mengurangi tingkat perjalanan digesta melalui saluran pencernaan. Sekresi 

asam empedu dan aktivitas lipase pankreas adalah rendah pada ayam yang baru 

menetas sehingga perlu diperhatikan pemberian lemak pada  ayam pedaging muda 

untuk kecernaan lemak. Oleh karena itu, faktor yang  meningkatkan perkembangan 
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saluran pencernaan dan meningkatkan sekresi asam empedu dan aktivitas enzim harus 

memperhatikan kecernaan dan penyerapan lemak pada ayam pedaging muda, dan 

peningkatan semacam itu tampak lebih jelas pada lemak jenuh daripada lemak tak 

jenuh, karena lemak jenuh kurang polar dan lebih sulit untuk pembentukan micelle. 

Serat akan merangsang perkembangan saluran pencernaan, oleh karena itu penggunaan 

serat dalam pakan rendah serat akan  meningkatkan kecernaan dari komposisi pakan, 

terutama lemak jenuh (Moreno dkk., 2009). 

Selain itu ME digunakan untuk memprediksi nilai relatif pakan terhadap 

kebutuhan energi untuk maintenance dan produksi.  Hal ini didasarkan pada konsep 

partisi kebutuhan energi dari ternak masa pertumbuhan antara kebutuhan untuk 

maintenance dan produksi.  Penggunaan konsumsi ME di atas kebutuhan maintenance 

tergantung pada partisi dari retensi energi protein (PER) dan lemak (FER) serta 

efisiensinya untuk di deposisi.  

Pada sistem energi metabolis, tidak seluruhnya energi yang terdapat dalam 

ekskreta berasal dari pakan, namun juga menunjukkan energi yang terdapat dari sel-sel 

usus, hormon, enzim dan urin endogenus yang ada dalam ekskreta unggas. Jika 

kehilangan energi non-pakan ini diukur dan jumlahnya diturunkan dari Apparent 

Metabolizable Energy (AME/ energi metabolis semu), maka True Metabolizable 

Energy (TME /energi metabolis murni) dapat diturunkan. True Metabolizable Energy 

tidak dipengaruhi oleh asupan pakan, sedangkan AME akan menurun drastis pada saat 

asupan pakan sangat rendah. Pada saat asupan pakan rendah, energi metabolis feses dan 

urin endogenus dapat diasumsikan menyumbang energi ekskreta dalam jumlah besar 

(Leeson dan Summers, 2001). 

Menurut Sibbald dan Wolynetz (1985), energi metabolis dapat dinyatakan 

dengan empat perubah, yaitu energi metabolis semu (AME), energi metabolis murni 
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(TME), energi metabolis semu terkoreksi nitrogen (apparent metabolism 

energy corrected by nitrogen/AMEn) dan energi metabolis murni terkoreksi nitrogen 

(True metabolism energy corrected by nitrogen /TMEn). Energi metabolis semu 

merupakan perbedaan antara energi pakan dengan energi feses dan urin, dimana pada 

unggas feses dan urin bercampur menjadi satu sehingga disebut ekskreta.  Energi 

metabolis semu terkoreksi nitrogen biasanya paling banyak digunakan untuk 

memperkirakan nilai energi metabolis. Energi metabolis murni merupakan energi 

metabolis murni yang dikoreksi dengan energi endogenous. Energi endogenus terdiri 

dari metabolic faecal dan endogenous urinary, berasal dari katabolisme jaringan tubuh 

untuk kebutuhan hidup pokok pada saat dipuasakan dan sebagian lagi berasal dari 

produk akhir yang mengandung nitrogen (Wolynetz dan Sibbald, 1984). Energi 

metabolis murni terkoreksi nitrogen memiliki hubungan dengan energi metabolis murni 

seperti halnya energi metabolis semu terkoreksi nitrogen terhadap energi metabolis 

semu. 

Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya dan akan 

berhenti makan apabila kebutuhan energi telah terpenuhi. Namun, energi dalam pakan 

tidak dapat dipergunakan seluruhnya oleh ayam, karena sebagian akan dibuang melalui 

ekskreta. Penyusunan pakan untuk unggas terutama ayam sebaiknya didasarkan pada 

perhitungan energi (Scott dkk., 1982). Ayam pedaging dapat menyesuaikan konsumsi 

pakan untuk memperoleh cukup energi guna pertumbuhan maksimum.  Penyesuaian 

tersebut berkisar antara 2800-3400 kkal energi metabolisme per kg pakan (Anggorodi, 

1985).  Tingkat energi dalam pakan menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. 

Konsumsi pakan umumnya meningkat jika pakan yang diberikan mengandung nilai 

energi yang rendah. Menurut Tillman dkk., (1998) kecernaan suatu bahan pakan 

dipengaruhi oleh kandungan serat kasar, keseimbangan zat-zat makanan dan faktor 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI KOMBINASI BEKATUL YANG DIFERMENTASI  
INOKULAN SELULOLITIK  Enterobacter cloacae DAN MINYAK IKAN KASAR  
DALAM FORMULA PAKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN SERTA... 

WIDYA PARAMITA LOKAPIRNASARI



36 
 

 
 

ternak yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai energi metabolis suatu bahan pakan. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Mc. Donald dkk., (1994) bahwa rendahnya kecernaan 

terhadap suatu bahan pakan mengakibatkan banyaknya energi yang hilang dalam 

bentuk ekskreta sehingga nilai energi metabolis menjadi rendah.  

  

2.12. Nilai Biologis 

Nilai biologis suatu produk menunjukkan jumlah nitrogen produk yang diretensi 

tubuh serta dapat digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh yang berasal 

dari jumlah nitrogen produk yang diabsorsi.   Nilai biologis yang tinggi menunjukkan 

bahwa pakan yang diberikan mengandung asam amino yang terdapat dalam jumlah 

tinggi sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Kualitas pakan tertentu dapat ditentukan dengan analisis kimia, tetapi nilai 

sebenarnya dari pakan ternak ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah 

pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa 

nitrogen yang diretensi merupakan bagian nitrogen dari pakan yang tidak diekskresikan 

dalam ekskreta. Nitrogen yang dimaksud adalah nitrogen yang berasal dari protein 

pakan sehingga retensi nitrogen dapat digunakan untuk menilai protein pakan. 

Perhitungan melalui keseimbangan nitrogen yang masuk dan nitrogen yang keluar 

dapat menentukan besarnya nitrogen yang diretensi. Metode ini merupakan perulasan 

percobaan pengukuran daya cerna dengan mengukur kehilangan-kehilangan lain karena 

penggunaan makanan (Lopez dan Leeson, 1995). 

Protein dalam bahan pakan termasuk zat-zat yang mengandung nitrogen. Oleh 

karena itu untuk mengetahui kandungan protein dari suatu bahan pakan, terlebih dahulu 

perlu ditentukan kandungan nitrogen secara kimiawi (Anggorodi, 1984).  Protein bahan 

pakan yang berkualitas baik akan meningkatkan pertambahan beratt badan untuk setiap 
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unit protein yang dikonsumsi dibanding dengan protein yang berkualitas rendah (Scott 

dkk., 1982). Perhitungan nilai kecernaan protein suatu bahan makanan menggunakan 

nilai retensi nitrogen. Banyaknya nitrogen yang diretensi dalam tubuh unggas akan 

mengakibatkan ekskreta mengandung sedikit nitrogen dan energi yang kecil 

dibandingkan dengan unggas yang tidak meretensi nitrogen (NRC, 1994). 

Nilai energi termetabolis biasanya dikoreksi untuk retensi N untuk 

mengkonversi semua data ke dasar kesetimbangan N untuk tujuan perbandingan (Lopez 

dan Leeson, 2007).  Menurut McDonald dkk., (2002), dalam penentuan energi 

metabolis perlu dikoreksi terhadap jumlah retensi nitrogen karena kemampuan ternak 

dalam memanfaatkan energi bruto dan protein kasar sangat bervariasi.  Koreksi 

nitrogen digunakan untuk menjelaskan efek variabel pertumbuhan dan pertambahan 

kandungan protein tubuh pada unggas, retensi nitrogen pada telur, atau keduanya 

(Lopez dan Leeson, 2007).  Nilai retensi nitrogen bervariasi untuk masing-masing 

unggas, tergantung dari kemampuan unggas untuk menahan nitrogen dalam tubuh 

unggas dan tidak dikeluarkan sebagai nitrogen dalam ekskreta (Sibbald,1981). Selain 

itu menurut NRC (1994), retensi nitrogen akan berbeda untuk setiap jenis ternak, umur 

dan faktor genetik yang berbeda.   

Menurut Tillman dkk., (1998) retensi nitrogen yang terkendali menghasilkan 

suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme protein dan menunjukkan apakah 

hewan dalam keadaan bertambah atau berkurang kadar protein di dalam tubuhnya. 

Nitrogen yang diretensi dapat dihitung dari selisih antara nitrogen yang masuk dengan 

nitrogen yang keluar bersama ekskreta. Retensi nitrogen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 1). Konsumsi Pakan. Semakin tinggi konsumsi pakan, maka retensi 

nitrogen akan semakin tinggi pula.  Scott dkk., (1982) berpendapat bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi adalah kandungan energi 
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metabolis dalam pakan, besarnya ayam, suhu, dan iklim setempat, dan serat kasar. 2). 

Konsumsi Protein.  Retensi nitrogen nyata meningkat dengan meningkatnya protein 

dalam pakan, tetapi lingkungan tidak berpengaruh. Retensi nitrogen tertinggi diperoleh 

pada tingkat protein yang cukup tinggi dan pada umumnya cenderung akan lebih besar 

pada ayam sehat.  Retensi nitrogen yang menurun dengan adanya peningkatan protein 

pakan dikarenakan sebagian protein digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Hal 

ini menunjukkan pentingnya konsumsi energi yang cukup jika ayam digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas protein berdasarkan retensi nitrogen. 3). Kualitas Protein.  

Protein di dalam pakan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perbaikan 

jaringan-jaringan yang rusak pada ternak yang mengkonsumsinya (Abun, 2006).  

 

2.13  EPA 

Asam lemak omega-3, terutama eicosapentaenoic (EPA) dan asam 

Docosahexaenoic (DHA) yang biasanya banyak ditemukan di minyak ikan, memiliki 

peran dalam mengurangi resiko penyakit jantung.  Minimum asupan asam lemak yang 

disarankan adalah 450 mg/ hari.  Konsumsi pada kenyataannya bahkan lebih rendah. 

Sebagai sumber utama asam lemak ini adalah minyak ikan dan 73% dari populasi orang 

dewasa jarang mengkonsumsi minyak ikan, sehingga diperkirakan bahwa konsumsi 

aktual untuk sebagian besar penduduk mendekati 100mg/hari (Rymer, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Huang dkk., (2006), kadar EPA dan DHA pada 

daging itik Mule dapat ditingkatkan dengan pemberian minyak ikan.  Kandungan EPA 

dan DHA pada kontrol tanpa penambahan minyak ikan adalah 0,20% dan 0,07%, 

sedangkan pada pemberian minyak ikan sebesar 3%  adalah 0,55% dan 0,15%. Hasil 

penelitian Farrel (1991) dalam Huang dkk., (2006), pada karkas itik Pekin yang diberi 
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penambahan minyak ikan 3,5% selama 14 hari dan penambahan minyak ikan sebesar 

7,0% selama 8 hari menunjukkan tingkat EPA dan DHA sebesar 1,4% dan 1,2%. 

Perbedaan deposisi EPA dan DHA dipengaruhi oleh tingkat pemberian minyak ikan 

dalam pakan, umur dan spesies itik.  Kandungan EPA dan DHA yang lebih tinggi pada 

daging tersebut disebabkan karena sebagian besar EPA dan DHA disimpan dalam 

fosfolipid dari membran sel.  Pemberian minyak ikan pada ayam pedaging 

menunjukkan distribusi asam lemak omega-3 terbesar adalah pada hati, diikuti daging 

bagian dada, daging bagian paha dan jaringan adipose (Huang dkk., 2006).   

 

2.14  HDL, LDL, Kolesterol 

Menurut Wahyono dkk (2002), kandungan kolesterol pada daging ayam 

pedaging juga cukup tinggi, yaitu 0,64%, lebih tinggi dibanding dengan susu (0,32%) 

dan daging sapi (0,36%).  Tingginya kandungan kolesterol dapat terkait dengan 

tingginya kandungan lemak ayam pedaging, terutama kandungan asam lemak jenuh.  

Usaha untuk menurunkan kandungan lemak ayam pedaging dapat dilakukan antara lain 

dengan cara memanipulasi pakan, dimana ayam merupakan hewan monogastrik 

sehingga komposisi asam lemak dari lemak daging dipengaruhi langsung oleh 

komposisi lemak pakan. Profil asam lemak yang terkandung dalam pakan ayam 

pedaging akan tercermin pada hasil absorpsi yang masuk lewat vena porta.  Salah satu 

sumber bahan pakan yang dapat mempengaruhi komposisi daging ayam pedaging 

adalah minyak ikan yang berfungsi sebagai sumber asam lemak tidak jenuh omega-3. 

Mengkonsumsi asam lemak omega-3 dalam jumlah yang cukup mampu 

mengurangi kandungan kolesterol dalam darah dan mengurangi risiko penyakit jantung, 

resiko artherosklerosis serta secara selektif dapat membunuh sel-sel kanker dan 
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menyembuhkan gejala rheumatoid arthritis.  Efek klinis dari asam lemak omega 3 

dalam menurunkan kadar kolesterol darah diduga disebabkan pengaruhnya terhadap 

mekanisme produksi lipoporotein transport dalam hati yang disekresikan ke dalam 

darah.  Kolesterol dalam darah pada dasarnya ada dalam bentuk lipoprotein.  

Berdasarkan berat jenisnya lipoprotein dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok 

yaitu Very Low Density Lipoporotein (VLDL), Low Density Lipoporotein (LDL), High 

Density Lipoporotein (HDL).  Asam lemak tidak jenuh khususnya omega-3 dapat 

menghambat sintesis VLDL dan sebagai akibatnya produksi LDL pun berkurang.  

Tingginya kadar VLDL dan LDL yang disekresikan dapat menimbulkan endapan 

kolesterol dalam darah, karena VLDL dan LDL merupakan protein transport yang 

membawa trigliserida, kolesterol dan fosfolipid dari hati ke seluruh jaringan, sedangkan 

HDL justru akan mengangkut kolesterol ke dalam hati selanjutnya dipecah menjadi 

asam empedu dan dibuang melalui ekskresi tubuh (Kinsella dkk., 1990).  Aspek klinis 

lain yang menguntungkan dari mengkonsumsi asam lemak omega-3 antara lain adalah 

mencegah penyakit artherosklerosis, thrombosis.  Hal ini diduga karena adanya sifat 

antagonis asam lemak omega-3 yang dapat menurunkan aktivitas konversi asam 

linoleat menjadi asam arakhidonat, serta konversi oksidatif asam arakhidonat menjadi 

eikosanoid (Elisabeth, 1992). 

Selama ini yang menjadi sorotan bagi penyebab utama penyakit jantung adalah 

kolesterol.  Kolesterol ini sebenarnya bukan racun yang dapat mematikan, 

keberadaannya diperlukan karena jenis lipid ini bertindak sebagai prekursor untuk 

beberapa jenis hormon, vitamin D dan asam empedu.  Kolesterol bersifat tidak larut 

dalam air, dan untuk didistribusikan dalam tubuh harus berikatan dengan protein.  Ada 

tiga jenis lipoprotein yang mengangkut kolesterol dan trigliserida lainnya yaitu HDL, 
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LDL dan VLDL.  Seseorang yang terserang jantung koroner umumnya memiliki 

tingkat LDL/VLDL yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat normal.  Tingkat  

LDL/VLDL yang lebih tinggi dan HDL yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat 

normal akan menyebabkan terjadinya deposisi kolesterol lemak, sisa-sisa sel rusak dan 

komponen lainnya di sepanjang pembuluh darah sehingga mempersempit bahkan 

menyumbat pembuluh darah.  Berkaitan dengan masalah ini, asam lemak omega-3 

dapat menurunkan kadar lipida (kolesterol) tersebut dalam darah, yaitu dengan jalan 

menghambat pembentukan protein dan trigliserida dalam VLDL sehingga VLDL/LDL 

dan kolesterol serum darah menjadi rendah pula (Sukarsa, 2004). 
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BAB 3 

 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1   Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian. 
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Enterobacter cloacae bersifat Gram negatif, fakultatif anaerob.  Kemampuan 

koloni bakteri untuk tumbuh pada media selektif Carboxyl Methyl Celullose (CMC) 

menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu memanfaatkan selulosa sebagai sumber 

nutrien. 

  Degradasi selulosa oleh inokulan Enterobacter cloacae merupakan hasil kerja 

sekelompok enzim selulase yang bekerja secara sinergis. Sistem enzim selulase terdiri 

dari tiga kelompok enzim hidrolitik yaitu 1) endo-(1,4)-β -D-glucanase (sinonim: 

endoglucanase, endocellulase, carboxymethyl cellulase;  2) exo-(1,4)-β-D-glucanase 

(sinonim: cellobiohydrolase, exocellulase, microcrystalline cellulase, avicelase ) dan 3)  

β-glucosidase (sinonim: cellobiase). 

Enzim endoglucanases menghidrolisis ikatan β secara acak pada bagian amorf  

selulosa serat  menghasilkan oligosakarida dengan panjang yang berbeda dan 

terbentuknya ujung rantai baru. Enzim exoglucanases bekerja terhadap ujung pereduksi 

dan non-pereduksi rantai polisakarida terutama pada bagian crystalline cellulose dan 

membebaskan glukosa yang dilakukan oleh enzim glucanohydrolases atau selobiosa 

yang dilakukan oleh enzim cellobiohydrolases sebagai produk utama. Hidrolisis bagian 

berkristal selulosa hanya dapat dilakukan secara efiesien oleh enzim exoglucanases. 

Hasil kerja sinergis endoglucanases dan exoglucanases menghasilkan molekul 

selobiosa. Hidrolisis selulosa secara efektif memerlukan enzim (β-glucosidases yang 

memecah selobiosa menjadi 2 molekul glukosa. Hasil dari proses fermentasi akan 

menghasilkan produk bekatul fermentasi Enterobacter cloacae yang diharapkan 

memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada bekatul fermentasi tanpa penambahan 

inokulan Enterobacter cloacae.  Kandungan nilai gizi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas bekatul antara lain peningkatan kandungan protein kasar, 
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penurunan selulosa dan serat kasar yang dapat diketahui melalui analisis proksimat.   

Peranan asam linolenat yang terkandung dalam minyak ikan kasar dan bekatul 

sebagai sumber asam lemak omega 3 berdasarkan pada    jalur biosintesis dari asam 

lemak tersebut.  Asam lemak alfa linolenat C18:3, ω-3(alfa linolenic acid) mengalami 

proses desaturasi dengan aktivitas enzim Δ6-fatty acil-CoA desaturase menjadi C18:4, 

ω-3 (octadecatetraenoic acid), kemudian terjadi proses elongasi dari C18:4, ω-3 

menjadi C20:4, ω-3 (eicosatetraenoic acid). Oleh peranan aktivitas Δ5-fatty acil-CoA 

desaturase, C20:4, ω-3 dikonversi menjadi C20:5, ω-3 (eicosapentaenoic acid), 

kemudian terjadi proses elongasi kembali dari C20:5, ω-3 menjadi C22:5, ω-3 

(docosapentaenoic acid). Selanjutnya oleh aktivitas  enzim Δ4-fatty acil-CoA 

desaturase C22:5, ω-3 dikonversi menjadi C22:6, ω-3 (docosahexaenoic acid). 

Efek klinis dari asam lemak omega 3 dalam menurunkan kadar kolesterol darah 

diduga disebabkan pengaruhnya terhadap mekanisme produksi lipoporotein transport 

dalam hati yang disekresikan ke dalam darah.  Kolesterol dalam darah pada dasarnya 

ada dalam bentuk lipoprotein.  Berdasarkan berat jenisnya lipoprotein dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Very Low Density Lipoporotein (VLDL), 

Low Density Lipoporotein (LDL), High Density Lipoporotein (HDL).  Asam lemak 

tidak jenuh khususnya omega-3 dapat menghambat sintesis VLDL dan sebagai 

akibatnya produksi LDL pun berkurang.  Tingginya kadar VLDL dan LDL yang 

disekresikan dapat menimbulkan endapan kolesterol dalam darah, karena VLDL dan 

LDL merupakan protein transport yang membawa trigliserida, kolesterol dan fosfolipid 

dari hati ke seluruh jaringan, sedangkan HDL justru akan mengangkut kolesterol ke 

dalam hati selanjutnya dipecah menjadi asam empedu dan dibuang melalui ekskresi 

tubuh. 
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3.2   Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kemampuan inokulan Enterobacter cloacae dan minyak ikan kasar, dengan hipotesis: 

1. Terdapat perbedaan aktivitas enzim selulase dari inokulan Enterobacter cloacae 

pada suhu dan pH yang berbeda. 

2. Terdapat perbedaan antar dosis inokulan Enterobacter cloacae pada fermentasi 

bekatul dalam menurunkan kandungan serat kasar, selulosa dan meningkatkan 

kandungan protein kasar, AME dan AMEn.  

3. Terdapat perbedaan antar dosis pada penggunaan  minyak ikan kasar dan 

bekatul yang difermentasi dengan inokulan Enterobacter cloacae dalam 

formula pakan untuk  meningkatkan penampilan produksi dan kualitas daging  

meliputi konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, kecernaan serat kasar, 

nilai biologis, pertambahan berat badan, kadar HDL, EPA, panjang  vili ileum, 

serta menurunkan  LDL, kolesterol pada ayam pedaging.  

4. Dosis optimum tertentu  pada kombinasi minyak ikan kasar dan bekatul 

fermentasi dalam formula pakan efektif untuk meningkatkan kualitas daging 

serta penampilan produksi ayam pedaging 
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BAB 4 

MATERI DAN METODE 

 

Keseluruhan rangkaian penelitian dilaksanakan dalam empat tahap penelitian.  

Hasil setiap tahap penelitian  yang telah dilakukan, digunakan sebagai dasar tahap 

penelitian berikutnya.  Keempat tahap penelitian sebagai berikut: 

 

4.1.1  Jenis dan Rancangan penelitian  

4.1.1.1.  Penelitian tahap pertama merupakan penelitian eksploratif laboratorik. 

4.1.1.2.  Penelitian tahap kedua merupakan penelitian eksploratif laboratorik. 

4.1.1.3.  Penelitian tahap ketiga merupakan penelitian eksperimen laboratorik.  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(completely randomized design).  Pengelompokan subjek penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengelompokan subjek penelitian tahap ketiga. 

Keterangan :  

K0 : Kelompok kontrol 

K1-3 : Kelompok perlakuan  

UE : Unit Eksperimen,  bekatul. 

UE 

RA

A 

K0 

K1 

K2 

K3 

O1 

O2 

O3 

O4 

P0 

P1 

P2 

P3 

7 hari 
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F : Dosis Inokulan  

O : Observasional 

RA : random alocation 

K0 : Kelompok kontrol bekatul tanpa pemberian (0%) inokulan Enterobacter 

cloacae (P0) dan diobservasi pada hari ke 7  

K1 : Kelompok bekatul dengan pemberian 5% inokulan Enterobacter cloacae (P1) 

dan diobservasi pada hari ke 7, (konsentrasi: 1,2 x 109 CFU/ml, v/w)  

K2 : Kelompok bekatul dengan pemberian 10% inokulan Enterobacter cloacae (P2) 

dan diobservasi pada hari ke 7, (konsentrasi: 1,2 x 109 CFU/ml, v/w)  

K3 : Kelompok bekatul dengan pemberian 15% inokulan Enterobacter cloacae (P3) 

dan diobservasi pada hari ke 7, (konsentrasi: 1,2 x 109 CFU/ml, v/w)  

O1 : Observasi pada kelompok K0.   

O2 : Observasi pada kelompok K1.   

O3 : Observasi pada kelompok K2.   

O4 : Observasi pada kelompok K3. 

4.1.1.4.  Penelitian tahap empat merupakan penelitian eksperimen laboratorik. 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (completely 

randomized design). 

 

Tabel. 4.1. Perlakuan formula pakan kombinasi bekatul fermentasi (A) dan minyak ikan 
kasar (B). 

 
Faktor Bekatul Fermentasi (A) 

Minyak  ikan 
kasar (B) 

Tanpa Inokulan Enterobacter 
cloacae (0%) 
 (a0) 

Inokulan Enterobacter cloacae 
10 % (1,2 x 109 CFU/ml) (a1) 

0% (b0) F0 (a0 b0) F3 (a1 b0) 
1% (b1) F1 (a0 b1) F4 (a1 b1) 
2% (b2) F2 (a0 b2) F5 (a1 b2) 
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Pengelompokan subyek penelitian tercantum pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

          
       
         

 

 

      Mg 1     Mg 2    Mg 3     Mg 4     Mg 5   
 
Gambar 4.2  Pengelompokan subyek penelitian tahap keempat. 
 

Keterangan :  

K0 : Kelompok kontrol 

K1-5 : Kelompok perlakuan  

UE : Unit Eksperimen,  ayam pedaging. 

F : Formula Pakan  

O : Observasional 

RA : random alocation 

K0        : Kelompok kontrol ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F0 yang 

diobservasi selama 5 minggu. 

K1       : Kelompok eksperimen ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F1 

yang diobservasi selama 5 minggu. 

K2       : Kelompok eksperimen ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F2 

yang diobservasi selama 5 minggu. 

K3      : Kelompok eksperimen ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F3  

yang diobservasi selama 5 minggu. 

K4      : Kelompok eksperimen ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F4  

yang diobservasi selama 5 minggu. 

UE 

RA 

K0 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 
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K5     : Kelompok eksperimen ayam pedaging dengan pemberian formula pakan F5 

yang diobservasi selama 5 minggu. 

O1  : Observasi pada kelompok K0.   

O2  : Observasi pada kelompok K1.   

O3  : Observasi pada kelompok K2.   

O4  : Observasi pada kelompok K3.   

O5  : Observasi pada kelompok K4.   

O6  : Observasi pada kelompok K5. 

 

4.1.2 Unit eksperimen, replikasi dan randomisasi  

4.1.2.1. Unit eksperimen yang digunakan pada tahap satu adalah inokulan Enterobacter 

cloacae yang berasal dari cairan rumen sapi potong dari rumah potong hewan 

Pegirian Surabaya. 

4.1.2.2. Unit eksperimen yang digunakan pada tahap kedua adalah bakteri Enterobacter 

cloacae dan enzim dari Enterobacter cloacae . 

4.1.2.3. a. Unit eksperimen yang digunakan pada tahap ketiga 

 Unit eksperimen pada tahap ketiga adalah bekatul yang difermentasi dengan 

beberapa dosis inokulan Enterobacter cloacae. 

 b. Replikasi 

Besar sampel ditentukan berdasarkan jumlah ulangan atau replikasi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

r : Jumlah replikasi 

Zα : 1,96 (Bila α = 0,05) 

Zβ : 0,842 (Bila β = 0,20). 

σ : Simpangan baku kelompok kontrol (10,98).  

1 
1 - f X 

     2σ2(Z1-α/2 + Z1-β)2 
         

d2 
r ≥ 
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d : Selisih nilai rerata antara kelompok kontrol dan perlakuan  

   (89,29 – 70,43).  

f : Jumlah hewan percobaan yang drop out (failed) sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah replikasi atau ulangan minimal 

sebanyak 6.  Bila terdapat 4 perlakuan, maka dibutuhkan jumlah replikasi 

semua kelompok sebanyak 24 .  

 

 c. Randomisasi  

 Sejumlah 24 sampel bekatul masing-masing dengan berat 250 gram, dibagi 

secara acak sederhana ke dalam 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan untuk 

pengujian inokulan Enterobacter cloacae dalam proses fermentasi. 

 

 d.  Variabel penelitian  

a. Variabel bebas : Pemberian perlakuan dosis inokulan Enterobacter cloacae 

terhadap bekatul. 

b.  Variabel tergantung: kadar protein kasar, serat kasar, selulosa, AME, AMEn. 

c.  Variabel kendali meliputi: suhu, pH, bekatul, kelembaban. 

 

e. Definisi operasional Variabel 

1. Bekatul adalah hasil samping proses penggilingan padi, yang digunakan 

adalah kualitas III. 

2. Enterobacter cloacae adalah bakteri selulolitik dengan kategori:                 

1. menunjukkan adanya zona bening di sekitar koloni pada media CMC 

agar, 2. suhu optimum 35°C,  3. Optimum pH 6. 
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4.1.2.4. a. Unit eksperimen yang digunakan pada tahap keempat 

Unit eksperimen pada tahap keempat adalah ayam pedaging jantan strain Cobb  

  b.  Replikasi 

Besar sampel ditentukan berdasarkan jumlah ulangan atau replikasi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 

r : Jumlah replikasi 

Zα : 1,96 (Bila α = 0,05) 

Zβ : 0,842 (Bila β = 0,20). 

σ : Simpangan baku kelompok kontrol (10,98).  

d : Selisih nilai rerata antara kelompok kontrol dan perlakuan  

  (89,29 – 70,43).  

f : Jumlah hewan percobaan yang drop out (failed) sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah replikasi atau ulangan minimal 6.  Bila 

terdapat 6 perlakuan, maka dibutuhkan jumlah replikasi semua kelompok 

sebanyak 36 ekor ayam pedaging.  

 c.   Randomisasi  

  Randomisasi dilakukan secara acak sederhana. Ayam pedaging jantan 

(DOC) sebanyak 36 ekor, diadaptasikan terlebih dahulu selama 1 minggu 

sebelum digunakan sebagai sampel penelitian. Pada masa adaptasi, seluruh 

ayam mendapatkan pakan basal dan pemeliharaan standar. Selanjutnya,  36 ekor 

ayam dibagi menjadi 6 perlakuan, yaitu 1 kelompok kontrol dan 5 kelompok 

perlakuan, masing-masing 6 ulangan. 

 

 

1 
1 - f X 

          2σ2(Z1-α/2 + Z1-β)2 
         

d2 
r ≥ 
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d. Variabel Penelitian  

a. Variabel bebas : Pemberian perlakuan terhadap hewan percobaan 

(Enterobacter cloacae dan minyak ikan kasar). 

b. Variabel tergantung: konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, 

konsumsi serat kasar, kecernaan serat kasar, pertambahan berat badan, rasio, 

nilai biologis, HDL, LDL, kolesterol, panjang vili ileum, kadar EPA  pada 

ayam pedaging.  

c. Variabel kendali meliputi: strain ayam, umur ayam, berat awal, kondisi 

kandang. 

 

e. Definisi Operasional Variabel 

1. Enterobacter cloacae adalah bakteri selulolitik, dengan kategori: 

menunjukkan adanya zona bening di sekitar koloni pada media CMC agar, 

suhu dan pH optimum: 35°C,  pH 6. 

2.  Ayam pedaging adalah ayam pedaging jantan, strain Cobb. 

3. Minyak ikan kasar/Crude Fish Oil /CFO adalah minyak ikan yang diperoleh 

dari hasil samping industri penepungan ikan.  

4. Kecernaan serat kasar kasar adalah selisih antara konsumsi serat kasar (g) 

dengan serat kasar ekskreta (g) dibagi konsumsi serat kasar (g) dikali 100% 

yang dinyatakan dalam satuan %. 

5. Nilai biologis dalam satuan % diperoleh dengan cara mengurangi jumlah 

konsumsi nitrogen dengan hasil ekskresi nitrogen yang diperoleh dari 

koleksi ekskreta ayam dibagi konsumsi nitrogen dikali 100%.  

6. Rasio konversi pakan adalah perbandingan antara total konsumsi pakan (g) 

dengan total pertambahan berat badan (g). 
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7. Energi metabolisme semu (AME) adalah selisih energi metabolisme bahan 

pakan (kkal/kg) dikali konsumsi pakan (gram) dengan energi metabolisme 

ekskreta (kkal/kg) dikali berat ekskreta bahan uji (gram) dibagi konsumsi pakan 

(gram) dikali 100/bahan kering, dinyatakan dalam satuan kkal/kg. 

8. Efisiensi protein adalah perbandingan antara pertambahan berat badan (g) 

dengan jumlah protein yang dikonsumsi(g), dikalikan 100%, dinyatakan 

dalam satuan %. 

 

4.1.3  Bahan dan Alat Penelitian  

4.1.3.1. Bahan dan Alat Penelitian Tahap I 

Isolasi DNA: Buffer TE 50 mM (50 mM tris Cl ( pH 8.0); 50 mM EDTA), 

Lisozyme 10 mg/mL, Buffer STEP(SDS 0,5%, 50 mM tris Cl (pH 8.0), 0,4 M EDTA, 

Proteinase K), Phenol:kloroform:isoamil alkohol (25:24:1), Na-asetat 3M, Etanol 

absolut dingin, Etanol 70%, Distilled water.  

Amplifikasi gen penyandi 16S DNA: dNTP 2,0 l, Buffer 2,5l,MgSO4 1,0 l, 

DNA template 2,0 l, Primer Forward PB 36 (10 pmol) 1,0 l, Primer Reverse PB 38 

(ρmol) 1,0 l, Enzim Highfidelity taq Polymerase) 0,2 l, Distilled water 10,3 l.  

Deteksi produk PCR dengan elektroforesis : Agarosa, Buffer TBE  (Tris base/ boric 

acid / EDTA) 0,5X, Etidium bromide. 

Alat yang digunakan: pipet volum 1ml, cawan petri, tabung reaksi, autoklaf, 

spatel, pengaduk, Erlenmeyer, bunsen, rak tabung reaksi, termos es, Mikropipet 

(Eppendorf), thermal cycler/ alat PCR (Perkin Elmer),    microwave (Sanyo), 

microcentrifuge (Joul), CO2  incubator (Thermolyne), shaker media (Thermolyne), 

timbangan digital (Metter), autoclave (Tomy), vortex  (Thermolyne). 
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4.1.3.2. Bahan dan Alat Penelitian Tahap II. 

Aktifitas enzim selulolitik: media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media Luria Bertani (LB) ( yeast extract, NaCl, tripton, bacto agar), dinitrosalicylic 

acid (DNS: Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat (C4H4KNaO6.4H2O)=garam 

Rochelle,Merck; Natriumhydroxid (NaOH), Merck; 3,5- dinitrosalicylic acid, Sigma; 

Natrium Sulfite (Na2SO3), asam sitrat, Na2HPO4.7H2O, NaHPO4, p-nitrofenil 

cellobioside (pNPC), Carboximethyl Cellulose (CMC),    p-nitrofenil-β-D-

glukopiranoside (pNPG), p-nitrofenol. 

Alat yang digunakan: pipet volum 1ml, cawan petri, botol ukuran 100 ml,  

tabung reaksi, autoklaf, timbangan, spatel, pengaduk, Erlenmeyer, gunting, bunsen, rak 

tabung reaksi, pH meter, termos es, Mikropipet (Eppendorf), microwave (Sanyo), 

microcentrifuge (Joul), CO2  incubator (Thermolyne), shaker media (Thermolyne), 

timbangan digital (Metter), autoclave (Tomy), vortex  (Thermolyne), spektrofotometri 

(Shimadzu UV 1800). 

 

4.1.3.3. Bahan dan Alat Penelitian Tahap III. 

Analisis Proksimat. Protein kasar: Tablet Kjeldhal, H2SO4 pekat, NaOH 40%, 

Asam Borat, indikator Metil-merah, Brom cressol green, H2SO4 0,01 N dan aquadest.  

Serat kasar: H2SO4 0,3 N,  NaOH 1,5 N,  HCl 0,3 N, Aceton dan H2O panas. 

Alat: timbangan, kantong plastik, gelas ukur, pengaduk, ember plastik dan 

seperangkat alat untuk analisis proksimat: labu Kjeldhal 100 cc, pemanas labu 

Kjeldhal, spatula, timbangan elektrik Sartorius, gelas ukur, labu ukur 250 cc, 
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Erlenmeyer 100 cc dan 1000 cc, serta seperangkat alat Marcam Steel. Erlenmeyer 300 

cc,  Erlenmeyer penghisap, corong Buchner, spatula, cawan porselen, gelas ukur, 

corong, timbangan analitik, oven, penangas air dan kompressor. 

 

4.1.3.4. Bahan dan Alat Penelitian Tahap IV. 

Analisis Proksimat. Protein kasar: Tablet Kjeldhal, H2SO4 pekat, NaOH 40%, 

Asam Borat, indikator Metil-merah, Brom cressol green, H2SO4 0,01 N dan aquadest.  

Serat kasar: H2SO4 0,3 N,  NaOH 1,5 N,  HCl 0,3 N, Aceton dan H2O panas. 

Alat: timbangan, kantong plastik, gelas ukur, pengaduk, ember plastik dan 

seperangkat alat untuk analisis proksimat: labu Kjeldhal 100 cc, pemanas labu 

Kjeldhal, spatula, timbangan elektrik Sartorius, gelas ukur, labu ukur 250 cc, 

Erlenmeyer 100 cc dan 1000 cc, serta seperangkat alat Marcam Steel. Erlenmeyer 300 

cc,  Erlenmeyer penghisap, corong Buchner, spatula, cawan porselen, gelas ukur, 

corong, timbangan analitik, oven, penangas air dan kompressor. 

 

4.1.4  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.4.1. Tahap I:  

Penelitian ini dilaksanakan di Institute Tropical Diseasses Universitas 

Airlangga Surabaya  pada  bulan Oktober 2011 sampai Nopember 2011. 

4.1.4.2. Tahap II:  

Penelitian ini dilaksanakan di Institute Tropical Diseasses Universitas 

Airlangga Surabaya, dilakukan bulan Oktober 2011 sampai Nopember 2011. 

4.1.4.3. Tahap III:  

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan Unair (analisis 

proksimat), PAU Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (analisis kandungan selulosa). 
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Penelitian dilaksanakan bulan Nopember 2011 sampai Desember 2011. 

4.1.4.4. Tahap IV:  

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan Unair (analisis 

proksimat, perlakuan hewan coba), PAU Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

(analisis kadar EPA, DHA). Penelitian dilakukan bulan Desember 2011 sampai 

Pebruari 2012. 

 

4.1.5 Prosedur dan pengumpulan data. 
 
4.1.5.1. Tahap I: 

 
4.1.5.1.1 Isolasi DNA 

Isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan metode Brown (2006): yaitu 

sebanyak 100 ml suspensi sel  yang sudah ditumbuhkan selama 16 jam  dipanen dengan 

sentrifugasi 10 menit, 6000 rpm, 40C. Supernatan dibuang, sedangkan pellet sel 

diresuspensikan dengan 5 ml buffer TE 50 mM (50 mM Tris Cl ( pH 8,0) dan 50 mM 

EDTA/ Ethylenediaminetetraacetic acid). Suspensi dibekukan pada -200C selama 30 

menit, kemudian sebanyak 500 µl larutan lisozyme 10 mg/ml ditambahkan pada sel 

beku  selanjutnya dicairkan pada suhu kamar, setelah cair segera dipindahkan ke dalam 

es 45 menit, selanjutnya ditambahkan larutan STEP (SDS 0,5 %, 50 mM tris Cl (pH 

8,0), 0,4 M EDTA, Proteinase K) 1 ml ke dalam suspesi sel, dicampur dengan baik. 

Campuran dipanaskan 500C, selama 1 jam sambil sesekali digoyang perlahan, 

kemudian dimasukkan  6 ml campuran phenol:kloroform: isoamil alkohol (25:24:1) 

dicampur perlahan selama 5 menit hingga terbentuk emulsi.  Selanjutnya dilakukan 

sentrifugasi campuran pada 15.000 rpm, selama 5 menit, dipindahkan aqueous phase 

ke tabung baru yang steril, ditambahkan Na-asetat 3M sebanyak,1x volume total serta 

dicampur perlahan, ditambahkan 2x volume etanol absolute dingin, dicampur perlahan, 
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inkubasi pada -200C selama 1 jam, selanjutnya campuran disentrifugasi 15.000 rpm, 

selama 5 menit, pellet dicuci dengan 0,6 ml etanol 70%, disentrifugasi 15.000 rpm, 10 

menit. Supernatan dibuang, pellet dilarutkan dengan 50 µl distilled water, disimpan 

untuk uji lanjut. 

 

4.1.5.1.2 Amplifikasi DNA dengan PCR 

 PCR menggunakan kit High Fidelity Platinum Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen) dengan primer forward PB36  5’-AGR GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’ 

(Invitrogen) dan primer reverse PB38 5’-GMT ACC TTG TTA CGA CTT-3’ 

(Invitrogen) yang memproduksi  1209 bp.  

 Master mix reaksi amplifikasi adalah 10X high fidelity PCR buffer 2,5l, 10 

mM dNTP mix 2 l, 50 mM MgSO4 1 l, primer forward 1 l (10 pmol/l), primer 

reverse 1l (10 pmol/l), template cDNA 2 l, platinum tag high fidelity 0,2l, 

distilled water sampai volume total 20l.  Program PCR yaitu predenaturasi pada 95oC 

selama 5 menit, denaturasi pada 95oC selama 1 menit, annealing pada 50oC 1 menit, 

extension pada  72oC 1 menit, 30 siklus dan final extension pada 72oC selama 10 menit.  

 

4.1.5.1.3 Deteksi produk PCR dengan elektroforesis:  

Bahan-Bahan :Agarosa, Buffer TBE 0,5X, Ethidium bromide. 

Cara Kerja: menimbang  0,2 gram agarosa, dilarutkan dalam 20 mL buffer TBE 0,5X  

dengan pemanasan diatas hotplate atau dengan microwave.  Selanjutnya dituang ke 

dalam cetakan dan sisir dipasang untuk membuat sumur, selanjutnya gel dibiarkan 

membeku.  Setelah gel membeku, sisirdicabut kemudian gel dimasukkan ke dalam 

chamber elektroforesis. Menuangkan buffer ke dalam chamber sampai gel terendam, 
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mencampur 5 µL  DNA sampel dengan 2 µL  loading dye  menggunakan pipet mikro, 

memasukkan sampel ke dalam sumuran agarose, kemudian menjalankan elektroforesis 

pada voltase 100 volt, 15 menit. Gel direndam dalam ethidium bromide selama 15 

menit, kemudian dicuci dengan aquades serta dideteksi visualisasi DNA dengan UV 

transluminator serta didokumentasikan. 

 

4.1.5.1.4  Penentuan Urutan (Sekuensing) Fragmen 16S DNA 

Penentuan urutan 16S DNA dilakukan di 1 st Base Company Singapura. 

 

4.1.5.2. Prosedur dan pengumpulan data tahap II: 

4.1.5.2.1  Peremajaan bakteri selulolitik 

Pembuatan media cair  

Media cair LB terdiri dari (1%) 1 g trypton; (0,5%) 0,5 g bacto yeast extract 

dan (1%) 1 g NaCl, semua bahan dilarutkan dengan 100 ml akuades dalam labu 

Erlenmeyer 250 ml, kemudian labu Erlenmeyer ditutup dengan kapas dan aluminium 

foil lalu disterilkan dengan autoclave selama 60 menit pada suhu 121oC dan tekanan 1 

atm. 

Pembuatan Media padat 

Media padat terdiri dari (1%) 1 g trypton; (0,5%) 0,5 g yeast extract dan (1%) 1 

g NaCl dan (2%) 2 g bactoTM agar. Semua bahan dilarutkan dengan 100 ml akuades 

dalam labu Erlenmeyer 250 ml, kemudian labu Erlenmeyer ditutup dengan kapas dan 

aluminium foil lalu disterilkan dengan autoclave selama 60 menit pada suhu 121oC dan 

tekanan 1 atm. Setelah dikeluarkan dari autoclave campuran atau medium ditunggu 

sampai suam-suam kuku, lalu medium dituang ke dasar cawan petri dan dibiarkan 

sampai menjadi dingin dan memadat. 
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Peremajaan isolat bakteri 

 Isolat bakteri ditumbuhkan pada media padat, dengan cara sebanyak 1 ose 

koloni bakteri ditanam dengan cara streak pada agar plate dan diinkubasikan selama 24 

jam pada suhu 370C.   Isolat bakteri juga ditumbuhkan pada media cair dalam labu 

Erlenmeyer.  Sebanyak 1 ose koloni bakteri ditanam dalam larutan media cair 

kemudian diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 370C. 

 

4.1.5.2.2  Pengukuran suhu dan pH optimum Enterobacter cloacae 

Isolat bakteri selulolitik Enterobacter cloacae yang telah diremajakan diambil 

sebanyak 1 ml (10%) kemudian dipindahkan ke dalam media pertumbuhan Luria 

Bertani 10 ml dalam labu Erlenmeyer 250 ml.  Suspensi biakan diinkubasi selama 24 

jam dalam shaker incubator pada beberapa macam suhu  dan beberapa pH sesuai 

macam perlakuan dengan penggoyangan 120 rpm.  Dilakukan pengukuran OD (Optical 

Density) dengan mengambil sampling sebanyak 1 ml.  Densitas optik diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada λ 600 nm.   

 

Tabel 4.2. Perlakuan kombinasi taraf-taraf faktor A (pH) dengan faktor B (suhu) 
dengan ulangan tiga kali. 

 
Faktor Faktor B ( Suhu) 

Faktor A (pH) 300 350 400 
pH 5 pH 5, suhu 300 pH 5, suhu 350 pH 5, suhu 400 
pH 6 pH 6, suhu 300 pH 6, suhu 350 pH 6, suhu 400 
pH 7 pH 7, suhu 300 pH 7, suhu 350 pH 7, suhu 400 
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4.1.5.2.3   Aktivitas Enzim Selulolitik  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim selulolitik dari Enterobacter 

cloacae. 

 

4.1.5.2.3.1   Pengukuran kurva pertumbuhan  

 Isolat bakteri selulolitik yang telah diremajakan diambil sebanyak 10 ml (10%) 

kemudian dipindahkan ke dalam media pertumbuhan 100 ml dalam labu Erlenmeyer 

500 ml.  Suspensi biakan diinkubasi dalam shaker incubator pada suhu 370C dengan 

penggoyangan 120 rpm.  Dilakukan pengukuran OD (Optical Density) pada λ 600 nm 

dengan mengambil sampling sebanyak 1 ml setiap selang waktu 2 jam selama 24 jam.  

Sampling pertama dilakukan pada jam ke-0 dilanjutkan sampai nilai OD menunjukkan 

penurunan yang jelas.  Densitas optik diukur dengan menggunakan alat 

spektrofotometer UV-Vis pada λ 600 nm.  Kurva pertumbuhan diperoleh dari hasil 

pengukuran absorbansi terhadap waktu. 

4.1.5.2.3.2   Produksi enzim selulase 

 Koloni tunggal Enterobacter cloacae sebesar 98 x 1010 CFU/ml  dimasukkan ke 

dalam 20 ml media cair, diinkubasi dalam shaker incubator selama 14 jam pada suhu 

350C.  Kultur selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm pada suhu 40C 

selama 15 menit.  Pelet dibuang, sedangkan supernatan yang mengandung enzim 

selulase diambil untuk digunakan analisis selanjutnya. 

4.1.5.2.3.3   Uji aktivitas enzim selulase 

4.1.5.2.3.3.1     Uji aktivitas endo-β-glucanase 

 Aktivitas endo-β-1,4-glucanase dilakukan dengan cara menentukan jumlah gula 

pereduksi yang terbentuk, yaitu dengan menggunakan metode DNS (asam 3,5-

dinitrosalisilat) menggunakan Carboxymethyl cellulose (CMC) sebagai substrat 
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spesifik. Aktivitas Endo-1,4-β-D-glucanase diuji dengan mencampurkan 100 l enzim 

dan 100 l  substrat (1% CMC dalam 0,1 M bufer fosfat sitrat pH 7) dimasukkan dalam 

tabung Ependorf, diinkubasi dalam penangas air pada 50oC selama 30 menit. Sejumlah 

gula pereduksi yang terbentuk diukur aktivitas enzimnya menggunakan metode asam 

3,5-dinitrosalisilat (DNS) yaitu dengan menambahkan 600 µl DNS ke dalam tabung, 

lalu dimasukkan dalam penangas air mendidih selama 15 menit bersama-sama dengan 

kontrol (mengandung 100 µl enzim ditambah 600 µl DNS dan 100 µl substrat tetapi 

tanpa inkubasi) kemudian didinginkan dalam air es selama 20 menit. Volume total uji 

aktivitas enzim dengan metode DNS dalam penelitian ini sebanyak 800 µl, sehingga 

pengukuran absorbansi dilakukan menggunakan cuvet plastik. Absorbansi dibaca 

dengan Spektrofotometer pada λ 550 nm. Satu unit aktivitas enzim telah didefinisikan 

sebagai banyaknya enzim yang diperlukan untuk membentuk 1mol produk per satuan 

waktu untuk setiap ml enzim (Puspaningsih, 2004; Ahmed, dkk.,2010).  

 

4.1.5.2.3.3.2   Uji aktivitas exo-β-glucanase 

 Untuk mengukur aktivitas exo-β-1,4-glucanase, enzim sebanyak 100 μl 

ditambah dengan 900 μl p-nitrofenil cellobioside (pNPC) (1 mMol pNPC dalam 10 ml 

buffer fosfat sitrat pH 6) kemudian diinkubasi selama 30 menit pada suhu optimum 

350C. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 100 μl Na2CO3 1 M.  Pembebasan p-

nitrofenol dibaca dengan spektrofotometer pada λ 405 nm.  Sebagai blangko digunakan 

100 μl akuades dan 900 μl substrat  pNPC yang diperlakukan sama dengan kondisi 

sampel, dan reaksi dihentikan dengan menambahkan 100 μl Na2CO3 1 M.  Satu unit 

aktivitas enzim setara dengan banyaknya enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 

μ mol p-nitrofenol/menit (Han dkk., 1995). 
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 Standar p-nitrofenol dibuat pada kisaran 0,1-0,5 mM p-nitrofenol dari stok p-

nitrofenol 10 mM dalam pelarut buffer fosfat sitrat pH 6.  Sebanyak 100 μL masing-

masing larutan standar p-nitrofenol dicampur dengan 900 μL buffer fosfat sitrat pH 6 

dan diinkubasi pada suhu 350C selama 30 menit.  Reaksi dihentikan dengan 

menambahkan 100 μl Na2CO3 1 M, kemudian absorbansi dibaca dengan menggunakan 

spektrofotometer UV VIS pada λ 405 nm. 

4.1.5.2.3.3.3   Uji Aktivitas β-glucocidase 

Pengukuran aktivitas β-glucocidase diuji dengan metode p-nitrophenol-β-D-

glucopiranocide (pNPG).  Untuk mengukur aktivitas β-glucocidase dilakukan dengan 

mencampurkan 100 μl enzim ditambah 900 μl substrat (1mM pNPG dalam 10 ml 

buffer fosfat sitrat pH 6) kemudian diinkubasi pada suhu 350C selama 30 menit.  Reaksi 

dihentikan dengan menambahkan 100 μl Na2CO3 1 M.  Sebagai blangko digunakan 100 

μl akuades dan 900 μl substrat pNPG yang diperlakukan sama dengan kondisi sampel.  

Pembebasan p-nitrofenol dibaca dengan spektrofotometer pada λ 405 nm, kemudian 

dibandingkan dengan kurva standar p-nitrofenol.  Satu unit aktivitas enzim setara 

dengan banyaknya enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 μmol p-

nitrofenol/menit (Han dkk., 1995). 

 
4.1.5.3.  Prosedur dan pengumpulan data tahap III. 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 

setiap perlakuan dilakukan  6 ulangan.  Perlakuan tersebut adalah: 

P0: Bekatul 250 g + 3% molasses + 0% (tanpa inokulan Enterobacter cloacae (v/w) 

P1: Bekatul 250 g + 3% molasses + 5% inokulan Enterobacter cloacae (v/w) 

P2: Bekatul 250 g + 3% molasses + 10% inokulan Enterobacter cloacae (v/w) 

P3: Bekatul 250 g + 3% molasses + 15% inokulan Enterobacter cloacae (v/w). 
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Sejumlah 24 sampel bekatul masing-masing dengan berat 250 gram, dibagi secara 

acak ke dalam 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan untuk pengujian inokulan 

Enterobacter cloacae (konsentrasi: 1,2x109 CFU/ml).  Bekatul dicampur dengan 3% 

molasses yang telah dilarutkan air serta diberi suspensi sesuai dengan perlakuan, 

selanjutnya bekatul dimasukkan dalam kantong plastik yang dilubangi di beberapa 

tempat dan diperam selama 7 hari.  Setelah proses pemeraman berakhir, bekatul 

diangin-anginkan.   

 

4.1.5.3.1  Bahan kering, protein kasar, serat kasar dilakukan analisis proksimat menurut 

metode AOAC (1990) dan selulosa menurut metode Ahmed (2010) (Lampiran 11-15). 

 

4.1.5.3.2  Energi metabolis (kkal/kg) (Sjofjan,2008; Surisdiarto dkk, 2011) 
 

Energi metabolis adalah selisih antara kandungan energi bruto bahan pakan dengan 

energi bruto yang hilang melalui ekskreta. Menurut Sibbald dan Wolynetz (1985) 

energi metabolis dinyatakan dengan : 

a.      Apparent metabolizable energy (AME) 
 Energi metabolis semu (EMS) (kkal/kg) 
 

  AME (kkal/kg) = (EB x K) – (EBe x E) x 100 
                                                            K             DM 
 

b.    Apparent metabolizable energy nitrogen-corrected (AMEn) 
Energi metabolis semu terkoreksi nitrogen (EMSn) (kkal/kg) 

 
 AMEn = (EB x K) – [(EBe x E) + (8,22 x RN)] x 100 

K          DM 
Keterangan : 

EB  = Energi bruto bahan pakan (kkal/kg) 

EBe  = Energi bruto ekskreta (kkal/g) 
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K  = Konsumsi pakan (gram) 

E  = Berat ekskreta bahan uji (gram) 

RN  = Retensi nitrogen (gram) 

8,22  = Nilai yang terkoreksi sebagai asam urat (kkal/g RN). 

 
4.1.5.4. Prosedur dan pengumpulan data tahap IV 
 

4.1.5.4.1  Uji formula pakan secara in vivo  

Pada penelitian ini akan diuji pengaruh pemberian bekatul yang diinokulasi 

dengan dosis terbaik dari inokulan Enterobacter cloacae yang diperoleh dari penelitian 

tahap ketiga, serta penambahan minyak ikan dari hasil samping penepungan ikan 

sebagai terhadap konsumsi bahan kering, konsumsi protein kasar, kecernaan serat 

kasar, efisiensi pakan, rasio konversi pakan, rasio efisiensi protein, nilai biologis, PBB, 

kadar HDL, EPA, DHA, panjang vili ileum serta menurunkan LDL, kolesterol. 

Formula basal  terdiri dari bahan pakan bekatul, jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, 

methionin, L-lysin, premix vitamin dan premix mineral. Komposisi formula pakan 

perlakuan tercantum dalam tabel 4.4 dan 4.5. 

 Hewan percobaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 36 ekor ayam 

pedaging strain Cobb, mulai umur satu hari (DOC/Day Old Chick). Pada masa 

perlakuan ayam ditempatkan dalam kandang individual yang dilengkapi dengan tempat 

pakan dan minum. 

Sebelum anak ayam datang, kandang dipersiapkan terlebih dahulu dan 

dibersihkan. Dilakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan dan fumigasi 

(20 g KMnO4 dan 40 cc formalin 40% per m3) yang bertujuan untuk mendesinfeksi 

kandang, tempat pakan dan minum.  

Penelitian tahap keempat ini merupakan kelanjutan dari tahap ketiga. Enam 
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macam perlakuan formula pakan  berfungsi sebagai variabel bebas, diberikan pada 

ayam pedaging fase starter (1-21 hari) dan fase finisher (22 hari- 35 hari), dengan 

masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ulangan sehingga ada 36 ekor ayam percobaan. 

Rancangan percobaan adalah rancangan acak lengkap.  Perlakuan kombinasi bekatul 

fermentasi dengan minyak ikan kasar adalah sebagai berikut:   

F0: Formula basal + Bekatul fermentasi non Enterobacter cloacae (0%) + 0% MIK. 

F1: Formula basal + Bekatul fermentasi non Enterobacter cloacae (0%) + 1% MIK. 

F2: Formula basal + Bekatul fermentasi non Enterobacter cloacae (0%) + 2% MIK. 

F3: Formula basal + Bekatul Fermentasi Enterobacter cloacae (10%) + 0% MIK. 

F4: Formula basal + Bekatul Fermentasi Enterobacter cloacae (10%) + 1% MIK. 

F5: Formula basal + Bekatul Fermentasi Enterobacter cloacae (10%) + 2% MIK. 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga periode yaitu periode adaptasi, pendahuluan dan 

koleksi. 

a.  Periode adaptasi. 

Pada awal adaptasi dilakukan penimbangan untuk mengetahui kisaran berat 

badan ternak.  Pada periode ini ternak diberi pakan perlakuan.  Tujuan dari periode ini 

adalah untuk membiasakan ternak berada di dalam kandang dan membiasakan ternak 

dengan pakan perlakuan. Komposisi pakan perlakuan finisher tercantum dalam Tabel 

4.5. 

b.Periode pendahuluan.  

 Pada periode ini, ternak diberi pakan perlakuan sesuai dengan hasil 

pengacakan.  Periode pendahuluan ini bertujuan untuk membiasakan ternak 

mengkonsumsi pakan  perlakuan.  Periode ini dilakukan selama 2 minggu dengan 

mengamati jumlah konsumsi pakan ternak dan pada akhir periode ini juga dilakukan 

penimbangan berat badan untuk mengetahui perubahan berat badan ternak dan berat 

badan pada awal koleksi data.  
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c.  Periode koleksi. 

 Pada periode ini, ternak diberi pakan perlakuan.  Selama periode ini dilakukan 

penimbangan berat pakan pemberian, berat pakan sisa, serta ekskreta harian masing-

masing ternak.  Periode koleksi ini dilakukan selama 1 minggu.  Koleksi ekskreta 

dilakukan pada minggu terakhir dari periode koleksi selama 7 hari, kemudian dilakukan 

perlakuan untuk analisis bahan kering, protein kasar, serat kasar, selulosa. 

Penimbangan berat badan dilakukan setiap  minggu sekali.  Penimbangan dilakukan  

sebelum diberi pakan pada pagi hari untuk mengetahui perubahan berat badan masing-

masing ternak. 

Koleksi pakan pemberian dan sisa 

Pakan yang diberikan berdasarkan data konsumsi bahan kering yang diperoleh pada 

periode pendahuluan. Pakan yang diberikan ditimbang, apabila terdapat sisa pakan juga 

ditimbang sehingga diperoleh jumlah konsumsi pakan.  Sisa pakan ditimbang keesokan 

harinya sebelum pemberian pakan serta diambil sampelnya (lebih kurang 10%) setiap 

hari dan dikeringkan dalam oven 600C selama 7 hari berturut-turut.  Pada akhir 

penelitian, sampel pakan pemberian dan sampel sisa pakan dikomposit secara 

proporsional per ekor, kemudian digiling ukuran 1 mm untuk dianalisis kandungan 

bahan kering, protein kasar, serat kasar, selulosa. 

 

Koleksi ekskreta 

Pengumpulan ekskreta total dilakukan selama 5 hari, dengan asumsi bahwa sisa 

pakan akan keluar dari saluran pencernaan setelah 24 jam mengkonsumsi pakan 

tersebut. Setelah itu, masing-masing ekskreta ditimbang dan diberi label, kemudian 

dimasukkan ke dalam freezer untuk mencegah terjadinya dekomposisi oleh mikroba. 
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Tabel 4.3   Bahan penyusun formula pakan dan kandungan nutriennya. 
 
Bahan pakan GE 

(Kcal/kg) 
Protein 
Kasar 
(%) 

Lemak 
Kasar 
(%) 

Serat 
Kasar 
(%) 

Jagung Kuning 3817,417 11,06 0,88 3,04 

Bungkil Kedelai  4145,897 47,38 14,39 2,99 

Tepung Ikan 3165,375 50,95 9,57 7,34 

Bekatul fermentasi non 
E.cloacae WPL 111 

3177,167 7,45 6,64 37,39 

Bekatul fermentasi 
E.cloacae WPL 111 3241,80 9,22 8,54 34,54 

Minyak Ikan  9331,30    

Keterangan          :  Hasil analisis proksimat dan GE (bomb calorimeter). 
 
 
Tabel 4.4  Komposisi Pakan Perlakuan Starter 

Bahan Pakan Komposisi (%) 
F 0 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Jagung Kuning 60 60 60 60 60 60 

Bungkil Kedelai 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 

Tepung Ikan 11 11 11 11 11 11 

Bekatul fermentasi non 
E.cloacae WPL 111 

5 5 5 0 0 0 

Bekatul fermentasi 
E.cloacae WPL 111 

0 0 0 5 5 5 

Vitamin  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Mineral 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

MonoCalsium Phosphat 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

L-Lysin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Methionin 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Minyak Ikan Kasar 0 1,0 2,00 0 1,0 2,00 

Protein Kasar (%) 22,50 22,51 22,51 22,93 22,93 22,93 

Serat Kasar (%) 4,85 4,37 4,37 4,33 4,33 4,33 
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Tabel 4.5  Komposisi Pakan Perlakuan Finisher 

Bahan Pakan Komposisi (%) 
F 0 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Jagung Kuning 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 

Bungkil Kedelai 15 15 15 15 15 15 

Tepung Ikan 12 12 12 12 12 12 

Bekatul fermentasi 
non E.cloacae 

10 10 10 0 0 0 

Bekatul fermentasi 
E.cloacae 

0 0 0 10 10 10 

Vitamin  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Mineral 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

MCP 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

L-Lysin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Methionin 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Minyak Ikan kasar 0 1,00 2,00 0 1,00 2,00 

Protein Kasar (%),  20,66 20,67 20,68 20,83 20,99 21,00 

Serat Kasar (%) 5,90 5,90 5,90 5,60 5,60 5,60 

Lemak kasar (%) 4,50 5,06 5,62 4,69 5,32 5,88 

ME (kkal/kg) 
 

2919,76 2919,01 2918,26 2924,26 2923,51 2922,76 

  

Tabel 4.6  Perlakuan Pada Ternak Selama Waktu Penelitian 

Keterangan 
Mgg I 
(umur1-
7 hr) 

Mgg II 
(umur8-
14 hr) 

Mgg III 
(umur15-
21 hr) 

Mgg IV 
(umur22-
28 hr) 

Mgg V 
(umur29-
35 hr) 

Adaptasi perlakuan pakan starter      

Perlakuan Pakan Starter      

Adaptasi perlakuan pakan finisher      

Perlakuan pakan finisher      

Pengambilan Data      
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Tahapan Analisis Bahan Kering, Kandungan Nitrogen dan Energi Bruto 

Sebelum dianalisis, ekskreta beku dikeluarkan dari freezer dan dithawing selama 2 

jam, kemudian ekskreta ditempatkan dalam loyang yang telah diketahui berat awalnya 

lalu dimasukkan ke dalam oven 60oC selama kurang lebih 24 jam hingga ekskreta 

benar-benar kering, kemudian ditimbang. Ekskreta kering tersebut kemudian 

dihaluskan, dan dilakukan analisis bahan kering, kandungan nitrogen dan energi 

brutonya.  

Penghitungan  PBB, kecernaan, nilai biologis  sebagai berikut (Seifdavati dkk., 

2008; Sidadolog dan Yuwanta, 2011; Nasr dkk, 2011): 

Pertambahan berat badan (PBB). 

Penimbangan berat badan dilakukan setiap minggu selama masa penelitian.  Hasil 

PBB diperoleh melalui persamaan linier y=a+bx, dimana b menyatakan hasil 

pertambahan berat  badan.   

Kecernaan Serat Kasar (KcSK)    
 KcSK (%) = Konsumsi SK (g) - SK ekskreta (g) x 100% 

  Konsumsi SK (g) 
Konsumsi Nitrogen.   

Nilai konsumsi nitrogen diperoleh dengan  cara mengalikan  jumlah  konsumsi 

bahan pakan dengan kandungan protein kasar bahan pakan perlakuan (yang 

dianalisis dengan metode Kjeldahl) lalu dibagi 6,25. 

Konsumsi N (g) = Konsumsi pakan (g) x Kadar protein pakan (%)  
     6,25 

Ekskresi Nitrogen 

Ekskresi Nitrogen diperoleh dengan mengalikan jumlah ekskreta dengan kandungan 

protein kasar pada ekskreta, kemudian dibagi 6,25. 

Ekskresi N (g) = Berat ekskreta (g) x Kadar protein ekskreta (%)  
     6,25 
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Nilai Biologis.  Nilai biologis dalam satuan persen diperoleh dengan cara mengurangi 

jumlah konsumsi nitrogen dengan hasil ekskresi nitrogen dalam ekskreta dibagi 

dengan konsumsi nitrogen dikalikan seratus persen.  

Analisis kadar EPA 

Sampel diperoleh dari bagian daging dada sebelah kanan serta dilakukan 

pemeriksaan dengan Gas Chromatography. 

Prosedur pembuatan preparat histologi  (Pengukuran panjang vili ileum). 

Pembuatan sediaan histologis ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Fiksasi dan Pencucian 

Bertujuan untuk menghentikan proses metabolisme jaringan, mematikan kuman dan 

bakteri, menjadikan jaringan lebih keras sehingga mudah dipotong, mencegah 

terjadinya degenerasi ( Lamella, 1971). 

Cara kerja : 1) Setelah diseksi, organ usus halus diambil dan dimasukkan dalam 

formalin sekurang kurangnya 24 jam. 2) Organ usus halus dipotong dengan 

ketebalan 0,5 cm. 3) Dilakukan pencucian dengan air mengalir selama 30 menit. 

b. Dehidrasi dan Clearing 

Bertujuan untuk menarik air dari jaringan, membersihkan dan menjernihkan 

jaringan. 

Cara kerja : Organ yang telah dicuci dengan air, dimasukkan ke dalam reagen 

dengan urutan alkohol 70%, 80%, 90%, 96% alkohol absolut I, II masing-masing 30 

menit. 

c.  Infiltrasi 

Bertujuan untuk menginfiltrasi jaringan dengan parafin. Parafin akan menembus 

ruang antar sel dan dalam sel sehingga jaringan lebih tahan tehadap pemotongan. 
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Cara kerja : 1) Organ usus halus dimasukkan dalam parafin I yang masih cair. 2) 

Dimasukkan kedalam oven pada suhu 600 selama 30 menit. 3) Dipindahkan ke 

parafin II yang masih cair. 4) Dipindahkan ke dalam oven pada suhu 60 0 C selama 

30 menit. 

d. Pembuatan blok parafin 

Bertujuan supaya jaringan mudah dipotong. 

Cara kerja : 1) Disiapkan beberapa cetakan besi yang diolesi dengan gliserin supaya 

nantinya parafin tidak melekat pada besi. 2)  Besi cetakan diisi parafin cair. 3) Organ 

usus halus dimasukkan kedalam cetakan, tunggu sampai parafin membeku atau 

mengeras. 

e. Pengirisan dengan mikrotom 

Bertujuan untuk memotong jaringan setipis mungkin agar mudah dilihat di bawah 

mikroskop. 

Cara kerja : 1) Blok parafin yang telah mengeras diiris dengan mikrotom dengan 

ketebalan 4-7 mikron. 2) Memasukkan kedalam air hangat dengan suhu 42-45 0C 

sampai jaringan mengembang dengan baik. 3) Mengolesi gelas obyek dengan egg 

albumin. 4) Meletakkan jaringan pada gelas obyek. 5) Mengeringkan diatas hot 

plate. 

f.  Pewarnaan 

Bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan pada jaringan.  Sediaan organ usus 

halus diwarnai dengan metode Harris dengan pewarnaan Hematoxylin Eosin, 

sehingga dapat dilihat dengan jelas bentuk masing-masing selnya. 

Cara kerja : 1) Jaringan yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam xylol I selama 

3 menit. 2) Dimasukkan ke dalam xylol II selama satu menit. 3) Dimasukkan 

berturut turut ke dalam alkohol absolut I, II, alkohol 96%, 90% , 80%, 70% dan air 
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selama satu menit. 4) Jaringan dimasukkan ke dalam zat warna Hematoxylin Eosin 

selama 5-10 menit. 5) Dimasukkan ke dalam air kran selama lima menit. 6) 

Dimasukkan ke dalam alkohol asam sebanyak 3-10 kali celupan. 7) Dimasukkan ke 

dalam air kran sebanyak empat kali celupan. 8) Dimasukkan ke dalam amoniak 

sebanyak enam kali celupan. 9) Dimasukkan ke dalam air kran selama 10 menit. 10) 

Dimasukkan ke dalam aquadest selama 5 menit. 11) Dimasukkan berturut-turut ke 

dalam alkohol 70%, 80%, 90%, 96%, alkohol absolut I, II, masing masing 0,5 menit. 

12) Dimasukkan ke dalam xylol I dan II, masing-masing dua menit. 13) Dibersihkan 

dari sisa pewarnaan. 

g. Mounting 

Suatu penutupan gelas obyek dengan gelas penutup yang sebelumnya telah ditetesi 

dengan kanada balsam. 

h. Pemeriksaan Mikrokopis 

Pemeriksaan dilakukan dari pembesaran lemah menuju ke pembesaran kuat yaitu, 

40X, 100X, 400X. 

 
4.1.6 Analisis data 

4.1.6.1 Tahap Pertama 

Penelitian pada tahap pertama ini merupakan penelitian diskriptif sehingga tidak 

memerlukan analisis statistik. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan 

gambar. Analisis hasil dilakukan dengan memBLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) urutan nukleotida dari hasil sekuensing 16S DNA dengan data base yang tersedia 

pada situs www.ncbi.nlm.hts.nih.    Isolat reference yang digunakan yaitu isolat 

Enterobacter cloacae strain C-G-PDA4. Kedekatan antara isolat yang diteliti dengan 

sekuens yang teridentifikasi memberikan gambaran mengenai identitas isolat tersebut.  
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4.1.6.1 Tahap Kedua 

Penelitian pada tahap kedua merupakan penelitian diskriptif sehingga tidak 

memerlukan analisis statistik.  Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan 

disajikan dalam bentuk narasi dan gambar. 

 

4.1.6.2 Tahap Ketiga 

Data yang diperoleh dari setiap variabel dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis varian satu arah dan perbedaan rata-rata antara perlakuan diuji dengan metode 

Duncan’s multiple Range Test (Kusriningrum, 2008).  

Berdasarkan hasil pengujian pada tahap ini, dipilih dosis yang memberikan hasil 

terbaik dari inokulan Enterobacter cloacae, berdasarkan pada peningkatan protein 

kasar dan penurunan selulosa, selanjutnya dipergunakan untuk penelitian tahap 

keempat uji coba pada ayam pedaging. 

 
4.1.6.3 Tahap Keempat 

Data yang diperoleh pada penelitian tahap ke empat, dianalisis menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dan untuk perbedaan rata-rata antara perlakuan kombinasi 

pemberian bekatul fermentasi Enterobacter cloacae dan minyak ikan kasar diuji 

dengan uji jarak berganda Duncan’s (Duncan’s Multiple Range Test) (Kusriningrum, 

2008). 
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Gambar 4.3   Kerangka Operasional Penelitian 

Enterobacter 
cloacae 

 
 

Identifikasi gen 
pengkode 16S DNA 
 

Uji Aktivitas 
Enzim selulolitik 
 
 

Analisis Proksimat Sistem Weende: Protein Kasar,Serat Kasar 

Bekatul Fermentasi E.cloacae (BFE) Minyak Ikan Kasar 
(MIK) 

Formula Pakan Analisis Proksimat Sistem 
Weende 

 
Kadar EPA daging 

 

Produk Daging Ayam 
 
 
 

Analisis Data 
 
 
 

Bekatul + Inokulan Enterobacter cloacae 

Proses fermentasi bekatul 

Inokulan Enterobacter cloacae 
E.cloacae 

Uji formula pakan pada ayam pedaging  

- Energi Metabolisme (AME, AMEn) 
- Kecernaan Pakan (PK,SK) 
- Nilai Biologis 
- Efisiensi Penggunaan Pakan 
- Berat badan  
- HDL, LDL, kolesterol 
- Panjang vili ileum 
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BAB  5 
HASIL 

 
 

5.1  Enterobacter cloacae 

5.1.1 Identifikasi dan Uji Biokimiawi Enterobacter cloacae   

5.1.1.1  Identifikasi Makroskopis dan Mikroskopis 

Hasil pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis isolat WPL 111 menunjukkan 

hasil seperti tercantum pada Gambar 5.1. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Gambar 5.1.    Identifikasi Makroskopis dan Mikroskopis. A. Enterobacter cloacae kode 

WPL 111 (panjang 3,56 µm; perbesaran 10x100). B.   Zona bening pada 
media CMC agar. C. Inokulan tidak tumbuh pada kondisi anaerob. D. 
Inokulan tumbuh pada kondisi fakultatif anaerob. 

 

 

 

WPL  
111 

WPL  
111 

WPL  
111 
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5.1.1.2  Hasil uji biokimiawi 

Hasil pemeriksaan uji biokimiawi dengan  VITEK 2 microbial identification 

system  version: 05.01  (BioMérieux) pada isolat WPL 111 menunjukkan hasil seperti 

tercantum pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1.  Analisis Biokimiawi Enterobacter cloacae WPL 111 
 

Keterangan Fermen-
tasi 

Keterangan Fermen-
tasi 

Keterangan Fermen-
tasi 

APPA (Ala-Phe-
Pro Arylamidase 

- PyrA (L-
Pyrrolydonyl -
Arylamidase) 

- dCEL (D-
Cellobiose) 

+ 

H2S (H2S 
production) 

- AGLTp(Glutamyl 
ArylamidasePNA) 

- GGT (Gamma 
Glutamyl-
Transferase) 

+ 

BGLU(beta 
Glucosidase) 

+ dMAN (D-
Mannitol) 

+ BXYL (Beta-
Xylosidase) 

+ 

ProA (L-Proline 
Arylamidase) 

+ PLE (Palatinose) + URE (Urease) - 

SAC(Saccharose/ 
Sucrose) 

+ dTRE (D-
Trehalose) 

+ MNT (Malonate) + 

ILATk (L-Lactate 
alkalinisation) 

+ SUCT(Succinate 
alkalinisation )   

+ AGAL (Alpha-
Galactosidase) 

+ 

GlyA (Glycine 
Arylamidase) 

+ LDC( Lysine 
Decarboxylase) 

- CMT (Coumarate) - 

O129R (O 129 
resistance (comp 
vibrio) 

+ IMLTa(L-Malate 
assimilation ) 

- ILATa (L-Lactate 
assimilation) 

- 

ADO (Adonitol) - IARL (L-Arabitol) - BGAL (Beta-
Galactosidase) 

+ 

BNAG (Beta-N-
Acetyl-
Glucosaminidase) 

+ dGLU (D-Glucose) + OFF 
(Fermentation/Gluc
ose) 

+ 

Dmal (D-maltose) + dMNE (D-
Mannose) 

+ BAlap (beta-
Alanine 
arylamidase pNA) 

- 

LIP (Lipase) - TyrA (Tyrosine 
Arylamidase) 

+ dSOR (D-Sorbitol) + 

dTAG D-Tagatose) - CIT (Citrate 
(Sodium)) 

+ 5KG (5-Keto-D-
Gluconate) 

- 

AGLU (Alpha-
Glucosidase) 

- NAGA (Beta-N-
Acetyl-
Galactosaminidase) 

+ PHOS 
(Phosphatase) 

+ 

ODC (Ornithine 
Decarboxylase) 

+ IHISa (L-Histidine 
assimilation) 

- BGUR (Beta-
Glucoronidase) 

- 

GGAA (Glu-Gly-
Arg-Arylamidase) 

- ELLM (Ellman) -   
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5.1.1.3  Uji Sensitifitas Antibiotika pada Enterobacter cloacae. 

 

Untuk mengetahui keamanan penggunaan isolat Enterobacter cloacae kode WPL 

111, maka dilakukan uji patogenitas antara lain uji sensitifitas antibiotika dan 

mengetahui tingkat mortalitas dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.2  Uji Sensitivitas Antibiotika Enterobacter cloacae kode WPL 111 
 

Antibiotika Keterangan 
Trimethoprim (5 µg) sensitif 

Cloxacillin (5 µg) resisten 
Amoxicillin (25 µg) resisten 

Penicillin (5 µg) resisten 
Ampicillin (10 µg) resisten 
Methicillin (5 µg) resisten 

 

 
Gambar 5.2.  Uji sensitivitas antibiotika.  
 
 

 

 

 

 

WPL  
111 
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5.1.1.4  Mortalitas 

Untuk mengetahui keamanan penggunaan isolat Enterobacter cloacae kode WPL 

111, maka perlu diketahui tingkat mortalitas dengan hasil seperti tercantum pada Tabel 

5.3. 

 
Tabel 5.3  Tingkat Mortalitas Ayam Pedaging Perlakuan yang Diberi Bekatul 

Fermentasi Enterobacter cloacae  WPL 111 
 
Perlakuan Jumlah ayam mati Jumlah ayam penelitian Mortalitas 

F0 0 6 0% 

F1 0 6 0% 

F2 0 6 0% 

F3 0 6 0% 

F4 0 6 0% 

F5 0 6 0% 

  Total     36 0% 
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5.1.2 Identifikasi gen pengkode berdasarkan urutan nukleotida 16S DNA 
Enterobacter cloacae WPL 111 
 
 

Hasil elektroforesis materi genetik isolat WPL 111  pada gel agarose 

tampak pada 1209 bp seperti tercantum pada Gambar 5.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Gambar 5.3.  Elektroforegram PCR    Enterobacter cloacae WPL 111 

M: marker DNA ladder (bp) 

  

Identifikasi isolat kode WPL 111 menggunakan 16S-DNAmemiliki susunan 

nukleotida sebagai berikut (Molecule type : nucleic acid, Query Length: 1218): 
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1 GGAAAACTGG GCGGCAGGCC TAACACATGC AAGTCGAACG GTAGCACAGA GAGCTTGCTC 

61 TCGGGTGACG AGTGGCGGAC GGGTGAGTAA TGTCTGGGAA ACTGCCTGAT GGAGGGGGAT 

121 AACTACTGGA AACGGTAGCT AATACCGCAT AATGTCGCAA GACCAAAGAG GGGGACCTTC 

181 GGGCCTCTTG CCATCAGATG TGCCCAGATG GGATTAGCTA GTAGGTGGGG TAACGGCTCA 

241 CCTAGGCGAC GATCCCTAGC TGGTCTGAGA GGATGACCAG CCACACTGGA ACTGAGACAC 

301 GGTCCAGACT CCTACGGGAG GCAGCAGTGG GGAATATTGC ACAATGGGCG CAAGCCTGAT 

361 GCAGCCATGC CGCGTGTATG AAGAAGGCCT TCGGGTTGTA AAGTACTTTC AGCGGGGAGG 

421 AAGGTGTTGA GGTTAATAAC CTCAGCAATT GACGTTACCC GCAGAAGAAG CACCGGCTAA 

481 CTCCGTGCCA GCAGCCGCGG TAATACGGAG GGTGCAAGCG TTAATCGGAA TTACTGGGCG 

541 TAAAGCGCAC GCAGGCGGTC TGTCAAGTCG GATGTGAAAT CCCCGGGCTC AACCTGGGAA 

601 CTGCATTCGA AACTGGCAGG CTAGAGTCTT GTAGAGGGGG GTAGAATTCC AGGTGTAGCG 

661 GTGAAATGCG TAGAGATCTG GAGGAATACC GGTGGCGAAG GCGGCCCCCT GGACAAAGAC 

721 TGACGCTCAG GTGCGAAAGC GTGGGGAGCA AACAGGATTA GATACCCTGG TAGTCCACGC 

781 CGTAAACGAT GTCGACTTGG AGGTTGTGCC CTTGAGGCGT GGCTTCCGGA GCTAACGCGT 

841 TAAGTCGACC GCCTGGGGAG TACGGCCGCA AGGTTAAAAC TCAAATGAAT TGACGGGGGC 

901 CCGCACAAGC GGTGGAGCAT GTGGTTTAAT TCGATGCAAC GCGAAGAACC TTACCTACTC 

961 TTGACATCCA GAGAACTTTC CAGAGATGGA TTGGTGCCTT CGGGAACTCT GAAACAGGTG 

1021 CTGCATGGCT GTCGTCAGCT CGTGTTGTGA AATGTTGGGT TAAGTCCCGC AACGAGCGCA 

1081 ACCCTTATCC TTTGTTGCCA GCGGTTAGGC CGGGAACTCA AAGGAAACTG CCAGTGATAA 

1141 ACTGGAGGAA GGTGGGGATG ACTTCAAGTC ATCATGGCCC TTACGAATAG GGCTACCAAC 

1201 GTGCTACAAT GGGCCCTT     

      

    Susunan nukleotida isolat kode WPL 111 yang diperoleh, selanjutnya diidentifikasi 

dengan program BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) dalam www.ncbi.com 

dan didapatkan 62 isolat yang mempunyai kemiripan susunan nukleotida dengan tingkat 

kemiripan 97%-98%, seperti tercantum dalam Tabel 5.4, selanjutnya dibuat pohon 

filogenetik dengan program Clone Manager seperti tercantum dalam Gambar 5.4.  
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Tabel 5.4  Tingkat Kemiripan Isolat WPL 111 dengan Beberapa Isolat Lain 

Accession Keterangan Tingkat 
Kemiripan 

HM755652.1 Enterobacter cloacae strain C-G-PDA4  98% 
GU191924.1 Enterobacter cloacae subsp. dissolvens strain SB 3013  98% 
FJ445214.1 Pantoea sp. NIIST-186  98% 
EU331414.1 Enterobacter sp. L3R3-1  98% 
EU260136.1 Enterobacter sp. JA23  98% 
AM184266.1 Pantoea agglomerans  strain WAB1927 98% 
EU195915.1 Bacterium RNS-c  98% 
AY335554.1 Enterobacter aerogenes strain HK 20-1  98% 
HM161866.1 Pantoea agglomerans strain 3BQN7  98% 
GU140078.1 Pantoea sp. XJ3  98% 
EU999992.2 Enterobacter sp. T4384  98% 
HQ651837.1 Enterobacter cloacae subsp. dissolvens strain M354  98% 
HM030748.1 Enterobacter cloacae strain M-5  98% 
GU549440.1 Enterobacter cloacae strain 3YN16  98% 
GQ374471.1 Pantoea agglomerans strain XJ1  98% 
EF647622.1 Klebsiella sp. UAP-b5  98% 
EU781735.1 Enterobacter sp. VET-7  98% 
EU221358.1 Enterobacter asburiae strain J2S4  98% 
EU099377.1 Enterobacter sp. J11  98% 
EF428997.1 Pantoea agglomerans strain GIST-CPs11  98% 
AM184212.1 Pantoea agglomerans strain WAB1870 98% 
GU272352.1 Enterobacter sp. LP2MB  98% 
EU260131.1 Enterobacter sp. JA17  98% 
EU260122.1 Enterobacter sp. JA03  98% 
AB111105.1 Proteobacterium Core-2  98% 
JN104595.1 Enterobacter sp. J157(2011) 98% 
HQ654051.1 Enterobacter cloacae strain LS2  98% 
HM854373.1 Enterobacter cloacae strain P04  98% 
EU841417.1 Bacterium G33-1  98% 
AM184307.1 Pantoea agglomerans  strain WAB1969 98% 
JN836923.1 Enterobacter sp. IICDBZ6  98% 
JN644496.1 Enterobacter ludwigii strain M16_2B  98% 
GU272375.1 Enterobacter sp. TP2MB  98% 
GQ165512.1 Bacterium J49  98% 
EU373405.1 Enterobacter sp. YRL01  98% 
JN680703.1 Enterobacter sp. BL14  98% 
AM184263.1 Pantoea agglomerans  strain WAB1924 98% 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312981675?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/281192859?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=6&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/217069561?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/163932219?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/161377637?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/109942132?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/158514408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38326872?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=16&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/301131551?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/265679080?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=20&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/331691509?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=29&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/319997284?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=30&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/295853602?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=32&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/289471424?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=33&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/256009639?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=35&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/157092383?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=37&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/193246649?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=39&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/161172551?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=40&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/156573050?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=41&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/126742078?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=42&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/109941960?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=43&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/282153737?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=45&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/161377632?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=46&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/161377623?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=47&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/34392782?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=48&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/339779759?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=49&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/316890803?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=50&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/315024127?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=51&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/194267680?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=53&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/109942173?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=54&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/359391697?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=55&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/348161408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=56&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/282153760?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=65&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/239924058?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=69&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/171191205?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=70&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/353683693?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=74&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/109942129?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=76&RID=F0Y2TRHJ01N
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AF130914.1 Pantoea endophytica strain A42  98% 
JN033555.1 Enterobacter asburiae strain ME BHU8  98% 
HQ189501.1 Enterobacter sp. B2-5  98% 
JF901810.1 Enterobacter sp. SEL2  98% 
JF346894.1 Enterobacter sp. PYPB03  98% 
HQ891940.1 Pantoea sp. LM25(2011)  98% 
HQ455820.1 Enterobacter asburiae strain M16  98% 
HM165189.1 Leclercia sp. RF042  98% 
GU120653.1 Pantoea sp. IWF25  98% 
AF199029.1 Pantoea agglomerans  98% 
AF157695.1 Enterobacter cloacae  98% 
AB004691.1 Pantoea agglomerans  98% 
JN009619.1 Enterobacter sp. lb11  98% 
HQ651838.1 Enterobacter cloacae subsp. dissolvens strain M380  98% 
GQ169799.1 Enterobacter sp. B294  97% 
AM184254.1 Pantoea agglomerans  strain WAB1913 98% 
FM210030.1 Enterobacter cancerogenus  strain R27c 98% 
AY335552.1 Pantoea agglomerans strain HK 14-1  98% 
AF157688.1 Enterobacter agglomerans  98% 
HQ651839.1 Enterobacter cloacae subsp. dissolvens strain M381  98% 
FJ587505.1 Pantoea sp. C-4-1  98% 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI KOMBINASI BEKATUL YANG DIFERMENTASI  
INOKULAN SELULOLITIK  Enterobacter cloacae DAN MINYAK IKAN KASAR  
DALAM FORMULA PAKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN SERTA... 

WIDYA PARAMITA LOKAPIRNASARI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/4754846?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=77&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/354549844?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=78&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/313758373?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=79&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/338173631?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=82&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/326885694?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=83&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/324330384?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=84&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312837077?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=85&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/300390578?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=86&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/262480460?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=88&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/6606510?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=92&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/5114441?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=93&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/2204067?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=94&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/339719739?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=95&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/319997285?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=97&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/241912488?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=99&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/109942120?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=100&RID=F0Y2TRHJ01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/198447189?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=92&RID=1N92FKRW013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/38326870?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=93&RID=1N92FKRW013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/5163501?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=94&RID=1N92FKRW013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/319997286?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=96&RID=1N92FKRW013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/222083564?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=97&RID=1N92FKRW013


83 
 

 
 

 

Gambar 5.4   Pohon filogenetik inokulan kode WPL 111 menggunakan   
program clone manager. 
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5.2 Kurva pertumbuhan, Aktivitas Enzim Selulase, Serta Suhu dan pH Optimum 
enzim selulase dari inokulan Kode WPL 111 
 
 

5.2.1 Kurva Pertumbuhan  

 Pertumbuhan inokulan bakteri selulolitik kode WPL 111 ditunjukkan pada Tabel 

5.5 dan Gambar 5.7.    Fase logaritmik pertumbuhan tertinggi pada jam ke 14 dengan 

absorbansi (λ 600nm) sebesar 2,106 (Lampiran 6). 

 

Tabel 5.5    Data Pengukuran Pertumbuhan Enterobacter cloacae WPL 111 pada 
Medium Cair Setiap Interval Waktu Dua Jam Selama 24 jam  

 

 
 
 

5.2.2  Aktivitas Enzim Selulase 

5.2.2.1  Aktivitas endoglucanase  

 Aktivitas enzim endoglukanase diukur bersamaan dengan pembuatan kurva 

pertumbuhan, yaitu setiap selang waktu dua jam dilakukan pengambilan sampel 

kemudian dilakukan ekstraksi enzim.    Pembuatan kurva aktivitas enzim selulase 

digunakan untuk mengetahui waktu optimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

Jam ke- Absorbansi (A) λ 600 nm 
0 0,498 
2 1,949 
4 2,044 
6 2,102 
8 2,102 
10 2,105 
12 2,105 
14 2,106 
16 1,628 
18 1,535 
20 1,517 
22 1,498 
24 0,537 
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aktivitas enzim selulase yang maksimal dari proses produksi enzim.  Tabel 5.6  dan 

Gambar 5.5  menunjukkan data waktu optimum untuk mendapatkan kurva pertumbuhan 

optimum dan aktivitas enzim optimum, yaitu pada jam ke 14 dengan aktivitas enzim 

sebesar 17,994 x10-2U/ml (Lampiran 8). 

 

Tabel 5.6  Data  Aktivitas Enzim Selulase Selama Produksi pada Medium Cair 

 
 
 

 
Gambar 5.5  Kurva pertumbuhan dan aktivitas enzim endoglucanase. 
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Pertumbuhan Aktivitas Enzim (U/ml) 

Jam ke- Absorbansi (λ 600 nm) Aktivitas Enzim  endoglucanase  
(x10-2U/ml) 

0 0,032 2,716 
2 0,087 4,259 
4 0,103 4,568 
6 0,105 5,185 
8 0,110 6,574 
10 0,121 9,969 
12 0,138 15,370 
14 0,147 17,994 
16 0,121 9,969 
18 0,101 3,796 
20 0,092 1,019 
22 0,084 0,710 
24 0,075 0,247 
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5.2.2.2  Aktivitas Enzim exoglucanase dan cellobiase 

 Untuk pengukuran aktivitas enzim  exo-β-glucanase dan β-glucocidase 

digunakan  substrat turunan p-nitrofenol.  Untuk pengujian eksoglukanase menggunakan 

substrat spesifik  p-nitrophenyl cellobioside (pNPC), sedangkan substrat untuk pengujian 

selobiase menggunakan substrat spesifik  p- nitrophenyl -β-D-glucopyranocide (pNPG).  

Pengujian dilakukan menggunakan enzim  yang diproduksi pada saat aktivitas enzim 

mencapai waktu optimum, yaitu pada jam ke 14.  Pengujian juga dilakukan pada suhu 

dan pH optimumnya, yaitu suhu 35°C dan pH 6.  Data aktivitas enzim exoglucanase dan 

cellobiase disajikan pada Tabel 5.7 dan Lampiran 9,10.  Satu unit aktivitas enzim 

didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang diperlukan untuk membentuk 1µmol 

produk per menit. 

 

Tabel  5.7    Data Aktivitas Enzim exoglucanase dan cellobiase Inokulan Kode WPL 
111 pada Medium Cair 

 
Enzim Substrat Spesifik Aktivitas (U/ml) 

exoglucanase  p- nitrophenyl cellobioside (pNPC) 1,33 x 10-1 U/ml 

cellobiase p- nitrophenyl -β-D-glucopyranocide (pNPG) 1,04 x 10-1 U/ml 

 

 

5.2.2 Suhu dan pH Optimum Enzim Selulase 

 Kondisi suhu inkubasi ditentukan pada suhu 30°C, 35°C dan 40°C serta kondisi 

pH 5, 6, 7, 8 fosfat citrat.   Aktivitas enzim selulase tertinggi didapatkan pada suhu 35°C 

dan buffer fosfat citrat  pH 6 yaitu sebesar 0,101U/ml (Tabel 5.8 dan Gambar 5.6).   
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Tabel 5.8    Rata-rata Aktivitas Enzim Selulase (U/ml) pada pH dan Suhu Tertentu 
 

pH                                    Suhu  

30°C 35°C 40°C 
Rata-rata dan 

SD  
Fosfat Citrat 

pH 5 0,004 a ± 0,002 0,013 b ± 0,015 0,058 b ± 0,043 0,025a±0,034 

Fosfat Citrat 
pH 6 0,012 a ± 0,000 0,101 c ± 0,013 0,055 a ± 0,008 0,056b±0,039 

Fosfat Citrat 
pH 7 0,047 b ± 0,017 0,046 b ± 0,027 0,075 bc ± 0,001 0,056b ±0,021 

Fosfat Citrat 
pH 8 0,006 a ± 0,000 0,063 b ± 0,001 0,009 a ± 0,000 0,026a ±0,027 

Rata-rata dan 
SD  0,017a ±0,019 0,055 b ±0,036 0,049b ±0,031 0,041 ±0,033 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom/baris  yang sama menunjukkan 
perbedaan   yang nyata (p<0,05). 

 

 
Gambar 5.6    Aktivitas enzim selulase pada pH dan suhu yang berbeda. 

 
 

5.3 Uji inokulan pada bekatul terhadap kadar protein kasar, serat kasar, selulosa, 
AME,AMEn. 

 

5.3.1  Protein Kasar 

 Kandungan protein kasar pada bekatul yang difermentasi diperoleh dari hasil 

analisis proksimat berdasarkan 100% bahan kering yang dinyatakan dalam persen.  Rata-

rata kandungan protein kasar pada setiap perlakuan ditunjukkan pada Tabel  5.9.  
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Tabel 5.9  Rata-rata dan Standar Deviasi Protein Kasar (%) Bekatul yang 
Difermentasi dengan Inokulan pada Dosis Berbeda 

 
Perlakuan Rata-rata Protein Kasar dan Standar Deviasi 

P0 (0%) 

P1 (5%) 

P2 (10%) 

P3 (15%) 

7,45 a ± 0,34 

8,69 b ± 0,42 

9,22 b ± 0,97 

10,68 c ± 1,60 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan   perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Berdasarkan hasil analisis varian dapat diketahui bahwa penambahan inokulan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05)  terhadap kandungan protein kasar.  Hasil 

Duncan’s multiple range test menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan 

kandungan protein kasar  terendah  didapatkan pada perlakuan P0 (inokulan 0%)  yang 

berbeda dengan perlakuan lainnya. Kandungan protein kasar  tertinggi didapatkan pada 

perlakuanP3 (inokulan 15%).  Grafik  pengaruh  inokulan  terhadap kandungan protein 

kasar pada bekatul  yang difermentasi tercantum pada Gambar 5.7 di bawah ini. 

 

Gambar 5.7   Protein kasar (%) bekatul yang difermentasi dengan inokulan pada 
dosis berbeda. 
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5.3.2  Serat Kasar 

Kandungan serat kasar pada bekatul yang difermentasi diperoleh dari hasil analisis 

proksimat berdasarkan 100% bahan kering  yang dinyatakan dalam persen.  Rata-rata 

kandungan serat kasar pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel  5.10 di 

bawah ini: 

Tabel 5.10  Rata-rata dan Standar Deviasi Kandungan Serat Kasar (%) Bekatul 
yang Difermentasi dengan Inokulan pada Dosis Berbeda 

 
Perlakuan Rata-rata Serat Kasar dan Standar Deviasi 
P0 (0%)  

P1 (5%)  

P2 (10%) 

P3 (15%) 

37,38 b ± 1,03    

35,34 a ± 1,29  

34,54 a ± 0,91 

34,39 a ± 1,82 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Berdasarkan hasil analisis varian dapat diketahui bahwa penambahan inokulan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05)  terhadap kandungan serat kasar.   Hasil 

Duncan’s multiple range test menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan 

kandungan serat kasar tertinggi adalah kontrol P0 (inokulan 0%) yang berbeda nyata 

dengan semua perlakuan.  Penurunan kandungan serat kasar pada bekatul yang  

difermentasi didapatkan pada perlakuan P1, P2 dan P3 (inokulan 5%, 10% dan 15%).    

Grafik pengaruh inokulan terhadap kandungan serat kasar pada bekatul  yang 

difermentasi tercantum pada Gambar 5.8  di bawah ini. 
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Gambar 5.8   Serat kasar (%) bekatul yang difermentasi dengan inokulan pada 
dosis berbeda. 

 

5.3.3  Selulosa 

Kandungan selulosa pada bekatul yang difermentasi diperoleh dari hasil analisis 

selulosa berdasarkan 100% bahan kering yang dinyatakan dalam persen.  Rata-rata 

kandungan selulosa pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel  5.11  di 

bawah ini: 

 
Tabel 5.11   Rata-rata dan Standar Deviasi Selulosa (%) Bekatul yang Difermentasi 

dengan Inokulan pada Dosis Berbeda 
 

Perlakuan Rata-rata Selulosa dan Standar Deviasi 

P0 (0%)  

P1 (5%)  

P2 (10%) 

P3 (15%) 

23,22 b ± 1,15   

22,15ab ± 0,93  

21,90ab ± 0,84 

21,00 a ± 2,06 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 
 Berdasarkan hasil analisis varian dapat diketahui bahwa penambahan inokulan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05)  terhadap kandungan selulosa .      Hasil 

Duncan’s multiple range test menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan 
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kandungan selulosa tertinggi adalah kontrol P0  (inokulan 0%).  Kandungan selulosa  

terendah  didapatkan pada perlakuan P3 (inokulan 15%).  Grafik pengaruh inokulan 

terhadap kandungan selulosa pada bekatul  yang difermentasi tercantum pada Gambar  

5.9 di bawah ini. 

 

Gambar 5.9  Kandungan selulosa (%) bekatul yang difermentasi dengan inokulan 
pada dosis berbeda. 

 
 
5.3.4  Apparent Metabolizable Energy (AME) 

Kandungan apparent metabolizable energy (AME) pada bekatul yang difermentasi 

diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan data analisis Gross energi.  Rata-

rata kandungan AME  pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel  5.12  di 

bawah ini: 

Tabel 5.12 Rata-rata dan Standar Deviasi AME (kkal/kg) Bekatul yang 
Difermentasi dengan Inokulan pada Dosis Berbeda 

 
Perlakuan Rata-rata AME dan Standar Deviasi 

P0 (0%) 

P1 (5%) 

P2 (10%) 

P3 (15%) 

2155,14 a ± 48,34 

2307,69 b ± 33,40 

2392,68 c ± 80,78 

2403,77 c ± 28,35 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 
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 Berdasarkan hasil analisis varian dapat diketahui bahwa penambahan inokulan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05)  terhadap kandungan AME.  Hasil 

Duncan’s multiple range test menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan 

kandungan AME terendah adalah kontrol P0  (inokulan 0%) yang berbeda dengan semua 

perlakuan.  Kandungan AME  tertinggi  didapatkan pada perlakuan P3 (inokulan 15%) 

dan  P2 (inokulan 10%).  Grafik pengaruh inokulan terhadap kandungan AME tercantum 

pada Gambar 5.10 di bawah ini. 

 

Gambar 5.10   Kandungan AME (kkal/kg) bekatul yang difermentasi dengan 
inokulan pada dosis berbeda. 

 

5.3.5  Apparent Metabolizable Energy terkoreksi Nitrogen (AMEn) 

Kandungan apparent metabolizable energy terkoreksi nitrogen (AMEn) pada bekatul 

yang difermentasi diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan data analisis 

gross energi  pakan dan ekskreta.  Rata-rata kandungan AMEn  pada masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel  5.13  di bawah ini: 
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Tabel 5.13  Rata-rata dan Standar Deviasi AMEn Bekatul yang Difermentasi 
dengan Inokulan pada Dosis Berbeda 

 
Perlakuan Rata-rata AMEn dan Standar Deviasi 

P0 (0%) 

P1 (5%) 

P2 (10%) 

P3 (15%) 

2030,68 a ± 45,03   

2182,60 b ± 35,55 

2240,50 bc ± 74,95 

2258,12 c ± 37,32 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Berdasarkan hasil analisis varian dapat diketahui bahwa penambahan inokulan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05)  terhadap kandungan AMEn.  Hasil 

Duncan’s multiple range test menunjukkan bahwa perlakuan yang menghasilkan 

kandungan AMEn terendah adalah kontrol P0  (inokulan 0%) yang berbeda dengan 

semua perlakuan.  Kandungan AMEn  tertinggi  didapatkan pada perlakuan P3 (inokulan 

15%) yang tidak berbeda dengan perlakuan P2 (inokulan 10%).  Grafik pengaruh 

inokulan terhadap kandungan AMEn tercantum pada Gambar 5.11 di bawah ini. 

 

Gambar 5.11       Kandungan AMEn (kkal/kg) bekatul yang difermentasi dengan 
inokulan pada dosis berbeda. 
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5.4 Uji beberapa formula pakan mengandung bekatul fermentasi Enterobacter 

cloacae WPL 111 (BFE) dan Minyak Ikan kasar (MIK) terhadap konsumsi BK, 
konsumsi protein kasar, konsumsi serat kasar,  kecernaan serat kasar, nilai 
biologis, pertambahan berat badan, kadar EPA, HDL,  LDL, kadar kolesterol 
serta panjang  vili  ileum pada ayam pedaging. 
 

5.4.1. Konsumsi Bahan Kering 

 Nilai konsumsi bahan kering diperoleh dari selisih antara jumlah bahan kering 

pakan yang diberikan dengan jumlah bahan kering pakan yang tersisa selama periode 

waktu tertentu. Tabel 5.14 di bawah ini menunjukkan rata-rata konsumsi pakan pada 

ayam pedaging yang diberi beberapa perlakuan formula pakan mengandung bekatul 

fermentasi dan minyak ikan kasar.   

Tabel 5.14 Rata-rata dan Standar Deviasi Konsumsi Bahan Kering 
(gram/ekor/hari) dengan formula pakan mengandung Bekatul 
Fermentasi dan Minyak Ikan Kasar  

 
Perlakuan Rata-rata Konsumsi Bahan Kering dan Standar Deviasi 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

107,17a   ±   6,70 

112,83ab  ± 12,81 

116,67b   ±   6,62 

123,50bc  ±  1,04 

131,00c  ±   2,68 

134,83c  ±   0,40 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap konsumsi bahan kering.     Konsumsi bahan kering pakan tertinggi 

didapatkan pada perlakuan F5 (134,83g/ekor/hari), F4  (131,00 g/ekor/hari) serta F3 

(123,50 g/ekor/hari)yang memberikan hasil sama baiknya dibandingkan dengan kontrol  
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F0 (107,17 g/ekor/hari).    Grafik konsumsi bahan kering pakan pada pemberian formula 

pakan mengandung BFE dan MIK tercantum pada Gambar  5.12 di bawah ini. 

 

Gambar 5.12  Konsumsi bahan kering pakan pada ayam pedaging  dengan formula 
pakan mengandung BFE dan MIK. 

 
 
5.4.2. Konsumsi Protein Kasar 

 Nilai konsumsi protein kasar diperoleh dari selisih jumlah protein kasar yang 

dikonsumsi dengan jumlah protein kasar dalam pakan sisa. Untuk mengetahui nilai 

protein kasar dilakukan analisis proksimat pada pakan perlakuan. Tabel 5.15 di bawah 

ini menunjukkan rata-rata konsumsi protein kasar pada ayam pedaging yang diberi 

pakan perlakuan. 

Tabel 5.15   Rata-rata dan Standar Deviasi Konsumsi Protein Kasar (KPK) Pakan 
Perlakuan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan Rata-rata Konsumsi Protein Kasar dan Standar Deviasi 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

28,29a  ± 1,80 

29,91ab ± 3,35 

30,90b  ± 1,71 

 32,35bc ± 0,23 

34,23c  ± 0,71 

35,32c  ± 0,18 

Keterangan:  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 
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Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap konsumsi protein kasar.   Konsumsi protein  kasar pada perlakuan F4 

dan F5 masing-masing sebesar 34,23 gram/ekor/hari dan 35,32 gram/ekor/hari 

memberikan hasil yang sama baiknya, sedangkan konsumsi protein kasar  terendah pada 

kontrol  (F0) sebesar 28,29 gram/ekor/hari yang tidak berbeda dengan perlakuan F1 

sebesar 29,91 gram/ekor/hari.  Grafik konsumsi protein kasar pada pemberian formula 

pakan mengandung BFE dan MIK tercantum pada Gambar 5.13 di bawah ini. 

 
Gambar 5.13   Konsumsi protein kasar pada ayam pedaging dengan formula 

pakan mengandung BFE dan MIK. 
 
 
5.4.3. Konsumsi Serat kasar 

 Nilai konsumsi serat kasar diperoleh dari selisih jumlah serat kasar yang 

dikonsumsi dengan jumlah serat kasar dalam pakan sisa. Untuk mengetahui nilai serat 

kasar dilakukan analisis proksimat pada pakan perlakuan.  Tabel 5.16  di bawah ini 

menunjukkan rata-rata konsumsi serat kasar pada ayam pedaging yang diberi pakan 

perlakuan. 
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Tabel 5.16   Rata-rata dan Standar Deviasi Konsumsi Serat Kasar (KSK) Pakan 
Perlakuan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan Rata-rata Konsumsi Serat Kasar dan Standar Deviasi 

F0 

F2 

F1 

F3 

F5 

F4 

7,06b ± 0,42 

6,93b ± 0,34 

6,92b ± 0,44 

6,72b ± 0,20 

6,35a ± 0,15 

6,26a ± 0,13 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap konsumsi serat kasar.  Perlakuan penambahan minyak ikan kasar 1% 

dan 2% serta penggunaan bekatul yang difermentasi dengan inokulan selulolitik (F4 dan 

F5) menunjukkan hasil yang sama baiknya dibandingkan dengan perlakuan lainnya, yaitu 

menunjukkan adanya penurunan konsumsi serat kasar dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya.  Hal ini berhubungan dengan semakin menurunnya kandungan serat kasar pakan 

perlakuan  karena proses degradasi serat kasar yang dilakukan oleh mikroba selulolitik 

dalam proses fermentasi bekatul.   Grafik konsumsi serat kasar pada pemberian formula 

pakan mengandung BFE dan MIK  tercantum pada Gambar  5.14 di bawah ini. 
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Gambar 5.14    Konsumsi serat  kasar pada ayam pedaging dengan formula pakan 
mengandung BFE dan MIK. 

 

5.4.4.   Kecernaan Serat Kasar 

 Kecernaan merupakan salah satu faktor penting yang turut berperan untuk 

menentukan kualitas nutrisi dari suatu bahan pakan.  Penentuan kecernaan dilakukan 

juga untuk mengetahui seberapa besar zat nutrisi yang dikandung bahan pakan ternak 

yang dapat diserap untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan dan produksi. Kecernaan 

bahan pakan erat kaitannya dengan komposisi kimiawinya.  Fraksi serat akan 

mempengaruhi nilai  kecernaan.  Semakin tinggi nilai kecernaan maka semakin baik 

kualitas nutrisi pakan   tersebut karena semakin mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh 

tubuh untuk menghasilkan suatu produk ternak.  Kecernaan serat kasar diperoleh dari 

selisih antara konsumsi serat kasar dengan kandungan serat kasar yang terdapat dalam 

ekskreta dibagi dengan konsumsi serat kasar dikalikan 100%. Tabel 5.17 di bawah ini 

menunjukkan rata-rata kecernaan serat kasar (%) pakan perlakuan. 
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Tabel 5.17  Rata-rata dan Standar Deviasi Kecernaan Serat Kasar/KcSK (%) 

Pakan Perlakuan  
 

Perlakuan Rata-rata Rasio Kecernaan Serat kasar dan SD 

F0 

F1 

F2 

F3 

F5 

F4 

52,64 a  ± 3,97 

56,32 b ± 2,54 

58,14 bc ±  2,08 

61,55 c ± 3,17 

62,69cd ± 2,85 

65,60 d ± 3,317 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap kecernaan serat kasar.   Kecernaan serat kasar terendah didapatkan 

pada perlakuan F0 (52,64%) yang berbeda dengan semua perlakuan.  Kecernaan serat 

kasar terbaik dihasilkan pada perlakuan kombinasi minyak ikan kasar 1% dan bekatul 

fermentasi dengan inokulan selulolitik (F4) yang memberikan hasil tidak berbeda dengan 

penambahan 2% minyak ikan kasar (F5).  Kecernaan serat kasar pada perlakuan F4 dan 

F5 sebesar 62,69% dan 65,60%, hal ini menunjukkan bahwa ayam mampu mencerna 

serat kasar yang terkandung dalam pakan tersebut sebesar 62,69% dan 65,60%. Grafik 

kecernaan serat kasar pada pemberian formula pakan mengandung BFE dan MIK  

tercantum pada Gambar  5.15 di bawah ini. 
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Gambar 5.15   Kecernaan serat  kasar pada ayam pedaging dengan formula pakan 
mengandung BFE dan MIK. 

 
 
5.4.5.  Nilai biologis  (Biological Value) 

 Nilai biologis suatu produk menunjukkan jumlah nitrogen yang diretensi tubuh 

serta dapat digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh yang berasal dari 

jumlah nitrogen yang diabsorsi serta digunakan untuk pertumbuhan.  Tabel 5.18  di 

bawah ini menunjukkan rata-rata nilai biologis pada ayam pedaging yang diberi formula 

pakan perlakuan. 

Tabel 5.18  Rata-rata dan Standar Deviasi Nilai Biologis (%)  
 

Perlakuan Rata-rata Rasio Nilai Biologis dan Standar Deviasi 

F0 

F2 

F1 

F4 

F3 

F5 

82,39a  ±  1,23 

83,01a ±  0,95  

84,50b ± 1,17 

86,32 c ± 0,99 

86,53c ± 1,24 

87,74c ± 0,46 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 
Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap nilai biologis.  Nilai biologis terendah didapatkan pada perlakuan F0 
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dan F2 yang berbeda dengan semua perlakuan. Nilai biologis tertinggi didapatkan pada 

perlakuan F5, F4 dan F3.  Hal ini berarti penggunaan bekatul fermentasi dengan inokulan 

selulolitik memberikan nilai biologis yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan 

bekatul fermentasi tanpa inokulan selulolitik, karena  pada proses fermentasi 

menggunakan inokulan selulolitik terjadi penurunan kandungan serat kasar pada bekatul 

sehingga lebih mudah dicerna dan diabsorpsi oleh ternak.  Grafik rata-rata nilai biologis 

tercantum pada Gambar  5.16 di bawah ini. 

 
Gambar 5.16  Nilai biologis pada perlakuan pakan mengandung   BFE dan MIK. 

 

5.4.6. Pertambahan Berat Badan (PBB) 

 Pertambahan berat badan merupakan selisih antara berat badan saat tertentu 

dengan berat badan semula. Pertumbuhan dapat diartikan dengan pertumbuhan berat 

badan dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan berat badan pada umumnya merupakan 

salah satu parameter yang digunakan untuk menyatakan pertumbuhan ternak dalam 

waktu tertentu yang dilakukan dengan penimbangan berulang-ulang pada interval waktu 

tertentu serta dihitung dengan persamaan linier.  Rata-rata pertambahan berat badan pada 

ayam pedaging yang diberi formula pakan perlakuan tercantum pada Tabel  5.19. 
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Tabel 5.19 Rata-rata dan Standar Deviasi Pertambahan Berat Badan/PBB 
(g/ekor/hari) pada Ayam Pedaging Dengan Formula Pakan 
Mengandung BFE dan MIK. 

Perlakuan Rata-rata Pertambahan Berat Badan dan Standar Deviasi 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

39,07a ± 0,27 

39,16a ± 0,12 

39,51a ±  0,34 

39,88a ±  0,26 

44,98b ± 0,27 

46,69c ± 2,25 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap pertambahan berat badan.  Penggunaan kombinasi bekatul fermentasi 

dengan inokulan selulolitik serta penggunaan minyak ikan kasar sebesar 2% dalam 

formula pakan perlakuan F5 memberikan hasil pertambahan berat badan yang lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.  Grafik  pertambahan berat badan pada ayam 

pedaging dengan pemberian formula pakan mengandung BFE dan MIK tercantum pada 

Gambar  5.17 di bawah ini. 

 
 
Gambar 5.17   Pertambahan berat badan pada ayam pedaging dengan formula 

pakan mengandung BFE dan MIK. 
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5.4.7. Eicosa pentaenoic acid (EPA) 

 Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap kandungan  EPA pada daging ayam.  Kandungan EPA tertinggi 

dihasilkan pada pemberian pakan perlakuan yang mengandung kombinasi minyak ikan 

kasar 2% dan bekatul fermentasi (F5), sedangkan kandungan EPA terendah didapatkan 

pada perlakuan kontrol (F0). Tabel  5.20  di bawah ini menunjukkan rata-rata kandungan 

EPA pada daging ayam pedaging yang diberi formula pakan perlakuan. 

 

Tabel 5.20  Rata-rata dan Standar Deviasi Kadar EPA (%) pada Daging Ayam 

Perlakuan Rata-rata kadar EPA dan Standar Deviasi 

F0 

F3 

F1 

F4 

F2 

F5 

0,22a ± 0,06 

0,33b ±  0,06 

0,56c ± 0,06 

0,90d ± 0,06 

0,98e ±  0,04 

1,77f ± 0,06 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 
 Grafik kadar EPA daging ayam pada pemberian formula pakan mengandung 

BFE dan MIK  tercantum pada Gambar  5.18 di bawah ini. 
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Gambar 5.18 Kandungan EPA pada daging ayam dengan formula pakan 

mengandung BFE dan MIK. 
 
 
5.4.8. High Density Lipoporotein (HDL) 

 High density lipoprotein (HDL), merupakan partikel lipoprotein yang paling 

kecil yang dibuat di dalam hati. HDL berfungsi mengangkut kelebihan kolesterol yang 

tidak dapat diambil lagi oleh kolesterol reseptor untuk dibawa kembali ke hati, kemudian 

dibuang melalui kantung empedu.  HDL mengirimkan kolesterol dari jaringan tubuh dan 

kembali ke hati untuk dipisahkan kolesterolnya. HDL juga disebut kolesterol baik 

sehingga kadar HDL di dalam darah diharapkan tinggi. Hasil analisis varian 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar perlakuan terhadap kadar 

HDL.  Kadar HDL terendah didapatkan pada perlakuan kontrol tanpa minyak ikan kasar  

dan bekatul fermentasi tanpa inokulan selulolitik (F0) yang berbeda dengan semua 

perlakuan.  Tabel 5.21 di bawah ini menunjukkan rata-rata kadar HDL pada ayam 

pedaging yang diberi perlakuan.  
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Tabel 5.21  Rata-rata dan Standar Deviasi Kadar HDL (mg/dl) pada Serum Ayam 
pedaging Perlakuan 

Perlakuan Rata-rata kadar HDL dan Standar Deviasi 

F0 

F2 

F1 

F3 

F4 

F5 

66,00 a ± 1,79 

69,00 b ± 0,89 

73,83 bc ±  3,37 

75,17 c ±  4,87 

79,00c ± 8,90 

89,83 d ± 1,47 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

 Kadar HDL tertinggi dihasilkan pada pemberian pakan perlakuan yang 

mengandung kombinasi minyak ikan kasar 2% dan bekatul fermentasi dengan inokulan 

selulolitik (F5).   Grafik kadar HDL pada serum ayam pedaging pada pemberian formula 

pakan mengandung BFE dan MIK tercantum pada Gambar 5.19. 

 

5.4.9. Low Density Lipoprotein (LDL) 

 Low Density Lipoprotein (LDL)  berperan membawa lipoprotein dengan 

kerapatan rendah sehingga dapat menimbulkan timbunan kolesterol dalam dinding 

pembuluh darah, selain itu  LDL berfungsi mentransport kolesterol, yaitu lebih dari 

setengahnya dalam bentuk kolesterol ester.   

Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap kadar LDL.  Kandungan LDL tertinggi didapatkan pada perlakuan F0 

dan F3 yang berbeda dengan semua perlakuan. Kadar LDL terendah dihasilkan pada 

pemberian pakan perlakuan yang mengandung kombinasi minyak ikan kasar 2% dan 

bekatul fermentasi (F5).  Grafik kadar LDL pada serum ayam pedaging pada pemberian 

formula pakan mengandung BFE dan MIK tercantum pada Gambar 5.19. 
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Tabel 5.22 Rata-rata dan Standar Deviasi Kadar LDL (mg/dl) pada Ayam 
Pedaging Perlakuan 

Perlakuan Rata-rata kadar LDL dan Standar Deviasi 

F0 

F3 

F4 

F2 

F1 

F5 

43,83 e ±0,55 

43,50 e ±  1,17 

28,50 d ± 1,41 

25,00 c ±1,26 

23,00 b ±1,41 

13,00 a ± 1,52 

Keterangan:   Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 

5.4.10. Kolesterol  

 Hasil analisis varian menunjukkan  terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05)  

antar perlakuan terhadap kadar kolesterol.  Kadar kolesterol tertinggi didapatkan pada 

perlakuan F0 dan F3 yang berbeda dengan semua perlakuan. Kadar kolesterol darah 

terendah dihasilkan pada pemberian pakan perlakuan yang mengandung kombinasi 

minyak ikan kasar 2% dan bekatul fermentasi (F5).  Hasil pengukuran rata-rata kadar 

kolesterol ayam pedaging yang diberi formula pakan perlakuan  tercantum pada Tabel  

5.23.   

Tabel 5.23  Rata-rata dan Standar Deviasi Kadar Kolesterol Darah (mg/dl) Ayam 
Pedaging Perlakuan 

Perlakuan Rata-rata kadar Kolesterol dan Standar Deviasi 

F0 

F3 

F2 

F1 

F4 

F5 

162,00 c ±3,40 

158,67 c ±  4,18 

149,50 b ±3,01 

146,50 b ±5,43 

146,00 b ± 3,29 

134,00a ± 2,53 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 
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Grafik kadar kolesterol ayam pedaging pada pemberian formula pakan 

mengandung BFE dan MIK tercantum pada Gambar 5.19. 

 
Gambar 5.19    Kadar kolesterol, HDL danLDL pada ayam pedaging dengan 

formula pakan mengandung BFE dan MIK. 
 
 
5.4.11. Panjang Vili Ileum 

 Rata-rata panjang vili ileum ayam pedaging yang diberi formula pakan perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 5.24  di bawah ini.  

Tabel 5.24  Rata-rata dan Standar Deviasi Panjang Vili Ileum (µm) Ayam   
Pedaging yang Diberi Formula Pakan Perlakuan 

Perlakuan Rata-rata Panjang Vili Ileum dan Standar Deviasi 

F0 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

349,67a  ±  34,66 

357,90a ± 109,21 

473,40b ±  22,48 

614,87c ± 146,81 

837,83d ± 20,70 

953,98e ± 29,02 

Keterangan:    Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang nyata (p<0,05). 

 
 Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05)  antar 

perlakuan terhadap panjang vili ileum.  Panjang vili ileum terendah didapatkan pada 
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perlakuan F0 dan F1 yang berbeda dengan semua perlakuan.  Panjang vili ileum tertinggi 

dihasilkan pada pemberian pakan perlakuan yang mengandung kombinasi minyak ikan 

kasar 2% dan bekatul fermentasi (F5).  Grafik rata-rata panjang vili ileum ayam pedaging 

tercantum pada Gambar  5.20 di bawah ini. 

 
 
Gambar 5.20   Panjang vili ileum pada ayam pedaging dengan formula pakan 

mengandung BFE dan MIK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

349.67 357.90 

473.40 

614.87 

837.83 

953.98 

0.00 

200.00 

400.00 

600.00 

800.00 

1000.00 

1200.00 

F0 F1 F2 F3 F4 F5 

P
an

ja
n

g 
V

ill
i I

le
u

m
 (

µ
m

) 

Formula Pakan Mengandung BFE dan MIK 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI KOMBINASI BEKATUL YANG DIFERMENTASI  
INOKULAN SELULOLITIK  Enterobacter cloacae DAN MINYAK IKAN KASAR  
DALAM FORMULA PAKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN SERTA... 

WIDYA PARAMITA LOKAPIRNASARI



109 
 

 
 

 

Untuk mengetahui manakah dari formula pakan mengandung bekatul fermentasi 

dan minyak ikan kasar yang paling optimal, maka dilakukan perhitungan melalui 

persamaan y=a+bx antara beberapa variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perlakuan F5 memberikan hasil yang optimal pada konsumsi bahan kering, pertambahan 

berat badan dan konversi pakan. Titik pertemuan antara ketiga variabel tersebut 

tercantum pada Gambar 5.21 di bawah ini. 

 

Gambar 5.21   Titik pertemuan Konsumsi BK(g/ekor/hari), PBB (g/ekor/hari) dan FCR 
pada formula pakan mengandung BFE dan MIK. 

 
Penggunaan bekatul fermentasi dan minyak ikan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perlakuan F5 memberikan hasil yang optimal pada konsumsi bahan 

kering, EPA dalam pakan dan EPA dalam daging. Titik pertemuan antara ketiga variabel 

tersebut tercantum pada Gambar 5.22 di bawah ini. 
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Gambar 5.22   Titik pertemuan konsumsi BK, EPA dalam pakan dan EPA dalam daging. 
 

Perbandingan nilai variabel hasil penelitian tercantum dalam Tabel 5.25 di bawah ini. 
 
Tabel 5.25   Perbandingan  Nilai Pada Berbagai Variabel Penelitian 
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yang nyata (p<0,05). 
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Untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel pada penelitian ini 

digunakan analisis jalur (Path analysis) seperti tercantum  pada Gambar 5.23 dan Tabel 

5.26 di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.23   Analisis jalur variabel penelitian. 
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Tabel  5.26   Perbandingan Nilai Hasil Regresi dari Analisis Jalur pada Berbagai 

Variabel Penelitian 

 

No Dependent Variable Independent 

Variable 

Standardized 

Coefficients β 

p 

1 Konsumsi PK Konsumsi BK 1 p<0,01 

2 Rasio Efisiensi Protein (PER) Konsumsi PK 0,57 p<0,01 
PBB 1,53 p<0,01 

3 Nilai Biologis (BV) Konsumsi PK 0,71 p<0,01 
PER 0,53 p<0,01 

4 Efisiensi Pakan PBB 1,47 p<0,01 
Konsumsi BK 0,66 p<0,01 

5 Konsumsi SK Konsumsi BK 0,86 p<0,01 
6 Kecernaan SK Konsumsi SK 0,71 p<0,01 
7 FCR PBB -1,50 p<0,01 

Konsumsi BK 0,73 p<0,01 
8 PBB Efisiensi Pakan 2,81 p<0,01 

FCR 2,06 p<0,01 
Konsumsi BK 0,45 p<0,01 
Panjang Vili 0,88 p<0,01 

9 HDL Konsumsi BK 0,57 p<0,01 
10 LDL Konsumsi BK -0,44 p<0,01 
11 Kolesterol darah Konsumsi BK 0,54 p<0,01 
12 EPA Konsumsi BK 4,60 p<0,01 
13 Panjang Vili Efisiensi pakan 0,62 p<0,01 

Konsumsi BK 0,40 p<0,01 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1   Enterobacter cloacae 

 

6.1.1  Identifikasi dan karakterisasi biokimiawi Enterobacter cloacae WPL 
111 

 

Bakteri   Enterobacter cloacae  merupakan bakteri Gram negatif, bentuk 

batang. Bakteri tersebut bersifat fakultatif anaerob, dengan klasifikasi sebagai 

berikut: Kingdom: Bacteria, Filum:Proteobacteria, Kelas: Gammaproteobacteria, 

Ordo: Enterobacteriales, Famili: Enterobacteriaceae, Genus: Enterobacter, 

Species: Enterobacter cloacae.    

Enterobacter juga telah berhasil diisolasi antara lain dari akar tanaman 

jagung oleh Raju dkk dalam Ela dkk., (1982) dan dari bermacam-macam cereal 

dan rumput (Lindberg dan Granhall,1984).   Enterobacter cloacae NCIB 11836, 

juga diisolasi dari jerami.  Enterobacter spp. aktif dalam fiksasi nitrogen pada 

limbah kayu dan dalam rizosfer juga dapat berkontribusi untuk fiksasi nitrogen 

di jerami (Harper dan Lynch, 1986).  Selanjutnya menurut Lynch dan Harper 

(1985), Enterobacter cloacae menghasilkan polisakarida ekstraseluler. 

Konsorsium mikroba antara Enterobacter cloacae, Trichoderma dan Clostridium 

butyricum digunakan sebagai pupuk dan agen biokontrol. 

Bakteri selulolitik yang dapat diisolasi dan diidentifikasi dalam penelitian 

ini,  dapat berasal dari  bakteri tanah yang masuk ke dalam rumen sapi bersama 

dengan pakan atau minuman.  Bakteri selulolitik mampu hidup di dalam rumen 
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sapi karena rumen memberikan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri 

tersebut.  Jumlah bakteri bervariasi tergantung jenis pakan yang diberikan, 

spesies yang berbeda dan individu yang berbeda.  Bakteri selulolitik dapat 

ditemukan di tanah, limbah peternakan dan dalam jaringan tumbuhan yang  

membusuk.  Di alam, bakteri selulolitik mampu mendegradasikan selulosa dalam 

keadaan aerob maupun anaerob.  Bakteri selulolitik juga masih mampu 

menunjukkan aktivitas selulolitik pada kondisi pH asam maupun basa dan pada 

kisaran suhu yang luas. 

Berdasarkan hasil uji biokimiawi menggunakan VITEK 2 microbial 

identification system  version: 05.01  (BioMérieux),  Enterobacter cloacae  

dalam penelitian ini menunjukkan beta Glukosidase positif , Saccharose positif, 

Beta-Xylosidase positif, fermentasi sucrose, arabinose, cellobiose, maltose, D- 

mannitol, D-mannose, salicin, trehalose, raffinose, rhamnose, dan xylose (Tabel 

5.1).  

 

6.1.2  Identifikasi gen pengkode berdasarkan urutan nukleotida 16S DNA  

 Sekuensing gen 16S DNA dilakukan untuk mencari hubungan filogenetik 

antar bakteri serta untuk mengidentifikasi bakteri dari berbagai lingkungan.  

Identifikasi dengan cara ini juga telah dilakukan untuk mengetahui taksonomi 

dari bakteri yang berasosiasi dengan tanaman, misalnya bakteri endofit  dari 

famili Enterobacteriaceae, Rhizobiaceae, dan Actinobacteridae (Torres dkk., 

2008).    
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Bakteri selulolitik Enterobacter cloacae strain Razmin C juga telah 

berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari saluran pencernaan rayap, dengan 

menggunakan Bergey's manual , teknik polymerase chain reaction dan 16S 

rRNA sequence homology . Rayap merupakan serangga di daerah tropis dan 

berkembang pada bahan kayu dan selulolitik. Oleh karena itu, bakteri yang 

diisolasi berguna dalam degradasi bahan selulosa untuk meningkatkan kecernaan 

dan untuk produksi enzim.  

  Terhadap isolat WPL 111 juga telah dilakukan uji lanjut dengan 16S-

DNA dan penyusunan  pohon filogenetik terhadap 62 isolat dengan tingkat 

kemiripan 97-98%.  Mayoritas bakteri yang mirip dengan isolat kode WPL 111 

adalah dari Genus Enterobacter.  Hasil uji biokimiawi terhadap isolat WPL 111 

dengan VITEK 2 microbial identification system  version: 05.01  (BioMérieux) 

dengan 47 macam uji biokimiawi, diidentifikasi sebagai Enterobacter cloacae 

dengan tingkat kemiripan 98%.  Berdasarkan tingkat kemiripan susunan 

nukleotida, kedekatan posisi dengan  isolat lain  (Tabel 5.4) serta sifat-sifat yang 

dimiliki sesuai dengan sistem identifikasi mikroba, maka isolat tersebut 

diidentifikasi  sebagai Enterobacter cloacae kode WPL 111.  

 

6.2 Kurva pertumbuhan, Aktivitas Enzim Selulase, Serta Suhu dan pH 
Optimum enzim selulase dari inokulan Kode WPL 111 

  

 Kurva pertumbuhan menggambarkan adanya proses pertumbuhan 

bertahap suatu  mikroorganisme dimulai dari awal pertumbuhan sampai dengan 
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berakhirnya aktivitas, terdiri atas empat fase utama yaitu: lag, eksponensial, 

stasioner dan kematian (Purnomo,2004). 

 Fase lag disebut juga fase persiapan, fase permulaan, fase adaptasi atau 

fase penyesuaian yang merupakan fase pengaturan suatu aktivitas dalam 

lingkungan baru. Oleh karena itu selama fase ini pertambahan massa atau 

pertambahan  jumlah sel belum begitu terjadi, sehingga kurva fase ini umumnya 

mendatar. Selang waktu fase lag tergantung kepada kesesuaian pengaturan 

aktivitas dan lingkungannya. Fase ini tidak teramati pada pertumbuhan isolat 

Enterobacter cloacae kode WPL 111 karena pada dua jam pertama telah terjadi 

fase eksponensial. 

 Fase eksponensial atau logaritmik merupakan fase peningkatan aktivitas 

perubahan bentuk maupun pertambahan jumlah mencapai kecepatan maksimum 

sehingga kurvanya dalam bentuk eksponensial.  Peningkatan aktivitas ini harus 

diimbangi oleh banyak faktor,  antara lain : faktor biologis, misalnya : bentuk 

dan sifat mikroorganisme terhadap lingkungan yang ada, asosiasi kehidupan 

diantara organisme yang bersangkutan dan faktor non-biologis, misalnya : 

kandungan nutrisi di dalam medium pertumbuhan, suhu, dan pH. Fase 

eksponensial isolat Enterobacter cloacae kode WPL 111 terjadi selama dua jam 

pertama masa inkubasi.   

 Fase stasioner merupakan fase terjadinya keseimbangan penambahan 

aktivitas dan penurunan aktivitas atau dalam pertumbuhan koloni terjadi 

keseimbangan antara yang mati dengan penambahan individu. Oleh karena itu 

fase ini membentuk kurva datar.  Fase ini juga diakibatkan karena sumber nutrisi 

yang semakin berkurang, terbentuknya senyawa penghambat, dan faktor 
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lingkungan yang mulai tidak menguntungkan.  Fase stasioner  isolat 

Enterobacter cloacae kode WPL 111 terjadi  setelah jam kedua hingga jam ke 14 

masa inkubasi.   

 Fase kematian merupakan fase mulai terhentinya aktivitas atau dalam 

pertumbuhan koloni terjadi kematian yang mulai melebihi bertambahnya 

individu. Fase kematian  isolat Enterobacter cloacae kode WPL 111 terjadi  

setelah jam ke 14 masa inkubasi.   

 Selain pengamatan kurva pertumbuhan juga dilakukan pengukuran  

produksi enzim selulase.  Produksi  optimum  enzim selulase terjadi pada akhir 

fase stasioner bersama-sama dengan puncak pertumbuhan mikroba  yaitu pada 

jam ke 14.   Enzim selulase  diuji aktivitas selulolitiknya, dengan mereaksikan 

enzim selulase dengan substrat turunan p-nitrofenol.  Untuk pengujian 

eksoglukanase menggunakan substrat spesifik  p-nitrophenyl cellobioside 

(pNPC), sedangkan substrat untuk pengujian selobiase menggunakan substrat 

spesifik  p- nitrophenyl -β-D-glucopyranocide (pNPG).  Aktivitas enzim 

ditentukan dengan mengukur jumlah p-nitrofenol yang dilepaskan (Limar  dkk., 

1995).  Pengamatan jumlah p-nitrofenol yang dilepaskan diamati dengan 

Spektrofotometri pada  405 nm.   Satu unit aktivitas enzim selulase 

didefinisikan sebagai jumlah enzim yang menghasilkan 1  mol p-nitrofenol 

dalam waktu 1 menit (U/ml) pada kondisi percobaan.   Pembuatan kurva 

aktivitas enzim selulase digunakan untuk mengetahui waktu optimum yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan aktivitas enzim selulase yang maksimal dari 

proses produksi enzim.   
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 Berdasarkan data hasil penelitian isolat Enterobacter cloacae kode WPL 

111 diperoleh waktu optimum  untuk memproduksi enzim  selulase yaitu pada 

jam ke 14 dengan aktivitas enzim endoglukanase sebesar 17,994 x10-2 Unit/ml 

(U/ml). Selanjutnya hasil pengukuran aktivitas enzim dengan substrat spesifik 

turunan p-nitrofenol, isolat  Enterobacter cloacae kode WPL 111 menunjukkan 

adanya aktivitas Eksoglukanase sebesar 1,33 x 10-1 U/ml, sedangkan aktivitas 

enzim Selobiase sebesar 1,04 x 10-1 U/ml.   Hal ini menunjukkan bahwa isolat 

tersebut  memiliki aktivitas terhadap enzim  endoglukanase, eksoglukanase dan 

selobiase.   Hidrolisis selulosa membutuhkan aktivitas sinergisme dari berbagai 

enzim selulase dengan spesifikasi yang berbeda-beda menghasilkan sistem 

multienzim, juga  membutuhkan   koordinasi  pada pemecahan molekul selulosa,  

produk yang dihasilkan serta pergerakan katalitik rantai selulosa  (Li dkk., 2010; 

Irwin dkk.,2001). Sistem multienzim dari selulase adalah suatu strategi dari 

mikroorganisme untuk meningkatkan efektivitas hidrolisis selulosa, dimana 

setiap enzim mempunyai fungsi spesifik (Beg dkk., 2001). 

 Tidak semua bakteri  Enterobacter  memproduksi enzim selulase.   

Torres dkk., (2008) telah mengisolasi dan mengidentifikasi 53 enterobacteria 

endofit dari beberapa tanaman antara lain citrus, kelapa, eucalyptus, tebu, 

kedelai.  Dari penelitian tersebut berhasil diidentifikasi antara lain  Enterobacter 

cloacae, Pantoea agglomerans, Hafnia alvei, Pantoea ananatis.  Produksi enzim 

selulase terendah didapatkan dari tanaman kelapa sebanyak  20% (2 dari 10), 

setara dengan yang dihasilkan oleh tanaman jeruk yaitu sebesar 20% ( 4 dari 20).  

Produksi selulase tertinggi didapatkan berturut-turut dari tebu sebesar 100% (4 

dari 4), kemudian dari tanaman eucalyptus sebesar 84,6% (11 dari 13) dan dari 
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tanaman kedelai sebesar 83% (5 dari 6).  Hampir semua isolat  endofit 

enterobacteria tersebut sensitif  terhadap antibiotika kanamycin, hanya sedikit 

yang sensitif terhadap antibiotika Ampicillin.   Hasil uji sensitifitas antibiotika 

pada isolat  Enterobacter cloacae kode WPL 111 dalam penelitian ini diketahui 

sensitif terhadap antibiotika Trimethoprim (Tabel 5.2). 

 Piriya dkk., (2012)  juga telah melakukan isolasi dan identifikasi bakteri 

selulolitik dari serangga, antara lain: Enterobacter  chrysanthemi, Enterobacter 

cloacae dan Proteus. Mirabilis, Erwinia chrysanthemi.   Mikroorganisme 

tersebut sudah dikenal memiliki  aktivitas selulolitik. Kemampuan bakteri 

selulolitik  yang terdapat pada saluran pencernaan serangga  memiliki 

kemampuan aktivitas selulolitik lebih tinggi karena secara alami terlibat dalam 

pencernaan substrat lignoselulosa yang terdapat pada pakan serangga.  Rekayasa 

genetik (rekombinan) dilakukan terhadap bakteri selulolitik tersebut dan 

digunakan lebih lanjut  dalam perannya untuk mengkonversikan biomassa 

selulosa (substrat CMC dan bagasse tebu) menjadi produk bioethanol secara 

lebih cepat dan efisien melalui proses fermentasi pada suhu 37ºC dan pH 7.  

Produk ethanol selulosa dari bakteri selulolitik tersebut ditujukan untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap petroleum.  

 Menurut hasil penelitian Roberts dan Sheets (1991), Enterobacter 

cloacae tumbuh  pada mono dan oligosakarida serta pada uji β-glukosida, 

kecuali pada D-arabinosa dan D-fructosa.  Enterobacter cloacae memiliki 

aktivitas enzim glukosidase termasuk β-glucosidase, β-N-acetylglucosaminidase, 

dan β-xylosidase.  Hasil yang serupa diperoleh dari analisis biokimiawi 
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menggunakan VITEK 2 microbial identification system  version: 05.01 

 (BioMérieux) diketahui bahwa isolat  WPL 111 juga memiliki aktivitas  β-

glucosidase, Beta-N-Acetyl-Glucosaminidase serta β-xylosidase, D-Cellobiose, 

D-Glucose, D-Mannose, D-maltose. 

 Enterobacter  cloacae yang diisolasi dari lebah buah labu (Aulacophora 

atripenis) , dapat tumbuh pada medium dengan sumber karbon berbeda termasuk 

CMC dan 2% Avicel untuk memproduksi enzim Endo-1, 4- β-D- glucanase.  

Produksi maksimum enzim selulase terdapat setelah 96 jam proses fermentasi.  

Produksi enzim endoglukanase tertinggi terjadi pada saat ditumbuhkan dalam 

medium 0,75% CMC.  Enzim  Endo-1, 4- β-D- glucanase optimum pada pH 5,8 

dan suhu 40°C.  Jumlah maksimal enzim yang diproduksi pada substrat CMC 

dan 2% Avicel lebih rendah yaitu sebesar 0,05 μM/ml,  bila dibandingkan 

dengan enzim yang diproduksi pada substrat 0,75% CMC yaitu sebesar 0,9 U/ml 

(Sami dkk., 2008).  Isolat Enterobacter cloacae kode WPL 111 dalam penelitian 

ini juga memiliki aktivitas enzim endoglukanase sebesar 17,994  x10-2 (U/ml) 

yang diperoleh pada waktu optimum  jam ke 14 , pada pH 6 dan suhu 35°C.  

 

6.3 Pengaruh inokulan terhadap kadar protein kasar, kadar serat kasar, 
kadar selulosa, AME, AMEn 
 

 
6.3.1. Pengaruh inokulan terhadap kadar protein kasar 

Fermentasi bekatul padi menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter 

cloacae kode WPL 111 secara nyata dapat meningkatkan kandungan protein 
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kasar  bekatul.   Perlakuan yang menghasilkan kandungan protein kasar  tertinggi 

adalah perlakuan inokulan 15% (P3) sebesar10,68%, kemudian disusul  10% (P2) 

dan 5% (P1) yang menunjukkan kandungan protein relatif sama yaitu berturut-

turut sebesar 9,22% dan 8,69%.  Kandungan protein kasar  terendah pada 

perlakuan tanpa inokulan 0% (P0) sebesar 7,45% (Tabel 5.9).  Perlakuan    tidak 

menunjukkan terjadinya peningkatan protein kasar karena pada bekatul yang di 

fermentasi tidak diberikan bakteri Enterobacter cloacae WPL 111.  

 Peningkatan kandungan protein kasar dapat disebabkan  adanya 

tambahan protein yang berasal dari enzim yang dihasilkan bakteri selulolitik 

serta  tambahan protein yang berasal dari  peningkatan biomassa bakteri 

selulolitik.  Bakteri  selulolitik merupakan sel tunggal dan mempunyai kapasitas 

fungsional pertumbuhan,  reproduksi,  pencernaan,  asimilasi dan memperbaiki 

isi dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat tinggi sudah didistribusikan ke 

jaringan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sel tunggal merupakan wujud 

kehidupan lengkap yang memiliki produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif 

yang tinggi dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya.   Penggunaan 

mikroorganisme memberikan keuntungan tersendiri karena dapat meningkatkan 

nutrisi bahan pakan (Widjastuti dkk., 2007).   

Enzim ekstraseluler yang dihasilkan di dalam sel mikroba dan 

dikeluarkan dari sel ke medium fermentasi untuk menghidrolisis dan 

mendegradasi komponen kompleks substrat menjadi senyawa yang lebih 

sederhana yang mudah larut dan lebih mudah diserap oleh mikroba, selanjutnya  

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba itu sendiri, 

sehingga pertumbuhan mikroba menjadi lebih baik dan dapat memberikan 
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kontribusi terhadap peningkatan kandungan protein substrat sebagai protein sel. 

Demikian pula menurut Winarno (1983), melalui fermentasi terjadi pemecahan 

substrat oleh enzim-enzim tertentu terhadap bahan yang tidak dapat dicerna, 

misalnya selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Selama proses 

fermentasi terjadi pertumbuhan mikroba, selain dihasilkan enzim juga dihasilkan 

protein ekstraseluler dan protein hasil metabolisme mikroba sehingga terjadi 

peningkatan kadar protein.   Hasil penelitian  lainnya,  yaitu  pada fermentasi 

bekatul gandum secara anaerob selama 24 hari menggunakan cairan rumen dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar dari 13,6 menjadi 14,2% (Darwazeh , 

2010).   

 

6.3.2. Pengaruh inokulan terhadap kadar serat  kasar 

 Serat kasar merupakan komponen dari karbohidrat yang berperan sebagai 

sumber energi bagi mikroba, disamping bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN).  

Mikroba dapat memecah komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna oleh ternak, serta dapat memecah selulosa 

dan hemiselulosa  menjadi gula sederhana yang mudah dicerna. 

Fermentasi bekatul padi menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter 

cloacae kode WPL 111 secara nyata dapat  menurunkan kandungan serat kasar  

bekatul . Kandungan serat kasar terendah dihasilkan pada penggunaan inokulan 

sebesar  5%, 10% dan 15% (P1, P2 dan P3) yaitu masing-masing sebesar 35,34%, 

34,545 dan 34,39% , sedangkan  kandungan serat  kasar tertinggi  bekatul  
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diperoleh  pada perlakuan  bekatul fermentasi tanpa inokulan  (P0) yaitu sebesar 

37,38% (Tabel 5.10).   Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan inokulan 

selulolitik dapat menghidrolisis kandungan serat kasar melalui aktifitas enzim 

selulase yang dihasilkan oleh  mikroba pada saat proses fermentasi.  Proses 

fermentasi bekatul dengan menggunakan bakteri selulolitik Enterobacter cloacae 

WPL 111 dapat menurunkan kandungan serat kasar karena diketahui bahwa 

bakteri selulolitik tersebut menghasilkan enzim selulase yang dapat 

mengkatalisis reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam selulosa.   

Menurut  Ramin dkk.,  (2009) Enterobacters mampu berperan pada 

empat senyawa yang berbeda, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan senyawa 

aromatik.  Bakteri ini telah dilaporkan berperan dalam degradasi lignoselulosa. 

Enterobacteriaceae memiliki kemampuan untuk mendegradasi 34-62% selulosa, 

14-32% hemiselulosa dan 18-39% lignin (Ramin, 2008).  Penelitian Borji dkk., 

(2003) telah mengisolasi dan mengidentifikasi Enterobacter yang memiliki 

kemampuan mendegradasi lignin dan polisakarida pada jerami.  Selanjutnya 

penelitian Darwazeh (2010) menunjukkan fermentasi bekatul gandum secara 

anaerob selama 24 hari menggunakan cairan rumen dapat menurunkan 

kandungan serat kasar dari 12,5% menjadi 9,5%. 

Terjadinya penurunan kandungan serat kasar disebabkan  adanya  

pertumbuhan mikroba selulolitik yang memerlukan beberapa zat nutrisi, di 

antaranya serat kasar sebagai substrat. Medium untuk proses fermentasi 

berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen dan energi. Penurunan serat kasar 

produk fermentasi bisa juga diakibatkan oleh tercernanya bagian dari serat kasar 
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oleh mikroba yang biasanya sulit dicerna oleh ternak monogastrik.   Selain itu 

proses fermentasi menyebabkan terjadinya pemecahan oleh enzim-enzim tertentu 

terhadap bahan-bahan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa dan 

hemiselulosa menjadi gula sederhana (Supriyati dkk.,1998). 

 

6.3.3. Pengaruh inokulan terhadap kadar selulosa 

 Selulosa merupakan komponen mayor penyusun dinding sel tanaman, 

yaitu sekitar 35%-50%, disusul hemiselulosa sekitar 20%-35% dan lignin 5%-

30% dari berat kering tanaman (Ahmed dkk., 2010).  Fermentasi bekatul padi 

menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter cloacae kode WPL 111 secara 

nyata dapat  menurunkan kandungan selulosa  bekatul.  Kandungan selulosa 

tertinggi pada bekatul  terdapat  pada perlakuan kontrol (P0) sebesar 23,22%, 

sedangkan kandungan selulosa  terendah  didapatkan pada perlakuan P3 

(inokulan 15%) yang tidak berbeda dengan perlakuan penggunaan inokulan 

selulolitik 10% dan 15% (P2 dan P1) yaitu masing-masing sebesar  21,90% dan 

22,15% (Tabel 5.11).  

Proses fermentasi bekatul dengan menggunakan bakteri selulolitik 

Enterobacter cloacae WPL 111 dapat menurunkan kandungan selulosa karena 

diketahui bahwa bakteri selulolitik tersebut menghasilkan enzim selulase yang 

dapat mengkatalisis reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam selulosa.  

Selulase merupakan suatu komplek enzim yang terdiri dari tiga enzim yang 

bekerja sinergis untuk mendegradasi selulosa yaitu (i) endoglucanase (sinonim 
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1,4-β-D-glucan-4-glucanohydrolases, CMC/carboxyl methyl cellulose. Aktivitas 

enzim endoglukanase Enterobacter cloacae WPL 111 diketahui sebesar 17,994 

x10-2U/ml. (ii) exoglucanases (1,4-β-D-glucan glucanohydrolases 

(cellodextrinases) dan 1,4-β–D  glucan cellobiohydrolases (cellobiohydrolase). 

Aktivitas enzim exoglucanase  Enterobacter cloacae WPL 111 diketahui sebesar 

1,33 x 10-1 U/ml.  (iii) cellobiase (β -glucosidases (β-glucoside glucohydrolases). 

Aktivitas enzim selobiase Enterobacter cloacae WPL 111 diketahui sebesar 1,04 

x 10-1 U/ml (Tabel 5.6 dan 5.7). 

Enzim endoglucanase memotong secara acak internal amorf pada rantai 

1,4-β polisaccharides cellulose  menjadi cellulo-oligosaccharides dengan 

panjang bervariasi dan membentuk rantai akhir baru. Exoglucanases  berperan 

pada unit glukosil pada kutub akhir reduksi atau non reduksi dari rantai cellulo-

oligosaccharides menghasilkan cellobiose (disaccharide).  Enzim β-

Glucosidases  menghidrolisis cellobiose menjadi glucose (Lynd dkk., 2002). 

 

6.3.4.  AME, AMEn 

Energi metabolis adalah energi bruto bahan pakan dikurangi energi bruto 

feses, urin dan gas yang dihasilkan selama proses pencernaan, tetapi pada unggas 

energi metabolis merupakan energi bruto bahan pakan dikurangi dengan energi 

bruto ekskreta. Hal ini dikarenakan feses dan urin dari unggas menyatu (NRC, 

1994). Energi metabolis telah menjadi standar umum dalam pengukuran dari 
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ketersediaan energi pada ayam dan kebanyakan hewan ternak lain (Leeson dan 

Summers, 2001). 

Energi metabolis merupakan energi pakan dikurangi energi yang hilang 

dalam feses, pembakaran gas-gas dan urin.  Gas-gas yang dihasilkan unggas 

dapat berupa uap air, gas amoniak (NH3), asam sulfide (H2S) dan metana 

(Sundari, 2004). Hartadi dkk., (1993) menyatakan bahwa untuk unggas dan 

monogastrik gas-gas hasil proses pencernaan dapat diabaikan.  Energi metabolis 

memperlihatkan nilai suatu bahan makanan untuk memelihara suhu tubuh serta 

digunakan untuk memetabolisme zat-zat makanan dalam tubuh, satuannya 

dinyatakan dengan kilokalori per kilogram.  

Ayam  dapat menyesuaikan konsumsi pakannya untuk memperoleh 

cukup energi guna pertumbuhan maksimum.  Ayam akan berhenti makan apabila 

kebutuhan energi telah terpenuhi, namun energi dalam pakan tidak dapat 

dipergunakan seluruhnya oleh ayam karena sebagian akan dibuang melalui 

ekskreta.   Penyusunan pakan untuk unggas terutama ayam sebaiknya didasarkan 

pada perhitungan energinya.  Tingkat energi dalam pakan menentukan 

banyaknya pakan yang dikonsumsi. Konsumsi pakan umumnya meningkat jika 

pakan yang diberikan mengandung nilai energi yang rendah.  

Kecernaan suatu bahan pakan dipengaruhi oleh kandungan serat kasar, 

keseimbangan zat-zat makanan dan faktor ternak yang selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai energi metabolis suatu bahan pakan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Mc. Donald dkk., (1994) bahwa rendahnya kecernaan terhadap suatu 

bahan pakan mengakibatkan banyaknya energi yang hilang dalam ekskreta 

sehingga nilai energi metabolis menjadi rendah. 
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Energi metabolis semu (AME) merupakan perbedaan antara energi pakan 

dengan energi feses dan urin, dimana pada unggas feses dan urin bercampur 

menjadi satu dan disebut ekskreta.  Energi metabolis semu terkoreksi nitrogen 

biasanya paling banyak digunakan untuk memperkirakan nilai energi metabolis. 

Perlakuan yang menghasilkan kandungan AME terendah adalah kontrol 

P0  (inokulan 0%) yaitu sebesar 2155,14 kkal/kg yang berbeda dengan semua 

perlakuan.  Kandungan AME  tertinggi  didapatkan pada perlakuan P3 (inokulan 

15%)  dan P2 (inokulan 10%) masing-masing sebesar 2403,77 kkal/kg dan 

2392,68 kkal/kg (Tabel 5.12).    

Demikian pula pada nilai energi metabolis semu terkoreksi nitrogen 

(AMEn) yang diperoleh pada penelitian ini,  perlakuan yang menghasilkan 

kandungan AMEn terendah adalah kontrol P0  (inokulan 0%) yaitu sebesar 

2030,68 kkal/kg yang berbeda dengan semua perlakuan.  Kandungan AMEn  

tertinggi  didapatkan pada perlakuan P3 (inokulan 15%) yang tidak berbeda 

dengan perlakuan P2 (inokulan 10%) masing-masing sebesar 2258,12 kkal/kg 

dan 2240,50 kkal/kg (Tabel 5.13).   Kandungan AME yang tinggi pada perlakuan 

P3 dan P2 mengindikasikan bahwa energi yang hilang melalui ekskreta adalah 

rendah.  Hal ini menandakan bahwa perlakuan penggunaan bekatul yang 

difermentasi dengan inokulan memiliki nilai kecernaan yang baik pula sehingga 

tidak banyak energi yang hilang melalui ekskreta. Hal ini sejalan dengan yang 

dilaporkan oleh McDonald dkk., (1994), bahwa energi metabolis ditentukan oleh 

kandungan dan keseimbangan nutrisi bahan dan serat kasar merupakan faktor 

utama yang menentukan nilai energi metabolis. Selain itu  tingkat energi 

metabolis berhubungan erat dengan kecernaan dan penyerapan zat-zat makanan. 
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Kandungan energi metabolis juga dipengaruhi oleh kandungan serat 

kasar dalam bahan pakan.  Semakin rendah kandungan serat kasar dalam pakan 

maka semakin efisien energi metabolis yang digunakan oleh tubuh ternak 

sehingga semakin kecil energi yang dikeluarkan melalui ekskreta. 

Konversi AME  terhadap energi bruto atau rasio AME/GE pakan 

merupakan indikator efisiensi penggunaan energi atau besarnya energi yang 

dimanfaatkan tubuh.  Daya cerna energi juga ditentukan oleh  konversi AME 

terhadap energi bruto atau rasio AME/GE pakan. Semakin tinggi nilai konversi 

AME terhadap energi bruto maka semakin  tinggi energi yang dimetabolis atau 

yang dimanfaatkan tubuh, sehingga efisiensi  penggunaan energi bruto menjadi 

energi metabolis semakin baik.   

 

6.4 Uji beberapa formula pakan mengandung bekatul fermentasi 
Enterobacter cloacae WPL 111 (BFE) dan Minyak Ikan kasar (MIK) 
terhadap konsumsi BK, konsumsi protein kasar, konsumsi serat kasar, 
kecernaan serat kasar, nilai biologis, pertambahan berat badan, kadar 
EPA, DHA,  HDL,  LDL, kadar kolesterol serta panjang  vili  ileum 
pada ayam pedaging. 
 

6.4.1  Konsumsi Bahan Kering  

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi ternak atau 

kelompok ternak dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satuan waktu 

sehari.  Banyaknya pakan yang dapat dikonsumsi oleh ternak akan 

mempengaruhi produktivitas ternak.  Produksi ternak hanya dapat terjadi apabila 

konsumsi energi pakan berada di atas kebutuhan hidup pokok.  Pengaturan 

konsumsi pakan sangat kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi seperti: 

kandungan serat dalam ransum,  konsentrasi energi dalam ransum, faktor ternak 
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dan faktor lingkungan.  Konsumsi pakan yang maksimum sangat tergantung 

pada keseimbangan nutrien dalam pencernaan. Ketidakseimbangan nutrien 

pakan akan mempengaruhi konsumsi pakan (Wilson dan Kennedy, 1996).   

Menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006), pertumbuhan pada ayam 

pedaging dimulai dengan perlahan-lahan kemudian berlangsung cepat sampai 

dicapai pertumbuhan maksimum setelah itu menurun kembali hingga akhirnya 

terhenti.  Pertumbuhan yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 

minggu, kemudian mengalami penurunan. 

Konsumsi bahan kering pada perlakuan F5 dan F4 masing-masing sebesar 

134,83g/ekor/hari dan 131,00 g/ekor/hari, memberikan hasil yang sama baiknya  

dibandingkan dengan kontrol  F0 (107,17 g/ekor/hari)  (Tabel 5.14).    

Meningkatnya konsumsi pakan pada ayam yang diberi bekatul hasil fermentasi 

disebabkan oleh meningkatnya palatabilitas pakan, karena dengan proses 

fermentasi selain terjadi perubahan nilai nutrien  juga terjadi perubahan aroma.  

Hasil penelitian Darwazeh (2010) terhadap konsumsi pakan, berat badan dan 

pertambahan berat badan menunjukkan bahwa dengan penambahan 5% bekatul 

gandum yang difermentasi dengan cairan rumen memberikan hasil terbaik, 

disusul penambahan 15% dan 10% . 

Penelitian  lain yang dilakukan oleh Saleh dkk., (2009) menunjukkan 

bahwa pemberian minyak ikan dapat meningkatkan konsumsi pakan  ayam 

pedaging dibandingkan dengan kontrol.  Konsumsi pakan  pada kontrol tanpa 

pemberian minyak ikan sebesar 99,73 g/ekor/hari sedangkan pemberian pada 
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tingkat 1,5%, 3% dan 6% berturut-turut sebesar 99,94; 98,11 dan 95,66 

g/ekor/hari. 

 

6.4.2. Konsumsi Protein Kasar 

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian formula pakan yang 

mengandung bekatul difermentasi dan pemberian minyak ikan kasar 

menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap  konsumsi protein kasar.    

Konsumsi protein kasar pada perlakuan F5 (35,32  g/ekor/hari)  dan F4 (34,23 

g/ekor/hari) memberikan hasil yang sama baiknya dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya (Tabel 5.15). Peningkatan konsumsi protein kasar  dalam 

penelitian ini dapat disebabkan oleh  peningkatan kandungan protein kasar dalam 

formula pakan F4 dan F5 karena  adanya tambahan protein yang berasal dari 

enzim yang dihasilkan bakteri selulolitik serta  tambahan protein yang berasal 

dari  peningkatan biomassa bakteri selulolitik pada proses fermentasi.  Adanya 

penambahan minyak ikan kasar juga berperanan dalam peningkatan konsumsi 

protein kasar, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil analisis proksimat 

minyak ikan kasar juga masih mengandung protein kasar sebesar 1,20% 

sehingga turut berperan menyumbang sejumlah protein kasar dalam pakan 

perlakuan. 

Penggunaan bekatul yang difermentasi dengan inokulan 10%  maupun 

penambahan minyak ikan kasar sebesar 1% dan 2% dalam formula pakan, 

berperan untuk  meningkatkan konsumsi protein kasar  pada ayam pedaging. 
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6.4.3. Konsumsi Serat kasar 

Serat kasar tidak dapat dicerna secara keseluruhan dengan baik oleh 

sistem pencernaan unggas, karena unggas tidak  mempunyai mikroorganisme 

yang dapat memproduksi enzim selulolitik dalam saluran pencernaannya.    

Tinggi rendahnya kandungan serat kasar dalam pakan akan mempengaruhi nilai 

kecernaan, dan kandungan serat kasar yang  tinggi dalam pakan akan 

menurunkan nilai kecernaan yang pada akhirnya akan menurunkan produksi 

(Wahyuni, 2008). 

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian formula pakan yang 

mengandung bekatul difermentasi dan pemberian minyak ikan kasar 

menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap  konsumsi serat kasar. 

Konsumsi serat kasar  yang rendah terdapat pada  perlakuan F4 (6,26 g/ekor/hari) 

dan  perlakuan F5 (6,35 g/ekor/hari) yang berbeda dengan  perlakuan lainnya 

(Tabel 5.16).   

Penggunaan bekatul fermentasi dalam formula pakan perlakuan F4 dan F5 

memberikan hasil konsumsi serat kasar  yang lebih rendah daripada perlakuan 

lainnya, dapat disebabkan oleh adanya penurunan kandungan serat kasar dari 

37,38% menjadi 34,54% (Tabel 5.10) serta adanya penurunan kandungan 

selulosa dari 23,22% menjadi 21,90% (Tabel 5.11) dengan penggunaan inokulan 

sebesar 10% pada proses fermentasi bekatul  yang selanjutnya digunakan untuk 

formula pakan perlakuan.   

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI KOMBINASI BEKATUL YANG DIFERMENTASI  
INOKULAN SELULOLITIK  Enterobacter cloacae DAN MINYAK IKAN KASAR  
DALAM FORMULA PAKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PAKAN SERTA... 

WIDYA PARAMITA LOKAPIRNASARI



132 
 

6.4.4. Kecernaan Serat Kasar 

Kecernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat 

makanan yang ditahan atau diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat 

dalam feses dianggap zat makanan yang tidak tercerna.  Kecernaan dapat 

dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies hewan, kandungan lignin 

bahan pakan,  pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan 

gangguan saluran pencernaan. Kecernaan  dipengaruhi juga oleh suhu, laju 

perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan pakan, 

komposisi pakan, dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat nutrisi lainnya 

(Sukaryana dkk, 2011). 

Serat kasar dan BETN (bahan ekstrak tanpa nitrogen) merupakan 

golongan karbohidrat yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, tetapi 

mempunyai nilai kecernaan yang berbeda. Serat kasar pada ternak unggas sulit 

dicerna, karena tidak mempunyai mikroorganisme penghasil enzim untuk 

mencerna serat kasar dalam saluran pencernaannya.  Oleh karena itu, bila serat 

kasar tidak tercerna pada ternak unggas secara keseluruhan maka dapat 

membawa nutrien yang dapat dicerna dari bahan-bahan pakan lain yang akan 

ditemukan kembali pada feses.  Sesuai dengan pernyataan Ranjhan  (1981) tinggi 

rendahnya kecernaan nutrien dalam bahan pakan dapat dipengaruhi oleh laju 

perjalanan pakan  di dalam saluran pencernaan serta kandungan nutrien yang 

terdapat bahan tersebut.   

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian formula pakan yang 

mengandung bekatul difermentasi dan pemberian minyak ikan kasar 
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menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap  kecernaan serat kasar.  

Kecernaan serat kasar  terendah terdapat pada  perlakuan F0 (52,64 %).  

Kecernaan serat kasar  tertinggi  terdapat pada perlakuan F4 (65,60%) yang tidak 

berbeda dengan perlakuan F5 (62,69%) (Tabel 5.18).   Hal ini menunjukkan 

bahwa formula pakan yang mengandung bekatul yang difermentasi dengan 

inokulan selulolitik dan minyak ikan kasar dapat meningkatkan kecernaan serat 

kasar.  Menurut  Hardini dkk., (2010) fermentasi dapat menyebabkan protein, 

lemak dan karbohidrat menjadi produk fermentasi yang mudah dihidrolisasi dan 

memiliki kecernaan lebih tinggi.   

Kecernaan dipengaruhi oleh jumlah serta kandungan nutrien yang 

dikonsumsi oleh ternak tersebut.  Besarnya kecernaan menentukan banyaknya 

nutrien yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

pertumbuhan yang dapat ditunjukkan melalui perubahan berat badan.  

Peningkatan kecernaan serat kasar dalam penelitian ini  berhubungan dengan 

kandungan serat kasar pada bekatul fermentasi serta konsumsi serat kasar pada 

ayam pedaging perlakuan. Pada proses fermentasi terjadi penurunan kandungan 

serat kasar pada bekatul.  Penggunaan inokulan sebesar 5%, 10% dan 15% dapat 

menurunkan kandungan serat kasar dari 37,38% menjadi 35,34%, 34,54% dan 

34,39% (Tabel 5.10), sehingga penggunaan bekatul fermentasi dalam formula 

pakan perlakuan memberikan hasil yang lebih baik daripada kontrol, yaitu 

formula pakan pada perlakuan F4 menunjukkan nilai konsumsi serat kasar 

sebesar 6,26%  dan 6,35% yang lebih rendah dibandingkan  perlakuan lainnya 

(Tabel 5.16).   
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Perbedaan antara kontrol dengan perlakuan disebabkan karena ikatan 

lignoselulosa pada kontrol tidak didegradasi oleh mikroba seperti pada perlakuan 

penggunaan inokulan selulolitik Enterobacter cloacae kode WPL 111.  

Enterobacter cloacae kode WPL 111 diketahui menghasilkan enzim selulase 

yang dapat mengkatalisis reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam 

selulosa.  Enzim selulase tersebut mampu memecah dan menguraikan komponen 

serat kasar menjadi karbohidrat terlarut yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai sumber energi bagi ternak.   Menurut Ramin dkk., (2008) Enterobacter 

yang diisolasi dari rayap mampu berperan pada senyawa yang berbeda, yaitu 

selulosa, hemiselulosa, lignin.   Bakteri tersebut dilaporkan berperan dalam 

degradasi lignoselulosa.  Enterobacteriacae memiliki kemampuan mendegradasi 

34-62% selulosa, 14-32% hemiselulosa dan 18% lignin .  

Kecernaan serat kasar pada ayam pedaging dalam penelitian ini berkaitan 

dengan enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri Enterobacter cloacae kode 

WPL 111.  Meningkatnya nilai kecernaan tersebut disebabkan menurunnya 

kandungan serat kasar atau terdegradasinya serat kasar yang terdapat pada 

bekatul yang difermentasi sehingga menyebabkan kecernaan nutrien lainnya 

meningkat.  Hal ini disebabkan karena dinding sel bekatul yang mengalami 

proses fermentasi menjadi tipis dan mudah ditembus oleh getah pencernaan, 

sehingga proses degradasi serat kasar tersebut menjadi mudah dalam saluran 

pencernaan.   
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6.4.5.  Nilai Biologis (Biological Value= BV) 

Nilai biologis digunakan untuk menentukan jumlah berat nitrogen tubuh 

yang terbentuk dari setiap 100 bagian nitrogen yang telah diabsorpsi dari suatu 

pakan  yang dikonsumsi.  Nilai biologis suatu produk menunjukkan jumlah 

nitrogen yang diretensi tubuh serta dapat digunakan untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan tubuh yang berasal dari jumlah nitrogen yang diabsorsi.   Nilai 

biologis yang tinggi menunjukkan bahwa pakan yang diberikan mengandung 

asam amino yang terdapat dalam jumlah tinggi sesuai yang dibutuhkan oleh 

tubuh (Khalique dkk., 2006). 

Penggunaan bekatul yang difermentasi oleh inokulan selulolitik  serta 

penambahan minyak ikan kasar dalam penelitian ini menunjukkan hasil nilai 

biologis yang baik pada perlakuan F5 (87,74%), F4 (86,32%) dan F3 (86,53%) 

(Tabel 5.19).  Hal ini dapat disebabkan pada formula pakan F5 dan  F4 tersebut 

mengandung bekatul fermentasi yang telah mengalami  peningkatan kualitas 

nutrien antara lain peningkatan kandungan protein kasar serta penurunan 

kandungan serat kasar dan selulosa (Tabel. 5.9., Tabel. 5.10 dan Tabel. 5.11).  

Peningkatan kualitas nutrien dalam pakan menyebabkan terjadinya peningkatan 

konsumsi protein kasar (Tabel 5.15) serta peningkatan rasio efisiensi protein 

sehingga dapat menghasilkan  nilai biologis yang lebih baik dibandingkan 

perlakuan lainnya. 

Kualitas protein suatu bahan pakan ditentukan oleh kelengkapan dan 

keseimbangan asam-asam amino yang terkandung di dalamnya.  Nitrogen yang 

diretensi akan rendah apabila kualitas protein rendah seperti bila salah satu asam 

aminonya kurang.  Jumlah nitrogen yang diretensi dipengaruhi oleh imbangan  
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nutrien dalam pakan terutama protein dan energi metabolis. Turun naiknya 

konsumsi protein dalam pakan akan mempengaruhi nilai biologis  yang sangat 

penting bagi pertumbuhan.   

6.4.6. Pertambahan Berat Badan (PBB) 

Pertambahan berat badan merupakan selisih antara berat badan saat 

tertentu dengan berat badan semula.  Kenaikan berat badan pada umumnya 

merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan pertumbuhan 

ternak dalam waktu tertentu yang dilakukan dengan penimbangan berulang-

ulang dan dinyatakan dengan perubahan berat badan  tiap hari, tiap minggu atau 

tiap waktu lainnya (Tilman dkk., 1991).   

Faktor yang mempengaruhi pertambahan berat badan  adalah jumlah dan 

nilai biologis bahan pakan yang dikonsumsi ternak.  Bila pemberian bahan pakan 

terutama protein kasar sudah di atas kebutuhan hidup pokok, maka dalam 

keadaan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas ternak.  Ternak yang 

mendapat protein pakan  lebih tinggi mempunyai pertambahan berat badan yang 

lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaaan pakan (Parakkasi, 1995). 

Apabila ternak telah tercukupi kebutuhan nutriennya untuk kehidupan 

pokok, selanjutnya akan digunakan untuk produksi dan atau reproduksi.  Dalam 

penelitian ini adanya produksi ternak dapat diketahui dengan adanya perubahan 

berat badan.  Konsumsi pakan berhubungan dengan tersedianya energi yang 

dibutuhkan oleh ternak. Kebutuhan energi ternak dalam penelitian ini telah 

terpenuhi , hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata pertambahan berat 

badan ayam pedaging.  
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Hasil analisis sidik ragam pada pemberian bekatul difermentasi dan 

minyak ikan kasar  menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap 

pertambahan berat badan.   Pertambahan berat badan pada ayam pedaging 

terendah terdapat pada  perlakuan F0 ( 39,07 g/ekor/hari) yang tidak berbeda 

dengan perlakuan F1 (39,16 g/ekor/hari),  F2  (39,51 g/ekor/hari) dan F3  (39,88 

g/ekor/hari), sedangkan pertambahan berat badan ayam pedaging yang lebih 

tinggi dihasilkan pada perlakuan F5 (46,69 g/ekor/hari) dan F4 (44,98 g/ekor/hari) 

(Tabel 5.20). 

Penggunaan bekatul fermentasi dengan inokulan Enterobacter cloacae 

kode WPL 111  dalam penelitian ini menunjukkan berat badan yang lebih baik 

dibandingkan kontrol.   Bahan yang difermentasi akan meningkat kualitas 

proteinnya disebabkan adanya pemecahan protein komplek menjadi protein 

sederhana dan asam-asam amino yang mudah dicerna.  Meningkatnya kualitas 

protein menyebabkan pertambahan berat badan menjadi tinggi, meningkatnya 

berat badan akhir sebagai akibat adanya peningkatan kualitas pakan, serta dapat 

meningkatkan kecernaan pakan (Mahfudz, 2008).  

Peningkatan berat badan  pada ayam pedaging yang mendapat formula 

pakan bekatul fermentasi mempunyai korelasi positif dengan konsumsi pakan, 

kecernaan pakan dan konversi pakan.  Konsumsi bahan kering pakan  pada 

perlakuan F5 dan F4 berturut-turut sebesar 134,83 gram/ekor/hari dan 131,00 

gram/ekor/hari (Tabel  5.14).  Nilai konversi pakan yang rendah menunjukkan 

efisiensi pakan yang tinggi  untuk menghasilkan produk optimal, dalam hal ini 

dapat diamati dari peningkatan berat badan yang tinggi pula dibandingkan 

perlakuan kontrol.   Menurut hasil penelitian lain yang dilakukan  Saleh dkk., 
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(2009), pemberian minyak ikan pada tingkat yang rendah dalam pakan dapat 

meningkatkan parameter produksi pada ayam pedaging.  Pemberian 1,5% 

minyak ikan dalam penelitian Saleh tersebut memberikan nilai terbaik untuk 

FCR, pertambahan berat badan  dan berat badan akhir.   

6.4.7. Eicosa pentaenoic acid (EPA) 

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian bekatul difermentasi dan 

minyak ikan kasar  menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap kadar 

EPA.  Kadar EPA pada daging ayam terendah terdapat  pada  perlakuan kontrol 

F0 (0,22%) yang berbeda dengan semua perlakuan, sedangkan kadar EPA 

tertinggi didapatkan pada perlakuan F5 (1,77%)  (Tabel 5.21).   

Kadar EPA yang diperoleh pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

Huang dkk., (2006), yaitu dengan pemberian minyak ikan sebesar 3%, dapat 

meningkatkan kadar EPA pada daging itik Mule dari kontrol (tanpa penambahan 

minyak ikan) sebesar 0,20%  menjadi 0,55%.  Selanjutnya  pada penelitian Farrel 

(1991) dalam Huang dkk., (2006), pada karkas itik Pekin yang diberi 

penambahan minyak ikan 3,5% selama 14 hari dan penambahan minyak ikan 

sebesar 7,0% selama 8 hari menunjukkan tingkat EPA sebesar 1,4%. 

Perbedaan deposisi EPA dan DHA dipengaruhi oleh tingkat pemberian 

minyak ikan dalam pakan, umur dan spesies.  Komposisi asam lemak pada 

jaringan tubuh ayam pada umumnya merupakan refleksi dari kandungan asam 

lemak pada pakan yang diberikan.  Formula pakan yang mengandung bekatul 

fermentasi dengan inokulan dan minyak ikan kasar  dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa  kandungan EPA dan DHA dalam daging ayam  
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berhubungan dengan kandungan EPA dan DHA dalam  formula pakan, yaitu 

adanya peningkatan EPA dan DHA dalam formula pakan  diiringi dengan 

peningkatan EPA  dan DHA dalam  daging ayam.   

Pemberian minyak ikan kasar dan bekatul fermentasi dalam formula 

pakan  menunjukkan adanya absorpsi yang baik terhadap asam lemak  di  usus 

serta  meningkatkan metabolisme energi semu.  Kandungan EPA dan DHA pada 

daging tersebut disebabkan karena sebagian besar EPA dan DHA disimpan 

dalam fosfolipid dari membran sel.  Pemberian minyak ikan pada ayam pedaging 

menunjukkan distribusi asam lemak omega-3 terbesar adalah pada hati, diikuti 

daging bagian dada, daging bagian paha dan jaringan adipose (Huang dkk., 

2006; Saleh dkk., 2009). 

Biosintesis asam lemak tidak jenuh  rantai panjang (long chain- 

polyunsaturated fatty acid) terjadi melalui reaksi desaturasi dan elongasi dari 

prekursor asam-asam lemak linoleat dan linolenat dengan bantuan enzim Δ6- dan 

Δ5- fatty acil-CoA desaturase yang dihasilkan di hati.  Produksi enzim tersebut 

dipengaruhi oleh temperatur, status nutrisi ternak dan ketersediaan asam-asam 

lemak essensial (Newman, 2000). 

Penggunaan minyak ikan kasar dalam penelitian ini dapat berperanan 

menyuplai ketersediaan asam lemak essensial sebagai prekursornya.  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa minyak ikan kasar mengandung asam 

lemak linolenat sebesar 1,23%.  Ketersediaan asam lemak linolenat dalam miyak 

ikan kasar tersebut juga berperanan untuk menstimulasi aktivitas enzim Δ6-dan 

Δ5-fatty acil-CoA desaturase.  Adanya aktivitas enzim-enzim tersebut dalam 
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penelitian ini dapat dibuktikan dengan adanya kandungan EPA dan DHA yang 

didapatkan pada daging ayam pedaging.   Jalur biosintesis dari asam lemak 

tersebut, asam lemak alfa linolenat C18:3, ω-3(alfa linolenic acid) mengalami 

proses desaturasi dengan aktivitas enzim Δ6-fatty acil-CoA desaturase menjadi 

C18:4, ω-3 (octadecatetraenoic acid). Kemudian terjadi proses elongasi dari 

C18:4, ω-3 menjadi C20:4, ω-3 (eicosatetraenoic acid). Oleh peranan aktivitas 

Δ5-fatty acil-CoA desaturase, C20:4, ω-3 dikonversi menjadi C20:5, ω-3 

(eicosapentaenoic acid). Terjadi proses elongasi kembali dari C20:5, ω-3 

menjadi C22:5, ω-3 (docosapentaenoic acid). Selanjutnya oleh aktivitas  enzim 

Δ4-fatty acil-CoA desaturase C22:5, ω-3 dikonversi menjadi C22:6, ω-3 

(docosahexaenoic acid) (Newman, 2000; Singh, 2005). 

Penggunaan minyak ikan kasar  sebesar 2% dalam formula pakan F5 

menghasilkan kandungan EPA pada daging sebesar 1,77%.  Hasil EPA yang 

diperoleh ini lebih tinggi daripada kontrol (F0) tanpa penggunaan miyak ikan 

kasar yaitu sebesar 0,22%.  Hal ini membuktikan bahwa penggunaan minyak 

ikan kasar dapat digunakan untuk meningkatkan kandungan EPA pada daging 

ayam.  Kandungan EPA dalam formula pakan mempengaruhi kandungan EPA 

yang dihasilkan pada daging ayam. 

 

6.4.8. HDL, LDL, Kolesterol 

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian bekatul difermentasi dan 

minyak ikan kasar  menunjukkan adanya perbedaan  (p<0,05)  terhadap kadar 
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HDL pada serum ayam pedaging.  Kadar HDL pada serum ayam pedaging 

tertinggi didapatkan  pada perlakuan F5 (89,83 mg/dl), sedangkan kadar HDL 

terendah pada perlakuan F0 (66,00 mg/dl)  (Tabel 5.22). 

HDL berperan untuk mengangkut kolesterol bebas yang terdapat dalam 

jaringan perifer, masuk pembuluh darah, ke reseptor HDL di hati untuk  

dikeluarkan lewat empedu, sehingga kadar kolesterol darah menurun. Kurang 

lebih 75-80% kolesterol akan dikonversi menjadi partikel HDL oleh enzim 

lesitin kolesterol asil transferase (LCTA) untuk diangkut ke hati. Oleh karena itu, 

dari ketiga jenis lipoprotein (HDL, VLDL dan LDL), HDL dianggap sebagai 

partikel kolesterol  yang baik karena bertugas mengangkut kelebihan kolesterol 

agar tidak  menempel di dinding pembuluh darah.  

Hasil analisis statistik kadar LDL pada serum ayam pedaging 

menunjukkan bahwa  pada pemberian formula pakan yang mengandung bekatul 

difermentasi dan pemberian minyak ikan kasar, menunjukkan adanya  perbedaan 

(p<0,05) terhadap kadar LDL . Kadar LDL yang tinggi pada serum ayam 

pedaging terdapat pada  perlakuan kontrol F0 (43,50 mg/dl) dan F3 (43,83 mg/dl) 

yang berbeda dengan semua perlakuan.  Kadar LDL pada serum ayam pedaging 

terendah  terdapat pada perlakuan F5 (13,00 mg/dl) (Tabel 5.23).   

Bekatul dalam pakan berfungsi sebagai sumber serat kasar.  Terdapat 

korelasi antara kandungan serat dalam pakan dan tingkat kolesterol dalam serum. 

Ekskresi lipid tersebut  memiliki efek regulator yang digambarkan sebagai 

penurunan trigliserida karena kemampuan daripada serat untuk terikat dengan 

komposisi lipid. Efek penurunan kolesterol dalam plasma karena adanya serat 
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kasar dapat disebabkan oleh kemampuannya dalam peningkatan ekskresi 

kolesterol dan asam empedu melalui feses.  Penurunan konsentrasi total 

kolesterol dan peningkatan HDL terhadap rasio total kolesterol dapat disebabkan 

oleh peningkatan reverse cholesterol transport pada intestine.  Polisakarida tidak 

tercerna dapat berperan secara langsung melalui peningkatan ekskresi asam 

empedu, dimana polisakarida tidak tercerna bersifat mengikat asam empedu.  

Hal ini menyebabkan peningkatan ekskresi fecal dan penurunan kolesterol dalam 

serum.  Penurunan kolesterol disebabkan adanya  peningkatan HDL dan 

penurunan LDL serta VLDL dalam serum (Musa dkk., 2007; Sarikhan dkk., 

2009). 

Pemberian PUFA dapat menurunkan trigliserida dan kolesterol plasma 

pada ayam pedaging bila dibandingkan dengan pemberian pakan yang 

mengandung saturated fatty acid (SFA).  Asam lemak omega 3 menekan sintesis 

trigliserida dan apoliproprotein B, meningkatkan pemindahan atau penghilangan 

VLDL oleh jaringan perifer atau hati dan meningkatkan ekskresi empedu dalam 

ekskreta (Newman, 2002).  Hasil penelitian  lain  yang dilakukan oleh Saleh dkk 

(2009) menunjukkan bahwa pemberian minyak ikan dapat  menurunkan 

konsentrasi serum kolesterol dan trigliserida dibandingkan dengan kontrol tanpa 

pemberian minyak ikan.  Kadar serum kolesterol pada kontrol sebesar 114,74 

mg/dl, sedangkan pemberian minyak ikan   pada dosis 1,5%, 3% dan 6% 

berturut-turut sebesar 114,98 mg/dl , 113,58 mg/dl, dan 111,96 mg/dl. 

Hasil analisis sidik ragam pada pemberian bekatul difermentasi dan 

minyak ikan kasar  dalam penelitian ini  menunjukkan adanya perbedaan  
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(p<0,05)  terhadap kadar kolesterol pada serum ayam pedaging .   Kadar 

kolesterol yang tinggi pada serum ayam pedaging terdapat pada  perlakuan 

kontrol F0 (162,00 mg/dl) dan F3 (158,67 mg/dl) yang berbeda dengan semua 

perlakuan.  Kadar kolesterol pada serum ayam pedaging terendah  terdapat pada 

perlakuan F5 (134,00 mg/dl) (Tabel 5.24).   

  Rendahnya kolesterol pada ayam pedaging yang mengkonsumsi minyak 

ikan kasar dibandingkan dengan kontrol disebabkan oleh pakan dengan 

pemberian minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi.  

Tingginya asam lemak omega-3 dalam pakan berpengaruh terhadap konsentrasi 

kolesterol. Griffin (1992) menyatakan bahwa salah satu fungsi omega-3 adalah 

menghambat biosintesis kolesterol.  Diet yang kaya asam lemak tidak jenuh 

jamak (PUFA) akan menurunkan kadar kolesterol (Bruchsier,1986). Menurut 

Piliang dan Djoyosoebagio (2006) asam lemak omega-3 berperan dalam 

pengaturan metabolisme kolesterol yang meliputi transport dan ekskresi 

kolesterol.  

Perubahan konsentrasi kolesterol darah sesuai dengan konsentrasi 

kolesterol dalam produk yang dihasilkan.  Perubahan dalam konsentrasi serum 

darah sesuai dengan kolesterol kuning telur. Kolesterol darah menurun 

mengakibatkan kolesterol kuning telur menurun. Perubahan kolesterol dalam 

sirkulasi darah sebanding dengan perubahan disposisi kolesterol dalam telur.  

Menurunkan kadar kolesterol dalam darah dapat dilakukan  dengan mengurangi 

pemberian konsumsi lemak jenuh, pengurangan konsumsi kolesterol dan 

peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh. Pemberian minyak ikan yang kaya 
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akan asam lemak omega-3 dalam pakan ayam petelur dapat menurunkan 

kandungan kolesterol telur dan serum.  Asam lemak jenuh sangat cepat 

terabsorbsi oleh alat pencernaan dan ekskresi kolesterol sangat kecil, sebaliknya 

asam lemak omega-3 (tidak jenuh) dalam minyak ikan akan menghambat 

terjadinya biosintesis kolesterol serta menurunkan trigliserida dan VLDL 

kolesterol dalam plasma darah.  Komposisi asam lemak dalam kuning telur 

dipengaruhi oleh komposisi asam lemak dalam pakan. Jika  asam lemak dalam 

pakan banyak mengandung asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh rangkap 

tunggal atau asam lemak omega-3 maka dalam kuning telur ditemukan banyak 

asam lemak tersebut (Saerang, 2003; Montesqrit  dan Adrizal, 2008).   

Penggunaan bekatul  fermentasi dan minyak ikan kasar sebesar 2% dalam 

penelitian ini (F5) juga menunjukkan bahwa kandungan kolesterol yang rendah 

dalam darah menghasilkan  kandungan kolesterol yang rendah  pula pada produk 

daging ayam  karena perubahan konsentrasi kolesterol darah sesuai dengan 

konsentrasi kolesterol dalam produk yang dihasilkan.   

Bekatul juga mengandung minyak yang cukup tinggi sekitar 10-23%.  

Minyak bekatul diketahui mengandung  asam lemak tidak jenuh sebesar 80% 

dan  asam lemak jenuh 20%.  Kandungan asam lemak tidak jenuh yang terdapat 

pada bekatul antara lain linolenat, linoleat, oleat dan arakhidonat (Jang, 2000; 

Most dkk., 2005).  Asam lemak tidak jenuh yang terdapat dalam minyak bekatul 

dapat memberikan efek hipokolesterolemik dengan menurunkan kadar LDL dan 

meningkatkan kadar HDL dalam darah.  Proses fermentasi pada bekatul 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kandungan 

asam lemak tidak jenuh pada bekatul.  Bekatul hasil fermentasi yang digunakan 
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sebagai bahan pakan ternak dapat menurunkan kadar kolesterol dalam daging 

dan telur ternak.  Bekatul fermentasi pada penelitian  Sukma  dkk., (2010) 

menunjukkan terjadinya penambahan asam lemak yang dihasilkan dari minyak 

bekatul hasil fermentasi yaitu asam eikosanoat (C20:0) dan asam eikosenoat 

(C20:1).  Terdapatnya asam  asam eikosanoat dan asam eikosenoat pada minyak 

bekatul hasil fermentasi diduga karena aktifitas enzim elongase yang 

mengkatalisis perubahan asam oleat (C18:1) menjadi asam eikosenoat.  

Pembentukan asam eikosanoat pada minyak bekatul hasil fermentasi disebabkan 

adanya enzim C18/20 elongase.  Enzim ini mengkatalis perubahan asam stearat 

(C18:0) menjadi asam eikosanoat.  Perubahan terjadi karena perpanjangan rantai 

karbon pada asam oleat dan asam stearat dengan menambahkan dua atom karbon 

secara berturut-turut pada asil KoA.  Adapun senyawa yang berfungsi sebagai 

donor unit dua atom karbon adalah malonil KoA (Puyaubert dkk., 2005). 

Asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) cepat dimetabolisme oleh hati 

sehingga terjadi peningkatan ekskresi dan stimulasi oksidasi kolesterol menjadi 

garam empedu yang dapat menyebabkan kadar total kolesterol darah menjadi 

berkurang serta terjadi penurunan kadar total kolesterol darah.  Kadar total 

kolesterol darah normal ayam ayam pedaging berkisar antara 125-200 mg/dl 

(Hanafiah, 2009).  Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang didapat dalam 

penelitian ini masih berada dalam batas normal. Fungsi hati sebagai tempat 

utama untuk pencernaan dan penyerapan lemak melalui produksi getah empedu 

yang mengandung kolesterol serta garam–garam empedu yang disintesis dalam 

hati dapat berjalan dengan baik pada penelitian ini.  
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Peningkatan atau penurunan kandungan kolesterol dalam plasma maupun 

dalam daging berkaitan langsung dengan kandungan nutrisi pakan.  Hasil HDL, 

LDL dan kolesterol dengan penggunaan bekatul fermentasi dan minyak ikan 

kasar dalam penelitian ini, memberikan  informasi mengenai peningkatan HDL, 

penurunan LDL dan kolesterol.  Hal ini  menunjukkan status  kesehatan produk 

daging ayam pedaging yang dihasilkan sehingga aman dikonsumsi untuk 

konsumen.     

6.4.9  Panjang Vili Ileum 

Saluran pencernaan merupakan organ perantara antara lingkungan 

internal dan eksternal dengan fungsi utama sebagai pencerna dan penyerapan 

nutrien. Oleh sebab itu, karakteristik morfologi saluran pencernaan, terutama 

usus halus pada ayam, menentukan fungsi usus dalam pertumbuhan ayam.  

Morfologi mukosa usus terdiri atas vili yang berfungsi memperluas permukaan 

daerah penyerapan zat nutrien. Mikrovili terdapat pada permukaan vili sebagai 

penjuluran sitoplasma yang dapat meningkatkan efisiensi penyerapan. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan usus, di 

antaranya adalah lingkungan dan bahan makanan yang masuk ke dalam saluran 

pencernaan (Sugito,2007).  

Choct and Kocher (2000) dalam Hughes (2003) menyatakan bahwa flora 

caecum pada ayam pedaging menghasilkan beberapa enzim  xylanase dan β-

glucanase, yang dapat reflux ke dalam usus halus di mana enzim-enzim ini dapat 

mempengaruhi  viskositas usus.  Selanjutnya  menurut Mathlouthi (2002), 

suplementasi enzim xylanase dan β-glucanase dapat meningkatkan performan 

unggas.  Hal ini disebabkan oleh adanya pemecahan substrat menjadi gula 
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sederhana, serta kemampuan enzim untuk mencegah pembentukan viskositas 

digesta.  Penurunan viskositas digesta setelah penambahan enzim berhubungan 

dengan peningkatan morfologi dinding usus halus.  Penambahan  enzim  

xylanase dan β-glucanase dapat meningkatkan ukuran villi usus pada ayam 

pedaging. Demikian pula dalam penelitian ini, penggunaan bekatul yang 

difermentasi oleh bakteri selulolitik  yang  telah diketahui memiliki aktivitas 

enzim endoglukanase, eksoglukanase dan β-glukosidase serta penambahan 

minyak ikan kasar dalam formula pakan menunjukkan hasil panjang vili yang 

terbaik pada perlakuan F5 (953,98 µm) dibandingkan kontrol F0 (349,67 µm) dan 

F1 (357,90 µm) (Tabel 5.25).  Adanya aktivitas enzim selulase yang dihasilkan 

oleh bakteri selulolitik dalam proses fermentasi dapat mempengaruhi panjang 

vili ileum.  Hal ini berhubungan dengan terjadinya peningkatan nilai nutrien  

yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan dan kecernaan pakan yang baik 

sehingga absorpsi nutrien menjadi lebih optimal sehingga mendukung 

perkembangan morfologi panjang vili ileum.  Semakin luas permukaan  vili usus, 

maka semakin semakin besar peluang terjadinya absorbsi dari saluran 

pencernaan.  

Menurut Sarikhan dkk., (2010), tipe dan ketersediaan jumlah serat dalam 

pakan dapat meningkatkan aktivitas saluran pencernaan serta dapat menurunkan 

kejadian gangguan sistem pencernaan tanpa adanya pemakaian antibiotika dalam 

pakan.  Apabila dalam pakan unggas kebutuhan minimum akan serat  tidak 

terpenuhi, maka pada unggas tersebut akan terjadi peningkatan konsumsi litter.  

Hal ini mengindikasikan adanya respon kekurangan serat dalam pakan.  Selain 

itu, serat dapat mempengaruhi waktu transit digesta dalam pencernaan, motilitas 
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epithelium saluran pencernaan serta dapat meningkatkan aktivitas enzim 

endogenous terhadap substrat yang sesuai.  Serat dapat membentuk digesta 

seperti bentuk spongy sehingga menyebabkan penetrasi enzim terhadap digesta 

menjadi lebih mudah.  Selain itu juga menyebabkan aktivitas enzim menjadi 

lebih meningkat karena permukaan substrat menjadi lebih luas.  Adanya serat 

dalam pakan juga mempengaruhi panjang vili saluran pencernaan 

gastrointestinal oleh efek simulasi.  Hal ini menyebabkan proses absorpsi nutrien 

serta retensi nutrien menjadi lebih optimal, sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik.  Adanya serat dalam pakan dapat 

meningkatkan proliferasi sel pada vili saluran gastrointestinal  (Jin dkk., 1994; 

Sarikhan dkk., 2010).   

Ayam pedaging yang menunjukkan perkembangan villi usus halus lebih 

panjang, menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih baik.  Hal ini dapat 

dibuktikan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa formula pakan F4 dan 

F5 menghasilkan konversi pakan, efisiensi pakan  dan pertambahan berat badan  

yang lebih baik. 
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Pembahasan Umum 

Bakteri   selulolitik  kode WPL 111 yang telah diisolasi dari cairan rumen 

sapi, merupakan bakteri Gram negatif, bentuk batang, bersifat fakultatif anaerob. 

Terhadap isolat tersebut telah dilakukan uji dengan 16S-DNA serta penyusunan  

pohon filogenetik terhadap 62 isolat dengan tingkat kemiripan 97-98%.  

Berdasarkan hasil identifikasi secara makroskopis, mikroskopis, uji biokimiawi 

dan  16S-DNA, maka bakteri selulolitik tersebut  adalah Enterobacter cloacae. 

Isolat Enterobacter cloacae kode WPL 111 diperoleh waktu optimum  

untuk memproduksi enzim  selulase yaitu pada jam ke 14 dengan aktivitas enzim 

endoglukanase sebesar 17,994 x10-2 Unit/ml (U/ml). Selanjutnya hasil 

pengukuran aktivitas enzim dengan substrat spesifik turunan p-nitrofenol, isolat  

Enterobacter cloacae kode WPL 111 menunjukkan adanya aktivitas 

esoglukanase sebesar 1,33 x 10-1 U/ml, sedangkan aktivitas enzim selobiase 

sebesar 1,04 x 10-1 U/ml yang diperoleh pada waktu optimum  jam ke 14 , pada 

pH 6 dan suhu 35°C.   Hal ini menunjukkan bahwa isolat tersebut  memiliki 

aktivitas terhadap enzim  endoglukanase, eksoglukanase dan selobiase. 

Fermentasi bekatul padi menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter 

cloacae kode WPL 111 secara nyata dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar  bekatul.   Peningkatan kandungan protein kasar dapat disebabkan  adanya 

tambahan protein yang berasal dari enzim yang dihasilkan bakteri selulolitik 

serta  tambahan protein yang berasal dari  peningkatan biomassa bakteri 

selulolitik. 
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Fermentasi bekatul padi menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter 

cloacae kode WPL 111 secara nyata dapat  menurunkan kandungan serat kasar  

bekatul. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan inokulan dapat menghidrolisis 

kandungan serat kasar melalui aktifitas enzim selulase yang dihasilkan oleh 

inokulan pada saat proses fermentasi.  Proses fermentasi bekatul dengan 

menggunakan bakteri selulolitik Enterobacter cloacae WPL 111 dapat 

menurunkan kandungan serat kasar karena diketahui bahwa bakteri selulolitik 

tersebut menghasilkan enzim selulase yang dapat mengkatalisis reaksi 

pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam selulosa.  Terjadinya penurunan 

kandungan serat kasar disebabkan  adanya  pertumbuhan mikroba selulolitik 

yang memerlukan beberapa zat pakan, di antaranya serat kasar sebagai substrat. 

Medium untuk proses fermentasi berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen dan 

energi. Penurunan serat kasar produk fermentasi bisa juga diakibatkan oleh 

tercernanya bagian dari serat kasar oleh mikroba yang biasanya sulit dicerna oleh 

ternak monogastrik.   Selain itu proses fermentasi menyebabkan terjadinya 

pemecahan oleh enzim-enzim tertentu terhadap bahan-bahan yang tidak dapat 

dicerna, misalnya selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. 

Fermentasi bekatul padi menggunakan inokulan selulolitik  Enterobacter 

cloacae kode WPL 111 secara nyata dapat  menurunkan kandungan selulosa  

bekatul.  Proses fermentasi bekatul dengan menggunakan bakteri selulolitik 

Enterobacter cloacae WPL 111 dapat menurunkan kandungan selulosa karena 

diketahui bahwa bakteri selulolitik tersebut menghasilkan enzim selulase yang 

dapat mengkatalisis reaksi pemutusan ikatan 1,4 β-glycoside dalam selulosa.   
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Konsumsi pakan merupakan  jumlah pakan yang dikonsumsi ternak atau 

kelompok ternak dalam periode waktu tertentu. Banyaknya pakan yang dapat 

dikonsumsi oleh ternak akan mempengaruhi produktivitas ternak. Adanya  

peningkatan konsumsi protein kasar  dalam penelitian ini disebabkan karena 

adanya peningkatan kandungan protein kasar pada perlakuan penggunaan 

minyak ikan 2% dan bekatul fermentasi inokulan selulolitik (F5).  Hal ini 

disebabkan  karena  pada bekatul yang difermentasi terdapat penambahan protein 

yang berasal dari enzim yang dihasilkan bakteri selulolitik serta  penambahan 

protein yang berasal dari  peningkatan biomassa bakteri selulolitik yang 

dihasilkan selama  proses fermentasi.  Penambahan minyak ikan kasar juga 

berperanan dalam peningkatan konsumsi protein kasar, hal ini disebabkan karena 

minyak ikan kasar masih mengandung protein kasar sebesar 1,20% sehingga 

turut berperan menyumbang sejumlah protein kasar dalam pakan perlakuan. 

Konsumsi protein kasar dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering pada ayam 

pedaging perlakuan  (β=1, p<0,01).  Konsumsi bahan kering yang semakin 

meningkat akan meningkatkan pula konsumsi protein kasar.  Sebagaimana 

dihasilkan dalam penelitian ini,  konsumsi  bahan kering pakan tertinggi 

dihasilkan pada perlakuan kombinasi penggunaan bekatul yang difermentasi 

dengan Enterobacter cloacae 10% dan minyak ikan kasar 1% dan 2% ( F5dan 

F4), demikian pula konsumsi protein kasar tertinggi juga dihasilkan pada 

perlakuan F5dan F4. 

Rasio efisiensi protein  mencerminkan jumlah  tertentu pertambahan 

berat badan yang dihasilkan dari sejumlah  protein kasar yang dikonsumsi.  

Efisiensi protein dipengaruhi oleh  konsumsi protein kasar pada ayam pedaging 
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perlakuan (β=0,57, p<0,01) serta dipengaruhi oleh pertambahan berat badan 

(β=1,53, p<0,01).  Pemberian formula pakan yang mengandung minyak ikan 

kasar 1% dan  2% serta bekatul yang difermentasi dengan  Enterobacter cloacae 

10%  (F4 dan F5)  dalam penelitian ini menunjukkan adanya pertambahan berat 

badan yang lebih tinggi pada ayam pedaging yaitu masing-masing sebesar 3,18 

gram dan 3,24 gram untuk setiap gram protein yang dikonsumsi, dibandingkan 

dengan pertambahan berat badan yang dihasilkan  pada perlakuan F0, F1, F2 dan 

F3 yang lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 2,56, 2,59, 2,58 dan 2,62 

gram pada setiap gram protein yang dikonsumsi ayam tersebut. 

Efisiensi pakan terbaik terdapat pada perlakuan pemberian formula pakan 

yang mengandung minyak ikan kasar 1% dan 2% serta bekatul yang difermentasi 

dengan  Enterobacter cloacae 10% (F5 dan F4).  Peningkatan efisiensi pakan 

tersebut dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering (β=0,66, p<0,01) dan 

pertambahan berat badan (β=1,47, p<0,01), hal ini disebabkan pada  perlakuan 

F5 dan F4 tersebut  menunjukkan  adanya konsumsi bahan kering yang lebih 

tinggi disertai dengan  pertambahan berat badan yang tinggi sehingga 

menghasilkan efisiensi pakan yang tinggi pula.  

Perlakuan penambahan minyak ikan kasar 1% dan 2% serta penggunaan 

bekatul yang difermentasi dengan inokulan selulolitik (F4 dan F5) menunjukkan 

hasil yang sama baiknya dibandingkan dengan perlakuan lainnya, yaitu 

menunjukkan adanya penurunan konsumsi serat kasar dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya.  Konsumsi serat kasar dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 

tingkat konsumsi bahan kering pakan (β=0,86, p<0,01).  Konsumsi serat kasar 

yang rendah  dalam  perlakuan F4 dan F5 dapat disebabkan adanya  penurunan 
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kandungan serat kasar bekatul dari 37,38% menjadi 34,54% (Tabel 5.10) dalam 

proses fermentasi dengan penggunaan inokulan selulolitik  sehingga penggunaan 

bekatul fermentasi  dalam formula pakan tersebut menghasilkan konsumsi serat 

kasar yang lebih  rendah dibandingkan perlakuan lainnya.   

Kecernaan serat kasar terbaik dihasilkan pada perlakuan kombinasi 

minyak ikan kasar 1% dan bekatul fermentasi dengan inokulan selulolitik (F4) 

yang memberikan hasil sama baiknya dengan penambahan 2% minyak ikan 

kasar (F5) dibandingkan dengan perlakuan kontrol (F0).  Peningkatan kecernaan 

serat kasar dalam penelitian ini  dipengaruhi oleh konsumsi serat kasar (β=0,71, 

p<0,01).   Selain itu, pada proses fermentasi terjadi penurunan kandungan serat 

kasar pada bekatul sehingga penggunaan bekatul fermentasi dalam formula 

pakan perlakuan tersebut memberikan hasil kecernaan  serat kasar yang lebih 

baik daripada kontrol.   

Nilai biologis digunakan untuk menentukan jumlah berat nitrogen tubuh 

yang terbentuk dari setiap 100 bagian nitrogen yang telah diabsorpsi dari suatu 

pakan  yang dikonsumsi.  Nilai biologis suatu produk menunjukkan jumlah 

nitrogen produk yang diretensi tubuh serta dapat digunakan untuk pertumbuhan 

dan pemeliharaan tubuh yang berasal dari jumlah nitrogen produk yang 

diabsorsi.   Nilai biologis yang tinggi menunjukkan bahwa pakan yang diberikan 

mengandung asam amino dalam jumlah yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh.    

Peningkatan nilai biologis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh konsumsi 

protein kasar (β=0,71, p<0,01) dan efisiensi protein (β=0,53, p<0,01).  

Penggunaan bekatul yang difermentasi dengan inokulan selulolitik  serta 

penambahan minyak ikan kasar dalam penelitian ini menunjukkan hasil nilai 
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biologis yang sama baiknya pada perlakuan F5 (87,74%) dan  F4 (86,32%) 

dibandingkan kontrol F0 (82,39%).  Hal ini dapat disebabkan pada formula pakan 

F5 dan  F4 tersebut mengandung bekatul fermentasi yang telah mengalami  

peningkatan kualitas nutrien antara lain penurunan kandungan serat kasar dan 

selulosa serta peningkatan kandungan protein kasar.  Peningkatan kualitas 

nutrien dalam pakan menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi protein 

kasar  serta peningkatan efisiensi protein sehingga dapat meningkatkan nilai 

biologis. 

Efisiensi pakan menggambarkan sejumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan sejumlah produk ternak. Nilai efisiensi pakan menunjukan 

besarnya dalam mengefisiensikan pakan menjadi beberapa bentuk hasil ternak, 

diantaranya daging yang diperlihatkan dalam pertambahan berat badan.  

Peningkatan efisiensi pakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh konsumsi 

bahan kering (β=0,66, p<0,01) dan pertambahan berat badan (β=1,47, p<0,01).  

Penambahan protein dalam pakan dapat meningkatkan pertambahan berat badan, 

sedangkan penambahan serat kasar dalam pakan dapat menurunkan pertambahan 

berat badan.  Efisiensi penggunaan pakan menunjukkan banyaknya pertambahan 

berat badan yang dihasilkan dari satu kilogram pakan.  Semakin tinggi nilai 

efisiensi pakan maka semakin efisien jumlah pakan yang digunakan untuk 

menghasilkan sejumlah produk. 

Perhitungan konversi pakan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

ternak  yang diteliti dalam mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi daging, 

selain itu juga untuk melihat respon ternak terhadap kualitas pakan yang 

diberikan.  Rasio konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering 
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(β=0,73 p<0,01) dan berat badan (β=-1,50, p<0,01).  Hal ini berarti apabila nilai 

konversi pakan  semakin rendah  maka kemampuan ternak dalam mengubah 

pakan yang dikonsumsi menjadi daging akan  semakin tinggi.  Rasio konversi 

pakan  yang baik dalam penelitian ini  terdapat pada perlakuan penggunaan 

bekatul yang difermentasi  dengan inokulan selulolitik dan minyak ikan sebesar 

1% (F5) dan 2% (F4)  yaitu masing-masing sebesar 1,74 dan  1,78.  yang berarti 

dengan pemberian pakan  sebesar 174 gram dan 178 gram  menghasilkan 

pertambahan berat badan sebesar 100 gram.   

Pertambahan berat badan ayam pedaging yang lebih tinggi dihasilkan 

pada perlakuan F5.  Pertambahan berat badan dipengaruhi oleh efisiensi pakan 

(β=2,81, p<0,01), FCR (β=2,06, p<0,01), konsumsi bahan kering (β=0,57, 

p<0,01) serta panjang vili ileum (β=0,88, p<0,01).  Efisiensi pakan dapat 

dijadikan suatu kriteria untuk menentukan kualitas pakan yang diberikan kepada 

ternak yaitu dengan mengukur tingkat pertambahan berat badan dan jumlah 

pakan yang dikonsumsi per satuan waktu pada ternak bersangkutan. Bahan yang 

difermentasi akan meningkat kualitas proteinnya disebabkan adanya pemecahan 

protein komplek menjadi protein sederhana dan asam-asam amino yang mudah 

dicerna.  Ternak yang mendapat protein pakan  lebih tinggi mempunyai 

pertambahan berat badan yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaaan 

pakan.  Selain itu panjang villi usus akan mempengaruhi proses absorpsi nutrien, 

semakin panjang villi usus maka semakin besar nutrien yang dapat diabsorpsi 

oleh tubuh ternak yang selanjutnya nutrien tersebut akan digunakan untuk 

menunjang pertumbuhan dan menghasilkan produk ternak. 
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Kadar EPA tertinggi didapatkan pada perlakuan F5.  Kadar EPA tersebut 

dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering pakan (β=0,62, p<0,01) yang 

mengandung minyak ikan kasar sebagai sumber omega-3.  Kandungan EPA 

dalam daging ayam  berhubungan dengan kandungan EPA dalam  formula 

pakan, yaitu adanya peningkatan EPA dalam formula pakan  diiringi dengan 

peningkatan EPA  dalam  daging ayam.  

HDL berperan untuk mengangkut kolesterol bebas yang terdapat dalam 

jaringan perifer, masuk pembuluh darah, ke reseptor HDL di hati untuk  

dikeluarkan lewat empedu, sehingga kadar kolesterol darah menurun. Kurang 

lebih 75-80% kolesterol akan dikonversi menjadi partikel HDL oleh enzim 

lesitin kolesterol asil transferase (LCTA) untuk diangkut ke hati.  Kadar HDL, 

LDL dan kolesterol  dalam penelitian ini dipengaruhi oleh konsumsi bahan 

kering (β=0,57, p<0,01;  β=-0,44, p<0,01; β=0,41, p<0,01;).  Bekatul dalam 

pakan berfungsi sebagai sumber serat kasar.  Terdapat korelasi antara kandungan 

serat yang cukup dalam pakan dan tingkat kolesterol. Ekskresi lipid tersebut  

memiliki efek regulator yang digambarkan sebagai penurunan trigliserida karena 

kemampuan daripada serat untuk terikat dengan komposisi lipid. Efek penurunan 

kolesterol dalam plasma karena adanya serat kasar dapat disebabkan oleh 

kemampuannya dalam peningkatan ekskresi kolesterol dan asam empedu melalui 

ekskreta.  Penurunan kolesterol disebabkan adanya  peningkatan HDL dan 

penurunan LDL.  Rendahnya kolesterol pada ayam pedaging yang 

mengkonsumsi minyak ikan kasar dibandingkan dengan kontrol disebabkan oleh 

pakan dengan pemberian minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 yang 

lebih tinggi.  Asam lemak omega-3 dalam pakan berpengaruh terhadap 
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konsentrasi kolesterol. Salah satu fungsi omega-3 adalah menghambat biosintesis 

kolesterol.  Diet yang kaya asam lemak tidak jenuh jamak (PUFA) akan 

menurunkan kadar kolesterol karena asam lemak omega-3 berperan dalam 

pengaturan metabolisme kolesterol yang meliputi transport dan ekskresi 

kolesterol. 

Semakin luas permukaan  vili usus, maka semakin semakin besar peluang 

terjadinya absorbsi dari saluran pencernaan.  Penggunaan bekatul yang 

difermentasi oleh bakteri selulolitik  yang  telah diketahui memiliki aktivitas 

enzim endoglukanase, eksoglukanase dan β-glukosidase serta penambahan 

minyak ikan kasar dalam formula pakan menunjukkan hasil panjang vili yang 

terbaik pada perlakuan F5 (953,98 µm) dibandingkan kontrol F0 (349,67 µm) dan 

F1 (357,90 µm). Panjang villi ileum dalam penelitian ini dipengaruhi oleh rasio 

efisiensi pakan (β=0,62, p<0,01)  serta konsumsi  bahan kering (β=0,40, p<0,01).  

Adanya aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri selulolitik dalam 

proses fermentasi dapat mempengaruhi panjang vili ileum.  Hal ini berhubungan 

dengan terjadinya peningkatan nilai nutrien  yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan dan kecernaan pakan yang baik sehingga absorpsi nutrien 

menjadi lebih optimal sehingga mendukung perkembangan morfologi panjang 

vili ileum.  
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Temuan Baru 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kebaharuan 

yang diperoleh antara lain:  

1)  Isolat selulolitik baru Enterobacter cloacae kode WPL 111. 

 2) Produk bekatul rendah serat hasil fermentasi dengan isolat Enterobacter 

cloacae kode WPL 111. 

 3) Produk formula pakan kombinasi bekatul fermentasi dan minyak ikan kasar 

yang dapat meningkatkan penampilan produksi dan kualitas produk daging 

ayam. 

 4) Produk daging ayam rendah kolesterol dan kaya EPA. 
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BAB  7 

PENUTUP 

 

7.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut: 

1. Hasil urutan nukleotida genom 16S DNA pada bakteri selulolitik kode 

WPL 111 adalah  Enterobacter cloacae . 

2. Enzim selulase isolat WPL 111 mempunyai aktivitas endoglucanase 

17,994 x10-2U/ml, exoglucanase 1,33 x 10-1 U/ml dan  cellobiase 1,04 x 

10-1 U/ml, suhu optimum 35°C  dan pH optimum  6. 

3. Fermentasi bekatul menggunakan bakteri selulolitik  Enterobacter 

cloacae dapat meningkatkan protein kasar dari 7,45% (kontrol) menjadi 

10,68%  (dosis 15%), menurunkan serat kasar dari 37,38% (kontrol) 

sampai 34,39% (dosis 5%, 10% dan 15%), menurunkan selulosa dari 

23,22 % (kontrol) sampai  21,00%  (dosis 15%), meningkatkan AME dari 

2155,14 kkal/kg (kontrol) menjadi 2403,77 kkal/kg (dosis 15%) dan 

2392,68 kkal/kg (dosis 10%) serta meningkatkan AMEn dari 2030,68 

kkal/kg (kontrol) sampai 2258,12 kkal/kg (dosis 15%). 

4. Pemberian formula pakan mengandung bekatul yang difermentasi dengan 

inokulan selulolitik dan minyak ikan kasar 1% dan 2% dapat 

meningkatkan penampilan produksi  meliputi konsumsi bahan kering 

pada perlakuan F5 (134,83 g/ekor/hari) dan F4 (131,00 g/ekor/hari), 

meningkatkan konsumsi protein kasar  pada perlakuan F5 (35,32 
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g/ekor/hari) dan F4 (34,23 g/ekor/hari), menurunkan konsumsi serat kasar 

pada perlakuan F5 (6,35 g/ekor/hari) dan F4 (6,26 g/ekor/hari),  

meningkatkan kecernaan serat kasar  pada perlakuan F4 (65,60%) dan F5 

(62,69%), meningkatkan nilai biologis pada perlakuan F5 (87,74%), F4 

(86,32%) dan F3 (86,53%),  meningkatkan pertambahan berat badan 

ayam pedaging  pada F5 (46,69 g/ekor/hari).  Kadar EPA tertinggi pada 

F5 (1,77%), kadar HDL  tertinggi  pada F5 (89,83 mg/dl), kadar LDL 

terendah  pada F5 (13,00 mg/dl), kadar kolesterol darah terendah pada F5 

(134 mg/dl), panjang vili ileum tertinggi  pada F5 (953,98 µm). 

5. Penggunaan kombinasi bekatul  yang difermentasi dengan inokulan 

selulolitik Enterobacter cloacae WPL 111 pada dosis 10% (v/w) dan 

minyak ikan kasar 2% (v/w) dalam penelitian ini merupakan dosis 

optimum untuk memberikan hasil terbaik pada penampilan produksi dan 

kualitas daging ayam. 

 

7.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan kualitas produksi ayam pedaging, maka dalam 

formula pakan dapat digunakan bekatul yang difermentasi inokulan 

Enterobacter cloacae  pada dosis 10% serta  dapat digunakan minyak 

ikan kasar pada dosis 2%.  

2. Perlu dilakukan penelitian lanjut penggunaan enzim selulase maupun 

inokulan Enterobacter cloacae pada bahan pakan berserat yang lain. 
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