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RINGKASAN 

Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber 
karbohidrat (pati) menggunakan bantuan mikroorganisme yang memiliki 
manfaat sebagai bahan baku farmasi, kosmetika dan energi alternatif. Salah 
satu jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan bioetanol adalah khamir.  
Khamir yang berperan sebagai penghasil bioetanol memiliki toleransi yang 
terbatas terhadap etanol dan juga tidak tahan terhadap suhu diatas 40oC. Maka 
dari itu diperlukan khamir yang memiliki sifat tahan terhadap etanol dan suhu 
yang tinggi dalam fermentasi bioetanol. Keuntungan dari fermentasi pada suhu 
tinggi tidak hanya menurunkan resiko kontaminasi tetapi juga untuk 
menurunkan biaya proses pendinginan. 

Penelitian ini bertujuan memperoleh isolat khamir penghasil etanol yang 
memiliki toleransi terhadap etanol dan suhu yang tinggi. Penelitian ini dilakukan 
dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu mengisolasi dan menyeleksi khamir dari 
18 produk pangan fermentasi lokal (Peuyeum, Brem Bali, Brem Padat, Tape 
Singkong, Tauco, Kecap, Arak Bali, Mandai, Gaplek, Bekasam Udang, 
Tempoyak, Growol, Bekasam Ikan, Rusip, Tempe Gembus, Tempe Kacang, 
Tuak, Air Ketan) untuk mendapatkan khamir yang bersifat toleran terhadap suhu 
yang tinggi. Dari tahap pertama didapatkan 7 isolat khamir (F01, F02, F08a, 
F08b, F08c, F10, F13) yang mampu bertahan hingga suhu 450C dari 5 produk 
pangan fermentasi lokal (Peuyeum, Brem Bali, Mandai, Gaplek, Bekasam Ikan). 
Tahap kedua adalah melakukan uji toleransi ketujuh isolat khamir tersebut 
terhadap suhu dan etanol dengan menggunakan metode Spot Test. Tahap 
ketiga yaitu melakukan uji produktivitas etanol untuk dapat mengetahui 
seberapa besar ketujuh isolat khamir tersebut dapat menghasilkan etanol. 

Hasil penelitian menunjukkan pada uji toleransi terhadap suhu ketujuh 
isolat khamir yang didapatkan mampu tumbuh baik hingga suhu 480C dan isolat 
F08a dan F08b masih dapat tumbuh pada suhu 500C. Sedangkan pada uji 
etanol semua isolat dapat tumbuh baik pada media YPGA yang mengandung 
etanol 16%, dan isolat F08b masih tumbuh baik pada media YPGA yang 
mengandung etanol 17%. Untuk kemampuan dalam produksi etanol isolat F10 
memiliki hasil kadar etanol tertinggi yaitu  pada fermentasi jam ke-12 
menghasilkan etanol sebesar 1.25%, pada fermentasi  jam ke-24 menghasilkan 
etanol sebesar 2.63% serta pada fermentasi jam ke-48 menghasilkan etanol 
sebesar 3.37%. 
 
Kata Kunci: bioetanol, etanol tinggi, isolat khamir, suhu tinggi.  
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Adi Setiawan. 145100101111014. Isolation of Thermotolerant and 
Ethanoltolerant Yeast on Local Fermented Food Products and Their 
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Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si. Supervisor II: Jaya Mahar Maligan, STP., MP. 
 

SUMMARY 

Bioethanol is a liquid from the fermentation process of sugar from 
carbohydrate sources (starch) using the help of microorganisms that have benefits 
as raw materials for pharmaceuticals, cosmetics and alternative energy. One type 
of microorganism that can produce bioethanol is yeast. Yeast has a limited 
tolerance against high concentrations of ethanol and is also not resistant to 
temperatures above 40oC. Therefore needed a thermotolerant and ethanoltolerant 
yeast in the making of bioetanol. The advantages of fermentation at higher 
temperatures not only lowers the risk of the contamination but also to lower the 
costs of cooling process. 

This study aims to obtain ethanol-producing yeast isolates that have 
tolerance to ethanol and high temperatures. This research was conducted in three 
stages. The first stage was isolated and selected yeast from 18 local fermented 
food products (Peuyeum, Brem Bali, Solid Brem, Tape of Cassava, Tauco, 
Ketchup, Arak Bali, Mandai, Gaplek, Shrimp Bekasam, Tempoyak, Growol, Fish 
Bekasam, Rusip, Tempe Gembus, Peanut Tempe, Tuak, and Ketan Water) to get 
yeast that is tolerant of high temperatures. From the first stage, 7 yeast isolates 
(F01, F02, F08a, F08b, F08c, F10, F13) were obtained which were able to survive 
up to 450C from 5 local fermented food products (Peuyeum, Brem Bali, Mandai, 
Gaplek, Bekasam Ikan). The second stage was ethanoltolerant and thermotolerant 
test for seven yeast isolates obtained using the Spot Test method. The third stage 
is to test the productivity of ethanol in order to find out how much yeast can produce 
ethanol. 

The results showed that in thermotolerant test all isolates could grow well 
at temperature of 480C and isolates F08a and F08b can still grow at 500C. Whereas 
in the high ethanol test all isolates can grow well on YPGA media containing 16% 
ethanol, and F08b isolates still grow well on YPGA media containing 17% ethanol. 
For the ability in ethanol production, isolate F10 has the highest ethanol yield, ie at 
12th hour fermentation produces 1.25% ethanol, at 24th fermentation produces 
2.63% ethanol and 48th fermentation produces 3.37% ethanol 
  
Keywords: bioethanol, ethanoltolerant, thermotolerant, yeast isolate 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Bioetanol merupakan hasil proses fermentasi glukosa dari bahan yang 

mengandung karbohidrat dan dapat digunakan sebagai salah satu energi alternatif 

pensubtitusi premium yang ramah lingkungan. Bioetanol diproduksi oleh 

mikroorganisme seperti khamir terutama Saccharomyces sp. yang banyak 

digunakan dalam industri (Heux et al, 2006). Khamir telah terbukti lebih efektif 

untuk produksi etanol daripada bakteri karena memiliki kemampuan fermentasi 

yang baik. Keunggulan yang paling utama dari bioetanol dibandingkan bahan 

bakar fosil adalah bioetanol dapat diproduksi terus menerus dalam waktu yang 

lebih cepat dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang membutuhkan waktu 

jutaan hingga milyaran tahun (Walker, 2010). 

Pemanfaatan khamir dalam menghasilkan bioetanol untuk sumber energi 

masa depan ditemukan beberapa masalah. Pada proses fermentasi diperlukan 

mikroorganisme yang dapat mensintesis glukosa menjadi etanol. Namun dalam 

proses fermentasinya, khamir yang digunakan berhenti untuk tumbuh dan 

perlahan akan mati. Keterbatasan saat ini adalah isolat yang berperan sebagai 

penghasil bioetanol tidak tahan terhadap suhu diatas 40oC, serta memiliki toleransi 

yang terbatas terhadap kadar etanol yang diproduksinya sendiri. Akibatnya khamir 

akan mati selama proses produksi sehingga tidak mampu menghasilkan bioetanol 

yang efektif. Sehingga dibutuhkan khamir yang tahan terhadap panas dan etanol 

yang tinggi yang mampu menghasilkan bioethanol (Caspeta et al., 2013). 

Khamir biasanya tumbuh pada suhu optimum 25-30oC. Khamir yang 

memiliki sifat  tahan terhadap panas mampu bertahan hidup terhadap suhu tinggi 

di lingkungannya yang mencapai 40oC atau lebih. Khamir tahan terhadap panas 

merupakan target penting untuk produksi etanol yang efektif di negara tropis yang 

memiliki suhu rata-rata harian tinggi sepanjang tahun. Keuntungan dari fermentasi 

pada suhu tinggi tidak hanya menurunkan resiko kontaminasi tetapi juga untuk 

menurunkan biaya proses pendinginan selama produksi (Hashem et al. 2013). 

Sedangkan khamir bisa dikatakan toleran terhadap etanol apabila dapat bertahan 

hidup pada lingkungan yang memiliki konsentrasi etanol 10% atau lebih (Basso et 

al, 2008). 

Pada dasarnya potensi khamir sebagai penghasil etanol dari produk 

pangan fermentasi lokal di Indonesia sudah pernah diteliti melalui pemanfaatan 
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beberapa substrat alternatif. Namun, secara umum jenis khamir yang 

dipergunakan masih sebatas C. zeylanoides, S. cerevisiae, T. globusa, Sm. 

fibuligera, K. ohmeri, P. kudriavzevii, C. glabrata, dan T. delbrueckii yang diperoleh 

dari Pulau Karimun Besar, Provinsi Kepulauan Riau (Sumerta, 2016). Oleh karena 

itu melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat Indonesia mengenai khamir yang memiliki sifat toleran terhadap suhu 

dan etanol dengan mengisolasi khamir yang berasal dari produk pangan 

fermentasi lokal Indonesia. Pada penelitian ini produk pangan fermentasi lokal 

Indonesia dipilih menjadi target sampel isolasi karena peneliti ingin mengetahui 

apakah pada produk tersebut terdapat khamir yang memiliki sifat toleran terhadap 

suhu dan etanol serta mampu memproduksi etanol.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah pada produk pangan fermentasi lokal terdapat khamir yang 

memiliki sifat toleransi terhadap suhu yang tinggi? 

2. Apakah pada produk pangan fermentasi lokal terdapat khamir yang 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap etanol? 

3. Apakah khamir pada produk pangan fermentasi lokal Indonesia mampu 

menghasilkan etanol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui khamir yang memiliki sifat toleransi terhadap suhu yang tinggi 

pada produk pangan fermentasi lokal Indonesia 

2. Mengetahui khamir yang memiliki sifat toleransi terhadap etanol pada 

produk pangan fermentasi lokal Indonesia 

3. Mengetahui khamir pada produk pangan fermentasi lokal Indonesia yang 

mampu menghasilkan etanol 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah khasanah pengetahuan masyarakat Indonesia terkait khamir 

toleran terhadap suhu dan etanol tinggi yang mampu menghasilkan 

bioetanol 

2. Meningkatkan pemanfaatan produk pangan lokal Indonesia untuk 

menghasilkan bioetanol 

3. Dapat dijadikan alternatif isolat bagi industri untuk memproduksi bioetanol 

yang lebih efektif  
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1.5 Hipotesis 

1. Diduga terdapat khamir pada produk pangan lokal Indonesia. 

2. Diduga terdapat jenis khamir yang tahan terhadap suhu dan toleransi yang 

tinggi terhadap etanol pada produk pangan lokal Indonesia. 

3. Diduga terdapat jenis khamir yang mampu menghasilkan etanol pada 

produk pangan lokal Indonesia.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bioetanol 

Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber 

karbohidrat (pati) menggunakan bantuan mikroorganisme. Bioetanol adalah cairan 

tak berwarna dengan karakteristik antara lain mudah menguap, mudah terbakar, 

larut dalam air, tidak karsinogenik dan jika terjadi pencemaran tidak memberikan 

dampak lingkungan yang signifikan (Seftian et al., 2012). Bioetanol adalah salah 

satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, ramah lingkungan, dan 

menghasilkan gas emisi karbon yang rendah dibandingkan dengan bensin atau 

sejenisnya. Beberapa negara maju telah lebih dahulu mengembangkan bioetanol 

sebagai biofuel, Indonesia tidak mau tertinggal untuk turut serta mengembangkan 

etanol sebagai bahan bakar alternatif (Khairani, 2007).    

Pada saat ini, pengembangan produksi bioetanol di Indonesia sedang 

berkembang pesat. Penggunaan bioenergi secara luas dikenal ramah lingkungan 

dan dapat meningkatkan performa dari kendaraan. Produksi bioetanol juga dapat 

secara langsung bermanfaat pada sektor pertanian karena produksi bioetanol 

dapat memanfaatkan beberapa produk pertanian seperti singkong, jagung, 

kentang, sagu, dan talas  (Sondari et al., 2006).    

Bahan baku untuk proses produksi bioetanol diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok, yaitu gula, pati, dan selulosa. Sumber gula berasal dari gula tebu, gula 

bit, molase dan buah-buahan, dapat langsung dikonversi menjadi etanol. Sumber 

dari bahan berpati seperti jagung, singkong, kentang dan akar tanaman harus 

dihidrolisis terlebih dahulu menjadi gula. Sumber lainnya yaitu selulosa berasal 

dari kayu, limbah pertanian, limbah pabrik pulp dan kertas, semuanya harus 

dikonversi menjadi gula. Namun sumber gula dan bahan berpati dapat 

menimbulkan permasalahan baru jika dikonversi terus menerus menjadi bioetanol 

karena bahan-bahan tersebut berpotensi juga sebagai bahan pangan (Lin et al., 

2012). 

 

2.2 Fermentasi Etanol 

Fermentasi merupakan proses pemecahan karbohidrat dibawah kondisi 

anaerobik menghasilkan bentuk yang stabil dari produk-produk fermentasi yaitu 

senyawa organik yang menjadi penerima elektron terakhir dalam proses ini (Volk 

et al., 2001). Ketika glukosa difermentasi menjadi etanol akan terjadi reaksi : 
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Glukosa (C6H12O6)    2 Etanol (C2H5OH) + 2CO2 

Proses ini dilakukan oleh khamir dan merupakan proses penting dan bernilai 

ekonomi tinggi karena berhubungan dengan produksi alkohol yang merupakan 

unsur penting pembuatan bir, wine, whiskey dan lain sebagainya. Fermentasi yang 

sama terjadi pada pembuatan roti, tetapi unsur pokok yang penting adalah CO2 

yang dihasilkan sehingga roti dapat mengembang. Ketika khamir memfermentasi 

glukosa dalam kondisi aerobik, produk akhirnya adalah karbondioksida dan air. 

Glukosa (C6H12O6) + 6O2     6CO2 + 6 H2O 

Pada reaksi ini keseluruhan karbon dari glukosa diubah menjadi CO2, lebih 

banyak energi yang dilepas (Brock and Brock, 2008). Dengan menggunakan 

khamir, proses fermentasi akan mengubah gula menjadi etanol, karbondioksida 

dan beberapa produk sampingan. Brazil dan USA merupakan produsen bioetanol 

terbesar di dunia, kira-kira 62% dari produksi dunia (Maris et al., 2006). Berhasil 

atau tidaknya produksi bioetanol melalui proses fermentasi menggunakan khamir, 

ditentukan oleh tingkat toleransi khamir terhadap kadar gula dan etanol yang tinggi 

di lingkungan.  Karakteristik seluler ini sangat penting dalam  proses fermentasi. 

Biasanya pada industri etanol,  peningkatan konsentrasi gula, akan terjadi pada 

pada awal proses fermentasi, dan konsentrasi etanol yang tinggi terjadi di  akhir 

dari proses fermentasi (Hansel et al., 1998). 

 

2.3 Khamir 

Khamir merupakan jamur mikroskopis, eukariotik dan uniseluler. Ukuran sel 

khamir pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan sel bakteri. Khamir 

memiliki dua mekanisme reproduksi yaitu reproduksi seksual dan aseksual. 

Semua khamir dapat berkembang biak secara aseksual, tetapi tidak semua khamir 

dapat melakukan reproduksi seksual. Khamir yang hanya dapat bereproduksi 

secara aseksual masuk dalam kelas Deuteromycetes atau jamur imperfecti (Volk 

et al., 2001).   

Khamir melakukan reproduksi aseksual dengan cara bertunas (budding), 

pembelahan langsung atau dengan hifa. Sebagian besar khamir melakukan 

reproduksi seksual dengan membentuk asci, yang mengandung askospora 

haploid dengan jumlah bervariasi antara satu hingga delapan askospora. 

Askospora dapat menyatu dengan nukleus dan membelah seiring dengan 
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pembelahan vegetatif, tetapi beberapa khamir memiliki askospora yang menyatu 

dengan askospora lain (Schneiter, 2004).   

Gambar 2.1 Kurva Pertumbuhan Khamir pada media  YPD pada suhu 30ºC 

selama 12 jam (Held, 2010) 

 

Selama pertumbuhan kultur khamir, khamir melewati empat fase: lag, log, 

stasioner dan death (Gambar 2.1). Ketika sel khamir diinokulasi dalam media 

pertumbuhan segar, mereka akan memasuki fase singkat singkat di mana mereka 

aktif secara biokimia tetapi tidak melakukan pembelahan. Selama fase ini, tidak 

ada pertumbuhan yang terjadi, sel-sel individual secara aktif melakukan 

metabolisme, dan mempersiapkan pembelahan sel (Held, 2010). Sel-sel biasanya 

mengaktifkan jalur metabolisme untuk membuat cukup nutrisi penting yang akan 

digunakan memulai pertumbuhan aktif. Durasi dan tingkat fase lag tergantung 

pada ukuran populasi awal dan kondisi lingkungan (yaitu suhu, pH, alkohol, 

oksigen, konsentrasi garam, nutrisi, dll.). Karena sel mulai aktif melakukan 

metabolisme, replikasi DNA terjadi, menghasilkan pembelahan sel (Held, 2010). 

Sel-sel memasuki pertumbuhan logaritmik yang cepat, yakni melakukan 

metabolisme terutama glikolitik (Tissenbaum dan Guarente, 2002). Ketika jumlah 

sel meningkat, pertumbuhan sel mulai berkurang kecepatannya. Demikian juga 

glukosa menjadi terbatas dan terjadi pergeseran diabetik, yaitu kultur beralih dari 

metabolisme fermentasi ke pertumbuhan respirasi. Akhirnya sel-sel ragi mencapai 

fase stasioner, di mana sel-sel berhenti membelah dan ragi menjadi resisten 

terhadap tekanan termasuk panas dan stres oksidatif. Dalam kondisi-kondisi 



7 
 

tersebut sel-sel mampu bertahan selama beberapa bulan (Tissenbaum dan 

Guarente, 2002). 

Khamir umumnya anaerob fakultatif, yang berarti dapat tumbuh dengan 

atau tanpa oksigen. Pada lingkungan yang ada oksigennya, khamir akan 

mengalami rantai transpor elektron mitokondria dan fosforilasi oksidatif di mana 

glukosa diubah menjadi CO2, H2O dan energi. Pada saat  kondisi anaerobik, 

seperti pada fermentasi beralkohol. Khamir tidak tumbuh secara efisien, karena 

energi berasal dari glikolisis saja dan gula diubah menjadi produk samping antara 

seperti etanol, gliserol dan CO2 (Bekatorou. et al., 2006). Setelah itu, etanol 

dikonsumsi menggunakan siklus krebs dan glioksilat serta rantai transpor elektron 

mitokondria.  

Pada proses respirasi dan fermentasi diatur oleh faktor lingkungan, 

terutama glukosa dan konsentrasi oksigen. Saat proses respirasi, piruvat 

didekarboksilasi dalam mitokondria ke asetil-KoA. Kemudian akan benar-benar 

teroksidasi dalam siklus Krebs menjadi CO2, energi, dan intermediet untuk 

mendorong pertumbuhan khamir. Pada saat proses fermentasi glukosa secara 

perlahan digunakan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan hanya untuk 

menjaga sel khamir tetap hidup. Ketika konsentrasi glukosa cukup tinggi, enzim 

yang digunakan dalam respirasi ditekan dan proses fermentasi mengambil alih 

proses respirasi. Setelah etanol terbentuk, ia disekresikan ke dalam media 

pertumbuhan serta berbagai produk sampingan lain dari fermentasi seperti 

gliserol, asam asetat, H2S dan ester (Bekatorou et al., 2006). 

Pada sebuah penelitian tentang ketahanan khamir terhadap panas (tahan 

terhadap panas) yang dilakukan oleh Caspeta dan Nielsen (2013), khamir dapat 

tumbuh baik serta menghasilkan biomassa dan gliserol secara konstan pada suhu 

150C sampai dengan 300C. Kemudian kemampuan khamir berubah secara tiba-

tiba antara suhu 340C sampai dengan 420C , sedangkan hasil etanol tetap hampir 

konstan di seluruh suhu. Akan tetapi khamir pada suhu 420C tidak dapat tumbuh, 

namun tetap mengkonsumsi glukosa sampai pada suhu 500C. 

Ketahanan khamir terhadap etanol, pada sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Dalawi dkk (2017) menyatakan bahwa dari 40 kultur khamir yang diteliti, 

beberapa strain khamir menunjukkan tingkat toleransi dari 7-15%. Meskipun 

beberapa strain memiliki toleransi pada 15 hingga 16% tetapi pertumbuhannya 

kurang. Menurut Fifendy (2017), perkembangbiakan sel khamir dapat terjadi 
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secara vegetatif (aseksual) maupun secara generatif (seksual). 

Perkembangbiakan khamir secara vegetative antara lain : 

1. Perkembangbiakan secara vegetatif khamir yang pertama yakni dengan 

cara bertunas. Perkembangbiakan seperti ini dilakukan oleh Candida 

sp., dan khamir pada umumnya. 

2. Yang kedua yakni pembelahan sel. Perkembang biakan khamir seperti 

ini dilakukan oleh Schizosaccharomyces sp.. 

3. Yang terakhir yakni membentuk spora aseksual. Hal ini biasa dilakukan 

oleh klas Ascomycetes. 

Sejak ratusan tahun, khamir telah dimanfaatkan sebagaai starter untuk 

membuat berbagai jenis makanan dan minuman beralkohol (Steensels et al., 

2014). Seperti wine, bir , tuak, dan tapai. Peran dari masing-masing jenis khamir 

pada proses fermentasi merupakan salah satu pengetahuan untuk membangun 

sektor industri dan energi. Pada sektor energi, khamir diproyeksikan untuk 

pengembangan energi terbaharukan seperti bioethanol dan biofuel (Basso et al., 

2008). 

 

2.4 Peuyeum 

Peuyeum adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat (daerah Sunda)  

yang terbuat dari ubi di mana cara pembuatannya hampir sama dengan 

pembuatan tape. Namun pada pembuatan peuyeum, ubi terlebih dulu dicuci 

kemudian dikukus sampai matang. Setelah matang ubi tersebut didinginkan dan 

ditaburi dengan ragi tape sesuai konsentrasi. Kemudian dibungkus dengan daun 

pisang dan difermentasikan secara anaerob selama 1 malam kemudian digantung 

pada suhu kamar selama 2 hari (Iptek, 2009). Gambar peuyeum dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Peuyem (Dewi, 2016) 

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr2ufpvqXbAhUMXn0KHS11B5oQjRx6BAgBEAU&url=http://parisvanjava.web.id/2012/10/peuyeum-bandung/&psig=AOvVaw2_AjZV51xfr3Y3xMvmvJfe&ust=1527496594932436
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Konsentrasi ragi yang digunakan sangat menentukan tekstur dan rasa dari 

peuyeum yang dihasilkan. Konsentrasi ragi yang semakin tinggi menyebabkan 

tekstur akan semakin lunak dan rasa akan semakin manis, tetapi tidak menutup 

kemungkinan jumlah alkohol yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Di mana 

semakin banyak jumlah glukosa maka jumlah alkohol juga akan semakin tinggi. 

Oleh karena itu dalam pembuatan peuyeum hanya dibutuhkan fermentasi anaerob 

selama 1 malam untuk mencegah proses perombakan glukosa menjadi alkohol 

yang berlebih dan dilanjutkan dengan fermentasi aerob selama 2 malam (Retno, 

2009).  

 

2.5 Gaplek 

Gaplek adalah produk olahan bahan pangan yang diperoleh dengan cara 

pengeringan, baik dengan matahari ataupun dengan alat seperti oven. Pada 

pengeringan ketela pohon (gaplek) sering terjadi perubahan warna menjadi hitam. 

Perubahan warna tersebut kemungkinan disebabkan oleh enzim polifenolase yaitu 

suatu oksidase yang terd 

apat pada lendir ketela pohon yang kontak dengan udara mengubah 

senyawa polifenol (tanin) menjadi senyawa yang berwarna hitam. Pencegahan 

dapat dilakukan dengan mencuci lendir yang terdapat diantara kulit dan daging 

ketela segera setelah ketela dikupas atau dipotong (Winarno, 2000). Gambar 

gaplek dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gaplek (Handayani, 2016) 

 

Singkong setelah dikupas, dipotong-potong tipis, dijemur sampai kering 

disebut gaplek. Bila gaplek ditumbuk halus disebut tepung gaplek. Tepung gaplek 

dapat dimasak menjadi makanan yang disebut ketiwul atau tiwul. Dapat dimakan 

sebagai makanan pokok dan makanan selingan (Tarwotjo, 2008).  

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwislZW4wKXbAhWNWysKHaCECqAQjRx6BAgBEAU&url=http://nasional.kontan.co.id/news/gaplek-cpo-dan-karet-disukai-korea-selatan&psig=AOvVaw3d-6rhuKAHzc2AxDzckkUd&ust=1527497052795014
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Produksi gaplek terbesar di Indonesia adalah di Jawa. Gaplek ini 

merupakan makanan pokok bagi mereka. Dalam teknologi ada 4 macam gaplek, 

yaitu :  

a. Gaplek gelondong yaitu gaplek yang berbentuk memanjang.  

b. Gaplek chips mempunyai ukuran kecil 3  cm.  

c. Gaplek pellet mempunyai bentuk silindris dengan panjang 2 cm dan 

diameter 1 cm.  

d. Gaplek butiran (tepung) dengan ukuran 100 mesh  

(Rusmarilin dan Purba, 2007). 

   

Tepung gaplek diperoleh dengan cara menggiling gaplek dan kemudian 

diayak dengan menggunakan saringan 60 mesh atau 80 mesh. Gaplek dibuat 

dengan mengiris daging ubi kayu dan dikeringkan hingga kadar air 12 – 13 %. 

Tapioka dan gaplek merupakan bahan untuk industri selanjutnya (Syarief dan 

Irawati, 2008). Adapun komposisi kimia dari gaplek dapat dilihat dari Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Daftar Komposisi Kimia Gaplek 

Komponen Jumlah 

Kalori (Kal) 338 
Protein (gr) 15 
Lemak (gr) 0,7 
Karbohidrat (gr) 81,3 
Kalsium (mg) 80 
Fosfor (mg) 60 
Besi (mg) 1,9 
Vitamin A (S.I) 0 
Vitamin B1 (mg) 0,04 
Vitamin C (mg) 0 
Air (gr) 14,5 
BDD (%) 100 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 2012. 
 
2.6 Bekasam Ikan 

Bekasam adalah produk ikan fermentasi tradisional yang pada awalnya 

diolah oleh penduduk yang bermukim di Muara Sungai Bengawan Solo dan 

Surabaya, tetapi kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan 

Kalimantan Tengah. Produk tersebut di Kalimantan Tengah disebut dengan wadi 

(Moeljanto 2002). Bekasam pada umumnya berasal dari ikan air tawar atau payau. 

Pada dasarnya, semua ikan air tawar dapat diolah menjadi bekasam, tetapi setiap 

daerah mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memilih jenis ikan air tawar 
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yang digunakan sebagai bahan mentah. Ikan yang telah umum digunakan untuk 

pengolahan bekasam adalah ikan lele, ikan mas, bader, nila dan mujair (Afrianto 

dan Liviawaty 2009). Gambar bekasam ikan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bekasam Ikan (Sigerindo.com, 2017) 

 

Pembuatan bekasam pada prinsipnya terdiri atas tiga tahap, yaitu proses 

penggaraman, penambahan karbohidrat dan dilanjutkan dengan fermentasi. 

Pengolahan bekasam dilakukan dengan menambahkan sumber karbohidrat 

dalam kondisi anaerobik. Karbohidrat didekomposisi melalui proses fermentasi 

menjadi gula-gula sederhana dan kemudian dikonversi menjadi alkohol dan asam 

yang berperan sebagai pengawet dan memberikan rasa dan bau spesifik pada 

bekasam. Proses pembuatan bekasam secara tradisional pada umumnya 

menggunakan garam untuk mencegah terjadinya pembentukan ammonia dari 

senyawa nitrogen dan untuk menyeleksi mikroba (Murtini 2002). Penambahan 

karbohidrat pada pembuatan bekasam bertujuan untuk merangsang pertumbuhan 

bakteri asam laktat (Rahayu et al. 2001). 

Proses pembuatan bekasam sampai saat ini masih dilakukan secara 

tradisional dengan menerapkan fermentasi spontan, yaitu bakteri yang berperan 

pertumbuhannya dirangsang dengan penambahan garam dan sumber karbohidrat 

dalam kondisi anaerobik (Winarno et al. 2000). Bekasam memiliki ciri khas rasa 

yang asam dan salah satu kekhasan dari produk ini adalah rasanya yang tidak 

terlalu asin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah konsumsi atau 

intake protein yang berasal dari produk perikanan (Rahayu dkk. 2001). 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq6vmkw6XbAhUHuo8KHVKNCNYQjRx6BAgBEAU&url=http://seputarsumsel.com/bekasam-ikan-lauk-khas-warga-sumatera-selatan/&psig=AOvVaw2VQM0kLdbFqCNb303vdFUu&ust=1527497865801785
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2.7 Mandai 

Mandai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui 

proses fermentasi. Cempedak atau tiwadak ini banyak di pakai masyarakat Banjar 

baik yang mentah maupun yang masak. Yang mentah dijadikan sayur sedangkan 

yang masak diambil biji buahnya untuk di buat penganan berupa goreng-

gorengan, seperti pisang goreng. Pada musim air pasang pada umumnya 

masyarakat Banjar mencari ikan dengan cara memancing atau meringgi, tetapi 

pada musim kemarau tiba masyarakat kesulitan mencari ikan karena airnya surut 

dan asin. Pada saat sulit seperti inilah timbul gagasan untuk membuat kulit 

cempedak menjadi lauk sebagai pengganti ikan.  Mandai sudah lama dijadikan 

lauk alternatif bagi orang Banjar, kalau hanya mengingat untuk memakan buahnya 

kebanyakan orang tidak terpikir untuk memanfaatkan kulitnya. Mandai dapat dilihat 

dari Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Mandai (Sri, 2017) 

Cara pembuatannya cempedak yang sudah  masak atau matang setelah 

dikupas bagian kulit berdurinya lalu dibersihkan dan dibubuhi garam secukupnya 

agar tahan lama kemudian difermentasi (diperam) ditempat tertutup seperti 

belanga, stoples, atau tempat apa saja. Setelah proses  pemeraman maka kulit 

cempedak yang sudah lunak, siap dimasak menjadi makanan. Asinan kulit 

cempedak inilah yang diberi nama mandai atau dami. Mulai saat itu jadilah mandai 

sebagai tambahan lauk masyarakat Banjar sampai saat ini. Untuk memperlezat 

mandai, dapat ditambahkan bahan bahan lain seperti: udang, daging, telur dan 

bahan lainnya. Variasi pengolahan akan memperlezat penganan berbahan 

mandai ini.  

 

2.8 Brem Cair 

Brem cair merupakan salah satu minuman khas dari Pulau Dewata. Selain 

di Bali, brem cair juga diproduksi di Lombok. Brem bali diproduksi dalam jumlah 

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC5PDqjKrbAhURU30KHfg9D_MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.getborneo.com/mandai-kuliner-dari-bahan-kulit-cempedak/&psig=AOvVaw3AXm529ORELbykoF1fOYgw&ust=1527655043911880
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cukup besar menggunakan teknik sederhana. Selain diminum sehari-hari, brem 

cair juga digunakan dalam upacara segehan sebagai persembahan untuk 

menghindari kemalangan (butekala) dalam upacara agama Hindu. Brem cair 

merupakan minuman dengan rasa manis agak sedikit asam, berwarna merah, 

dengan kandungan alkohol 3-10 persen. Umumnya diproduksi dari hasil 

fermentasi beras ketan hitam (kadang-kadang juga beras ketan putih). Kadar 

alkohol dapat berubah-ubah selama penyimpanan. Kenaikan kadar alkohol terjadi 

akibat proses fermentasi yang terus berlangsung selama penyimpanan, 

sedangkan penurunannya karena proses esterifikasi, oksidasi, dan penguapan. 

Gambar brem cair dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Brem Cair (Dewi, 2016) 

 

Brem cair dibuat melalui proses fermentasi. Zat pati yang terdapat dalam 

bahan baku akan dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim amilase yang 

dikeluarkan oleh kapang tertentu yang terdapat dalam ragi tape. Selanjutnya 

glukosa tersebut akan diubah menjadi alkohol dalam proses fermentasi yang 

dilakukan oleh khamir yang terdapat dalam ragi tape. Tape ketan yang digunakan 

dalam pembuatan brem cair diletakkan pada wadah yang dirancang secara 

khusus pada bagian dasarnya, sehingga air tape yang dihasilkan dapat 

dikumpulkan. Air tape dihasilkan pada fermentasi hari ke-2 hingga ke-4. Ampas 

tape yang tersisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan kecil. Air 

tape yang telah terkumpul kemudian didiamkan selama tujuh bulan. Selama kurun 

waktu tersebut, padatan yang terdapat dalam air tape akan mengendap, sehingga 

brem menjadi jernih. Cairan brem jernih kemudian dituang secara hati-hati ke 

dalam botol untuk dipasarkan. Modifikasi pembuatan brem bali dilakukan dengan 

mencampurkan daun kayu manis (Sauropus androgynus) dengan beras ketan 

selama proses pengukusan. Tujuan proses tersebut untuk menambah warna hijau 

dan agar diperoleh aroma produk yang harum.  

https://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqm__ExKXbAhUESI8KHRlXCTgQjRx6BAgBEAU&url=http://indonesianfoodpedia.com/product-tag/brem-cair-dewi-sri&psig=AOvVaw0PmBFuU0teolfDu9__P1Ao&ust=1527498163957306
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2.9 Kecap 

Kecap merupakan cairan coklat gelap yang mengandung protein yang 

dibutuhkan oleh tubuh, kecap dihasilkan melalui hasil fermentasi atau dengan 

cara kimia (hidrolisis) kacang kedelai. Kecap adalah cairan yang berwarna 

coklat gelap, dibuat dari fermentasi kacang kedelai yang mempunyai aroma 

khas dan rasa asin yang biasa ditambahkan sebagai penyedap masakan 

(Winarno, 2006). Kecap memiliki rasa yang khas dan sangat disukai oleh 

berbagai kalangan masyarakat, oleh karena itu kecap cepat dikenal di 

berbagai negara, terutama di negara belahan timur dengan berbagai nama dan 

modifikasi dari segi penampilan dan komposisinya. Industri kecap terbesar 

berada di negara Jepang tepatnya dikota Kikkoman, dengan jenis kecap yang 

dihasilkan adalah shoru dan tamari (Achmadi, 2009). Gambar kecap dapat dilihat 

pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kecap (Arsono, 2018) 

  

Kecap memiliki bermacam kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh 

karena kecap merupakan sumber protein yang mengandung asam amino 

esensial yang cukup tinggi. Kecap juga selain sumber protein, kecap juga 

mengandung zat gizi lain, seperti lemak, serat, dan vitamin yang jumlahnya 

lebih rendah dibandingkan protein (Santoso dan Ranti, 2014). 

Kecap di Indonesia dibuat dari kedelai hitam yang memberi citarasa dan 

aroma yang lebih baik dibandingkan dengan kecap yang dibuat dari kedelai 

kuning. Selain itu warna kecap yang dibuat dari kedelai hitam lebih mantap 

sehingga lebih disukai oleh konsumen. Kecap dapat dibuat dengan tiga cara 

berbeda, yaitu proses fermentasi, hidrolisa asam, atau kombinasi keduanya. 

Dari ketiga proses tersebut, kecap yang dihasilkan melalui proses fermentasi 

memiliki citarasa dan aroma yang lebih baik dari pada kedua proses lainnya. 
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Hal ini menyebabkan produk kecap melalui proses hidrolisis jarang 

ditemukan. 

Pembuatan kecap secara fermentasi pada prinsipnya memecah protein, 

lemak dan karbohidrat oleh aktivitas enzim dari kapang, ragi (khamir) dan bakteri, 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yang menentukan cita rasa, 

aroma dan komposisi kecap. Pembuatan kecap secara hidrolisis pada 

dasarnya adalah pemecahan protein dengan menggunakan asam sehingga 

menghasilkan peptida-peptida dan asam-asam amino. Pembuatan kecap 

secara kombinasi merupakan gabungan kedua cara di atas, mula-mula 

sebagian protein dihidrolisis dengan asam, kemudian dilanjutkan dengan 

fermentasi (Santoso, 2005). 

 

2.10 Tempoyak 

Tempoyak populer di Indonesia, terutama Malaysia dan Sumatera Selatan. 

Tempoyak dapat dikonsumsi dengan dimasak bersama ikan ataupun sayuran, 

tidak seperti buah durian yang biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar. 

Tempoyak yang merupakan hasil dari fermentasi buah durian (Durio 

zibethinus) memiliki aroma buah durian yang kuat dan rasa asam (Owens 

dan Nuraida, 2014). Rasa asam pada tempoyak disebabkan oleh sejumlah 

asam organik yang terbentuk yaitu berupa asam malat (145,9 mg/mL), asam 

laktat (34,1 mg/mL) dan sedikit asam asetat (14,2 mg/mL) (Yuliani, 2005). Gambar 

Tempoyak dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Tempoyak (Yanti, 2016) 

Daging durian dan garam merupakan bahan utama yang diperlukan untuk 

membuat tempoyak. Garam ditambahkan sekitar 2% sampai 5% ke dalam 

daging durian. Banyaknya garam yang ditambahkan dapat menentukan rasa 

asam hingga asin pada tempoyak yang akan dibuat. Tempoyak menghasilkan 
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rasa dan aroma yang merupakan gabungan berbagai senyawa organik baik 

berasal dari buah durian maupun hasil metabolisme bakteri asam laktat 

(Owens dan Nuraida, 2014). 

 

2.11 Growol 

Growol merupakan salah satu makanan lokal khas Kulonprogo. Growol 

dibuat dari ubi kayu dengan cara perendaman selama 5 hari. Proses perendaman 

membuat growol memiliki karakteristik hambar, sedikit asam, dan memiliki bau 

yang menyengat (Kuswanto, 2015). Growol merupakan salah satu 

alternatif sumber karbohidrat karena kandungan pati yang tinggi (Nadzifah, 2015). 

Gambar Growol dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Growol (Andri, 2016) 

 

Proses pembuatan growol diawali dengan cara merendam singkong yang 

telah dikupas dan diiris kecil-kecil selama 4-5 hari. Selama perendaman ini terjadi 

fermentasi alami, berbagai jenis mikrobia yang tumbuh pada hari pertama ialah 

Streptococcus sp, hari kedua grup Coryneform, hari ketiga khamir, 

Enterobacteriaceae, Bacillus sp, dan Actinobacter sp, dilanjutkan hari keempat 

oleh Lactobacillus dan hari kelima Moraxella sp (Wibowo,2007). Fermentasi 

merupakan tahapan yang sangat penting, karena akan menentukan flavor, aroma, 

dan tekstur yang spesifik dari growol. 

 

2.12 Tape 

Tape adalah sejenis penganan yang dihasilkan dari proses peragian 

(fermentasi). Tape bisa dibuat dari ubi kayu dan hasilnya dinamakan tape 

singkong. Pembuatan tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi 

agar singkong atau ketan dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang 
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baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tape ubi kayu, 

tape ketan dan tape beras dan tape yang lain(Iptek, 2009). Gambar Tape dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tape Singkong (sajiansedap.com, 2017) 

 

Tape adalah hasil fermentasi dengan Saccharomyces pastorianus, 

Saccaharomyces heterogenicus, Endomycopsis sp, Chlamydomucor sp, 

Rhizopus sp dan Bacillus sp. Semua mikroorganisme tersebut diinokulasi 

dengan ragi. Tape terbuat dari tepung beras (tepung Oryza sativa) atau tapioka 

(Manihot esculanta). Sumber karbohidrat tersebut dimasak sepenuhnya 

sebelum diinokulasikan. Setelah fermentasi 2 – 3 hari, karbohidrat tersebut 

menjadi cairan semi padat atau kental yang merupakan campuran dari gula, 

alkohol, aldehid dan asam, dimana akan memberikan rasa dan aroma yang 

berbeda pada produk. 

Tape dihasilkan dengan cara fermentasi ragi yang merupakan inokulum 

biakan dari khamir, kapang dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan 

menghasilkan panas dalam keadaan anaerob sehingga akan menghasilkan 

enzim yang dapat merombak karbohidrat menjadi komponen yang lebih 

sederhana sehingga akan lebih mudah untuk dicerna. Jika tape dikonsumsi 

dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan rasa panas dalam perut karena 

kadar alkohol tinggi (Hidayat, 2006). 

 

2.13 Tauco 

Tauco adalah produk makanan hasil olahan tauco dan cabai, dengan 

penambahan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang 

diizinkan.Tauco berbentuk semi padat dan digunakan sebagai sambal penyedap 

makanan. Jenis tauco ada dua macam yaitu tauco kering dan tauco basah, 
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sedangkan dari rasanya dibdakan menjadi 2 yaitu rasa asin dan manis 

perbedaannya terletak dari jumlah kadar air dan gula yang ditambahkan. Pada 

umumnya tauco dibuat secara spontan, sehingga jenis mikroba yang tumbuh akan 

bermacam-macam jenis dan keadaan yang demikian ini akan berpengaruh 

terhadap mutu dari tauco yang dihasilkan baik dari segi rasa maupun 

kandungan proteinnya. Gambar Tauco dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Tauco (tamanrenyah.com, 2011) 

 

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan tauco adalah 

kacang kedelai hitam atau kacang kedelai kuning. Tetapi, yang sering digunakan 

adalah kacang kedelai hitam. Bahan tambahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan tauco adalah tepung beras atau tepung ketan. Tahapan-tahapan yang 

diperlukan dalam membuat tauco meliputi perendaman, pencucian, pengukusan, 

penirisan, penambahan ragi, fermentasi kapang, fermentasi garam dan 

penyempurnaan. 

Tujuan dari perendaman pada tahap pertama adalah untuk memudahkan 

pengupasan kulit kacang kedelai dan untuk membantu mempercepat 

pengukusan.Perendaman kacang kedelai, biasanya dilakukan selama 20-22 jam. 

Penambahan tepung pada pembuatan tauco bertujuan untuk merangsang 

pertumbuhan kapang, menambah volume produk dan mengurangi kadar air. Pada 

proses fermentasi kapang mikroba, yang berperan adalah kapang Aspergillus 

oryzae. Penambahan kapang biasanya hanya 1 gram untuk setiap kilogram 

kacang kedelai, fermentasi kapang dilakukan selama 2-3 hari. 

Sementara pada proses fermentasi garam mikroba yang tumbuh secara 

spontan adalah Lactobacillus delbrueckii, Hasenula sp., dan 

Saccharomyces sp. Larutan garam yang digunakan adalah larutan garam 20% (2 

Kg garam dalam 10 liter air), fermentasi garam dilakukan selama 2 minggu. Hasil 

dari fermentasi garam disebut dengan tauco mentah, tauco dapat disimpan dalam 



19 
 

Waktu yang lama karena memiliki kandungan garam diatas 15%.Pada tahap 

penyempurnaan, tauco mentah ditambahkan dengan larutan bumbu yang terdiri 

dari gula merah, jahe dan lengkuas.Kemudian dididihkan selama 3-4 

jam. Kemudian pengawetan bisa dilakukan dengan penmbahan Natrium Benzoat, 

tiap kilogram tauco membutuhkan 1 gram Natrium Benzoat. 

 

2.14 Brem Padat 

Brem Padat merupakan salah satu makanan khas daerah Madiun. Brem 

padat terbuat dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan, yang merupakan hasil 

dari fermentasi ketan yang diambil sarinya saja dan kemudian diendapkan dalam 

waktu sekitar sehari semalam. Dalam SII Nomor 0369-90, brem padat didefinisikan 

sebagai makanan padat yang terbuat dari penguapan sari tape ketan dengan 

penambahan pati yang dapat larut. Bahan baku yang umumnya digunakan dalam 

pembuatan brem padat adalah ketan putih. Gambar Brem Padat dapat dilihat pada 

Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Brem Padat (Hidayat, 2013) 

  

Ketan putih sebelum dibuat olahan brem padat, harus dibuat tape ketan 

putih terlebih dahulu. Tape ketan putih sebagai bahan dasar pembuatan brem 

padat yang baik dan bermutu yaitu harum, enak, legit, dan tidak menyengat 

karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Dari segi kesehatan ternyata brem padat 

mempunyai manfaat untuk kesehatan kulit, sebagai makanan suplemen alternatif, 

dapat menghangatkan badan dan meningkatkan nafsu makan (Hapsari, 

2006) 
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2.15 Tempe Gembus 

Tempe gembus adalah salah satu makanan tradisional yang merupakan 

hasil fermentasi ampas tahu oleh kapang tempe Rhizopus sp. Bahan pembuatan 

tempe gembus biasanya adalah ampas tahu yang telah dimasak dan didinginkan, 

meskipun ada pula yang menggunakan bahan-bahan yang lain. Kapang yang 

digunakan dalam fermentasi terutama adalah kapang atau ragi tempe Rhizopus 

oligosporus dan Rh. arrhizus. Ampas tahu yang telah dikurangi kadar airnya dan 

dicampuri dengan kapang tempe itu kemudian difermentasikan. Tempe gembus 

dihasilkan lebih kurang 20 jam setelah inokulasi dilakukan; dan paling baik untuk 

dikonsumsi hingga umur 28 jam. Setelah 44 jam hingga 48 jam, tempe mulai 

berbau tengik amoniak, tanda bahwa telah terjadi penguraian protein. Gambar 

Tempe Gembus dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Tempe Gembus (Wibowo, 2016) 

 

Meskipun berasal dari sisa pembuatan makanan, tempe gembus masih 

mengandung cukup kadar gizi. Namun demikian, dibandingkan dengan tempe 

kedelai, tempe gembus memiliki kadar protein dan lemak yang lebih rendah, 

kandungan energi yang hanya sekitar setengahnya, namun dengan kadar serat 

makanan yang lebih tinggi. Tempe gembus juga memiliki kandungan jenis-

jenis asam amino yang sama dengan tempe kedelai, namun dengan kadar yang 

jauh lebih kecil. Di samping itu tempe gembus mengandung asam-asam 

lemak esensial, di antaranya asam linoleat (21,51%), asam lemak tak 

jenuh oleat (16.72%) dan linolenat (1.82%). Tempe gembus juga mempunyai 

kandungan senyawa isoflavon berupa daidzein dan genistein. Kadar daidzein dan 

genistein tertinggi didapati pada tempe gembus hasil fermentasi hari ke-3, yaitu 

berturut-turut sebesar 9,868 µg/g dan 3,480 µg/g. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
https://id.wikipedia.org/wiki/Rhizopus
https://id.wikipedia.org/wiki/Ragi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
https://id.wikipedia.org/wiki/Rhizopus_oligosporus
https://id.wikipedia.org/wiki/Rhizopus_oligosporus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizopus_arrhizus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Amoniak
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_linoleat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_oleat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_linolenat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isoflavon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daidzein&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genistein&action=edit&redlink=1


21 
 

2.16 Metode Isolasi dan Seleksi Toleran Suhu dan Etanol 

a. Metode Isolasi 

Flora mikroba atau mikroorganisme yang terdapat dilingkungan pada 

umumnya merupakan populasi campuran. Pemisahan bakteri diperlukan untuk. 

mengetahui jenis, ciri – ciri kultural, morfologis, fisiologis, maupun karakteristik. 

Teknik pemisahan tersebut dinamakan isolasi yang disertai dengan pemurnian 

(Soeroso, 2000). 

Isolasi adalah suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme tertentu 

dari lingkungan, sehingga diperoleh biakan yang tidak tercampur dengan jenis 

lainnya atau biakan murni (Gandjar dkk., 2002). Biakan murni diperlukan untuk 

mempelajari sifat – sifat biokimia dan morfologi biakan tersebut (Cappuccino & 

Sherman, 2006). 

Teknik kultur untuk mendapatkan isolat murni terbagi menjadi tiga 

macam teknik, yaitu : 

a. Metode pour plate (penuangan) 

Metode pour plate merupakan metode untuk memperoleh biakan 

murni dari populasi campuran mikroorganisme dengan cara mengencerkan 

spesimen yang kemudian dituangkan kedalam cawan steril dan diikuti dengan 

menuangkan medium agar yang telah dicairkan dan didinginkan (pada suhu 

±500C) (Hadioetomo, 2003). Tujuan dari metode ini adalah untuk 

menentukan perkiriaan jumlah bakteri hidup dalam cairan atau spesimen. 

Hasil perhitungan bakteri dinyatakan dalam koloni (Irianto, 2012). 

b. Metode streak (cawan gores) 

Metode steak merupakan cara untuk mengisolasi bakteri dengan cara 

menggores permukaan medium dengan menggunakan jarum ose . 

Penggoresan bertujuan untuk membuat garis sebanyak mungkin pada 

permukaan medium agar bakteri yang tumbuh pada garis – garis terakhir 

berupa koloni yang terpisah – pisah (Irianto, 2012). 

c. Metode spread plate (penyebaran) 

Isolasi dengan penyebaran serupa dengan isolasi bakteri pada 

penuangan. Hal yang membedakan adalah pada saat penuangan suspensi 

sampel kedalam medium Isolasi diawali dengan pengenceran sampel pada 

setiap penuangan. Medium yang telah dipersiapkan dituangkan kedalam 

cawan petri steril. Tunggu hingga medium memadat, setelah itu tuangkan 

suspensi sampel kedalam cawan petri yang telah berisi medium yang 
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memadat. Penyebaran suspensi sampel dilakukan dengan menyebarkan 

suspensi dengan batang Drugalsky yang telah dipanaskan terlebih dahulu 

(Waluyo, 2005). 

b. Skrining Isolat Toleran Suhu dan Etanol 

Skrining isolat khamir toleran suhu dan etanol diperlukan untuk 

mendapatkan isolat yang memiliki sifat toleran terhadap suhu dan etanol dengan 

kadar tertentu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan suhu pertumbuhan optimum 

mikroorganisme di kelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu mesofil, 

termofil, hipertermofil (Prescott, 2005). Kebanyakan mikroorganisme yang 

terdapat pada lingkungan tergolong mesofil (Deegenaars and Watson, 2008). 

Pada pembuatan bioetanol sebagian besar khamir atau khamir yang digunakan 

termasuk mesofil (Arora dkk., 2015). Khamir yang tergolong mesofil memiliki 

suhu optimum 8-42oC. Menurut Arthur and Watson (2006) mendefinisikan 

psikofil khamir rentang tumbuhnya pada suhu 2-20 oC; mesofil khamir rentang 

suhu tumbuhnya pada 5-35oC ; termofil khamir tumbuh pada rentang 28-45 oC; 

toleran suhu rentang tumbuh pada suhu 8-42 oC. Namun khamir mesofil memiliki 

kekurangan yaitu pada saat proses pembuatan bisa saja terjadi kontaminasi. 

Selama proses fermentasi akan timbul panas, apabila tidak dilakukan makan 

suhu akan semakin meningkat dan proses fermentasi terhambat (Rahim, 2009). 

Toleran suhu diperlukan dalam proses pembuatan etanol bertujuan untuk 

penggunaan substrat yang luas, tingkat sakarifikasi dan fermentasi yang lebih 

tinggi, meminimalisir kontaminasi, biasa pemompaan dan pengadukan yang 

lebih rendah, mengurangi biaya pendinginan, kebutuhan energi yang lebih 

sedikit dalam pencampuran dan pemulihan produk (Arora dkk., 2015). Khamir 

yang memiliki sifat tahan panas diharapkan mampu melakukan metabolisme 

dan dapat tumbuh pada suhu tertentu.  

Skrining isolat toleran terhadap etanol dilakukan untuk mendapatkan 

isolate yang memiliki ketahanan tinggi terhadap etanol. Etanol merupakan 

metabolit yang dihasilkan dari proses fermentasi substrat dalam hal ini glukosa 

dipecah oleh mikroba. Kandungan etanol dalam jumlah tinggi akan menghambat 

pertumbuhan dari mikroba itu sendiri, karena pada dasarnya semua alkohol 

bersifat toksik pada kadar tertentu bagi mikroorganisme. Menurut Wayman dan 

Parekh (2010) efek toksisitas etanol terhadap khamir dapat merusak sel atau 

perubahan struktur sel. Hal ini didukung oleh pernyataan menurut You dkk. 
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(2003) konsentrasi etanol yang tinggi dapat merusak DNA mitokondria serta 

inaktivasi enzim. Menurut Smith (2013) panas dan etanol dapat meningkatkan 

fluidity pada membran, meningkatkan pergerakan pada asam lemak dan ikatan 

membran protein dan permeabilitas membran. Meningkatnya permeabilitas 

pada membran plasma menyebabkan rusaknya nukleotida, nukleosida, Mg2+, 

asam amino. 

Isolate yang toleran terhadap etanol diduga dapat memproduksi etanol 

lebih tinggi dibanding dengan yang kurang toleran terhadap etanol. Hal ini di 

dukung oleh pernyataan (Adam and Moss, 2000) yang menyatakan bahwa 

konsentrasi etanol yang diperoleh dari fermentasi dipengaruhi oleh kadar gula 

sebagai substrat dan juga toleransi sel terhadap etanol. Menurut Kethcum 

(1998) proses fermentasi akan terus berlanjut dan akan berhenti jika kadar 

etanol sudah meningkat dan tingginya kadar etanol akan menghambat 

pertumbuhan khamir sesuai batas ketahanannya. 

Menurut Chamnipa (2018) skrining isolat yang memiliki sifat toleran suhu 

dan etanol dilakukan dengan menumbuhkan isolat khamir pada kondisi 

lingkungan yang buruk, sehingga didapatkan isolat yang memiliki kemampuan 

toleran terhadap suhu dan toleran terhadap etanol. Skrining toleran suhu dan 

etanol dilakukan dengan menumbuhkan isolat pada media yeast malt broth (YM 

Broth) dan kemudian diinkubasi pada suhu 35oC di shaker waterbath 150 rpm 

selama 24 jam. Kemudian disentrifuse pada kecepatan 5000 rpm dan dibuat 

serial pengenceran. Tiap pengenceran diambil 10µl dengan menggunakan 

mikropipet dan di teteskan pada media YM Agar. Untuk uji toleran suhu 

dilakukan dengan menginkubasi cawan tersebut pada inkubator dengan suhu 

37, 40, 42, 45oC. Pada uji toleran etanol dilakukan dengan menambahkan YM 

Agar + Etanol 4, 6, 8, 10, 12, 16%. 

 

2.17 Gas Chromatography (GC) 

Metode yang dapat digunakan untuk menetapkan kadar etanol antara lain 

metode berat jenis yang merupakan metode konvensional dan kromatografi gas 

yang merupakan metode instrumental. Secara umum GC digunakan untuk 

pemisahan dan deteksi semua jenis senyawa yang mudah menguap dan untuk 

analissi kuantitatif dan kualitatif senyawa dalam campuran (Gandjar dan Rohman, 

2009). Mekanisme kerja dari GC yaitu cuplikan berupa campuran yang akan 

dipisahkan diinjeksikan ke injektor, selanjutnya cuplikan dibawa oleh gas 
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pembawa ke dalam kolom. Dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen 

yang telah terpisah akan meninggalkan kolom dan dideteksi oleh detector. 

Kemudian direkam oleh rekorder dan menghasilkan kromatogram yang terdiri dari 

beberapa peak (Hendayana, 2006).  

Adapun komponen sistem kromatografi gas terdiri dari:  

 

Gambar 2.14 Bagan Gas Kromatografi (Lansida, 2009)  

 

1. Gas Pembawa  

Gas pembawa berfungsi sebagai pembawa komponen-komponen 

campuran yang akan atau sudah dipisahkan. Gas yang digunakan harus 

bersifat inert dengan cuolikan ataupun fase diam, murni, dan dapat 

disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Gas pembawa yang biasa 

digunakan yaitu gas helium, nitrogen, hydrogen, atau campuran argon dan 

metana.  

2. Ruang Suntik Sampel 

Ruang suntik sampel berfungsi untuk menghantarkan sampel cuplikan ke 

dalam aliran gas pembawa. Ruang suntik harus dipanaskan terpisah dari 

kolom dengan suhu lebih tinggi dari suhu kolom maksimum 10-150 C, 

sehingga sampel akan menguap segera setelah sampel disuntikan. 

3. Kolom 

Kolom berfungsi sebagai tempat proses pemisahan komponen-komponen 

dari cuplikan, karena didalamnya terdapat fase diam. Ada dua kolom pada 

GC yaitu kolom kemas (packing column) dan kolom kapiler (capillary 

column). Kolom kemas fase diamnya hanya dapat dilapiskan pada 

penyangga, sedangkan kolom kapiler fase diamnya dilapiskan pada 
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dinding kolom atau bahkan dapat bercampur dengan sedikit penyangga 

lembam yang sangat halus. 

4. Detektor 

Detektor merupakan suatu sensor elektronik yang mengubah sinyal gas 

pembawa dan komponen-komponen didalamnya menjadi sinyal elektronik. Sinyal 

elektronik dapat menyajikan kromatogram berupa deretan luas puncak terhadap 

waktu. Puncak area kromatogram pada waktu retensi tertentu dapat digunakan 

sebagai data kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2009). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan 

Laboratorium Bioteknologi di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas 

Brawijaya dan Laboratorium Kimia Analisis Instrumentasi Jurusan Teknik Kimia 

Politeknik Negeri Malang pada bulan Juli 2017 - Oktober 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf (TOMMY), 

kompor listrik (Maspion), inkubator (Binder), timbangan digital (Metler Denver AA 

200), oven (Binder), refrigerator, cawan petri, buret, pipet volume, bunsen, ose, 

spatula, pengaduk kaca, sendok, termometer, beaker glass, labu ukur, gelas 

ukur, pipet ukur, pipet tetes, erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

laminar air flow (lokal), vortex, spektrofotometer (Unico UV-2100), colony counter 

merk (WTW BZG 30), mikropipet (Gilson), mikrotip (bluetip, yellowtip), shaker 

waterbath (Julabo SW22), lemari pendingin, sentrifuse dingin (Hettich 

Zentrifugen Mikro 22R), mikroskop (Olympus optical Co.Ltd), gelas preparat, 

cover glass, Gas Chromatography Flame Ionization Detector (GC-FID). 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan adalah Peuyeum, Brem Bali, Brem Padat, 

Tape Singkong, Tauco, Kecap, Arak Bali, Mandai, Lempok, Gaplek, Bekasam 

Udang, Tempoyak, Bekasam Ikan, Pede, Rusip, Growol, Tempe Gembus, 

Tempe Kacang, Tuak, Air Ketan yang diperoleh dari berbagai daerah di 

Indonesia. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah YPGA (Khamir 

extract Peptone Glucose Agar) dan YPGB (Khamir extract Peptone Glucose 

Broth), akuades, aseton, alkohol 70 %, Cloramphemnicol 0,05%, reagen 

pewarnaan methylene blue, minyak imersi, aquades, kapas dan spiritus. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini adalah: 

1. Isolasi Khamir dari produk pangan lokal Indonesia 

2. Pembuatan Inokulum 
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3. Pembuatan Kurva Pertumbuhan Khamir 

4. Uji Ketahanan Khamir Terhadap Suhu Tinggi 

5. Uji Ketahanan Khamir Terhadap Konsentrasi Etanol Tinggi 

6. Uji Produktivitas Etanol 

7. Analisis Data 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengisolasi khamir serta 

menyeleksinya dari mikroorganisme lain pada produk pangan lokal Indonesia. 

Khamir telah diisolasi dari 18 produk pangan lokal Indonesia yang menjadi sumber 

bahan pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Sampel Produk Pangan Fermentasi Lokal 

No. Kode Isolat Sumber Isolat 

1 F01 Peuyeum 

2 F02 Brem Bali 

3 F03 Brem Padat 

4 F04 Tape Singkong 

5 F05 Tauco 

6 F06 Kecap 

7 F07 Arak Bali 

8 F08 Mandai 

9 F09 Growol 

10 F10 Gaplek 

11 F11 Pekasam Udang 

12 F12 Tempoyak 

13 F13 Bekasam Ikan 

14 F14 Rusip 

15 F15 Tempe Gembus 

16 F16 Tempe Kacang 

17 F17 Tuak 

18 F18 Air Ketan 

 

Metode isolasi dengan pengayaan dapat membantu meningkatkan 

kemampuan khamir dalam menghasilkan bioetanol. Proses pengayaan sampel 

dilakukan dengan cara masing-masing sampel yang berbentuk padat dilakukan 

proses pengayaan dengan cara diambil sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke 

dalam 45 ml aquades steril. Kemudian dihancurkan dengan menggunakan 

stomacher. Sedangkan untuk sampel yang berbentuk cair diambil 5 ml dan 
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dimasukkan ke dalam 45 ml aquades steril. Masing-masing larutan sampel diambil 

1 ml untuk di inokulasikan pada 9 ml media YPGB dan inkubasi selama 72 jam 

pada suhu 300C dalam shaker waterbath. Setelah diinkubasi selama 72 jam, 

sampel  diambil 1 ml dari media cair lalu diinokulasikan pada media agar YPGA 

dengan metode spread plate dan di inkubasi selama 72 jam pada suhu 30oC 

(Steensels et al., 2014). Metode spread plate dilakukan dengan cara 

menginokulasikan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan 

medium pada sebuah petridish dengan menggunakan spreader. Kultur pada 

media YPGA spread plate yang diduga sebagai khamir diambil untuk ditumbuhkan 

pada media YPGA yang ditambahkan Chloramphenicol 0.05% dengan metode 

streak plate dan diinkubasi selama 72 jam pada suhu 300C (Algus, 2014). 

Penambahan Chloramphenicol 0,05% berfungsi untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme selain khamir. Antibiotik juga dimanfaatkan untuk bertahan hidup 

dan menghadapi mikroorganisme lain yang mengancam keberadaannya 

(Pathania dan Brown, 2008).. Hasil dari inokulasi kultur dalam media YPGA 

dengan ditambahkan Chloramphenicol 0.05% menunjukkan terdapat beberapa 

mikroorganisme yang memiliki ciri seperti khamir. Isolat yang diduga khamir 

tersebut kemudian ditumbuhkan pada media YPGA untuk di jadikan stok.  

Isolat terduga khamir dilakukan screening suhu dengan cara ditumbuhkan 

pada media YPGA dengan metode streak plate pada suhu 370C, 400C dan 450C 

selama 48 jam. Pada suhu 370C dan 400C semua isolat tetap tumbuh, namun pada 

suhu 450C hanya tujuh isolat yang tumbuh, yaitu F01, F02, F08a, F08b, F08c, F10 

dan F13. Sehingga tujuh isolat tersebut yang dipilih untuk studi lebih lanjut pada 

uji ketahanan terhadap suhu yang tinggi, kandungan etanol yang tinggi serta uji 

kemampuan dalam memproduksi etanol yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Isolat yang toleran terhadap suhu 450C 

 

 

No Kode Isolat Sumber Isolat 

1 F01 Peuyeum 
2 F02 Brem Bali 
3 F08a Mandai 

4 F08b Mandai 

5 F08c Mandai 
6 F10 Gaplek 
7 F13 Bekasam kan 
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Gambar 3.1 Isolat Khamir yang Tahan Terhadap Suhu 450C 

(a) F01 (b) F02 (c) F08a (d) F08b (e) F08c (f) F10 (g) F13 
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3.5.2 Penelitian Utama 

3.5.2.1 Pembuatan Media 

a. Media Khamir extract Peptone Glucose Agar (YPGA) (Kumar, 2011) 

Medium YPG agar dibuat dengan mengencerkan 10 gram bubuk Khamir 

Extract, 20 gram bubuk Pepton, 20 gram bubuk Glucose, 15 gram bubuk Agar, 

dan ditambahkan Chloramphemnicol 0.5%. dalam 1 liter akuades. Kemudian 

diaduk dan dipanaskan sampai bubuk terlarut merata. Lalu medium YPG agar 

disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210C. Setelah 

dilakukan proses sterilisasi, media didiamkan hingga dingin dan memadat. Apabila 

telah dingin, media dipanaskan hingga mencair dan tidak terbentuk gumpalan-

gumpalan pada larutan. 

b. Media Khamir extract Peptone Glucose Broth (YPGB) (Kumar, 2011) 

Medium YPG broth dibuat dengan mengencerkan 10 gram bubuk Khamir 

Extract, 20 gram bubuk Pepton, dan 20 gram bubuk Glucose dalam 1 liter akuades. 

Kemudian diaduk dan dipanaskan sampai bubuk terlarut merata. Lalu medium 

YPG broth disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210C.  

 

3.5.2.2 Uji Toleransi Isolat Khamir terhadap Suhu (Modifikasi Champnipa, 

2018) 

Khamir yang telah didapatkan, dilakukan uji toleransi terhadap suhu 

dengan cara diinokulasi pada medium YPGA dengan metode spot test. Spot test 

dilakukan dengan cara isolat dari cawan  petri hasil isolasi di inokulasikan pada tes 

tube yang mengandung 10ml YPG (Yeast Extract, Pepton, Glucose 2%). 

Kemudian diinkubasi selama 18 jam pada suhu 300C dalam shakerwaterbath pada 

kecepatan 100rpm. Lalu dilakukan sentrifugasi dengan 5000 rpm, 40C selama 5 

menit dan pelet diambil lalu dicuci dengan aquades steril dan dilakukan sebanyak 

dua kali. Lalu ditentukan nilai OD awal pada absorbansi 660nm dan dihitung 

volume kultur dan penambahan aquades steril. Dilakukan pengenceran 10, 10-1, 

10-2, 10-3. Tiap pengenceran tersebut di inokulasi dengan menggunakan mikropipet 

sebanyak 5µl pada cawan dengan membuat spot. Dan di inkubasi selama 48 jam 

pada suhu 370C, 400C, 450C, 480C, 500C, dan 520C. 

 

3.5.2.3 Uji Toleransi Isolat Khamir terhadap Etanol (Modifikasi Champnipa, 

2018) 

Khamir yang telah didapatkan, dilakukan uji toleransi terhadap etanol 

dengan cara diinokulasi pada medium YPGA dengan metode spot test. Spot test 
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dilakukan dengan cara isolat dari cawan  petri hasil isolasi di inokulasikan pada tes 

tube yang mengandung 10ml YPG (Yeast extract, Pepton, Glukose 2%). 

Kemudian diinkubasi selama 18 jam pada suhu 300C sambil di shake pada 

kecepatan 160rpm. Lalu dilakukan sentrifugasi dingin pada 5000 rpm, 40C selama 

5 menit dan pelet diambil lalu dicuci dengan aquades steril dan dilakukan 

sebanyak dua kali. Lalu ditentukan nilai OD awal pada absorbansi 660nm dan 

dihitung volume kultur dan penambahan aquades steril. Dilakukan pengenceran 

hingga 10-3. Tiap pengenceran tersebut di inokulasi dengan menggunakan mikro 

pipet sebanyak 5µl pada cawan dengan membuat spot. Dan di inkubasi selama 48 

jam pada suhu 300C. pada uji ini media YPGA dilakukan penambahan etanol pada 

konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 10%, 12%, 15%, 16%, 17%, dan 18% untuk 

mengetahui sampai sejauh mana isolat mampu toleran terhadap etanol. Pada uji 

tersebut, inkubasi dilakukan pada suhu ruang 300C selama 48 jam. 

3.5.2.4 Pembuatan Inokulum (Algus, 2014) 

Pembuatan inokulum dilakukan dengan cara memindahkan 1 ose biakan 

khamir ke dalam 100 mL media YPGB, kemudian di goyang dengan shaker pada 

kecepatan 100 rpm selama 48 jam. Inokulum digunakan untuk pembuatan kurva 

pertumbuhan. 

 

3.5.2.5 Pembuatan Kurva Pertumbuhan Khamir (Diana dan Titi, 2016) 

Sebanyak 40 mL inokulum dipindahkan dalam 250 mL media YPGB 

kemudian 3 mL inokulum diambil tiap 4 jam sekali sampai jam ke-48 dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 660 nm dengan menggunakan 

spectrofotometer uv-vis sehingga didapatkan nilai OD (Optical Density). Kurva 

pertumbuhan ditentukan dengan membuat plot antara waktu inkubasi dan OD 

(Optical Density). 

 

3.5.2.6 Analisis Kadar Etanol dengan Gas Chromatography-Flame 

Ionization Detector (GC-FID) (Hasanah, 2012) 

Gas Chromatography – Flame Ionization Detector atau GC-FID adalah 

teknik analitis sangat umum yang digunakan secara luas pada pasar petrokimia, 

farmasi, dan gas alam. FID biasanya menggunakan api Hidrogen/Udara yang 

dilewati sampel untuk mengoksidasi molekul organik dan menghasilkan partikel 

bermuatan listrik (ion). Ion dikumpulkan dan menghasilkan sinyal listrik yang 

kemudian diukur.  Pengujian kadar etanol dilakukan dengan menggunakan 

metode GC-FID melalui tahapan sebagai berikut : 
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1. Proses Persiapan Alat GC-FID 

Proses persiapan alat GC-FID adalah sebagai berikut; dinyalakan power 

alat GC-FID dengan prosedur standart. Diatur kondisi kerja alat sebagai berikut; 

suhu injektor 100 ºC, suhu kolom HP 608 45 ºC, suhu detektor 100 ºC, detektor 

FID, gas pembawa N2, kecepatan 2 mL/menit, selanjutnya alat siap digunakan. 

2. Analisis Kadar Etanol dengan Kromatografi Gas 

Adapun tahapan Analisis kadar etanol GC-FID yaitu, diambil (1 μl) dari 

masing-masing cuplikan dengan syring. Selanjutnya cuplikan diinjeksikan melalui 

injektor. Luas puncak etanol dari kromatogram dihitung. Untuk menentukan kadar 

sampel dengan alat GC-FID dilakukan dengan cara membandingkan luas area 

antara larutan standar dengan luas area sampel. 

 

3.5 Diagram Alir 

3.5.1 Persiapan Agar 

a. Media YPGA 

 

Ditimbang 

 

 

Diaduk sambil dipanaskan 

 

Disterilkan pada autoklaf selama 15 menit pada suhu 121ºC 

 

Didiamkan hingga dingin dan memadat 

 

        Dipanaskan lagi hingga mencair 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan media YPGA (Kumar dkk, 2011) 

  

10 gram bubuk Yeast Extract, 20 gram bubuk Pepton, 20 gram bubuk 

Glucose, 15 gram bubuk Agar  

1 liter akuades 

Hasil 

Chloramphemnicol 0.05%. 
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b. Media YPGB 

 

.  

        

      Ditimbang 

 

  Diaduk sambil dipanaskan 

 

Disterilkan pada autoklaf selama 15 menit pada suhu 121ºC 

 

Didiamkan hingga dingin 

 

 

  

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan media YPGB (Kumar dkk, 2011). 

 

3.5.2 Tahap Isolasi Mikroba dari Sampel 

 

      Sampel 

 

Dipotong secara aseptis sebanyak 5 gram 

 

Dihancurkan 

 

Dilarutkan dalam 45 ml pepton 

 

Dihomogen 

 

Di inokulasikan pada cawan petri dengan metode spread 

 

Diinkubasi pada suhu 30oC selama 24 jam 

 

Hasil 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Isolasi Mikroba (Modifikasi Keo-oudone dkk, 2016) 

  

1 liter akuades 

Hasil 

10 gram bubuk Yeast Extract, 20 gram bubuk Pepton, 20 gram bubuk 

Glucose 
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3.5.3 Tahap Seleksi Khamir 

      

 

 

Diambil satu ose 

 

Diinokulasikan pada 10 ml media YPG + Cloramphemicol 0,05% 

 

Diinkubasi pada suhu 300C selama 24 jam 

 

Diinokulasikan 1 ose dengan metode streak radian pada media YPGA 

 

Discreening suhu secara bertahap dengan diinkubasi pada suhu 37oC, 40oC, dan 

45oC 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Seleksi Khamir (Modifikasi Keo-oudone dkk, 2016)  

Isolat 

Hasil 
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3.5.4 Uji Toleransi Khamir terhadap Suhu 

 

 

 

Diinokulasikan pada media YPGB dalam tabung reaksi 

 

Diinkubasi pada suhu 300C dalam shakerwaterbath selama 18 jam 

 

Diambil 1 ml isolat dengan menggunakan mikropipet 

 

Disentrugasi pada 5000 rpm, 40C, selama 5 menit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Uji Toleran Suhu (Modifikasi Chamnipa dkk, 2018) 

Kultur Koloni Tunggal 

 
Natan 

 
Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

 
Cek OD pada absorbansi 660 nm 

 
Hitung OD awal untuk spot test 

 
Dibuat serial pengenceran 100, 10-1, 10-2, 10-3, dan 10-4 

 
Ditotol 5 µl dari setiap pengenceran ke media agar YPGA 

 
Diinkubasi pada suhu 370C, 400C, 450C, 480C, 500C dan 520C selama 48 jam 

 
Hasil 

 
 

 

 

Supernatan 
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3.5.5 Uji Toleransi Khamir terhadap Etanol  

 

 

Diinokulasikan pada media YPGB dalam tabung reaksi 

 

Diinkubasi pada suhu 300C dalam shakerwaterbath selama 18 jam 

 

Diambil 1 ml isolat dengan menggunakan mikropipet 

 

Disentrugasi pada 5000 rpm, 40C, selama 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Uji Toleran Etanol (Modifikasi Chamnipa dkk, 2018) 

Natan 

 

Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

 

Di ukur nilai OD pada absorbansi 660 nm 

 

Dihitung OD awal untuk spot test 

 

Dibuat serial pengenceran 100, 10-1, 10-2, 10-3, dan 10-4 

 

Ditotol 5 µl dari setiap pengenceran ke media agar YPGA yang mengandung  

etanol dengan kadar 10%, 12%, 15%, 16%, 17%, 18% 

 

Diinkubasi pada suhu 30oC selama 48 jam  

 

 

 

 

Supernatan 

 

Isolat mikroba 

 

 

Isolat mikroba 

Hasil 
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3.5.6 Kurva Pertumbuhan Isolat Khamir 

   

 

 

Diinokulasikan pada media YPGB dalam 250ml Erlenmeyer 

 

Diinkubasi pada shaker waterbath selama 24 jam 120 rpm 30oC 

 

Diamati OD sel setiap 2 jam pada absorbansi 595nm 

 

Dihubungkan OD sel dengan waktu inkubasi 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram Alir Kurva Pertumbuhan Khamir (Diana dan Titi, 2016) 

 

3.5.7 Uji Produktivitas Etanol  

 

 

Diinokulasikan ke 5 ml media YPGB 

 

Diinkubasi pada suhu 30o C di shaker waterbath 100 rpm 

 

Diambil 1 ml pada fase eksponensial (log) isolat 

 

Diinokulasikan pada media fermentasi YP + 10% glukosa 

 

Diambil pada jam ke-12, jam ke-24, dan jam ke-48 

 

Analisis kadar etanol dengan Gas Chromatography  (GC) 

  

 

Gambar 3.9 Uji Produksi Etanol (Hasanah, 2012) 

1ml ose Isolat yeast 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

Hasil 

1 ose isolat 

Hasil 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

1.1 Uji Toleransi Isolat Khamir terhadap Suhu  

Uji toleransi isolat khamir terhadap suhu dilakukan untuk menguji tingkat 

ketahanan khamir terhadap tingkat suhu tertentu dapat tumbuh dengan baik atau 

tidak. Uji khamir toleran terhadap panas pada penelitian ini menggunakan metode 

Spot Test. Hasil uji toleransi khamir terhadap suhu ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Toleransi Khamir terhadap Suhu 

Sampel Isolat 
Temperatur (oC)  

37 40 45 48 50 52 

F01 ++++ ++++ ++++ ++++ - - 

F02 ++++ ++++ ++++ ++++ - - 

F08a ++++ ++++ ++++ ++++ + - 

F08b ++++ ++++ ++++ ++++ + - 

F08c ++++ ++++ ++++ ++++ - - 

F10 ++++ ++++ ++++ ++++ - - 
F13 ++++ ++++ ++++ ++++ - - 

Keterangan : ++++ = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-3 

 +++ = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-2 
 ++      = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-1 
 + = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10 
 - = Isolat tidak tumbuh 

 

Dari hasil uji diatas semua isolat, yaitu F01, F02, F08a, F08b, F08c, F10 

dan F13, menunjukkan pertumbuhan yang baik hingga suhu 480C (Lampiran 4). 

Sedangkan pada suhu 520C semua isolat tidak dapat tumbuh pada media YPGA. 

Jadi dari uji tahan terhadap panas ini hasil terbaik diperoleh dari isolat F08a dan 

F08b yang masih menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh pada suhu 500C 

walaupun pertumbuhannya lemah. Penelitian Caspeta dan Nielsen (2015) yang 

menyatakan bahwa analisa komputasional dari sifat fisik protein menunjukkan 

bahwa suhu mematikan untuk khamir adalah sekitar 49o C. Hal ini karena sebagian 

besar dari protein khamir terdenaturasi di atas suhu ini. 

Kemampuan isolat khamir yang mampu toleran terhadap suhu bergantung 

pada membran sel tersebut. Menurut Smith (2013) panas dan etanol dapat 

meningkatkan fluidity pada membran, meningkatkan pergerakan pada asam lemak 

dan ikatan membran protein dan permeabilitas membran. Meningkatnya 

permeabilitas pada membran plasma menyebabkan rusaknya nukleotida, 

nukleosida, Mg2+, asam amino. Jika hal tersebut terjadi maka mikroorganisme 
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akan mati. Menurut Arora et al. (2015) mikroorganisme thermotolerance dapat 

menghasilkan enzim yang berbeda yang berfungsi dibawah kondisi ekstrim, 

sehingga masih mampu melakukan metabolisme dan tumbuh. Mekanisme khamir 

dapat toleran pada suhu tertentu bergantung pada membran sel dan mekanisme 

molekuler pada sel khamir tersebut. Menurut Kuroda and Ueda (2018) heat-shock 

respone membuat mekanisme molekuler pada sel menjadi lebih toleran terhadap 

suhu. Respon tersebut yang membuat terjadinya proses transkripsi spesifik yang 

dapat mengaktifkan atau mengekspresikan kode gen chaperone proteins yang 

disebut dengan HSPs (heat-shock proteins) dalam merespon suhu tinggi. 

Chaperons ini berperan penting dalam membangun ulang struktur protein normal 

yang menjadi tidak normal dikarenakan perubahan suhu dengan 

melipatgandakannya. 

Khamir merupakan mikroba yang bersifat mesofil. Ketika tumbuh di luar 

suhu optimalnya akan membuat khamir melakukan perubahan morfologi dan 

fisiologinya dalam beberapa cara. Pertumbuhan dan metabolism khamir pada 

berbagai suhu ditentukan oleh susunan genetika strain khamir, komposisi media 

pertumbuhan, dan parameter lainnya. Akumulasi metabolit khamir yang berada di 

dalam maupun diluar sel, kemungkinan memiliki efek pada sensivitas khamir 

terhadap suhu. Optimum suhu untuk pertumbuhan khamir juga bervariasi sesuai 

dengan spesies. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan khamir 

tahan suhu tinggi yakni bahan kimia tertentu, dehidrasi osmotic, dan pH eksternal 

yang rendah, komposisi media kultur, dan fase pertumbuhan (Piper et. al, 2003). 

Strain khamir yang memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dapat 

bertahan hidup di suhu di atas 40o C (Choudhary, 2016). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua isolat yang di uji pada penelitian ini memiliki 

kemampuan tahan terhadap panas. 

 

1.2 Uji Toleransi Khamir terhadap Etanol 

Uji toleransi khamir terhadap etanol dilakukan untuk mengetahui isolat 

yang memiliki ketahanan tinggi terhadap etanol. Jumlah etanol pada media yang 

diberikan 10%, 12%, 15%, 16%, 17%, dan 18%. Hasil uji etanol yang tinggi khamir 

ditunjukkan pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Uji Toleransi Khamir terhadap Etanol 

Sampel Isolat 
 Konsentrasi Etanol (%) 

10 12 15 16 17 18 

F01 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ + 

F02 ++++ ++++ ++++ ++++ + - 

F08a ++++ ++++ ++++ ++++ ++ - 

F08b ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ 

F08c ++++ ++++ ++++ ++++ +++ - 

F10 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ - 
F13 ++++ ++++ ++++ ++++ + - 

Keterangan : ++++ = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-3 

 +++ = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-2 
 ++      = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10-1 
 + = Isolat tumbuh hingga pengenceran 10 
 - = Isolat tidak tumbuh 

 
Dari hasil uji diatas, didapatkan hasil bahwa semua isolat mampu tumbuh 

baik mencapai konsentrasi etanol 16% hingga pengenceran 10-3 (Lampiran 5). 

Pada konsentrasi etanol 17% hanya isolat F08b yang menunjukkan pertumbuhan 

yang baik hingga pengenceran 10-3. Sedangkan isolat F01, F08a, F10 dan F13 

menunjukkan pertumbuhan rata-rata hingga pengenceran 10-1 dan isolat F02 dan 

F13 masih dapat tumbuh, namun pertumbuhannya lemah hanya pada 

pengenceran 10. Pada konsentrasi etanol 18% kebanyakan isolat tidak mampu 

untuk tumbuh. Hanya isolat F01 yang mampu bertahan untuk tumbuh walaupun 

lemah, dan isolat F08b yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata hingga 

pengenceran 10-1. Menurut Dalawai (2017) peningkatan konsentrasi dapat 

mempengaruhi toleransi khamir pada etanol. Secara umum pengaruh etanol 

terhadap khamir dapat menurunkan laju pertumbuhan dan fermentasi serta 

mengurangi tingkat viabilitas sel secara keseluruhan. 

Isolat yang toleran terhadap etanol diduga dapat memproduksi etanol lebih 

tinggi dibanding dengan yang kurang toleran terhadap etanol. Hal ini di dukung 

oleh pernyataan Adam (2000) yang menyatakan bahwa konsentrasi etanol yang 

diperoleh dari fermentasi dipengaruhi oleh kadar gula sebagai substrat dan juga 

toleransi sel terhadap etanol. Menurut Kethcum (2008) proses fermentasi akan 

terus berlanjut dan akan berhenti jika kadar etanol sudah meningkat dan tingginya 

kadar etanol akan menghambat pertumbuhan khamir sesuai batas ketahanannya. 

Toleransinya terhadap etanol merupakan karakter yang menentukan sehingga 

mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai sumber biofermentasi. 

Menurut Dalawai et.al (2017) juga sampai saat ini toleransi terhadap etanol 

belum jelas didefinisakan, meskipun telah banyak penelitian yang menyatakan 

bahwa khamir tetap dapat memproduksi etanol di bawah kondisi konsentrasi 
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etanol tinggi, akan tetapi jenis khamir yang digunakan tampaknya berada dibawah 

rekayasa genetik yang kompleks. Menurut Stanley et.al (2009) akumulasi etanol 

di media fermentasi dapat membuat stres yang signifikan terhadap khamir pada 

saat proses fermentasi. Pada konsentrasi etanol yang tinggi dapat mengurangi 

ketahanan dan membuat sel khamir mati. Etanol juga dapat mempengaruhi 

metabolisme sel dan bisintesis makromolekuler dengan menginduksi produksi 

protein seperti halnya saat terkena suhu tinggi, menurunkan tingkat RNA dan 

akumulasi protein, meningkatkan frekuensi mutasi, mengubah metabolism, 

denaturasi protein intraseluler dan enzim glikolitik (Hu et.al, 2007). 

Menurut D’Amore dan Stewart (1987) salah satu kesulitan mendasar dalam 

menilai toleransi etanol dalam berbagai khamir adalah bahwa tidak ada teknik 

pengukuran atau definisi yang diterima secara universal toleransi khamir terhadap 

etanol. Etanol memiliki tiga efek utama pada sel khamir yakni menghambat 

pertumbuhan sel, viabilitas sel dan proses fermentasi. Seperti halnya dengan 

kemampuan toleransi khamir terhadap suhu tinggi, pada toleransi khamir terhadap 

etanol juga sel khamir menyesuaikan biosintesis komposisi lipid pada membran 

dalam menanggapi stress terhadap etanol (Chatterjee et.al, 2000; You et.al, 2003). 

Sel khamir dapat toleran pada etanol disebabkan oleh sifat fisik sel pada 

khamir dikelilingi oleh dinding sel. Dinding sel khamir terdiri dari mannoprotein dan 

glukan yang dapat memberikan bentuk pada sel khamir. Selain itu juga 

memberikan perlindungan mekanis dan termal dari lingkungan. Selanjutnya, 

mencegah osmotic meledak dari sel oleh tekanan turgor dan bertindak sebagai 

saringan untuk molekul besar yang mungkin akan membahayakan membran sel 

(Cabib et.al, 2001). S.cerevisiae dapat tumbuh hingga konsentrasi etanol 16,5%.  

Dapat disimpulkan bahwa isolat pada penelitian ini memiliki sifat etanol 

yang tinggi yang mampu tumbuh baik hingga kadar etanol 16%. Hal ini sudah 

sesuai dengan penelitian Tikka et.al (2013) yang menyatakan jika secara umum 

khamir yang dilakukan uji etanol toleran berada pada level toleransi etanol dengan 

konsentrasi 0% sampai 12% (v/v). Meskipun beberapa strain khamir toleran 

sampai dengan kadar etanol 14,5% dengan tingkat pertumbuhan yang  sangat 

kurang. 

 

1.3 Kurva Pertumbuhan Khamir 

Pembuatan kurva pertumbuhan isolat digunakan untuk mengetahui fase 

logaritmik isolat sehingga dapat ditentukan waktu penuangan inokulum pada 
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media. Kurva pertumbuhan diperoleh dengan membuat plot antara waktu inkubasi 

dan Optical Density (OD). Optical density digunakan untuk menyatakan massa 

atau jumlah sel sehingga cara ini digunakan untuk memperkirakan jumlah massa 

sel secara tidak langsung (Sumarsih, 2003). Pertumbuhan mikroba ditandai 

dengan meningkatnya nilai optical density sejalan dengan meningkatnya lama 

waktu inkubasi. Perbedaan nilai OD disebabkan oleh perbedaan jumlah sel. 

Semakin keruh suatu suspensi atau semakin tinggi nilai OD maka semakin banyak 

jumlah sel (Deviani dkk., 2014). 

Kurva pertumbuhan isolat F01, F02, F08a, F08b, F08c, F10 dan F13 dibuat 

dengan mengamati optical density isolat setiap 4 jam selama 48 jam. Data 

absorbansi kemudian diplotkan dalam grafik dengan waktu inkubasi sebagai 

sumbu absis dan optical density sebagai sumbu ordinat. Kurva isolat F01 dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.1 Kurva Pertumbuhan Isolat F01 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-12 yang mengindikasikan isolat F01 mengalami fase lag atau fase adaptasi 

(penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah khamir 

tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum adanya 

sumber nutrient untuk makanan. Kemudian nilai OD sel isolat mengalami 

peningkatan dari jam ke-12 hingga jam ke-20 yang mengindikasikan isolat 

mengalami fase logaritmik dimana pada fase ini setiap sel mulai mengalami 

penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan membelah dengan cepat dan 

membutuhkan energy yang lebih banyak dibandingkan dengan fase yang lainnya.  

Pada jam ke-20 hingga jam ke-24 menunjukkan adanya penurunan nilai 

OD yang mengindikasikan sel berada pada fase pengurangan pertumbuhan 

berupa titik puncak dari fase logaritmik sebelum mengalami fase stasioner. 
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Dimana penambahan jumlah individu mulai berkurang dan ini disebabkan oleh 

beberapa factor diantaranya berkurangnya sumber nutrient yang ada di dalam 

media sehingga mikrobia tidak akan bisa meningkatkan jumlahnnya. Dan factor 

lainnya adalh jumlah kejenuhan pertumbuhan jasad.  

Pada jam ke-24 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F01 mengalami fase stasioner atau fase diam 

dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian. Kurva isolat F02 dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan Isolat F02 

 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-8 yang mengindikasikan isolat F02 mengalami fase lag atau fase adaptasi 

(penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah khamir 

tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum adanya 

sumber nutrient untuk makanan. Kemudian nilai OD sel isolat mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dari jam ke-8 hingga jam ke-12 yang 

mengindikasikan isolat mengalami fase logaritmik dimana pada fase ini setiap sel 

mulai mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan membelah dengan 

cepat dan membutuhkan energy yang lebih banyak dibandingkan fase lainnya.  

Pada jam ke-12 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F02 mengalami fase stasioner atau fase diam 
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dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian. Kurva isolat F08a dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kurva Pertumbuhan Isolat F08a 

 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-12 yang mengindikasikan isolat F08a mengalami fase lag atau fase 

adaptasi (penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah 

khamir tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum 

adanya sumber nutrient untuk makanan. Kemudian nilai OD sel isolat mengalami 

peningkatan yang signifikan dari jam ke-12 hingga jam ke-16 yang 

mengindikasikan isolat mengalami fase logaritmik dimana pada fase ini setiap sel 

mulai mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan membelah dengan 

cepat dan membutuhkan energy yang lebih banyak dibandingkan dengan fase 

yang lainnya.  

Pada jam ke-16 hingga jam ke-20 menunjukkan adanya penurunan nilai 

OD yang mengindikasikan sel berada pada fase pengurangan pertumbuhan 

berupa titik puncak dari fase logaritmik sebelum mengalami fase stasioner. 

Dimana penambahan jumlah individu mulai berkurang dan ini disebabkan oleh 

beberapa factor diantaranya berkurangnya sumber nutrient yang ada di dalam 

media sehingga mikrobia tidak akan bisa meningkatkan jumlahnnya.  

Pada jam ke-20 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F01 mengalami fase stasioner atau fase diam 
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dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian. Kurva isolat F08b dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Kurva Pertumbuhan Isolat F08b 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-12 yang mengindikasikan isolat F08b mengalami fase lag atau fase 

adaptasi (penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah 

khamir tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum 

adanya sumber nutrient untuk makanan. Kemudian pada jam ke-4 hingga jam ke-

36 terjadi peningkatan nilai OD secara terus menerus yang mengindikasikan 

bahwa isolat bakteri berada pada fase logaritmik dimana pada fase ini sel mulai 

membelah dengan cepat dan konstan serta membutuhkan energi lebih banyak 

dibandingkan dengan fase lainya.  

Pada jam ke-36 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F08b mengalami fase stasioner atau fase 

diam dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber 

nutrien yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang 

menambahi sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga 

tidak secara langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, 

artinya tidak naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak 

secara langsung mengalami kematian. Kurva isolat F08c dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Kurva Pertumbuhan Isolat F08c 

 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-4 yang mengindikasikan isolat F08c mengalami fase lag atau fase adaptasi 

(penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah khamir 

tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum adanya 

sumber nutrient untuk makanan. Kemudian nilai OD sel isolat mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dari jam ke-4 hingga jam ke-16 yang 

mengindikasikan isolat mengalami fase logaritmik dimana pada fase ini setiap sel 

mulai mengalami penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan membelah dengan 

cepat dan membutuhkan energy yang lebih banyak dibandingkan dengan fase 

yang lainnya.  

Pada jam ke-16 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F08c mengalami fase stasioner atau fase diam 

dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian. Kurva isolat F10 dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
N

il
a
i 

O
D

 6
6
0
 n

m
Waktu (Jam)



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kurva Pertumbuhan Isolat F10 

 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-4 yang mengindikasikan isolat F10 mengalami fase lag atau fase adaptasi 

(penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah khamir 

tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum adanya 

sumber nutrient untuk makanan. Kemudian pada jam ke-4 hingga jam ke-40 terjadi 

peningkatan nilai OD secara terus menerus yang mengindikasikan bahwa isolat 

bakteri berada pada fase logaritmik dimana pada fase ini sel mulai membelah 

dengan cepat dan konstan serta membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan 

dengan fase lainya.  

Pada jam ke-40 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F10 mengalami fase stasioner atau fase diam 

dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian. Kurva isolat F13 dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Kurva Pertumbuhan Isolat F13 

 

Grafik tersebut menunjukkan grafik yang mendatar dari jam ke-0 hingga 

jam ke-4 yang mengindikasikan isolat F13 mengalami fase lag atau fase adaptasi 

(penyesuaian). Pada fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah khamir 

tidak dapat terlihat secara nyata. Ini karena disebabkan tidak atau belum adanya 

sumber nutrient untuk makanan. Kemudian nilai OD sel isolat mengalami 

peningkatan yang signifikan dari jam ke-4 hingga jam ke-12 yang mengindikasikan 

isolat mengalami fase logaritmik dimana pada fase ini setiap sel mulai mengalami 

penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan membelah dengan cepat dan 

membutuhkan energy yang lebih banyak dibandingkan dengan fase yang lainnya.  

Pada jam ke-12 hingga jam ke-48 menunjukkan nilai OD yang konstan 

yang mengindikasikan bahwa isolat F13 mengalami fase stasioner atau fase diam 

dimana pada fase ini sumber nutrient mulai berkurang. Artinya, sumber nutrien 

yang ada untuk mikrobia mengalami kehabisan atau tidak ada yang menambahi 

sehingga mikrobia tidak bisa melakukan pertumbuhan namun juga tidak secara 

langsung mengalami kematian. Maka dari itu kurva grafik mendatar, artinya tidak 

naik karena tidak adanya pertumbuhan dan tidak turun karena tidak secara 

langsung mengalami kematian.  

Pada kurva pertumbuhan dari semua isolat pada penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya fase kematian atau fase death yang mengindikasikan bahwa 

setelah 48 jam sel masih berada pada fase stasioner. Menurut penelitian Satriyo 

(2011) khamir S. cerevisiae mengalami fase kematian setelah jam ke-48 hingga 

jam ke-72. Ini disebabkan mikrobia sudah tidak mampu bertahan hidup 

selama stasioner (yang tidak mendapatkan sumber nutrien). 
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Kurva pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan sebagai dasar waktu 

penuangan inokulum yang terbaik yakni saat isolat mengalami pertumbuhan sel 

paling tinggi. Pada penelitian lain diperoleh fase logaritmik yang berbeda antara 

lain S. cerevisiae pada jam ke-10 (Pramono, 2011). Perbedaan fase logaritmik 

dikarenakan perbedaan jenis isolat sehingga karakteristik masing-masing isolat 

juga berbeda, salah satunya yakni waktu pertumbuhan isolat. Penuangan 

inokulum sebaiknya dilakukan pada saat pertumbuhan logaritmik karena menurut 

Dwijoseputro (2010) pada fase tersebut pembiakan khamir berlangsung sangat 

cepat sehingga khamir yang berada pada fase ini sangat cocok dijadikan inokulum 

dan menurut Dini dan Munifah (2014) fase logaritmik dijadikan sebagai penentuan 

waktu terbaik untuk penuangan inokulum ke media fermentasi sehingga tidak 

membutuhkan waktu lama untuk fase adaptasi dalam media fermentasi sehingga 

diharapkan produksi bioethanol pada media fermentasi berlangsung lebih cepat. 

 

1.4 Uji Produktivitas Etanol 

Uji produktivitas etanol ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan isolat-

isolat yang diperoleh dalam memproduksi etanol. Isolat F01, F02, F08a, F08b, 

F08c, F10 dan F13 diinokulasikan ke dalam 5 ml media YPGB lalu diinkubasi 

dalam shakerwaterbath 100 rpm suhu 300C. kemudian diambil 1 ml pada fase 

eksponensial (log) isolate dan diinokulasikan dalam media fermentasi yang 

mengandung 10% glukosa. Lalu diambil pada jam ke-12, ke-24, dan ke-48 

kemudian diuji dengan Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID). 

Hasil uji produktivitas etanol setiap isolat dapat dilihat pada Gambar 4.8. dan data 

hasil kromatogram setiap isolat dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Kadar etanol dari setiap isolat 
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada jam ke-12 semua 

isolat telah dapat memproduksi etanol namun rata-rata produktivitasnya masih 

rendah. Isolat F08b merupakan isolat yang menghasilkan etanol paling tinggi yaitu 

sebesar 2.18% pada jam ke-12. Sedangkan hasil terendah ditunjukkan oleh isolat 

F08a yaitu sebesar 0.10%. Menurut Zabed dkk. (2013) waktu merupakan salah 

satu faktor penting dalam proses fermentasi pembuatan etanol, waktu yang 

singkat dalam fermentasi menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisme 

tidak memadai sehingga menyebabkan fermentasi tidak efisien disisi lain waktu 

fermentasi yang lama menyebabkan efek toksik pada pertumbuhan mikroba 

terutama dalam metode batch karena tingginya konsentrasi etanol. Menurut 

penelitian Rahim (2006) aerasi mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan, 

dikarenakan pada kondisi aerob etanol tidak terbentuk secara maksimal karena 

sel lebih banyak menggunakan substrat untuk pertumbuhan dibandingkan 

pembentukan produk. 

 Pada jam ke-24 semua isolat menunjukan peningkatan kadar etanol dari 

jam ke-12. Hasil etanol tertinggi ditunjukkan oleh isolat F02 sebesar 2.79%, 

sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh isolat F08a yaitu sebesar 0.57%. 

Menurut Bestari (2013) pada waktu yang berbeda terjadi peningkatan kadar etanol 

yang dihasilkan dari proses fermentasi karena bertambah banyak karena aktifitas 

mikroba mengalami pertumbuhan dengan berkembang biak sehingga alkohol 

yang dihasilkan bertambah banyak. Bioetanol dihasilkan dari proses fermentasi 

dengan memecah glukosa menjadi etanol dan karbondioksida (Zabed, 2013). 

Fermentasi berlangsung dengan memanfaatkan substrat digunakan dalam 

metabolisme. Sumber carbon melalui jalur akan diubah menjadi asam piruvat 

selanjutnya asam piruvat akan dikonversi menjadi etanol dan karbondioksida. 

Dilihat pada data diatas didapatkan pada 12 jam ke 24 jam mengalami 

peningkatan kadar etanol. Hal ini dapat terjadi dikarenakan khamir pada media 

telah melakukan proses fermentasi. Menurut Rahim (2006) fermentasi etanol 

dimulai dari satu molekul heksosa diubah menjadi dua molekul etanol dan dua 

molekul karbondioksida. Proses dimulai dengan pemecahan molekul glukosa 

menjadi asam piruvat melalui proses glikolisis. Reaksi ini diiringi dengan reduksi 

dua molekul NAD+ menjadi NADH dan dua molekul ADP diubah menjadi dua ATP 

ditambah dua molekul air. Asam Piruvat kemudian diubah menjadi asetaldehid dan 

karbondioksida. Kemudian asetaldehid direduksi menjadi etanol oleh NADH yang 

berasal dari proses glikolisis sebelumnya, yang kemudian dikembalikan lagi 
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menjadi NAD+. Hal ini akan terjadi jika dalam kondisi tidak terdapat oksigen. Jika 

masih terdapat oksigen maka khamir akan sepenuhnya mengoksidasi piruvat 

menjadi karbondioksida dan air dengan sepenuhnya. Senyawa organik digunakan 

oleh Saccharomyces untuk akseptor elektron pada jalur reaksi bioenergetik yaitu 

glukosa dan hasil akhirnya dapat berupa etanol, aldehid, asam organik, fussel oil.  

 Pada Gambar 4.8 menunjukkan pada jam ke-48 isolat F01, F08a, F08c 

dan F10 mengalami peningkatan kadar etanol dengan hasil tertinggi ditunjukkan 

oleh isolat F10 sebesar 3.37% sedangkan hasil terendah ditunjukkan oleh isolat 

F08a sebesar 1.21%. Menurut Bestari (2013) pada waktu yang berbeda terjadi 

peningkatan kadar etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi karena 

bertambah banyak karena aktifitas mikroba mengalami pertumbuhan dengan 

berkembang biak sehingga alkohol yang dihasilkan bertambah banyak. Bioetanol 

dihasilkan dari proses fermentasi dengan memecah glukosa menjadi etanol dan 

karbondioksida (Zabed, 2013). Sedangkan isolat F02, F08b dan F13 mengalami 

penurunan kadar etanol. Hal ini dapat terjadi karena etanol dikonversi oleh khamir 

menjadi senyawa seperti ester sehingga kadar etanol pada media fermentasi 

mengalami penurunan. Pada penelitian Sunardi (2010) tentang pembuatan 

bioetanol dari ampas tahu menunjukkan bahwa semakin lama fermentasi maka 

kadar bioetanol yang dihasilkan semakin rendah. Menurut Fitriani dkk. (2016) 

semakin lama waktu fermentasi akan dapat meningkatkan jumlah kadar etanol 

yang dihasilkan akan tetapi setelah kondisi optimum tercapai kadar bioetanol yang 

diperoleh menurun, dan apabila proses fermentasi tetap dilanjutkan maka yang 

dihasilkan akan menurun, peurunan  kadar etanol menandakan bahwa khamir 

mulai memasuki fase kematian sehingga jumlah sel yang tumbuh semakin lambat 

dan jumlah sel yang mati lebih banyak daripada jumlah sel yang hidup.  Menurut 

penelitian Sari dkk. (2008) khamir memiliki kemampuan untuk merubah senyawa 

etanol menjadi ester pada kurun waktu tertentu  
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Gambar 4.9 Kromatogram Hasil Fermentasi Etanol 48 Jam Isolat F10  

 

Pada Gambar 4.9 merupakan kromatogram etanol hasil terbaik dari isolat yang 

ditemukan. Kromatogram merupakan hasil dari pembacaan kromatografi yang 

digunakan untuk menentukan kadar etanol dengan membuat kurva kalibrasi yang 

menghubungkan antara luas area peak yang dihubungkan dengan konsentrasi 

etanol. Peak dihasilkan dari perbedaan waktu retensi diakibatkan adanya reaksi 

antara fase diam dengan ion senyawa yang diinjeksi (Bulan, 2004). Pada Gambar 

4.9 didapatkan waktu retensinya 7,737 menit dan persen area 7.69%.  

Hasil komparasi antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

penelitian pembanding dapat diketahui bahwa isolate pada penelitian ini memiliki 

kemampuan produksi etanol yang lebih kecil atau sedikit. Perbedaan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain banyaknya substrat pada media 

fermentasi yang relatif lebih sedikit. Menurut Adam dan Moss (2000), konsentrasi 

etanol yang diperoleh dari proses fermentasi dipengaruhi oleh kadar gula sebagai 

substratnya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kecepatan shaker pada saat 

proses fermentasi yang relatif rendah yaitu 100 rpm. Sedangkan pada penelitian 

lain rata-rata pada fermentasi etanol menggunakan shaker dengan kecepatan 160 

rpm sampai 180 rpm. Pernyataan ini didukung oleh Tantipaibulvut et al (2015) 

bahwa jika semakin tinggi kecepatan shaker yang digunakan akan menyebabkan 

kontak dari sel-sel khamir dengan nutrisi semakin efektif. Selain itu juga perbedaan 
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hasil pada penelitian ini juga dipengaruhi oleh perbedaan spesies dan strain 

khamir yang digunakan serta sumber substrat yang berbeda.  

Hasil penelitian diatas pada isolat F01, F08a, F08c dan F10 menunjukkan 

bahwa semakin lama proses fermentasi yang dilakukan maka konsentrasi etanol 

yang dihasilkan akan semakin besar. Namun pada isolat F02, F08b dan F13 

mengalami penurunan kadar etanol pada jam ke-24. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2018) yang menyatakan jika semakin 

lama waktu fermentasi total gula produk semakin berkurang dan kadar etanol 

produk yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Namun bila melebihi batas 

optimum maka konsentrasi etanol akan mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi 

karena semakin lama waktu fermentasi maka semakin sedikit pula kandungan 

nutrisi atau gula yang terdapat pada media yang akan berakibat menurunnya 

konsentrasi bioetanol dikarenakan adanya reaksi lanjut dari khamir dengan 

merubah bioetanol yang teroksidasi menjadi asam asetat (Febrianti, 2018).  

 



54 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni: 

1. Didapatkan 7 isolat khamir yang memiliki potensi sebagai khamir tahan 

terhadap panas dan etanol yang tinggi, serta mampu menghasilkan etanol 

yang berasal dari sumber produk pangan lokal Indonesia yakni isolat F01 

(Peuyeum), F02 (Brem Bali), F08a (Mandai), F08b (Mandai), F08c (Mandai), 

F10 (Gaplek, dan F13 (Bekasam Ikan). 

2. Semua isolat memiliki kemampuan toleransi terhadap suhu karena bisa hidup 

di suhu inkubasi sampai 48o C, namun hanya isolat F08a dan F08b yang 

mampu tumbuh hingga suhu 50oC. Sedangkan untuk toleransi tertinggi 

terhadap etanol pada konsentrasi 18% etanol adalah isolat F01 dan F08b. 

3. Semua isolat memiliki kemampuan dalam memproduksi etanol dengan jumlah 

produksi F01 sebesar 2.27%, F02 sebesar 2.43%, F08a sebesar 1.21%, F08b 

2.04%, F08c sebesar 1.23%, F10 sebesar 3.37% dan F13 sebesar 2.05%. 

4. Isolat F10 adalah isolat khamir yang menghasilkan etanol paling tinggi yaitu 

sebesar 3,53%. Sedangkan isolat F08b adalah isolat yang mampu bertahan 

tumbuh hingga suhu 500C dan toleran terhadap etanol hingga 18%. 

Selanjutnya isolat F10 dan F08b tersebut dapat digunakan sebagai isolat 

potensial dari produk pangan fermentasi lokal Indonesia untuk penelitian 

energi terbarukan berbasis bioetanol. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap semua isolat secara biokimia dan 

genetika untuk mengetahui jenis isolat yang diperoleh. 

2. Perlu adanya variasi media fermentasi yang lainnya seperti molase, air tebu, 

sukrosa, dan pati untuk mengetahui kemampuan produktifitas khamir pada 

media yang berbeda. 
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