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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembuatan Tepung Tapioka 

Tepung tapioka dibuat dengan mengekstrak bagian umbi singkong dengan 

tahap dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram alir pembuatan tepung tapioka (Rahman, 2007) 

Pati singkong ( tepung tapioka) 
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Dari proses pembuatan tepung tapioka, dihasilkan limbah sekitar 2/3 bagian 

atau sekitar 3/4 dari bahan mentahnya, berupa limbah cair dan padat yaitu 

kulit dan ampas (onggok).  Limbah cair tepung tapioka memiliki kisaran      

10 – 15% dari total bobot singkong, sedangkan limbah kulit menempati 

kisaran 16% dari total bobot singkong, dan onggok sendiri dihasilkan sekitar 

10 – 30% dari berat singkong (Pandey et al., 2000).   

 

B. Onggok 

Onggok (ampas) singkong merupakan limbah padat dari pembuatan tepung 

tapioka.  Susijahadi, (1997) menyatakan bahwa komposisi onggok tepung 

tapioka sangat bervariasi bergantung pada jenis/varietas singkong, daerah asal 

serta cara pengolahan tepung tapioka.  Kandungan pati dari onggok sekitar  

50 – 70% (Pandey et al., 2000) dan serat kasar sekitar 8 % (Judoamidjojo, 

dkk., 1992), kandungan pati yang cukup tinggi ini, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan alkohol (Astuti, 2008).   

 

C. Pati 

Pati adalah golongan polisakarida yang terbentuk dari glukosa sebagai 

monomer dengan ikatan monomer adalah �- 1, 4.  Pati (amilum) pada 

tanaman digunakan sebagai penyimpan yang paling penting di alam.  Pati 

terdapat di dalam sel dalam bentuk gumpalan besar atau granula (Lehninger 

1982).  Pati merupakan karbohidrat yang berasal dari hasil proses fotosintesis 

tanaman, disimpan dalam bagian tertentu tanaman dan berfungsi sebagai 
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cadangan makanan yang tergolong dalam homopolimer glukosa dengan 

ikatan L-glikosidik.  Pati terdiri dari dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopektin 

(Soebagio dkk., 2009).  Pati singkong dari tepung tapioka memiliki rasio 17% 

amilosa dan 83% amilopektin.  Struktur amilosa dan amilopektin dapat dilihat 

pada Gambar 2 berikut ini. 

�

 

Gambar 2.  Struktur amilosa dan amilopektin 

D. Hidrolisis Pati 

Hidrolisis adalah proses konversi pati menjadi glukosa.  Prinsip hidrolisis pati 

adalah pemutusan rantai polimer pati menjadi unit-unit dekstrosa (C6H12O6).  

Dalam prakteknya, hidrolisis pati menjadi gula pereduksi dapat dilakukan 

dengan cara, yakni hidrolisis asam dan enzimatis.  Hidrolisis secara enzimatis 

memiliki perbedaan mendasar dibandingkan hidrolisis secara kimiawi dan 

fisik dalam hal spesifitas pemutusan rantai polimer pati.  Hidrolisis secara 

kimiawi dan fisik akan memutus rantai polimer secara acak, sedangkan 
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hidrolisis enzimatis akan memutus rantai polimer secara spesifik pada 

percabangan tertentu.  Hidrolisis dapat digolongkan menjadi hidrolisis murni, 

hidrolisis asam (penambahan katalisator asam) dan hidrolisis enzim (BeMiller 

dan Whistler, 2009).  Hidrolisis ampas singkong terjadi antara ampas 

singkong dengan air.  Pada reaksi hidrolisis ini air akan memecah komponen 

karbohidrat atau hemiselulosa menjadi gula atau monosakarida yang lebih 

sederhana seperti glukosa, galaktosa, dan mannosa (Agra, dkk., 1973).   

Proses hidrolisis onggok yang dilakukan dengan menggunakan asam untuk 

mengubah pati menjadi molekul yang lebih kecil lagi bahkan mengubah pati 

menjadi gula pereduksi.  Masing-masing proses hidrolisis baik menggunakan 

asam maupun enzim memiliki kelebihan dan kekurangan. Hidrolisis asam 

menghasilkan proses yang lebih murah namun produk yang dihasilkan tidak 

sebaik yang dihasilkan dari hidrolisis menggunakan enzim yang tentunya jauh 

lebih mahal (BeMiller dan Whistler, 2009).  Jika onggok dipanaskan dengan 

asam akan terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil secara berurutan 

dan hasilnya adalah glukosa. 

(C6H10O5)n + n-1 H2O    nC6H12O6 

Pati Air  Glukosa 

Hidrolisis dengan asam, diperlukan suhu yang tinggi.  Semakin lama 

hidrolisis asam akan memecah molekul pati secara acak dan gula pereduksi 

yang dihasilkan semakin banyak (Judoamidjojo, dkk., 1992).  Penambahan 

asam sulfat (H2SO4) berfungsi sebagai katalis dalam pemecahan rantai 

heksosa dari polimer pati yang terdapat dalam singkong.  Aktivitas suatu 
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katalis banyak dipengaruhi oleh konsentrasi katalis yang diberikan (Stout and 

Ryberg, 1989).  Penambahan asam sulfat dapat juga  mempengaruhi pH.  Bila 

pH mendekati netral, maka jumlah asam yang dikandung relatif rendah 

sehingga ikatan glikosida yang membentuk polisakarida lebih kuat 

dibandingkan dengan suspensi pati yang mengandung jumlah asam yang 

lebih tinggi.  Akibatnya proses pemutusan rantai heksosa dari ikatan 

polisakarida yang mendekati pH netral menjadi lebih sulit (Meyer, 1970).  

Hidrolisis dengan enzim, enzim adalah biomolekul berupa protein yang 

berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa 

habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia organik.  Molekul awal yang disebut 

substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut 

produk dalam bentuk gula sederhana seperti glukosa, froktosa, dan galaktosa.  

Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk 

menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang 

membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia 

terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan 

waktu lebih lama (BeMiller dan Whistler, 2009).  Hasil dari kedua hidrolisis 

ini adalah Hidrolisat pati, hidrolisat pati ini dihasilkan dari proses hidrolisis 

pati.  Hidrolisat pati mempunyai total nilai gula pereduksi (DE) yang 

bervariasi.  Hidrolisat pati yang dibuat memiliki total nilai gula pereduksi 

hingga 35 - 40% (Alexander R.J, 1992).  
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E. Fermentasi Alkohol  

Fermentasi alkohol merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan 

sehingga dihasilkan alkohol.  Alkohol yang dihasilkan salah satunya adalah 

etanol, Etanol umumnya digunakan dalam minuman beralkohol, dan bagi 

masyarakat luas etanol juga digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi 

oleh peragian (fermentasi).  Ketika peragian berlangsung metabolisme gula 

terjadi secara anaerob menghasilkan etanol dan gas karbondioksida.  

Persamaan reaksinya adalah : 

 

 

Mikroba yang umum digunakan dalam fermentasi adalah bakteri, ragi dan 

kapang.  Beberapa contoh proses fermentasi diantaranya adalah pembuatan 

tempe, tape, susu fermentasi dan sebagainya.  Mikroba yang terlibat pada 

fermentasi alkohol adalah Saccharomyces Cerevisiae.  Etanol yang 

diproduksi secara fermentasi dengan menggunakan yeast, yaitu S. cerevisiae 

masih dianggap kurang memuaskan dalam sudut pandang industri, terutama 

karena harganya yang relatif mahal dan prosedurnya yang cukup rumit.  

Selain itu, mikroorganisme ini hanya dapat menghasilkan etanol sekitar 

14−16% ( Gunasekaran, 1999).  Selain itu, dapat digunakan bakteri 

Zymomonas mobilis untuk menghasilkan etanol.  Etanol yang dihasilkan oleh 

mikroba Z. mobilis dari fermentasi molasse adalah 77,29 % (Puspita dkk., 

2010).  Mikroba Z. mobilis tumbuh secara anaerob dan mempunyai toleransi 

suhu tinggi, pH rendah, kemampuan mengubah gula menjadi etanol yang 
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lebih tinggi dan tahan terhadap kadar etanol yang tinggi (Gunasekaran, 1986; 

Tanate dan Putra, 2008). 

 

F. Mikroba Endofitik 

Mikroba endofitik merupakan mikroba yang tumbuh dalam jaringan 

tumbuhan, yaitu pada jaringan akar, batang dan daun.  Mikroba endofitik 

dapat diisolasi dari jaringan tersebut, dan yang paling umum ditemukan 

adalah dari jenis fungi dan bakteri (Strobel, 2003).  Mikroba ini berasosiasi 

dengan jaringan tanaman sehat yang bersifat netral atau menguntungkan.  

Hampir setiap tanaman tingkat tinggi memiliki beberapa mikroba endofitik 

yang mampu menghasilkan senyawa biologi atau metabolit sekunder.  Bahan 

aktif yang dihasilkan mikroba endofitik ini diperkirakan memiliki 

kemampuan yang sama dengan bahan aktif yang dihasilkan oleh tanaman 

induknya.   

Beberapa keuntungan mikroba ini adalah meningkatkan pertumbuhan 

tanaman dan kekuatan menyerap nutrisi tanaman.  Demikian pula dengan 

banyaknya kandungan sebagai agen biokontrol, endofitik juga memproduksi 

biokontrol berikut aktivitas produksi senyawa antimikroba, persaingan untuk 

mempertahankan tempat hidup dan nutrisi serta stimulasi pertahanan 

inangnya; sebagai mekanisme inhibisi mereka terhadap berbagai 

patogen(Ting, dkk, 2010).  Bakteri endofit bersifat diazotrof dalam tanaman 

induk yang sudah dibuktikan oleh banyak peneliti (Boonjawat et al. 1991; 

Dong et al. 1994; Muthukumarasamy et al. 2002), dan bahkan bentuk asosiasi 

ini dikategorikan sebagai obligate endophyte (Boddey et al. 1991).  Sifat 
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obligate endophyte bakteri diazotrof pada tanaman induk ditunjukkan oleh 

persistensi bakteri dalam jaringan tanaman tersebut, yaitu bakteri akan tetap 

terbawa dalam jaringan tanaman yaitu jaringan akar, batang, daun dan kulit 

kayu.   

G. Isolasi dan Karakterisasi Mikroba Endofitik 

Perhatian ilmuan terhadap potensi mikroba endofitik telah mendorong 

pengembangan metode isolasi dan karakterisasi mikroba endofitik diisolasi 

dari berbagai jenis tanaman dengan cara mengambil bagian dari tanaman 

seperti akar, batang, dan daun.  Berdasarkan Simarmata (2007), isolasi 

mikroba endofitik dari tanaman sambung nyawa dilakukan dengan metode   

F. Tomita (Lumyong et al., 2001).  Metode ini dilakukan dengan mengoleksi 

bagian contoh tanaman sambung nyawa yaitu umbi, batang dan daun, 

kemudian contoh tanaman dibersihkan dari kotoran dengan cara mencucinya 

dengan air mengalir.  Contoh yang telah bersih kemudian dipotong-potong 

dan selanjutnya disterilisasi permukaan menggunakan larutan etanol 75% 

selama 1 menit, Natrium Hipoklorit 5,3% selama 5 menit, dan terakhir 

dengan etanol kembali selama 30 detik.  Setelah itu contoh dibilas dengan air 

steril beberapa kali dan kemudian ditanam di dalam media agar PDA atau NA 

dengan cara membelah contoh dan meletakkan pada posisi tertelungkup.  

Mikroba endofitik yang diperoleh dari isolasi ini adalah dari jenis bakteri dan 

kapang.  Bakteri dan kapang ini memiliki aktivitas antimikroba yang baik 

terhadap bakteri patogen E. coli, Pseudomonas sp. dan B. subtilis, serta 

cendawan patogen C. albicans sedangkan 24% isolat hanya menunjukkan 

aktivitas anti B. subtilis (Simarmata, dkk., 2007).   
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Peran mikroba endofitik yang memiliki aktivitas antimikroba dapat terlihat 

pula dalam tanaman kedelai yaitu sebagai antijamur Sclerotium rolfsii Sacc 

yang menyebabkan penyakit busuk batang.  Menurut Taringan dan kuswandi 

(2010), metode isolasi dengan merendam batang kedelai dengan Na3OCl  

5,25 % selama 5 menit, kemudian dicuci dengan menggunakan akuades steril, 

selanjutnya digerus dengan menambahkan 10 mL akuades dan hasil gerusan 

ditanam pada media NA (Nutrient Agar).  Isolat yang didapat berjumlah 6 

dari jenis bakteri dengan bentuk coccus dan bacillus serta termasuk dalam 

gram negatif dan positif.  Uji aktivitas antimikroba pada 6 isolat, semua isolat 

positif memiliki kemampuan antijamur S. rolfsii Sacc yang menyebabkan 

penyakit busuk batang (Taringan dan Kuswandi, 2010). 

Tidak hanya mikroba endofitik yang berasal dari tanaman kedelai yang 

mampu menghasilkan aktivitas anti jamur, tetapi aktivitas antijamur dan 

antibakteri dapat dimiliki oleh jamur endofitik yang diisoolasi dari tanaman 

kentang (Sunarni, 2010).  Menurut Sunarni (2010), jamur uji diperoleh dari 

isolasi tanaman kentang di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga serta telah diidentifikasi 

dan merupakan Penisillium sp.  Berdasarkan uji aktivitas anti jamur dan anti 

bakteri, disimpulkan bahwa jamur ini berpotensi sebagai Anti jamur 

Fusarium sp, Phytopthora infestans dan Anti Bakteri dan Ralstonia 

solanacaerum. 

Pada tanaman trengguli (Cassia futula L) terdapat mikroba endofitik dari 

jenis kapang yang meiliki kemampuan sebagai antimikroba (Kumala dkk., 

2006).  Menurut kumala dkk. (2006), kapang yang diisolasi dengan 
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menggunakan metode steril permukaan dan tanam langsung pada media PDY 

(Potato Dextro Yeast) didapatkan 10 kapang.  isolat kapang endofit 

menunjukkan hasil uji hayati antimikroba yang positif terhadap bakteri. 

Sementara hanya 3 isolat kapang endofit yang menunjukkan basil positif 

terhadap khamir. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa antimikroba yang 

dihasilkan kapang endofit bersifat spesiiik terhadap bakteri Gram positif dan 

Gram negatif.  Sedangkan 3 isolat lain hanya spesifik terhadap khamir 

Candidaalbicans.  Isolat yang diperoleh dari hasil penelitian ini isolat kapang 

endofit yang mempunyai kemampuan menghasilkan senyawa antimikroba 

yang lebih kuat terhadap bakteri gram negatif jika dibandingkan terbadap 

bakteri gram positif.  Sedangkan pada isolat lain menunjukkan kemampuan 

senyawa antimikroba pada bakteri gram positif dan gram negatif.  Metabolit 

sekunder kapang yang aktif terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan       

B. subtilis dapat dikembangkan menjadi baban baku untuk obat antimikroba 

Grampositif. Sedangkan yang aktif atau memberikan hasil positif terhadap 

bakteri E. coli dan Salmonella typhii mempunyai prospek untuk dijadikan 

bahan baku obat antimikroba gram negatif (Kumala dkk., 2006). 

Mikroba endofitik yang berasal dari tanaman nilam (Pogostemon cablin 

Bent.) yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan nematoda peluka 

akar (Pratylenchus brachyurus) (Harni dkk., 2007).  Menurut Harni dkk. 

(2007), mikroba endofitik yang diisolasi dengan menggunakan metode 

sterilisasi permukaan (Hallmann et al. 1997), didapat 9 isolat yaitu                

P. fluorescent ES32 mampu memproduksi (protease, HCN, pelarut posfat, 

dan fluoresensi), Pseudomonas E26 (protease, selulase, pelarut posfat, dan 



14 

�

�

kitinase), B. subtilis ERB21 (protease, selulase, dan pelarut posfat), Bacillus 

NA22 (protease, pelarut posfat), Bacillus NJ41 ( selulase, pelarut posfat), 

Bacillus NJ46 (pelarut posfat, kitinase), Bacillus NJ57 (pelarut posfat, 

kitinase), Bacillus NJ2 (pelarut posfat).  Kemampuan Bacillus NJ46, Bacillus 

NA22, dan Bacillus NJ2 dalam menekan populasi P. brachyurus cukup 

tinggi.  Terjadinya penekanan populasi nematoda yang tinggi oleh isolat-

isolat tersebut, diduga disebabkan oleh metabolit sekunder, enzim kitinase, 

dan protease yang dihasilkannya.  Enzim ini dapat digunakan langsung oleh 

bakteri untuk mendegradasi dinding sel patogen.  Enzim kitinase merupakan 

enzim penting yang dihasilkan bakteri endofit untuk mengendalikan 

nematoda karena enzim ini dapat mendegradasi lapisan tengah telur nematoda 

seperti M. javanica, R. reniformis, Tylenchulus semipenetrans, dan 

Pratylenchus minyus (Tian et al. 2000).   

Tingginya penurunan populasi nematoda tidak selalu sejalan dengan 

peningkatan pertumbuhan tanaman (berat tajuk tanaman, berat akar, dan 

panjang akar).  Isolat Bacillus NA22 dapat menekan populasi P.  brachyurus 

cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan tingginya berat tajuk tanaman dan 

panjang akar. Hal ini mungkin disebabkan oleh metabolit yang dihasilkan 

Bacillus NA22 bersifat toksik terhadap akar, sehingga menghambat 

pertumbuhannya (Harni dkk., 2007). 

Menurut Shiomi et al.(2006), mikroba endofitik yang diperoleh dari bagian 

tanaman kopi robosta dan arabika yang diisolasi dapat mengendalikan 

penyakit kuning daun yang disebabkan oleh jamur Hemileia vastatrix.  Isolat 

dapat menghambat pertumbuhan H. vastatrix yang baik.  Akan tetapi, ada 
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isolat yang telah menghasilkan aktivitas terbaik yaitu 62,0 % menghambat 

pertumbuhan H. vastatrix pada tanaman kopi.  Pada uji pengendalian 

penyakit kuning daun, terjadi penurunan jumlah isolat disertai mengurangnya 

keparahan penyakit, sebagai interval antara kehadiran agen biocontrol dan 

patogen yang menurun.  Bakteri endofitik dari tanaman ini, diidentifikasi 

sebagai Bacillus lentimorbus, Bacillus cereus, Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis Smith, dan Klebsiella pneumoniae Schroeter, masing-

masing, menunjukkan aktivitas terbaik.  Bakteri endofitik lain yang 

diidentifikasi sebagai Bacillus sp., Klebsiella pneumoniae, Pandorae 

pnomenusa, Kocuria kristinae, Cedecea davisae, dan Acinetobacter 

calcoaceticus Beijerinck (Shiomi et al.,2006).  

Kemampuan mikroba endofitik yang memiliki aktivitas antibakteri dan 

antijamur tidak hanya berada pada tanaman pertanian seperti tanaman 

kedelai, kentang dan kopi yang dijelaskan diatas, tetapi terdapat juga mikroba 

endofitik yang terdapat pada tanaman semua tanaman (Melliawati dkk., 

2006).  Menurut Melliawati dkk. (2006), Isolasi bakteri endofitik dilakukan 

pada 126 contoh tanaman yang berasal dari Taman Nasional Gunung 

Halimun, Kebun Raya Bali, Kebun Raya Jambi, Hutan di Riau, Kebun 

Plasma Nutfah Puslit Bioteknologi, dan tanaman pertanian di Sukabumi 

dilakukan berdasarkan metode Tanaka et al. (1999).  Hasil isolasi dari 126 

contoh tanaman hutan diperoleh 238 isolat bakteri endofit.  Hasil pewarnaan 

gram menunjukkan 107 isolat gram negatif dan 131 isolat gram positif 

dengan berbagai bentuk sel seperti bulat, oval, batang pendek, dan panjang.  

Dari bakteri yang terseleksi, 44 isolat mampu menghambat pertumbuhan X. 
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campestris, 49 isolat menghambat P. solanacearum, 28 isolat menghambat  

C. glocosporoides, dan 18 isolat menghambat F. oxysporum.  Di antara 

bakteri yang terseleksi ada yang mempunyai kemampuan ganda yaitu          

19 isolat menghambat X. campestris dan P. solanacearum, tujuh isolat 

menghambat C. gloeosporioides dan F. oxysporum, enam isolat menghambat 

X. campestris dan C. gloeosporioides, empat isolat menghambat                   

X. campestris dan F. oxysporum, lima isolat menghambat P. Solanacearum 

dan C. gloeosporioides, dua isolat menghambat P. solanacearum dan           

F. oxysporum.  Di antara mikrobia endofit yang mampu menghambat 

mikrobia patogen, lima isolat dapat menghambat tiga mikrobia patogen        

(X. campestris, P. solanacearum dan C. gloeosporioide).  Hasil analisis KLT 

terhadap ekstrak isolat mikroba endofitik, ternyata mengandung senyawa 

aktif (steroid) yang mampu menghambat pertumbuhan mikrobia patogen 

(Melliawati dkk.,2006). 

Selain memiliki mampu memproduksi senyawa metabolit sekunder  steroid, 

mikroba endofitik juga mampu memproduksi senyawa kuinina yang 

berkhasiat sebagai antimalaria.  Menurut Simanjuntak (2002), mikroba 

endofitik yang telah berhasil diisolasi dari tanaman kina (Cinchona sp.) 

adalah mikroba endofitik dari jenis bakteri, kapang dan khamir.  Semua isolat 

ini mampu meningkatkan produksi senyawa kuinina kecuali beberapa jenis 

khamir, sedangkan untuk isolat kapang mampu menghasilkan kuinina sebesar 

2,2 kali dengan menggunakan media PDB (Potato Dextro Broth) 

(Simanjuntak dkk., 2002).   
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Dari banyaknya manfaat dan kegunaan mikroba endofitik baik sebagai 

antijamur, antibakteri dan penghasil metabolit sekunder, mikroba endofitik 

memiliki kemampuan dalam menghasilkan etanol (Amin, 2012; Elianasari, 

2012).  Menurut Amin (2012) dan Elianasari (2012), isolasi mikroba 

endofitik yang berasal dari kulit kayu raru dengan metode steril permukaan, 

diperoleh 12 mikroba endofitik yang berperan dalam fermentasi gula 

pereduksi menjadi etanol. 

H. Fase Pertumbuhan Bakteri 

Suatu mikroba mempunyai siklus pertumbuhan tergantung jenis dan produk 

yang akan dihasilkan.  Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, 

yaitu fase lag, fase logaritma (eksponensial), fase stasioner dan fase kematian.  

Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru.  

Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi 

media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal dan sifat fisiologis 

mikroorganisme pada media sebelumnya.  Ketika sel telah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang baru maka sel mulai membelah hingga mencapai 

populasi yang maksimum.  Fase ini disebut fase logaritma atau fase 

eksponensial (Volk dan Wheeler, 1993). 

Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang 

cepat.  Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat 

dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya.  Selain itu, derajat 

pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu 

inkubasi, kondisi pH dan aerasi.  Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah 
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menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan 

antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup (Volk dan Wheeler, 

1993). 

Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju 

kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap.  

Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya 

pengurangan derajat pembelahan sel.  Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi 

yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu 

pembelahan sel.  Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang 

ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju 

pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri 

(Volk dan Wheeler, 1993). 

I. Analisis Kadar Etanol 

Penentuan kadar etanol dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan 

penggunaan spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang (�) 414 nm.  

Pada � ini merupakan serapan maksimum dari hasil oksidasi etanol dengan 

menggunakan  K2Cr2O7 dalam suasana asam.  Dengan demikian, absorbansi 

etanol pada panjang gelombang diatas dapat digunakan untuk analisis 

kuantitatif dengan memanfaatkan hukum Lambert-Beer (Supriyanto, 1999; 

Day dan Underwood, 2002). 

Prinsip analisis ini, didasarkan pada besarnya absorbansi yang terjadi pada 

perubahan warna pada K2Cr2O7 dalam suasana asam yang berwarna jingga 

menjadi hijau pada kadar alkohol yang terkandung dalam larutan.  Prinsip ini 
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dapat dimanfaatkan dengan bantuan kurva kalibrasi yang dapat dibuat dengan 

mengukur absorbansi larutan etanol dengan kadar etanol yang berbeda pada  

� 414 dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  Dari absorbansi ini 

didapat kurva kalibrasi dan persamaan garis yang menunjukkan hubungan 

antara absorbansi hasil oksidasi etanol dengan kadar etanol, sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan kadar etanol dalam contoh (Day dan 

Underwood, 2002).  

 

J. Analisis Gula Pereduksi Dengan Metode DNS (Dinitrosalisilat) 

Gula pereduksi adalah suatu gula yang mengandung gugus aldehida atau 

keton dan dapat dioksidasi oleh oksidator tertentu.  Analisis gula reduksi ini 

menggunakan metode DNS atau metode TRS (Total Raducing Sugar), yang 

bertujuan untuk menentukan kandungan gula pereduksi yang tersisa dari hasil 

fermentasi sehingga dapat diketahui kadar alkohol yang terbentuk.  Glukosa 

merupakan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehida sehingga dapat 

dioksidasi menjadi gugus karboksil.  Pada metode ini, gugus aldehida pada 

glukosa akan dioksidasi oleh asam 3,5-dinitrosalisilat menjadi gugus 

karboksil dan menghasilkan asam 3-amino-5-nitrosalisilat, reaksi ini 

berlangsung pada kondisi basa dan suhu tinggi sekitar 90-100°C.  Senyawa 

ini memiliki serapan maksimum pada � 510 nm bila diukur absorbansinya 

dengan menggunakan spektrofotometer (Apriyantono, dkk., 1988).   
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Reaksi DNS dengan glukosa dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Reaksi asam 3,5-dinitrosalisilat dengan glukosa 

 


