
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang banyak

dimanfaatkan dalam industri pengolahan pangan yang membutuhkan proses

fermentasi (Boulton dan Quain, 2006). Menurut Antara (2009), khamir jenis

S. cerevisiae mudah untuk ditumbuhkan, memiliki laju pertumbuhan yang cepat,

membutuhkan nutrisi yang sederhana, dan aman untuk dikonsumsi manusia (food

grade organism). Peranan S. cerevisiae yang penting di dalam industri

pengolahan pangan yang membutuhkan proses fermentasi menyebabkan banyak

penelitian dilakukan untuk mengoptimasi pertumbuhan dan aktivitas fermentasi

S. cerevisiae.

Pertumbuhan dan aktivitas fermentasi khamir dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu media pertumbuhan, kondisi pertumbuhan, dan kondisi fermentasi.

Lea dan Piggot (2003) menyatakan bahwa media pertumbuhan khamir harus

mengandung komponen yang dibutuhkan dalam proses metabolisme sel seperti

ion-ion logam (Fe, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, K). Ion-ion logam tersebut berperan

sebagai kofaktor dari berbagai enzim dalam metabolisme sel. Suplementasi Fe

dan Zn dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan dan aktivitas fermentasi

S. cerevisiae. Menurut Shakoury-Elizeh et al. (2010), Fe merupakan kofaktor

penting bagi berbagai enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel khamir.

Walker (2004) menyatakan mikronutrien seperti Zn berperan penting dalam

 



metabolisme S. cerevisiae yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas

fermentasi.

Penelitian Salim (2012) menyatakan bahwa suplementasi Fe pada

S. cerevisiae dapat meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas fermentasinya.Hal

ini dibuktikan dari peningkatan jumlah sel khamir sebesar satu siklus log,

peningkatan biomassa khamir dan jumlah etanol. Konsentrasi Feyang digunakan

adalah sebesar 0,1 g/l. Penelitian Gaensly et al (2011), menyatakan penggunaan

Fe untuk suplementasi S. cerevisiae adalah sebesar 0,5g/l. Pada penelitian

inidigunakan konsentrasi 0,1 g/l, 0,2 g/l, 0,3 g/l, 0,4 g/l, 0,5 g/l, 0,6 g/l, dan 0,7 g/l

untuk menentukan konsentrasi optimal suplementasi Fe bagi khamir.

Penelitian Lietalia (2012) menyatakan suplementasi Zn dapat

mempengaruhi pertumbuhan khamir. Hal ini juga dibuktikan dari peningkatan

jumlah sel khamir sebesar satu siklus log, kenaikan biomassa khamir dan jumlah

etanol. Konsentrasi Zn yang digunakan adalah sebesar 0,1 g/l. Menurut Walker

(2004) keberadaan ionZn dalam jumlah yang optimal, sekitar 4-8 mM dapat

meningkatkan kecepatan pertumbuhan khamir, tetapi konsentrasi Zn yang tinggi

(>8 mM)pada substrat dapat menyebabkan toksik bagi khamir dan menyebabkan

penurunan aktivitas fermentasi serta pertumbuhannya. Oleh karena itu konsentrasi

Zn yang digunakan untuk menentukan konsentrasi optimal suplementasiZn bagi

khamir adalah sebesar 0,1 g/l, 0,15 g/l, 0,2g/l, 0,25 g/l, 0,3 g/l, 0,35 g/l, dan 0,4 g/l.

Optimasi pertumbuhan yang dilakukan pada S. cerevisiae dapat

dimanfaatkan dalam pengolahan pangan yang membutuhkan fermentasi. Salah

satu pemanfaatan khamir yang telah dioptimasi adalah aplikasi pada pembuatan

roti tawar. Roti tawar merupakan salah satu bahan pangan yang memerlukan

 



proses fermentasi dalam pembuatannya dan telah banyak dikonsumsi sebagai

makanan pokok maupun pengganti makanan pokok.

Menurut Brown (2008), salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

kualitas roti tawar adalah khamir yang digunakan pada saat proses fermentasi

adonan. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan roti tawar dengan khamir

yang telah disuplementasi Fe dan Zn untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

kualitas dan karakteristik roti tawar yang dihasilkan. Analisis secara fisik, kimia,

dan organoleptik akan dilakukan untuk mengetahui karakteristik roti tawar yang

dihasilkan.

1.2 Perumusan Masalah

S. cerevisiae merupakan khamir yang banyak digunakan dalam industri

pangan yang membutuhkan proses fermentasi dalam pengolahannya. Peranan

S. cerevisiae yang penting dalam pengolahan pangan fermentasi mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai optimasi pertumbuhan S. cerevisiae

dengan penambahan ion logam seperti Fe dan Zn. Optimasi S. cerevisiae dengan

ion logam dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsentrasi

penggunaan ion logam. Penggunaan konsentrasi yang tepat akan memberikan efek

positif bagi pertumbuhan S. cerevisiae. Adanya optimasi yang dilakukan terhadap

pertumbuhanS. cerevisiae mendorong peneliti untuk mengaplikasikannya dalam

pembuatan roti tawar. Penggunaan khamir yang telah disuplementasi Fe dan Zn

dengan perbandingan berbeda dilakuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

kualitas dan karakteristik dari roti yang dihasilkan.

 



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik

roti yang dihasilkan oleh khamir yang telah disuplementasi dengan Fe dan Zn.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:

1. menentukan konsentrasi Fe yang tepat untuk pertumbuhan optimal

S. cerevisiae;

2. menentukan konsentrasiZn yang tepat untuk pertumbuhan optimal

S. cerevisiae;

3. menentukankombinasi terbaik khamir yang disuplementasi Fe dengan khamir

yang disuplementasi Zn dalam menghasilkan roti tawar;

4. mengetahui kandungan Fe dan Zn dari roti tawar yang dihasilkan.

 


