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70). 

2. Tesis ini merupakan hal milik Prodi Biosains PPs-UNS. Publikasi sebagian 
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oleh Prodi Biosains PPS-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
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ABSTRAK 
 
 

Selama ini buah jambu mete lebih banyak dibuang dari pada 
dimanfaatkan menjadi sesuatu padahal buah ini dapat memiliki nilai ekonomi 
tinggi salah satunya jika dirubah menjadi etanol. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui potensi bakteri Zymomonas mobilis dalam memfermentasi buah 
jambu mete yatu varietas merah, kuning dan hijau untuk dijadikan etanol. Tujuan 
lainnya adalah mengetahui sumber nitrogen dan lama fermentasi yang paling 
optimal dalam pembuatan etanol dari buah jambu mete tersebut.  

Fermentasi dilakukan secara batch dengan sumber nitrogen urea, 
ammonium sulfat, ekstrak kecambah kacang hijau dan ekstrak koro sementara 
lama fermentasi adalah 24, 48 dan 72 jam. Data yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah nilai pH, kadar gula reduksi, jumlah bakteri dan kadar etanol. Pengukuran 
kadar etanol menggunakan metode mikro difusi Conway. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan varietas buah jambu 
mete, sumber nitrogen dan lama fermentasi  memberikan pengaruh nyata pada 
nilai pH, kadar gula reduksi, jumlah bakteri dan kadar etanol. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa varietas buah jambu mete hijau dengan sumber nitrogen 
ammonium sulfat dan lama fermentasi 24 jam memberikan hasil etanol yang 
paling optimal. Pada perlakuan tersebut diperoleh nilai pH 5,87, kadar gula 
reduksi 7,64 g/100 ml (tingkat konsumsi 48,44%), jumlah bakteri 8,0 x 107 (µ = 
0,154) dan etanol sebesar 33,02 g/l (Ye = 90,19%). 
 
Kata kunci : Zymomonas mobilis, buah jambu mete, etanol     
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ABSTRACT 
 
 

Untill now cashew apple fruit was always a waste product. Actually this 
fruit could be changed to be a value thing like ethanol. The aim of this research 
was to examine the potency of Zymomonas mobilis to produce ethanol in the 
process of fermentation of employing of red, yellow and green varieties of 
cashew apple. Other target were to know the source of nitrogen and time of 
fermentation that optimal to make ethanol from the cashew apple fruit.  

The fermentation has been done with batch fermentation model. The 
source of nitrogen used urea, ammonium sulfat, extract of sprout of green peanut 
and extract koro whereas time fermentation used 24, 48 and 72 hours. This 
research e datas The result showed that the difference of varieties of cashew 
apples fruit, source of nitrogen and time of fermentation gave the real influence 
on value of pH, sugar, amount of bacterium and ethanol. This experiments also 
indicated that green variety of cashew apple  with additional during ammonium 
sulfat, 24 hours of fermentation (V3N2) yielded the optimum result of ethanol. 
Combination of them such 5,87 of pH, 7,64 g/100 ml of sugar (with 48,44% of 
consumption) respectively 8,0 x 107 of bacterium (µ = 0,154) and producing an 
ethanol equal to 33,02 g/l (Ye = 90,19%). 

 
Keywords : Zymomonas mobilis, cashew apple, ethanol 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki areal perkebunan jambu mete (Anacardium 

occidentale L.) yang tersebar di 23 propinsi dengan sentra produksi terdapat di 7 

propinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, 

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dari ketujuh propinsi 

tersebut, DIY dan Jawa Tengah merupakan sentra produksi dan pusat 

pengembangan terpenting di Indonesia (Darsono, 2004). Pada tahun 1999 luas 

areal perkebunan jambu mete di seluruh Indonesia tercatat mencapai 499.959 ha 

dengan total produksi berupa biji mete kering mencapai 76.656 ton (Bank 

Indonesia, 1999).  
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Di DIY terdapat 5.322 ha tanah yang digunakan untuk penanaman jambu 

mete dengan luas areal terbesar di Gunung Kidul (60,38%) sementara di Jawa 

Tengah mencapai 11.828,68 ha yang digunakan untuk penanaman jambu mete 

dengan luas areal terbesar di Wonogiri yaitu seluas 7.059 ha. Total produksi dari 

kedua kabupaten tersebut mencapai 3.242,9 ton dalam bentuk mete gelondong 

(tidak termasuk buah semu) (Darsono, 2004). Dalam setiap 1 kg mete gelondong 

terdapat 200 biji  gelondong atau untuk 3.242,9 ton akan diperoleh 648.580.000 

butir mete gelondong yang berarti terdapat buah semu jambu mete yang 

jumlahnya sama juga dengan berat dapat mencapai 64.858 ton. 
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Buah semu jambu mete belum banyak dimanfaatkan di Indonesia, 

padahal sebenarnya buah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan manisan, rujak, bahkan airnya dapat digunakan untuk membuat cuka 

atau jelly. Ampasnya dapat dibuat sebagai bahan baku abon dan campuran 

untuk pakan ternak (Kihn et al., 1996; Mulyoharjo, 1990).  Di Brasil sebagai 

tempat asal dari tanaman jambu mete ini, buah semu jambu mete diolah menjadi 

sari buah, sementara di India dimanfaatkan sebagai bahan baku minuman 

beralkohol yang disebut feni (Morton, 1987). Beberapa  penelitian menyebutkan 

bahwa Saccharomyces cereviseae dan Zymomonas mobilis disebutkan mampu 

memfermentasi gula dalam sari buah semu jambu mete menjadi etanol 

(Hermawan et al., 2000; Sapariantin, 2005). Buah semu jambu mete 

mengandung 16,3% karbohidrat yang dapat menjadi substrat bagi proses 

fermentasi untuk menjadi alkohol (Morton, 1987; Thomas, 1989). 

Etanol yang diproduksi dengan model fermentasi banyak menggunakan 

mikroorganisme yang bersifat etanologenik, tetapi pada kenyataannya yang 

banyak digunakan yaitu jenis khamir Saccharomyces cereviseae dan bakteri 

Zymomonas mobilis (Gunasekaran and Raj, 2002). 

Bakteri Z. mobilis dianggap sebagai mikroorganisme yang baik untuk 

memproduksi etanol karena memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk produksi etanol 

seperti toleran terhadap kadar gula hingga 400 g/l dan etanol hingga 100 g/l. 

Keunggulan lain misalnya kemampuannya untuk memproduksi etanol dengan 

hasil yang tinggi,  sedikit akumulasi produk samping, pembentukan etanol yang 

lebih cepat dibandingkan jika menggunakan khamir dan kemudahan untuk 

melakukan manipulasi genetik terhadap bakteri ini (Doelle, 1990; Hobley and 

Pamment, 1994; Nowak, 2000; Wijono, 1988). 
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Buah semu jambu mete memiliki kandungan protein yang rendah yaitu 

hanya sekitar 4,6% (Morton, 1987; Thomas, 1989), sehingga kandungan 

nitrogennya rendah, padahal nitrogen digunakan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhan dan produksi metabolit. Untuk itu pada fermentasi sari buah semu 

jambu mete perlu ditambahkan sumber nitrogen lain seperti urea, ammonium 

sulfat, ekstrak kecambah kacang hijau (Phaseolus radiatus) dan kacang koro 

benguk (Mucuna pruriens). 

Pada tahun 2002 baru sebanyak 62% etanol dipergunakan sebagai 

bahan bakar. Dua tahun kemudian kebutuhan etanol untuk bahan bakar 

meningkat menjadi 73%. Pada tahun yang sama kebutuhan etanol untuk 

minuman dan industri masing-masing hanya 18% dan 9%. Produksi etanol 

sedunia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2002 baru 33.900 Ml 

(Megaliter), tahun 2004 meningkat menjadi 41.100 Ml dan pada tahun 2005 telah 

menjadi 44.940 Ml. Menyongsong era baru energi terbarukan, pertamina 

memperkenalkan BioPertamax. Bahan bakar ini merupakan campuran 5% etanol 

dan 95% bensin Pertamax. Sebagai energi terbarukan bahan bakar ini dapat 

digunakan pada semua jenis kendaraan non-diesel tanpa adanya modifikasi 

mesin dan dapat menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan untuk 

masa depan yang lebih baik (Pudjiatmoko, 2007). 

Buah semu jambu mete biasanya merupakan limbah bagi para petani. 

Harga jual dari buah tersebut sangat rendah yaitu Rp 300,- saja per buah. 

Bandingkan dengan buah mangga yang per buahnya mencapai Rp 1.600,-. Bila 

buah tersebut dapat diubah menjadi produk lain seperti etanol yang diharapkan 

dapat dijadikan bioenergi sebagi pengganti atau subtitusi bensin, maka nilai jual 

buah semu jambu mete akan dapat ditingkatkan. Pada kenyataannya belum 
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banyak juga penelitian yang mengungkap kemampuan buah semu jambu mete 

untuk dijadikan etanol sehingga penelitian tentang masalah tersebut masih 

sangat diperlukan 

 
B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh varietas buah semu jambu mete (merah, hijau 

dan kuning) pada produksi etanol menggunakan bakteri Z. mobilis 

2. Bagaimanakah pengaruh sumber nitrogen yang berbeda pada produksi 

etanol dari sari buah semu jambu mete. 

3. Berapa lama fermentasi yang optimal untuk menghasilkan kadar etanol 

tertinggi. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji varietas buah semu jambu mete yang paling baik bagi 

Zymomonas mobilis sehingga dapat memproduksi etanol secara optimal.  

2. Menentukan sumber nitrogen yang paling baik bagi Zymomonas mobilis 

sehingga dapat memproduksi etanol secara optimal dari sari buah semu 

jambu mete. 

3. Menguji lama fermentasi yang paling optimal bagi Zymomonas mobilis 

untuk memproduksi etanol secara optimal dari sari buah semu jambu 

mete. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari buah 

semu jambu mete yang selama ini sangat rendah. Penelitian ini juga diharapkan 

memberikan alternatif untuk memperoleh etanol sebagai bahan bakar yang lebih 

sehat bagi lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Jambu Mete 

Tanaman jambu mete (Anacardium accidentale) banyak di tanam di 

Indonesia khususnya di 7 propinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY (Darsono, 

2004). Tanaman ini sendiri berasal dari Brasil Tenggara (Sastrahidayat dan 

Soemarno, 1990). Jambu mete mempunyai puluhan varietas, diantaranya ada 

yang berkulit putih, merah, merah muda, kuning, hijau kekuningan dan hijau 

(Prihatman, 2000). 

Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) berasal dari Brasil 

Tenggara yang kemudian menyebar ke Bahana, Senegal, Kenya, Madagaskar, 

Mozambik, Srilangka, Thailand, India, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Di antara 

negara-negara tersebut, Brasil, Kenya dan India merupakan negara pemasok 

utama jambu mete dunia (Prihatman, 2000). Tanaman ini termasuk dalam divisi 

Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Sapindales, 

famili Anacardiaceae dan genus Anacardium (Tjitrosoepomo, 1994).  

Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian tanah 1 – 1.200 dpl yang 

berarti tanaman ini dapat beradaptasi pada kondisi tanah dan iklim yang 

berbeda. Pada kondisi tanah yang tidak terlalu suburpun, tanaman ini dapat 

tumbuh dengan baik (Sastrahidayat dan Soemarno, 1990). Hal ini mungkin yang 

menyebabkan Jambu mete banyak diusahakan di wilayah yang tidak subur 
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seperti Gunung Kidul atau Wonogiri. Prihatman (2000) menyebutkan jambu mete 

paling sesuai tumbuh di daerah dengan curah hujan antara 1.000 – 2.000 

mm/tahun dengan 4 – 6 bulan kering (< 60 mm).  

Tanaman jambu mete dapat tumbuh hingga 9 – 12 m. Batang tanaman ini 

berupa kayu keras, bulat, bergetah dan berwarna putih kotor. Daun tanaman 

bulat memanjang dengan warna yang bervariasi antara coklat kemerahan hingga 

hijau tua (Sastrahidayat dan Soemarno, 1990). 

Bunga tanaman jambu mete biasanya mulai muncul pada akhir musim 

hujan (Maret) dan 4 – 5 bulan kemudian buahnya dapat dipetik. Saat itu biasanya 

warna kulit biji mete menjadi putih keabu-abuan dan mengkilat. Masa panen 

berlangsung selama 4 bulan yaitu pada bulan November hingga Februari tahun 

berikutnya (Prihatman, 2000). Biji mete yang merupakan hasil utama dari 

tanaman jambu mete sering disebut sebagai buah sejati berupa buah batu yang 

berbentuk ginjal. Biji ini berkeping dua terbungkus oleh kulit keras dan bergetah 

(Thomas, 1989).  

Buah semu jambu mete sendiri biasanya dipanen jika warna kulit buah 

menjadi kuning, oranye atau merah tergantung pada jenisnya. Tekstur buah ini 

lunak, rasanya asam agak manis, berair dengan aroma mirip stroberi (Prihatman, 

2000). Ciri khas dari buah ini adalah pada rasanya yaitu adanya rasa astringen 

yang disebabkan oleh senyawa fenolat berupa tanin dengan kadar 0,34 – 0,55% 

(Sastrahidayat dan Soemarno, 1990) sementara Dwihatmika (1996) melaporkan 

besarnya tanin tersebut antara 0,25 – 0,3%.  

Tanin dalam buah-buahan terdiri dari catechin, leukosianin dan asam 

tanat. Ketiganya dapat berikatan dengan ion logam membentuk garam tanat 

(Meyer, 1976). Sifat-sifat dari tanin yaitu dapat menyebabkan suatu larutan 
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berwarna biru bila terdapat Fe atau logam-logam lain. Senyawa alkaloid, piridin, 

dan quinoline dapat mengendapkan tanin. Tanin tidak larut dalam pelarut lemak 

seperti eter, dan benzene kloroform, zat ini larut dalam etyl asetat. Dalam air dan 

alkohol zat ini dapat membentuk larutan koloidal. (Dwihatmika, 1996). 

Melihat komposisi di tabel 1 terlihat bahwa buah semu jambu mete 

berpotensi untuk dijadikan etanol karena memiliki kandungan karbohidrat 

sebesar 16,3%. Kandungan gula reduksi dari buah ini juga cukup besar yaitu 6,7 

– 10,6% (Mulyohardjo, 1990), sementara Osho (1995) melaporkan besarnya gula 

reduksi buah semu ini sebesar 7,8% dengan 0,039% total N, 0,455% abu dan pH 

3,0. Harga buah semu jambu mete yang murah menjadi pertimbangan tersendiri 

dalam produksi etanol karena dapat menekan biaya produksi tersebut. Menurut 

Dellweg dan Luca (1988) harga bahan dasar menentukan sedikitnya 67% dari 

total biaya produksi etanol. Kandungan buah semu jambu mete dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Komposisi kimia buah semu jambu mete per 100 gram 
           Komponen                                          Jumlah 

Air 
Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Ca 
P 
Fe 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 
Vitamin C 
Niasin 

78 g 
16,3 g 
4,6 g 
0,5 g 

0,4 – 1,0 g 
0,19 – 0,34 g 

33,0 mg 
64,0 mg 
8,9 mg 

0,03 – 0,742 mg 
0,023 – 0,03 mg 

0,13 – 0,4 mg 
146,6 – 372,0 mg 

0,13 – 0,539 mg 
 Sumber : Morton (1987); Thomas (1989); Susanto dan Saneto (1994) 
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2. Fermentasi Etanol 

Fermentasi adalah proses metabolisme yang menghasilkan produk-

produk pecahan dari substrat organik. Dalam fermentasi substrat organik 

berfungsi sebagai donor elektron dan produk yang dihasilkan dari fermentasi 

berfungsi sebagai akseptor elektron (Schaechter, 1997). 

Fermentasi yang dilakukan untuk tujuan komersial biasanya untuk : 

a. Memproduksi sel-sel mikrobia atau biomassa 

b. Memproduksi enzym 

c. Memproduksi hasil metabolisme mikrobia dan 

d. Modifikasi suatu campuran yang ditambahkan pada suatu fermentasi dan 

merupakan proses transformasi (Stanbury and Whitaker, 1984) 

Melihat pembagian tersebut maka fermentasi etanol merupakan suatu hasil dari 

metabolisme mikrobia. Fermentasi untuk memproduksi etanol dapat dilakukan 

secara batch maupun kontinyu. Sistem batch adalah proses fermentasi dimana 

nutrisi untuk mikrobia diberikan hanya pada awal proses dan tidak ada 

penambahan nutrisi lagi hingga akhir proses. Sebaliknya pada sistem kontinyu, 

nutrisi diberikan secara terus menerus dalam jumlah tertentu selama proses 

fermentasi berlangsung.  

Pada sistem batch, setelah inokulasi dilakukan terdapat suatu periode 

dimana tidak terjadi pertumbuhan mikrobia. Periode ini dikenal dengan fase 

stagnan yang merupakan fase adaptasi bagi mikrobia terhadap lingkungan baru. 

Lamanya fase ini tergantung pada medium atau lingkungan pertumbuhan dimana 

jika medium atau lingkungan pertumbuhan yang dialami oleh sel mikrobia sama 

dengan yang sebelumnya maka sel tersebut tidak akan membutuhkan waktu lagi 

untuk beradaptasi, tetapi kondisinya akan berbeda jika medium yang digunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 
 

 
 

berbeda. Faktor lain yaitu jumlah inokulum yang digunakan yaitu semakin banyak 

jumlah awal sel yang digunakan maka waktu penyesuaian akan lebih cepat. 

Untuk keperluan komersial, fase ini harus sependek mungkin dan hal ini dapat 

dicapai dengan penggunaan inokulum maupun medium yang tepat. 

Setelah fase stagnan kemudian diikuti dengan fase eksponensial dimana 

mikrobia berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini kecepatan pertumbuhan 

spesifik dari mikrobia dapat dihitung dari perubahan jumlah massa sel terhadap 

waktu (Fardiaz, 1987). Persamaan untuk kecepatan tersebut adalah : 

 
   휇 = ,  ( )                                                       (1) 

 
Dimana No = jumlah sel mikrobia per ml pada waktu awal to 

  N   = jumlah sel mikrobia per ml pada waktu akhir t 

  t = waktu awal proses 

  to = waktu akhir proses 

Setelah fase eksponensial kemudian terjadi fase penurunan jumlah sel 

hingga akhirnya berhenti sama sekali. Berhentinya pertumbuhan sel mikrobia 

dapat terjadi karena habisnya beberapa nutrisi esensial dalam medium atau 

adanya akumulasi senyawa beracun yang dihasilkan oleh mikrobia itu sendiri 

atau kombinasi dari keduanya (Stanbury and Whitaker, 1984). 

El-Mansi dan Ward (2007) menggambarkan pertumbuhan sel pada 

proses fermentasi tersebut dengan lebih rinci yaitu melalui tahapan-tahapan : 

a. Fase stagnan 

b. Fase akselerasi  

c. Fase eksponensial 

d. Fase perlambatan 
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e. Fase stasioner 

f. Fase akselerasi menuju kematian 

g. Fase eksponensial menuju kematian 

h. Fase kematian atau kadang disebut fase bertahan hidup 

Fase eksponensial yang terjadi pada sistem batch dapat diperpanjang 

dengan cara menambahkan medium baru ke dalam fermentor. Sistem fermentasi 

seperti ini dikenal dengan sistem kontinyu. Jika medium segar dialirkan dengan 

kecepatan konstan ke dalam tabung fermentasi (fermentor) maka setelah 

periode adaptasi beberapa waktu tertentu jumlah mikrobia di dalam fermentor 

juga akan konstan. Kecepatan pengenceran dalam fermentor, menurut Stanbury 

dan Whitaker (1984) dapat dihitung menurut persamaan berikut. 

 
                                            퐷 =                                     (2) 

 
Dimana D = kecepatan pengenceran dalam fermentor (1/jam) 

  F = kecepatan pemasukan medium segar (ml/jam) 

  V = volume fermentor (ml) 

Menurut Fardiaz (1987) kecepatan pengenceran tersebut sebanding atau sama 

dengan kecepatan pertumbuhan mikrobia itu sendiri. 

Berdasarkan kondisi di atas maka dapat dilakukan perhitungan terhadap 

efisiensi pertumbuhan mikrobia dalam suatu proses fermentasi dengan 

menggunakan persamaan berikut. 

 
                                         푌 =   

  
        atau                    (3) 

 

                    푌 =  
       

   ( )
         (4) 
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Pada jalur fermentasi etanol, karbohidrat merupakan substrat utama 

dalam proses fermentasi. Fermentasi glukosa akan melewati dua tahap yaitu  

- Pemecahan rantai karbon dari glukosa dan pelepasan paling sedikit dua 

pasang atom hidrogen yang akan menghasilkan senyawa karbon lain 

yang lebih mudah teroksidasi dibanding glukosa itu sendiri. 

- Senyawa teroksidasi tersebut kemudian direduksi kembali oleh atom 

hidrogen yang dilepas pada tahap pertama dan kemudian membentuk 

senyawa-senyawa lain yang merupakan hasil dari proses fermentasi.  

Glukosa akan dirubah menjadi asam piruvat pada tahap pertama 

fermentasi yang kemudian diubah lagi menjadi acetaldehyd kemudian diubah 

menjadi etanol dan karbon dioksida. Persamaan umum fermentasi etanol adalah  

Glukosa                               2 etanol + 2 CO2 + 1 ATP               (5) 

Fermentasi etanol ini sangat penting dalam mikrobiologi pangan dan industri 

yang digunakan untuk menghasilkan bir, anggur dan juga sebagai bahan bakar 

yang disebut dengan gasohol (Schaechter, 1997). 

Pemecahan glukosa menjadi asam piruvat di dunia mikrobiologi menurut 

Fardiaz (1987) ada 4 macam jalur yaitu jalur Embden – Meyerhorf – Parnas 

(EMP) yang ditemukan pada fungi, kebanyakan bakteri, hewan dan manusia; 

jalur Entner – Duodorof (ED) yang terjadi hanya pada beberapa bakteri saja 

seperti pada Zymomonas mobilis; jalur Heksosamonofosfat (HMF) ditemukan 

pada berbagai organisme dan jalur Fosfoketolase (FK) yang hanya ditemukan 

pada bakteri yang tergolong laktobasili heterofermentatif.  Tahap kedua dari 

semua jalur tersebut adalah pengubahan asam piruvat yang direduksi oleh 
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NADH2 menjadi senyawa akhir fermentasi misalnya asam laktat, asam asetat, 

etanol, butanol, dan propanol. 

3. Bakteri Zymomonas mobilis 

Genus Zymomonas termasuk dalam bakteri gram negatif yang bersifat 

anaerobik fakultatif. Z. mobilis mempunyai bentuk seperti tangkai dengan ukuran 

lebar 1,0 – 2,0 m dan panjang 2,0 – 6,0 m dan selalu berpasangan serta 

termasuk bakteri yang tidak mobil. Bakteri ini dapat tumbuh baik dengan sumber 

nitrogen berbentuk amonium (Buchanan and Gibbon, 1975; Ly, 2007). Karena 

bersifat anaerobik fakultatif maka bakteri ini dapat tumbuh dalam lingkungan 

yang aerob maupun anaerob (Levett, 1990; Mastroeni et al, 2003). 

Spesies Z. mobilis termasuk kelompok bakteri dalam devisi 

proteobacteria kelas alpha probacteria, ordo sphingomonadales, famili 

sphingomonadaceae, dan genus Zymomonas. Genus Zymomonas memiliki satu 

spesies dengan dua subspecies yaitu Z. mobilis subsp. mobilis dan Z. mobilis 

subsp. pomaceae (Gunasekaran and Raj, 2002). Bentuk dari bakteri ini terlihat 

pada gambar 1 berikut.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk bakteri Zymomonas mobilis melalui mikroskop elektron 
(NCBI, 2008) 
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Bakteri Z. mobilis menggunakan jalur Entner-Doudoroff untuk 

menghasilkan piruvat. Glukosa oleh enzim hexokinase dirubah menjadi glukosa 

6-P, komponen ini dengan oxoreduktase berubah menjadi glukonolakton-6-P 

yang selanjutnya dengan enzim glukosa-6-P-dehidrogenase dirubah menjadi 6-

Fosfoglukonat. 6-fosfoglukonat dehidratase selanjutnya merubah 6-fosfoglukonat 

menjadi 2-keto-3-deoksi-6-fosfoglukonat (sebagai ciri dari jalur ED) yang 

merupakan intermediat unit. Komponen ini selanjutnya dipecah oleh aldolase 

Gambar 2. Jalur Entner-Duodoroff  (Todar, 2008) 
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menjadi dua triosa yaitu piruvat dan gliseraldehida-3-fosfat. Asam piruvat 

kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid dan karbondioksida 

dengan bantuan enzim piruvat dekarboksilase. Asetaldehid kemudian direduksi 

menjadi etanol (Strandberg et al., 1983). Jalur ED dalam pemecahan gula pada 

bakteri ini dapat dilihat pada gambar 2. Gliseraldehid-3P sendiri akan masuk ke 

jalur EMP untuk menghasilkan asam piruvat dan untuk selanjutnya menghasilkan 

asetaldehid kemudian etanol. 

Z. mobilis tidak dapat menggunakan jalur lain untuk menghasilkan energi 

selain jalur ED, tetapi jalur ED ini sangat efisien untuk memproduksi etanol 

sehingga dapat mendekati level teoritisnya. Piruvat dekarboksilase (Pds) dan 

alkohol dehidrogenase (Adh) adalah enzim yang muncul dalam pembentukan 

etanol. Pds adalah   enzim unik dalam Z. mobilis yang membutuhkan tiamin 

pirophosphat pada aktifitasnya.  Sementara itu Adh I dari Z. mobilis 

membutuhkan seng yang sama dengan Adh IV pada yeast dikodekan dengan 

adhA dan Adh II mengandung besi dikodekan dengan adhB. Adh II ini 

memfasilitasi keberlanjutan fermentasi ketika Z. mobilis berada pada larutan 

etanol dengan konsentrasi yang tinggi. Kedua enzim tersebut pada kondisi 

anaerobik akan menyebabkan sintesis etanol yang cepat dan efisien 

(Gunasekaran and Raj, 2002).  

Pada kondisi aerobik sintesis etanol ini akan berkompetisi dengan proses 

respirasi sehingga akan terjadi penurunan produksi etanol. Pada kondisi 

anaerobic produksi etanol dapat mencapai 0,51 g etanol untuk setiap gram 

glukosa yang dikonsumsi sementara dalam kondisi aerob menurun menjadi 0,22 

g/g atau terjadi penurunan sebesar 43% (Kalnenieks et al, 2006). Dengan 

demikian bila suatu mikrobia dapat menghasilkan 0,51 g etanol untuk setiap 
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gram glukosa yang diberikan berarti mikrobia tersebut mempunyai efisiensi 

produksi etanol (yield etanol/Ye) 100%. Dalam kenyataannya suatu mikrobia tidak 

pernah dapat mencapai Ye 100%. Perhitungan Ye adalah seperti terlihat pada 

persamaan 6.  

푌 =     
   

              (6) 

dimana hasil etanol teoritis = (Kadar gula awal – kadar gula akhir) x 0,51 

Dalam kondisi alaminya macam gula yang dapat dimetabolisme oleh Z. 

mobilis hanyalah glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Bakteri ini tidak mampu 

memfermentasi karbohidrat yang lebih komplek (Ly, 2007). Untuk keperluan 

tersebut maka enzim yang terdapat dalam bakteri ini adalah enzim glukokinase 

dan fruktokinase (Doelle, 1990). Z. mobilis menghasilkan produk samping seperti 

acetoin, gliserol, asetat, dan laktat, yang akan mengurangi produksi etanol dari 

glucose. Produk samping seperti acetoin, asam asetat dan acetaldehyde akan 

lebih nampak jika Z. mobilis tumbuh dalam fruktosa dibanding glukosa. Secara 

umum produksi sel dalam glukosa akan lebih tinggi dibanding dalam fruktosa. 

Sekarang ini telah banyak peneliti yang mencoba melakukan rekayasa terhadap 

bakteri ini sehingga dapat melakukan metabolisme pada karbohidrat komplek. 

Sukrosa dapat menurunkan efisiensi produksi etanol karena munculnya 

produk samping seperti levan dan sorbitol. Levan adalah bentuk polisakarida dan 

fruktosa saat sukrosa difermentasi oleh Zymomonas (Tano and Buzato, 2003). 

Sorbitol akan muncul bila Z. mobilis tumbuh pada media dengan sukrosa 

berkadar tinggi. Sorbitol diproduksi dan diakumulasi di periplasma bakteri untuk 

melindungi sel dari efek merugikan dari tekanan osmosis medium yang tinggi 

yang muncul saat medium sukrosa dirubah menjadi glukosa dan fruktosa (De 
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Barros and Celligoi, 2006). Produksi sorbitol ini dapat dikurangi dengan 

penambahan enzim invertase.  

Dilaporkan bahwa enzim invertase dapat menghambat munculnya produk 

samping pada fermentasi etanol menggunakan media sukrosa dan juga dapat 

meningkatkan produksi etanol hingga hampir mencapai satu setengah kali 

lipatnya (Lee and Huang, 1995). Penghambat produksi etanol lain yaitu 

munculnya asetat, formic atau propionic acid. Ketiganya memiliki efek hambatan 

yang sama seperti jika terdapat oksigen dan karbon dioksida dalam konsentrasi 

yang besar. Dilaporkan bahwa keberadaan oksigen akan mempengaruhi 

pertumbuhan spesifik dari Z. mobilis. Naiknya konsentrasi  oksigen akan 

meningkatkan produksi asetaldehid dan sekaligus menurunkan produksi etanol. 

Asetaldehide akan menghambat pertumbuhan sel walaupun penghambatan ini 

tidak akan terlalu berpengaruh jika konsentrasi asetaldehide tidak melebihi 0,7 g/l 

(Mastroeni et al, 2003). 

Sebenarnya etanol yang diproduksi oleh bakteri ini dapat menjadi 

penghambat terbesar pada konsentrasi tinggi karena pengaruhnya terhadap 

membran plasma dimana membran tersebut akan lebih mudah meloloskan 

kofaktor dan koenzim yang dibutuhkan oleh jalur ED sehingga akan 

menghancurkan proses dalam jalur tersebut (Ly, 2007; Zafar and Owais, 2006). 

Etanol yang muncul pada proses fermentasi ini dilaporkan merupakan penyebab 

utama dari munculnya stress pada sel, menghambat pertumbuhan, aktifitas 

metabolisme serta produksi etanol selanjutnya (Tano and Buzato, 2003). 

Walaupun demikian pada Z. mobilis, membran selnya mengandung asam lemak 

yang berfungsi menetralkan pengaruh buruk dari etanol tersebut. Asam lemak itu 

adalah asam miristat, asam palmitat dan asam cis-vaccenic. Konsentrasi yang 
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tinggi dari asam cis-vaccenic dan hopanoid pada membran menyebabkan bakteri 

ini toleran terhadap etanol (Gunasekaran and Raj, 2002). Hopanoid pada bakteri 

ini mirip dengan sterol pada sel eukariotik. Hopanoid membuat Z. mobilis toleran 

terhadap lingkungan etanol yang berkadar hingga 13% (Wikipedia, 2008). 

Dibandingkan dengan khamir, Z. mobilis merupakan mikroba yang 

mempunyai  sifat-sifat  yang  sesuai  untuk memproduksi etanol secara efisien. 

Z. mobilis mempunyai waktu fermentasi 3-4 kali lebih cepat dari khamir dan 

efisiensi pengubahan glukosa menjadi etanol berkisar antara 90 – 95%. Etanol 

yang dihasilkan oleh bakteri ini dapat mencapai 92 – 94% sementara khamir 

hanya sekitar 88 – 90%  (Dep. of Energy AS, 2001). Hasil maksimal etanol yang 

dapat dihasilkan dari medium glukosa dengan menggunakan bakteri ini adalah 

1,42 mol etanol untuk setiap mol glukosa sedangkan pertumbuhan maksimal dari 

Z. mobilis dengan medium glukosa adalah sebesar 129 g biomasa untuk setiap 

mol glukosa (Tsantili et al, 2007). Disebutkan pula bahwa bakteri ini masih dapat 

memproduksi etanol dengan baik walaupun medium yang digunakan 

sebelumnya tidak disterilkan terlebih dahulu (Tao et al, 2005).. 

Gunasekaran dan Raj (2002) menyatakan bahwa Z. mobilis memiliki 

kemampuan lebih baik dibanding khamir seperti Saccharomyces cerevisiae 

dalam memproduksi etanol adalah dikarenakan (1) produksi etanol yang lebih 

tinggi, (2) produksi biomassa yang lebih rendah, (3) toleransi terhadap etanol 

yang lebih tinggi, (4) Tidak membutuhkan tambahan pengontrolan oksigen 

selama proses fermentasi dan, (5) Kemudahannya untuk melakukan manipulasi 

genetik terhadap bakteri ini. 

Bakteri ini juga toleran terhadap pH rendah yaitu antara 3,7 – 7,5 (Brock, 

1979; Nowak, 2000). Perbandingan antara Z. mobilis dengan yeast pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



28 
 

 
 

produksi etanol dapat dilihat pada tabel 2. Kelemahan dari Z. mobilis dibanding 

khamir hanyalah pada keterbatasan substrat untuk memproduksi etanol yaitu 

hanya terbatas pada substrat yang mengandung glukosa, fruktosa atau sukrosa 

(Gunasekaran dan Raj, 2002; Mastroeni et al, 2003). 

Tabel 2. Perbandingan kemampuan produksi etanol dari Z. mobilis dan yeast 
dengan medium glukosa 

              Parameter          Z. mobilis              Yeast 
Gula awal (%) 
Konsentrasi etanol akhir (g/l) 
Biomasa akhir (g/l) 
Konversi gula ke etanol (%) 
Hasil etanol (g/g) 
Kecepatan produktifitas etanol spesifik g/g/jam) 
Produktifitas etanol volumetrik (g/g/jam atau g/l/jam) 
Kecepatan pertumbuhan spesifik (per jam) 
Hasil biomasa  
Pengambilan substrat spesifik (g/g/jam) 
Hasil teoritis (%) 

100,00 
41,60 

1,75 
- 

0,43 
1,55 
0,87 
0,03 
0,02 
3,23 

81,20 

100,00 
35,20 

5,00 
- 

0,38 
0,52 
0,73 
0,04 
0,05 
1,27 

68,70 
Sumber : Gunasekaran and Raj (2002) 

Wijono (1988) menyebutkan bahwa fermentasi oleh Z. mobilis secara 

batch menghasilkan etanol yang maksimum dengan menggunakan glukosa awal 

sekitar 300 g/L. Penggunaan awal yang lebih tinggi dari 300 g/L memberikan 

penghambatan pada aktivitas sel. Fermentasi secara kontinyu menghasilkan 

produktivitas etanol yang maksimum dengan konsentrasi glukosa awal 130 g/L 

memberikan hasil tertinggi yaitu 7,4 g/L.jam. 

Bakteri Zymomonas mobilis sebagai bakteri penghasil etanol melakukan 

pemecahan glukosa melalui jalur ED. Pada jalur ini akan terbentuk suatu 

intermediet unit yaitu 2-keto-3-deoksi-6-fosfoglukonat yang kemudian akan 

dipecah oleh aldolase menjadi dua triosa yaitu piruvat dan gliseraldehida-3-

fosfat. Pada akhirnya gliseraldehida-3-fosfat akan masuk ke jalur EMP 

membentuk molekul piruvat yang kedua dengan melepaskan dua mol ATP dan 

satu mol NADH+H+ (Fardiaz, 1987). 
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Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap mikrobia yang mampu 

memproduksi etanol. Dellweg dan Luca (1988) menggunakan Saccharomyces 

cerevisiae pada fermentasi etanol dengan substrat pati jagung, dan diperoleh 

hasil etanol sebesar 95% pada suhu 40OC dengan produktivitas 0,75 g etanol per 

gram sel per jam. Bajpai dan Margaritis (1986) menguji 30 strain Kluyveromyces 

marxianus untuk memproduksi etanol sari buah Jerusalem artichoke dengan 

hasil 0,465 g etanol/g gula dikonsumsi, sementara Zafar dan Owais (2006) 

melaporkan bahwa strain K. marxianus dapat memproduksi etanol 2,10 g/l whey 

kasar setelah 22 jam. 

 
4. Media Fermentasi 

Mikroorganisme dapat hidup, tumbuh dan berkembang biak dan 

menghasilkan produk adalah karena adanya media. Oleh karena itu media harus 

dipersiapkan dengan kandungan bahan yang memenuhi syarat yaitu cukup untuk 

perbiakan mikroorganisme dan cukup untuk diubah menjadi produk (Andriani, 

1993). Dalam kegiatannya mikroorganisme memerlukan sumber C, N, P, mineral 

dan air yang harus tersedia dalam media (Stanbury and Whitaker, 1984). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu medium untuk 

pengembangan mikrobia yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk 

(misalnya etanol) khususnya untuk industri  yaitu : 

a. Dapat menghasilkan produksi maksimum dari biomassa yang 

dikehendaki untuk setiap gram substrat yang digunakan 

b. Dapat memproduksi produk atau biomassa dengan konsentrasi yang 

maksimal 

c. Memungkinkan untuk mencapai kecepatan formasi produk yang 

maksimal 
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d. Dapat meminimalkan munculnya produk yang tidak dikehendaki 

e. Murah, kualitasnya stabil dan tersedia setiap saat 

f. Dapat meminimalkan masalah yang timbul selama proses produksi 

seperti aerasi (proses aerob), agitasi, ekstraksi, purifikasi, dan 

penyediaan air. 

Formulasi media yang digunakan haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

dasar bagi sel dan produksi metabolisme serta terdapat suplai energi yang akan 

digunakan untuk biosintesis dan perbaikan sel. Jika digambarkan dalam bentuk 

persamaan akan terlihat sebagai berikut. 

Karbon dan sumber energi+sumber nitrogen+kebutuhan lain               Biomassa sel+produk+CO2+H2O+panas 

Komposisi elemen bakteri, yeast dan fungi pada tabel berikut dapat menjadi 

acuan dalam menentukan formulasi yang tepat pada suatu fermentasi. 

Tabel 3. Komposisi elemen dari bakteri, yeast dan fungi 
Elemen Bakteri Yeasts Fungi 

Karbon 
Hidrogen 
Nitrogen 
Posfor 
Belerang 
Kalium 
Sodium 
Kalsium 
Magnesium 
Khlor 
Besi 

50 – 53 
7 

12 – 15 
2,0 – 3,0 
0,2 – 1,0 
1,0 – 4,5 
0,5 – 1,0 

0,01 – 1,1 
0,1 – 0,5 

0,5 
0,02 – 0,2 

45 – 50 
7 

7,5 – 11 
0,8 – 2,6 

0,01 – 0,24 
1,0 – 4,0 

0,01 – 0,1 
0,1 – 0,3 
0,1 – 0,5 

– 
0,01 – 0,5 

40 – 63 
–  

7 – 10 
0,4 – 4,5 
0,1 – 0,5 
0,2 – 2,5 

0,02 – 0,5 
0,1 – 1,4 
0,1 – 0,5 

 –  
0,1 – 0,2 

Sumber : Stanbury and Whitaker, 1984 

Fungsi dari berbagai komponen di atas bagi bakteri adalah untuk seperti 

terlihat pada tabel 4. Sebagai sumber karbon dapat dipilih berbagai unsur seperti 

karbohidrat, asam asetat, metanol atau yang lain seperti terlihat pada tabel 5. 

Khusus untuk bakteri Z. mobilis kebutuhan akan fraksi karbon untuk 

membentuk biomasa yang ditandai dengan kecepatan pertumbuhan spesifiknya. 
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Jika medium glukosa yang digunakan maka besar fraksi karbon tersebut adalah 

seperti terlihat pada persamaan 7 (Lee and Huang, 2000). 

α = 0.25µ + 0.01                              (7) 
 

 
Tabel 4. Fungsi fisiologis unsur-unsur utama bagi sel bakteri 

Unsur Prosentasi dari 
berat kering sel 

Fungsi fisiologis 

Karbon 
Oksigen 
 
Nitrogen 
Hidrogen 
Posfor 
Belerang 
Kalium 
 
Sodium 
Kalsium 
 
Magnesium 
 
Khlor 
Besi 
Unsur lain 

50 
20 

 
14 
8 
3 
1 
1 
 

1 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 
0,2 
0,3 

Unsur utama dari komponen organik sel 
Komponen dari air dan bahan organik sel, merupakan 
penerima elektron pada respirasi aerobik 
Unsur dalam protein, asam nukleat dan koenzim 
Komponen dari air dan bahan organik sel 
Unsur dalam asam nukleat, phospholipid, koenzim 
Unsur dalam sebagian asam amino dan sebagian koenzim 
Kation anorganik yang penting dan kofaktor bagi beberapa 
reaksi enzimatis 
Penting dalam transpor membran 
Kation anorganik yang penting dan kofaktor bagi beberapa 
reaksi enzimatis 
Kation anorganik yang penting dan kofaktor bagi banyak 
reaksi enzimatis 
Anion anorganik yang penting 
Unsur pada sitokrom dan beberapa protein  
Fungsi yang beragam 

Sumber : Schaechter, 1997 

 
 

Tabel 5. Kandungan karbon dari berbagai substrat 

Substrat 
Kandungan 

karbon  
(g mol C per mol 

substrat) 

Kandungan karbon 
dibandingkan dengan glukosa 

(%) 

Karbohidrat :  
     glukosa, sukrosa, pati, dll 
Asam asetat 
Metanol 
Etanol 
Metana 
Minyak dan lemak : - triolin 

- n-Alkana : n- heksa-
dekana 

 
0,40 
0,40 
0,50 
0,70 
0,75 
0,80 
0,87 

 
100 
100 
125 
175 
188 
200 
218 

Sumber : Fardiaz, 1987 

Buah semu jambu mete hanya memiliki 4,6% protein yang berarti 

kandungan nitrogennya rendah. Sumber nitrogen menjadi salah satu unsur 
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makro utama bagi mikroorgasnisme untuk pertumbuhan dan proses metabolisme 

dalam diri mereka. 

Sumber nitrogen dapat berasal dari bahan anorganik maupun organik. 

Sumber anorganik dapat berupa garam amonium dan garam nitrat sementara 

sumber organik dapat berupa urea, ekstrak khamir dan hidrolisat pati. 

Hermawan, et al (2000) menyebutkan bahwa kadar dan sumber nitrogen akan 

mempengaruhi nilai pH medium, pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme 

dalam proses fermentasi. 

Sapariantin (2005) menyebutkan bahwa dalam fermentasi buah semu 

jambu mete dengan Z. mobilis, hasil terbaik diperoleh dengan menggunakan 

urea dengan kadar 0,2%. Pada kondisi tersebut diperoleh etanol sebesar 40,51 

g/l dengan lama fermentasi 2 hari. 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, 

hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga 

dikenal dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. 

Nama lain yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl 

diamide dan carbonyldiamine. Senyawa ini adalah senyawa organik pertama 

yang berhasil dibuat dari senyawa anorganik. Urea mengandung 46,6% nitrogen. 

Senyawa anorganik yang mengandung nitrogen sebagai sumber nitrogen lain 

yaitu amonium sulfat dengan rumus kimia (NH4)2SO4. Senyawa ini mengandung 

21% nitorgen dalam bentuk amonium dan 24% belerang dalam bentuk sulfat 

(Wikipedia, 2008). 

Sumber nitrogen dalam bentuk senyawa organik dapat berupa kecambah 

kacang hijau (Phaseolus radiatus) dan kacang koro benguk. Kecambah kacang 

hijau berasal dari biji kacang hijau yang sebelumnya direndam terlebih dahulu 
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dan kemudian dikecambahkan selama 2 hari. Kandungan zat-zat dalam 

kecambah hampir sama dengan kandungan dalam biji kacang hijau yaitu protein, 

karbohidrat, vitamin, lemak, kalsium, fosfor, besi, kalori dan air. Kandungan zat-

zat dalam kecambah kacang hijau secara rinci dapat dilihat pada tabel 6. 

Kacang koro benguk (Mucuna pruriens) sebagai sumber nitrogen lain 

bagi bakteri Z. mobilis mengandung 24 g protein, 3 g lemak, 55 g karbohidrat, 

130 mg kalsium, 200 mg fosfor, 2 mg besi, 70 SI vitamin A, 0,3 mg vitamin B1 

dan 15 g air (Sigma, 2007). Ciri khas kacang ini adalah pada kandungan HCN 

atau asam sianidanya. Ezeagu et al (2003) melaporkan bahwa kandungan HCN 

pada koro benguk adalah sebesar 0,12 mg sedangkan kandungan nitrogen 

dalam bentuk nitrat sebesar 5,20 mg untuk setiap 100 gramnya. 

Sebuah laporan menyatakan bahwa asam sianida mampu merangsang 

pertumbuhan dari Z. mobilis. Laporan ini menyebutkan bahwa peningkatan 

pertumbuhan terjadi saat bakteri ini ditumbuhkan dalam kondisi aerobik pada 

kultur terbatas (batch culture) (Kalnenieks et al., 2000). 

Tabel 6. Nilai gizi biji dan kecambah kacang hijau (tiap 100 gr) 
Nilai gizi Biji Kecambah 

Kalori (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (mg) 
Vitamin B1(mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 

340 
24,20 
1,30 
62,9 
118 
340 
7,7 
80 
0,4 
- 

10 

31 
3,10 
0,14 
4,1 
18 
48 
0,8 
21 
0,1 
17 

91,4 
Sumber : Vincent et al (1998) 
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B. Kerangka Penelitian 

Pemanfaatan buah semu jambu mete masih sangat terbatas, padahal bila 

diolah lebih lanjut maka nilai ekonomi dari buah tersebut dapat lebih ditingkatkan. 

Mengubah buah semu jambu mete menjadi etanol menggunakan bakteri Z. 

mobilis dapat dijadikan salah satu alternatif pemanfaatan buah tersebut. 

Pembuatan bioetanol dari buah semu jambu mete sekaligus dapat menjadi salah 

satu elternatif pembuatan biofuel yang akan menjadi tren di masa depan. Untuk 

itu susunan kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah seperti terlihat pada 

gambar 3. 
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C. Hipotesis 
1. Salah satu varietas diperkirakan akan memberikan hasil etanol yang lebih 

tinggi dibanding varietas lain 

2. Salah satu sumber nitrogen diperkirakan memberikan yield etanol yang 

paling tinggi 

3. Lama fermentasi berpengaruh terhadap hasil etanol  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian dilakukan saat mulai musim panen buah semu jambu mete 

yaitu bulan September 2008 dan berakhir pada bulan November 2008. 

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

1. Bahan 

- Buah semu jambu mete (Anacardium occidentale L.) varietas merah, hijau 

dan kuning diperoleh dari daerah Ngadirojo Wonogiri. Umur buah ± 4 

bulan.  

- Ekstrak kecambah yaitu yang didapat dari kecambah kacang hijau (umur 

3 hari) 

-  Ekstrak kacang koro 

- Medium yang digunakan yaitu medium glukosa (glukosa 20 g, ekstrak 

khamir 5 g dan agar 15 g) sebagai penumbuh Z. mobilis 

- Biakan murni yang digunakan yaitu Z. mobilis FNCC 056 diproleh dari DR. 

Sigit Setiabudi, STP.MP, Kepala laboratorium Mikrobiologi Pangan dan 

Gizi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.  

- Bahan kimia : glukosa anhidrat, larutan 1 (amonium molibdat, H2SO4, 

akuades), larutan 2 (Na2H2SO4, akuades), larutan Nelson A 
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(Na2CO3, KNa, NaHCO3, Na2SO4, akuades), larutan B (CuSO4.5H2SO4, 

akuades, H2SO4), MgSO4, NaOH, Urea, Amonium Sulfat. 

2. Alat 

Alat yang digunakan yaitu blender, incubator, autoclave, spektrofotometer, 

vortex, hot plate, shaker, timbangan, colony counter, dan pH meter. 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 

faktorial yaitu : 

1. Faktor pertama (V) yaitu jenis buah semu jambu mete :  

- Merah (V1) 

- Kuning (V2) dan  

- Hijau (V3) 

2. Faktor kedua (N) yaitu sumber nitrogen (konsentrasi 9,32 nitrogen mg/l) :  

a. Urea 0,2 g/l (N1) 

b. Ammonium sulfat 0.443 g/l (N2)  

c. Ekstrak kecambah kacang hijau 7,73 cc/l (N3) 

d. Ekstrak kacang koro 9,25 cc/l (N4) 

Penentuan besarnya konsentrasi nitrogen ini berdasarkan penelitian 

Sapariantin (2005) yang menyatakan besarnya urea terbaik adalah sebesar 

0,2 g/l untuk  fermentasi etanol dengan bakteri Z. mobilis. Untuk jenis sumber 

nitrogen lain mengikuti besarnya konsentrasi nitrogen dari urea tersebut. 

Khusus ekstrak kecambah kacang hijau dan ekstrak kacang koro  

sebelumnya diuji kandungan nitrogen totalnya menggunakan metode semi 

mikro Kjeldahl (Soedarmadji, 1997). Hasil pengujian diperoleh untuk 
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kecambah kacang hijau mengandung total N sebesar 1,19 %, sementara 

untuk kacang koro mengandung N sebesar 0,995%. 

Kombinasi perlakuan jenis sari buah jambu mete terhadap sumber 

nitrogen adalah seperti pada tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Rancangan perlakuan penelitian 
V/N N1 N2 N3 N4 

V1 V1N1 V1N2 V1N3 V1N4 

V2 V2N1 V2N2 V2N3 V2N4 

V3 V3N1 V3N2 V3N3 V3N4 
Keterangan : 

V1N1 : Sari buah jambu mete merah dengan sumber nitrogen urea 
V1N2 : Sari buah jambu mete merah dengan sumber nitrogen amonium sulfat 
V1N3 : Sari buah jambu mete merah dengan sumber nitrogen ekstrak kecambah kacang hijau 
V1N4 : Sari buah jambu mete merah dengan sumber nitrogen ekstrak kacang koro 
V2N1 : Sari buah jambu mete kuning dengan sumber nitrogen urea 
V2N2 : Sari buah jambu mete kuning dengan sumber nitrogen amonium sulfat 
V2N3 : Sari buah jambu mete kuning dengan sumber nitrogen ekstrak kecambah kacang hijau 
V2N4 : Sari buah jambu mete kuning dengan sumber nitrogen ekstrak kacang koro 
V3N1 : Sari buah jambu mete hijau dengan sumber nitrogen urea 
V3N2 : Sari buah jambu mete hijau dengan sumber nitrogen amonium sulfat 
V3N3 : Sari buah jambu mete hijau dengan sumber nitrogen ekstrak kecambah kacang hijau 
V3N4 : Sari buah jambu mete hijau dengan sumber nitrogen ekstrak kacang koro 
 

Setiap perlakuan akan diuji lama fermentasinya dengan waktu pengujian 

yaitu : 

1. Lama fermentasi 24 jam 

2. Lama fermentasi 48 jam 

3. Lama fermentasi 72 jam 

Percobaan dilakukan dengan 3 ulangan 

D. Prosedur Penelitian 

1. Penyiapan bakteri 

a. Satu (1) biakan murni Z. mobilis dan satu (1) tabung erlenmeyer berisi 

media glukosa (campuran glukosa dan yeast) yang telah disterilkan 

disiapkan pada meja laminer yang telah disterilkan,. 
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b. Satu (1) biakan murni Z. mobilis kemudian dimasukkan ke dalam media 

glukosa tersebut dengan menggunakan loop steril.  

c. Medium glukosa steril yang telah ditanami bakteri kemudian diinkubasi ke 

dalam inkubator yang diatur pada suhu 37OC selama 24 jam. 

(Sapariantin, 2005). 

d. Sebanyak 1 ml bakteri dari media glukosa yang sudah diinkubasi 

diencerkan dalam 9 ml aquades steril. Pengenceran dilakukan sebanyak 

8 (delapan) kali sehingga diharapkan akan memperoleh bakteri sejumlah 

6.108 bakteri untuk tiap ml aquades. Sebagian hasil pengenceran 

dimasukkan ke dalam cawan petri steril berisi media glukosa (campuran 

dari glukosa, yeast) untuk dihitung jumlah bakterinya.  

2. Penanaman bakteri pada media fermentasi 

a. Buah semu jambu mete yang telah dicuci dipotong kecil kecil kemudian 

diblender. Hasil blenderan diperas menggunakan kain (Hermawan et al., 

2000) 

b. Media fermentasi terdiri dari sari buah (100 ml), MgSO4.7H2O 0,1% (b/v), 

urea, amonium sulfat, ekstrak kecambah, ekstrak koro sesuai perlakuan 

dan glukosa 7 gram. Fermentasi diatur pada nilai pH 6. Media kemudian 

disaring, selanjutnya 100 ml media dimasukkan ke botol fermentasi untuk 

disterilisasi pada suhu 121OC selama 10 menit (Hermawan et al., 2000). 

c. Media fermentasi 100 ml ditambah 1 (satu) ml inokulum Z. mobilis hasil 

pengenceran, kemudian diinkubasi selama 3 hari pada suhu kamar. 

Analisis gula reduksi, etanol, jumlah mikroorganisme dan nilai pH 

dilakukan setelah 24 jam fermentasi kemudian selanjutnya setiap 24 jam 

hingga hari ke 3.  
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3. Data yang diperoleh 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) kadar N total untuk 

melihat besarnya kandungan nitrogen pada sumber nitrogen dan juga sari buah 

jambu mete itu sendiri, (2) kadar gula reduksi yang dibutuhkan untuk melihat 

besarnya konsumsi glukosa oleh bakteri, (3) jumlah bakteri untuk melihat 

perkembangan jumlah bakteri selama fermentasi (4) kadar pH untuk melihat 

perkembangan tingkat keasaman media fermentasi selama proses fermentasi 

dan (5) kadar etanol dari hasil fermentasi sari buah jambu mete dengan berbagai 

sumber nitrogen. 

Prosedur pengambilan data untuk masing-masing data yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut. 

a. Kadar N total 

Pengukuran kadar N total dari sumber nitrogen yang digunakan yaitu 

ekstrak kecambah kacang hijau dan ekstrak kacang koro menggunakan 

metode semi mikro Kjeldahl (Soedarmadji, 1997) dengan prosedur : 

1) Kecambah kacang hijau atau kacang koro sebanyak 600 gr 

dimasukkan ke dalam blender, selanjutnya ditambah air sebanyak 

300 ml, kemudian diblender hingga menjadi bubur. 

2) Hasil blenderan diperas dengan kain bersih kemudian disaring 

dengan kertas saring hingga diperoleh cairan bening. 

3) Cairan ekstrak di atas diambil sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke 

dalam labu takar 100 ml kemudian diencerkan dengan akuades 

sampai tanda batas. 

4) Sebanyak 10 ml dari larutan yang diperoleh dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl 500 ml kemudian ditambah 10 ml H2SO4 (93 – 98% 
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bebas N). Setelah itu ditambah 5 g campuran Na2SO4-HgO (20 : 1) 

untuk katalisator. 

5) Hasil campuran dididihkan sampai 30 menit hingga jernih. Setelah 

dingin dinding dalam labu Kjeldahl dicuci dengan akuades dan 

campuran dididihkan lagi selama 30 menit. 

6) Setelah dingin ditambah 140 ml akuades dan 35 ml larutan NaOH-

Na2S2O3 serta butiran zink. 

7) Kemudian dilakukan distilasi. Distilat ditampung sebanyak 100 ml 

dalam Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan 

beberapa tetes indikator metal/metilen biru 

8) Larutan yang diperoleh dititrasi dengan 0,02 N HCl 

9) Perhitungan jumlah N total : 

퐽푢푚푙푎ℎ 푁 푡표푡푎푙 =
ml HCl 푥 N HCl

푚푙 푙푎푟푢푡푎푛 푐표푛푡표ℎ  
 푥 14,008 푥 푓    푚푔/푚푙 

f = faktor pengenceran 

b. Kadar gula reduksi  

Pengukuran kadar gula reduksi menggunakan metode Nelson-Samogyi 

(Soedarmadji, 1997). 

1) Penyiapan kurva standar 

a) Membuat larutan glukosa standar (10 mg glukosa anhidrat/100 ml) 

b) Dari larutan glukosa standar tersebut dilakukan 6 pengenceran 

sehingga diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8 

dan 10 mg / 100 ml 
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c) Menyiapkan 7 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi 

dengan 1 ml larutan glukosa standar tersebut di atas. Satu tabung 

diisi 1 ml air suling sebagai blanko 

d) Selanjutnya ke dalam masing-masing tabung di atas ditambah 1 

ml reagensia Nelson, dan panaskan semua tabung pada 

penangas air mendidih selama 20 menit 

e) Semua tabung selanjutnya diambil dan segera didinginkan 

bersama-sama dalam gelas piala yang berisi air dingin sehingga 

suhu tabung mencapai 25OC. 

f) Setelah dingin ditambah 1 ml reagensia Arsenomolybdat, digojog 

sampai semua endapan Cu2O yang ada larut kembali 

g) Setelah semua endapan Cu2O larut sempurna, ditambah 7 ml air 

suling, digojog sampai homogen 

h) Optical density (OD) ditera untuk masing-masing larutan tersebut 

pada panjang gelombang 540 nm 

i) Membuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara 

konsentrasi glukosa dan OD. 

j) Di laboratorium pusat UNS telah tersedia komputer yang langsung 

dapat membuat kurva standar tersebut berdasarkan peneraan dari 

spektrofotometer yang terhubung dengan komputer tersebut. 

2) Penentuan gula reduksi pada hasil penelitian 

a) Media yang telah difermentasi atau yang belum difermentasi sama 

sekali (hanya mengandung sari buah jambu mete saja) diambil 1 

cc dari larutan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 
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diencerkan hingga 10 cc dengan akuades. Langkah selanjutnya 

sama dengan langkah langkah pada pembuatan kurva standar. 

b) Dengan adanya komputer yang dapat membuat kurva standar 

secara otomatis maka pembandingan antara hasil kurva standar 

dengan hasil larutan hasil fermentasi dilakukan secara otomatis.  

c. Kadar etanol  

Pengukuran kadar etanol hasil fermentasi menggunakan metode mikro 

difusi conway (Ranggana, 1997). 

1) Pembuatan kurva standar  

a) Dipipet etanol 100% pa sebanyak 1 ml 

b) Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

c) Dipipet 1 ml, 2 ml, 5 ml dan 10 ml, kemudian dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi. 

d) Selanjutnya ditambah 1 ml larutan mikro difusi conway (berupa 

300 ml larutan K2Cr2O7 0,7 N dilarutkan dalam 100 ml H2SO4 

pekat pa dan diencerkan menjadi 500 ml) pada masing-masing  

tabung reaksi. 

e) Dipanaskan dalam penangas pada suhu 900 C selama 6 menit 

f) Setelah selesai ditambah akuades hingga 10 ml. 

g) Dibaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 585 

nano meter. 

2) Penentuan kadar etanol hasil fermentasi 

Langkah yang dilakukan sama dengan pada pembuatan kurva 

standar (hasil kurva standar direkam otomatis oleh komputer). 

Selanjutnya hasil pengenceran seperti pada langkah 6 di atas ditera 
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pada spektrofotometer yang selanjutnya secara otomatis akan 

dibandingkan oleh komputer dengan kurva standar. 

d. Jumlah mikroorganisme  

Jumlah bakteri Z. mobilis dalam media fermentasi dihitung menggunakan 

metode Standart Plate Count (Hadiwiyoto, 1994). 

Cawan petri steril ditandai dengan pengenceran yang dibuat. Sampel 

sebanyak 1 ml diinokulasikan secara aseptis ke dalam 9 ml larutan 

akuades steril sehingga diperoleh pengenceran 10-1, kemudian digojog. 

Satu ml sampel tersebut diinokulasikan ke dalam 9 ml akuades steril 

sehingga diperoleh pengenceran 10-2, untuk pengenceran selanjutnya 

dilakukan hal yang sama. Medium glukosa agar yang telah dilarutkan dan 

steril dituang pada suhu sekitar 45-50OC ke dalam cawan petri yang telah 

berisi 1 ml suspensi pada pengenceran yang telah dibuat tersebut di atas 

secara aseptis. Cawan petri digoyang secara hati-hati sehingga suspensi 

tercampur merata dengan medium dan dibiarkan padat. Biakan dalam 

cawan petri diinkubasi selama 24 jam, kemudian koloni dalam cawan 

petri dihitung dengan menggunakan colony counter. 

e. Nilai pH  

Tingkat keasaman medium selama fermentasi diukur dengan 

menggunakan pH meter (Hadioetomo, 1990). 

Sensor dari pH meter dibilas dengan akuades kemudian dikeringkan 

dengan menggunakan kertas tissue. Sebelum digunakan pH meter 

dikalibrasi menggunakan larutan buffer (pH = 4). Setelah dikalibrasi 

sensor pH meter dibilas kembali dengan akuades dan dikeringkan 
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dengan kertas tissue. Sampel diambil untuk diukur pH nya. Sensor pH 

dibersihkan kembali dengan akuades dan dibiarkan terendam dalam 

akuades. 

 

E. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan uji anava 

dengan SPSS versi 16 dengan tingkat signifikansi 5%. Bila ada beda nyata, data 

kemudian dianalisis menggunakan metode Tukey pada tingkat signifikansi 5%. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah nilai pH, kadar gula reduksi, 

jumlah bakteri dan kadar etanol. Nilai pH digunakan untuk melihat 

perkembangan tingkat keasaman media fermentasi selama proses fermentasi 

berlangsung, sedangkan kadar gula reduksi berfungsi untuk melihat 

perkembangan pemanfaatan glukosa sebagai sumber karbon oleh bakteri         

Z. mobilis untuk memproduksi etanol maupun untuk kebutuhannya sendiri. 

Selanjutnya perkembangan jumlah bakteri memperlihatkan perkembangbiakan  

Z. mobilis dalam memanfaatkan sumber karbon dan nitrogen yang diberikan, 

sementara perubahan kadar etanol yang diuji dengan metode mikro difusi 

Conway, merupakan petunjuk akan kemampuan Z. mobilis dalam memproduksi 

etanol selama berlangsungnya proses fermentasi. Rincian hasil data tersebut 

akan diuraikan seperti di bawah ini. 

A. Nilai pH 

Nilai pH menentukan jalannya proses fermentasi. Hal ini disebabkan oleh 

sifat enzim yang hanya dapat bekerja pada interval pH tertentu. Pada penelitian 

ini terlihat adanya perubahan pH tersebut dimana pH cenderung semakin 

menurun dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Pada awal penelitian pH 

diatur agar berada pada posisi 6 sesuai dengan pernyataan Worden et al (1983) 

bahwa pertumbuhan optimum untuk bakteri Zymomonas mobilis adalah pada 

kisaran pH 5,6 – 7,5. 
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Data perubahan pH pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8, 

sedangkan jika dituangkan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4. 

Hasil pada tabel 8 atau gambar 4 menunjukkan adanya penurunan pH pada 

setiap perlakuan fermentasi. Penurunan pH pada penelitian ini diduga karena 

adanya kontaminasi dari bakteri lain terutama bakteri pembentuk asam laktat 

(BAL) (Rahayu dan Rahayu, 1988). Walaupun telah dilakukan pasteurisasi 

kemungkinan kontaminasi dapat terjadi. 

Tabel 8. Data perubahan pH pada fermentasi buah semu jambu mete menjadi 
etanol oleh Zymomonas mobilis 

 
Varietas jambu 

mete 

Sumber nitrogen Lama 
fermentasi 

(jam) 
Urea Amonium Kecambah Koro 

Merah 
5,90 q-s 5,88 m-p 5,95 u 5,94 tu 24 
5,87 i-l 5,84 c-e 5,91 rs 5,89 o-r 48 
5,84 c-e 5,80 a 5,87 i-m 5,86 f-i 72 

Kuning 
5,91 s 5,87 j-n 5,93 t 5,91 rs 24 
5,88 k-n 5,85 e-h 5,89 n-q 5,88 l-o 48 
5,83 cd 5,82 bc 5,84 d-f 5,82 b 72 

Hijau 
5,89 n-q 5,87 j-n 5,92 p-s 5,90 q-s 24 
5,86 f-i 5,85 d-g 5,86 g-j 5,86 h-k 48 
5,83 cd 5,81 ab 5,81 ab 5,84 de 72 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji 
Tukey pada tingkat signifikansi 5%. Tanda (–) pada huruf di belakang angka misal : 5,81 f-i 
menunjukkan bahwa angka tersebut tidak berbeda nyata untuk kelompok f hingga i. 

 

Hasil penelitian menunjukkan penurunan nilai pH yang tidak terlalu besar 

yaitu hanya sebesar maksimal 0,19 poin (dari 6 menjadi 5,81) atau sekitar 1,7%. 

Hal ini menunjukkan kandungan asam yang terbentuk tidaklah besar. Secara 

teoritis sebenarnya pembentukan etanol oleh Zymomonas mobilis tidak akan 

membentuk komponen lain seperti terlihat pada persamaan 5 di halaman 11 

dimana 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 mol etanol dan 2 mol 

karbondioksida.  
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Gambar 4. Grafik perubahan pH pada fermentasi 3 varietas buah semu jambu mete menjadi etanol oleh 
Zymomonas mobilis dengan sumber nitrogen (a) urea. (b) amonium sulfat, (c) ekstrak kecambah 
kacang hijau dan (d) ekstrak kacang koro 
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Dari tabel 8 terlihat bahwa rata-rata pH pada sumber nitrogen urea dan 

amonium sulfat terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pH pada 

sumber nitrogen ekstrak kecambah dan koro. Hal ini terjadi karena pada sumber 

nitrogen yang berbentuk amonium (urea dan amonium sulfat) akan membentuk 

NH4
+ dalam medium yang kemudian masuk ke dalam sel sebagai R-NH3

+ 

sehingga H+ akan tertinggal dalam medium yang menyebabkan pH turun. 

Sebaliknya pada sumber nitorgen berbentuk nitrat atau protein organik lainnya 

maka ion hidrogen akan diambil dari medium untuk membentuk R-NH3
+ sehingga 

pH medium akan naik (Wang et al, 1979; Standbury and Whitaker, 1984). 

Keberadaan asam sebagai hasil fermentasi akan menyebabkan tingkat 

keasaman pada medium dengan urea dan amonium sulfat akan semakin tinggi 

jika dibanding medium dengan ekstrak kecambah dan ekstrak koro. 

Uji statistik menggunakan metode Tukey menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang nyata antara masing-masing varietas jambu mete, sumber 

nitrogen, dan lama fermentasi terhadap perubahan pH pada media fermentasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan varietas jambu mete, sumber nitrogen 

dan lama fermentasi berpengaruh terhadap nilai pH dari media fermentasi 

(lampiran 2). 

B. Kadar Gula Reduksi 

Glukosa yang berasal dari sari buah jambu mete dan glukosa tambahan 

(7 gram) merupakan sumber karbon bagi bakteri Zymomonas mobilis yang 

kemudian akan diubah menjadi etanol dan CO2. Besarnya kadar gula reduksi 

untuk masing-masing varietas yaitu 7,44 g/100 ml untuk varietas merah, 7,26 

g/100ml untuk kuning dan 7,82 g/100 ml untuk hijau. 
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Melihat kadar gula reduksi untuk masing-masing varietas tersebut yang 

belum mencapai 10 g/100ml, maka perlu dilakukan penambahan berupa glukosa 

sebesar 7 g untuk tiap perlakuan. Kirsop dan Hilton dalam Hermawan et al 

(2000) menyarankan untuk memperoleh produk hasil fermentasi yang ekonomis 

maka kadar gula reduksi dari media haruslah minimal 10%. Pemanfaatan 

glukosa oleh Z. mobilis dapat dilihat pada tabel 9 dan gambar 5. 

Tabel 9. Data perubahan kadar gula reduksi (g/100 ml) pada fermentasi buah 
semu jambu mete menjadi etanol oleh Zymomonas mobilis 

 
Varietas jambu 

mete 

Sumber nitrogen Lama 
fermentasi 

(jam) Urea Amonium Kecambah Koro 

Merah 
9,29 s 8,33 l 9,50 uv 9,42 tu 24 
8,77 no 6,73 e 8,73 n 8,62 m 48 
8,11 k 5,39 b 8,41 l 8,31 l 72 

Kuning 
8,85 n-p 7,87 j 9,32 st 9,04 qr 24 
8,17 k 6,61 d 9,07 r 8,90 p 48 
7,50 h 5,93 c 8,87 op 8,77 no 72 

Hijau 
8,61 m 7,64 i 9,61 v 9,06 r 24 
8,07 k 6,92 f 9,07 r 8,82 n-p 48 
7,10 g 5,17 a 8,93 q 8,81 n-p 72 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji 
Tukey pada tingkat signifikansi 5%. Tanda (–) pada huruf di belakang angka misal : 8,85 n-p 
menunjukkan bahwa angka tersebut tidak berbeda nyata untuk kelompok n hingga p. 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa terjadi pemanfaatan glukosa sebagai 

sumber karbon. Hingga hari ketiga (72 jam) pemanfaatan gula reduksi oleh 

bakteri Zymomonas mobilis paling besar terjadi pada perlakuan yang 

menggunakan sumber nitrogen amonium sulfat. Pemanfaatan terbesar yaitu 

65,12% terjadi  pada varietas hijau, disusul 62,67% pada varietas merah dan 

58,42% untuk varietas kuning.  

Pemanfaatan glukosa tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan 

penelitian serupa (fermentasi etanol dengan sari buah jambu mete dengan 

Zymomonas mobilis) yang pernah dilakukan yaitu hanya 33,83 % pada 

Sapariantin (2005). Bila dibandingkan dengan penelitian lainnya, pemanfaatan 
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gula reduksi ini masih rendah. Hermawan et al (2000) melaporkan pemanfaatan 

gula reduksi sebesar 80 – 90% pada penelitian fermentasi etanol menggunakan 

sari buah mete dengan Saccharomyces cerevisiae. Penelitian lain yang 

menggunakan media glukosa saja juga dilaporkan dapat mencapai penggunaan 

hingga 98,6% menggunakan Zymomonas mobilis (Nowak, 2000). 

Rendahnya penggunaan gula reduksi ini oleh Z. mobilis, diduga oleh 

penggunaan jenis bakteri yang standar (seperti yang digunakan oleh Sapariantin 

(2005), sementara Nowak (2000) telah menggunakan Z. mobilis yang 

dimodifikasi yaitu strain 3881 dan 3883. Dugaan lain adalah adanya kontaminasi 

oleh bakteri pembentuk asam yang juga ikut mengkonsumsi gula sehingga 

bersaing dengan Z. mobilis. 

Pada gambar 5 terlihat bahwa pemanfaatan glukosa oleh Z. mobilis 

paling optimal jika menggunakan sumber nitrogen ammonium sulfat (gambar 5b) 

yaitu sebesar 65,11% untuk varietas hijau. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Torres dan Barrati (1988) bahwa sumber nitrogen yang bagus untuk Z. mobilis 

adalah ekstrak khamir, ammonium sulfat dan campuran keduanya. Hasil ini 

berbeda dengan penggunaan Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi 

etanol. Untuk mikrobia ini sumber nitrogen yang baik adalah urea jika 

dibandingkan dengan ammonium sulfat (Hermawan et al, 2000).  

Gambar 5 juga menunjukkan bahwa penurunan gula reduksi paling tinggi 

terjadi pada rentang waktu 0 – 24 jam, sementara setelah 24 jam walaupun 

terjadi penurunan tetapi tidaklah cepat (grafik terlihat lebih landai). Hal ini sesuai 

pernyataan Doelle (1990) bahwa waktu fermentasi etanol bagi Z. mobilis adalah 

antara 24 hingga 34 jam.  

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



52 
 

 
 

 

5

10

15

0 24 48 72

gula reduksi 
(g/100 ml)

lama fermentasi (jam)

urea (a)

Merah

Kuning

Hijau

 

5

10

15

0 24 48 72

gula reduksi 
(g/100 ml)

lama fermentasi (jam)

amonium sulfat (b)

Merah

Kuning

Hijau

 

5

10

15

0 24 48 72

gula reduksi 
(g/100 ml)

lama fermentasi (jam)

ekstrak kecambah (c)

Merah

Kuning

Hijau

 

5

10

15

0 24 48 72

gula reduksi 
(g/100 ml)

lama fermentasi (jam)

ekstrak koro (d)

Merah

Kuning

Hijau

Gambar 5. Grafik konsumsi gula oleh Zymomonas mobilis pada fermentasi 3 varietas buah semu 
jambu mete menjadi etanol oleh Zymomonas mobilis dengan sumber nitrogen (a) urea. (b) 
amonium sulfat, (c) ekstrak kecambah kacang hijau dan (d) ekstrak kacang koro 
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Perlu diperhatikan juga bahwa pada sumber nitrogen kecambah kacang 

hijau dan kacang koro juga mengandung karbohidrat (4,1 g pada kecambah 

kacang hijau dan 55 g pada kacang koro untuk tiap 100 gramnya) yang berarti 

keduanya ikut menyumbang gula reduksi sebagai sumber karbon bagi bakteri. 

Besarnya angka sisa gula reduksi dari media fermentasi dengan sumber nitrogen 

kecambah kacang hijau dan kacang koro dapat disebabkan oleh jumlah gula 

reduksi yang lebih besar (karena ada penambahan dari kedua sumber nitrogen 

tersebut) jika dibanding media dengan sumber nitrogen yang lain. 

Uji statistik terhadap perubahan gula reduksi menggunakan metode Tukey 

menunjukkan bahwa perbedaan varietas jambu mete, jenis sumber nitrogen dan 

lama fermentasi berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar gula reduksi hasil 

fermentasi (lampiran 2).  

C. Jumlah Bakteri 

Jumlah bakteri merupakan penentu keberhasilan suatu fermentasi. 

Semakin besar jumlah bakteri semakin baik bagi fermentasi tersebut. Besarnya 

jumlah bakteri ini juga dimaksudkan untuk mengatasi masa adaptasi bakteri saat 

berada dalam media yang baru. 

Dalam penelitian ini bakteri yang digunakan yaitu Zymomonas mobilis 

FNCC 056 yang jumlahnya untuk setiap perlakuan yaitu sebesar 6.108 sel/ml 

yang kemudian diinjeksikan ke dalam 100 ml media fermentasi sehingga 

diperoleh 6.106 sel/ml bakteri. Perubahan jumlah bakteri Z. mobilis dapat dilihat 

pada tabel 10 dan gambar 6. 

Dari tabel 10 dan gambar 6 terlihat bahwa penggunaan amonium sulfat 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Rata – rata jumlah bakteri 
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dengan sumber nitrogen amonium sulfat paling besar jika dibandingkan dengan 

rata – rata jumlah bakteri dengan sumber nitrogen yang lain.  

Tabel 10. Data perubahan jumlah bakteri (x 107) pada fermentasi buah semu 
jambu mete menjadi etanol oleh Zymomonas mobilis 

 
Varietas jambu 

mete 

Sumber nitrogen Lama 
fermentasi 

(jam) Urea Amonium Kecambah Koro 

Merah 
6,60 a 7,30 a 6,40 a 6,50 a 24 
26,7 bc 34,7 d 26,7 bc 27,3 bc 48 
46,0 g 69,3 k 44,3 e-g 45,0 fg 72 

Kuning 
6,80 a 7,70 a 6,50 a 6,70 a 24 
28,7 c 35,3 d 25,7 b 26,3 bc 48 
49,7 h 63,0 j 42,3 ef 42,7 ef 72 

Hijau 
7,10 a 8,00 a 6,30 a 6,70 a 24 
29,0 c 33,7 d 25,7 b 26,3 bc 48 
52,7 i 72,3 l 42,0 e 42,3 ef 72 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji 
Tukey pada tingkat signifikansi 5%. Tanda (–) pada huruf di belakang angka misal : 44,3 e-g 
menunjukkan bahwa angka tersebut tidak berbeda nyata untuk kelompok e hingga g. 

 

Berdasarkan persamaan (1) di halaman 10 dapat dihitung kecepatan 

pertumbuhan spesifik µ yang menunjukkan seberapa cepat dan seberapa besar 

perubahan pertumbuhan suatu mikroorganisme.  Semakin besar nilai µ berarti 

semakin cepat suatu mikroorganisme untuk melakukan perkembangbiakan.  Bila 

dihitung setiap 24 jam dari 0 jam hingga 72 jam maka akan diperoleh nilai µ 

seperti terlihat pada tabel 11. 

Pertumbuhan bakteri tertinggi dicapai pada fermentasi menggunakan 

sumber nitrogen amonium sulfat dengan varietas hijau yaitu memiliki nilai 

kecepatan pertumbuhan spesifik (µ) sebesar 0,082/jam, disusul varietas merah  

0,081 dan kuning 0,08 dengan sumber nitrogen yang sama. Dari tabel 11 juga 

terlihat bahwa walaupun pada setiap tahap waktu fermentasi terjadi kenaikan 

jumlah bakteri namun terlihat terjadi penurunan nilai µ yang berarti walaupun ada 

penambahan jumlah bakteri namun sebenarnya terjadi penurunan kecepatan 

pertumbuhan. Penurunan ini diduga karena keterbatasan medium sehingga 
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setelah mencapai jumlah tertentu maka akan terjadi persaingan memperebutkan 

makanan. Persaingan ini tentunya akan menyebabkan hambatan terhadap 

perkembangbiakan bakteri. 

Tabel 11. Nilai kecepatan pertumbuhan spesifik Zymomonas mobilis pada media 
fermentasi untuk masing-masing varietas dan sumber nitrogen 

Varietas jambu 
mete 

Sumber nitrogen Lama 
fermentasi 

(jam) Urea Amonium Kecambah Koro 

Merah 
0,146 0,150 0,144 0,145 24 
0,102 0,107 0,102 0,102 48 
0,076 0,081 0,075 0,075 72 

Kuning 
0,147 0,152 0,145 0,146 24 
0,103 0,108 0,101 0,102 48 
0,077 0,080 0,074 0,075 72 

Hijau 
0,149 0,154 0,144 0,146 24 
0,104 0,107 0,101 0,102 48 
0,077 0,082 0,074 0,074 72 

 

 
Nilai µ ini masih lebih tinggi dari pada penelitian serupa (Sapariantin, 

2005). Pada penelitian tersebut diperoleh nilai µ  sebesar 0,062 setelah 

fermentasi 72 jam. Hasil ini juga lebih besar jika dibanding yang dilaporkan oleh 

Gunasekaran and Raj (2002) yaitu sebesar 0,03 setelah fermentasi 12 jam. Hasil 

penelitian Gunasekaran and Raj tersebut berdasarkan lama fermentasi 12 jam, 

sehingga dimungkinkan dapat berubah pada periode berikutnya. 

Hasil uji statistik menunjukkan ada pengaruh nyata dari perbedaan 

varietas, sumber nitrogen dan lama fermentasi terhadap perubahan jumlah 

bakteri (lampiran 2).  
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Gambar 6. Grafik perubahan jumlah bakteri Z. mobilis pada fermentasi 3 varietas buah semu jambu mete 
menjadi etanol oleh Zymomonas mobilis dengan sumber nitrogen (a) urea. (b) amonium sulfat, 
(c) ekstrak kecambah kacang hijau dan (d) ekstrak kacang koro 
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D. Kadar Etanol 

Sumber nitrogen yang berbeda ternyata memberikan pengaruh nyata 

terhadap hasil etanol dari fermentasi sari buah jambu mete menggunakan bakteri 

Z. mobilis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar etanol tertinggi diperoleh 

pada fermentasi menggunakan sumber nitrogen amonium sulfat dan varietas 

hijau yaitu sebesar 46,31 g/l disusul kemudian varieatas merah 43,24 g/l dan 

kuning 38,57 g/l dengan sumber nitrogen yang sama. Hasil tersebut dapat dilihat 

pada tabel 12. 

Sumber nitrogen berikutnya yang menghasilkan etanol tinggi yaitu urea, 

disusul kemudian oleh ekstrak koro dan terakhir ekstrak kecambah. Hasil ini 

sesuai dengan pernyataan Torres and Barrati (1990) bahwa sumber nitrogen 

terbaik bagi Z. mobilis adalah ekstrak khamir, amonium sulfat atau campuran 

keduanya. 

Varietas hijau di sini terlihat memiliki performa yang baik pada perolehan 

etanol. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya pemanfaatn gula oleh bakteri dan 

besarnya pertumbuhan bakteri yang ternyata pada penelitian ini terjadi pada 

varietas hijau juga. Hal ini diduga karena tingkat kemanisan varietas hijau yang 

lebih tinggi dari pada varietas yang lain yang terlihat dari kadar gula reduksi 

varietas ini jika dibanding lainnya (5,1% lebih tinggi dibanding merah dan 7,7% 

dibanding kuning). 

Secara teoritis etanol yang dapat dihasilkan oleh Z. mobilis adalah 

sebesar 0,51 g untuk setiap gram glukosa yang diberikan (Gunasekaran and Raj, 

2000). Dengan demikian bila penggunaan gula dalam penelitian ini sebesar 9,65 

gram/100 ml (tabel 9), untuk varietas hijau dengan sumber nitrogen amonium 

sulfat maka secara teoritis akan diperoleh 4,922 g/100ml atau 49,22 g/l etanol. 
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Bila diperoleh hasil etanol tertinggi 46,31 g/l etanol maka akan diperoleh yield 

etanol sebesar 94,09%. Besarnya perolehan etanol dalam prosentase bila 

dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dapat dilihat juga pada tabel 12. 

Tabel 12. Data perubahan kadar etanol (g/l) dan yield etanol (%) pada 
fermentasi buah semu jambu mete menjadi etanol oleh Zymomonas 
mobilis 

 

Varietas 
jambu mete 

Sumber nitrogen dan Yield etanol (Ye) 
Lama 

fermen
tasi 

(jam) Urea Ye Amonium Ye Kecambah Ye Koro Ye 

Merah 
23,05 a-c 87,77 28,11 c-h 90,27 21,64 a 85,97 22,31 ab 87,11 24 
25,78 a-g 89,13 36,50 jk 92,73 25,50 a-f 87,62 26,15 a-g 88,07 48 
29,03 d-h 89,86 43,24 lm 93,70 26,83 a-g 87,21 27,32 b-g 87,40 72 

Kuning 
24,16 a-d 87,51 29,66 e-h 91,04 21,53 a 85,47 22,98 a-c 86,28 24 
27,92 c-h 89,85 35,74 i-k 91,63 22,95 a-c 86,49 23,86 a-d 87,22 48 
30,56 f-i 88,60 38,57 kl 90,77 23,56 a-c 85,66 25,05 a-e 89,49 72 

Hijau 
27,70 c-h 87,42 33,02 h-j 90,19 22,90 a-c 86,21 25,45 a-f 86,71 24 
31,03 g-i 90,11 37,70 jk 93,62 26,00 a-g 88,69 27,26 b-g 89,09 48 
35,44 i-k 90,04 46,31 m 94,09 27,12 b-g 90,21 27,70 c-h 90,42 72 

Keterangan : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji 
Tukey pada tingkat signifikansi 5%. Tanda (–) pada huruf di belakang angka misal : 23,05 a-c 
menunjukkan bahwa angka tersebut tidak berbeda nyata untuk kelompok a hingga c. 

 

Hasil penelitian lain menyebutkan perolehan etanol hingga 98% 

(Gunasekaran and Raj, 2000), sementara Nowak (2000) melaporkan bahwa 

fermentasi menggunakan Z. mobilis dengan model batch fermentation akan 

diperoleh yield etanol sebesar 96% dan 94,5% bila menggunakan model 

continuous fermentation. 

Dari gambar 7, terlihat bahwa antara waktu 0 hingga 24 jam kenaikan 

jumlah etanol terjadi dengan cepat jika dibanding antara 24 hingga 48 atau 72 

jam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Doelle (1990) bahwa waktu 

fermentasi etanol bagi Z. mobilis adalah antara 24 hingga 34 jam yang berarti 

fermentasi optimal bakteri adalah pada selang waktu tersebut. Dengan demikian 

untuk memperoleh etanol dari sari buah jambu mete akan lebih menguntungkan 

jika fermentasi dilakukan selama 24 jam saja. 
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Hasil uji statistik menggunakan metode Tukey menunjukkan bahwa hasil 

etanol dari varietas hijau berbeda nyata dengan varietas lainnya sementara hasil 

etanol dari varietas merah dan kuning tidak berbeda nyata. Penggunaan sumber 

nitrogen amonium sulfat memberikan pengaruh nyata terhadap hasil etanol yang 

berbeda nyata dengan semua sumber nitrogen lainnya sementara hasil etanol 

dari penggunaan ekstrak kecambah tidak berbeda nyata dengan dari ekstrak 

koro. Lama fermentasi berdasarkan uji statistik memberikan pengaruh nyata 

terhadap hasil etanol (lampiran 2). 

Pada penelitian ini walaupun hasil etanol dari media dengan sumber 

nitrogen alami (kecambah kacang hijau dan kacang koro) menghasilkan kadar 

etanol yang lebih rendah tetapi keduanya memiliki potensi untuk digunakan 

karena kemudahan untuk memperolehnya serta kemungkinan tidak memberikan 

residu yang negatif terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan sumber 

nitrogen non alami (urea dan amonium sulfat). 
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Gambar 7. Grafik perubahan kadar etanol pada fermentasi 3 varietas buah jambu  mete  dengan  bakteri  
Z.  Mobilis   dengan sumber nitrogen (a) urea. (b) amonium sulfat, (c) ekstrak kecambah 
kacang hijau dan (d) ekstrak kacang koro 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Jenis varietas yang paling optimal untuk fermentasi sari buah jambu mete 

menjadi etanol dengan bakteri Z. mobilis adalah varietas hijau. Varietas hijau 

tersebut memiliki kandungan gula reduksi yang lebih besar dibanding varietas 

lain yaitu sebesar 7,82 g/100 ml. 

2. Vaietas hijau jika difermentasi menjadi etanol akan optimal jika ditambah 

dengan sumber nitrogen berupa amonium sulfat yang akan menghasilkan 

etanol sebesar 46,31 g/l atau memiliki yield etanol sebesar 94,09% setelah 

fermentasi selama 72 jam.  

3. Lama fermentasi yang optimal untuk fermentasi etanol menggunakan sari 

buah jambu mete varietas hijau dan sumber nitrogen amonium sulfat adalah 

selama 24 jam. Pada perlakuan tersebut diperoleh etanol sebesar 33,02 g/l 

atau memiliki yield etanol 90,19%. 

 

B. SARAN 

1. Perlu dilakukan cara sterilisasi yang lebih baik sehingga tingkat kontaminasi 

lebih rendah 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut jika menggunakan metode continuous 

fermentation menggunakan sebuah fermentor. 

3. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang potensi penggunaan 

sumber nitrogen alami dalam pembuatan etanol 
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