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Teknologi fermentasi telah membantu manusia untuk dapat menggunakan

sumberdaya alam dan energi menjadi lebih efisien dan membantu penyediaan

produk pangan dan kesehatan, dan energi

h d k l l k1. Biomassa, contoh produknya galur murni unggul (Saccharomyces cereviceae untuk

menghasilkan roti yang lebih baik mutunya, starter fermentasi kakao) dan PST (protein

SelTunggal) yang digunakan dalam pakan sebagai tambahan vitamin B dan protein.

2. Enzim, beberapa produknya adalah enzim hidrolase (amilase, selulase, protease, lipase,

pektinase) yang digunakan dalam berbagai industri pangan, farmasi, biosensor, dan

bioenergi.

3. Metabolit primer (asam amino, protein, lemak, dan karbohidrat) dan metabolit

sekunder (antibiotika, mikotoksin, pigmen, flavor, dan alkaloid).

4. Biokonversi, mengubah jenis dan sifat bahan dengan konversi mikrobiologi. Misalnya

asam asetat dari etanol, aseton dari isopropanol, sorbosa dari sorbitol, sorbitol dari

selulosa, biogas dan bioetanol dari selulosa/pati.
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Flavor dan aroma dari mikrobaFlavor dan aroma dari mikroba

Flavor/aroma Senyawa kimia Mikroba

Kacang tanah, aroma bakar Tetramethyl pyrazine Bacillus subtillis

1-metroxy-3-isopropyl-
i

Pseudomonas spp
C b i l ipyrazine Corynebacterium glutamicum

Buah-buahan, tanaman, 
mawar

Geraniol, citronellal, 
linalool, terpineol, terpen

Ceratocytis spp
Kluyveromyces lactis

Buah-buahan, kelapa Lactone Saccharomyces
Candida
Sporobolomyces spp

Buah-buahan, tanaman Ester Pseudomonas spp
Streptococcus spp
Lactobacillus spp

Aroma mentega Dacetyl Leuconostoc spp
Lactobacillus spp
Streptococcus spp
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PERAN TEKNOLOGI PERAN TEKNOLOGI FERMENTASIFERMENTASI DI INDONESIADI INDONESIA

Berbagai pangan terfermentasi asal Indonesia telah banyak dikembangkan,

misalnya kecap, tauco. Tetapi banyak pula yang pengembangannya stagnan

seperti tempe, oncom, berbagai minuman/pangan beralkohol dengan kendala

yang beragam.

Produk farmasi dan kesehatan yang dihasilkan dengan teknologi fermentasi

belum banyak berkembang.

Produk fermentasi yang telah berkembang dengan baik bahkan menjadi leader

adalah asam glutaman yang merupakan bahan baku dalam pembuatang y g p p

penyedap rasa (MSG)

TUGAS:

Diskusikanlah tentang kendala pengembangan industri fermentasi dan cara

mengatasinya!
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