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Pendahuluan

• Produk bioindustri terutama industry 
fermentasi tradisional banyak berkembang di
Indonesia

• Indonesia sebagai Negara berkembang
menjadi tempat investasi yang menarik

• Produk Bioindustri banyak diminati
masyarakat
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Asam Malat

• Asam malat merupakan asidulan dan penguat
citarasa dalam industri makanan dan minuman

• Asam malat merupakan asam organic yang 
banyak terdapat pada buah apel

• Jamur yang mampu menghasilkan asam malat
salah satunya adalah Schizophylum commune

• Produksi asam malat secara fermentasi
menunjukkan keberhasilan yang tinggi
menggunakan Aspergillus flavus yaitu sebesar 63 
% dari nilai teoritis. 

Asam Malat

Mikroorganisme Asam Malat (gL-1) Produktivitas (gL-1j-1)

Aspergillus flavus 113 0,59

Rhizopus arrizus dan Paecilomyces varioti 48 0,34

Monascus araneosus 28 0,23

Schizophyllium commune 18 0,16

Z. rouxii 75 0,54

S. cerevisiae 59 0,19
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Asam Asetat

• Pembuatan asam asetat secara fermentasi
dilakukan dalam dua tahap yaitu fermentasi
alkohol dan fermentasi asam asetat

• Fermentasi asam asetat sangat tergantung pada
kadar alkohol substrat dan aerasi

• Bakteri asam asetat diklasfikasikan dalam
Acetobacter sp dan Gluconobacter spp

• Pembuatan asam asetat dilakukan melalui proses
asetifikasi dari alkohol menjadi asam asetat

Asam Asetat

• Proses Orelans atau proses dengan menggunakan
tong kayu (barrel) merupakan proses yang tertua. 

• Pada metode ini cairan alkohol tidak bergerak
selama fermentasi. Bakteri asam asetat
membentuk film atau induk asam asetat pada
permukaan cairan. 

• Sekali film ini terbentuk dan tidak diganggu, maka
perubahan anggur atau cider berlangsung cepat
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Asam Asetat

• Proses generator mulai diperkenalkan di Jerman
pada tahun 1932, dan merupakan metode yang 
umum digunakan untuk memproduksi asam
asetat secara komersial

• Asetifikasi kultur terendam adalah proses terbaru
untuk merubah alkohol menjadi asam asetat

• Faktor-faktor lingkungan yang berperan penting
terhadap kecepatan fermentasi asam asetat
meliputi: suhu, pH, konsentrasi inokulum, 
kecepatan aerasi, konsentrasi etanol dan lain-lain

Yogurt

• Yogurt merupakan produk olahan susu yang 
paling pesat perkembangannya

• Pada dasarnya yogurt  merupakan produk yang 
cepat rusak

• Produk yogurt semakin popular dengan mulai
dipahaminya peran penting bakteri probiotik bagi
manusia

• Bahan baku susu untuk yoghurt  dapat digunakan
susu penuh, susu skim, susu rendah lemak atau
dengan penambahan lemak
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Yogurt

• Kultur yoghurt mempunyai peranan penting
dalam proses asidifikasi dan fermentasi susu

• Deaerasi dapat meningkatkan viskositas dan
stabilitas gel yoghurt

• Homogenisasi campuran bahan-bahan setelah
pasteurisasi sangat diperlukan

• Pasteurisasi dilakukan pada suhu 85c selama 30 
menit atau 95C selama 10 menit.

• Proses fermentasi merupakan kunci keberhasilan
dari produksi yoghurt 

Kecap

• Kecap merupakan penyedap berbagai masakan
Indonesia yang dibuat dengan cara fermentasi
kedelai

• Kecap merupakan jenis makanan fermentasi yang 
paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia

• Ada dua mutu kecap yaitu mutu pertama dengan
kadar protein minimum 6%, dan mutu kedua
dengan kadar protein minimum 2%. 

• Berdasarkan rasa dan kekentalannya kecap dibagi
dalam dua macam yaitu kecap asin agak encer
dan kecap manis yang lebih kental
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Pembuatan Kecap

• Mula pertama kedelai dan gandum dicampur
kemudian diinokulasi dengan kapang Aspergillus
dan inkubasi selama 3 hari, hasilnya disebut koji

• Pada tahap kedua, koji dipindah ke tangki
fermentasi dicampur dengan larutan garam dan
disebut moromi, fermentasi ini berlangsung
selama lebih dari 6 bulan

• Tahap ketiga, moromi dipres untuk memperoleh
filtratnya yang kemudian disaring, dipanaskan
dan dikemas siap untuk dipasarkan


