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TEKNOLOGI FERMENTASI
DENGAN KHAMIR

Nur Hidayat

Kuliah Teknologi Enzim dan Mikrobial

Khamir

Termasuk kapang, namun berbentuk sel tunggal/uniseluler. Dari 
kelompok Ascomycetes dan Basidiomycetes

Tersebar luas di alam. Ada yang bermanfaat adapula yg 
merugikan bagi manusia.

Manfaat: untuk pembuatan roti, bir, wine, cider, sake, brem, 
tape, bioethanol, kecap, fermentasi teh, pakan, dsb.

Produksi enzim? Produksi minyak? Produksi flavor?
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Wine Fermentation

◦ Banyak penelitian menunjukkan bahwa dalam fermentasi wine 

alami terjadi suksesi Hanseniaspora ke saccharomyces. 

◦ Beberapa genus khamir yang juga ditemukan antar lain 

Metschnikowia, Candida, Torulaspora, Lachancea / 

KluyVaromyces dan Zygosaccharomyces.

◦ Oleh karena itu, fermentasi anggur adalah proses mikroba yang 

kompleks, di mana kondisi fisikokimia dan interaksi mikroba

memengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme

yang terlibat.

Wine fermentation

◦ Inokulasi dengan kultur terseleksi mis Saccharomces cerevisiae 

ditujukan untuk memperbaiki proses fermentasi dan diharapkan

dapat menjamin kualitas produk

◦ Pemberian inoculum dalam jumlah yang cukup dianggap dapat

menghambat khamir yang tidak diharapkan. Namun demikian, 

seringkali khamir non-Saccharmyces berkontribusi terhdap

pembentukan flavor.

◦ Dikembangkan fermentasi multi starter Sacc – non Sacc
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Beberapa aspek yg mendukung multi 
starter fermentation

(i) Modifikasi beberapa senyawa analitik tertentu, seperti

peningkatan kandungan gliserol, peningkatan keasaman total, 

atau mengurangi kandungan asam asetat wine; 

(ii) peningkatan profil analitik wine (ester, thyol volatile); 

(iii) pengurangan kandungan etanol wine; 

(iv) Kontrol mikroflora pembusuk dalam wine; dan 

(v) peningkatan kualitas dan kompleksitas keseluruhan wine.

Wine 

fermentation

Tipe interaksi khamir

dalam fermentasi

campur
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Interaksi pertumbuhan Khamir - khamir

Interaksi pertumbuhan Khamir - khamir
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Fermentasi Bioetanol

◦ Fermentasi alcohol menjadi hal yang menarik untuk mengubah

limbah menjadi bioenergy.

◦ Banyak limbah yang masih mengandung gula yang dapat

dimanfaatkan menjadi bioethanol

◦ Konversi laktosa dari whey susu memunkinkan dikembangkan

menjadi bioethanol seperti halnya perkembangan bioethanol 

generasi kedua yang menggunakan lignoselulosa sebagai

bahan baku.

Fermentasi Bioetanol

◦ Fermentasi langsung dari whey ke etanol tidak layak secara

ekonomi karena kadar laktosa rendah sehingga menghasilkan

titer etanol rendah (2-3% v / v), membuat proses distilasi terlalu

mahal.

◦ Bagaimana cara meningkatkan kadar gulanya?

◦ Selama 30 tahun terakhir, banyak penulis telah membahas

produksi etanol dari laktosa, sebagian besar merujuk pada 

Kluyveromyces fragilis, K. marxianus dan C. mseudotropicalis
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Beberapa Pustaka fermentasi bioethanol dari
laktosa

◦ Mathematical modelling of ethanol production as a function of 

temperature during lactic-alcoholic fermentation of goat’s milk 

after hydrolysis and transgalactosylation of lactose 

https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.11.070

◦ Production of ethanol from lactose in a bioreactor integrated with 

membrane distillation (https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.01.026)

◦ Ethanol production from lactose in a fermentation/pervaporation 

system https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.01.071

Fermentasi Teh
◦ Teh 2 g + sukrosa 2 g diberi

air mendidih dan dibiarkan

selama 15 menit dalam

keadaan tertutup. 

◦ Air disaring dan disterilkan

kemudian ditambah khamir

Debaryomyces hansenii

MTCC 1073 dan difermentasi

selama 10 hari pada suhu 25 

C dan 150 rpm

https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.11.070
https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.01.026
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.01.071
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Theophylline
◦ Theophylline adalah bronkodilator Xanthine. 

◦ Dosis pengobatannya, sebagai bronkodilator, adalah 0,18-1,0 g setiap hari. 

◦ Secangkir teh hitam mengandung 0,014 mg theophylline dan asupan hariannya

adalah 0,042 mg, 

◦ Teh fermentasi mengandung 1,44 mg theophilin per cangkir dan asupan

hariannya akan menjadi 4,32 mg, yang sangat membantu, karena meningkatkan

neurostimulasi dan dapat menjadi bagian dari dosis terapeutik untuk pasien

pada perawatan teofilin

◦ Bronkodilator adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala

akibat penyempitan saluran pernapasan, seperti batuk, atau sesak napas. Asma 

dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) adalah dua kondisi yang sering diobati

dengan bronkodilator

Khamir probiotik / Probiotic Yeast (PY)

◦ PYs mampu mentolerir pH rendah dan garam empedu, dan 

mereka menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap patogen

dan agen pembusuk

◦ Khamir resisten terhadap agen antibakteri, dan kurangnya

elemen genetik yang dapat ditransfer antara bakteri dan khamir

menyebabkan PY dipilih untuk digunakan selama perawatan

antibiotik.
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Potential applications of probiotic yeasts in the food industries and 
critical aspects for these applications 
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