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Fermentasi
menggunakan
Bakteri

N U R H IDAYAT

T E KNOLOGI E N ZIM D AN M IKROBIA

CPL –
CPMK –
SUB CPMK

SUB CPMK: Ketepatan dalam menjelaskan peran penting
bakteri dalam fermentasi

CPMK: Mampu menganalisis bioproses yang melibatkan enzim
dan/atau mikrobia

CPL: Mampu merancang komponen sistem, sistem, proses, 
dan/atau produk untuk memenuhi kebutuhan dalam kendala
yang realistik dengan menerapkan metode, ketrampilan, dan 
alat keteknikan moderen dalam praktek teknik agroindustri

cerdas yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan 
berwawasan global
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Fermentasi • Fermentasi adalah proses redoks

anaerobik, di mana  terjadi proses 

oksidasi substrat dan reduksi substrat

lainnya sehingga dihasilkan produk dan 

energi. 

• Pada sebagian besar fermentasi, substrat

yang sama digunakan sebagai reduktor

dan oksidan, sedangkan pada beberapa

organisme yang memfermentasi asam

amino, satu asam amino dioksidasi dan 

yang lainnya direduksi (reaksi Stickland).

reaksi Stickland
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Fermentasi

Fermentasi
dapat
melibatkan
bakteri, 
khamir
ataupun jamur

01
Fermentasi
dapat terjadi
pada substrat
cair ataupun
padat

02
Fermentasi
dapat terjadi
pada kondisi
anaerob
maupun aerob
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Bakteri banyak
berperan dalam
fermentasi
pangan, juga 
pada bioproses
untuk
lingkungan, 
pertanian dsb
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Fermentasi

• Fermentasi adalah proses yang membantu memecah molekul organik besar melalui aksi

mikroorganisme menjadi yang lebih sederhana.

• Fermentasi adalah cara alami untuk meningkatkan vitamin, asam amino esensial, 

mengurangi anti-nutrisi, meningkatkan kecernaan protein, penampilan makanan, rasa dan 

aroma

• Fermentasi juga membantu dalam pengurangan energi yang dibutuhkan untuk memasak

serta membuat produk yang lebih aman
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Kelebihan pangan terfermentasi

Makanan fermentasi memiliki umur simpan yang lebih lama daripada makanan
aslinya

Peningkatan sifat organoleptik; misalnya, keju memiliki sifat organoleptik yang lebih 
baik dalam hal rasa daripada substrat mentahnya, yaitu. susu.

Penghapusan bahan berbahaya/tidak diinginkan dari bahan baku—misalnya, ada 
pengurangan kandungan sianida beracun dari singkong, dan faktor perut kembung 
pada kedelai dihilangkan melalui fermentasi

Kelebihan pangan terfermentasi

• Peningkatan sifat nutrisi karena adanya mikroorganisme fermentasi. 

Misalnya, bakteri asam laktat pada yoghurt menambah kualitas nutrisinya.

• Proses fermentasi dapat mengurangi waktu pemasakan produk

• Produk fermentasi seringkali mengalami peningkatan kandungan

bioaktifnya misalnya anti-oksidan dan sebagainya
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Fermentasi
oleh 
Acetobacter

Acetobacter dapat digunakan untuk berbagai 
proses fermentasi seperti pembuatan asam 
asetat (vinegar), selulosa (nata) dsb

Acetobacter xylinum untuk produksi
selulosa

Acetobacter pasteruianus untuk produksi 
asam asetat pda fermentasi kakao

Acetobacter aceti untuk produksi asam 
asetat (vinegar)

Fermentasi asam
laktat (BAL)

• Bakteri asam laktat dibagi menurut

produk fermentasinya. 

• Spesies homofermentatif menghasilkan

produk akhir tunggal, asam laktat, 

sedangkan spesies heterofermentatif

menghasilkan senyawa lain, kebanyakan

etanol dan karbon dioksida, bersama

dengan laktat.
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Fermentasi asam propionat

• Asam propionat (PA, CH3CH2COOH), cairan tidak berwarna dengan bau

yang sedikit tidak sedap, merupakan bahan kimia blok bangunan berbasis

C3 yang penting yang digunakan sebagai pengawet dalam biji-bijian (52%), 

roti dan produk susu (18%), herbisida (16 %), dan selulosa asetat propionat

(10%)

• Bakteri yang digunakan adalah Propionibacterium acidipropionici

• Substrat yg umum adalah mnyak bumi, karbohidrat dan gliserol (limbah

produksi biodiesel)
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Fermentasi asam amino

• Meskipun glutamat diisolasi dari gluten pada tahun 1866, nilai aplikasi

utamanya ditemukan pada tahun 1908 oleh Kikunae Ikeda.

• Ia mempelajari zat penyaji rasa yang berasal dari rumput laut, yang secara

tradisional digunakan sebagai bumbu dasar sup di Jepang, dan 

mengidentifikasi garam monosodium dari L-glutamat sebagai zat umami.

• M. J. Johnson, seorang profesor emeritus di University of Wisconsin, 

menggambarkan situasi pada tahun 1955, "ada, di banyak tempat, minat

besar dalam produksi asam glutamat secara fermentasi“

• Berbagai asam amino kini telah diproduksi secara komersial melalui

fermentasi: glutamate, lisin, metionin, sistein dsb

Fermentasi asam amino

• Dr. Udaka, seorang peneliti dari Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. pada waktu itu, 

telah menetapkan metode screening

• Setelah menyaring sekitar 500 isolat, mereka menemukan galur unggul, 

Corynebacterium glutamicum (awalnya dilaporkan dengan nama Micrococcus 

glutamicus). 

• Strain mengakumulasi 10,3 g glutamat per liter ketika ditumbuhkan dalam labu

dengan media cairsintetis dengan glukosa 5%, dan akumulasi dengan mudah

ditingkatkan menjadi >30 g/L dengan hasil >25% terhadap input glukosa, yang 

menunjukkan bahwa strain dapat diterapkan untuk fermentasi glutamat industri.

• Fermentasi glutamat komersial pertama dilakukan pada tahun 1958 di pabrik

Kyowa Hakko Kogyo
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Fermentasi asam glutamat

Terimakasih
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