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RINGKASAN 

 

Bioetanol merupakan cairan biokimia yang dihasilkan pada proses 

fermentasi gula dan dilanjutkan dengan proses distilasi. Bioetanol dapat diperoleh 

dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung amilum, sukrosa, glukosa, 

maupun fruktosa. Etanol memiliki banyak manfaat yaitu dapat dikonsumsi manusia 

sebagai bahan minuman beralkohol, dan sebagai bahan baku farmasi dan 

kosmetika. 

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 panas dan etanol 

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 tinggi terhadap etanol dan suhu yang tinggi. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama 

yaitu mengisolasi khamir dari terong, kubis, kentang, sawi, pare, labu siam, buncis, 

kangkung, dan seledri. Tahap kedua adalah melakukan uji toleran terhadap suhu 

dan etanol dari khamir yang telah didapatkan. Tahap ketiga yaitu melakukan uji 

produkvitas etanol untuk mengetahui seberapa besar khamir tersebut dapat 

menghasilkan etanol. 

Hasil penelitian menunjukkan pada uji toleransi terhadap suhu  isolat  S17c, 

S17d, S17a, S17b, S09, S12, S13a, S13b, S17e, S18a, S18b yang berasal dari 

sayuran dapat tumbuh hingga suhu 45oC. Sedangkan pada uji toleransi terhadap 

etanol didapatkan bahwa isolat S17c, S17d, S17b, S17a, S09, S12, S13a,S13b, 

S18a, S18b dapat tumbuh pada media YPGA dengan kadar etanol 15%. Pada 

produksi etanol, isolat S17d mampu menghasilkan etanol sebesar 3,13% pada 

fermentasi jam ke-24. 

 

Kata Kunci: Bioetanol, isolasi khamir , khamir, etanol tinggi, suhu tinggi 
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SUMMARY 

Bioethanol is a biochemical liquid produced in the fermentation process of 

sugar and is followed by a distillation process. Bioethanol can be obtained from 

fermentation of ingredients containing starch, sucrose, glucose, or fructose. 

Ethanol has many benefits, which can be consumed by humans as an alcoholic 

beverage ingredient, and as a pharmaceutical and cosmetic raw material. 

Yeast which acts as a bioethanol producer has a limited tolerance to 

ethanol and also cannot withstand temperatures above 40oC. Therefore, yeast is 

needed which has heat resistance and high ethanol in bioethanol fermentation. 

The advantages of fermentation at high temperatures not only reduce the risk of 

contamination but also reduce the cost of the cooling process. 

This study aims to obtain ethanol-producing yeast isolates that have high 

tolerance to ethanol and high temperatures. This research is a descriptive study 

conducted in three stages. The first step is to isolate yeast from eggplant, cabbage, 

potatoes, mustard greens, bitter melon, squash, green beans, kale, and celery. 

The second stage is to test tolerant of the temperature and ethanol from yeast that 

has been obtained. The third step is to test the productivity of ethanol to find out 

how much yeast can produce ethanol. 

The results showed isolates S17c, S17d, S17a, S17b, S09, S12, S13a, 

S13b, S17e, S18a, S18b derived from vegetables can grow at 45oC. While the 

ethanol tolerance test found that isolates S17c, S17d, S17b, S17a, S09, S12, 

S13a, S13b, S18a, S18b can grow on YPGA media with 15% ethanol content. For 

the ability in ethanol production, isolate code S17d has the highest ethanol it can 

produces  3.13%  ethanol in 24th hour fermentation. 

 

Keywords: Bioethanol, isolation of yeast, yeast, high ethanol, high temperature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar belakang 

Bioetanol merupakan cairan biokimia yang dihasilkan pada proses 

fermentasi gula dan dilanjutkan dengan proses distilasi (Munasif, 2012). Pada awal 

tahun 1980-an mulai banyak penelitian mengenai etanol sebagai energi 

terbarukan yang diharapkan dapat menggantikan bahan bakar minyak bumi. 

Selain dapat dijadikan bakan bakar terbarukan bioetanol dapat juga dikonsumsi 

manusia sebagai minuman berakohol (Garwin, 2017). Bioetanol dihasilkan dari 

glukosa melalui proses hidrolisis. Menurut Prabowo (2011) proses pengubahan 

glukosa menjadi etanol oleh khamir mempunyai persamaan reaksi sebagai berikut 

: 

C6H12O6              2CH3CH2OH + 2CO2 

 

Dalam proses fermentasi, khamir yang digunakan akan berhenti tumbuh 

dan perlahan akan mati. Pertumbuhan yang terhenti dapat terjadi akibat salah satu 

dari 3 faktor berikut : (1) Nutrisi yang berkurang, (2) kondisi lingkungan yang 

kurang baik, atau (3) staling effect yaitu keadaan dimana terjadi akumulasi produk 

hasil metabolisme dari khamir itu sendiri. Pada dasarnya semua mikroorganisme 

di lingkungan cenderung bersifat mesofil. Maka dari itu diperlukan mikroorganisme 

yang berperan harus memiliki sifat  toleran suhu dan toleran etanol. Toleran suhu 

merupakan kondisi dimana khamir dapat melakukan proses tumbuh dan 

berkembang pada suhu sekitar 40oC (Prabowo, 2011). Sedangkan ethanol tolerant 

merupakan kondisi dimana khamir dapat bertahan hidup pada kondisi ekstrem 

dimana terdapat etanol pada substrat atau di lingkungannya.  

Pada dasarnya potensi khamir sebagai penghasil etanol yang memiliki sifat 

toleran suhu dan toleran etanol sudah ada yang menemukan namun baru sebatas 

K. marxianus , S. cerevisiae, Z. mobilis dan P. kudriavzevii (Zabed dkk, 2014). Oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai khamir yang memili sifat toleran 

suhu dan toleran etanol dengan mengisolasi khamir yang berasal dari sayuran 

lokal. Pada penelitian ini sayuran dipilih menjadi target sampel isolasi khamir 

dikarenakan pada sayuran terdapat kandungan karbohidrat yang menjadi sumber 
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nutrisi khamir (Nurdyastuti, 2005). Peneliti ingin mengetahui apakah pada sayuran 

lokal (dari terong, kubis, kentang, sawi, pare, labu siam, buncis, kangkung, dan 

seledri) terdapat khamir yang memiliki sifat toleran suhu dan toleran etanol. Sifat 

toleran suhu dan toleran etanol sangat penting untuk industri bioetanol, karena 

dapat memiliki keunggulan yaitu pengurangan biaya pendinginan, pencegahan 

kontaminasi dan peningkatan enzim hidrolisis, dan tidak mati akibat staling effect 

(Chamnipa dkk, 2018). 

Pada penelitian ini skrining dilakukan dengan cara menumbuhkan isolat 

dari sayuran pada media dengan konsentrasi etanol yang berbeda, dan dilakukan 

juga skrining suhu secara bertahap. Sehingga didapatkan isolat terpilih yang dapat 

menghasilkan etanol dengan konsentrasi tinggi namun dapat bertahan hidup di 

kondisi ekstrem. 

 

1.2    Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pada sayuran lokal terdapat khamir yang memiliki sifat toleran 

suhu dan etanol serta dapat digunakan sebagai isolat penghasil etanol? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Isolasi Khamir Toleran Terhadap Suhu dan Etanol dari 

Sayuran Lokal serta Potensinya sebagai Penghasil Etanol: 

1. Memperoleh Isolat khamir dari sayuran lokal yang memiliki sifat toleran 

suhu dan etanol serta dapat digunakan sebagai isolat penghasil etanol 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Memperoleh isolat yang memiliki sifat toleran suhu dan toleran etanol 

untuk diaplikasikan pada skala industri 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Etanol 

Etanol adalah nama suatu golongan senyawa organik yang mengandung 

unsur C, H, dan O. Etanol atau C2H5OH merupakan cairan yang bening, tidak 

bewarna, mudah mengalir, mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, 

eter,gliserol dan hampir sama dengan semua pelarut organik lainnya (Mardoni, 

2007). Etanol memiliki berat spesifik pada suhu 15oC sebesar 0,7937. Alkohol 

mulai mendidih pada suhu 78,23oC. Kandungan kalorinya sebesar 7.100 

kalori/gram, dengan panas pembakaran sebesar 382 (cair) (Tjokroadikoesoemo, 

1993). Sifat fisik kimia pada etanol ditentukan oleh adanya gugus hidroksil yang 

memberikan sifat polaritas pada molekul sehingga terjadi ikatan hidrogen antar 

molekul (Sardjoko,1991). 

Etanol merupakan sumber energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai 

energi alternatif dari bahan bakar nabati (BBN). Etanol mempunyai beberapa 

kelebihan dari pada bahan bakar lain seperti premium antara lain sifat etanol yang 

dapat diperbaharui, menghasilkan gas buangan yang ramah lingkungan karena 

gas CO2 yang dihasilkan rendah (Jeon, 2007). 

Etanol yang diproduksi dari proses fermentasi disebut dengan bioetanol. 

Bioetanol hasil dari fermentasi selanjutnya dilakukan proses distilasi. Proses 

destilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, bila ingin 

digunakan sebagai bahan bakar (biofuel) perlu dimurnikan lagi hingga mencapai 

99% yang lazim disebut Fuel Grade Ethanol (FGE) (Munasif, 2012). Bioetanol 

dapat diproduksi dari bahan yang mengandung sukrosa (gula tebu, gula bit, dan 

sorgum), pati (jagung, kentang, singkong, gandum), selulosa (jerami padi, alang-

alang, kayu, rumput, kulit nanas) (Sari dan Yulneriwani, 2010). Bioetanol memiliki 

sifat yang berwujud cairan tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, 

mudah larut dalam air dan tembus cahaya. Sifat fisik dan kimia dari etanol 

bergantung pada gugus hidroksil yang dimilikinya (Rahmawati, 2010). Berikut ini 

merupakan Tabel 2.1 yang menunjukkan sifat fisik dan kimia dari etanol. 
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Tabel 2.1 Sifat Fisik Dan Kimia Etanol 

SIFAT FISIK DAN KIMIA ETANOL 

Berat molekul (g/mol) 46 g/mol 

Spesific gravity (pada suhu 24,850C) 0,788 

Titik beku (0C) -144,150C 

Titik didih (0C) 77,850C 

Densitas (dalam bentuk cair) 

(g/cm3 pada suhu 24,850C) 

0,79 g/cm3 

Viskositas (Cp) 1,20 Cp 

Kelarutan dalam air (%) Sangat larut 

Titik nyala 13,850C 

Sumber : Stokes, 2005 

 

Proses pembuatan bioetanol terdiri dari tiga langkah yaitu pengubahan 

polisakarida menjadi gula sederhana, fermentasi, dan destilasi. Dalam 

pembuatannya etanol di industri dibagi menjadi 2 macam. 1) cara non fermentasi 

(sintetik), merupakan suatu proses pembuatan alkohol yang tidak menggunakan 

enzim ataupun jasad renik. 2) cara fermentasi, merupakan proses metabolisme 

dimana  terjadi perubahan kimia dalam substrat karena aktivitas enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme (Endah dkk, 2006). Berikut merupakan gambaran 

reaksi fermentasi sintetik dan fermentasi : 

Pembuatan etanol secara sintetik yaitu dengan mengkombinasikan etana 

dan air pada tekanan tinggi. 

70 atm 

C2H6 + H2O  C2H5OH 

300oC 

Sedangkan cara fermentasi etanol diproduksi dari bahan baku yang mengandung 

karbohidrat dengan bantuan enzim zymase yang terdapat pada mikroba. 

Zymase 

C6H12O6                2CO2 + 2C2H5OH (Raymond, 1974). 

Kegunaan etanol secara garis besar digunakan sebagai pelarut untuk zat 

organik/anorganik, bahan dasar industri asam cuka, ester, spirtus,  asetaldehid, 

bahan anti beku. Selain itu etanol dapat digunakan juga sebagai bahan bakar. 

Etanol dapat digolongkan bahan yang dapat diperbaharui karena berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Etanol murni dapat digunakan sebagai campuran pada bensin, 
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Etanol memiliki nilai oktan yang tinggi sehingga jika digunakan sebagai campuran 

dapat meningkatkan angka oktan  (Bailey, 1996). 

 

2.2 Produksi Etanol 

Produksi etanol dapat dilakukan melalui 2 metode yaitu dengan cara 

sintesis dan fermentasi (Endah dkk. 2006). Bioetanol merupakan  istilah yang 

digunakan untuk etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi gula reduksi, untuk 

membedakannya dari etanol yang dihasilkan dengan cara sintesis. Bioetanol 

dapat diproduksi dari bahan yang mengandung sukrosa (gula tebu, gula bit, dan 

sorgum), pati (jagung, kentang, singkong, gandum), selulosa (jerami padi, alang-

alang, kayu, rumput, kulit nanas) (Sari dan Yulneriwani, 2010). Berdasarkan bahan 

baku, bioetanol dibagi menjadi 3 generasi yaitu pada generasi pertama dibagi 

menjadi bahan berpati (gandum, jagung, barley) dan bahan yang mengandung 

gula (bit, tebu, sorgum); generasi ke dua yaitu biomasa lignoselulosa (kayu, jerami, 

daun); generasi ke tiga (alga) (Dewi, 2016). 

Proses pembuatan fermentasi bioetanol meliputi beberapa tahapan 

persiapan sampel atau tahapan pendahuluan, tahapan hidrolisis, tahapan 

fermentasi, tahapan distilasi (Erna, 2016). Pada penelitian Erna (2016) tahapan 

pendahuluan meliputi persiapan sampel yaitu dengan memotong kecil sampel; 

tahapan hidrolisis merupakan proses pemecahan gugus polisakarida menjadi 

monosakarida, pada proses ini bahan baku yang mengandung pati akan di pecah 

menjadi monosakarida dengan proses hidrolisis enzimatik atau hidrolisis asam. 

Namun pada saat ini hidrolisis secara enzimatik lebih banyak digunakan 

(Nurdyastuti, 2005); tahapan fermentasi merupakan tahapan dimana isolat 

melakukan proses metabolisme dengan merubah gugus gula sederhana menjadi 

etanol; tahapan distilasi merupakan proses pemisahan etanol dari media 

fermentasi dengan cara memanaskan larutan tersebut dengan menjaga suhu 

pemanasan pada titik didih 78oC (Maliool, 2013). Skema tahapan proses 

pembuatan bioetanol dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Skema Tahapan Proses Pembuatan Bioetanol (Nurdyastuti, 2005) 

 

Tabel  2.2 Kondisi Pertumbuhan Mikroorganisme pada Produksi Etanol  

Nama 
mikroorganisme 
(Strain/ spesies) 

Sumber 
karbon 
(g/L) 

Sumber 
nitrogen 
(g/L) 

Suhu 
(oC) 

pH Kecepatan 
adukan 
(rpm) 

Waktu 
(jam) 

S. cerevisiae 
CICC 

 
Glukosa 
atau 
sukrosa 
(5) 

Pepton 
(5) 

30 5 150 48 

S. diastaticus 
Y2416 

Maltosa 
(3) dan 
glukosa 
(20) 

Yeast 
extract 

(5) dan 
pepton 
(5) 

30 6 - - 

K. marxianus 

DMKU 3-1042 
Gula 
(50-80) 

Amonium 
sulfat 
(0,5) 

35 4,5 170 72 

P. kudriavzevii 
DMKU 3-ET15 

Glukosa 
(20) 

Pepton 
(20) 

40 6,5 150 48 

Z. mobilis Glukosa 
(20) dan 
Sukrosa 
(30) 

Yeast 
extract 
(5) 

30 6,5 Statik 18 

Z. mobilis ATCC 
10988 

Glukosa 
(20) 

Amonium 
sulfat (1) 

30 6 100 24-48 

E. coli KO11 dan 
K. oxytoca P2 

Sukrosa 
(20) 

Amonium 
sulfat (2) 

30 - 100 24 

Sumber: Nurdyastuti, 2005 

Dalam proses fermentasi bioetanol terdapat faktor yang menentukan 

efisiensinya yaitu ketepatan dalam memilih mikroorganisme, bahan baku yang 

digunakan sebagai media fermentasi, dan kontrol proses fermentasi (Wardani dkk, 

2013). Dalam pemilihan mikroorganisme fermentasi, perlu mengetahui kondisi 

optimum dari metabolisme mikroorganisme tersebut. Hal ini meliputi nutrisi media 



 

7 
 

fermentasi, suhu optimal pertumbuhan mikroorganisme, pH pertumbuhan 

mikroorganisme, waktu pertumbuhan mikroorganisme, adanya O2 (Zabet dkk, 

2014). Berikut merupakan beberapa jenis khamir yang digunakan dalam 

fermentasi bioetanol dan kondisi fermentasi bioetanol yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 2.2 

Bahan baku yang digunakan dalam proses fermentasi bioetanol akan 

mempengaruhi etanol yang dihasilkan. Bahan baku dalam proses fermentasi 

bioetanol merupakan sumber nutrisi yang akan digunakan oleh mikroorganisme 

untuk melakukan metabolisme. Gugus gula sederhana akan dipecah menjadi 

etanol dan CO2 (Mustadi dan Ayustaningwarno, 2010). Dalam pemilihan bahan 

baku perlu melihat kandungan yang terdapat pada bahan baku tersebut. Berikut 

merupakan beberapa contoh bahan baku yang digunakan dalam fermentasi 

bioetanol dan kandungannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Konversi bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat 

dan tetes menjadi etanol 

Sumber : Nurdyastuti, 2005  

 

Kontrol proses fermentasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

proses fermentasi Pada umumnya proses fermentasi dilakukan secara batch. Hal 

ini dilakukan agar mudahkan kontrol proses selama fermentasi dan mencegah 

kontaminasi. Selain mencegah kontaminasi, kontrol proses perlu dilakukan untuk 

menjaga efisiensi produksi bioetanol. Kontrol proses pembuatan bioetanol meliputi 

kontrol suhu, pH, buih, agitator, konsentrasi gula, waktu fermentasi (Zabed dkk, 

2014). 

Bahan Baku Konsumsi (Kg) Kandungan Gula Dalam Bahan Baku 

Ubi Kayu 1000 250-300 

Ubi Jalar 1000 150-200 

Jagung 1000 600-700 

Sagu 1000 120-160 

Tetes 1000 500 
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2.3  Sumber Isolat 

2.3.1 Labu Siam 

Labu siam merupakan tanaman subtropis dan termasuk dalam spesies 

cucurbitaceus yang sering digunakan sebagai bahan makanan. Tanaman ini 

berasal dari Meksiko dan telah dibudidayakan sejak jaman pra-Kolonial. Labu siam 

memiiki banyak istilah. Di Jawa barat disebut gambas, di jawa tengah waluh jipang. 

Tanaman ini berumur panjang (lebih dari dua tahun).  

 Labu siam atau Sechium edule (Jacq.) Sw merupakan salah satu 

tumbuhan suku labu labuan yang biasanya digunakan sebagai sayuran. Labu siam 

dapat di tanam dimana saja, baik didataran rendah maupun dataran tinggi. Selain 

digunakan sebagai sayuran, labu siam juga dapat digunakan sebagai bahan obat 

tradisional (Idah, 2017). 

Sistem klarifikasi tanaman labu siam adalah (Wayan, 2015) 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Cucurbitales 

Suku  : Cucurbitaceae 

Marga  : Sechium 

Jenis  : Sechium edule (Jacq) Sw. 

 

Buah labu siam berbentuk bola lampu dan beralur-alur sebanyak 5-10 

buah. Buahnya lunak (berdaging) dan banyak mengandung kadar air. Pada 

permukaan buah terdapat bulu-bulu yang tajam dan jarang seperti duri. Biji 

buahnya besar dan lunak. Labu siam memiliki batang lunak, beralur, banyak 

cabang, terdapat pembelit berbentuk spiral, kasap, dan bewarna hijau. Daunnya 

tunggal, bentuk jantung, tepi bertoreh, ujung meruncing, pangkalnya runcing, 

kasap, panjang 4-25 cm, lebar 3-20 cm, tangkai panjang, pertulangan menjari, dan 

berwarna hijau.  Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 50 meter sampai 500 

meter di atas permukaan laut (Prahasta,2009).  Dari data statistik labu peroduksi 
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labu siam dari tahun 2000 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 

158.654 ton menjadi 428.083 ton. Buah labu siam ditunjukan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Labu Siam (Sugeng, 2016) 

Tabel 2.4 Kandungan Gizi Buah Labu Siam 

Sumber: Prahasta, 2009 

 

Labu siam memiliki banyak manfaat yaitu dapat sebagai penurun tekanan 

darah, mempunyai efek diuretik, dapat menyembuhkan gangguan sariawan, 

panas dalam, demam pada anak-anak serta dapat digunakan oleh penderita 

diabetes melitus dan asam urat. Selain itu labu siam juga dapat memiliki efek 

sebagai antioksidan, antimikrobial, diuretik, antihipertensi, hipokolesterol, dan 

hipoglikemik. Kandungan gizi buah labu siam dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Kandungan Gizi Jumlah Kandungan Gizi Jumlah 

Energi 17 kkal Kalsium 17 mg 

Gula 1,85 gr Fosfor 18 mg 

Protein 0,82 gr Seng 0,74 mg 

Lemak 0,13 gr Besi 0,34 mg 

Karbohidrat 3,9 gr Besi 0,34 mg 

Serat 1,7 gr Thiamin 0,03 mg 

Selulosa 16,42 mg Riboflavin 0,03 mg 

Lignin 0,23 mg Niasin 0,47 mg 

Natrium 36 mg Saponin 1,65 % 

Kalium 125 mg Flavinoid 0,95 % 

Magnesium 12 mg Vitamin C 7,7 mg 

Alkaloid 1,57 % Vitamin B6 0,08 mg 

Polifenol 5,93 mg Vitamin E 0,12 mkg 

Atrium 2 mg Vitamin K 4,6 mkg 

Folat 93 mkg   
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2.3.2 Buncis 

Buncis merupakan salah satu jenis tanaman sayuran. Buncis dapat 

dikonsumsi dalam keadaan muda atau dikonsumsi bijinya. Buncis berasal daei 

meksiko selatan dan America tengah. Buncis mempunyai 690 genus dan sekitar 

1800 spesies. Di Indonesia tanaman buncis dibagi menjadi 2 tipe yaitu tipe 

membelit atau merambat dan buncis tipe tegakatau tidak merambat (Cahyono 

2007). Menurut Yuliantari (2007) sistem klarifikasi tanaman buncis adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom   : Plant Kingdom  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub division : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Sub kelas  : Calyciflorae  

Ordo   : Rosales (Leguminales)  

Famili   : Leguminosae (Papilionaceae)  

Sub family  : Papilionoideae  

Genus  : Phaseolus  

Spesies  : Phaseolus vulgaris L 

 

Buncis memiliki bentuk semak atau perdu dengan tinggi tanaman bekisar 

30-50 cm, bergantung pada varietasnya. Batang tanaman buncis berbengkok-

bengkok, berbentuk bulat, berbulu atau berambut halus, berbuku-buku, lunak tapi 

cukup kuat. Untuk daun tanaman buncis memiliki bentuk bulat lonjong, ujung daun 

runcing, tepi daun rata, berambut halus, dan memiliki tulang menyirip. Bunga 

tanaman buncis memiliki bentuk bulat panjang dan panjangnya bekisar 1,3 cm dan 

lebarnya 0,4 cm (Yuliantari, 2007). Kenampakan buncis dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Buncis (Waluyo dan Dini, 2013) 
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Buncis mengandung protein, vitamin, dan mineral dan kandungan lainnya 

yang baik bagi tubuh manusia. Buncis dapat digunakan sebagai penurun kadar 

gula darah, mencegah kanker usus besar, payudara, dan melancarkan 

pencernaan dalam tubuh (Cahyono, 2007). Zat-zat gizi yang terdapat didalam 

buncis 100 g bahan dapat dimakan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Kandungan Gizi Buncis per 100 gram 

No. Jenis zat gizi Jumlah kandungan gizi 

1. Energi 35 g 

2. Protein 2,4 g 

3. Lemak 0,2 g 

4. Karbohidrat 7,7 g 

5. Kalsium 6,5 g 

6. Fosfor 4,4 g 

7. Serat 1,2 g 

8. Zat Besi 1,2 g 

9. Vitamin A 630,0 SI 

10. Vitamin B1/Thiamine 0,08 mg 

11. Vitamin B2/Riboflavin 0,1 mg 

12. Vitamin B3/Niacin 0,7 mg 

13. Vitamin C 19,0 mg 

14. Air 89 g 

Sumber : Yuliantari, 2007 

 

2.3.3 Seledri 

Seledri merupakan tanaman herbal yang telah dikonsumsi oleh 

masyarakat. Seledri ini digunakan untuk penguat rasa dan memiliki aroma yang 

khas. Seledri berasal dari Asia wilayah Mediterania sekitaran Laut Tengah. Dan 

telah menyebar ke 8 wilayah yaitu daratan Cina, India, Asia Tengah, Etopia, 

Meksiko Selatan dan Tengah serta Amerika. Seledri dikenal dengan nama ilmiah 

Apium graveolans linn. Kenampakan seledri dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Seledri (Edi, 2009) 

Seledri biasanya tumbuh dengan ketinggian 1 sampai 2 kaki. Tanaman 

seledri dapat hidup di dataran tinggi maupun rendah dengan suhu bekisar antara 

15-24oC. Batangnya keras bergalur, memiliki daun majemuk dengan berbentuk 

bulat, bewarna hijau, licin, dan tepiannya bergerigi (Waisnawa, 2015). Bunganya 

kecil dan bewarna abu-abu putih yang merekah dari bulan Juni hingga November. 

Menurut (Waisnama, 2015) berikut merupakan klasifikasi tanaman seledri : 

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Magnolisia 

Sub-kelas   : Rosidace 

Ordo   : Apiacedes 

Keluarga   : Apiaceae 

Genus   : Apium 

Spesies   : Apium graveolens 

 

Seledri dapat digunakan sebagai obat tradisoinal untuk memperlancar 

pencernaan, penyembuhan demam, flu, dan penambahan nafsu makan. Selain itu 

juga dapat sebagai anti mikroba, antihipertensi, antioksidan, antiketombe, 

antidepresan, dan anti-inflamasi. Seledri mempunyai banyak kandungan gizi 

antara lain (per 100 g) : kalori sebanyak 20 kalori, protein 1 g, lemak 0,1 g, hidrat 

arang 4,6 g, kalsium 50 mg, fosfor 40 mg, besi 1 mg, vitamin A 130 SI, vitamin B1 

0,03 mg, vitamin C 11 mg (Arisandi, 2016). 
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2.3.4 Kangkung Darat 

Kangkung merupakan makanan sayuran yang telah banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. Kangkung terdiri dari 3 jenis yaitu kangkung air 

(Ipomoea aquatica F.), kakung hutan (Ipomoea crassiculatus R), kangkung darat 

(Ipomoea reptans P.). Di Indonesia terdapat berbagai aksesi seperti aksesi 511 

asala bekasi, 504 asal Bengkulu, 512 asal Cikampek (Primayangsari, 2016). 

Berikut merupakan klasifikasi Kangkung darat 

Kingdom   : Plantae ( tumbuhan ) 

Subkingdom  : Tracheobionta ( berpembuluh ) 

Superdivisio  : Spermatophyta ( menghasilkan biji ) 

Divisio   : Magnoliophyta ( berbunga ) 

Kelas   : Magnoliopsida ( berkeping dua / dikotil ) 

Sub-kelas   : Asteridae 

Ordo   : Solanales 

Familia   : Convolvulaceae ( suku kangkung-kangkungan ) 

Genus   : Ipomea 

Spesies   : Ipomea reptans Poir. 

 

Kangkung darat merupakan tanaman berumur pendek. Sayuran ini dapat 

tumbuh didaerah pekarangan rumah maupun area persawahan. Kangkung juga 

dapat hidup di dataran tinggi maupun rendah, sehingga dapat di budidayakan 

hampir diseluruh Indonesia. Selain itu tanaman ini dapat juga tumbuh di daerah 

yang beriklim panas maupun lembab yang tanahnya kaya akan bahan organik. 

Sehingga dalam budidayanya memerlukan pupuk untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan hasil panen (Irawati, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kangkung (Primayangsari, 2016) 
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Kangkung darat memiliki karakteristik warna bunga putih hingga merah 

muda , daun agak kecil. Panjang daun kurang lebih 3,35 cm. Warna batang putih 

kehijauan keunguan. Kandungan gizi dalam 100 gram kangkung darat diantaranya 

adalah 458,00 gram kalium dan 49,00 gram natrium. Kenampakan kangkung 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. Selain mengandung kalium dan natrium. Daun 

kangkung juga mengandung zat kimia seperti karoten, hentriakontan dan 

sitosterol. 

 

 

2.3.5 Kentang 

Tanaman kentang adalah tanaman dikotil semusim, memiliki bentuk semak 

atau herba dengan filotakis spiral (Nurhidayah, 2005). Tanaman kentang 

menghasilkan umbi yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan dan berpotensi 

dipasarkan didalam negeri dan diekspor. Kentang termasuk salah satu penunjang 

program diversifikasi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat (Rusiman, 2008). 

Kenampakan kentang dapat dilihat pada Gambar 2.6 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Umbi Kentang (Broto dkk, 2016) 

Kentang merupakan salah satu dari komoditas sayuran yang termasuk 

dalam jenis umbi-umbian yang bergizi. Kentang (Solanum tubersum L.) 

merupakan salah satu komoditas pangan yang termasuk dalam makanan pokok 

utama manusia disamping padi, gandum dan jagung (Broto dkk, 2016). Kentang 

adalah jenis umbi-umbian yang menjadi salah satu penunjang program 

diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat (Koesmartaviani, 

2015). Kentang mengandung karbohidrat, mineral (besi, fosfor, magnesium, 

natrium, kalsium, dan kalium), protein serta vitamin terutama vitamin c dan B1. 

Kentang juga mengandung lemak dalam jumlah yang realtif kecil antara 1,0% - 

1,5% (Koesmartaviani, 2015). Menurut Burlingame dkk (2009), selain sebagai 

sumber energi kentang juga mengandung serat pangan (3,3%), asam askorbat (42 

mg/ 100 g), kalium (693 mg/ 100 g), karatenoid total (2700 mcg/100 g).  
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2.3.6 Wortel 

Wortel merupakan tumbuhan jenis sayuran umbi yang memiliki 

kenampakan bewarna kuning kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur 

serupa kayu (Malasari, 2005). Tanaman wortel menyimpan cadangan makanan di 

dalam umbi. Wortel termasuk dalam divisi Embryophyta siphonoma, sub divisi 

Angiospermae, kelas  Dicotyledoneae, ordo Umbiliflorae, dan termasuk dalam 

famili Umbiliflorae (Putri dkk, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Wortel (Hambali, 2005) 

 

Tanaman wortel merupakan tanaman khas dataran tinggi dengan 

ketinggian antara 1200-1500 m dpl (Hartiwiningsih, 2012). Suhu yang dibutuhkan 

tanaman ini sekitar 22-24oC dengan kelembaban dan sinar matahari yang cukup 

(Hartiwiningsih, 2012). Wortel mempunyai batang daun basah yang berupa 

sekumpulan pelepah pada tangkai daun yang muncul dari pangkal umbi bagian 

atas, yang mirip dengan daun seledri (Sobari dkk, 2017). Menurut Soehardi (2004), 

berdasarkan bentuknya wortel yang beredar di Indonesia umumnya dapat 

dibedakan menjadi dua tipe yaitu Imperator dan Chantenay. Tipe Imperator 

memiliki ujung umbi yang runcing, sedangkan tipe Chantenay memiliki bentuk 

ujung umbi yang tumpul. Tekstur dari Imperator juga agak kasar dan keras, 

sedangkan Chantenay lebih halus 

Sebagai salah satu komoditas sayuran, umbi wortel mengandung nilai gizi 

yang tinggi. Kandungan zat-zat gizi yang terdapat pada umbi wortel dapat dilihat 

pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.6 Komposisi Kandungan Gizi Wortel per 100 g Bahan 

Sumber : USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

 

Umbi Wortel memiliki berbagai manfaat dan memliki rasa enak, renyah, 

dan agak manis. Manfaat dari wortel dapat digunakan dalam bahan berbagai 

macam masakan (sup, capcai, mie, dan sebagainya), dalam industri pangan 

(snack, manisan, jus, wortel), dan juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna 

pangan alami (Solikha, 2016). Wortel termasuk sayuran yang kaya akan vitamin A 

yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mata dan memelihara jaringan epitel 

yaitu jaringan pada permukaan kulit. Selain itu, umbi wortel juga mengandung zat-

zat lain, antara lain: alkaloid akonitina atau asetbencilakonin, benzoilakonina, 

akonina, dan neupelina (Cahyono, 2002).  

 

2.3.7 Terong 

Terong adalah jenis sayuran yang sangat populer dan disukai oleh banyak 

orang karena rasanya enak khususnya dijadikan sebagai bahan sayuran atau 

No Jenis Zat Gizi Jumlah 

1 Energi (Kkal.) 41 

2 Protein (g) 0,93 

3 Lemak (g) 0,24 

4 Karbohidrat (g) 9,58 

5 Serat (g) 2,8 

6 Gula total (g) 4,74 

7 Pati (g) 1,43 

8 Air (g) 88,29 

9 Fosfor (mg) 35 

10 Kalium (mg) 320 

11 Vitamin A (SI) 835 

12 Vitamin B1 (mg) 0,066 

13 Vitamin B2 (mg) 0,058 

14 Vitamin B3 (mg) 0,983 

15 Vitamin C (mg) 5,9 
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lalapan (Muldiana dkk, 2017). Tanaman terong dapat tumbuh sampai ketinggian 

sekitar 1000 m dpi, namun pada dataran rendah tumbuhnya cenderung lebih cepat 

(Plumula, 2016). Terong Ungu (Solanum melongena L.) memilki karakteristik 

batang bulat, berkayu, percabangan simpodial, berambut, berduri, putih kotor. 

Daun bulat besar, ujung runcing, pangkal bertekuk, tepi berombak, pertulangan 

menyirip, hijau dan lobus yang kasar, ukuran panjangnya 10-20 cm  (4-8 inci) dan 

lebarnya 5-10 cm. Bunga pada tanaman terong ungu berwarna kuning. Buah berisi 

tepung, lonjong, diameter buah kurang dari 5 cm. Biji pipih, kecil, kuning dan licin. 

Akar tanaman ini tunggang dan berwarna cokelat muda (Rukmanasari, 2010).  

Kenampakan buah terong ungu dapat dilihat pada Gambar 2.8. Menurut Prahasta 

(2009) klasifikasi tanaman terong (Solanum melongena L.) sebagai berikut:  

Divisio   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Solanum 

Spesies  : Solanum melongena L. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Terong (Indriyani, 2017) 

 

Terong memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Menurut Sunarjono 

(2013), bahwa setiap 100 g bahan mentah terong mengandung 26 kalori; 1 g 

protein; 0,2 g hidrat arang; 25 IU vitamin A; 0,04 g vitamin B; dan 5 g vitamin C. 

Terong ungu (Solanum melongena L.) juga mengandung fitonutrien yang penting. 
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Fitonutrien merupakan antioksidan. Fitonutrien yang terdapat pada terong ungu 

termasuk komponen asam fenol antara lain kafein dan asam klorogenik yang 

terdapat di buah, sedangkan yang termasuk flavonoid adalah nasunin (Hanhineva 

dkk., 2010). Selain itu menurut Rukmanasari (2010) setiap 100 g bahan pada 

terong ungu mentah juga lemak 1,1 gram; karbohidrat 5,5 gram; kalsium 15 mg; 

fosfor 37 mg; zat besi 0,4 mg; dan air 92,7 gram. 

 

2.3.8 Pare 

 Pare  (Momordica charantia L.) merupakan tanaman tropis dan tumbuh 

baik di dataran rendah. Pare dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, 

tegalan, serta dibudidayakan atau ditanam di pekarangan dengan dirambatkan di 

pagar, untuk diambil buahnya (Cahyadi, 2010). Pare memiliki banyak nama di 

Nusa Tenggara (paya), Jawa (pare), Sulawesi (pudu) (Jannah, 2009). Menurut 

Kristiawan (2011) tanaman pare termasuk tumbuhan semusim yang bersifat 

menjalar atau merambat. Pare memiliki buah berbentuk bulat memanjang dengan 

8 hingga 10 rusuk, berbintil-bintil tidak beraturan, panjang 8-30 cm, memiliki rasa 

buah yang pahit, dan warna buahnya hijau (Jannah, 2009) Kenampakan buah pare 

dapat dilihat pada Gambar 2.9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pare (Jannah, 2009) 

Tanaman pare tumbuh dan dapat bereproduksi dengan baik di daerah 

dataran rendah pada ketinggian 500 m/dpi dengan persyaratan suhu bekisar 18oC-

24oC pada tempat terbuka dengan kelembapan bekisar 50%-70% dan memilki 

curah hujan relatif rendah (Kristiawan, 2011). Menurut Jannah (2009) pare 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Kingdom   : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Sub Divisi  : Magnoliopsida 

Kelas   : Dycotiledonae 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Momordica 

Spesies  : Momordica charantia 

 

Pare termasuk dalam tumbuhan bangsa Cucurbitaceae sehingga juga 

mengandung bahan yang merupakan golongan dari glikosida triterpen dan 

kukurbitasin, selain itu buah pare juga mengandung fixed oil, peptida seperti 

insulin, glikoside (momordine dan karatin), alkaloid (momordicine), 

hydroxytryptamine (Jannah, 2009). Menurut Cahyadi (2009) buah pare per 100 gr 

mengandung 29 kilo kalori; 1,1 gr protein; 0,3 gr lemak; 6,6 gr karbohidrat; 45 mg 

kalsium; 64 mg fosfor; 1,4 mg besi; 180 s.l. nilai vit A; 0,08 mg vit B1; 52 mg vit C 

dan 91,2 gr air. Selain itu buah pare juga mengandung albuminoid, karbohidrat, 

zat warna, karantin, vitamin A, B dan C (Subahar, 2004).  

 

2.3.9 Sawi Hijau 

Tanaman sawi (Brassica juncea L.) merupakan jenis sayuran yang 

digemari oleh masyarakat Indonesia (Sa’idah dkk, 2013). Sawi hijau termasuk 

sayuran daun dari keluarga cruciferae yang mempunyai ekonomis tinggi 

(Oktabriana, 2017). Pusat penyebaran sawi di Indonesia terletak pada Cipanas 

(Bogor), Lembang Pangalengan, Malang dan Tosari (Erawan, 2013). Sawi 

merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas 

maupun dingin, sehingga tanaman ini mampu tumbuh di dataran rentah ataupun 

tinggi (Edi dkk, 2010).  

Tanaman sawi memiliki batang semu pendek, daun bulat pangjang dan 

berbulu halus, tanaman sawi memiliki kuntum yang terdiri atas empat helai 

kelopak, empat helai daun mahkota dan bunganya bewarna kuning cerah, akar 

pada tanaman sawi memiliki akar tunggang dan cabang dari akarnya berbentuk 
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bulat panjang dan menyebar pada kedalaman 30-50 cm (Anjela, 2014). 

Kenampakan sawi hijau dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Sawi Hijau (Syafi’ah, 2014) 

Tanaman sawi merupakan sayuran yang sering dikonsumsi oleh warga 

Indonesia. Sebagai salah satu bahan makan sayuran, sawi mengendung gizi yang 

cukup lengkap. Kandungan pada sayur sawi dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Kandungan gizi pada sawi hijau 

Sumber : Jaya, 2018 

2.4  Khamir 

Khamir merupakan jasad renik yang termasuk golongan jenis jamur 

uniseluler mikroskopik, eukariotik, bentuk sel tunggal (Dwijoseputro, 2005). Khamir 

sebagian besar masuk dalam divisi Ascomycotina. Sel Khamir dapat berbentuk 

No Komposisi Jumlah 

1 Protein (g) 2,3 

2 Lemak (g) 0,4 

3 Karbohidrat (g) 4 

4 Kalsium (g) 220 

5 Fosfor (g) 38,0 

6 Besi (g) 2,9 

7 Vitamin A (mg) 1,940 

8 Vitamin B (mg) 0,09 

9 Vitamin C (mg) 102 

10 Energi (kal) 22 

11 Serat (g) 0,7 

12 Air (g) 92,2 

13 Natrium (g) 20 
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bola, oval, silindris, segitiga melengkung, botol, apikulat atau lemon (Fardias, 

1992). Namun biasanya memiliki bentuk seperti telur. Ukuran sel khamir memiliki 

diameter bervariasi antara 3-5 µm. Sel khamir lebarnya berkisar 1-5 µm dan 

panjangnya berkisar 5-30 µm. Bentuk dan ukuran ini bergantung dari umur dan 

lingkungannya (Dwijoseputro, 2005). 

Khamir memiliki dua mekanisme reproduksi yaitu reproduksi seksual dan 

aseksual. Semua khamir 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 dkk, 1971).  

Khamir jauh lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan ukuran dan struktur internal yang berbeda. Sel 

khamir memperbanyak diri dengan cara bertunas. Meskipun ada sebagian kecil 

sel khamir dapat memperbanyak diri dengan membelah diri sama besar (binary 

fission). Proses pertunasan dimulai dengan lisisnya dinding sel pada daerah 

tertentu. Hal ini mengakibatkan terjadinya tekanan dari isi sel keluar dan 

membentuk struktur seperti balon yang dikelilingi oleh dinding sel induk. Kemudian 

bagian ini akan membesar, lalu nukleus membelah secara mitosis dan nukleus tadi 

kemudian berpindah menuju tunas yang yang tadi telah terbentuk. Tunas baru ini 

selanjutkan akan mengalami proses pertumbuhan. Setelah proses pertumbuhan 

cukup maka tunas tersebut akan meninggalkan sel induknya. 

Khamir dapat ditemukan pada berbagai tempat, terutama pada substrat 

yang kaya akan gula. Hingga saat ini khamir berhasil di isolasi dari daun, bunga, 

buah-buahan, biji-bijian, serangga, kotoran hewan, tanah dan sayuran (Spencer 

and Spencer, 1997). Khamir dari kelompok Saccharomycetales terdapat pada kulit 

kayu pohon tertentu (Sampaio dkk.,2008). Selain itu juga telah ditemukan Candida 

albicans pada berbagai jenis sayuran (Van Uden, 1956). Khamir termasuk 

golongan mikroorganisme anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif merupakan kondisi 

tanpa adanya oksigen, organisme tersebut dapat tetap melakukan kegiatan 

metabolisme.  
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Gambar 2.11  Kurva Pertumbuhan S. Cerevisiae (Wahono, 2011). 

Pada Gambar 2.11 dapat dilihat bahwa khamir memiliki empat fase 

pertumbuhan yang terdiri atas fase log, fase lag, fase stationer, fase kematian. 

Fase log merupakan fase disaat mikroba diinokulasikan pada medium, dan 

kemudian mikroorganisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Pada fase ini faktor yang mempengaruhi adalah medium dan lingkungannya, 

jumlah inokulum. Fase selanjutnya adalah fase log. Fase log adalah fase mikroba 

mengalami pembelahan diri dengan cepat dan konstan dengan membutuhkan 

energi lebih banyak daripada fase lainnya. Faktor yang mempengaruhi fase ini 

adalah pH, kandungan nutrien, suhu, kelembapan udara. Jika nutrien menurun 

dan hasil metabolisme sekunder yang bersifat beracun bagi sang inang meningkat 

maka ditandai dengan berakhirnya fase log. Fase stasioner merupakan kondisi 

dimana jumlah populasi sel yang tumbuh dan mati memiliki jumlah yang sama. 

Pada kondisi ini ukuran sel menjadi lebih kecil dikarenkan sel akan tetap 

membelah meskipun nutrisi telah habis (Tissenbaum dan Guarente, 2002). Fase 

kematian merupakan fase sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian 

dikarenakan energi cadangan dalam sel dan nutrisi dalam medium telah habis, 

serta adanya metabolisme primer yang bersifat racun (Wahono, 2011). 

 

2.5  Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis khamir yang ada di 

dunia. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang dapat 

digunakan dalam proses fermentasi etanol. Saccharomyces cerevisiae tergolong 

dalam eukariot (Walker, 2004). Saccharomyces cerevisiae bersifat fakultatif 

anaerob, dimana dengan ada tidaknya O2 mikroorganisme ini tetap dapat 

melakukan metabolisme (Ambarita, 2017). Pada kondisi aerob khamir ini dapat 

tumbuh dengan baik namun  etanol yang dihasilkan cenderung rendah. Pada saat 

kondisi sedikit oksigen khamir akan melakukan fermentasi anaerobik dimana gula 

akan di pecah menjadi etanol dan CO2  Reproduksinya dipengaruhi oleh keadaan 



 

23 
 

lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel (Walker, 

2004).  

 

Menurut Rafiqah (2010) genus Saccharomyces memiliki ciri sel berbentuk 

bulat oval atau silindris, pertunasan multilateral, dapat membentuk pseudohifa 

namun tidak membentuk septa, askospora bulat – oval pendek biasanya berjumlah 

1-4 peraskus, asci kuat dan tidak mudah pecah serta tidak menghasilkan 

ballistospora. Saccharomyces cerevisiae secara morfologi hanya membentuk 

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

dipengaruhi oleh strainnya (Kumar dkk., 2011). Dalam perkembangbiakannya 

sendiri Saccharomyces cerevisiae dengan cara membelah diri melalui “budding 

celI” (Rafiqah, 2010). Saccharomyces cerevisiae bentuk sel seperti pada Gambar 

2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12  Morfologi sel S. Cerevisiae (Kumar dkk. 2011). 

Menurut Ashliha dan Alami (2014) koloni jenis ini tidak memiliki pigmen 

karotenoid sehingga berwarna putih atau krem. Isolat genus ini memiliki bentuk 

koloni bulat atau circular dengan elevasi cembung. Kenampakan dari koloni khamir 

bergenus Saccharomyces dapat dilihat pada Gambar 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13  Morfologi koloni S. Cerevisiae (Widyaastutik dkk, 2011). 
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2.6  Candida Sp. 

Genus Candida merupakan khamir tanah yang umum ditemukan pada 

tanah dengan kandungan bahan organik tinggi. Genus ini merupakan khamir yang 

memiliki diversitas fisiologi cukup tinggi dan mempunyai jenis cukup tinggi (Ashliha 

dkk, 2014). Menurut Erdman (1998) Candida spp. tumbuh optimal pada suhu 37°C 

dengan pH yang relatif netral, yaitu sesuai dengan kondisi di dalam tubuh manusia. 

Organisme ini juga bersifat dimorfik, serta memiliki kemampuan untuk melakukan 

adhesi dan membentuk biofilm. Jamur ini merupakan organisme anaerob fakultatif 

yang mampu melakukan metabolisme sel, baik dalam suasana anaerob maupun 

aerob (Maharani, 2012). 

Dalam proses metabolismenya, Candida spp. menghasilkan formaldehida, 

asetaldehida, arabinitol dan arabitol. Candida spp. mempunyai dua morfologi. 

Pada keadaan normal, Candida spp. berada dalam bentuk ragi, yang merupakan 

sel tunggal. Dalam bentuk ini, Candida spp. bereproduksi dengan membentuk 

blastospora, yaitu spora yang dibentuk dengan pembentukan tunas. Dalam proses 

ini, sel ragi Candida spp. membentuk tunas yang kemudian tumbuh semakin besar 

dan akhirnya melepaskan diri melalui proses budding. Pada pengamatan secara 

mikroskopik, sel ragi Candida spp. dapat terlihat dalam bentuk bertunas tunggal 

ataupun multipel (Tyasrini dkk., 2006). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14  Morfologi koloni Candida Spp. (Kumar dkk, 2011). 

Menurut Jumiyati dkk (2012) Genus Candida merupakan genus yang 

memiliki banyak jenis spesies dengan bentuk bulat, oval pendek, silindris, elongate 

dan ukuran dari genus ini bervariasi yaitu antara (2-5) x (2,5-10) µm yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.14. Menurut Tyasrini dkk (2006) secara mikroskopis 

Candida sp merupakan organisme eukariot yang memiliki dua bentuk sel yaitu sel 
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ragi dan sel tunas umumnya berbentuk bulat, oval, sampai hampir silindris dapat 

dilihat pada Gambar 2.15 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15  Morfologi sel Candida Spp. (Widyaastutik dkk, 2011) 

2.7  Metode Isolasi dan Skrining Toleran Suhu dan Etanol 

2.7.1 Metode Isolasi 

Mikroorganisme pada suatu lingkungan merupakan populasi campuran 

dari berbagai jenis baik bakteri, kapang, maupun khamir. Mikroorganisme tersebut 

dapat berasal dari tanah, air, udara, tubuh makhluk hidup seperti hewan atau 

tumbuhan, dan juga tanaman. Pemisahan mikroorganisme diperlukan untuk 

mengetahui dan mempelajari jenis, morfologi, fisiologi, dan karakteristik dari 

mikroorganisme tersebut. Teknik pemisahan ini disebut dengan isolasi yang 

disertai dengan pemurnian (Irianto, 2006). Isolasi merupakan proses yang 

dilakukan untuk memisahkan mikroorganisme menjadi isolat murni. Isolat ini 

kemudian akan di tumbuhkan pada media terpisah agar dapat tumbuh dengan 

baik. Ada beberapa metode untuk memperoleh biakan murni dari isolat campuran.  

Dua di antaranya adalah teknik cawan gores dan teknik cawan tuang.  Prinsip dari 

kedua teknik tersebut sama, yaitu mengencerkan biakan campuran hingga setiap 

individu spesies dapat dipisahkan, sehingga setiap koloni yang terbentuk 

merupakan hasil dari pembelahan satu sel. 

Teknik isolasi yang digunakan adalah dilution method. Menurut Vika (2017) 

dilution methode adalah metode pengenceran bertingkat yang terbagi akan 3 

macam teknik isolasi yaitu : 
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1.  Streak plate merupakan metode isolasi dengan menggoreskan 

mikroorganisme pada cawan petri yang berisi medium padat dengan 

menggunakan jarum ose.  

2. Spread plate merupakan teknik isolasi dengan meratakan enceran 

campuran dengan volume 0,01 ml diatas permukaan medium padat 

secara aseptis dengan menggunakan spreader. 

3. Pour plate merupakan teknik isolasi yang dilakukan dengan membuat 

pengenceran secara berturut-turut dengan menggunakan jarum 

inokulasi dan pipet. Kemudian pada pengenceran terakhir diambil 0,1 

ml dan di campurkan pada medium agar, lalu di homogenkan dan 

dibiarkan sampai padat. 

Pada proses pemurnian atau pemisahan perlu dilakukan karena semua 

pekerjaan mikrobiologis memerlukan suatu populasi yang hanya terdiri dari satu 

macam mikroorganisme saja. Teknik tersebut dikenal dengan isolasi mikroba. 

Menurut Algus (2014) ada berbagai cara dalam mengisolasi mikroba, yaitu: 

1. Isolasi pada agar cawan 

Metode isolasi ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

mengencerkan mikroorganisme sehingga didapatkan individu spesies 

yang dapat dipisahkan dari organisme lain. Pada saat setelah inkubasi 

didapatkan koloni yang terpisah yang berasal dari satu sel tunggal. 

Terdapat beberapa metode dalam melakukan isolasi pada agar cawan 

yaitu : metode gores kuadran dan metode agar tuang. 

2. Isolasi pada medium cair 

Metode isolasi ini dilakukan bila mikroorganisme yang ditumbuhkan pada 

medium agar tidak dapat tumbuh. Metode ini juga memerlukan 

pengenceran terlebih dahulu dengan membuat serial pengenceran. 

Semakin tinggi pengenceran yang dilakukan maka peluang untuk 

mendapatkan satu sel akan semakin besar 

3. Isolasi sel tunggal 

Metode ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang memiliki 

sel yang berukuran besar, sehingga tidak dapat diisolasi dengan metode 

agar cawan ataupun medium cair. Metode isolasi sel tunggal dilakukan 

dengan melihat sel mikroorganisme dengan menggunakan pembesaran 
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sekitar 100 kali. Kemudian sel dipisahkan dengan menggunakan pipet 

kapiler atau micromanipulator. 

 

2.7.2 Skrining Isolat Toleran Suhu dan Toleran 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, 1998). 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 (1976) 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 isolat 

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 (1990) efek 

toksisitas etanol terhadap khamir dapat merusak sel atau perubahan struktur sel. 
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Hal ini didukung oleh pernyataan menurut You dkk. (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. 

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 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 dkk (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%. 

 

2.8 Pengukuran Kandungan Etanol dengan Metode Kromatografi Gas 

 Didalam dunia analisis banyak metode yang dapat dilakukan dalam 

menganalisis atau mengidentifikasi suatu komponen. Komponen ini ada berbagai 

macam bentuk, ada yang dalam fase gas, cair maupun padat. Salah satu metode 

menganalisis gas adalah dengan menggunakan kromatografi. Senyawa yang 

dapat dipisahkan dengan menggunakan kromatografi gas harus mudah menguap 
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dan stabil pada suhu 50-300oC (Hasanah, 2008). Kromatografi berasal dari kata 

chroma dan graphein yang merupakan alat analisis yang menggunakan teknik 

pemisahan fisik dengan memanfaatkan perbedaan  yang kecil pada sifat fisik dari 

suatu komponen yang akan dipisahkan (Muharrami, 2011). Menurut Faricha dkk, 

(2014) kromatografi gas adalah pemisahan fisik suatu zat campuran kimia 

berdasarkan fase diam dalam pengaruh fase gerak. Kromatografi Gas digunakan 

dalam menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan komponen dari 

campuran dan dapat mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks (Sumarno, 

2001).  

Pada kromatografi gas terdapat dua fase yaitu fase gerak dan fase diam. 

Menurut Sumarno (2001) senyawa gas akan terlarut dalam fase gerak dan akan 

melewati kolom partisi yang berfungsi sebagai fase diam, senyawa yang memiliki 

kepolaran yang sama akan terperangkap atau berada pada fase diam. Pada 

kromatografi gas fase geraknya berupa gas yang bersifat inert dimana tidak 

bereaksi dengan sampel, dan fase diamnya dapat berupa zat padat dan cair 

(Hasanah, 2008).  Diagram alat kromatografi gas dapat dilihat pada Gambar 2.16 

 

Keterangan : a. Tangki gas pembawa 

   b. Pengatur aliran dan pengatur tekanan gas 

c. Termostat untuk tempatinjeksi cuplikan, kolom, dan detektor 

d.  Tempat injeksi cuplikan 

e.  Kolom 

f.  Detektor 

g.  Pencatat 

Gambar 2.16 Rangkaian Alat Kromatografi Gas (Hasanah, 2018) 
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Menurut Hendayana (2006) mekanisme kerja kromatografi gas yaitu gas 

dalam silinder baja yang bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang telah berisi 

fase diam. Cuplikan yang berupa komponen campuran akan dipisahkan 

diinjeksikan yang biasanya dalam bentuk larutan. Kemudian cuplikan itu akan 

menguap dan terbawa oleh gas menuju kedalam kolom dan didalam kolom terjadi 

proses pemisahan berdasarkan kesamaan polaritasnya. Komponen campuran 

yang tealah terpisahkan satu persatu meninggalkan kolom. Suatu detektir yang 

diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis atau jumlah tiap komponen 

campuran. Kemudian hasil dari pendeteksian akan terekan dengan rekorder dan 

dinamakan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak dan jumlah peak yang 

dihasilkan menyatakan jumlah komponen (senyawa) yang terdapat dalam 

campuran. 

Menurut Hasanah (Kromatografi gas memiliki dasar pemisahan partisi 

cuplikan pada lapisan tipis fase diam, dengan menganggap waktu setiap senyawa 

yang tertahan berbeda. Dari hal tersebut kromatografi gas dapat digunakan 

sebagai analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berdasarkan pada 

perbandingan waktu retensi (waktu yang diperlukan untuk mengelusikan senyawa 

yang telah diinjeksikan). Waktu retensi kemudian akan dibandingkan dengan 

waktu retensi senyawa standar. Metode ini disebut dengan metode spiking yaitu 

dengna menambahkan senyaaw cuplikan kepada senyawa yang akan dianalisis. 

Adapun analisis kuantitatif adalah suatu senyawa yang dihitung berdasarkan pada 

pengukuran luas puncak kromatogram. Titik puncak pada kromatogram memiliki 

bentuk mirip dengan segitiga. Menurut Bulan (2004) cara menghitung presentase 

relatif pada suatu senyawa yang terdeteksi pada kromatogram dapat dihitung 

dengan membandingkan luas komponen dengan  jumlah luas semua cuplikan. 

Rumus perhitungan sebagai berikut : 

  

 

 

  

 

  

 

%komponen = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛
 × 100% 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, 

Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Laboratorium Bioteknologi dan Laboratorium 

Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan Hasil Pertanian Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawiijaya Malang. Dan 

Laboratorium Kimia Analisis Instrumentasi Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2017 hingga September 2018. 

 

3.2  Alat dan Bahan-Bahan 

3.2.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf (TOMMY), 

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

200), oven (Binder), refrigerator. Alat yang digunakan untuk analisa antara lain 

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 FID. 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang dibutuhkan adalah sayuran (brokoli putih, kentang, kubis kuning, 

daun bawang, sawi, pare, kangkung, seledri, wortel, brokoli hijau) berasal dari 

pasar Tawangmangu, glukosa, pepton, yeast extract, agar, chloramphemnicol 

0,05%, aquades, alkohol 70%, alkohol 96%, kapas, tissue, koran, methilen blue, 

gliserol, etanol. 

3.3  Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta 

penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
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mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau 

hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang 

terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Sedangkan, 

pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan 

data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau 

objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan 

menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti. 

Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap isolasi 

khamir dari sampel sayuran (brokoli putih, kentang, kubis kuning, daun 

bawang, sawi, pare, kangkung, seledri, wortel, brokoli hijau), uji toleran suhu, 

uji toleran etanol, kurva pertumbuhan isolat, uji produksi etanol.  

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelutian ini dibagi dalam beberapa tahap 

percobaan meliputi isolasi mikroba,  uji toleran etanol,  uji produktivitas etanol, dan 

uji identifikasi isolasi murni.  Tahapannya adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Persiapan Media 

a. Media YPGA 

Medium YPG agar dibuat dengan mengencerkan 10 gram 

bubuk Yeast 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 (Kumar dkk, 2011). 

b. Media YPGB 

Medium YPG broth dibuat dengan mengencerkan 10 gram 

bubuk Yeast Extract, 20 gram bubuk Pepton, dan 20 gram bubuk 

Glucose dalam 1 lliter akuades. Kemudian diaduk dan dipanaskan 

sampai bubuk terlarut merata. Lalu medium YPG broth disterilkan 

menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210C (Kumar dkk, 

2011). 
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3.4.2 Isolasi Khamir 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Terong, kubis, 

brokoli putih, kentang, kubis kuning, daun bawang, sawi, pare, kangkung, 

seledri, wortel, brokoli hijau. Diambil sampel dan ditimbang sebanyak 5 

gram kemudian dilarutkan ke dalam erlenmeyer berisi 45 ml akuades steril 

dan kemudian di homogen. Setelah itu diinokulasikan larutan sampel tadi 

kedalam 9ml YPG Broth dan diinkubasi pada suhu 30oC selama 48 jam.  

Selanjutnya diambil 1 ml dan diinokulasikan pada media YPGA 

dengan metode spread. Kemudian diinkubasi pada suhu 30oC selama 24 

jam. Setelah itu dilakukan pengamatan dan diambil 1 ose isolat yang 

memiliki ciri-ciri menyerupai khamir dan di streak pada media YPGA + 

Chlorampenicol 0,05% dengan metode streak radian, hingga didapatkan 

koloni tunggal. Koloni tunggal tadi digunakan untuk identifikasi 

mikroorganisme secara mikroskopis dan makroskopis (Modifikasi metode 

Keo-oudone dkk, 2016). 

 

3.4.3 Uji Toleran Suhu 

Isolat dari cawan  petri di inokulasikan pada tes tube yang 

mengandung 3ml YPG (Yeast extract, Peptone, Glukose) 2%. Kemudian 

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

160rpm. Lalu dilakukan sentrifugasi dingin pada 5000rpm, 40C selama 5 

menit dan pelet diambil lalu dicuci dengan aquades steril dan dilakukan 

sebanyak dua kali. Dilakukan pengenceran hingga 10-4 dan di cek OD pada 

660nm. 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 diinkubasi pada suhu 370C, 400C, 

420C, 450C, 500C, 55oC, 60oC (Modifikasi metode Chamnipa dkk, 2018). 

 

3.4.4 Uji Toleran Etanol 

Khamir yang telah didapatkan, dilakukan uji dengan cara 

menggores kuadran dengan penambahan etanol pada konsentrasi yang 

berbeda-beda pada media. Konsentrasi etanol (0%, 1.5%, 3%, 4.5%, 6%, 

dan 7%, 8%, 9%, dan 10%) (v/v) terus ditambahkan pada media sampai 

mikroba tersebut tidak dapat lagi tumbuh pada konsentrasi etanol yang 
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ditambahkan. Isolat yang tumbuh pada konsentrasi etanol 10% dilakukan 

uji kembali dengan digoreskan kembali pada konsentrasi yang lebih tinggi 

yaitu (12%, 15%, 18%, 20%) (v/v), untuk mengetahui sampai sejauh mana 

isolat mampu toleran terhadap etanol. Pada uji tersebut, inkubasi dilakukan 

pada suhu ruang 300C selama 24 jam. Isolat yang didapat diamati dengan 

mikroskop untuk mengetahui morfologi mikkroorganisme (Modifikasi 

metode Chamnipa dkk, 2018). 

 

3.4.5 Pembuatan Kurva Pertumbuhan Khamir 

Satu ose isolat diinokulasikan pada media YPGA dan diinkubasi 

pada shaker waterbath selama 24 jam, tiap 2 jam sekali sampai jam ke- 

dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 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) (Diana dan Titi, 2016). 

3.4.6 Analisis Kadar Etanol Isolat Terbaik dengan Gas Chromatography 

(GC) 

Pengujian kadar etanol dilakukan dengan menggunakan metode 

Gas Crhomatography (GC) FID melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Proses persiapan alat Gas Crhomatography (GC) FID 

2. Analisis kadar alkohol dengan Gas Crhomatography (GC) FID 

 

1. Proses Persiapan Alat Kromatografi Gas 

Tahapan awal yaitu dengan membuat kurva baku etanol. Dibuat 

seri konsentrasi 1,3,5,7 dan 9% dengan konsentrasi 1µL masing-masing 

konsentrasi ke dalam kolom. Di hitung luas puncak etanol pada 

kromatogram dan hasil dari perhitungan dibuat kurva baku dengan 

memplotkan rasio luas puncak etanol dengan kadae etanol (v/v). Kemudian 

dibuat persamaan kurva baku regresi linear (Hasanah, 2012). 

2. Analisis Kadar Etanol dengan Kromatografi Gas 

Adapun tahapan Analisis kadar etanol yaitu ditimbang 400 mikrolit 

sampel ditambahkan dengan 200 mikrolit asetonitril dan dihomogenkan. 

Kemudian diinjekkan 0,4 mikrolit sampel kedalam alat dan diukur nilai 
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asetonitril dan kadar etanol pada alat dengan klik tombol “start” ditunggu 

pada menit ke 13 dan di tekan “analyzed”. Setelah itu di klik “display -> 

peak report -> print -> save” (Hasanah, 2012). 

 

3.4.7 Analisis Data 

Pengolahan data hasil analisis dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif. Data hasil penelitian disusun dalam tabel-tabel, 

diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urutan data untuk 

memudahkan diinterpretasikan sesuai dengan hasil pengamatan yang 

ada. 

 

3.5  Diagram Alir 

3.5.1 Persiapan Agar 

a. Media YPGA 

 

 

      

Ditimbang sebanyak 65 gram 

 

 

Diaduk sambal dipanaskan 

 

Disterilkan pada autoklaf selama 15 menit pada suhu 121ºC 

 

Didiamkan hingga dingin dan memadat 

 

        Dipanaskan lagi hingga mencair 

 

 

 

Gambar 3.1 Pembuatan media YPGA (Modifikasi Kumar dkk, 2011) 

 

 

 

 

Media YPG Agar 

 

Media YPG Agar 

 

Media YPG Agar 

 

Media YPG Agar 

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

Hasil 

 

Hasil 

 

Hasil 

 

Hasil 
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b. Media YPGB 

 

.  

        

       Ditimbang sebanyak 50 gram 

 

 

  Diaduk sambil dipanaskan 

 

Disterilkan pada autoklaf selama 15 menit pada suhu 121ºC 

 

Didiamkan hingga dingin dan memadat 

 

Dipanaskan lagi hingga mencair 

 

 

 

Gambar 3.2 Pembuatan media YPGB (Modifikasi metode Kumar dkk, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media YPG broth  

 

Media YPG broth  

 

Media YPG broth  

 

Media YPG broth  

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

 

1 liter akuades 

Hasil 

 

Hasil 

 

Hasil 

 

Hasil 
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3.5.2 Isolasi Mikroba dari Sampel 

Sampel 

 

Dipotong secara aseptis sebanyak 5 gram 

 

Dihancurkan 

 

Dilarutkan dalam 45 ml akuades steril 

 

Dihomogen 

 

Di inokulasikan 1mL pada YPGB 10mL 

 

Diinkubasi pada suhu 30oC selama 24 jam 

 

  Hasil 

Gambar 3.4 Isolasi Mikroba dari Sampel (Modifikasi metode Keo-oudone dkk, 

2016). 

3.5.3 Seleksi Khamir 

Isolat 

 

    Diambil satu ose 

 

Diinokulasikan 1 ose dengan metode streak radian pada media YPGA 

 

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 

 

 Hasil  

Gambar 3.5 Seleksi Khamir (Modifikasi metode Keo-oudone dkk, 2016). 
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3.5.4 Uji Toleran 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 Uji Toleran Suhu (Modifikasi metode Chamnipa dkk, 2018)

 

Kultur Koloni Tunggal 

Pelet 

 
Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

 
Cek OD pada absorbansi 660 nm 

 
Hitung OD awal untuk dropped 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 37oC, 40 oC, 42 oC, 45 oC, 50 oC, 55 oC, 60 oC selama 48 

jam 

 
Hasil 

 
 

 

 

 

Supernatan 
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3.5.5 Uji Toleran 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 Uji Toleran Etanol (Modifikasi metode Chamnipa dkk, 2018).

Isolat mikroba 

 

 

Isolat mikroba 

Pelet 

 
Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

 
Di ukur nilai OD pada absorbansi 660 nm 

 
Dihitung OD awal untuk dropped test 

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

 
Ditotol 5 µl dari setiap pengenceran ke media agar YPGA + etanol 

(4,5%;6%;7%;8%;9%;10%;12%;15%;18%;20%) 

 
Diinkubasi pada suhu 30oC selama 48 jam  

 
Hasil 

 
 

 

 

 

Supernatan 
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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 Kurva Pertumbuhan Khamir (Modifikasi metode Diana dan Titi, 

2016). 

3.5.7 Uji Produksi Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.9 Uji Produksi Etanol (Modifikasi metode Hasanah, 2012). 

10ml Isolat Khamir 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

Diinokulasikan pada 90 ml media YPB + Glukosa  10% 

Diinkubasi selama 48 jam pada suhu 400C 

Diukur kadar etanol dengan menggunakan GC 

Hasil 

1ml ose Isolat khamir 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

 

Isolat mikroba 

Hasil 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1  Isolasi Mikroba Khamir 

Isolasi khamir pada sayuran dilakukan untuk mendapatkan khamir yang 

memiliki sifat tahan terhadap suhu dan etanol tinggi pada saat melakukan 

fermentasi bioethanol. Isolasi pada sayuran dilakukan untuk mendapatkan khamir 

yang memiliki potensi untuk dapat mengubah glukosa menjadi etanol. Isolasi pada 

sayuran lokal malang menunjukkan keanekaragaman khamir yang terdapat pada 

sayuran. Pada saat ini 95% fermentasi bioetanol melibatkan penggunaan khamir 

(Algus, 2014). Khamir toleran terhadap suhu dan etanol di ambil dari 

mikroorganisme yang berasal dari beberapa sayuran yang ada di pasar lokal 

malang diantaranya terong, kubis, brokoli, kentang kubis kuning, daun bawang 

sawi, pare, labu siam, pokcoi, selada air, buncis, wortel, kentang, kangkung yang 

dapat dilihat dari Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Sampel sayuran lokal di sekitar Malang 

No. Kode Isolat Sumber Isolat 

1 S 01 Terong 

2 S 02 Kubis 

3 S 03 Brokoli 

4 S 04 Kentang 

5 S 05 Kubis Kuning 

6 S 06 Daun Bawang 

7 S 07 Sawi 

8 S 08 Pare 

9 S 09 Labu Siam 

10 S 10 Pokcoi 

11 S 11 Selada Air 

12 S 12 Buncis 

13 S 13 Wortel 

14 S 14 Kentang 

15 S 15 Brokoli 

16 S 16 Brokoli 

17 S 17 Kangkung 

18 S 18 Seledri 
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Metode isolasi dengan pengayaan akan dapat membantu meningkatkan 

kemampuan khamir dalam menghasilkan bioetanol (Steensels et al., 2014). Isolasi 

khamir dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil 5 gram sampel dan 

dimasukkan ke dalam 45 ml akuades steril, lalu di stomacher setelah itu diambil 1 

ml larutan dan di inokulasikan pada 9 ml media YPGB dan di inkubasi selama 72 

jam pada suhu 30oC. Setelah itu  diambil 1 ml pada media cair di inokulasikan pada 

media agar YPGA (Yeast extract, Peptone, Glukose  2% + Agar) dengan metode 

spread plate dan di inkubasi selama 72 jam pada suhu 30oC. Metode spread plate 

dilakukan dengan cara menginokulasikan suspensi bahan yang mengandung 

mikroba pada permukaan medium pada sebuah petridish dengan menggunakan 

spreader. Media YPGA yang digunakan sebelumnya, ditambahkan dengan 

senyawa antibiotik chloramfenicol sebanyak 0,05% untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme selain khamir khususnya. Antibiotik juga 

dimanfaatkan untuk bertahan hidup dan menghadapi mikroorganisme lain yang 

mengancam keberadaannya (Pathania dan Brown, 2008). Selanjutnya diinkubasi 

pada inkubator suhu 30oC selama 3 hari. Selanjutnya mikroorganisme yang 

memiliki kenampakan mirip khamir diambil dan dinokulasikan pada media YPGA 

baru lalu di inkubasi dan disimpan. Setelah itu dilakukan screening  lanjut dengan 

mengisolasi khamir tersebut secara bertahap pada suhu 37oC, 40oC, 45oC. 

Tabel 4.2 Isolat dari sampel sayuran 

 

No Kode Isolat Sumber Isolat 

1 S12 Buncis 

2 S17 Kangkung 

3 S18 Seledri 

4 S17a Kangkung 

5 S17b Kangkung 

6 S17c Kangkung 

7 S13a Wortel 

8 S09 Labu Siam 

9 S18 Seledri 

10 S17d Kangkung 

11 S13b Wortel 



 

44 
 

Pada penelitian ini dari 18 sampel dari pasar lokal kota malang. Didapatkan 

sebanyak 11 isolat yang memiliki ciri mirip seperti khamir dan yang dapat tumbuh 

pada suhu 45oC dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Isolat khamir S17c (a); S17e (b); S18a (c); S12 (d); S17d (e); S17b 

(f); S17a (g); S13a (h); S13b (i); S18b (j); S09 (k) 

 

(a) (b) (c) 

(d) 

(g) 

(f) 

(h) (i) 

(j) 

(e) 

(k) 
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Karakter koloni isolat pada Gambar 4.1 telah sesuai dengan karakter 

koloni khamir yang dijelaskan oleh Kurtzman dkk (2011) yaitu tekstur koloni 

berlendir, rapuh, atau bermembran. Warna koloni secara umum berwarna krem 

hingga putih. Permukaan koloni berkilat, pudar, halus, kasar, berlipat, atau 

bergelombang. Elevasi koloni datar, menjorok ke tengah, cembung, atau kerucut. 

Margin menyeluruh, berombak-ombak, cuping, erose, atau berserabut oleh hifa 

ataupun pseudohifa.. 

4.2  Uji Toleran Terhadap Suhu Khamir 

Khamir yang memiliki sifat toleran terhadap suhu memilki keunggulan 

dalam produksi etanol (Rahim, 2009). Suhu merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan suhu 

pertumbuhannya, di kelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu mesofil, termofil, 

hipertermofil (Prescott, 2005). Kebanyakan mikroorganisme yang terdapat pada 

lingkungan tergolong mesofil (Deegenaars and Watson, 1998). Pada pembuatan 

bioetanol sebagian besar khamir yang digunakan termasuk mesofil (Arora et al., 

2015). Khamir yang tergolong mesofil memiliki suhu optimum 8 – 42oC. Menurut 

Arthur and Watson (1976) 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 terhadap 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 terhadap 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 et al., 2015b). Khamir yang memiliki sifat tahan panas 

diharapkan mampu melakukan metabolisme dan dapat tumbuh pada suhu 

tertentu.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Toleran Suhu 

No Kode Sample 37 oC 40 oC 45 oC 50 oC 55 oC 60 oC 

1 S17c +++ ++ + - - - 

2 S17d +++ ++ + - - - 

3 S17b +++ ++ + - - - 

4 S17a +++ ++ + - - - 

5 S09 +++ +++ + - - - 

6 S12 +++ +++ + - - - 

7 S13a +++ +++ + - - - 

8 S13b +++ +++ + - - - 

9 S17e +++ ++ + - - - 

10 S18a +++ ++ + - - - 

11 S18b +++ ++ + - - - 

Keterangan : (+++) isolat tumbuh sangat baik 

  (++) isolat tumbuh baik 

(+) isolat tumbuh 

(-) isolat tidak dapat tumbuh 

Dari 11 isolat yang didapatkan pada tahap isolasi. Dilakukan uji lanjut yaitu 

menguji ketahanan pada suhu tinggi untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

toleransi khamir pada penelitian ini. Isolat yang didapatkan diinkubasi pada 

rentang suhu 37 oC hingga 60 oC. Pada Tabel 4.3. didapatkan bahwa semua isolat 

pada penelitian ini dapat tumbuh pada suhu 37 oC, 40 oC, dan 45 oC. Isolat S17c, 

S17d, S17a, S17b, S09, S12, S13a, S13b, S17e, S18a, S18b dapat tumbuh 

hingga suhu 45 oC baik ditandai dengan pada pengenceran 10-3 metode dropped 

test isolat tersebut masih mampu tumbuh, Namun pada suhu 50oC, 55oC, 60 oC 

semua isolat pada penelitian tidak dapat tumbuh pada media agar padat. Pada 

penelitian Techaparin (2017) didapatkan isolat khamir dari buah, bunga yang 

berasal dari Thailand hanya mampu tumbuh baik pada suhu 40 oC, pada 45 oC 

isolat dapat tumbuh namun tumbuh tipis pada media agar.  Isolat yang tidak dapat 

tumbuh pada suhu diatas 45 oC dikarenakan sel dari isolat khamir tersebut rusak 

terkena panas. Pada penelitian Chamnipa dkk. (2014) isolasi dari sampel buah-

buahan busuk, tanah, kotoran, kulit tanaman busuk didapatkan 6 isolat yang hanya 

mampu tumbuh baik pada suhu 42oC ditandai dengan isolat Rz3-1; Rz5-1; Rz8-1; 

S6; S10; S11 pada dropped test ke 1 hingga 3 mampu tumbuh baik namun pada 

drop test 4 mulai tumbuh tipis dan ada yang tidak tumbuh.  
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Kemampuan isolat yang mampu toleran terhadap suhu bergantung pada 

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

meningkatkan fluidiy 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 

akan mati. Menurut Arora et al. (2015) mikroorganisme toleran suhu 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. Dilihat pada Saccharomyces genome database 

(SGD) terdapat 19 HSPs dan chaperones lainnya. Protein ini banyak dihasilakan 

setelah adanya induksi heat-shock. HSPs diproduksi pada kondisi tidak normal 

dan meningkat akibat heat-shock. Protein yang terdenaturasi merusak fungsi sel 

dan keberadaannya dapat menyebabkan masalah maka perlu dihilangkan sifat 

tersebut dari sel agar meningkatkan toleran terhadap suhu. Transkripsi dari 

berbagai HSPs diaktifkan oleh Hsf1p, yang mengatur 5% ekspresi gen dalam 

proses pelipatan protein, generasi protein, metabolisme karbohidrat dan 

mengkoordinir dinding sel pada S. cerevisiae. Homotrimer dari Hsf1p berikatan 

dengan HSE (heat-shock element) untuk mengaktifkan transkripsi gen target. 

Meskipun Hsf1p mengalami fosforilasi dan menjadi terfosforilasi berlebihan akibat 

heat shock. Hal ini lah yang membuat pada Hsf1p mengarah pada pengikatan 

Hsf1p dengan HSE dan aktivasi transkripsi berikutnya. Pada kondisi suhu rendah, 

Hsf1p termediasi tingkat ekspresi dari gen pengkodean HSP rendah. Meskipun 

Hsf1p mengatur ekspresi beberapa gen responsif stres, Hsf1p mutan hiperaktif 

downstream gen cukup membuat gagal dalam meningkatkan Toleran terhadap 

suhu. Oleh karena itu Hsf1p mutan tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan semua 

gen yang diperlukan untuk toleran suhu. 
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4.3  Uji Toleran Etanol pada Khamir 

Skrining isolat toleran terhadap etanol dilakukan untuk mendapatkan isolat 

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 (1990) efek 

toksisitas etanol terhadap khamir dapat merusak sel atau perubahan struktur sel. 

Hal ini didukung oleh pernyataan menurut You dkk. (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. 

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 dan 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. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat toleran terhadap 

kadar etanol, maka semakin tinggi pula kemungkinan kadar etanol yang dihasilkan 

dari proses fermentasi karena waktu yang di butuhkan dalam proses fermentasi 

akan semakin lama. Toleransinya terhadap etanol merupakan karakter yang 

menentukan kemampuannya sebagai starter pada proses pembuatan bioetanol 

sehingga mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai sumber biofermentasi. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Toleran Etanol 

No Kode 
Sampel 

4,5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18% 20% 

1 S17c +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

2 S17d +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

3 S17b +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

4 S17a +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

5 S09 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

6 S12 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

7 S13a +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + - - 

8 S13b +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + - - 

9 S17e +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ - - - 

10 S18a +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

11 S18b +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + - - 

Keterangan : (+++) isolat tumbuh sangat baik 

  (++) isolat tumbuh baik 

(+) isolat tumbuh 

(-) isolat tidak dapat tumbuh 

 

Uji toleransi etanol dilakukan pada media padat yang mengandung etanol  

pada kadar 4,5% hingga 20%. Isolat pada Tabel 4.4 merupakan isolat yang 

mampu toleran terhadap etanol. Isolat dari sayuran lokal diambil 1 ose  dan 

diinokulasikan pada medium YPGB dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30oC. 

Selanjutnya dilakukan metode droptest pada media YPGA yang telah ditambahkan 

konsentrasi etanol (4,5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%). Pada 

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa isolat yang dapat tumbuh pada kadar etanol 15% 

adalah S17c, S17d, S17b, S17a, S09, S12, S13a, S13b, S18a, dan S18b. Menurut 

penelitian Maiorella (1981) bahwa toleransi berbagai khamir terhadap etanol 

tergantung pada strain yang dipilih, tetapi secara umum pertumbuhan sel terhenti 

sepenuhnya dalam etanol konsentrasi lebih besar dari 13,6%. Hasil  penelitian Tao 

and Gao (2011) didapatkan bahwa isolat khamir yang di dapatkan hanya mampu 

bertahan pada kadar etanol 14% yang ditandai dengan adanya gas pada tabung 

durham, pada kadar etanol 16% tidak terdapat gas pada tabung durham. Menurut  

Kubota and Takeo (2014) yang menyatakan bahwa konsentrasi etanol tinggi dapat 
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menghambat pertumbuhan sel khamir sehingga dapat dikatakan sebagai inhibitor, 

karena pada kadar etanol 6% dapat mempengaruhi tren kurva pertumbuhan. 

Dapat disimpulkan bahwa isolat diatas lebih unggul dari penelitian sebelumnya. 

Khamir mampu bertahan pada kadar etanol tinggi dikarenakan memiliki 

membran yang tahan dan responsif terhadap etanol. Toleransi yang tinggi 

terhadap etanol disebabkan komposisi lipid yang unik dari membran plasmanya 

yang mensintesis lebih banyak ergosterol dibandingkan dengan kolesterol dan 

fosfolipid. Kolesterol dan fosfolipid mengandung residu asam lemak tidak jenuh 

dalam proporsi yang sangat tinggi (Ingram et al., 1984). Didukung oleh penelitian 

Gunasekaran (1986), bahwa sel membran khamir Zymomonas mobilis yang 

dimiliki mampu mengubah kandungan asam lemak untuk menetralkan pengaruh 

dari etanol yang merugikan. Asam lemak utama pada Zymomonas mobilis adalah 

asam miristat, asam pamitat, dan asam cis-vaccenic. Diantara phospolipids, 

phospotidil etanolann adalah yang paling banyak. Konsentrasi yang tertinggi dari 

asam cis-vaccenic dan hopanoids yang tidak bisa dalam membran sangat 

responsif terhadap etanol tinggi. Kemampuan toleransi khamir terhadap etanol 

berbeda-beda tergantung dari strain dan komposisi plasma membran berupa 

Unsaturated fatty acid dan fatty acyl yang berperan dalam mempertahankan 

integritas membran sel khamir. S.cerevisiae dapat tumbuh hingga konsentrasi 

etanol 16,5%. Kemampuan S. cerevisiae yang tidak sensitif terhadap kadar etanol 

menunjukkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan spesies lain (Teramoto 

dkk., 2009). Mekanisme yang terjadi pada saat sel terpapar etanol yaitu 

pengaktifan sintesis gliserol dan trehalose, terjadi akumulasi Hsp 104 (stress 

protein) Hsp12, serta modifikasi membran plasma berupa aktivasi membran 

ATPase, subtitusi ergosterol menjadi lanosterol. Sehingga terjadi peningkatanan  

jumlah phosphatidyl inositol dan phosphatidyl cholin (Jackson, 2008). 

 

4.4  Kurva Pertumbuhan Isolat Toleran Terhadap Suhu Dan Etanol 

Pada saat proses fermentasi khamir berlangsung, khamir mengalami 

pertumbuhan yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah sel dari waktu 

ke waktu. Khamir dapat tumbuh pada media sederhana yang mengandung 

karbohidrat, nitrogen, garam mineral (Rahim, 2009). Biomassa digunakan untuk 

melihat kurva pertumbuhan dari khamir yang akan diamati. Menurut Rahim (2009) 

biomassa yang dihitung adalah bobot  biomassa kering yang terdapat dalam cairan 

fermentasi. Menurut Sumasih (2003) kurva pertumbuhan diperoleh dengan 
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membuat plot antara waktu inkubasi dan Optical Density (OD) yang digunakan 

untuk menyatakan massa atau jumlah sel. Pada dasarnya kurva pertumbuhan 

dibagi menjadi empat fase yaitu fase lag (adaptation time), fase log, fase stationer, 

dan fase death phase (kematian). Menurut Zahara (2011) pada saat fase lag 

mikroorganisme akan melakukan adaptasi terhadap lingkungan, pada fase ini 

belum terjadi proses pembelahan sel namun sudah terjadi peningkatan massa 

volume, sintesis enzim, protein, RNA dan peningkatan aktifitas metabolik; fase 

eksponensial merupakan fase dimana terjadi lonjakan jumlah sel dikarenakan 

terjadi pembelahan secara biner dan meningkatnya produktifitas biomassa sel; 

fase stationer merupakan fase dimana jumlah sel hidup dan sel mati seimbang 

sehingga seolah-olah tidak terjadi penambahan sel; fase kematian merupakan 

fase dimana jumlah sel mati lebih banyak dibandingkan sel hidup yang diakibatkan 

oleh menumpuknya produk dari metabolisme yang bersifat toksik bagi selnya, 

nutrisi  dan energi cadangan habis. 

Pada penelitian ini Menurut Rahmawati (2018) pembuatan kurva 

pertumbuhan digunakan untuk mengetahui fase logaritmik isolat sehingga dapat 

ditentukan waktu penuangan inokulum pada media fermentasi. Menurut Budianto 

(2016) semakin lama mikroorganime akan mengalami pertumbuhan dengan 

meningkatnya nilai OD, semakin keruh suspensi maka semakin tinggi konsentrasi 

mikroorganisme yang tumbuh pada sampel. 

Kurva pertumbuhan isolat S12 dibuat dengan mengamati OD pada isolat 

setiap 2 jam. Data absorbansi kemudian diplotkan dalam grafik dengan waktu 

inkubasi sebagai sumbu absis dan OD pada sumbu ordinat. Grafik kurva 

pertumbuhan isolat S12 dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan Isolat S12 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-4. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-6 hingga ke-10, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

12 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S12 sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang.  

Gambar 4.3 Kurva Pertumbuhan Isolat S18b 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-8. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-8 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

18 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S18b sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang.  

 

Gambar 4.4 Kurva Pertumbuhan Isolat S18a 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-2. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-4 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

16 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S18a sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 
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Gambar 4.5 Kurva Pertumbuhan Isolat S17c 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-4. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-6 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

16 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S17c sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

Gambar 4.6 Kurva Pertumbuhan Isolat S17e 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-6. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-8 hingga ke-14, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

16 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S17e sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Kurva Pertumbuhan Isolat S09 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-6. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-6 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

18 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S09 sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

Gambar 4.8 Kurva Pertumbuhan Isolat S13b 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-4. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-6 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

18 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S13b sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

Gambar 4.9 Kurva Pertumbuhan Isolat S17a 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-2. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-4 hingga ke-18, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

20 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S17a sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

Gambar 4.10 Kurva Pertumbuhan Isolat S13a 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-4. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-6 hingga ke-14, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

16 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S13a sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

 

 

Gambar 4.11 Kurva Pertumbuhan Isolat S17d 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

fase lag atau fase lag tidak kelihatan pada pengamatan dengan rentan waktu per 

2 jam. Isolat ini mengalami peningkatan pada jam ke-2 hingga ke-14, pada fase ini 

sel isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam 

ke-16 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S17d sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Kurva Pertumbuhan Isolat S17b 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai OD sel isolat tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada jam ke-0 hingga ke-6. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa pada fase tersebut merupakan adaptasi atau fase lag. 

Kemudian mengalami peningkatan pada jam ke-12 hingga ke-16, pada fase ini sel 

isolat mengalami penambahan sel dengan melakukan metabolisme. Pada jam ke-

18 hingga ke-24 jam didapatkan tren isolat dengan kode S17b sedang fase 

stasioner dimana jumlah sel mati dan sel hidup seimbang. 

Isolat pada penelitian ini yang diduga kuat adalah khamir bergenus 

Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp selanjutnya diamati kurva 

pertumbuhan. Kurva pertumbuhan pada isolat penelitian ini dapat dilihat pada data 

(Gambar 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12)  didapatkan tren 

kurva pertumbuhan yang berbeda-beda. Menurut Rahim (2009) khamir 

memerlukan medium dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan seperti 

unsur dasar yang dibutuhkan adalah karbon, nitrogen, oksigen fosfor, zat besi dan 

magnesium. Secara umum kurva pertumbuhan dimulai dari fase lag phase. Fase 

lag phase merupakan fase adaptasi mikroorganisme terhadap lingkungan. 

Semakin pendek waktu lag phase maka semakin cepat masuk ke dalam fase log 

phase. Fase log phase merupakan fase dimana sel mengalami pertumbuhan dan 

menghasilkan etanol. Menurut Putri dan Tri (2013) dalam proses metabolisme 

khamir glukosa akan masuk ke dalam reaksi glikolisis dan menghasilkan dua asam 

piruvat. Namun asam piruvat ini dimanfaatkan oleh khamir dengan dua cara 

berbeda, pada saat terdapat oksigen, glukosa akan dioksidasi melalui jalur 

respirasi melalui siklus krebs (TCA cycle) di mitokondria untuk pertumbuhan. 

Pada kurva pertumbuhan pada data diatas (Gambar 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 

4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12) dihasilkan tren kurva pertumbuhan yang akan 

dijadikan sebagai dasar waktu penuangan inokulum yang terbaik yakni saat isolat 

mengalami pertumbuhan sel paling tinggi. Dari data grafik diatas dapat ditentukan 

waktu penuangan inokulum pada media fermentasi yakni pada akhir fase 

logaritmik. Fase logaritmik pada tiap isolat memiliki waktu yang berbeda-beda 

pada isolat s12 fase logaritmik pada jam ke-6 hingga ke-10; isolat s18b pada jam 

ke-8 hingga ke-16; isolat s18a pada jam ke-4 hingga ke-16; isolat s17c pada jam 

ke-6 hingga ke-16; isolat s17e pada jam ke-8 hingga ke-14; isolat s09 pada jam 

ke-6 hingga ke-16; isolat s13b pada jam ke-6 hingga ke-16; isolat s17a pada jam 

ke-4 hingga ke-18; isolat s13a pada jam ke-6 hingga ke-14; isolat s17d pada jam 
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ke-2 hingga ke-14; isolat s17b 12 hingga ke-16. Pada penelitian lain diperoleh 

beberapa fase logaritmik yang berbeda pada isolat yang diduga Candida sp pada 

jam ke-28 (Erdman dkk., 1984); jam ke-25 (Nikawa dkk., 1998). Pada penelitian 

lain juga diperoleh fase logaritmik yang berbeda pada isolat yang diduga 

Saccharomyces cerevisiae pada mengalami fase logaritmik pada jam ke-6 jam 

(Rahim, 2009). Perbedaan tren dan rentang waktu logaritmik dapat terjadi 

dikarenakan kemungkinan strain dari isolat diatas berbeda-beda. Selain itu ada 

faktor eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme, sehingga titik akhir dari fase logaritmik berbeda. Menurut 

Dwijoseputro (2010) pada fase tersebut pembiakan bakteri berlangsung sangat 

cepat sehingga bakteri yang beradapada fase ini sangat cocok dijadikan inokulum 

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

waktu terbaik untuk penuangan inokulum ke media produksi agar isolat tidak 

membutuhkan waktu lama untuk fase adaptasi dalam media produksi sehingga 

diharapkan produksi enzim selulase pada media produksi lebih cepat. 

 

4.5  Uji Produksi Bioetanol 

Khamir yang dapat menghasilkan etanol bersifat ethanologenic (Rahim, 

2009). Etanol merupakan hasil fermentasi glukosa dengan bantuan starter. Etanol 

tergolong metabolit primer karena dihasilkan dari jalur metabolisme utama yaitu 

Embden Meyerhof Parnas (EMP), Entner-Dourdorof dan jalur Hexose 

Monosphosphate (HMP) (Trevelyan dan Harrison, 1950). Etanol diproduksi pada 

saat fase log melalui jalur metabolisme primer secara anaerob. Menurut Rahim 

(2009) Fermentasi etanol merupakan sebuah proses biologis dimana glukosa, 

fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler serta produksi sisa 

metabolisme berupa etanol dan karbondiosida. Faktor penting yang dapat 

mempengaruhi hasil etanol dan efisiensinya yaitu (1) kondisi fisiologis inokulum 

mikroba yang ditambahkan kedalam media. (2) kondisi lingkungan selama proses 

fermentasi berlangsung, (3) kualitas bahan media. Faktor lingkungan yang paling 

penting yaitu pH dan suhu. Menurut Rahim (2009) setiap metabolit sangat 

dipengaruhi oleh oksigen, ph, temperatur, dan komposisi kimia dari zat untuk 

pertumbuhannya.  
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Gambar 4.13 Uji Produksi Bietanol 

Pada penelitian ini suhu yang digunakan adalah 40oC dengan waktu 

fermentasi 12 jam, 24 jam, 48 jam dan kadar gula yang digunakan adalah 10%. 

Fermentasi dilakukan dengan cara isolat diambil pada waktu log sel berakhir 

dimana dimaksud agar isolat ini dapat langsung melakukan metabolisme lanjut 

tanpa perlu melakukan fase adaptasi atau lag phase kembali. Kultur cair tadi di 

pisahkan menjadi dua, salah satunya diukur OD dengan panjang gelombang 

600nm. Kemudian sisa dari isolat tadi diambil 10ml sampel dan dimasukkan ke 

media fermentasi secara aseptis. Kemudian diamati kadar etanol pada 12 jam, 24 

jam, 48 jam dengan menggunakan kromatografi gas FID.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Kromatogram Hasil Fermentasi Etanol 48 jam Isolat S17e 
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Pada Gambar 4.14 merupakan kromatogram etanol hasil terbaik dari isolat 

yang ditemukan dibandingkan dengan isolat kontrol yang merupakan isolat yang 

sering digunakan dalam industri bioetanol. 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 4.14 didapatkan waktu retensinya 7,718 

menit dan persen area 4,27%.  

Dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan Lampiran 4 pada waktu 12 jam isolat 

dengan kode s17b, s17c, s13, s12, s09, s18b, s17d, s13b, s17e, s17a, s18a belum 

menghasilkan etanol. Produksi etanol dipengaruhi oleh konsumsi gula oleh khamir 

(Wardani, 2013). 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 subsrat untuk pertumbuhan dibandingkan pembentukan produk. 

Dari literature tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jam ke 12 kemungkinan 

besar proses fermentasi belum terjadi dikarenakan mikroorganisme masih 

menggunakan substrat sebagai media untuk pertumbuhkan bukan sebagai 

pembentukan produk. Hal ini dapat terjadi dikarenakan isolat dari kultur cair 

kemungkinan masih mengalami fase adaptasi ulang pada saat di inokulasikan 

pada media fermentasi.  

Pada waktu 24 jam isolat dengan kode s17b, s17c, s13, s09, s17d, s13b, 

s17e, s17a didapatkan telah menghasilkan etanol. Pada data diatas didapatkan 

bahwa terjadi peningkatan kadar bioetanol pada saat jam ke-12 dan pada jam ke-

24. Hal ini sesuai dengan pendapat Kunaepah (2008) bahwa semakin lama waktu 

fermentasi, Saccharomyces cerevisiae berkembang biak dan jumlahnya 

bertambah sehingga kemampuan untuk memecah substrat/glukosa yang ada 

menjadi alkohol. Menurut Bestari (2013) pada waktu yang berbeda terjadi 

peningkatan kadar etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi karena 
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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 

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 4.13 didapatkan bahwa pada jam 24 ke 48 jam kadar etanol 

pada isolat s17b, s17c, s13, s17d, s13b, s17a 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 penelitian Sari dkk. (2008) khamir memiliki 

kemampuan untuk merubah senyawa etanol menjadi ester pada kurun waktu 

tertentu. Semakin lama proses fermentasi yang dilakukan maka konsentrasi etanol 

yang dihasilkan akan semakin besar, 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 
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yang teroksidari menjadi asam asetat (Febrianti, 2018). 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, penurunan  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. 

Dapat dilihat pada Gambar 4.13  data diatas diketahui bahwa pada isolat 

S12, S18b dan S18a didapatkan tidak dapat menghasilkan etanol. Hal ini dapat 

terjadi karena pada isolat tersebut kemungkinan adalah khamir yang bergenus 

Candida sp. Candida sp merupakan genus khamir yang memiliki banyak spesies, 

namun dari beberapa spesies tersebut ada yang tidak dapat melakukan fermentasi 

sehingga tidak dapat menghasilkan etanol (Cahyadi dkk., 2006).  Menurut Tyasrini 

dkk. (2006) Candida sebagian besar melakukan metabolisme sekunder 

menghasilkan xilitol, eritritol, formaldehida dan asetaldehid dalam konsentrasi 

cukup tinggi. Karena tidak menghasilkan etanol maka pada saat di ukur kadar 

etanol dengan gas chromatografi tidak terbaca. Menurut Rahim (2006) etanol 

dapat terbentuk jika kondisi metabolisme dalam keadaan anaerob, jika dalam 

keadaan aerob atau adanya oksigen maka khamir akan sepenuhnya 

mengoksidasi piruvat menjadi karbondioksida dan air. 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa isolat S17d lebih unggul 

dibandingkan isolat lainnya. Semakin lama waktu fermentasi maka semakin 

banyak pula kandungan etanol yang dihasilkan, namun jika melewati batas 

optimum maka terjadi penurunan. Menurut Setiawati (2018) pada penelitiannya 

semakin lama penyimpanan maka nilai kadar alkohol yang dihasilkan akan 

semakin banyak dikarenakan khamir masih melakukan metabolisme. Semakin 

lama proses fermentasi maka gas CO2 yang terbentuk juga akan semakin banyak, 

pada kondisi ini tidak baik untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dan juga 

untuk proses fermentasi bioetanol. Dengan adanya produksi gas selama proses 

fermentasi maka pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae akan terhenti meskipun 

sel tetap hidup. Kemudian akan mulai menghasilkan alkohol kembali ketika gas 

CO2 dihilangkan (Azizah, 2012). Menurut Hambali et al (2008) pada saat proses 

fermentasi 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul alkohol dan 2 molekul 

karbondioksida. Gas karbondioksida yang dihasilkan memiliki stoikiometri yang 
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sama dengan etanol yang dihasilkan 1 : 1. Menurut Adam (1985) dalam penelitian 

Sari dkk. (2008) menyatakan bahwa jumlah etanol yang dihasilkan tergantung 

pada banyaknya gula yang tersedia di dalam substrat. Pada penelitian ini gula 

yang di berikan pada media sebanyak 10% dari 100 mL media fermentasi 

seharusnya didapatkan kadar etanol 5%, namun pada penelitian ini kadar etanol 

terbanyak yaitu 3,13%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan khamir mengalami 2 fase  

yaitu fase pertumbuhan dan fase fermentasi. Menurut Fitriani dkk (2016) pada saat 

fermentasi, Saccharomyces cerevisiae terlebih dulu mengalami masa 

pertumbuhan sebelum siap menghidrolisis gula menjadi alkohol. Pertumbuhan 

awal ditandai dengan pembesaran volume dan berat sel, kemudian sel-sel 

membelah sangat cepat hingga populasinya besar dan siap untuk menghidrolisis 

alkohol. Pada saat fase pertumbuhan gula akan digunakan untuk pembesaran 

volume dan berat sel sehingga produksi etanol tidak optimal. Selain itu produksi 

etanol yang cenderung rendah terjadi akibat kondisi lingkungan yang mungkin 

tidak tepat dikarenakan pada saat proses fermentasi berlangsung, khamir juga 

akan menghasilkan asam dimana asam tersebut akan mengganggu stabilitas sel 

sehingga mempengaruhi produktifitas etanol. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni: 

1. Isolat yang mampu toleran pada suhu 45oC yaitu S17d, S17b, S17a, S13a, 

S13b, S18b S18a, S12, S09, S17c, S17e, S09 sedangkan pada uji toleran 

terhadap etanol pada isolat S17c, S17d, S17b, S17a, S09, S12, S13a, S13b 

merupakan isolat khamir yang mampu toleran terhadap etanol 15%. 

2. Isolat dengan kode S17d yang berasal dari kangkung merupakan isolat yang 

berpotensi dikarenakan mampu tumbuh baik pada toleran suhu dan toleran 

etanol, namun juga dapat menghasilkan etanol sebesar 3,13 %. 

 

Saran 

1. Perlu dilakukan Identifikasi terhadap isolat terbaik 

2. Perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai isolat terbaik untuk produksi 

etanol 

3. Perlu adanya variasi media fermentasi (molase, air tebu, sukrosa, dan pati) 

dan penambahan zat seperti KH2PO4 dan MgSO4 untuk mengetahui 

kemampuan produktifitas khamir pada media yang berbeda. 
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Lampiran 

Lampiran 1. Prosedur Analisis  

1. Persiapan Media (Kumar dkk, 2011). 

a. Media YPGA 

1) Ditimbang 10 gram bubuk Yeast Ectract, 20 gram bubuk Pepton, 20 

gram bubuk Glucose, 15 gram bubuk Agar, dan ditambahkan 

Chloramphemnicol 0.5%. dalam 1 liter akuades 

2) Diaduk dan dipanaskan sampai bubuk terlarut merata 

3) Disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210C 

4) Didiamkan hingga dingin dan memadat 

b. Media YPGB 

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

gram bubuk Glucose, dan ditambahkan Chloramphemnicol 0.5%. 

dalam 1 liter akuades 

 Diaduk dan dipanaskan sampai bubuk terlarut merata 

 Disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 

1210C 

 Didiamkan hingga dingin 

2. Tahap Pengayaan Sampel (Kumar dkk, 2011). 

1) Sampel dipotong dan ditimbang 5 gram 

2) Dihancurkan 

3) Dilarutkan dalam akuades steril 45 mL 

4) Dihomogenkan 

5) Diambil 1 mL dan diinokulasikan pada media `10mL YPGB 

6) Diinkubasi 30oC selama 24 jam 

3. Tahap Seleksi Khamir (Keo-oudone dkk, 2016). 

1) Diambil 1 ose isolat 

2) Diinokulasikan 1 ose dengan metode streak radian pada media 

YPGA 

3) Diinkubasi pada suhu 300C selama 24 jam 

4) Diinokulasikan 1 ose dengan metode streak radian pada media 

YPGA 

5) Discreening suhu secara bertahap dengan diinkubasi pada suhu 

37oC, 40oC, dan 45oC 
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4. Uji Toleran Suhu (Chamnipa, dkk., 2018). 

1) Diinokulasikan pada media YPGB dalam tabung reaksi 

2) Diinkubasi pada suhu 300C dalam shakerwaterbath selama 18 jam 

3) Diambil 1 ml isolat dengan menggunakan mikropipet 

4) Disentrugasi pada 5000 rpm, 40C, selama 5 menit 

5) Natan 

6) Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

7) Cek OD pada absorbansi 660 nm 

8) Hitung OD awal untuk spot test 

9) Dibuat serial pengenceran 100, 10-1, 10-2, 10-3 

10) Ditotol 5 µl dari setiap pengenceran ke media agar YPGA 

11) Diinkubasi pada suhu 37oC, 40 oC, 42 oC, 45 oC, 50 oC, 55 oC, 60 oC 

selama 48 jam 

5. Uji Toleran Etanol (Chamnipa, dkk., 2018). 

1) Diinokulasikan pada media YPGB dalam tabung reaksi 

2) Diinkubasi pada suhu 300C dalam shakerwaterbath selama 18 jam 

3) Diambil 1 ml isolat dengan menggunakan mikropipet 

4) Disentrugasi pada 5000 rpm, 40C, selama 5 menit 

5) Natan 

6) Pelet dicuci dengan dH2O steril, lalu divortex 

7) Cek OD pada absorbansi 660 nm 

8) Hitung OD awal untuk spot test 

9) Dibuat serial pengenceran 100, 10-1, 10-2, 10-3 

10) Ditotol 5 µl dari setiap pengenceran ke media agar YPGA + 

4,5%;6%;7%;8%;9%;10%;12%;15%;18%;20% 

11) Diinkubasi pada suhu 30oC selama 48 jam 

6. Kurva Pertumbuhan Khamir (Diana dan Titi, 2016). 

1) Satu ose isolat diinokulasikan pada media YPGA  

2) Diinkubasi pada shaker waterbath selama 24 jam, tiap 2 jam sekali 

sampai jam ke-24 

3) Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nm dengan 

menggunakan spectrofotometer uv-vis sehingga didapatkan nilai OD 

(Optical Density). Kurva pertumbuhan ditentukan dengan membuat 

plot antara waktu inkubasi dan OD 
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7. Kadar Alkohol Metode Gas Chromatography (Hasanah, 2012). 

1) Pembuatan Kurva Baku Etanol 

2) Dibuat seri konsentrasi 1,3,5,7 dan 9% dengan konsentrasi 1 µl 

masing-masing konsentrasi kedalam kolom 

3) Hitung luas puncak etanol pada kromatogram 

4) Buat kurva baku dengan memplotkan rasio luas puncak etanol 

dengan kadar etanol ( & v/v) 

5)  Buat persamaan kurva baku regresi linear 

8. Analisa Kadar Etanol Dengan Kromatografi Gas (Hasanah, 2012). 

1) Ditimbang sample 400 mikrolit sample ditambahkan dengan 200 

mikrolit 

Asetonitril 

2) Diukur nilai Asetonitril dan kadar etanol pada Alat 

3) Dicatat hasilnya 

4) Diambil sample sebanyak 0,4 mikrolit 

5) Di klik “start” pada GC, sample di injeksikan ke alat 

6) Ditunggu hingga menit ke-13 

7) Ditekan “analyzed” 

8) Di klik “display -> peak report -> print -> save 
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 Lampiran 2. Tabel Nilai OD Droptest Toleran terhadap suhu dan Ethanol 

Tolerant 

 

Lampiran 3. Tabel Nilai OD Pembuatan Inokulum  

 

 

 

 

 

 

 

Kode 

Sampel 

Nilai Absorbansi V1 (µL) V2 (H20) (µL) 

S17b 0,163 306,75 693,25 

S17c 0,434 115,21 884,79 

S13 0,187 267,38 732,62 

S12 0,225 222,22 777,78 

S09 0,217 230,41 769,59 

S18b 0,222 225,23 774,77 

S17d 0,208 240,38 759,62 

S13b 0,133 375,94 624,06 

S17e 0,208 240,38 759,62 

S17a 0,273 183,15 816,85 

S18a 0,213 234,74 765,26 
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Lampiran 4. Analisis Kadar Etanol Hasil Fermentasi Menggunakan 

Kromatografi Gas 

 Perhitungan Kurva Standar Etanol 

 

 Linieritas dari Etanol dengan Acetonitrile 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Berat (g) Area Rasio Berat (g) 

%CV 

ACN Etanol Etanol ACN Berat Area Terukur Terhitung 

1 0,1536 0,1565 1.016.639,23 1.364.111,03 0,981 0,7453 0,981 0,1535 99,91 

2 0,0766 0,1570 561.310,53 1.498.592,29 0,488 0,3746 0,493 0,0773 100,97 

3 0,0379 0,1571 342.576,29 1.955.773,94 0,241 0,1752 0,230 0,0362 95,41 

4 0,0192 0,1517 94.798,27 911.361,78 0,127 0,1040 0,137 0,0207 107,87 

5 0,0090 0,1543 40.813,12 926.015,40 0,058 0,0441 0,058 0,0089 98,79 

6 0,0035 0,1578 13.706,18 865.474,10 0,022 0,0158 0,020 0,0032 92,20 

7 0,0030 0,1557 1.042,49 71.270,80 0,019 0,0146 0,019 0,0029 97,90 

y = 0,7597x + 0,0003
R² = 0,9997
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 Kromatogram Sampel 

 Isolat S12 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S17e 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S18a 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S17a 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S18b 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S17c 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S13 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S09 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S17b 

 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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 Isolat S17d 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

89 
 

            

 Isolat S13b 

o Waktu Fermentasi 12 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 24 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Waktu Fermentasi 48 Jam 
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Lampiran 5. Hasil Uji Toleran terhadap Suhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : (a) suhu 37oC; (b) suhu 40oC; (c) suhu 45oC; (d) suhu 50oC, (e) 

suhu 55oC 
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Lampiran 6. Hasil Uji Toleran terhadap Etanol 

Keterangan : (a) Media YPGA + 12% etanol; (b) Media YPGA + 15% etanol; (c) Media 

YPGA + 18% etanol; (d) Media YPGA + 20% etanol 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inokulasi isolat ke media YPGB Proses Inkubasi  

Pengamatan morfologi sel Medium fermentasi etanol 
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Isolasi mikroorganisme dari sampel 

Media YPGB yang telah selesai di sterilisasi 


