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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang paling banyak

digunakan dalam industri pengolahan pangan fermentasi (Boulton dan Quain,

2006). S.cerevisiae digunakan karena aman bagi kesehatan manusia, mudah

dikultivasi, dan memiliki biomassa yang tinggi (Wang dan Chen, 2006). Peranan

S.cerevisiae yang penting dalam industri pengolahan pangan fermentasi

menyebabkan banyaknya penelitian mengenai optimasi pertumbuhan dan aktivitas

fermentasi S.cerevisiae.

Pertumbuhan dan aktivitas fermentasi khamir dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain media pertumbuhan, kondisi pertumbuhan, dan kondisi

fermentasi. Media pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

molasesdan soybean sprout extract. Molases(Stehlik-Tomas et al., 2004) dan

soybean sprout extract(Yin et al., 2009)merupakan substrat standar yang dapat

digunakan untuk menumbuhkan S.cerevisiae.Menurut Lea dan Piggot (2003),

media pertumbuhan khamir harus mengandung komponen-komponen yang

dibutuhkan dalam proses metabolisme sel.

Suplementasi mikroelemen seperti mangan, tembaga, dan seng dapat

memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan aktivitas fermentasi

S.cerevisiae.Menurut Walker (2004), mikronutrien seperti mangan, tembaga, dan

seng memiliki peranan penting bagi fungsi struktural dan metabolisme

 



S.cerevisiae baik dalam pertumbuhan maupun fermentasi. Berdasarkan fakta

tersebut, pada penelitian ini, media pertumbuhan S.cerevisiae disuplementasi

olehmangan, tembaga, dan seng. Suplementasi ion-ion logam tersebut pada

kondisi yang tepat diharapkan dapat mengoptimasi pertumbuhan dan aktivitas

fermentasi S.cerevisiae.

Kondisi pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan khamir. Menurut Yin et al. (2009), parameter-

parameter yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan khamir adalah suhuinkubasi

dan pH media. Pada penelitian ini, suhu yang digunakan adalah 27, 30, dan 37C

karena menurut Stehlik-Tomas (2004), suhu pertumbuhan S.cerevisiae adalah

30C. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi perumbuhan adalah pH media.

Menurut Aranda et al. (2011), kondisi pertumbuhan S.cerevisiae adalah pada

media dengan kondisi asam. pH pertumbuhan S.cerevisiae yang optimal adalah

sekitar 4-5 (Stehlik-Tomas, 2004), oleh karena itu, pada penentuan kondisi

pertumbuhan di dalam penelitian ini digunakan pH 4, 5, dan 6. Indikator

pertumbuhan S.cerevisiae terbaik dilakukan dengan mengamati pertumbuhannya

dengan metode Total Plate Count (TPC).

Penelitian ini juga dilakukan untuk menentukan kondisi fermentasi.

Parameter yang mempengaruhi kondisi fermentasi adalah aerasi. Kondisi

fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini anaerobik dan semi aerobik.

Analisis mengenai yield biomass, konsentrasi etanol, dan TPC dilakukan

untuk mengetahui aktivitas fermentasi S.cerevisiae. Analisis penyerapan ion

logam juga dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh suplementasi ion logam

terhadap aktivitas fermentasi. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, kondisi

 



pertumbuhan (suhu dan pH) dan kondisi fermentasi optimal yang dibutuhkan oleh

S.cerevisiae dapat dipelajari.

1.2 Perumusan Masalah

S.cerevisiae merupakan khamir yang paling banyak dimanfaatkan dalam

teknologi pengolahan pangan. Peranan S.cerevisiae yang penting dalam industri

pengolahan pangan fermentasimendorong peneliti untuk melakukan penelitian

mengenai optimasi pertumbuhan dan aktivitas fermentasi S.cerevisiae.

Pertumbuhan dan aktivitas fermentasi khamir dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain media pertumbuhan, kondisi pertumbuhan (suhu dan pH), dan kondisi

fermentasi. Suplementasi mikroelemen seperti mangan, tembaga, dan seng dapat

memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan aktivitas

fermentasiS.cerevisiae. Hal-hal tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian

mengenai penentuan kondisi pertumbuhan dan fermentasi optimal bagi

S.cerevisiae yang telah disuplementasi mangan, tembaga, dan seng.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi

pertumbuhan dan fermentasi yang optimalbagiS.cerevisiae dengan suplementasi

mangan, tembaga, dan seng.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. mengetahui suhu inkubasi dan pH media yang optimal untuk pertumbuhan

S.cerevisiae dengan suplementasimangan, tembaga, dan seng berdasarkan

total plate count;

2. mengetahui kondisi aerasi yang optimal untuk aktivitas fermentasi

S.cerevisiae dengan suplementasi mangan, tembaga, dan seng berdasarkan

yield biomass,etanol yang dihasilkan, dan TPC;

3. mengetahui penyerapan ion logam seperti mangan, tembaga, dan seng oleh

S.cerevisiae dengan kondisi pertumbuhan dan fermentasi optimal.

 


