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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mikroelemen merupakan unsur kimia yang diperlukan dalam jumlah kecil

untuk menopang kehidupan mikroorganisme. Mikroelemen memiliki peranan

yang penting di dalam metabolisme mikroorganisme. Mikroelemen dibutuhkan

oleh mikroorganisme di dalam metabolismenya sebagai kofaktor dari berbagai

enzim yang ada. Kofaktor adalah ion atau molekul yang diperlukan oleh beberapa

enzim untuk dapat aktif (Campbell, 2002). Salah satu mikroelemen yang

dibutuhkan oleh mikroorganisme adalah ion-ion logam seperti besi, selenium, dan

magnesium. Ion logam sebagai ion transport mempunyai peranan yang penting

dalam menjaga homeostatis dari mikroorganisme tersebut. Lea dan Piggott (2003)

menyatakan bahwa khamir membutuhkan logam seperti magnesium, natrium,

kalium, besi, seng, tembaga, dan mangan sebagai kofaktor dari berbagai enzim.

Besi dan selenium merupakan nutrisi esensial bagi manusia dan hewan

(Zheng & Ouyang, 2001). Besi dapat mencegah penyakit anemia sedangkan

selenium dapat menghambat atau melawan penyakit seperti kanker dan hepatitis.

Hal ini menjadi penting karena Saccharomyces cerevisiae banyak digunakan

sebagai baker’s yeast yang hasil produk fermentasinya banyak dikonsumsi oleh

manusia. Jumlah ion logam yang terserap di dalam khamir tentunya juga dapat

menentukan jumlah ion logam yang dikonsumsi oleh manusia. Gharieb (2004)

menyatakan bahwa S. cerevisiae mampu menyerap sejumlah besar selenium dan

 



mengubahnya menjadi komponen organik. Kekurangan selenium dapat

memberikan pengaruh negatif bagi khamir serta dapat meningkatkan sensitivitas

terhadap pengaruh oksidatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh

oksidatif tersebut berkaitan dengan mekanisme antioksidan dalam sel khamir

tersebut (Jozanov-Stankov, 1998; Kennedy, 1995). Selain besi dan selenium,

magnesium juga mempunyai pengaruh yang penting bagi pertumbuhan khamir.

Penelitian yang dilakukan oleh Nowak, et al. (2005) menyatakan bahwa

magnesium dapat meningkatkan ketahanan S. cerevisiae terhadap kondisi panas.

Besi, selenium, dan magnesium merupakan jenis ion logam yang menarik

untuk dibahas karena ion-ion tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap

pertumbuhan khamir. Penelitian Venkateshwar (2010) melaporkan bahwa

aktivitas dan pertumbuhan dari khamir jenis S. cerevisiae dapat dipengaruhi oleh

suplementasi ion logam di dalam selnya. Di samping itu besi, selenium, dan

magnesium juga merupakan ion-ion logam yang banyak digunakan sebagai

suplemen agar proses fermentasi dapat berjalan lebih optimal.

Selain pengaruh suplementasi ion logam, kondisi fermentasi juga akan

mempengaruhi optimasi dari hasil fermentasi yang dilakukan. Kondisi

pertumbuhan yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan sel khamir sehingga

aktivitas khamir selama proses fermentasi juga akan lebih optimal. Oleh karena

itu, dalam penelitian ini digunakan khamir S. cerevisiae sebagai mikroorganisme

yang akan ditumbuhkan pada media (barley juice dan germinated brown rice

juice) yang telah disuplementasikan dengan besi, selenium dan magnesium dalam

rangka mengetahui kondisi pertumbuhan yang optimal untuk masing-masing

media pada kondisi fermentasi anaerobik atau semiaerobik dengan parameter

 



pengujian biomassa khamir, jumlah etanol yang dihasilkan, dan jumlah ion logam

yang terserap di dalam sel.

1.2 Perumusan Masalah

S. cerevisiae merupakan salah satu jenis khamir yang banyak digunakan di

dalam industri pangan terutama ketika dibutuhkan fermentasi seperti industri bir,

wine, atau produk fermentasi lainnya seperti roti dan keju. Suplementasi yang

tepat akan meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan S. cerevisiae sehingga hasil

dari fermentasi akan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan

diteliti lebih lanjut tentang kondisi pertumbuhan khamir S. cerevisiae (pada

masing-masing media tumbuh) dengan penambahan besi, selenium, dan

magnesium pada media tersebut sehingga dapat diperoleh aktivitas pertumbuhan

dan penyerapan ion logam yang paling optimal.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi

pertumbuhan yang tepat bagi pertumbuhan S. cerevisiae pada media yang telah

disuplementasi dengan besi, selenium, dan magnesium.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1) mengetahui suhu inkubasi dan pH yang optimal bagi pertumbuhan

S.cerevisiae pada media yang telah disuplementasi dengan besi, selenium, dan

magnesium,

 



2) mengetahui interaksi antara suhu atau pH atau kondisi fermentasi dengan

suplementasi ion logam,

3) membandingkan kondisi fermentasi yang paling optimal antara anaerobik atau

semiaerobik berdasarkan jumlah sel S. cerevisiae, biomassa S. cerevisiae, dan

etanol yang dihasilkan,

4) membuktikan ion logam dapat terserap oleh sel S. cerevisiae dengan pengujian

AAS.

 


