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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi inokulum 

dan amonium sulfat dalam pembuatan bioetanol dari pati biji nangka. Fermentasi dilakukan 

dengan menggunakan strain bakteri Zymomonas mobilis CP4, sebagai pengganti yeast, yang 

menawarkan yield etanol mendekati teori. Produksi etanol dari pati biji nangka dipelajari 

dengan penambahan konsentrasi inokulum dan amonium sulfat yang berbeda oleh 

Zymomonas mobilis CP4 pada fermentasi batch dengan menggunakan suhu 30
o
C, pH 7,0 dan 

waktu fermentasi 72 jam. Kondisi terbaik untuk produksi etanol diperoleh pada penambahan 

inokulum 15% (v/v) dan amonium sulfat 0,25% (b/v), yang menghasilkan etanol dengan 

kadar 9,06% (b/v). Penelitian ini memberikan kontribusi bagi industri keripik nangka dalam 

memanfaatkan biji nangka sebagai hasil samping dari pengolahan keripik nangka.   
 

Kata kunci: etanol, pati biji nangka, Zymomonas mobilis CP4, fermentasi batch 

 
ABSTRACT 

 

The aim of this study was to study the effect of inoculum and ammonium sulfat 

concentration on bioethanol production from jackfruit seed starch. Fermentations utilizing 

strains of Zymomonas mobilis CP4, in place of the traditional yeasts, have been proposed due 

their ethanol yields being close to theoretical. Ethanol production from jackfruit seed starch 

was studied under different concentration of inoculum and ammonium sulfate using 

Zymomonas mobilis CP4 in batch fermentation using temperature 30
o
C, pH 7,0 and 

fermentation time of 72 h. The best conditions for ethanol production were 15% (v/v) of 

inoculum and 0,25% (w/v) of ammonium sulfate, achieving 9,06% (w/v) of ethanol. This 

study contributes to the industry jackfruit chips in utilizing jackfruit seeds as a byproduct of 

processing jackfruit chips. 
 

Keywords: ethanol, jackfruit seed starch, Zymomonas mobilis CP4, fermentation    

 

PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan etanol untuk berbagai 

tujuan penggunaan seperti sebagai alternatif 

sumber energi, pelarut, cleansing agents 

dan pengawet, menyebabkan produksi 

etanol makin meningkat. Disamping itu, 

sumber bahan bakar fosil yang semakin 

menipis ketersediaannya dan kebutuhan 

akan bahan bakar yang ramah lingkungan, 

menjadi fokus penelitian  dunia saat ini 

untuk menemukan sumber energi yang 

baru, bersih dan murah (Afifi et al., 2011). 

Melis and Happe (2000) juga menyatakan 

ada 3 sumber energi baru yang 
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dikembangkan di dunia  saat ini, antara lain 

bioethanol, biodiesel dan biohidrogen. 

Etanol merupakan salah satu 

sumber energi alternatif yang paling 

banyak dikembangkan saat ini. Etanol 

berpotensi sebagai biofuel untuk 

menggantikan bahan bakar fosil dan 

bersifat ramah lingkungan (Byung-Hwan 

Um, 2007). Etanol dapat diproduksi 

melalui sintesis kimia dari petrochemical 

substrat dan konversi karbohidrat  oleh 

mikroba pada produk pertanian. Bahan 

baku terbarui tersedia dalam berjumlah 

besar untuk dikonversi menjadi etanol. 

Etanol dapat diproduksi menggunakan 3 

bahan utama yaitu bahan bergula (Junior 

and Massaguer, 2006; Cazetta et al., 2007), 

bahan berpati (Jamai et al., 2007; Smith, 

2008), dan bahan berselulosa (Chandel et 

al., 2009). Beberapa penelitian produksi 

etanol dilakukan dengan memanfaatkan 

produk samping dari industri pati yang 

kurang dimanfaatkan dan dapat dikonversi 

menjadi gula, seperti produk samping dari 

bubur kentang dan hidrolisat pati mentah 

yang merupakan sumber bahan baku yang 

sangat terjangkau untuk produksi etanol 

(Larson and Katofsky, 1992; Kumar et al., 

2005; Zhang and Feng, 2010).  

Biji nangka merupakan sumber 

bahan berpati lokal yang potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku 

dalam pembuatan bioetanol di Indonesia 

karena ketersediaanya yang cukup 

melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik tahun 2009, produksi buah nangka 

di Indonesia mencapai 653.444 ton/tahun 

yang sebagian besar diolah menjadi keripik 

nangka. Dari hasil samping pengolahan 

keripik nangka tersebut dihasilkan sekitar 

30% bji nangka dari total limbah. Biji 

nangka  juga mengandung karbohidrat 

sebanyak 36,7% (Depkes RI, 1981). Oleh 

karena itu, biji nangka sangat berpotensi 

untuk digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan bioetanol.  

Proses pembuatan bioetanol dari 

berbagai sumber bahan berpati dengan 

menggunakan bantuan mikroorganisme 

baik khamir maupun bakteri telah banyak 

diteliti. Neves et al. (2007) menemukan 

bahwa fermentasi pada gandum low grade 

dengan menggunakan bakteri Zymomonas 

mobilis menghasilkan etanol 30% lebih 

banyak daripada Saccharomyces cerevisiae. 

Namun, untuk dapat menghasilkan kadar 

etanol yang tinggi, banyak faktor yang 

mempengaruhi, diantaranya jenis mikroba 

yang digunakan, jumlah inokulum, 

komposisi medium fermentasi dan kondisi 

fermentasi (Quintero et al., 2006). Seperti 

diketahui bahwa pati biji nangka hanya 

mengandung 0,32% protein (Bobbio et al., 

1978), sehingga sangat diperlukan sumber 

Nitrogen tambahan untuk pertumbuhan 

Zymomonas mobilis. Liu et al. (2008) 

mempelajari pengaruh dari penambahan 

garam anorganik yang berbeda pada yield 

etanol. Amonium sulfat memproduksi yield 

etanol yang tinggi daripada urea oleh 

Saccharomyces cerevisiae. Amonium sulfat 

merupakan molekul yang sederhana dan 

harganya murah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penambahan 

berbagai variasi konsentrasi inokulum (10, 

15, 20 (% v/v) dan amonium sulfat (0,25; 

0,5; 0,75 (%b/v) pada substrat pati biji 

nangkaoleh  Zymomonas mobilis CP4 

terhadap kadar etanol yang dihasilkan. 

Hasilnya  diharapkan dengan adanya 

penambahan konsentrasi inokulum dan 

amonium sulfat dapat menghasilkan etanol 

dengan kadar yang tinggi. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Mikroorganisme dan persiapan kultur 

Mikroorganisme yang digunakan 

adalah Zymomonas mobilis CP4 (NRRL B-

14023) yang diperoleh dari ARS Culture 

Colection National Center for Agricultural 

Utilization Research, Preoria II, USA. 

Isolat ditumbuhkan pada media yang terdiri 

dari (per liter): glukosa 100 g, yeast extract 

10 g, KH2PO4 1 g,  (NH4)2SO4 dan 

MgSO4.7H2O 0,5 g dan (NH4)2SO4 1 g 

(Merck). Meium pertumbuhan disterilisasi 

pada suhu 121
o
C selama 15 menit. Kultur 

disimpan pada suhu 4
o
C dan dilakukan 
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peremajaan setiap 4 minggu. Kultur Starter 

dibuat dengan konsentrasi 10% (v/v) 

dengan jumlah sel 1.8 x10
6
 cfu/ml.  

 

Bahan 

Bahan utama yang digunakanadalah 

biji nangka dari produsen kripik nangka di 

Batu-Malang, Jawa Timur. Biji Nangka 

yang digunakan berasal dari jenis nangka 

salak dengan umur buah nangka 8 bulan, 

tidak busuk, dan mempunyai ukuran 

seragam. Pati diisolasi berdasarkan metode 

yang digunakan Utami (2008). Pati biji 

nangka kemudian dihirolisa menggunakan 

enzim alfa amilase dan glukoamilase 

berdasarkan metode yang digunakan oleh 

Rahayu (2009). 

 

Kondisi fermentasi 

100 ml sirup glukosa hasil hidrolisis 

pati secara enzimatis dengan konsentrasi 

gula reduksi 14% ditempatkan pada 

erlenmeyer 250 ml. Amonium sulfat 

dengan konsentrasi yang berbeda (0.25; 

0.5; and 0.75 (%b/v)dan mikronutrien lain 

seperti KH2PO4 0.1 % (b/v) and 

MgSO4.7H2O 0.05% (b/v) ditambahkan. 

pH diatur 7, kemudian media disterilisasi 

pada suhu 121oC selama 15 menit. 

Medium kemudian didinginkan dan 

inokulum Zymomonas mobilis CP4 dengan 

konsentrasi berbeda (10,15, and 20 (%v/v) 

diinokulasikan ke dalam medium 

fermentasi. Erlenmeyer kemudian 

ditempatkan pada shaker waterbath suhu 

30
o
C kecepatan agitasi 100 rpm dan waktu 

fermentasi 72 jam.  

 

Metode analisa 

Analisa terhadap produk fermentasi 

dilakukan setiap 24 jam sekali. Analisa 

yang dilakukan meliputi analisa OD sel 

dengan menggunakan spektrofotometer 

(Spectonic 20 Genesys), analisa pH 

(Apriyantono dkk., 1989), analisa gula 

reduksi menggunakan metode DNS( 

Ceirwyn, 1995). Analisa terhadap kadar 

etanol dilakukan pada akhir fermentasi 

(jam ke-72) menggunakan GC (Gas 

Chromatography) HP 5890, jenis kolom 

MS5A, dengan suhu awal 175
o
C, rate suhu 

10
o
C/menit, suhu akhir 250

o
C dan flow 20 

ml/menit.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pertumbuhan sel selama fermentasi 

 Selama proses fermentasi, 

pertumbuhan Zymomonas mobilis diukur 

dengan berdasarkan absornasi 

menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 560 nm. semakin tinggi 

nilai panjang gelombang, semakin banyak 

jumlah bakteri pada medium fermentasi. 

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan 

Zymomonas mobilis selama proses 

fermentasi pada konsentrasi inokulum dan 

amonium sulfat yang berbeda.  

 
(a)                                                                              (b) 

 
                                         (c) 

Gambar 1. Pertumbuhan Zymomonas mobilis (a) inokulum 10%, (b) inokulum 15%, (c) inokulum 20% pada 

berbagai variasi konsentrasi amonium sulfat 
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Dari Gambar 1 terlihat, pada 

penambahan amonium sulfat 0.25% (b/v), 

pertumbuhan Zymomonas mobilis 

mengalami kenaikan secara logaritmik pada 

awal fermentasi (jam ke-0) hingga jam ke-

48. Sedangkan fase stasioner dan fase 

kematian terjadi pada jam ke-48 hingga jam 

ke-72. Pada penambahan amonium sulfat 

dengan konsentrasi 0.5 dan 0.75% (b/v) 

secara umum sel masih mengalami 

peningkatan pada jam ke-72. Ini 

menunjukkan bahwa masih tersedianya 

sumber nitrogen untuk pertumbuhan 

Zymomonas mobilis. OD sel tertinggi 

terjadi pada penambahan amonium sulfat 

dengan konsentrasi 0.75% (b/v), dengan 

nilai OD 2.05. jumlah ini lebih kecil dari 

yang dihasilkan oleh Saccharomyces 

cerevisiae. Meskipun Zymomonas mobilis 

memproduksi biomassa sel yang lebih 

rendah, namun Zymomonas mobilis dapat 

memproduksi etanol dengan kadar yang 

tinggi. Perker et al. (1997) menemukan 

bahwa produksi biomassa yang rendah 

biasa terjadi pada Zymomonas mobilis dan 

antara pertumbuhan sel dan fermentasi 

tidak berhubungan. Menurut Rogers et al. 

(1982), sekitar 2% dari sumber karbon 

dikonversi menjadi biomass. Konversi 

glukosa terjadi melalui jalur Entner–

Doudoroff yang hanya menghasilkansatu 

ATP per mol glukosa yang difermentasi, 

yang menyebabkan produksi biomassa sel 

rendah pada Zymomonas 

mobilisdibandingkan pada Saccharomyces 

cerevisiae (Swings and DeLey, 1977). 

Glazer and Nikaido (2007) juga 

menambahkan, biomassa sel yang rendah 

juga disebabkan satu mol ATP yang 

dihasilkan ini digunakan untuk 

pembentukan dihydroxyacetone dan 

acetaldehyde yang dapat menghambat 

pertumbuhan sel.  

 

Perubahan pH media 

pH merupakan salah satu parameter 

penting dalam proses fermentasi. Pada 

fermentasi etanol menggunakan 

Zymomonas mobilis, pH awal sebelum 

fermentasi dikondisikan pada pH 7, dimana 

pH 7 merupakan pH optimal untuk awal 

pertumbuhan Zymomonas mobilis 

(Gunasekaran et al., 1986). Setelah 

inokulasi dengan penambahan berbagai 

konsentrasi inokulum (10%, 15% dan 20 % 

v/v), pH media turun menjadi sekitar 6. 

Perubahan media selama fermentasi dengan 

berbagai variasi konsentrasi inokulum dan 

amonium sulfat secara lengkap tersaji pada 

Tabel 1 di bawah ini. 

 

 
Tabel 1. Perubahan pH medium selama fermentasi pada berbagai konsentrasi inokulum dan amonium sulfat 

 

Inokulum 

(% v/v) 

Amonium 

Sulfat (% 

b/v) 

pH jam ke- 

0 24 48 72 

10 

0,25 5,96 5,44 3,94 4,86 

0,50 6,2 4,98 3,32 3,77 

0,75 6,35 4,94 3,47 3,87 

15 

0,25 5,93 5,23 3,94 4,75 

0,50 6,30 5,07 4,00 4,96 

0,75 6,32 4,22 3,97 4,55 

20 

0,25 6,11 4,33 3,66 4,92 

0,50 6,3 4,98 4,05 4,91 

0,75 6,29 5,43 3,98 4,01 
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Pada Tabel 1, menurunnya nilai pH 

ini dikarenakan pada produksi etanol oleh 

Zymomonas mobilis juga dihasilkan produk 

samping lainnya seperti asam laktat dan 

asam format sebagai hasil lain pemecahan 

piruvat. Menurut Wang et al. (1979), 

penurunan pH selama fermentasi juga 

disebabkan oleh ionisasi H
+
 dan 

penggunaan amonium sulfat sebagai 

sumber nitrogen. Amonium sulfat dalam 

medium fermentasi akan terdisosiasi 

menjadi ion NH4+. Zymomonas mobilis 

mengkonsumsi senyawa ini untuk 

membentuk massa sel dalam bentuk R - 

NH3
+
. Pengikatan NH3

+
 akan melepaskan 

H
+
 ke lingkungannya, sehingga selama 

fermentasi, ion H
+
 pada media akan 

semakin banyak dan mengakibatkan 

penurunan pH selama proses fermentasi. 

 

 

Penurunan kadar glukosa selama 

fermentasi 

 Zymomonas mobilis ditambahkan 

pada medium fermentasi sirup glukosa 

hasil hidrolisis pati enzimatis pati biji 

nangka  untuk memfermentasi gula menjadi 

etanol. Adanya penurunan kadar glukosa 

selama proses fermentasi menunjukkan 

tingkat konsumsi glukosa oleh Zymomonas 

mobilis. Menurut Glazer and Nikaido 

(2007), konsumsi glukosa oleh Zymomonas 

mobilis dilakukan secara divusi melalui 

membran sel. Glukosa akan diubah menjadi 

Glukosa-6-fosfat oleh enzim glukokinase 

dan masuk ke jalur metabolisme Entner-

Doudoroff (ED), tidak melalui jalur 

glikolitik seperti pada umumnya yang 

terjadi pada sel yeast. Penurunan kadar 

glukosa selama fermentasi dapat  dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 
 

 
Gambar 2. Perubahan kadar glukosa selama fermentasi etanol oleh Zymomonas mobilis CP4 pada penambahan 

(a) inokulum 10%, (b) inokulum 15%, (c) inokulum 20% (v/v) 

 

 Dari Gambar 2 dapat 

dilihatPenurunan glukosa berkisar dari 15% 

glukosa menjadi sekitar 4% pada jam ke-

24. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan 

pernyataan Zang (2003) yang menyatakan 

bahwa tingkat konsumsi glukosa oleh 

Zymomonas mobilis relatif cepat. Zang juga  

 

menambahkan Zymomonas mobilis dapat 

mengkonsumsi glukosa mulai dari 10 g 

glukosa per berat kering sel dalam tiap 

jamnya. Pada penelitian ini, Zymomonas 

mobilis menunjukkan tingkat konsumsi 

glukosa sekitar 11% pada jam pertama 

fermentasi. Glukosa yang dikonsumsi akan 
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dikonversi menjadi beberapa produk 

terutama etanol dan karbondioksida serta 

sejumlah kecil asam laktat dan untuk 

pertumbuhan sel. 

 

 

Pengaruh Konsentrasi Inokulum dan 

Amonium Sulfat terhadap Produksi 

Etanol 

 Produk fermentasi pada jam ke-72 

dianalisa kadar etanolnya menggunakan 

GC (Gas Chromatography). Hasil analisa 

kadar etanol yang dihasilkan selama 

fermentasi tersaji pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Produksi Etanol dengan Berbagai Variasi Konsentrasi Inokulum dan Amonium Sulfat 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 

konsentrasi inokulum Zymomonas mobilis 

berpengaruh terhadap produksi etanol dari 

sirup glukosa hasil hidrolisis pati enzimatis 

pati biji nangka. Semakin banyak 

konsentrasi inokulum yang ditambahkan 

pada medium sirup glukosa, semakin tinggi 

etanol yang diproduksi. Sesuai dengan 

pernyataan Mukhtar et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa konsentrasi etanol 

meningkat dengan semakin banyaknya 

konsentrasi inokulum yang ditambahkan. 

Namun, pada konsentrasi inokulum yang 

lebih tinggi (20% v/v) produksi etanol 

justru mengalami penurunan. Penurunan ini 

disebabkan jumlah sel yang besar pada 

awal fermentasi mengakibatkan terjadinya 

kompetisi substrat untuk pertumbuhan sel 

sehingga jumlah sumber karbon yang 

tersedia untuk dikonversi menjadi etanol 

lebih sedikit. Jarzebski (1989) juga 

menambahkan bahwa kondisi pertumbuhan 

dan metabolisme pada polulasi sel yang 

tinggi tidak diharapkan karena mengganggu 

akses nutrisi, keterbatasan ruang, dan 

interaksi antar sel.   

 

 

 

Pada penambahan amonium sulfat 

dengan konsentrasi yang tinggi (0,75% b/v) 

produksi etanol juga mengalami  

penurunan. Hal ini disebabkan karena 

amonium sulfat sebagai sumber nitrogen 

dibutuhkan dalam jumlah kecil dan adanya 

penambahan konsentrasi ammonium sulfat 

yang berlebih dapat menjadi inhibitor. 

Menurut Laopaiboon et al. (2006), efisiensi 

produksi etanol dari ekstrak sorgum 

membutuhkan suplementasi sumber 

nitrogen hanya dalam jumlah yang kecil 

pada ekstrak. Soleimani et al. (2012) dalam 

penelitiannya menggunakan Zymomonas 

mobilis PTCC 1718 pada low cost 

substrates juga menyatakan bahwa 

amonium sulfat tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (pengaruhnya dapat 

diabaikan) pada produksi etanol 

menggunakan  Zymomonas mobilis PTCC 

1718. 

 

Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada produksi 

etanol dari pati biji nangka menggunakan 

Zymomonas mobilis CP4 dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif. Perlakuan 

terbaik dipilih berdasarkan hasil produksi 
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etanol tertinggi. Berikut pada Tabel 7 

disajikan data secara lengkap hasil produksi 

etanol yang dipengaruhi oleh variasi 

konsentrasi inokulum dan amonium sulfat.  

 
Tabel 7. Hasil produksi etanol dari pati biji nangka olehZymomonas mobilis CP4 pada berbagai variasi 

konsentrasi inokulum dan amonium sulfat  

 

Konsentrasi 

Inokulum (% 

v/v) 

  

Konsentrasi 

Amonium Sulfat 

(% b/v) 

0,25 0,5 0,75 

10 6,64 4,32 5,72 

15 9,06 6,94 5,1 

20 6,88 6,43 7,61 

  

Berdasarkan Tabel 7, pada 

perlakuan dengan penambahan konsentrasi 

inokulum Zymomonas mobilis CP4 sebesar 

15% (v/v) pada sirup glukosa hasil 

hidrolisis enzimatis dari pati biji nangka 

dengan konsentrasi amonium sulfat 0,25% 

(b/v) merupakan perlakuan terbaik dalam 

penelitian ini karena menghasilkan etanol 

paling tinggi sebesar 9,06% (b/v).Dalam 

fermentasi etanol, Zymomonas mobilis 

mengkonsumsi substrat untuk 

pembentukkan biomassa dan etanol. 

Efisiensi penggunaan substrat dinyakan 

dalam yield etanol. Semakin tinggi nilai 

yield, maka semakin efisien proses 

fermentasi. Yield etanol perlakuan terbaik 

pada penelitian ini dapat dihitung melalui 

persamaan: 

 

       
(       )

(          )
       

       
(    )

(            )
      

     

Hasil perhitungan yield etanol 

perlakuan terbaik adalah 72% lebih besar 

dari yield teori. Tingginya yield yang 

diperoleh menyatakan bahwa proses 

fermentasi pada penelitian ini telah efisien. 

Menurut  Bai et al. (2008), Zymomonas 

mobilis memproduksi etanol dari glukosa  

 

 

melalui jalur Entner-Doudoroff (ED), 

dimana pada jalur ini Zymomonas mobilis 

memetabolisme glukosa menjadi produk 

dengan efisiensi tinggi, dengan produksi 

biomassa yang rendah, yang mampu 

meningkatkan produktifitas etanol 3-5 kali 

lebih tinggi daripada Saccharomyces 

cerevisiae, dan yield produk terhadap 

substrat sebesar 97%, mengkonversi 1 mol 

glukosa menjadi 2 mol etanol (dan 

menghasilkan 1 mol ATP).   

 

KESIMPULAN 

 

Produksi etanol tertinggi diperoleh 

pada penambahan Inokulum 15% (v/v) dan 

Amonium Sulfat 0,25% (b/v) dengan 

perolehan etanol sebesar 9,06% (b/v). Yield 

etanol yang dihasilkan adalah 72%. 
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