
10/19/2021

1

Teknologi Mikrobial (Jamur I)

Nur Hidayat.

Teknologi Enzimatis dan Mikrobial

CPL dan CPMK

CPL: 

• Mampu mengidentifikasi, 
memformulasi, menganalisis, dan
memecahkan masalah agroindustri
dengan menerapkan ilmu
matematika, pengetahuan alam
dan bahan, serta teknologi
informasi untuk mendapatkan
pemahaman komprehensif yang 
mencakup rekayasa sistem, 
rekayasa proses, dan rekayasa
manajemen.

CPMK:

• Mampu mengidentifikasi dan
menelaah faktor-faktor yang 
penting dalam bioproses secara
enzimatis dan/atau mikrobial
(Jamur)
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CPL dan materi kuliah

Identifikasi/karakterisik Jamur

• Jamur bersel tunggal

• Jamur multiseluler

• Jamur berhifa

• Hifa non septa

• Hifa bersepta

• Jamur dengan badan buah

• Klasifikasi jamur

Klasifikasi Kapang
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Khamir (Jamur bersel tunggal)

• Khamir termasuk dalam fungi bersel tunggal

• Berkembang biak dengan pembelahan, budding, pembentukan spora

• Hidup secara aerob, fakultatif dan/atau an-aerob

• Ada yang mampu melakukan fermentasi dan ada pula yang tidak

• Dari buku The Yeast (2011): jumlah spesies khamir yang telah

dikarakteristikkan dengan baik terkait fermentasi dan pertumbuhan

sebanyak 233 spesies.

• Khamir banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang

Khamir

• Saccharomyces cerevisiae berperan dalam pembuatan wine, alkohol dan roti

• Endomycopsis fibuligera berperan dalam pembentukan aroma tape

• Osmophilic yeast (Saccharomyces and Torulopsis spp.) mampu tumbuh pada

konsentrasi gula tinggi (65-70%) dan menyebabkan kerusakan pada sirup, 

jams dan madu. 
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Khamir

• Khamir termasuk dalam fungi bersel tunggal

• Berkembang biak dengan pembelahan, budding, pembentukan spora

• Hidup secara aerob, fakultatif dan/atau an-aerob

• Ada yang mampu melakukan fermentasi dan ada pula yang tidak

• Dari buku The Yeast (2011): jumlah spesies khamir yang telah

dikarakteristikkan dengan baik terkait fermentasi dan pertumbuhan

sebanyak 233 spesies.

• Khamir banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang

Sub division: Ascomycotina

Terdiri dari 6 kelas:

1. Hemiascomycetes- Mycelium is poorly developed or absent, No ascocarp formation

2. Plectomycetes- Mycelium is well developed, branched and septate, Ascocarp is formed

3. Pyrenomycetes- Mycelium well developed and septate, ascocarp are produced

4. Discomycetes- Well developed mycelium, Sex organs are lacking

5. Laboulbeniomycetes- Thallus is reduced, Ascocarp is formed

6. Loculoascomycetes- Thallus is mycelial, Ascocarp is formed
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Kelas Hemiascomycetes

• Salah satu ordo yang penting: Saccharomycetales; 11 family dan 276 
spesies

• Hemiascomycete bersifat saprotrofik epifit pada organ tanaman, 
terutama jika terdapat gula, mis. di nektar bunga, pada buah-buahan, 
dan pada permukaan tanaman yang terluka atau terbuka

• Khamir ini juga terdapat di dalam tanah. Kemungkinan masuk ke
dalam tanah melalui bagian tanaman yang jatuh.

• Hemiascomycetes tidak begitu penting sebagai patogen tanaman
kecuali Eremothecium spp. yang menyebabkan luka pada buah jeruk, 
kapas dan tanaman pangan lainnya, dan disebarkan oleh serangga
penghisap

Kelas Hemiascomycetes

• Banyak spesies Hemiascomycetes dapat tumbuh pada bahan yang relative 

kering atau pada kadar gula/garam tinggi (sekiatar 50%). Akibatnya, mereka

dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam/gula. 

• Untungnya, pembusukan makanan oleh khamir biasanya tidak menghasilkan 

toksin

• Peran penting kelas ini:

• Fermentasi alkohol terutama oleh Saccharomyces cerevisiae

• Pembuatan roti. Sekitar 1,5 juta ton sel segar S. cerevisiae diproduksi di seluruh

dunia per tahun untuk digunakan dalam produksi adonan roti

• Protein sel tunggal; vitamin B2 oleh Eremothecium spp dsb



10/19/2021

6

Karakteristik Kapang multiseluler

Kelompok Utama Kapang

• Lebih dari 56,000 spesies kapang yang telah teridentifikasi

• Sekitar 430 juta tahun yg lalu kapang mulai mucul di permukaan bumi

Nutrisi

• Kapang adl heterotrof menggunakan bahan organik

• Kebanyakan saproba; mengambil nutrien dari bahan mati dan menyebabkan

kerusakan atau dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk pangan

• Lainnya parasit; hidup pada jaringan sel inang

• Semua kapang memiliki enzim ekstraseluler

• Kapang penting bagi lingkungan sbg decomposer 

Siklus Hidup kapang

Makanan diabsorpsi dari bagian kapang yang disebut

miselium

• Masing-masing filamen disebut hifa dg dinding khitin

• Dalam hifa terdapat aliran sitoplasma

Reproduksi

• Asexual melalui spora yang dihasilkan sporangia

• Sexual melalui pembentukan gamet dlm gametangia dan

dihasilkan spora
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Ragam jamur dalam industri

• Banyak jamur yang telah dimanfaatkan manusia

untuk berbagai keperluan

• Jamur yang dimanfaatkan mulai dari jamur

berfilamen hingga jamur yang membentuk

badan buah

• Pemanfaatan jamur mulai dari keperluan pangan, 

kesehatan, pertanian dan juga lingkungan

• Pemanfaatan dilakukan melalu proses budidaya

ataupun fermentasi

Pemanfaatan jamur di bidang Pangan

• Dibedakan menjadi fermentasi dan budidaya

• Budidaya dalam hal ini adalah memanfaatkan

cendawan/mushroom dalam olahan pangan

• Dalam fermentasi mencakup produk-produk

pangan setelah ditumbuhi jamur
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Contoh kapang yang penting 
dalam industri

Aspergillus niger

• Asam sitrat (pembuatan permen, minuman)

Rhizopus oryzae

• Tempe 

Neurospora sitophila

• Oncom (penghasil beta karoten -> pewarna alami)

Monascus purpureus

• Angkak (fermentasi beras, pewarna alami)

Penicillium, sp

• Penghasil penisilin (antibiotik)

Fermentasi Tempe dan asam sitrat

Tempe hasil fermentasi dari kedelai oleh jamur 

Rhizopus oryzae. 

Tempe selain dibuat dari kedelai dapat juga dibuat 

dari berbagai bahan nabati berprotein .

Pada substrat kedelai jamur selain berfungsi 

mengikat/menyatukan biji kedelai sehingga menjadi 

satu kesatuan produk yang kompak juga 

menghasilkan berbagai enzim yang dapat 

meningkatkan nilai cerna tempe saat dikonsumsi

Asam sitrat dihasilkan melalui fermentasi menggunakan 

jamur Aspergillus niger (paling umum digunakan, 

meskipun juga ada beberapa bakteri mampu melakukan

Pada kondisi aerob jamur ini mengubah gula atau pati 

menjadi asam sitrat
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KEBUN FUNGI YG DITANAM 
OLEH SEMUT

• Fungi ditanam di 
bilik/chamber

•Fungi tumbuh pada daun
segar hasil semut

• Satu kebun berukuran
20mm - 50 cm diameter, 
dengan lebih dari 2000 
bilik dalam 1 koloni besar

Ketergantungan hormon dan nutrien antara semut dan fungi

Semut memproduksi khitinase; hifa fungi (Leucoagaricus) mempunyai

bulbous tips yg kaya glikogen

Semut dapat mengakumulasi enzim fungi pada kelenjar ludahnya (misal

pektinase, amilase) saat makan miselium fungi   

Enzim fungi membantu semut memotong daun

Semut menghasilkan antibiotik dengan dibantu Streptomyces untuk

menghindari kontaminasi dengan fungi lain
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Fungi patogen pada insekta
• Ascomycetes – Clavicipitales: 

• penetrasi larva

Cordyceps

Cordyceps sinensis

Metarhizium Beauveria 
bassiana

Faktor-factor yang perlu diperhatikan dalam bioproses

Jamur

• Faktor Substrat: ketersediaan nutrisi

• Faktor Lingkungan: pH, suhu, 
kelembapan, aerasi, dsb

• Faktor Mikroorganisme: kemampuan
tumbuh, kemampuan menghasilkan
produk dsb

• Faktor kontaminan: kontaminan fisik, 
kimia dan mikrobiologis

• Tipe fermentasi: aerob/anaerob; 
padat/cair

http://www.mycolog.com/14-3_Metarhizium
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