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ABSTRAK 

 

Peningkatan karbondioksida didunia menyebabkan meningkatnya penggunaan 

minyakbumi dan bahan bakar fosil sebagai  energy utama untuk berbagai jenis kegiatan dapat 

dikurangi dengan menggunakan energy terbarukan. Bioetanol merupakan salah satu energy 

potensial untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Saat ini, banyak tantangan 

untuk mengembangkan bioetanol sebagai energy terbarukan utama. Tantangan adalah 

bagaimana mengoptimalkan factor produksi, salah satunya adalah penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae dengan kemampuan tinggi untuk mengubah glukosa menjadi 

etanol. UV-mutagenesis dipekerjakan untuk meningkatkan kemampuan Saccharomyces 

cerevisiae sebagai starter  untuk produksi etanol. Banyak penelitian menunjukkan bahwa 

mutan Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan lebih untuk mengkonversi glukosa 

menjadi etanol, hal ini menyebabkan mutan memiliki karakteristik khusus seperti toleransi 

tinggi thermo, kemampuan tinggi untuk transportasi protein dalam membran, dan toleransi 

toksin, yang dipengaruhi oleh pertukaran nukleotida melalui urutan DNA. 

 

Kata kunci :etanol, Saccharomyces cerevisiae, UV, Mutagenesis 

 

ABSTRACT 

 

The Increasing of carbon dioxide in the world caused increasing the use of petroleum 

and fossil fuel as main energy for many kinds of activity could be decreased by using 

renewable energy. Bioethanol is one of potential energy to substitute the use of fossil fuel. 

Currently, many challenges to develop the bioethanol as the main renewable energy. The 

Challenges was how to optimize the production factor, one of them is the use of 

Saccharomyces cerevisiae with high capability for converting the glucose to ethanol. The UV 

- mutagenesis was employed to improve the capability of Saccharomyces cerevisiaeas starter 

for ethanol production. Many research show that the mutanSaccharomyces cerevisiaehas 

more capability for converting glucose to ethanol, it caused the mutant has special 

characteristic such as high thermo tolerance, high capability for protein transport in 

membrane, and toxin tolerance, its was affected by the exchange of nucleotide through DNA 

sequence. 
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PENDAHULUAN 

 

Pertumbuhan ekonomi dan 

populasi disertai berbagai aktivitasnya 

akan meningkatkan kebutuhan energi 

hampir diseluruh sektor ekonomi. Data 

kementerianESDM menyebutkan, 

sepanjang tahun 2010 realisasi konsumsi 

premium sebesar 23 juta kl atau 7 persen 

di atas kuota, realisasi solar 12.8 juta kl 

atau 14 persen di atas kuota, dan minyak 

tanah 2.4 juta kl atau 37 persen di bawah 

kuota. Seiring dengan peningkatan 

penggunaan bahan bakar minyak di 

Indonesia oleh berbagai aktivitas seperti 

transportasi, industry dan rumah tangga 

akan berpotensi meningkatkan kadar 

karbodioksida di lingkungan. Berdasarkan 

data Environmental Modeling and 

Assessment (1999) kadar karbondioksida 

di lingkungan pada tahun 2000 mencapai 

380 ppm. Melihat permasalahan tersebut 

tentu harus dicari solusi untuk menekan 

ketergantungan sector ekonomi terhadap 

bahan bakar minyak.Solusi tersebut adalah 

mensubtitusi penggunaan bahan bakar 

minyak (fosil) dengan bahan bakar yang 

dapat diperbarui (renewable) dan ramah 

lingkungan dengan potensi sumber bahan 

baku yang tinggi. Potensi tersebut ada 

pada penggunaan biofuel. Berdasarkan 

roadmap biofuel pada perencanaan 

pengelolaan energi nasional. Indonesia 

menargetkan mampu menyubtitusi bahan 

bakar bensin oleh bioetanol sebanyak 2%, 

3%, dan 5% masing-masing pada tahun 

2010, 2015 dan 2025. Oleh karena itu, 

untuk menindaklanjuti target tersebut telah 

banyak biofuel yang dikembangkan 

sebagai subtitusi bahan bakar minyak 

yakni biodiesel dan bioetanol. 

Glukosa merupakan bahan utama 

yang digunakan pada proses pembuatan 

bioetanol. Proses tersebut dilakukan 

dengan menggunakan berbagai macam 

mikroba, seperti Saccharomyces cerevicia 

(Liu dan Shen 2007) , Zymomonas mobilis 

(Jongsomchai 2011), pichia pastoris. 

Saccharomyces cerevisiae paling banyak 

digunakan dan sangat ekstensif pada 

proses produksi bioetanol. Sifat fisiologis 

dari Saccharomyces cerevisiae , menjadi 

faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi 

pada produksi etanol, sifat fisiologi 

menentukan kemampuan Saccharomyces 

cerevisiae dalam mensintesis enzim yang 

dapat memecah glukosa, menjadi etanol. 

Sehingga, identifikasi dari sifat fisiologi 

ini dapat menjadi referensi untuk 

meningkatkan kemampuan Saccharomyces 

cerevisiae dalam produksi etanol. 

Peningkatan ini dapat  dilakukan dengan 

mutagenesis, salah satunya adalah  dengan 

radiasi ultraviolet. Metode ini sudah 

banyak digunakan di industri enzim dalam 

meningkatkan rendemen dengan progress 

yang baik (Li 2009). 

DEFINISI UV MUTAGENESIS  

Mutagenesis merupakan suatu 

metode untuk  merubah sifat fisiologi 

suatu organisme, dengan cara mengubah 

susunan nukleotida penyusun rantai DNA, 

yang mengandung informasi genetik. 

Mutagenesis dapat terjadi secara directed 

maupun random. Mutagenesis secara 

direct berlaku jika urutan basa nitrogen 

yang akan dimutasi diketahui sebelumnya 

dan terkontrol, sedangkan untuk mutasi 

random, perubahan rantai DNA setelah 

mutagenesis baru dapat diketahui. Menurut  

Ikehata dan Ono (2011), Randomize 

mutagenesis dapat dilakukan dengan cara 

radiasi  menggunakan sinar ultraviolet 

(UV), dengan radiasi UV  maka akan 

merusak rantai DNA dan urutan dari basa 

nitrogen, sehingga akan memacu 

terbentuknya cilobutana pirimidin dimer 

(CPD). Studi kasusnya dapat membuktikan 

pada rantai DNA yang telah terbentuk 

cilobutana pirimidin dimer (di dalamnya 

mengandung nukleotida citosin) akan 

mengalami deaminasi, maka citosin akan 

berubah menjadi urasil, rantai ini 

dinamakan sebagai damage DNA yang 

dapat dipolimerisasi oleh DNA polimerase 

η, proses ini dinamakan (erorr –free), 

dimana urasil (U) akan dipasangkan 

dengan adenin (A), di dalam DNA tidak 

ada nukleotida urasil, sehingga DNA 



 Jurnal Agrina Vol. 01/No. 01 [Januari-Juni 2014] 47-52 

Jurnal Review: Peningkatan Rendemen [Amin dkk]  

49 
 

polimerase melakukan mekanisme 

nucleotide exision repair, dengan 

mekanisme tersebut dapat merubah 

nukliotida, dari awalnya C menjadi U 

(damage) dan diperbaiki menjadi T 

melalui missmatch repair, sehingga 

perubahanya akhir adalah ( C- T) 

Penelitian Li (2009) membuktikan dengan 

UV mutagenesis, urutan basa nitrogen 

pada DNA endogluconase  T.viride  pada 

urutan ke 50 berubah dari C menjai T, 

dimana dengan perubahan tersebut dapat 

mengubah asam amino yang diekspresikan 

dari semula alanin menjadi valin, sehingga 

secara otomatis akan merubah 

karakteristik dan kemampuan dari T.viride. 

The UV waveleghth was plotted 280 nm – 

320 nm. (Choi et al. 2005). 

 

METODE UV- MUTAGENESIS DAN 

MUTAN ASSAY 

Metode ini pertama kali dilakukan 

dengan cara menyiapkan kultur murni 

Saccharomyces cerevisiae yang diperoleh 

dari media YPG (terdiri dari 4 % glukosa, 

2 %  pepton, 1 % ekstrak yeast), yang 

diinkubasi selama 18 jam, kemudian 

dipanen dengan sentrifugasi ( 4000 rpm ; 

10 menit). Kultur ditempatkan pada media 

YPGA (YPG + agar), kemudian diradiasi 

dengan ultraviolet dengan panjang 

gelombang UVB (280 -320) nm, setelah 

diradiasi ditempatkan pada lingkungan 

yang gelap selama 3 hari, setlah itu 

discreening diambil sel yang toleran 

terhadap UV , kemudian dicoba pada 

media fermentasi etanol yang mengandung 

glukosa, untuk melihat kemampuan mutan 

Saccharomyces cerevisiae dalam 

memproduksi etanol. 

 

KARAKTERISTIK MUTAN 

Saccharomyces cerevisiae 

Menurut Petrea (2008), setelah 

wildSaccharomyces cerevisiaediradiasi 

dengan ultraviolet dengan panjang 

gelombang 254 nm selama 50 detik, dapat 

merusak sel Saccharomyces cerevisiae, 

sehingga Saccharomyces cerevisiae 

berpotensi mengalami letal (Gambar 1). 

pada penelitianya mengungkapkan bahwa 

efek dari matinya Saccharomyces 

cerevisiae disebabkan karena mutasi rantai 

DNA, destruksi membran sel dan organel 

– organelnya. Namun, pada penelitianya 

membuktikan bahwa ada Saccharomyces 

cerevisiae yang masih bertahan hidup 

dengan radiasi UV (Gambar 2), dan inilah 

yang dipilih sebagai UV – mutan 

Saccharomyces cerevisiae yang dapat diuji 

kemampuanya sebagai starter pada 

produksi etanol menggunakan media yang 

mengandung glukosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. a. Sebelum mengalami UV-Mutagenesis, b. Setelah mengalami mutagenesis (nampak yang hidup 

hanya dua sel), c Membran sel yang terdestruksi akibat UV-mutagenesis (Sumber : Petrea (2008)

 

Penelitian Jin (2005), 

membuktikan bahwa Saccraomyces 

cerevisiae yang diradiasi dengan 

ultraviolet dapat menghasilkan strain  

 

Saccraomyces cerevisiae yang memiliki 

sifat thermotolerance, hal ini dibuktikan 

dengan uji perbandingan thermtolerance 

activity antara wild dan mutan 

a b c 
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Saccraomyces cerevisiae, dimana pada 

saat diinkubasi pada media GYP pada 

suhu 37 °C dan 53°C menunjukkan bahwa 

prosentase mutan Saccraomyces cerevisiae 

yang hidup lebih tinggi dari pada wild 

Saccraomyces cerevisiae . Sifat 

thermotolerance yang dimiliki oleh mutan 

Saccraomyces cerevisiae disebabkan 

karena produksi shock protein (Lindquist 

dan Kim 1996), membran ATPase (Perier 

et al. 1995), dan threhalose (Singer dan 

Lindquist 1998).  

Mutasi secara UV induksi dapat 

mengubah urutan basa nitrogen pada DNA 

sequence, hal ini terbukti pada penelitian 

Moshinsky dan Wogan (1997), bahwa 

pada urutan tertentu nukleotida akan 

berubah, dan ini yang menyebabkan 

kareakteristik Saccharomyces cerevisiae 

juga akan berubah, perubahan urutan 

nukleotida pada sequence DNA 

Saccharomyces cerevisiae merupakan 

perubahan pada genotipnya, secara 

otomatis perubahan genotip akan diikuti 

dengan perubahan fenotipnya. Berikut 

merupakan hasil sequencing mutan 

Saccharomyces cerevisiae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Hasil sequencing mutan Saccahromyces cerevisiae yang diradiasi dengan sinar UVP, perubahan 

nukleotida hasil radiasi UV berada diatas sequence wild Saccharomyces cerevisiae (Sumber : 

Moshinsnky, Wogan (1997)). 

 

Perubahan pada basa ke 29 dan 155 

nampak perubahan C –T, hal ini 

dikarenakan induksi ultraviolet, yang 

menyebabkan terbentuknya cilobutana 

pirimidin dimer, yang didalamnya 

mengandung nukleotida citosin yang 

mengalami deaminasi sehingga akan 

berubah menjadi nukleotida timin. 

Sedangkan pada basa ke 291 mengalami 

perubahan dari G menjadi T, yang 

disebabkan oleh terbentuknya gugus 

hydroxyguanin yang diinduksi oleh sinar 

UV (Ikehata 2011). 

 

PRODUKSI ETANOL 

MENGGUNAKAN MUTAN 

Saccharomyces cerevisiae 
Peningkatan produktivitas pada 

produksi etanol berbahan glukosa dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan 



 Jurnal Agrina Vol. 01/No. 01 [Januari-Juni 2014] 47-52 

Jurnal Review: Peningkatan Rendemen [Amin dkk]  

51 
 

strain yang dimutagenesis dengan UV. 

Berdasarkan penelitian Bahareh dan 

Mehrdad (2011), pada produksi etanol 

berbahan glukosa yang diperoleh dari 

hidrolisa lignuselulosa secara kimia, yang 

difermentasi menggunakan wild dan 

mutant Saccharomyces cerevisiae 

menunjukkan hasil yang berbeda. Kadar 

etanol yang dihasilkan oleh mutant  

Saccharomy cescerevisiae cenderung lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan wild 

Saccharomyces cerevisiae, dimana 

kemampuan dalam mengkonversi glukosa 

mutan Saccharomyces cerevisiae juga 

lebih baik. 

 

Menurut Cardona dan Sanchez 

(2007), hidrolisa lignoselulosa secara 

kimia, menggunakan asam kuat, dapat 

menghasilkan toxin yang dapat 

menghambat enzim –enzim yang berperan 

dalam produksi etanol, diantaranya 5-

hydroxymethyl furfural (HMF). Menurut 

Modig et al. (2002) HMF dapat 

menghambat kinerja alcohol 

dehyrogenase, piruvat dehirogenase dan 

aldehid dehidrogenase. Untuk itu agar 

HMF tidak menghambat produksi etanol, 

maka metode induced mutagenesis perlu 

dilakukan untuk mengembangkan strain 

yang toleran terhadap toksin tersebut 

(Saurer 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Rate konsumsi gula dan produksi etanol mutan (cMX) dan wild (T12) Saccharomyces cerevisiae 

(Sumber : BaharehdanMehrdad(2011)

 

  Penelitian Jin et al. (2005), juga 

membukitan bahwa mutan Saccharomyces 

cerevisiae memiliki produktivitas yang 

tinggi jika dibandingkan dengan wild 

Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces 

cerevisiae yang di mutasi dengan UV 

dapat meningkatkan yeast thermostability, 

dikarenakan mutant Saccharomyces 

cerevisiae dapat menghasilkan shock 

protein (Lindquist dan Kim 1996), 

membran ATPase (Perier et al. 1995), dan 

threhalose (Singer dan Lindquist 1998).  

Sehingga Saccharomyces cerevisiae dapat 

bekerja dengan baik pada suhu tinggi  

 

(40°C). Riset tersebut dikembangkan 

karena produksi etanol pada saat musim 

panas dengan suhu ruangan yang tinggi di 

negara Cina.  Berdasarkan uji Wastern 

Blot mutan Saccharomyces cerevisiae  

dapat mengekspresikan gen menjadi 

protein Hsp70p lebih tinggi dibandingkan 

dengan wild Saccharomyces cerevisiae. 

Hsp70p ini yang berperan dalam renaturasi 

protein yang telah mengalami denaturasi 

akibat dari heat shock dan memfasilitasi 

transpor protein pada membran sel 

Saccharomyces cerevisiae. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Mutagenesis dapat mengubah 
karakteristik dari Saccharomyces 
cerevisiae, baik secara fenotip dan 
genotipnya, secara fenotip dapat 
dilihat tingkat kemampuanya dalam 
mengkonversi glukosa menjadi etanol 
yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan wild Saccharomyces cerevisiae 
dengan substrat yang mengandung 
toksin, mampu memproduksi etanol 
pada suhu fermentasi yang tinggi 
(>40°C) jika dibandingkan dengan 
wild Saccharomyces cerevisiae, 
perbedaan karakteristik antara wild 
dan mutan Saccharomyces 
cerevisiaedisebabkan oleh perbedaan 
urutan nukleotida pada DNAnya, 
dimana pada mutan Saccharomyces 
cerevisiaemengalami perubahan pada 
beberapa nukleotidanya, akibat dari 
terbentuknya cilobutana pirimidin 
dimer, yang diikuti dengan deaminasi. 
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