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REXGA LOVICA P. 0711010020-101. Optimasi pH dan Suhu untuk Produksi 

Etanol dari Nira Siwalan oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

Metodologi Permukaan Respon. 

Pembimbing: Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

 

RINGKASAN 

 

Etanol sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi alternatif yang 

bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbaharui serta diproduksi baik secara fermentasi 

maupun sintesis kimiawi. Etanol dapat diproduksi secara fermentasi dari beragam bahan 

baku yang bersumber gula seperti nira siwalan (Borassus flabelliber). Nira siwalan 

merupakan sirup gula dari pohon siwalan yang mengandung kadar gula, nitrogen serta 

vitamin B yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Flocculent Saccharomyces 

cerevisiae (NRRL Y-256) merupakan khamir unggul karena memiliki kemampuan 

memecah sukrosa pada medium fermentasi, serta memiliki sifat flokulasi antar sel 

sehingga memudahkan proses pemisahan sel dari etanol dan akan menekan biaya untuk 

pemurnian etanol pada industri etanol.  

Upaya untuk membangun suatu proses produksi etanol yang maksimal, dibutuhkan 

standar operasi dan optimasi fermentasi. Proses fermentasi sangat memerlukan ketepatan 

kondisi pH dan suhu fermentasi karena sangat berkaitan dengan kinerja optimal enzim 

dalam sel untuk menghasilkan etanol yang tinggi. Optimasi dengan Metodologi 

Permukaan Respon (MPR) merupakan metode yang sesuai untuk mengidentifikasi efek 

variabel tunggal dan mencari kodisi optimum pada sistem multivariabel secara efisien 

jika dibandingkan dengan metode klasik.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi pH dan suhu optimum 

pada proses fermentasi etanol dari nira siwalan oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae. 

Optimasi medium fermentasi menggunakan MPR Rancangan Komposit Pusat (RKP) 

dengan dua faktor perlakuan yaitu kondisi pH (X1) (3,58; 4,00; 5,00; 6,00; 6,41) dan suhu 

(X2, ºC) (25,76; 27; 30; 33; 34,24) yang merupakan variabel bebas dan konsentrasi etanol 

(Yi, g/L) yang merupakan variabel respon. 

Hasil penelitian menunjukkan produksi etanol yang optimum adalah 7,951% b/v 

dengan kondisi pH optimum 4,91 dan kondisi suhu 29,60.  Persamaan model adalah γ = -

125,19558 + 11,90064 X1 + 7,00076 X2 – 0,042833 X1 X2 – 1,08318 X1
2
 - 0,11469 X2

2
. 

 

Kata kunci: Etanol, nira siwalan, flocculent Saccharomyces cerevisiae, Metodologi 

Permukaan Respon, Rancangan Komposit Pusat. 

 

 

 

 

 

 



REXGA LOVICA P. 0711010020-101. Optimization pH and Temperature of 

Ethanol Production From Palmyra Sap by flocculent Saccharomyces cerevisiae 

Using “Response Surface Methodology” 

Dosen Pembimbing:  Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

 

SUMMARY 

 

Ethanol is very potential to be developed as an alternative energy source that is 

enviromentally friendly and can be updated and produced both fermentation or chemical 

synthesis. Ethanol can be produced by fermentation of various sugars source raw 

materials such as palmyra sap (Borassus flabelliber). Palmyra sap is sugar syrup from 

palmyra tree. Palmyra sap has more complete nutrition e.g sugar, nitrogen, and vitamine 

B that can be useful for microorganism growth. Flocculent Saccharomyces cerevisiae 

(NRRL Y-256) is superior yeast, because it has the ability to break down sucrose in the 

fermentation medium, and also has the ability of flocculation between cells to facilitate 

the process of cell separation and will be reduce costs for the purification of ethanol on 

ethanol industry. 

Efforts to build an ethanol production process to apply the required standards 

operation and optimization of fermetation. The fermentation process are in need of 

accuracy fermentation conditions of pH and temperature for optimal performance is 

closely related to enzymes in the cell to produce a high ethanol. Response Surface 

Methodology (RSM) is an appropriate method to analyze the effects of a single variable 

and for seeking the optimum condition for multivariable systems efficiently. 

 The purpose of this study is to determine the optimum conditions 

of pH and temperature in the fermentation process of ethanol by flocculent 

Saccharomyces cerevisiae. Optimization using RSM ―Central Composite experimental 

Design (CCD)‖ with two combination factors. Level conditions of pH (X1) (3,58; 4,00; 

5,00; 6,00; 6,41) and level conditions of temperature (X2, ºC) (25,76; 27; 30; 33; 34,24) as 

independent variables and ethanol ( Yi,% w/v) as response variable. 

 Result of this study showed that the optimum ethanol production is 7,951% (w/v) 

with optimum pH condition is 4,91 and temperature condition is 29,60. The model 

equation is γ = -125,19558 + 11,90064 X1 + 7,00076 X2 – 0,042833 X1 X2 – 1,08318 X1
2
 

- 0,11469 X2
2
. 

 

Key words: Ethanol; palmyra sap; flocculent Saccharomyces cerevisiae; Response 

Surface Methodology; Central Composite experimental Design (CCD) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pada saat ini berbagai negara di dunia sedang mengembangkan penelitian-

penelitian untuk mencari sumber energi alternatif. Etanol sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi bahan bakar pengganti minyak bumi yang bersifat ramah 

lingkungan dan dapat diperbaharui dan diproduksi baik secara fermentasi maupun 

sintesis kimiawi. 

Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi disebut bioetanol. Bioetanol 

dapat diproduksi dari sumber nutrisi karbon, seperti golongan pati-patian, umbi-

umbian serta berbagai bahan yang berkomponen glukosa. Proses produksi etanol 

dimulai dari hasil konversi pati menjadi glukosa kemudian dari glukosa 

dikonversi kembali menjadi alkohol dengan bantuan enzimatis maupun dengan 

bantuan mikroorganisme seperti khamir (Najafpour and Lim, 2002). Pemilihan 

bahan baku yang tepat dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan 

efisiensi produksi bioetanol (Sen, 1989). 

Penggunaan bahan dasar bergula tinggi seperti nira siwalan (Borassus 

flabellifer) akan mempersingkat waktu produksi etanol serta mampu mengurangi 

biaya produksi, karena tidak diperlukannya lagi tahapan pemecahan polimer 

(likuifikasi dan sakarifikasi) seperti pada penggunaan bahan dasar berpati dan 

selulosik seperti yang terdapat pada umbi-umbian. Nira siwalan sebagai produk 

pertanian merupakan substrat alternatif  untuk produksi etanol (Ambati and 

Ayyanna, 2001). 



Nira siwalan memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dibandingkan nira 

tebu, yaitu mengandung 0,35 g protein; 0,056 g nitrogen; 10,93 g total gula;0,93 g 

gula pereduksi; 0,54 g mineral; 0,14 g fosfor; 0,4 g fosfor dan sedikit kalsium 

dalam 100 ml bahan sehingga mendukung pertumbuhan mikroorganisme 

pemfermentasi (Davis and Johnson, 1987).  

Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme yang paling umum 

digunakan dalam industri fermentasi etanol dibandingkan dengan kapang atau 

bakteri, karena khamir tersebut mampu mengkonsumsi secara langsung subtrat 

sukrosa didalam mediumnya tanpa harus melalui proses sakarifikasi terlebih 

dahulu (Saroso, 1998). Selain Saccharomyces cerevisiae,  Zymomonas mobilis 

juga sangat potensial, namun bakteri ini perlu dikembangkan lebih lanjut, karena  

toleransinya yang rendah terhadap garam dalam media dan membutuhkan media 

yang steril, sehingga  menyulitkan untuk aplikasi skala industri (Hepworth, 2005). 

Oleh karena itu Ragi (Saccharomyces cerevisiae) adalah mikroorganisme 

penghasil etanol yang paling dikenal saat ini. 

Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim invertase yang berfungsi 

merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Apabila Saccharomyces 

cerevisiae memiliki oksigen dalam jumlah banyak, gula-gula tersebut diurai tahap 

demi tahap menjadi molekul yang lebih kecil. Akan tetapi, jika oksigen dalam 

jumlah sedikit atau tidak ada maka degradasi kimia tidak berjalan dengan 

sempurna sehingga gula diuraikan menjadi etanol. 

Selama ini dalam fermentasi etanol perlu dilakukan proses purifikasi untuk 

memisahkan sel dari medium fermentasinya. Hal ini memerlukan energi yang 



tinggi sehingga mempengaruhi biaya produksi etanol tersebut, terutama pada 

industri-industri penghasil etanol dalam jumlah besar. Oleh karena itu pada 

penelitian ini digunakan flocculent S. cerevisiae yang memiliki kemampuan 

flokulasi sehingga memudahkan untuk pemisahan sel dari medium fermentasinya 

dan akan mampu menekan biaya proses purifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari kondisi optimum fermentasi flocculent S. cerevisiae sehingga dapat 

menghasilkan etanol yang tinggi dan menurunkan biaya produksi etanol.   

Dalam penelitian ini digunakan variasi kondisi pH fermentasi dan suhu 

fermentasi. Menurut Wakisaka (2010), untuk meningkatkan petumbuhan sel dan 

yield etanol sangat dipengaruhi oleh kondisi pH optimum dalam medium selama 

fermentasi. Selain itu suhu selama fermentasi juga dapat berpengaruh terhadap 

konsentrasi etanol yang dihasilkan. Menurut Slininger and Ladisch (1990), 

perlakuan inkubasi pada suhu tertentu secara optimum akan menunjukkan 

peningkatan produksi etanol yang signifikan, karena akan mempengaruhi kondisi 

pertumbuhan sel secara optimum selama fermentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

Mendapatkan pH fermentasi dan suhu fermentasi yang optimum untuk 

produksi etanol dari nira siwalan menggunakan flocculent Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Optimasi produksi etanol menggunakan flocculent Saccharomyces 

cerevisiae serta mengetahui kondisi pH dan suhu fermentasi yang 

optimum. 

2. Upaya meningkatkan nilai ekonomis nira siwalan sebagai komoditas lokal 

Indonesia. 

 

1.4 Hipotesis 

Diduga kondisi pH dan suhu selama fermentasi yang berbeda pada proses 

fermentasi nira siwalan menggunakan flocculent Saccharomyces cerevisiae akan 

berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Siwalan (Borassus flabellifer) 

Tanaman siwalan merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di 

daerah tropis. Tanaman siwalan merupakan tanaman multi guna karena hampir 

semua komponennya dapat dimanfaatkan (Handayani, 1999). Hasil utama 

tanaman ini adalah buah siwalan dan nira siwalan. Dua jenis hasil inilah yang 

menjadikan pohon siwalan terus berpotensi untuk diolah dan dikembangkan. 

Pohon siwalan sangat kokoh dan kuat, berbatang tunggal dengan tinggi 15-30 m 

dan diameter batang sekitar 60 cm. Sendiri atau kebanyakan berkelompok, berdekat-

dekatan. Daun-daun besar, terkumpul di ujung batang membentuk tajuk yang membulat. 

Helaian daun serupa kipas bundar, berdiameter hingga 1,5 m, bercangap sampai berbagi 

menjari; dengan taju anak daun selebar 5-7 cm, sisi bawahnya keputihan oleh karena 

lapisan lilin. Tangkai daun mencapai panjang 1 m, dengan pelepah yang lebar dan hitam 

di bagian atasnya; sisi tangkai dengan deretan duri yang berujung dua. 

Nira siwalan merupakan sirup gula yang disadap dari tangkai bunga pohon 

siwalan. Pemanenan nira dengan cara disadap dapat dilakukan ketika pohon 

mencapai usia 15-20 tahun dan pemanenan dapat dilakukan terus selama 30 tahun.  

Pohon siwalan jantan maupun betina dapat menghasilkkan nira, namun nira dari 

pohon betina 50% lebih banyak jika dibandingkan pohon jantan (Johnson,1992). 

 

 

 



Klasifikasi ilmiah 

Kerajaan: Plantae 

Divisi: Angiospermae 

Kelas: Monocotyledoneae 

Ordo: Arecales 

Famili: Arecaceae 

Genus: Borassus 

Gambar 1. Pohon siwalan (Borassus flabellifer) 

 Dalam keadaan segar nira mempunyai rasa yang manis, berbau harum 

yang khas dan tidak berwarna. Handayani (1999), menyatakan bahwa rasa manis 

pada nira disebabkan oleh adanya kandungan gula yang cukup tinggi pada nira. 

Komposisi nira siwalan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Nutrisi Nira Siwalan  

Karakteristik Jumlah 

Berat Jenis 1,07 

pH 6,7-6,9 

Nitrogen (g/100 cc) 0,056 

Protein (g/100 cc) 0,35 

Total gula (g/100 cc) 10,93 

GulaReduksi (g/100 cc) 0,96 

Mineral sebagai abu (g/100 cc) 0,54 

Kalsium Sedikit 

Fosfor (g/100 cc) 0,14 

Besi (g/100 cc) 0,4 

Vitamin C (mg/100 cc) 13,25 

Vitamin B1 (IU) 3,9 

Vitamin B kompleks Diabaikan 

(Davis and Johnson, 1987) 

 



Produksi nira pohon Siwalan ternyata berfluktuasi, pada bulan-bulan tertentu 

melimpah, dan pada saat yang lain surut atau istirahat. Ternyata fluktuasi produksi nira 

Siwalan ini sangat dipengaruhi oleh siklus musim kemarau dan penghujan. Memasuki 

musim penghujan produksi nira Siwalan mulai menurun, yaitu antara 1,5- 3 liter per 

pohon per hari. 

Memasuki musim kemarau hampir semua pohon Siwalan yang dewasa 

mengeluarkan niranya. Bisa dikatakan antara 80% sampai 100% dari pohon dewasa bisa 

diambil niranya. Produktifitas niranya juga paling tinggi pada masa-masa seperti ini. Dari 

sampel petani yang ada menunjukkan produktifitas nira dapat mencapai antara 3-6 liter 

per hari per pohon (Tommy, 2008). 

Luas areal lahan perkebunan siwalan sangat besar, menurut data statistik 

Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan Indonesia (2009) menyatakan lebih dari 

10.000 hektar luas lahan siwalan tersebar diaerah Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata populasi 400 pohon siwalan perhektar. 

Sebagai salah satu contoh areal luas perkebunan siwalan di daerah pamekasan tahun 2007 

sebanyak 761 (Ha) dengan pruduktivitas 0,48 (Ha/Ton) dan tahun 2008 sebanyak 704 

(Ha) dengan produktivitas 0,52 (Ha/Ton). 

Berdasarkan data tersebut, kontinuitas produksi etanol dari nira siwalan akan 

dapat terealisasi untuk para industri etanol berbasis nira siwalan.  

 

 

  

       

 

 



2.2 Etanol  

 Etanol (C2H5OH) sering disebut grain alcohol atau alkohol saja. Wujud 

dari etanol berupa cairan yang tidak berwarna dan mempunyai bau yang khas. 

Berat jenisnya adalah sebesar 0.7939 g/ml, dan titik didihnya 78,320 °C pada 

tekanan 766 mmHg. Sifat lainnya adalah larut air dan eter, serta mempunyai panas 

pembakaran 328 kkal (Hwan-Um, 2007). 

 Pada kondisi normal etanol bersifat volatil, mudah terbakar, bersih dan 

tidak berwarna. Dapat menimbulkan bau yang sedap, familiar, dan berkarakter 

serta dapat larut dengan air. Karakteristik fisik dan kimia dari etanol tergantung 

dari gugus hidroksilnya. Gugus tersebut berperan pada polaritas pada suatu 

molekul dan berperan dalam membentuk ikatan hidrogen intermolekul. Pada fase 

cair, ikatan hidrogen terbentuk dengan adanya ikatan antara hidrogen hidroksil 

dari suatu molekul dan hidroksil oksigen dari molekul lainnya (Hwan-Um, 2007). 

Sifat-sifat fisik dari etanol dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Fisik Etanol 

Sifat Nilai 

Titik Didih Normal (°C) 78,32 

Temperatur Kritis (°C) 243,1 

Densitas (g/ml) 0,780 

Densitas Energi (MJ/kg) 25,0 

Temperatur Pembakaran Sendiri  793,0 

Batas Terbakar di Udara:  

Batas Bawah (% vol) 4,3 

Batas Atas (% vol) 19,0 

Kalor Pembakaran pada 25°C (J/g) 29676,69 

       (Hwan-Um, 2007) 



Menurut Nurdyastuti (2005), secara umum etanol dapat digunakan sebagai 

bahan baku industri turunan alkohol, campuran untuk minuman keras, bahan dasar 

industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan 

etanol beraneka ragam, sehingga grade etanol yang dimanfaatkan harus berbeda 

sesuai dengan penggunaannya. Untuk etanol yang mempunyai grade 90-96,5% 

vol dapat digunakan pada industri, sedangkan etanol yang mempunyai grade 96-

99,5% vol dapat digunakan sebagai campuran untuk minuman keras dan bahan 

dasar industri farmasi. Berlainan dengan besarnya grade etanol yang 

dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus betul-

betul kering dan anhidrous supaya tidak korosif, sehingga etanol harus 

mempunyai grade sebesar 99,5-100% vol.  

Etanol sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan bakar 

pengganti minyak bumi yang bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. 

Sebagai bahan bakar, etanol memiliki beberapa keunggulan dibandingkan minyak 

bumi. Selain bahannya yang dapat diperbaharui, etanol memiliki nilai oktan yang 

lebih tinggi sehingga pembakaran yang dihasilkan lebih sempurna serta dapat 

mengurangi emisi efek rumah kaca karena penggunaan etanol akan mengurangi 

terbentuknya karbon monoksida pada proses pembakaran (Hwan-Um, 2007). 

Kandungan panas etanol jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya 

ditampilkan pada: 

 

 

 



 Tabel 3. Perbandingan bilangan oktan  

Jenis bahan bakar MJ / L MJ / kg Bilangan Oktan 

Metanol 

Etanol 

LPG 

Autogas (60% Propana 

+ 40% butana 

Gashohol 

Bensin biasa 

Solar 

17,9 

23,5 

25,3 

26,8 

 

33,7 

34,8 

38,6 

19,9 

31,1 

~55 

50 

 

47,1 

44,4 

45,4 

123 

129 

- 

- 

 

93/94 

Min 91 

25 

       (Davis et al., 2008) 

2.3 Fermentasi Etanol 

Berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh pernyataan bahwa fermentasi 

adalah suatu proses perubahan kimia pada media organik dengan perantara enzim 

yang dikeluarkan oleh mikroorganisme dalam keadaan aerob maupun anaerob 

(Esser, 1983). Fermentasi dapat dikatakan merupakan peristiwa pemecahan gula 

dalam keadaan anaerob maupun aerob oleh mikroba, dimana akan terjadi 

pemecahan molekul yang ikatan atom  C-nya lebih sederhana (Jutono, 1972). 

Proses fermentasi dari berbagai material yang mengandung gula dapat 

menghasilkan etanol. Beberapa bahan baku yang umumnya digunakan dalam 

produksi etanol adalah bahan bergula, bahan berpati dan bahan berselulosa. Bahan 

bergula seperti gula tebu, gula bit, tetes tebu dan buah-buahan dapat secara 

langsung difermentasi menjadi etanol. Sedangkan bahan berpati dan berselulosa 

harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi gula (Wyman, 1996).  



Secara teoritis, hidrolisis glukosa akan menghasilkan etanol dan 

karbondioksida. Perbandingan mol antara glukosa dan etanol dapat dilihat pada 

reaksi berikut ini:     

 C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2 

Satu mol glukosa menghasilkan 2 mol etanol dan 2 mol karbondioksida, atau 

dengan perbandingan bobot tiap 180 g glukosa akan menghasilkan 90 g etanol. 

Dengan melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan penggunaan substrat yang 

murah untuk dapat menekan biaya produksi etanol sehingga harganya bisa lebih 

mudah (Richana dan Suarni, 2005). 

Dalam kondisi anaerob, glukosa akan dikonversi menjadi beberapa produk  

seperti yang tersaji pada Tabel 4. Adanya produk samping seperti asam-asam 

organik dan gliserol dapat menghambat pembentukan etanol. 

Tabel 4. Fraksi glukosa terkonversi menjadi berbagai produk selama fermentasi 

Produk Fraksi glukosa 

setelah fermentasi 

Etanol 0,92 

Gliserol 0,034 

Asam suksinat 0,01 

Asam laktat 0,002 

Asam asetat 0,0024 

Massa sel 0,0316 

      (Caylack and Vardar Sukan, 1998) 

Gaur (2006), menyatakan bahwa dalam fermentasi etanol, mikroba yang 

digunakan harus mempunyai sifat-sifat yang penting antara lain : 

a. Kemampuan fermentasi yang cukup. 

b. Sifat flokulasi maupun sendimentasi yang khas. 



c. Stabilitas genetik. 

d. Osmotoleran (tetap hidup pada kadar gula yang tinggi). 

e. Toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi. 

f. Viabilitas yang tinggi untuk digunakan kembali sebagai inokulum. 

g. Toleran terhadap mutu.  

Saccharomyces cerevisiae yang berada dalam keadaan anaerob 

menyebabkan fermentasi gula menjadi alkohol akan lebih cepat dibanding 

perubahannya menjadi biomasa. Pengubahan gula menjadi Etanol dapat 

berlangsung dalam beberapa tahap yang masing-masing tahapnya dikatalisir oleh 

semacam enzim. Banyak sekali enzim yang turut aktif di dalam proses ini, dan 

jika suatu proses fermentasi tanpa adanya enzim maka tidak akan berlangsung 

(Martoharsono, 1986). 

2.4 Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang sering digunakan 

untuk produksi etanol melalui proses fermentasi. Genus ini memiliki beberapa 

kelebihan yang membuatnya sering digunakan untuk produksi etanol. 

Saccharomyces cerevisiae memiliki beberapa kelebihan, yaitu: pertumbuhan yang 

cepat, pemanfaatan glukosa yang efisien, efisien dalam produksi etanol, dan tahan 

terhadap konsentrasi etanol yang tinggi dan kadar oksigen yang rendah (Piskur et 

al., 2006). Saccharomyces cerevisiae memiliki 2 tipe sifat yaitu non-flocculent 

dan flocculent. Berikut ini perbedaan gambar dari tipe tersebut: 

 



 

 

 

(a)                                (b) 

Gambar 2.  (a) flocculent S. cerevisiae dan (b) non-flocculent S. cerevisiae 

      Sumber: Domingues et al., 2000 

Flocculent S.  cerevisiae didefinisikan sebagai kumpulan sel non seksual 

yang dapat memisahkan sel dari medium fermentasinya dan membentuk 

aglomerasi antar sel dan biasanya berada pada bagian bawah medium fermentasi 

(Derwent, 1987). Berikut perbedaan flokulasi S. cerevisiae secara visual pada 

media broth : 

 

 

 

 

 

(a)   (b) 

Gambar 3.  (a) flocculent S. Cerevisiae dan (b) non-flocculent S. cerevisiae 

 

Flocculent S. cerevisiae memproduksi etanol dari glukosa melalui jalur 

Embden Meyerhof Parnas (EMP). Jalur ini menghasilkan 2 ATP (16 kcal) dan 

menghasilkan efisiensi fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sekitar 29% 

(Todar, 2009). Berikut ini merupakan alur metabolisme glukosa pada jalur EMP: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jalur Embden-Meyerhoff Parnas (EMP) (Todar, 2009) 

 

2.5 Mekanisme flokulasi Saccharomyces cerevisiae 

Selama beberapa tahun ini, sifat flokulasi dari flocculent S. cerevisiae 

adalah fenomena yang belum diperjelas. Meski banyak sekali kontroversi tentang 
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tepatnya mekanisme flokulasi pada yeast namun disepakati terdapat beberapa hal 

yang umum terlibat dalam menentukan flokulasi, diantaranya : 

Dinding sel flocculent S. cerevisiae memegang peran kunci dalam flokulasi. 

Diketahui bahwa dinding sel flocculent S. cerevisiae terdiri atas 2 lapisan (lapisan 

dalam: glucan , lapisan luar: fosfomannan), dimana dinding bagian luar yang 

tersusun atas fosfomannan mempunyai afinitas yang tinggi terhadap protein. 

Terbentuknya kompleks antara protein dengan fosfamannan inilah yang merupakan 

bahan esensial terjadinya flokulasi sel (Stewart., et al 1980). 

Faktor kedua yang disepakati secara umum pada flokulasi flocculent S. 

cerevisiae adalah peranan kation bivalen,terutama Ca
2+

. Kaitan yang erat peranan 

Ca
2+

 adalah dengan senyawa glikoprotein spesifik yang lebih dikenal dengan 

sebutan lectin. Hipotesis yang dikembangkan dari perlunya Ca
2+ 

adalah bahwa ion 

kalsium tersebut menjadi ko-faktor dalam mengaktifasi kemampuan pengikatan dari 

lectin terhadap karbohidrat (Shankar and Umesh-Kumar, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flokulasi 

 



Mekanisme flokulasi dari S. cerevisiae juga tidak dapat lepas kaitannya 

dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi flokulasi seperti: 

 Faktor genetika 

Pada perkembangannya Bony et al (1998), melaporkan bahwa flokulasi pada 

S. cerevisiae dikendalikan oleh gen FLO1, FLO5 dan FLO8. Dari analisa 

sekuens genom S. cerevisiae ditemukan beberapa open reading frame(orf) 

baru yang nampaknya homolog terhadap gen FLO1. Dua diantara orf baru 

tersebut ada hubungannya dengan gen FLO5 dan FLO8 yang telah dikenal, 

sementara yang lainnya merupakan gen flokulasi yang mungkin baru sama 

sekali. 

 Faktor fisiologis 

Secara umum disepakati bahwa flokulasi S. cerevisiae ditentukan oleh umur 

sel. Pada yeast kemampuan flokulasi meningkat pada fase log dan mencapai 

tingkat maksimal saat mencapai fase akhir fermentasi (Esser and Kues, 

1983). 

 Faktor fisika 

Prinsip yang umum tentang pengaruh temperatur terhadap flokulasi adalah 

bahwa terjadinya penurunan suhu optimal pada kisaran tertentu akan 

menyebabkan flokulasi. Adanya agitasi yang ringan juga merupakan faktor 

fisik yang dapat mempercepat terjadinya flokulasi sel. 

 Faktor kimia 

Faktor kimia yang sangat menentukan proses flokulasi adalah pH dan 

senyawa-senyawa kimia penginduksi flokulasi. Faktor pH memegang 



perananyang esensial karena sifatnya yang spesifik strain.Tiap-tiap strain 

mempunyai kisaran pH optimal untukterjadinya proses flokulasi. 

 Faktor biologi 

Dalam hal ini faktor biologi yang menentukan flokulasi adalah konsentrasi 

sel di dalam suspensi. Menurut (Esser and Kues, 1983) flokulasi pada 

flocculent S. cerevisiae baru terjadi bila konsentrasi selnya telah mencapai 

3-5 x 10
8
 sel/ml. Selain konsentrasi sel,faktor biologi lainnya yang cukup 

berpengaruh terhadap flokulasi adalah terdapatnya strain lain didalam 

fermentor. Kehadiran strain lain dapat bersifat meningkatkan atau 

menghambat proses flokulasi. 

Karakteristik menarik dari flocculent S. cerevisiae selain mampu tetap 

beraktivitas baik pada medium bersukrosa juga kemampuannya membentuk sifat 

flokulasi, dan untuk para industri akan sangat menghemat biaya yang diperlukan 

pada saat pemanenan hasil fermentasi (Kojima, 1998) 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Etanol 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi antara lain mikroba 

yang digunakan, jumlah inokulum, komposisi medium fermentasi, dan kondisi 

fermentasi seperti pH, suhu dan aerasi (Quintero et al., 2006). 

2.6.1 pH 

Flocculent S. cereviseae dapat tumbuh baik pada range 3 - 6, namun apabila 

pH lebih kecil dari 3 maka proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. pH 

optimum dari flocculent S. cereviseae adalah 4,3 – 5,0. Pada pH yang optimum, 



adaptasi flocculent S. cereviseae lebih cepat dan aktivitas fermentasinya juga 

meningkat, karena kondisi pH yang optimum juga akan menentukan aktivitas 

enzim dari flocculent S. cereviseae untuk menghasilkan metabolit primernya yaitu 

etanol (wakisaka, 2010). 

2.6.2 Suhu 

Suhu berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal secara 

langsung mempengaruhi aktivitas enzim flocculent S. cerevisiae dan secara 

langsung mempengaruhi hasil alkohol karena adanya penguapan, seperti proses 

biologis (enzimatik) yang lain. Kecepatan fermentasi akan bertambah sesuai 

dengan suhu optimumnya 27 – 32°C. Pada 27°C etanol hilang menguap 0,83%, 

pada 32°C sebesar 1,66%. Pada interval 15-30°C fermentasi mengikuti pola 

bahwa semakin tinggi suhu, fermentasi makin cepat berlangsung (Slininger, 

1989). 

2.6.3 Sumber Karbon 

Pada proses fermentasi heterotropik atau yang menghasilkan CO2, sumber 

karbon sangat dibutuhkan pada media dalam jumlah yang relatif tinggi yaitu 10-

20 g/L atau lebih. Sumber karbon ini sangat diperlukan untuk pembentukan rantai 

karbon pada proses biosintesis dan sebagai sumber energi. Umumnya gula 

merupakan sumber karbon dan sumber energi yang banyak digunakan (Waites et 

al., 2001).  Konsentrasi substrat yang terlalu tinggi merupakan inhibitor bagi 

mikroorganisme selama fermentasi karena dapat menyebabkan stress (Gaur, 

2006). 

 



2.6.4 Urea 

Urea (NH2)2CO merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur nitrogen, 

hidrogen, karbon dan oksigen. Urea juga dikenal dengan nama carbamide yang sering 

digunakan pada industri penghasil etanol. Urea merupakan senyawa yang 

memegang peranan penting pada suatu proses fermentasi. Urea berperan dalam 

proses pertumbuhan dan aktivitas metabolik dari suatu mikroorganisme. Urea 

diperlukan sebagai bahan pembentuk sel dan sintesa protein. Oleh karena itu, 

diperlukan konsentrasi urea yang tepat sebagai sumber nitrogen yang cukup untuk 

mendukung populasi sel selama proses fermentasi (Dharmadhikari, 2005). 

2.6.5 Inokulum 

Inokulum atau inisial konsentrasi sel merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh pada suatu proses fermentasi. Pada proses fermentasi etanol dari 

medium xylosa yang difermentasi oleh Pichia stipitis CBS 6054 pada beberapa 

level inisial konsentrasi sel menunjukkan pengaruh pada laju fermentasi, 

konsentrasi etanol akhir dan produk yang dihasilkan (Agbogdo, 2007).  

2.7 Metodologi Permukaan Respon (MPR) 

Metodologi Permukaan Respon (MPR) merupakan salah satu metode yang 

sesuai untuk mengidentifikasi pengaruh dari variabel tunggal dan mencari kondisi 

optimum pada sistem multivariabel secara efisien (Ambati and Ayyanna, 2001; 

Ratnam., 2001; Ratnam et al., 2003; Ratnam et al., 2005; bandaru, 2006). 

MPR merupakan kumpulan strategi eksperimental, metode dan inferensi 

statistik yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi eksperimental 



yang efisien pada sistem yang diinginkan. Strategi dasar dari metode ini terdiri 

dari empat langkah : 

1. Prosedur untuk berpindah ke daerah optimum 

2. Perilaku respon pada daerah optimum 

3. Estimasi kondisi-kondisi optimum 

4. Verifikasi 

MPR bukan hanya merujuk pada penggunaan permukaan respon sebagai 

fungsi multivariat tetapi juga pada proses untuk menentukan koefisien polinomial 

itu sendiri. Persamaan permukaan respon dapat dianggap sebagai regresi 

polinomial dari suatu bentuk data. Proses ini merupakan proses yang dapat 

diselesaikan dengan cepat jika terdapat data yang mencukupi, yaitu minimal sama 

dengan jumlah koefisien pada polinomial (Gasperz, 1992). 

Fungsi respon orde kedua untuk tiga faktor kuantitatif diberikan pada 

persamaan (1) 

E {Y} = β0 + β1X1 + … + βkXk + βkkX1
2
 + β12X1X2 + … + βk-1,kXk-1Xk  (1) 

Bandaru et al. (2006) menyatakan optimasi medium dengan metode klasik 

dimensi tunggal dengan cara mengubah satu per satu variabel dinilai sangat 

menyita banyak waktu dan tenaga, terlebih lagi bila jumlah variabelnya besar. 

Selain itu, metode tersebut juga memungkinkan terjadinya kesalahan akibat tidak 

diperhitungkannya efek alternatif yang timbul pada antar faktor perlakuan. Salah 

satu alternatif dan pendekatan yang lebih efisien adalah penggunaan Metodologi 

Permukaan Respon (MPR). 



Secara umum metode ini mengoptimasi proses melalui tiga tahapan utama, 

yakni melakukan penelitian yang telah didesain secara statistik, menentukan 

koefisien pada model matematis, serta memprediksi respon dan mengecek 

keakuratan model (Ratnam et al., 2005) 

2.8 Rancangan Komposit Pusat (RKP)Box-Wilson 

 Rancangan Komposit Pusat (RKP) merupakan salah satu desain MPR 

yang terdiri dari sebuah fraksional desain faktorial dengan nilai tengah (center 

point) yang diperbesar dengan sekelompok star point yang memungkinkan titik 

lengkung kurva. Jika jarak dari nilai tengah ke factorial point adalah ±1 unit untuk 

tiap faktor, jarak dari nilai tengah ke star point adalah ±α dengan |α| > 1. Nilai 

presisi dari α tergantung pada desain porsi faktorial yang diinginkan dan jumah 

faktor yang digunakan (Box et al., 2005). 

 Untuk mempertahankan rotabilitas, nilai dari α tergantung dari jumlah 

eksperimen yang dilakukan pada sistem faktorial dari Rancangan Komposit Pusat 

α = [jumlah faktorial perlakuan]
1/4

 

jika faktornya merupakan faktoril penuh, maka : 

α = [2
k
]
1/4 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Nilai α sebagai fungsi dari jumlah faktor 

Jumlah Faktor Porsi Faktorial Nilai α relaltif terhadap ±1 

2 2
2
 2

2/4
 = 1,414 

3 2
3
 2

3/4
 = 1,682 

4 2
4
 2

4/4 
= 2,000 

5 2
5-1

 2
5/4

 = 2,000 

5 2
5
 2

5/4
 = 2,378 

6 2
6-1

 2
5/4

 = 2,378 

6 2
6
 2

6
 = 2,828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang 

mulai bulan November 2010-Januari 2011.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan antara lain: sheaker waterbath (Model Memmert 

WNB 14) autoklaf (Model HL-36 AE, Hirayama Jepang), inkubator (Binder BD 

53 Germany), vorteks (Turbo Mixer model LW Scientific), Hot plate stirrer 

(Model IKA RH Basic 2), plate stirrer (Model IKA Big squid star), pH meter 

(HANNA INSTRUMENT), laminar air flow (Magnehelic), timbangan analitik 

(Mettler Toledo AL 204), mikropipet 1000 µl dan 40-200 µl (Finnipipett, 

Labsystem), sentrifuse dingin (Hettrich Zentrifugen Jerman), refrigerator (Sharp), 

ose, mikrotube, tip, bunsen, glassware, bola hisap, alumunium foil. 

3.2.2 Bahan 

Isolat yang digunakan adalah flocculent Saccharomyces cerevisiae 

(NRRL -Y265) yang diperoleh dari USA. Isolat ditumbuhkan pada media sintetik 

yang mengandung glukosa (Pronadisa), yeast extract dan pepton. Bahan-bahan 

tersebut diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 



Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah nira buah 

siwalan dari pohon siwalan (Borassus flabellifer) yang tumbuh di daerah Gresik 

jawa timur dan urea (Merck).  

Bahan kimia yang digunakan yaitu NaOH dan HCl yang diperoleh dari 

toko Panadia, Malang dan dinitrosalisilic acid (DNS) (Sigma). Gliserol yang 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan  Teknologi Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Asam sitrat, Na-

sitrat, Na-K Tartarat dari Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

3.3.1 Tahap I: Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap 1: untuk 

mengetahui pola pertumbuhan spesifik dari flocculent S. cerevisiae dan tahap 2: 

untuk menentukan level kajian. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah satu 

variabel dan membuat konstan variabel lain. Penelitian pendahuluan untuk 

menentukan level kajian juga terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap 1: penentuan 

level pH fermentasi dan tahap 2: penentuan suhu fermentasi. Penentuan titik 

optimum didasarkan pada pengamatan secara deskripif, dimana perlakuan terbaik 

diambil berdasarkan hasil produksi etanol tertinggi. Hasil dari penelitian ini akan 

digunakan sebagai dasar penentuan level kajian dan dasar rancangan optimasi 

dengan menggunakan MPR. 

 



3.3.2 Tahap II Optimasi dengan MPR 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari optimum level dari kondisi pH dan 

suhu fermentasi pada proses fermentasi etanol dari nira siwalan menggunakan 

flocculent S. cerevisiae. Optimasi medium fermantasi dilakukan menggunakan 

Rancangan Komposit Pusat (RKP) (Box et al., 2005) dengan kombinasi dua 

faktor perlakuan yaitu level pH (X1) dan level suhu (X2, °C) yang merupakan 

variabel bebas serta konsentrasi etanol (Yi, g/L) yang merupakan variabel 

terkontrol. 

 

Tabel 6. Variabel bebas pada  rencana penelitian 

Variabel Kode Level 

-1,141 -1 0 1 1,414 

pH, X1 3.59 4 5 6 6.41 

Suhu (°C), X2 25.76 27 30 33 34.24 

 

Rancangan penelitian dengan menggunakan desain Rancangan Komposit 

Pusat MPR untuk dua variabel bebas akan menghasilkan 13 perlakuan yang 

disajikan dalam tabel  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Matriks RKP untuk dua variabel bebas 

No. Perlakuan Variabel Kode 

X1 X2 

1 0 -1,414 

2 0 1,414 

3 -1 -1 

4 0 0 

5 1,414 0 

6 0 0 

7 -1,414 0 

8 0 0 

9 1 1 

10 -1 1 

11 0 0 

12 0 0 

13 1 -1 

 

Nilai yang didapat dari persamaan model dibandingkan dengan hasil 

eksperimen kemudian diuji ANOVA dengan regresi linear. Langkah selanjutnya 

adalah menemukan daerah optimum dan menguji nilai yang diperoleh dari 

persamaan tersbut. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Kondisi Pertumbuhan 

Kultur flocculent S. cerevisiae ditumbuhkan pada agar miring (PGYA) 

dengan komposisi glukosa 20 g/L, yeast extract 10 g/L, pepton 20 g/L dan agar 15 

g/L. Sel ditumbuhkan dalam inkubator suhu 30 °C dan pH 5 (Bandaru et alI., 

2005) 



Stok kultur cair dibuat dengan menumbuhkan 2 ose kultur dari agar miring 

pada media PGYB dan diinkubasi selama 24 jam. Broth kultur dimasukkan pada 

microtube dan ditambahkan dengan gliserol 60% dengan perbandingan 1:1. 

Kultur starter flocculent S. cerevisiae dibuat dengan mentransfer 2% stock 

kultur ke dalam 7 ml medium dan diinkubasi didalam inkubator selama 24 jam 

pada suhu 30 °C. Kemudian broth ditransferkan pada 100 ml seed kultur pada 

erlenmayer 250 ml dan diinkubasi selama 15-18 jam pada suhu 30°C. 

 

3.4.2 Penelitian Pendahuluan 

3.4.2.1 Penentuan Pola Pertumbuhan flocculent S. cerevisiae 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan spesifik dari flocculent S. cerevisiae 

ditumbuhkan pada medium sintetik (glukosa 20 g/L, yeast extract 10 g/L, pepton 

20 g/L),kemudian diamati Optical density (OD) dengan spektrofotometer pada λ 

600 nm setiap 2 jam selama 24 jam. 

 

3.4.2.2 Penentuan Level Kajian pH 

Untuk mengetahui pengaruh pH fermentasi pada produksi etanol dari nira 

siwalan digunakan 5 variasi pH (4, 5, 6, 7 dan 8). Fermentasi dilakukan pada 

shaker waterbath pada suhu 30°C dengan 120 rpm selama 72 jam, kemudian juga 

dilakukan analisa setiap 24 jam Optical density (OD), pH, gula reduksi dan kadar 

etanol. 

 

 



3.4.2.3 Penentuan Level Kajian Suhu 

Untuk mengetahui pengaruh suhu fermentasi pada produksi etanol dari 

nira siwalan yang telah diatur pH 5 ditumbuhkan pada 4 variasi suhu fermentasi 

(25°C, 30°C, 35°C dan 40°C). Fermentasi dilakukan pada shaker waterbath 120 

rpm selama 72 jam, kemudian juga dilakukan analisa setiap 24 jam meliputi 

Optical Density (OD), pH, total gula dan kadar etanol. 

 

3.4.3 Optimasi dengan MPR 

3.4.3.1 Persiapan Nira Siwalan 

Nira siwalan segar disaring untuk memisahkan dari kotoran kemudian 

dipanaskan suhu 100 ± 2°C selama 10 menit. Hasil pemanasan dimasukan dalam 

botol dan disimpan dalam freezer. 

 

3.4.3.2 Media Fermentasi dan Produksi 

Media fermentasi nira siwalan dilakukan pengaturan pH 3,59; 4; 5; 6 dan 

6,41. Kemudian ditambahkan konsentrasi urea 0,4% (v/v) dan konsentrasi 

inokulum sebanyak 15% (v/v). 

Fermentasi dilakukan menggunakan waterbath shaker dengan 

pengontrolan suhu yang berbeda beda yaitu 25,76°C; 27°C; 30°C; 33°C dan 

34,24°C selama 72 jam. Dilakukan analisa total gula, jumlah sel, pH dan kadar 

etanol setiap 24 jam. 

 



Dilakukan 13 perlakuan sesuai dengan desain RKP MPR. Ketiga belas 

perlakuan tersebut tersaji pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rancangan perlakuan untuk 2 variabel bebas dengan RKP MPR. 

No. Perlakuan pH Suhu (°C) 

1 5,00 25,76 

2 5,00 34,24 

3 4,00 27,00 

4 5,00 30,00 

5 6,41 30,00 

6 5,00 30,00 

7 3,59 30,00 

8 5,00 30,00 

9 6,00 33,00 

10 4,00 33,00 

11 5,00 30,00 

12 5,00 30,00 

13 6,00 27,00 

 

3.5  Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

Pengujian produk meliputi analisa pH mengguakan pH meter, total gula 

menggunakan metode DNS (Ceirwyn, 1995), konsentrasi sel dengan Optical 

Density (OD) dan kadar etanol menggunakan gas kromatografi. 

 

 

 



3.5.2 Analisis Data 

Analisa data dilakukan menggunakan software Design Expert D.X. 7.1.5 

(Stat-Ease Inc., Minneapolis, MN, USA) menggunakan Metodologi Permukaan 

Respon (MPR) dengan desain Rancangan Komposit Pusat (RKP). Perbandingan 

ketepatan antara prediksi dan hasil penelitian dengan ―analysis of variance‖ 

(ANOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitian Pendahuluan 

4.1.1 Penentuan Fase Logaritmik Pertumbuhan flocculent S. cerevisiae 

Sebelum melakukan proses fermentasi untuk memproduksi etanol dari 

nira siwalan oleh flocculent S. cerevisiae maka pada penelitian ini dilakukan 

pencarian kondisi fase logaritmik dari flocculent S. cerevisiae. Tujuan 

dilakukannya pencarian fase log adalah untuk mendapatkan waktu kondisi 

optimum dari pertumbuhan sel yang juga akan mempersingkat waktu adaptasi dari 

flocculent S. cerevisiae pada saat proses fermentasi didalam medium nira siwalan. 

Flocculent Saccharomyces cerevisiae ditumbuhkan dalam medium 

sintetik dengan komposisi glukosa 2% (b/v), pepton 2% (b/v), dan yeast extract 

1% (b/v) kemudian diamati Optical density (OD) pada λ 600 nm setiap 4 jam 

sekali selama 32 jam untuk mengetahui berbagai fase dan pola pertumbuhannya. 

Pada proses fermentasi batch, fase pertumbuhan mikroorganisme meliputi fase lag 

atau fase adaptasi, fase log pertumbuhan eksponensial, fase stasioner dan fase 

kematian (Waites et al.,2001). Kurva hasil pertumbuhan flocculent 

Saccharomyces cerevisiae pada medium sintetik ini dapat dibaca melalui Gambar 

10 dibawah ini: 



 

Gambar 10. Kurva Pertumbuhan flocculent Saccharomyces cerevisiae 

Hasil kurva tersebut menunjukkan flocculent Saccharomyces cerevisiae 

dapat tumbuh dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai OD seiring 

meningkatnya waktu pertumbuhan pada medium tersebut. Peningkatan nilai OD 

yang dibaca melalui indikasi turbiditas dari hasil absorbansi menunjukkan 

peningkatan jumlah sel. Peningkatan jumlah sel ini terjadi akibat adanya 

pemanfaatan medium yang kaya akan sumber karbon dan nitrogen oleh flocculent 

Saccharomyces cerevisiae. 

Gambar 10 menunjukan bahwa fase lag dari flocculent Saccharomyces 

cerevisiae terjadi pada jam ke-0 sampai jam ke-4. Pada fase ini flocculent 

Saccharomyces cerevisiae beradaptasi pada lingkungan medium yang baru karena 

itu pertumbuhannya berjalan lambat. Pada fase ini OD berkisar 0,522-1,171. Fase 

logaritmik atau fase pertumbuhan eksponensial terjadi pada kisaran jam ke-4 

sampai jam ke-12. Pada fase ini pertumbuhan flocculent Saccharomyces 

cerevisiae berlangsung paling cepat karena terjadi katabolisme substrat dalam 

jumlah besar yang digunakan untuk pertumbuhan, sintesa enzim dan sintesa 

senyawa lainnya. Menurut waites et al. (2001), lamanya fase log dipengaruhi oleh 
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konsentrasi sumber karbon pada medium, umur dan konsentrasi inokulum. Pada 

fase ini OD berkisar 1,171-3,562. Pertumbuhan optimum dicapai pada kisaran jam 

ke-12 sampai jam ke-20. Pada kisaran waktu ini isolat sangat baik untik dijadikan 

inokulum karena jumlah dan aktivitasnya yang optimum. 

4.1.2 Penentuan Titik Level Kajian untuk Produksi Etanol 

4.1.2.1 Penentuan Titik Level Kajian pH 

 Kondisi pH didalam suatu medium fermentasi adalah faktor yang sangat 

menentukan kondisi optimum pertumbuhan sel dan produk metabolit yang 

dihasilkan. Menurut El-Mansi (1999) nilai keasaman pada proses fermentasi akan 

menentukan aktivitas fermantasinya, pada pH yang lebih tinggi adaptasi 

Sacchromyces cerevisiae lebih rendah dan aktivitas fermentasinya jauh lebih 

meningkat sehingga akan mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan, oleh 

karena itu pada penelitian pendahuluan ini dicari tiga titik level pH terbaik  yang 

selanjutnya akan dioptimasi dengan metode permukaan respon. 

 Pada penelitian pendahuluan ini dilakukan pengujian variasi level pH, 

meliputi pH 4, 5, 6, 7 dan 8. Flocculent Saccharomyces cerevisiae ditumbuhkan 

pada medium nira siwalan yang divariasi kondisi pH-nya dengan suhu inkubasi 

30°C dengan goyangan 120rpm. Produksi etanol dari berbagai variasi level pH 

tersaji pada Gambar 11. 



Gambar 11. Pengaruh Variasi Level pH pada Produksi Etanol 

 Berdasarkan Gambar 11 dapat diketahui produksi etanol paling tinggi 

terjadi pada level pH 5 sebesar 7,321 % (b/v). Produksi etanol paling rendah 

terjadi pada level pH 8 sebesar 6,103 % (b/v). Selanjutnya tiga titik pH dari 

penelitian ini yang meliputi pH 4, 5, dan 6 yang akan dilanjutkan ke tahapan 

optimasi. Data produksi etanol secara lengkap tersaji pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Variasi Level pH pada Produksi Etanol 

pH  Etanol (% b/v) 

4 

5 

6 

7,302 

7,321 

7,041 

7 6,385 

8 6,103 

 

 Dari hasil data tersebut membuktikan bahwa flocculent Saccharomyces 

cerevisiae dapat tumbuh dengan optimal dalam menghasilkan produk metabolit 
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etanol pada kisaran kondisi pH 4-5. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

Budiyanto (2002), golongan yeast dapat tumbuh dengan sangat baik pada range 

pH 4-5, namun apabila pH lebih besar atau lebih kecil dari pH optimumnya maka 

fermentasi akan berkurang kecepatannya dengan ditandai menurunnya juga 

produk metabolit etanol yang dihasilkan. 

4.1.2.2 Penentuan Titik Level Kajian Suhu 

 Suhu dalam suatu proses fermentasi merupakan salah satu faktor 

terpenting dan perlu diperhatikan, karena sangat menentukan laju pertumbuhan sel 

serta produk metabolit yang akan dihasilkan. Menurut Budiyanto (2002), 

perlakuan suhu pertumbuhan yang optimum akan sangat menentukan laju kinetika 

pertumbuhan sel tersebut. 

 Adanya variasi level suhu diduga berpengaruh terhadap produksi etanol 

oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae, oleh karena demikian dilakukan 

penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk memperoleh interval level suhu 

yang optimum dan kemudian akan dilanjutkan pada tahapan optimasi. Pada 

penelitian ini diuji pengaruh variasi level suhu pada berbagai kondisi (25°C, 35°C, 

dan 40°C), seluruh medium diatur dengan kondisi pH 5 dengan goyangan 

120rpm. Produksi etanol pada berbagai level suhu tersaji pada Gambar 12. 



 

Gambar 12. Pengaruh Variasi Level Suhu pada Produksi Etanol 

 Berdasarkan data yang diperoleh dan dapat dilihat pada gambar diatas, 

bahwa produksi etanol sementara paling tinggi terjadi pada level suhu 25°C 

sebesar 5,318% (b/v). Produksi etanol paling rendah terjadi pada level suhu 40°C 

sebesar 1,011 % (b/v). Selanjutnya kisaran antara suhu 25°C sampai suhu 35°C 

akan dipakai sebagai titik-titik suhu yang akan dilanjutkan ke tahapan optimasi. 

Data produksi etanol secara lengkap tersaji pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh Variasi Level Suhu Pada Produksi Etanol 

Suhu (°C) Etanol (% b/v) 

25 

35 

5,318 

4,198 

40 1,011 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh membuktikan bahwa suhu optimum 

pertumbuhan flocculent Saccharomyces cerevisiae berada pada interval suhu 
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antara 25-35°C dengan ditandai tingginya kadar etanol yang dihasilkan pada suhu 

tersebut. Hal ini juga sesuai dengan teori yang terdapat pada penelitian Eka 

Agustinus (2009), bahwa golongan Saccharomyces cerevisiae mampu 

menghasilkan etanol paling tinggi pada kisaran level suhu 25-30°C. 

 Kondisi suhu sangat menentukan laju pertumbuhan sel serta produksi 

metabolitnya, karena suhu yang cukup optimum akan menentukan aktifitas 

enzimatik dalam sel. Berbagai enzim sangat diperlukan didalam proses 

pembelahan sel flocculent Saccharomyces cerevisiae. Enzim juga sangat 

berpengaruh terdahap sintesis metabolit yang dihasilkan, dan seluruh kecepatan 

aktifitas enzim akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya dengan kondisi 

suhu optimumnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Stewart (1990), yang 

menyatakan kinerja enzim didalam sel untuk menghasilkan produk metabolit yang 

tinggi sangat dipengaruhi oleh kondisi fermentasi yang optimum. 

 

4.2 Optimasi Menggunakan Metodologi Permukaan Respon 

 Faktor utama yang menentukan konsistensi produksi etanol adalah kondisi 

pH dan kondisi suhu fermentasi yang digunakan pada proses tersebut. Kondisi pH 

dan suhu fermentasi yang optimum berpengaruh pada tingginya produksi etanol, 

seperti yang telah disebutkan pada hasil penelitian pendahuluan. 

 Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan titik-titik optimum produksi 

etanol pada pengaruh kondisi pH dan pengaruh kondisi suhu. Namun demikian, 

titik-titik optimum produksi etanol pada pengaruh kedua fakor tersebut belum 

diketahui secara pasti. Untuk mengetahui titik optimum secara pasti pada 



fermentasi multivariabel digunakan Metodologi Permukaan Respon (MPR). MPR 

adalah salah satu metode pendekatan yang sesuai untuk mengidentifikasi efek dari 

variabel tunggal dan mencari kondisi optimum pada suatu sistem multivariabel 

secara efisien.   

  Optimasi dilakukan menggunakan rancangan komposit pusat dengan dua 

variabel  bebas (pH dan suhu) masing-masing variabel memiliki tiga level kondisi. 

Rancangan penelitian dengan menggunakan rancangan komposit pusat untuk dua 

variabel independen akan menghasilkan 13 perlakuan. 

Tabel 10. Variabel Bebas Pada  Penelitian Utama 

Variabel 
Kode Level 

-1,141 -1 0 1 1,414 

pH  3,59 4 5 6 6,41 

Suhu (°C) 25,76 27 30 33 34,24 

 Model-model yang mungkin akan terpilih untuk menjelaskan data dari 

hasil penelitian adalah linier, 2FI, kuadratik dan kubik. Analisis kriteria pemilihan 

model dilakukan berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model 

Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (lack of Fit Tests) dan ringkasan 

model secara statistik (Model Summary Statistics). 

4.2.1 Pemilihan model berdasarkan uraian jumlah kuadrat dari urutan 

model (Sequential Model Sum of Squares) 

 Model yang paling tepat akan terpilih berdasarkan uraian jumlah kuadrat, 

mean kuadrat, F-hitung paling tinggi, serta nilai-p (Prob>F) harus memiliki nilai 

paling kecil dimana syarat model yang diterima bernilai nyata jika nilai-p < 5%. 



Tabel 11. Pemilihan Model Berdasarkan Uraian Jumlah Kuadrat Dari 

Urutan Model 

Sumber 

keragaman 

Jumlah 

kuadrat DB 

Mean 

kuadrat F-hitung 

Nilai p 

Prob>F Keterangan 

Mean vs Total 517,09 1 517,09    

Linier vs Mean 1,02 2 0,51 0,35 0,7115  

2FI vs Linier 0,066 1 0,066 0,041 0,8434  

Kuadratik vs 2FI 13,78 2 6,89 80,34 < 0,0001 Suggested 

Kubik vs 

Kuadratik 
0,36 2 0,18 3,73 0,1021 Aliased 

Residual 0,24 5 0,048    

Total 532,55 13 40,97    

 

 Standar nilai-p berdasarkan teori statistik Gasperz (1992), yang 

menyatakan jika nilai-p lebih besar dari nilai F-hitung (P>F) maka model tersebut 

ditolak dan model diterima jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai-p (F>P). Nilai-

p disini yang dimaksudkan adalah nilai kemungkinan kesalahan, jadi model yang 

memiliki nilai-p paling kecil maka model tersebut adalah yang paling akurat dan 

model tersebut dapat diandalkan untuk menerangkan hasil percobaan. 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa model yang terpilih untuk 

menjelaskan variabel respon (kadar etanol) dari variabel bebas (pH dan suhu) 

adalah model kuadratik vs 2FI, karena model tersebut mempunyai nilai-p 

(probability) paling kecil yaitu sebesar < 0,0001  (< 5%) yang menunjukkan 

bahwa peluang kesalahan dari model tersebut kurang dari 5%, dengan demikian 

model tersebut berpengaruh nyata untuk dapat menjelaskan variabel respon yang 

dimaksud. Model kuadratik vs 2FI tersebut berstatus disarankan (suggested) untuk 



digunakan oleh program sedangkan model kubik dinyatakan tidak disarankan 

(aliased) oleh program, karena model tersebut terlalu  kompleks dan minimal 

memiliki tiga variabel bebas untuk menjelaskan variabel responnya sehingga tidak 

memungkinkan digunakan. Montgomery (2006) juga menyatakan, bahwa dalam 

rancangan komposit pusat dengan dua variabel tidak cukup untuk mendukung 

model kubik untuk menjelaskan respon secara sempurna. 

4.2.2 Pemilihan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of 

Fit Tests) 

 Pada pemilihan model ini dianggap tepat apabila ketidaktepatan (lack of 

Fit) model berpengaruh tidak nyata dan ditandai dengan nilai-p (Probability) yang 

paling tinggi (p >5%), pemilihan model ini merupakan kebalikan dari pemilihan 

model ketepatan dan model Kuadratik tetap berstatus disarankan (suggested). 

Tabel 12. Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Model 

Sumber 

keragaman 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Mean 

kuadrat 

F-

hitung 

Nilai-p 

Prob>F 

Keterangan 

Linier 14,26 6 2,38 52,22 0,0009  

2FI 14,20 5 2,84 62,37 0,0007  

Kuadratik 0,42 3 0,14 3,06 0,1540 Suggested 

Kubik 0,059 1 0,059 1,29 0,3191 Aliased 

Galat 0,18 4 0,046    

 Tabel 12 menunjukkan bahwa model yang memiliki nilai-p yang paling 

tinggi adalah model kuadratik dan model kubik yang berarti ketidaktepatan model 

tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Program tetap memilih model 

kuadratik sebagai model terpilih (suggested) meskipun juga model kuadratik 



memiliki nilai-p yang lebih kecil daripada model kubik. Montgomery (2006) 

menyatakan bahwa dalam rancangan komposit pusat dengan dua variabel tidak 

cukup untuk mendukung model kubik untuk menjelaskan respon secara sempurna. 

4.2.3 Pemilihan model berdasarkan ringkasan model secara statistik (Model 

Summary Statistics) 

 Proses pemilihan model ini didasarkan pada ringkasan model secara 

statistik. Parameter statistik yang digunakan untuk memilih model yang tepat 

difokuskan pada nilai R-Kuadrat serta nilai akar R-kuadrat tertinggi dan yang 

disarankan adalah mendekati angka 1. 

 Standar mendekati angka 1 diperoleh dari teori statistik Yitnosumarto 

(1990),  jika nilai R mendekati angka 1 maka nilai tersebut menunjukkan suatu 

kebenaran. 

Tabel 13. Pemilihan Model Berdasarkan Uraian Ringkasan Model Secara 

Statistik  

Sumber 

keragaman 

Standar 

Deviasi 

R-

Kuadrat 

Akar R-

Kuadrat 

Prediksi R-

Kuadrat 
PRESS Keterangan 

Linier 1,20 0,0658 -0,1210 -0,4835 22,94  

2FI 1,26 0,0701 -0,2399 -0,9764 30,56  

Kuadratik 0,29 0,9612 0,9335 0,7893 3,26 Suggested 

Kubik 0,22 0,9844 0,9626 0,7381 4,05 Aliased 

  Tabel 13 menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis model yaitu model linier, 

2FI, kuadratik serta kubik, dan hanya model kuadratik saja yang menunjukkan 

status suggested yang berarti bahwa model tersebut tepat dan disarankan untuk 



digunakan. Program tetap memilih model kuadratik sebagai model yang 

disarankan (suggested) untuk menjelaskan variabel responnya meskipun model 

kuadratik memiliki nilai R-Kuadrat dan nilai akar R-kuadrat yang lebih kecil 

daripada model kubik. Menurut Montgomery (2006), menyatakan bahwa dalam 

rancangan komposit pusat dengan dua variabel tidak cukup untuk mendukung 

model kubik untuk menjelaskan respon secara sempurna. 

  Untuk pemilihan jenis model yang tepat berdasarkan ringkasan model 

secara statistik juga memperhatikan nilai PRESS (Prediction Error Sum of 

Squares). Model yang memiliki nilai PRESS kecil yang disarankan (suggested). 

Model kuadratik memiliki nilai PRESS paling kecil diantara model lain, yaitu 

sebesar 3,26. Nilai PRESS menjelasakan tingkat kesalahan atau juga disebut 

tingkat ketidaktepatan. Oleh karena demikian dipilih model kuadratik yang paling 

cocok untuk menjelaskan variabel respon. 

Berikut ini bentuk umum dari persamaan regresi untuk model kuadratik: 

γ = -125,19558 + 11,90064 X1 + 7,00076 X2 – 0,042833 X1 X2 – 1,08318 X1
2
 –  

0,11469 X2
2         

(1) 

Fungsi dari persamaan diatas adalah untuk menghitung konsentrasi etanol hasil 

prediksi dari model, dimana X1 sebagai level pH dan X2 sebagai level suhu. 

Sebagai contoh :  

γ=-125,19558 + 11,90064 (5)+ 7,00076 (25,76) – 0,042833 (5) (25,76) – 1,08318 

(5)
2 

–  0,11469 (25,76)
2 

dengan demikian didapat hasil prediksi etanol γ= 5,945 



 Nilai prediksi dari produksi etanol menggunakan persamaan (1) 

dibandingkan dengan data penelitian secara aktual tersaji pada Tabel 14  

 

Tabel 14. Data Hasil Penelitian dan Prediksi Produksi Etanol 

No. 

Variabel Kode Variabel Sebenarnya 
Konsentrasi etanol 

(% b/v) 

X1 X2 pH Suhu (°C) Prediksi Aktual 

1 0 -1,414 5 25,76 5,945 5,906 

2 0 1,414 5 34,24 5,141 5,011 

3 -1 -1 4 27 5,861 6,127 

4 0 0 5 30 7,605 7,624 

5 1,414 0 6,41 30 5,146 5,347 

6 0 0 5 30 7,605 7,464 

7 -1,414 0 3,59 30 5,756 5,366 

8 0 0 5 30 7,605 7,836 

9 1 1 6 33 4,860 4,774 

10 -1 1 4 33 5,550 5,882 

11 0 0 5 30 7,605 7,331 

12 0 0 5 30 7,605 7,788 

13 1 -1 6 27 5,686 5,533 

 

 

 

 

 



Kemudian untuk uji Analisa Ragam (ANOVA) dari model secara lengkap tersaji 

pada Tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Analisa Ragam (ANOVA) dari Model 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 
DB 

Mean 

Kuadrat 
Nilai F 

Nilai-p 

Prob>F 
 

Model 14,86 5 2,97 34,66 <0,0001 Significant 

A-pH 0,37 1 0,37 4,36 0,0753 
Not 

Significant 

B-suhu 0,64 1 0,64 7,51 0,0289 Significant 

AB 0,066 1 0,066 0,77 0,4092 
Not 

significant 

A
2 8,16 1 8,16 95,18 <0,0001 Significant 

B
2 7,41 1 7,41 86,43 <0,0001 Significant 

Residual 0,60 7 0,086    

Lack of fit 0,42 3 0,14 3,06 0,1540 
Not 

significant 

Pure Error 0,18 4 0,046    

Cor Total 15,46 12     

 

Std.Dev 0,29 R-Kuadrat 0,9612 

Mean 6,31 Akar R-Kuadrat 0,9335 

PRESS 3,26 Pred R-Kuadrat 0,7893 

 

  Dari Tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa model, B-suhu, A
2
 dan B

2
 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produksi etanol. Apabila nilai-p 

(Prob>F) kurang dari 0,0500 (>5%) berarti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap respon etanol. Kemudian untuk A-suhu, AB dan pengujian 



ketidaktepatan (Lack  of  fit) memiliki nilai-p (Prob>F) lebih besar dari 0,0500 

(<5%) menunjukkan tidak signifikan terhadap respon etanol.  

 Model memiliki keterangan signifikan pada tabel ANOVA. Hal ini 

menunjukkan bahwa model yang dipakai yaitu model kuadratik sesuai untuk 

mengidentifikasi respon yang berupa etanol. Nilai-p (probability) menunjukkan 

kemungkinan tingkat kesalahan pada penggunaan model tersebut, nilai-p dari 

model ini sangat kecil yaitu sebesar <0,0001. Nilai ini menunjukan keakuratan 

dari model tersebut, dimana jika nilai-p <0,05 (5%) maka taraf  nyata dari model 

tersebut dapat diandalkan untuk menjelaskan variabel respon dan dapat dikatakan 

akurat (Gasperz, 1992) 

 A-pH pada tabel ANOVA memiliki nilai-p sebesar 0,0753 sehingga lebih 

besar dari 0,05 (5%) dan menunjukkan tidak signifikan. Ketidak-signifikanan 

pada hal ini artinya adalah pemberian level variasi pH pada proses fermentasi  

memiliki pengaruh yang belum cukup nyata terhadap produksi etanol. Alasan lain  

yang juga mungkin berpengaruh adalah karena pemberian kisaran jarak level 

variasi pH yang terlalu dekat dan hanya berjarak 1 point, sehingga antara titik 

level pH satu dengan titik level pH lainya memiliki respon etanol yang juga tidak 

terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian untuk memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam upaya untuk mendapatkan pH optimum pada variabel A-pH 

maka harus dilakukan pengkuadratan (A
2
) sesuai dengan metode kuadratik. 

 B-suhu pada tabel ANOVA memiliki nilai-p sebesar 0,0289. Nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 (5%) dan memiliki keterangan signifikan. Artinya level suhu 

pada proses fermentasi cukup berpengaruh nyata terhadap produksi etanol dengan 



ditandai dengan berbedaan hasil kadar etanol yang cukup signifikan. Alasan lain 

yang juga menyebabkan kesignifikanan adalah jarak kisaran titik level suhu yang 

diberikan cukup jauh berselisih 3 poin, sehingga hasil kadar etanol yang diperoleh 

juga sangat jauh berbeda selisihnya dan terlihat signifikan dibanding level pH. 

 AB menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki nilai-p 

lebih besar dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,4092. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tidak ada interaksi yang cukup nyata antara level pH (A) dan level suhu (B). 

Artinya kedua faktor tersebut tidak saling mempengaruhi namun masing-masing 

factor tersebut memiliki pengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. 

 A
2
 pada tabel ANOVA memiliki nilai-p sebesar <0,0001 dan memiliki 

keterangan signifikan. Artinya bahwa level pH memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap produksi etanol. Level pH kali ini baru memiliki nilai signifikan setelah 

dilakukan pengkuadratan (A
2
), pengkuadratan pada model kuadratik dengan 

rancangan komposit pusat bertujuan untuk mendapatkan dakian tercuram atau 

disebut titik puncak (Gasperz, 1992). Pada model kuadratik selalu memiliki ciri 

bentuk kurva menyerupai kubah yang memiliki titik puncak. Titik puncak dari 

kurva tersebut menerangkan titik yang paling optimum, dan nanti akan dibahas 

lebih detail disub bab selanjutnya. 

 Pengaruh pH yang signifikan terhadap produksi etanol pada fermentasi 

terjadi karena kondisi pH mempengaruhi laju pertumbuhan sel flocculent 

Saccharomyces cerevisiae dalam medium nira siwalan. Kondisi pH optimum akan 

menentukan banyaknya sel yang dapat tumbuh. Sel yang cukup banyak akan 

mempengaruhi terhadap produksi metabolit etanol (Agbodo, 2007). 



 Selain mempengaruhi laju pertumbuhan sel flocculent Saccharomyces 

cerevisiae, pH juga mempengaruhi kondisi aktivitas enzim-enzim yang terlibat 

dalam alur metabolisme glukosa pada jalur EMP. Glukosa pada nira siwalan 

dikonversi menjadi etanol oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae pada jalur 

EMP dan enzim yang terlibat disana seperti heksokinase, glukokinase, piruvat 

kinase dan alkohol dehidrogenase membutuhkan pH yang cukup optimum untuk 

melakukan aktivitasnya, jika aktivitas enzim dalam sel optimum maka produksi 

metabolit etanol juga optimum. Menurut Todar (2009), menyatakan bahwa 

perlakuan kondisi pH yang optimum dalam proses fermentasi akan menentukan 

aktivitas enzimatik dalam mendukung laju pertumbuhan sel dan hasil produk dari 

fermentasi. 

 B
2
 pada tabel ANOVA memiliki nilai-p sebesar <0,0001 yang juga 

memiki keterangan signifikan terhadap respon etanol. Level suhu yang diberikan 

pada proses fermentasi nira siwalan oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae 

sangat mempengaruhi laju pertumbuhan sel, baik dalam aktifitas pembelahan sel 

maupun aktivitas produksi metabolit etanol. 

 Suhu fermentasi yang optimum bagi sel akan menentukan besarnya nilai 

kadar etanol yang dihasilkan, suhu yang terlalu rendah akan membuat sel 

terhambat pertumbuhannya sehingga proses fermentasi berlangsung lama. Suhu 

yang terlalu tinggi malah akan menyebabkan kematian sel serta dapat 

menguapkan komponen etanol sehingga kadarnya menurun. Hal ini sesuai dengan 

Slininger (1990), menyatakan bahwa pada suhu 27°C etanol hilang menguap 

0,83%, dan pada suhu 32°C sebesar 1,66%. 



 Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai koefisien determinasi R
2
 = 

0,9612 yang menunjukkan bahwa 96,12% variasi sampel pada produksi etanol 

dipengaruhi oleh variabel independen (pH dan suhu). Nilai R
2
 juga menunjukkan 

bahwa hanya 3,88 % variasi yang tidak dijelaskan oleh model. 

 Keakuratan model juga dapat diketahui dari perbandingan nilai aktual 

penelitian dengan nilai prediksi dari model. Distribusi sebaran nilai aktual dan 

nilai prediksi yang dinyatakan sebagi garis linier tersaji pada Gambar 13. Hasil 

prediksi model (predicted) dinyatakan sebagai garis lurus dan nilai aktual hasil 

penelitian (actual) dinyatakan sebagai kotak-kotak yang tersebar di sepanjang 

garis lurus. Berdasarkan Gambar 13 dapat diketahui nilai aktual penelitian 

tersebar mendekati garis linier (hasil prediksi model). Hal ini menunjukkan 

deviasi yang rendah. Sesuai dengan uji ANOVA nilai standar deviasi 

menunjukkan nilai 0,29. Nilai standar deviasi yang rendah ini menunjukkan 

bahwa model tersebut memiliki keakuratan yang baik atau model fit. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Gambar 13. Distribusi sebaran nilai aktual dan prediksi produksi etanol 



 Dengan menggunakan persamaan model (1) dapat diprediksikan level 

optimum dari pH dan suhu dalam fermentasi produksi etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Respon Permukaan Plot Kontur pH dengan Suhu Pada 

Produksi Etanol 



 Maksud angka Prediction 0,935 pada Gambar 14 yang pertama adalah 

untuk menerangkan tingkat Desirability dari hasil prediksi kondisi optimum 

variabel oleh model terhadap respon etanol yang akan dilakukan pada penelitian 

aktual pada tahapan verifikasi, semakin mendekati angka 1 maka semakin akurat. 

 Pada Gambar 14 yang kedua juga menunjukkan bahwa produksi etanol 

tertinggi dicapai pada level pH 4,91 dan suhu 29,60 (°C). Pada kondisi optimum 

ini prediksi model terhadap etanol yang dihasilkan adalah 7,637 % (v/v). 

Pengujian hasil prediksi produksi etanol oleh model selanjutnya diverifikasi 

dengan melakukan pengujian secara empiris pada uji kondisi optimum. 

4.3 Verifikasi Kondisi Optimum Hasil Prediksi Model 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian kondisi optimum hasil prediksi model 

secara empiris. Data perbandingan hasil prediksi dan aktual penelitian tersaji pada 

Tabel 16.  

Tabel 16. Perbandingan Prediksi Model dan Hasil Penelitian Kondisi 

Optimum Produksi Etanol 

 

  Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui selisih antara nilai prediksi dengan 

nilai aktual sebesar 0,314 % (b/v) dan selisih angkanya tidak terlalu jauh 

perbedaannya, yang berarti bahwa terdapat kemiripan kadar etanol yang 

dihasilkan secara keseluruhan antara hasil prediksi model dan hasil aktual 

penelitian. Hal ini juga mengindikasikan keakuratan dari model matematis yang 

Variabel Nilai Optimum Produksi etanol % (b/v) 

Aktual Prediksi 

pH 4,91 
7,637 7,951 

Suhu (°C) 29,6 



dihasilkan serta kemampuan aplikasi Metodologi Permukaan Respon (MPR) 

terhadap optimasi produksi etanol. 

 Selain pengukuran kadar etanol akhir, pada kondisi optimum juga 

dilakukan pengamatan beberapa parameter lainnya setiap 24 jam. Hasil beberapa 

parameter pada kondisi optimum tersaji pada Tabel 17. 

Tabel 17. Data Analisa Kondisi Optimum 

Jam 
Total Gula 

%(b/v) 
pH OD sel 

0 10,60 4,94 1,357 

24 7,93 4,63 2,712 

48 2,54 4,33 4,381 

72 2,41 4,27 4,389 

 Hasil penelitian verifikasi menunjukkan penurunan total gula selama 

proses fermentasi. Kadar total gula menurun dari 10,60 % (b/v) menjadi 2,41 % 

(b/v) pada akhir proses. Penurunan ini diakibatkan karena gula pada medium nira 

siwalan dikonsumsi oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae. Gula dimanfaatkan 

sebagai sumber karbon bagi pembentukan senyawa metabolit melalui jalur 

Embden-Meyerhoff Parnas (EMP). Penurunan gula ini selalu diikuti dengan 

peningkatan OD sel. Hal ini menunjukan bahwa gula dimanfaatkan oleh 

flocculent Saccharomyces cerevisiae untuk aktifitas metabolisme yang menunjang 

pertumbuhan sel. 

 Selain itu pada proses fermentasi ini juga terjadi penurunan pH dari 4,94 

menjadi 4,27 pada akhir proses. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa asam-

asam organik yang diproduksi oleh flocculent Saccharomyces cerevisiae seperti 



asam laktat yang dihasilkan selama proses glikolisis melalui jalur Embden-

Meyerhoff Parnas (EMP). Pada jalur EMP terjadi proses perubahan 2 

gliseraldehid-3-posfat menjadi etanol dan yang satunya lagi menjadi asam laktat, 

dan asam laktat inilah yang menyebabkan penurunan pH pada medium 

fermentasi. Queinnec (1993), menyatakan penurunan pH pada medium fermentasi 

dapat disebabkan oleh adanya asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi. Hal 

ini juga dibuktikan dari data diatas, dan jika perubahan pH terlalu besar maka bisa 

dikarenakan terjadi suksesi mikroorganisme, dengan kata lain fermentasi tersebut 

tidak berada dalam kondisi steril. Perubahan pH selama proses fermentasi ini 

masih berada dikisaran pH optimal bagi pertumbuhan flocculent Saccharomyces 

cerevisiae, yakni pH 4 – 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil perhitungan model menunjukkan bahwa pH dan suhu berpengaruh 

nyata terhadap produksi etanol. 

 Kondisi fermentasi optimum untuk produksi etanol dari nira siwalan 

menggunakan flocculent Saccharomyces cerevisiae adalah level pH 4,91 dan 

level suhu 29,60 °C. 

 Pada kondisi optimum prediksi model terhadap etanol yang dihasilkan adalah 

7,637 % b/v. 

 Hasil verifikasi kondisi optimum yang disarankan oleh model terhadap etanol 

yang dihasilkan adalah 7,951 % b/v. 

 

5.2 Saran  

 Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perubahan kadar 

etanol yang terjadi pada 24 jam dan 48 jam selama waktu fermentasi serta perlu 

dilakukan destilasi untuk mengetahui tingkat kemurnian etanol yang dihasilkan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Pembuatan Reagen DNS dan Kurva Standart Glukosa (Miller, 1959) 

Timbang 10 gr 3,5 Dinitro Salicylic Acid (DNS) lalu masukkan ke 

dalam 250 ml larutkan NaOH 2N, tambahlan 2 gr phenol krista. Aduk 

hingga larut sempurna. Larutkan 200 gr garam Rochell dan 0,5 gr 

Na2SO3 denga 250 ml aquades. Setelah masing- masing bahan terlarut 

masukkan garam Rochell ke dalam larutan DNS dan aduk hingga 

homogen, lalu tambahkan aquades hingga mencapai 1000 ml. 

Pembuatan Kurva Standart 

a. Pipet dalam tabung reaksi (blanko) 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ml (50 

mg/50 ml) larutan gula standart, tambahkan aquades sampai total 

volume masing-masing tabung reaksi 2 ml. 

b. Ditambahkan 2 ml pereaksi DNS ke dalam masing-masing tabung 

reaksi, kemudian ditutup. 

c. Tempatkan dalam waterbath 100°C selama 10 menit (rendam dalam 

air mendidih). 

d. Dinginkan dan pindahkan dalam kuvet, baca pada absorbansi 575 nm. 

e. Dibuat kurva standart antara absorbansi dengan mg glukosa 



 

 

2. Analisa Total gula(Ceirwyn, 1995) 

a. Penentuan total gula dilakukan dengan menghidrolisa gula non 

pereduksi menjadi gula reduksi dengan mencampur 2 ml sampel 

dengan 0,2 ml HCl 2M dan didihkan selama 30 menit. 

b. Campuran kemudian didinginkan dan dinetralkan dengan NaOH. 

c. Hidrosilat kemudian ditambahkan 1 ml DNS dan 2 mlaquades, lalu 

diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

d. Dihitung kadar gula reduksi dengan memasukkan nilai absorbansi pada 

persamaan kurva baku.  

 

 

 

 

 

y = 1,1856x - 0,0076
R² = 0,9843
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3. Prosedur Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk, 1989) 

a. Sampel yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih 

dahulu. 

b. pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, 

kemudian elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti buffer 

dan dikeringkan dengan tissue. 

c. Celupkan elektroda pada sampel, set pengukuran pH. 

d. Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan 

yang stabil. 

e. Catat pH sampel dan harus diingat setiap kali mengganti sampel, 

elektroda dicuci terlebih dahulu dengan aquades serta dikeringkan 

dengan tissue. 

4. Prosedur Analisa Etanol dengan Gas Chromatography (GC) 

a. Perhitungan Standart 

a. Ditimbang standart etanol 

b. Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

c. Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

d. Hasil kromatogram dianalisis 

 

 

 

 



b. Perhitungan 

a. Berat etanol dibandingkan dengan berat standart asam propionat 

(ratio berat) 

b. Area etanol dibandingkan dengan area asam propionat (ratio area) 

c. Kurva validasi yang menghubungkan berat ratio etanol (sumbu X) 

dan area ratio (sumbu Y) 

d. Dianalisa untuk mencari intersept dan slope termasuk tingkat 

kepercayaan R
2 
 

e. Hasil dari point 4 digunakan untuk perhitungan sampel 

c. Prosedur Sampel 

a. Ditimbang standart etanol 

b. Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

c. Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

d. Hasil kromatogram dianalisis 

d. Perhitungan Sampel 

a. Area etanol dibandingkan denagn area asam propionat (ratio area) 

b. Hasil ratio (point 1) dimasukan ke persamaan regresi (berat ratio 

etano) 

c. Hasil dari point 2 dikalikan dengan berat asam propionat 

d. Hasil etanol dibagi dengan berat sampel, lalu dikalikan dengan 

100% = persen etanol 



 

 

5.  Analisa OD sel dengan spektrofotometer (Modifikasi Jennifer,2005) 

Persiapan sampel: 

1. Sampel yang berisi sel direndam di dalam 1 ml deflocculation buffer  

selama  10 menit 

2. Sampel dalam  deflocculation buffer di sentrifuse dingin 7000 rpm 

3. Super natan dibuang sehingga tersisa pelet saja 

4. Ditambahkan 3 ml deflocculation buffer  

5. Sampel siap 

Analisa sampel: 

1. Sampel dan blanko (deflocculation buffer) diisikan pada kuvet yang 

berbeda sebanyak ± 3 mL 

Dilakukan pembacaan OD sampel pada panjang gelombang 600 nm setelah 

dikalibrasi dengan blanko 

y = 1,0946x - 0,0041
R² = 0,9962
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Lampiran 2. Data Analisa 

2.1 Pengaruh Level pH 

Jam ke pH OD sel pH 
Total gula 

(% b/v) 

Etanol 

(% b/v) 

0 4 1,816 3,90 10,12  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 5 1,737 4,80 9,98 

 6 1,630 5,88 9,20 

 7 1,633 6,81 10,20 

 8 1,530 7,95 10,46 

24 4 3,310 3,80 1,109 

 5 3,328 4,13 0,970 

 6 3,734 4,18 1,033 

 7 3,720 4,29 1,071 

 8 3,786 4,33 1,337  

48 4 3,460 3,55 0,511  

 5 3,296 3,46 0,486  

 6 3,338 3,43 0,528 - 

 7 3,334 3,77 0,486  

 8 3,252 3,97 0,689  

72 4 3,384 3,58 0,233 7,302 

 5 3,590 3,39 0,300 7,321 

 6 3,376 3,38 0,376 7,041 

 7 3,510 3,40 0,343 6,385 

 8 3,448 3,68 0,427 6,103 

 



2.2 Pengaruh Level Suhu 

Jam ke Suhu OD sel pH 
Total gula 

(% b/v) 

Etanol 

(% b/v) 

0 25 1,432 5,00 10,12  

 

-  35 1,440 5,00 9,98 

 40 1,431 4,96 9,20 

24 25 2,552 3,48 1,109  

 

-  35 2,716 3,48 0,970 

 40 2,710 3,46 1,033 

48 25 3,208 3,26 0,511  

 35 3,420 3,37 0,486 - 

 40 2,880 3,37 0,528  

72 25 3,126 2,73 0,376 5,318 

 35 3,080 2,96 0,343 4,198 

 40 2,790 3,37 0,427 1,011 

 

 

 

 

 



2.3 Profil Kurva Pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Waktu (jam) OD sel 

0 0,522 

4 1,171 

8 1,999 

12 3,562 

16 3,56 

20 3,656 

24 3,584 

28 3,628 

32 3,678 

 

 

 

 

 



2.4 Optimasi menggunakan Metodologi Permukaan Respon 

pH 

Suhu 

(°C) 

pH OD sel 

Total gula         

(% b/v) 

T0 T72 T0 T72 T0 T72 

5 25,76 4,98 4,43 1,681 4,215 10,45 4,12 

5 34,24 5,01 4,57 1,773 3,035 10,06 4,95 

4 27 4,00 3,47 1,701 4,704 8,96 3,32 

5 30 5,00 4,40 1,598 4,503 8,77 2,30 

6,41 30 6,50 4,63 1,524 4,869 9,35 4,09 

5 30 5,00 3,39 1,535 4,746 10,48 2,47 

3,59 30 3,56 3,40 1,585 4,539 9,62 3,11 

5 30 5,00 3,41 1,430 4,935 9,46 2,34 

6 33 6,00 3,82 1,526 4,443 8,91 4,78 

4 33 4,00 3,53 1,516 4,293 8,13 4,56 

5 30 5,00 3,62 1,629 4,800 9,24 2,50 

5 30 5,00 3,51 1,517 4,839 9,60 2,33 

6 27 6,00 3,78 1,560 4,710 9,35 3,62 



2.4 Verifikasi kondisi optimum 

Jam ke pH Suhu (°C) pH OD sel 

Total gula         

(% b/v) 

0 

4,91 29,60 

4,94 1,357 10,60 

24 4,63 2,712 7,93 

48 4,33 4,381 2,54 

72 4,27 4,389 2,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


