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ABSTRAK  
Khamir merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan melakukan 

fermentasi, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang industri, salah satunya dalam 

proses pembuatan roti. Penelitian ini menggunaan khamir endofit Hanseniaspora 

opuntiae dan Candida akabanensis yang diisolasi dari nira tebu pada penelitian 

sebelumnya.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan khamir terhadap uji 

toleransi suhu dan alkohol serta kualitas roti hasil fermentasi yang diukur berdasarkan 

parameter warna, aroma, tekstur dan rasa. Hasil penelitian terhadap uji toleransi dengan 

menghitung nilai kerapatan optik menggunakan spektofotometer UV-vis menunjukan 

khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis mampu hidup  pada 

suhu 30 °C, 37 °C dan 45 °C yang ditandai dengan penambahan nilai kerapatan optik 

pada masa inkubasi 24 jam sampai 72 jam. Uji toleransi alkohol konsentrasi 10%, 13% 

dan 15%  menunjukan khamir Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis masih 

dapat hidup yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai kerapatan optik pada masa inkubasi 

24 jam sampai 72 jam. Uji kualitas roti menunjukkan adonan roti hasil fermentasi 

Candida akabanensis mencapai volume pengembangan maksimal yang sama dengan 

fermipan (kontrol positif) setelah 5 jam proofing dibandingkan fermipan yang 

membutuhkan waktu 2 jam. Khamir Hanseniaspora opuntiae membutuhkan waktu yang 

lebih lama yaitu 19 jam untuk mencapai volume maksimal yang sama dengan kontrol 

positif. Uji organoleptik menggunakan Kruskal wallis menunjukkan P<5%, artinya semua 

perlakuan memiliki pengaruh nyata terhadap atribut rasa, aroma, warna, dan tekstur roti. 

Hasil uji lanjut Mann Whitney menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai aroma roti 

hasi fermentasi Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis dibanfingkan kontrol 

positif. 

 

Kata kunci: fermentasi, khamir, khamir endofit nira tebu, Hanseniaspora opuntiae, 

Candida akabanensis, toleransi suhu, toleransi alkohol, uji hedonik 
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ABSTRACT 
Yeast is a microorganism that can ferment, so it is widely used in the industrial 

sector, one of which is in the process of making bread. In this study, the endophytic yeast 

Hanseniaspora opuntiae and Candida akabanensis were used which were isolated from 

sugarcane juice. The study aims to investigate the ability of yeast to tolerate temperature 

and alcohol tests and the quality of fermented bread measured based on the parameters of 

color, aroma, texture and taste. The results of the tolerance test by calculating the optical 

density value using a UV-vis spectrophotometer showed that the endophytic yeasts 

Hanseniaspora opuntiae and Candida akabanensis were able to live at temperatures of 30 

°C, 37 °C, and 45 °C which were indicated by the addition of optical density values 

during the 24 hour incubation period up to 72 hours. The alcohol tolerance tests with 

concentrations of 10%, 13%, and 15% showed that the yeast Hanseniaspora opuntiae and 

Candida akabanensis were still viable, which was indicated by an increase in the optical 

density value during the incubation period of 24 hours up to 72 hours. The bread quality 

test showed that the bread dough fermented by Candida akabanensis reached the same 

maximum expansion volume as fermipan (positive control) after 5 hours of proofing 

compared to fermipan which took 2 hours. The yeast Hanseniaspora opuntiae took a 

longer time of 19 hours to reach the same maximum volume as the positive control. The 

organoleptic test using Kruskal wallis showed P<5%, meaning that all treatments had a 

significant effect on the attributes of taste, aroma, color, and texture of bread. The Mann-

Whitney further test results showed that the panelists preferred the aroma of the 

fermented bread Hanseniaspora opuntiae and Candida akabanensis compared to the 

positive control. 

 

Keyword: fermentation, yeast, sugarcane juice endophytic yeast, Hanseniaspora 

opuntiae, Candida akabanensis, temperature tolerance, alcohol tolerance, hedonic test 
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نتائج عزل  Candida akabanensis و Hanseniaspora opuntiae ختبار قذرة الخويزة يعزل

 السكز هن السكز كوطور للخبز

باريزيألفا أوتاهي ، أحوذ   فاتي إنذرياني ،  

 بزناهج دراست األحياء ، كليت العلوم والتكنولوجيا ، هوالنا هالك إبزاهين الذولت اإلسالهيت جاهعت هاالنج

 نبذة هختصزة

انخًٍشح ًْ كبئٍ حً دلٍك نّ انمذسح عهى انزخًش ، نزنك ٌزى اعزخذايّ عهى َطبق ٔاعع فً انمطبع 

رى اعزخذاو انخًٍشح انذاخهٍخ انصُبعً ، أحذْب فً طٕس صُع انخجض. فً ْزِ انذساعخ  Hanseniaspora 

opuntiae ٔ Candida akabanensis  ِٔانزً رى عضنٓب يٍ عصبسح لصت انغكش. كبٌ انغشض يٍ ْز

انذساعخ ْٕ رحذٌذ لذسح انخًٍشح عهى رحًم دسجبد انحشاسح ٔاخزجبساد انكحٕل َٕٔعٍخ انخجض انًخًش انزً 

نشائحخ ٔانمٕاو ٔانطعى. أظٓشد َزبئج اخزجبس انزحًم يٍ خالل حغبة رى لٍبعٓب ثُبًء عهى يعبٌٍش انهٌٕ ٔا

 Hanseniaspora أٌ انخًبئش انذاخهٍخ UV-vis لًٍخ انكثبفخ انضٕئٍخ ثبعزخذاو يمٍبط انطٍف انضٕئً

opuntiae ٔ Candida akabanensis  دسجخ يئٌٕخ ٔ  03كبَذ لبدسح عهى انعٍش فً دسجبد حشاسح

جخ يئٌٕخ ٔانزً رًذ اإلشبسح إنٍٓب ثٕاعطخ إضبفخ لٍى انكثبفخ انضٕئٍخ خالل فزشح دس 54دسجخ يئٌٕخ ٔ  03

٪ أٌ 04٪ ٔ 00٪ ٔ 03عبعخ. أظٓشد اخزجبساد رحًم انكحٕل ثزشكٍضاد  34عبعخ حزى  45انحضبَخ 

كبَذ ال رضال لبثهخ نهحٍبح ، ْٕٔ يب  Hanseniaspora opuntiae ٔ Candida akabanensis خًٍشح

عبعخ. أظٓش اخزجبس  34عبعخ إنى  45ٌبدح فً لًٍخ انكثبفخ انجصشٌخ خالل فزشح انحضبَخ يٍ دنذ عهٍّ ص

ٔصهذ إنى َفظ حجى انزًذد  Candida akabanensis جٕدح انخجض أٌ عجٍُخ انخجض انًخًشح ثٕاعطخ

) fermipan األلصى يثم عبعبد يٍ انزذلٍك يمبسَخ يع 4انزحكى اإلٌجبثً( ثعذ   fermipan غشق انزي اعز

عبعخ نهٕصٕل إنى َفظ  01ٔلزًب أطٕل يٍ  Hanseniaspora opuntiae عبعزٍٍ. اعزغشلذ خًٍشح

P <5٪ أٌ Kruskal wallis انحجى األلصى يثم انزحكى اإلٌجبثً. أظٓش االخزجبس انحغً ثبعزخذاو ، يًب  

ظ انخجض. أظٓشد ٌعًُ أٌ جًٍع انعالجبد كبٌ نٓب رأثٍش يعُٕي عهى صفبد انزٔق ٔانشائحخ ٔانهٌٕ ٔيهً

 اإلضبفٍخ أٌ أعضبء انهجُخ فضهٕا سائحخ انخجض انًخًش Mann Whitney َزبئج اخزجبساد

Hanseniaspora opuntiae ٔ Candida akabanensis يمبسَخ ثبنغٍطشح اإلٌجبثٍخ. 

 

رخًٍش، انخًٍشح، انخًٍشح انذاخهٍخ نعصٍش لصت: انكهًبد انشئٍغٍخ                                            

Hanseniaspora opuntiae ،Candida akabanensisانغكش، رحًم دسجخ انحشاسح، رحًم انكحٕل،  

                                                                                                             اخزجبس انًزعخ

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayahNya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Uji 

Kemampuan Isolat Khamir Endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis Hasil Isolasi dari Nira Tebu Sebagai Pengembang Roti”. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah  kepada Nabi Muhammad SAW 

yang dengan kesabaran, kasih sayang dan pengorbanannya membimbing umat 

menuju jalan yang rahmatal lil’alamin. 

Penyusunan skripsi ini tentu tidak mampu terselesaikan jika tidak adanya 

bimbingan, arahan, dukungan dan support dari berbagai pihak. Ucapan terima 

kasih penulis ucapkan kepada: 

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Dr. Sri Harini, M. Si selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P, selaku Ketua Program Studi Biologi 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

4. Dr. Hj Ulfa Utami, M.Si selaku dosen pembimbing yang penuh dengan 

keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi 

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. H. Ahmad Barizi, M.A, selaku dosen pembimbing agama yang telah 

dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini pada kajian Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

6. Ir. Hj. Liliek Harianie A.R., M.P dan Dr. Nur Kusmiyati, M.Si selaku 

dosen ketua penguji dan penguji utama yang telah memberikan saran, 

nasehat dan kritiknya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. 

7. Berry Fakhry Hanifa, S.Si, M.Sc, Prilya Dewi Fitriasari, M.Sc, Retno 

Novitasari HD, M.Sc dan seluruh dosen, laboran, dan staf administrasi di 



 

xiii 
 

jurusan biologi yang membantu memberikan kemudahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fajri Wadi dan Ibu Nurmayati (almh.) 

yang selalu mendoakan dan memberi support baik moril maupun materil 

kepada penulis. 

9. Semua teman-teman seperjuanganku yang selalu membantu, mensupport 

dan selalu menyemangati. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat 

kepada pembacanya. Aamiin. 

 

Malang, 11 November 2021 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... iv 

MOTTO ................................................................................................................ vi 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .......................................................... vii 

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI ........................................................... vii 

ABSTRAK ............................................................................................................ ix 

ABSTRAK INGGRIS ........................................................................................... x 

ABSTRAK ARAB ................................................................................................ xi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... xii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xviii 

BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 

1.1 Rumusan Masalah ................................................................................ 7 

1.2 Tujuan Penelitian.................................................................................. 7 

1.3 Manfaat Penelitian................................................................................ 7 

1.5 Batasan Masalah ................................................................................... 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 9 

2.1 Khamir (Yeast) ..................................................................................... 9 

2.1.1 Morfologi dan Biologi Khamir ................................................... 9 

2.1.2 Fisiologi Khamir ....................................................................... 14 

2.1.3 Habitat Khamir ......................................................................... 15 

2.1.4 Pertumbuhan Khamir ................................................................ 16 

2.1 Khamir Endofit Candida akabanensis ............................................... 18 

2.2 Khamir Endofit Hanseniospora opuntiae .......................................... 19 

2.3 Potensi Khamir Sebagai Pengembang Roti ........................................ 20 

2.3.1 Syarat Khamir Sebagai Pengembang Roti ................................ 21 

2.3.2 Mekanisme Pengembang Roti .................................................. 26 

2.5 Analisis Sensoris ................................................................................. 29 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 33 

3.1 Rancangan Penelitian .......................................................................... 33 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................. 33 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian ................................................................... 33 

3.3.1 Alat Penelitian ........................................................................... 33 

3.3.2 Bahan Penelitian ........................................................................ 34 



 

xv 
 

3.4 Prosedur Penelitian .............................................................................. 34 

3.4.1 Peremajaan Isolat Khamir ......................................................... 34 

3.4.2 Pembuatan Media ...................................................................... 34 

3.4.3 Uji Biokimia Isolat Khamir Endofit .......................................... 36 

3.4.4 Pertumbuhan Khamir ................................................................ 39 

3.4.5 Uji Potensi Pengembang Roti ................................................... 42 

3.5 Teknik Analisis Data ........................................................................... 44 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 46 

4.1 Kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis terhadap uji toleransi suhu dan alkohol ......................... 46 

4.1.1 Kemampuan khamir endofit terhadap uji toleransi suhu .......... 46 

4.1.2 Kemampuan khamir endofit terhadap uji toleransi alkohol ...... 48 

4.2 Kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis sebagai pengembang roti ............................................... 50 

4.2.1 Uji Tingkat Pengembangan Volume ......................................... 52 

4.2.2 Organoleptik Roti ...................................................................... 57 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 69 

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 69 

5.2 Saran .................................................................................................... 70 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 71 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 78 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Bentuk-Bentuk Sel Khamir .............................................................................. 12 

2.2 Koloni dan tunas sel khamir ............................................................................. 13 

2.3 Hemasitometer (improved neubauer) beserta coverslip .................................. 20  

2.4 Khamir Candida akabanensi............................................................................ 21 

2.5 Khamir Hanseniaspora opuntiae ..................................................................... 22 

2.6 Reaksi kimia Fermentasi .................................................................................. 29 

3.1 Pola perhitungan sel pada 5 kotak sedang ....................................................... 43 

3.2 Pengamatan sel khamir .................................................................................... 44 

4.1 Volume adonan roti pada setiap perlakuan ...................................................... 57 

4.2 Persentase pengembangan volume roti ............................................................ 58 

4.3 Perbandingan jumlah sel kahmir ...................................................................... 59 

4.4 Adonan roti setelah pemanggangan ................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 4.1 Kerapatan optik (600 nm) sel khamir endofit nira tebu pada suhu yang 

berbeda................................................................................................... 48 

Tabel 4.2 Kerapatan optik (600 nm) sel khamir endofit nira tebu pada konsentrasi 

alkohol berbeda...................................................................................... 50 

Tabel 4.3 Hasil uji lanjut Mann-Whitney .............................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

1. Nilai kerapatan optik (600 nm) khamir endofit nira tebu pada suhu berbeda-

beda dengan 3 kali ulangan ............................................................................... 79 

2. Nilai kerapatan optik (600 nm) khamir endofit nira tebu pada konsetrasi alkohol  

berbeda-beda dengan 3 kali ulangan ................................................................. 79 

3. Perhitungan Biomassa Khamir ........................................................................... 80 

4. Perhitungan Jumlah sel ...................................................................................... 82 

5. perhitungan volume adonan roti pada masing-maisng perlakuan tiap 30 menit 

selama 12 jam  ................................................................................................... 82 

6. Hasil uji Kruskal-Wallis ..................................................................................... 84 

7. Hasil uji lanjut Mann-Whitney........................................................................... 85 

8. Kusioner Uji Hedonik ........................................................................................ 82 

9. Pengembangan volume adonan roti pada setiap perlakuan................................ 96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Roti menjadi sumber karbohidrat alternatif yang cukup digemari di 

kalangan masyarakat Indonesia (Ariyana, dkk., 2018). Roti dalam proses 

pembuatannya tidak lepas dari peranan khamir sebagai bahan utama dan telah 

digunakan sejak lama (Ahmad, 2005). Ragi yang saat ini digunakan dalam 

industri roti sebagian besar didatangkan dari luar negeri seperti Kanada 

(fermipan®). Keberadaan khamir yang diisolasi dari buah-buahan atau tumbuhan 

lokal masih belum banyak dimanfaatkan sebagai agen roti. Peneliti di Indonesia 

lebih banyak meneliti kemampuan khamir dalam memproduksi bioetanol 

dibandingkan sebagai agen pengembang roti. Padahal Indonesia dikenal sebagai 

negara yang memiliki tingkat diversitas khamir yang tinggi (Asyikeen, 2011).  

Tingginya tingkat diversitas di Indonesia menjadikannnya sebagai negara  

megadiversitas kedua didunia. Dengan kondisi tersebut, masih banyak makhluk 

hidup yang belum teridentifikasi. Salah satunya adalah keanekaragaman jenis 

khamir yang sampai saat ini masih belum diketahui jumlahnya (Roosheroe dan 

Priyo, 2017). Khamir telah diketahui memiliki banyak manfaat terutama dalam 

bidang pangan. Beberapa jenis khamir biasanya digunakan dalam proses 

pembuatan tape, yougurt, keju,dan roti (Sitepu, 2019).  

Khamir sendiri menjadi salah satu bahan utama dalam proses pembuatan 

roti. Hal ini karena khamir memiliki kemampuan dalam memfermentasi gula yang 

dikenal dengan istilah fermentasi. Khamir memiliki kemampuan dalam memecah 
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pati (gula) menjadi CO2
 

(karbondioksida) dan alkohol (Andaka, 2016). 

Kemampuan tumbuh khamir sangat cepat dan memiliki daya simpan yang tahan 

lama. Khamir memfermentasi glukosa yang berasal dari adonan roti menjadi 

alkohol dan CO2, sehingga adonan roti dapat mengembang (Sa’adah dan 

Prabawati, 2003). Khamir berperan penting dalam proses fermentasi adonan roti. 

Tidak hanya dalam proses pembentukan adonan dan peningkatan volume melalui 

gas hasil fermentasi, tapi juga membantu dalam menciptakan tekstur dan rasa dari 

roti (Asykeen, 2013).  

Ragi yang saat ini digunakan dalam industri roti sebagian besar 

didatangkan dari luar negeri seperti Kanada (fermipan®). Keberadaan khamir 

yang diisolasi dari buah-buahan atau tumbuhan lokal masih belum banyak 

dimanfaatkan sebagai agen roti. Peneliti di Indonesia umumnya hanya meneliti 

kemampuan khamir dalam memfermentasi alkohol dibandingkan sebagai agen 

pengembang roti. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat 

diversitas khamir yang tinggi (Asyikeen, 2011).  

Khamir endofit adalah jenis khamir yang diisolasi dari tanaman (Gai et al., 

2009). Khamir memiliki mikrohabitat penting seperti buah-buahan, sayuran, 

minuman, dan produk pertanian (Asyikeen, 2013). Allah SWT menciptakan 

khamir bersimbiosis dengan benda lain supaya khamir dapat melakukan 

kerjasama dengan benda tersebut sehingga memperoleh nutrisi yang 

dibutuhknnya. Selain itu Allah SWT telah menganugerahkan khamir struktur dan 

alat khusus dalam tubuhnya sehingga dapat bertahan hidup dengan baik dalam 
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waktu dan kadar yang telah di tetapkan-Nya (Shihab, 2015). Sebagaimana firman 

Allah SWT di dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl  [16 ] ayat 13 sebagai berikut: 

  ٌ ٍو ٌ زَّكَُّشٔ ْٕ اٌ خً نِّم  ء  ِنك  ل 
ٌَّ ِفى ر َٰ َُُّۥٓ ۗ إِ َٰ ٕ أ  ن ُكْى فِى ٱأْل ْسِض ُيْخز ِهفًب أ ْن ب ر س  ي   ٔ  

Artinya: “dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di 

bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil 

pelajaran..” (Q.S An Nahl [16] : 13) 

 

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup 

dengan berbagai macam jenis dan juga manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Tafsir Ibnu Katsir pada penggalan ayat “َُّ َٰ ٕ  bermacam-macam) ”ُمْختَِلفًا أ ْن

jenis) menegaskan bahwa Allah menciptakan berbagai macam ciptaan yang 

menakjubkan seperti, mineral-mineral, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda 

lainnya yang beraneka ragam warna dan bentuknya. Keanekaragaman jenis 

ciptaan Allah tentunya mempunyai berbagai manfaat dan ciri-ciri khas masing-

masing. Allah menciptakan semua makhluk dengan manfaat dan peran masing-

masing. Tidak ada makhluk yang sia-sia atau tidak bermanfaat (Ibrahim, 2016). 

Khamir endofit yang akan dijadikan agen pengembang roti terlebih dahulu 

dilakukan analisis aktivitas fisiologi seperti flokulasi, toleransi alkohol, toleransi 

hipersomatik, toleransi suhu dan produksi CO2 (Karki et al., 2017). Isolat khamir 

yang memiliki potensi sebagai khamir roti harus melalui uji reproduksi sulfida 

(H2S), toleransi suhu, toleransi alkohol, flokulasi dan daya kerja khamir pada 

adonan roti (Maryam, 2017). 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk uji lanjutan terhadap potensi 

khamir endofit yang diisolasi dari tanaman tebu yang dilakukan oleh Rofiatu 
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Darojah (2020) pada penelitian sebelumnya. Tebu sendiri merupakan salah satu 

substrat terbaik bagi khamir endofit karena memiliki kadar gula yang tinggi. 

Sebagaimana disebutkan oleh Keshtkar et. al. (2019) bahwa dalam beberapa tahun 

terakhir etanol (alkohol) menjadi salah satu bahan yag semakin banyak 

peminatnya dan populer dalam industri pangan, pertanian dan obat-obatan. Etanol 

ini paling sering dan banyak diperoleh dari biomasa seperti tebu dan jagung.   

Nira tebu mengandung sukrosa (11-16%) dan gula reduksi (0,4-2%) (Loto, et al., 

2012). Khamir terdapat dilingkungan alami seperti jaringan tumbuhan dan buah-

buahan. Sumber ragi terbaik adalah pada jeruk dan juga pada nira tebu (Karki et 

al., 2017). 

Proses fermentasi yang paling baik hasilnya berasal dari 3 macam bahan 

baku utama, salah  satunya adalah bahan baku yang berasal dari gula seperti tebu 

dan molase. Kedua bahan ini menyumbang sebesar 60% dari produksi etanol 

(alkohol) secara global (Afshan, et. al., 2017). Terdapat berbagai jenis substrat 

sebagai tempat terbaik untuk mengisolasi khamir dan sebagian besar dari sumber 

makanan yang asam seperti jeruk, yougurt dan sari tebu yang menjadi sumber 

isolasi ragi terbaik (Afshan, et. al., 2017).  

Uji biokimia yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya berupa uji 

fermentasi karbohidrat, toleransi glukosa 50%, flokulasi dan uji hidrogen sulfida. 

Khamir yang digunakan sebagai pengembang roti memiliki kemampuan 

memfermentasi gula, toleransi terhadap konsentrasi gula tinggi (50%), melakukan 

flokulasi dan tidak memproduksi hidrogen sulfida (Vestrepen et al., 2003). 

Khamir yang digunakan pada penelitian ini merupakan khamir endofit yang 
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berhasil diisolasi dari nira tebu yaitu spesies Hanseniaspora opuntiae dan 

Candida akabanensis. Limtong et. al. (2014) berhasil mengisolasi 158 strain 

khamir dan salah satunya adalah Candida akabanensis. Portugal et. al. (2020) 

mengisolasi khamir dari cachaça (air tebu hasil destilasi) dan setelah dilakukan 

identifikasi sampai tingkat molekuler didapat beberapa sepesies diantaranya 

Hanseniaspora opuntiae dan Hanseniaspora viniae.  

Berdasarkan uji biokimia yang telah dilakukan, kedua isolat ini memenuhi 

kriteria khamir sebagai pengembang adonan roti. Kedua isolat ini memiliki 

keunggulan dalam memfermentasi karbohidrat, toleransi terhadap kadar glukosa 

tinggi (50%), memiliki kemampuan flokulasi yang baik dan tidak menghasilkan 

gas sulfida.  Saeid et. al. (2019) menyebutkan spesies Hanseniaspora opuntiae 

telah digunakan dalam berbagai proses fermentasi.  

Uji biokimia lanjutan yang dilakukan pada penelitian ini berupa berupa uji 

toleransi suhu, toleransi alkohol, dan kualitas roti hasil fermentasi khamir endofit 

yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Uji toleransi suhu dilakukan 

untuk mengetahui apakah isolat dapat menahan panas berlebih yang tekait dengan 

proses fermentasi sehingga dapat digunakan dalam proses fermentasi pada 

berbagai kondisi suhu (Maryam, 2017). Uji toleransi suhu dilakukan untuk 

mengetahui perilaku ragi terhadap suhu lingkungan, karena suhu berpengaruh 

terhadap proses fermentasi dan metabolisme khamir (Kumari, 2019). Ragi yang 

digunakan sebagai pengembang roti diharapkan adalah khamir yang mampu 

memfermentasi alkohol pada suhu tinggi. Keuntungan dari fermentasi alkohol 
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pada suhu tinggi adalah berkurangnya potensi kontaminan dari mikroorganisme 

lain (Nurhcolis, 2020). 

Uji toleransi alkohol dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolat khamir 

dalam kondisi lingkungan dengan konsentrasi alkohol yang berbeda. Khamir  roti 

memiliki kemampuan bertahan pada lingkungan dengan kadar alkohol yang 

tinggi. Konsentrasi alkohol yang tinggi dapat memenghambat pertumbuhan sel 

ragi karena bersifat racun dan dapat menghancurkan membran sel ragi (Karki et 

al., 2017). Dilakukannnya uji toleransi alkohol guna mengetahui konsentrasi 

alkohol yang cocok dalam pembuatan roti untuk mencapai rasa yang disukai 

(Maryam, 2017). Selama proses fermentasi ragi menghadapi banyak kondisi 

lingkungan yang merugikan terutama tekanan osmotik dan alkohol. Untuk proses 

fermentasi yang sukses ragi harus memiliki kemampuan  bertahan yang lebih baik 

dalam kondisi lingkungan yang merugikan (Kumari, 2019). 

  Uji kemampuan isolat khamir endofit nira tebu sebagai pengembang roti 

dilakukan dengan uji tingkat pengmbangan dan uji organoleptik dibandingkan 

dengan ragi komersil @fermipan sebagai kontrol positif.  Uji tingkat 

pengembangan dilakukan dengan membandingkan volume akhir roti hasil 

fermentasi dengan volume awal per 30 menit. Untuk uji organoleptik dilakukan 

dengan bantuan panelis yang akan memberikan penilaian menggunakan skoring. 

Uji organoleptik panelis diminta untuk memberikan penilaian tingkat kesukaan 

untuk tiap-tiap atribut mutu yang diujikan seperti warna, aroma, tekstur dan rasa 

dengan skor. Hasil uji isolat khamir endofit kemudian dibandingkan dengan 

kontrol positif (ragi komersil) dan negatif untuk mendapatkan kesimpulan terkait 
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kemampuan khamir endofit nira tebu sebagai agen pengembang roti (Chindo, 

2013) 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kualitas roti yang menggunakan isolat khamir endofit Hanseniaspora 

opuntiae dan Candida akabanensis dari nira tebu sebagai agen pengembang roti 

dibandingkan dengan ragi roti komersil. Uji kemampuan khamir dilakukan 

dengan melakukan uji toleransi suhu, Alkohol, dan uji potensi pengembang roti.  

1.1 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis terhadap uji toleransi suhu dan alkohol? 

2. Bagaimana kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis sebagai pengembang roti? 

1.2  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis terhadap uji toleransi suhu dan toleransi ethaol? 

2. Mengetahui kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis sebagai pengembang roti? 

1.3  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi terlait potensi khamir endofit nira 

tebu sebagai agen pengembang roti. 
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2. Penelitian ini dapat diaplikasikan ke dalam bidang mikrobiologi pangan.  

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Khamir endofit yang diuji berasal dari hasil isolasi dari Nira Tebu (Saccharum 

offiicinarum)  yang dilakukan pada Penelitian sebelumnya. 

2. Media peremajaan khamir Yeast Malt Extract Agar (YMEA). 

3. Uji toleransi suhu menggunakan media YPG Broth (Yeast Peptone Glucose) 

dengan suhu 30 °C, 37 °C, dan 45 °C. 

4. Uji toleransi Alkohol menggunakan media YPG Broth (Yeast Peptone 

Glucose) dengan konsentrasi 10%, 13%, dan 15%. 

5. Ragi roti yang menjadi kontrol positif dalam penelitian ini adalah ragi roti 

import dari Kanada yaitu merk dagang fermipan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Khamir (Yeast) 

2.1.1 Morfologi dan Biologi Khamir 

 Khamir termasuk kedalam mikroorganisme uniseluler dari golongan fungi. 

Khamir hidup sebagai saprofit dan juga sebagai parasit pada tubuh inangnya. 

Khamir didapatkan salah satunya dengan mengisolasi dari berbagai substrat 

(medium), misalnya pada buah-buahan (Suryaningsih, 2018). Khamir memiliki 

kelebihan berupa sifat adaptif sehingga tahan pada permukaan tanaman yang 

kering, tahan paparan sinar matahari, perubahan cuaca dan keadaan lingkungan 

yang minim nutrisi (El-Tarabily dan Sivacithamparan, 2006). Keberadaan khamir 

sebagai salah satu kelompok mikroorganisme yang hidup di bumi sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah Swt surat Saba’ [34] ayat 3: 

ٌ ْعُضُة  ٍِْتۖ  ال   ٍ َُُّكْى ع بِنِى اْنغ  ثًِّ ن ز أْرِ س   ٔ ُ ب انغَّبع خُ ۖ لُْم ث ه ىَٰ  ٍ  ك ف ُشٔا ال  ر أْرٍِ ل بل  انَِّزٌ  ٔ

ال  أ ْكج ُش إاِلَّ   ٔ ِنك  
ٍْ ر َٰ ال  أ ْصغ ُش ِي  ٔ ال  فًِ اأْل ْسِض   ٔ اِد   ٔ ب  ً حٍ فًِ انغَّ ُُّْ ِيثْم بُل ر سَّ  ع 

 ٍٍ   فًِ ِكز بٍة ُيِجٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan 

datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku Yang 

Mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. 

Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan 

yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih 

besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (Q.S Saba’ 

[34] : 3) 

 

 Berdasarkan ayat di atas sesuai dengan tafsir jalalayn bahwasanya apapun 

yang ada baik yang tampak maupun tidak, baik yang ada di langit maupun yang 
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ada dibumi semuanya miliki Allah, ciptaan Allah yang semuanya sudah tertulis di 

Lauh Mahfuz. Ciptaan Allah yang meliputi segala jenis ukuran baik yang besar 

dan bahkan yang lebih kecil dar biji zarah. Pada penggalan kata  “ ةٖ   bagian) ”َذرَّ

terkecil) Allah menegaskan bahwa dalam penciptaanNya meliputi segala bentuk 

dan ukuran. Hal ini sekaligus menandakan bahwasanya ada juga ciptaan Allah 

yang lebih kecil dari semut, dan yang lebih kecil dari semut tidak tampak oleh 

mata secara langsung. Makhluk hidup yang memiliki ukuran sangat kecil 

tergolong kedalam kelompok mikroorganisme, seperti misalnya khamir atau 

jamur bersel satu. 

Khamir sebagai mikroorganisme mendapat energi untuk bertahan hidup 

dengan melakukan hubungan simbiosis dengan inangnya. Inang yang ditempati 

khamir ini juga mendapat keuntungan dengan adanya khamir yang mampu 

melakuka fermentasi sehinga terbentuk produk yang dapat dimanfaatkan oleh 

inang. Begitulah bentuk kasih sayang Allah SWT yang meliputi semua 

makhluknya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan didalam Al Quran Surat Hud 

[11] Ayat 6, Allah SWT berfirman: 

ب ۚ ُكمٌّ فًِ   ٓ د ع  ْٕ ُيْغز   ٔ ْ ب  ٌ ْعه ُى ُيْغز م شَّ  ٔ ب   ٓ ِ ِسْصلُ ٍْ د اثٍَّخ فًِ اأْل ْسِض إاِلَّ ع ه ى َّللاَّ ب ِي ي   ٔ

 ٍٍ  ِكز بٍة ُيِجٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah 

yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan 

tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh 

mahfuzh).” (QS. Hud [11] : 6) 

 

Berdasarkan tafsir Al Misbah karya mufasir Quraish Shihab, surat hud ayat 

6 diatas menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan serta nikmat-nikmat dan 



11 
 

 

ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Pada penggalan ayat “  ”َوُمۡستَۡوَدَعَهاٖ 

(tempat penyimpanannya) menegaskan bahwa dimanapun habitat atau tempat 

tinggal dari makhluk ciptaanNya Allah SWT selalu menjamin rizki untuk 

kelangsungan hidup makhlukNya. Bahkan tidak ada satupun binatang melata 

diatas bumi ini kecuali dengan karunia Allah SWT telah menjamin rezekinya, 

menempatkannya pada habitat yang layak. Allah mengetahui dimana binatang 

tersebut menetap dan dimana akan ditempatkan setelah kematiannya. Semuanya 

itu tercatat di sisi Allah dalam sebuah kitab yang menjelaskan hal ihwal makhluk-

makhlukNya.  

     Menurut Abdullah (2007) dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya 

Allah SWT menjamin rizki semua makhluk. Baik makhluk besar maupun 

makhluk kecil termasuk khamir. dan Allah Maha Mengetahui dimana mereka 

tinggal dan cocok untuk ditempatkan untuk menyimpan makanan dan sebagai 

tempat mereka beristirahat. Rahmat Allah SWT sangatlah luas bagi semua 

makhluknya, tak ada yang terlupa. Semuanya mendapatkan bagiannya sesuai 

dengan apa yang ditetapkan Allah SWT. Dan sesuatu yang ditetapkan Allah pasti 

akan sampai kepada makhluknya. Begitujuga dengan khamir sebagai makhluk 

ciptaan Allah, walaupun ukurannya sangat kecil tetapi Allah menempatkannya 

pada tempat yang tepat sehingga memiliki rizki yang layak untuk kehidupannya. 

 Khamir dapat hidup di habitat perairan dan lembab, termasuk getah pohon 

dan jaringan hewan. Khamir dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. 

Secara aseksual dengan cara pembelahan sel sederhana atau dengan cara 

membentuk Asci atau Basidia dan dikelompokkan kedalam Ascomycota dan 
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Basidiomycota (Campbell, 2003). Khamir berkembangbiak dengan dengan tunas 

atau pada spesies tertentu dengan melakukan pembelahan diri. Khamir tumbuh 

sebagai individu mikroorganisme bersel satu tanpa membentuk misellium 

(Rogers, 2011).   

 Khamir memiliki bentuk sel yang bervariasi, seperti bentuk oval, silindris 

atau bulat. Sel khamir dapat berbentuk bola, oval atau silindris, tidak berflagel, 

berproduksi secara aseksual, dan memiliki ukuran antara 3-5 µm. Bentuk dan 

ukuran sel khamir sangat beragam sesuai dengan lingkungan tempat tumbuh dan 

juga umur khamir (Kavanagh, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Bentuk-bentuk sel khamir. a. bulat, b. oval, c. silinder, d. 

oginal, e. triangular, f. botol, g. apikulat, h. pseudomiselium (Fardiaz, 

1992). 

     

  Khamir berdasarkan kemampuannya dibedakan menjadi khamir oksidatif 

dan khamir fermentatif. Jenis khamir fermentatif menjadi jenis yang paling 

banyak digunakan dalam bidang industri, baik industri kesehatan, energi dan juga 

pangan. Khamir fermentatif mampu menghasilkan senyawa metabolit, baik primer 

dan sekunder yang berguna dalam proses produksi. (Anggraini,dkk.,  2019). 

Khamir Jenis fermentatif  dapat melakukan fermentasi alkohol, yaitu memecah 

gula (glukos) menjadi alkohol, asam laktat dan gas. Respirasi oksidatif bisa 
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menghasilkan karbondioksida dan air. Beberapa ragi termasuk dalam ragi 

fermentatif termasuk Saccharomyces, Candida, Brettanomyces, dan 

Zygosaccharomyces. Sementara non fermentatif adalah Rhodotorula 

(Muhibbudin, 2016).  

  Reproduksi khamir dilakukan dengan cara seksual dan aseksual (Pelczar et 

al., 2013). Reoroduksi seksual khamir dilakukan dengan membentuk asci yang 

mengandung askospora haploid. Beberapa khamir memiliki askospora yang dapat 

menyatu dengan askospora lain. Askospora ini nantinya dapat menyatu dengan 

inti sel, sehingga ketika terjadi pembelahan vegetatif askospora juga ikut 

membelah (Schneiter, 2004). Reproduksi aseksual khamir yaitu dengan 

pertunasan (budding) (Balasubramanian et al., 2004).  

  Reproduksi pada khamir dilakukan dengan pembentukan tunas (budding). 

Pada khamir dikenal istilah sel induk yang akan memanjang dan diikuti dengan 

pembentukan tunas atau sel anak, saat terjadi proses reproduksi sel induk dan sel 

anak akan memisahkan diri (Subandi, 2010). Kurtzman & Fell (1998) juga 

menjelaskan selain dengan pertunasan dengan cara pembelahan sel (fission). 

Reproduksi aseksual dengan pembelahan sel adalah duplikasi sel dengan 

menggunakan septum yang tumbuh ke dalam dari dinding sel untuk membagi dua 

sumbu panjang sel.  
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Gambar 2.2 Koloni dan tunas sel khamir (Muhibbudin, 2016)   

2.1.2 Fisiologi Khamir  

Khamir tumbuh paling baik pada kondisi dengan persediaan air yang cukup, 

karena khamir dapat tumbuh pada medium dengan konsentrasi solut (gula atau 

garam) lebih tinggi daripada bakteri. Tingkat keasaman dan suhu yang sesuai 

mejadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan dan aktivitas khamir. adapaun 

pH yang disukai antara 4-4,5. Kisaran suhu untuk pertumbuhan khamir sama 

dengan kapang yaitu dengan suhu optimum 25-30 °C dan suhu maksimum 35-47 

°C (Rafiqah, 2010). 

 Secara umum, gula menjadi sumber energi yang paling baik, hanya untuk 

jenis khamir oksidatif dapat menggunakan asam-asam organik dan alkohol. 

Khamir mampu menggunkan berbagai macam sumber nitrogen. Sebagai sumber 

nitrogen untuk sintesis protein, kebanyakan khamir dapat menggunakan ion nitrat 

dan nitrit (Fardiaz, 1992). Jarvis (1978) menjelaskan sifat fisiologis yang 

digunakan dalam klasifikasi khamir adalah fermentasi dan asimilasi. Fermentasi 

yaitu aktivitas metabolisme yang menghasilkan energi (katabolisme) dan 

membutuhkan substrat, sedangkan asimilasi merupakan aktivitas metabolisme 

yang memerlukan energi (anabolisme) dan menghasilkan senyawa tertentu. Salah 

metabolitme primer yang dihasilkan khamir adalah etanol (alkohol). Bioetanol 
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dapat dihasilkan oleh khamir pada fae log. Metabolit primer merupakan metabolit 

yang dihasilkan pada fase log dalam kurva pertumbuhan (Fadhli dkk., 2019) 

2.1.3 Habitat Khamir  

 Ragi atau khamir tersebar luas di alam dengan luas berbagai habitat. Mereka 

biasanya ditemukan didalam jaringan daun, bunga, dan buah-buahan, serta di 

tanah (Thapa et al., 2015). Khamir sering kali tumbuh pada kondisi lingkungan 

yang lembab dimana banyak tersedia eksudat tanaman yang mudah terurai seperti 

gula dan asam amino sederhana. Khamir umum ditemukan pada permukaan daun 

dan buah, pada akar, dan berbagai jenis makanan (Deacon, 2003). Menurut 

Komatsuzaki et al., (2016) menyatakan bahwa habitat khamir terdistribusi secara 

luas dan tersedia dalam lingkungan alami seperti air, tanah, buah dan bunga. 

 Khamir sebagian besar ditemukan pada substrat yang memiliki kandungan 

gula seperti misalnya pada buah-buahan dan juga biji-bijian dan juga bahan 

makanan lain yang mengandung gula. Selain ditemukan pada tumbuhan, khamir 

juga dapat dijumpai hidup di udara, tanah bahkan kulit binatang (Suryaningsih, 

2018). Secara umum khamir sering disebut sebagai fungi endofit karena khamir 

mampu berasosiasi dengan tumbuhan maupun buah-buahan tanpa menyebabkan 

kerusakan (Diana, 2016). Khamir endofit secara umum merupakan khamir yang 

berasosiasi didalam jaringan inangnya. Inang disini dapat berupa tumbuhan, yaitu 

pada bagian buah, daun, bunga, batang, ranting bahkan akar tumbuhan (Worang, 

2003). 
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2.1.4 Pertumbuhan Khamir 

Pertumbuhan kelompok mikroorganisme dinyatakan sebagai pertambahan 

jumlah sel atau massa menjadi lebih besar dari yang terkandung dalam inokulum 

awal. Untuk mengukur pertumbuhan sel maka dilakukan perhitungan secara 

kuantitatif dengan cara menghitung jumlah atau berat sel selama pertumbuhan 

berlangsung (Pelczar & Chan, 2005). Pertumbuhan mikroorganisme didefinisikan 

sebagai peningkatan konstituen seluler dan dapat mengakibatkan peningkatan 

ukuran mikroorganisme, jumlah populasi atau keduanya. Pertumbuhan 

menyebabkan peningkatan jumlah sel (Saxena & Awasthi, 2003).  

Enumerasi mikroorganisme secara langsung merupakan cara perhitungan 

terhadap total dari jumlah sel mikroba dalam suatu sampel secara mikroskopik. 

Enumerasi secara langsung dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode 

perhitungan dengan kamar hitung (Counting chamber) dan perhitungan dengan 

preparat olesan (Smear count). Metode perhitungan dengan kamar hitung 

prinsipnya mirip seperti perhitungan sel darah merah. Keduanya memakai kamar 

hitung hemositometer (haemocytometer) untuk menerima sampel yang sangat 

kecil yang disebar di atas kotak-kotak dalam kamar hitung. Selanjutnya, jumlah 

mikroorganisme dalam kotak-kotak tersebut dikalikan dengan volume sampel 

sehingga didapatkan jumlah mikroorganisme per ml sampel (Gandjar dkk. 1992; 

Talaro 2002).   Thunyaporn et al., (2021) perhitungan sel adalah metode yang 

digunakan untuk menentukan konsentrasi sel dalam volume sampel. Menghitung 

jumlah sel sangat penting untuk memantau kelangsungan hidup sel, tingkat 

proliferasi, transformasi atau persiapan sel untuk ekperimen.  
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Berdasarkan beberapa metode kuantifikasi sel yang telah diketahui hingga 

saat ini, perhitungan manual dengan hemasitometer masih umum digunakan. Hal 

ini karena biaya yang dibutuhkan relatif rendah serta kemampuannya dalam 

menghitung beberapa jenis sel (Jhonston, 2010). Hemasitometer merupakan 

metode perhitungan mikroskopis secara langsung. pada metode ini sampel ditaruh 

di ruang hitung dan jumlah sel ditentukan secara langsung dengan bantuan 

mikroskop. Keuntungan metode ini adalah pelaksanaannya relatif sederhana dan 

tidak memerlukan banyak peralatan.  

Hemasitometer adalah ruang kaca atau gelas yang dirancang sedemikian 

rupa dengan sisi-sisi yang ditinggikan yang memiliki penutup kecil tembus cahaya 

yang tepat 0,1 mm diatas lantai ruang. Untuk menghitung ruang yang di sketsa 

yaitu pada jumlah area permukaan yang berukuran 9 mm
2
. Menghitung 

konsentrasi didasarkan pada volume dibawah penutup kecil. Panjang persegi 

mempunyai volume sebesar 0,0001 ml (lebar x panjang x tinggi ; 0,1 cm x 0,1 cm 

x 0,1 cm). Bagian tengah merupakan counting platform yang dikelilingi  oleh alur 

berukuran 1 mm. Sedangkan alur yang melintang membagi platform ini menjadi 

dua buah counting chamber, masing-masing terdiri atas footplate perak yang 

dietsa 3 x 3 mm garis. Garis-garis ini dibagi kembali menjadi 9 kotak berukuran 1 

x 1 mm. Sel umumnya dihitung pada empat kotak ujung serta satu kotak ditengah.  

Penggunaan pewarna dalam analisis julah selumumnya digunakan untuk 

membedakan sel yang masih hidup dan sel yang sdah mati. Sel yang sudah mati 

akan terlihat berwarna dibawah mikroskop karena integritas membran selnya telah 



18 
 

 

rusak sehingga sudah tidak bersifat semi-permeabel lagi.berbeda dengan sel hidup 

yang tidak akan berwarna ketika diberi pewarnaan (Phelan & Lawler, 1997). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hemasitometer (improved neubauer) beserta 

coverslip  (Gandjar dkk. 1992; Talaro 2002) 

 

 

2.1 Khamir Endofit Candida akabanensis 

Morfologi koloni Candida akabanensis memiliki warna putih sampai krem, 

koloni bulat, reproduksi vegetatif dengan membentuk budding, dan tidak memiliki 

reproduksi seksual. Hasil pengamatan mikroskopik pada medium YMB yang 

diinkubasi selama 48 jam memperlihatkan sel vegetatif dengan bentuk semi bulat. 

Candida akabanensis dapat ditemukan pada molase, air, buah, ragi dan manusia. 

Candida akabanensis termasuk kosmopolit atau mampu hidup diberbagai tempat. 

Beberapa jenis candida banyak ditemukan di alam termasuk pada buah-buahan. 

Candida akabanensis memiliki peran dalam melakukan fermentasi secara alami 

(Suryaningsih, dkk., 2018). 

Candida merupakan salah satu khamir amilolitik yang ditemukan pada 

berbagai jenis produk fermentasi. Candida akabanensis banyak ditemukan dan 
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digunakan dalam proses fermentasi berbagai jenis makanan karena memiliki 

kemampuan tertentu. Candida akabanensis adalah termotoleran dan digunakan 

dalam proses sakarifikasi fermentasi alkohol dari ampas singkong (Damayanti et 

al. 2020). 

 

 

 

 

      Gambar 2.4. Khamir Candida akabanensis (Damayanti et al. 2020) 

 

Candida menunjukkan kemampuan hidup yang mempunyai rentang 

karakter fisiologis hidup diberbagai substrat. Seperti diketahui, hamir anggota 

Candida merupakan jenis khamir oportunis yang dilaporkan mendominasi hingga 

60% jenis khamir yang telah dilaporkan (Sumerta dan Kanti, 2017). Guneser et 

al., (2017) pemanfaatan jamur berfilamen seperti khamir toleransi alkohol spesies 

Candida telah banyak diteliti dalam industri bioenergi dan bioproduk. 

2.2 Khamir Endofit Hanseniospora opuntiae 

Hanseniaspora diklasifikasikan kedalam kelompok Ascomycetes. 

Reproduksi sel menggunakan tunas yang berbentuk sepert lemon. Hanseniaspora 

memiliki kemampuan memfermentasi gula dan mampu tumbuh pada suhu 37 °C. 

Pada umumnya ditemukan pada buah kurma, anggur, buah ara dan di tanah. 

(bipolar apiculate) (Kurtzman, 2001). Hanseniaspora opuntiae mampu 
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memfermentasi glukosa dan selobiosa. Pada suhu 37°C menunjukkan 

pertumbuhan yang positif (Cadez et al., 2003). Isolasi khamir dari air sulingan 

tebu didapatkan spesies khamir dari genus Hanseniaspora, diantarannya 

Hanseniaspora opuntiae dan Hansenisapora vineae. Khamir ini memiliki 

kemampuan fermentasi yang lamban. Keduanya dapat dijumpai pada buah-

buahan dan telah diisolasi dari fermentasi tebu (Portugal et. al., 2020). 

 Phister et al. (2007)  Hanseniaspora adalah khamir yang memiliki 

kemampuan fermentasi yang lamban. Sepuluh spesies dari Hanseniaspora telah 

ditemukan dari anggur yang secara taksonomi terbagi dalam dua kelompok besar: 

H. valbyensis, H. guilliermondii, H. uvarum, H. opuntiae, H. thailandica,H. 

meyeri, dan H. clermontiae berada dalam satu cluster; dan H. vineae, H. 

osmophila dan H. occidentalis di kelompok yang lain. Hanseniaspora/Kloecera 

(H/K) saat ini terdiri dari 10 spesies yang diakui terkait dengan fermentasi anggur. 

Salah satu karakteristik utama dari spesies ini adalah fermentasi yang lemah 

dibandingkan dengan Saccharomyces cerevisiae (SC) (Martin et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Khamir Hanseniaspora opuntiae (Martin et al., 2018) 

 

2.3 Potensi Khamir Sebagai Pengembang Roti 
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2.3.1 Syarat Khamir Sebagai Pengembang Roti  

     Khamir yang digunakan untuk pengembang roti mampu melakukan 

fermentasi pada gula yang dapat menghasilkan karbondioksida dan Alkohol 

(Bernitez et al, 1996). Menurut Karki et al (2017) khamir yang memiliki 

kemampuan toleransi terhadap konsentrasi glukosa, Alkohol, dan suhu dapat 

dimanfaatkan sebagai pengembang roti (Verstrepen et al., 2003; Vicente et al., 

2006).  

2.3.1.1 Toleransi Alkohol 

     Khamir berperan penting dalam proses fermentasi yang memanfaatkan gula 

untuk menghasilkan CO2, alkohol, dan berbagai metabolit sekunder seperti ester, 

aldehid, dan asam amino yang berkontribusi pada rasa dan aroma makanan yang 

difermentasi. Karbondioksida yang dihasilkan tidak hanya bertanggung jawab 

meningkatkan volume adonan melalui pengumpulan gas hasil fermentasi ragi 

tetapi juga menjadi nilai tambahan untuk rasa dan tekstur. Selain itu, produk 

fermentasi seperti vitamin dan asam amino bertanggung jawab atas kesehatan dan 

gizi yang didapat dari roti (Karki et al, 2017). 

     Alkohol dengan konsentrasi tinggi telah tercatat dapat menjadi racun bagi 

khamir dan menghambat pertumbuhan sel karena dapat menghancurkan membran 

sel (Maryam et al., 2017). Keberadaan alkohol terbentuk akibat adanya proses 

fermentasi dari khamir sendiri dalam memanfatkan gula. Jumlah alkohol yang 

dikeluarkan tergantung pada proses fermentasi yang terjadi, semakin besar 

kemampuan khamir bertahan hidup dalam kondisi alkohol yang tinggi 

menunjukan bahwa semakin toleran atau semakin besar kemampuan khamir untuk 
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hidup pada kondisi tercekam termasuk kondisi tingginya kadar alkohol. Alkohol 

dengan kadar yang terlalu tinggi dapat merusak DNA mitokondria dan 

mengakibatkan inaktivasi enzim. Tingginya konsentrasi alkohol akan 

menghancurkan membran sel dan mengakibatkan kematian pada sel khamir 

(Karki et al., 2017). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Santi (2008) bahwa dalam pembentukan 

alkohol melalui proses fermentasi peran mikroorganisme seperti khamir sangat 

besar. Khamir yang digunakan untuk fermentasi mempunyai syarat salah satunya 

adalah toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi (sampai dengan 14–15%). 

Viabilitas sel khamir pada kondisi stress dengan uji tolernsi suhu dan toleransi 

alkohol untuk mengetahui apakah isolat khamir endofit mampu bertahan sebagai 

ragi roti dalam kondisi stress lingkungan selama proses pemanggangan. Dengan 

adanya kondisi stress tersebut, jika khamir mampu hidup menunjukkan bahwa 

khamir tersebut mampu melakukan fermentasi bahkan dalam kondisi stress 

(Karki, et al., 2017). 

     Pengujian khamir terhadap konsentrasi Alkohol dapat mempengaruhi hasil 

dari pembuatan roti. Khamir yang dapat hidup dalam konsentrasi Alkohol tinggi 

mampu melakukan proses fermentasi yang baik dan dapat menambah rasa dan 

aroma pada roti (Asyikeen et al, 2013; Cho et al, 2005). Saccharomyces cerevisiae 

mampu hidup dengan konsentrasi alkohol 8% dan ragi komersional yang 

digunakan untuk pengembangan roti mampu hidup dengan konsentrasi Alkohol 

13% (Pataro et al 2000; Asyikeen et al, 2013). Menurut Ibeas (1997) pada sel 

khamir konsentrasi alkohol yang tinggi dapat merusak DNA mitokondria dan 
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menyebabkan inaktivasi enzim seperti heksokinase dan dehydrogenase sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan sel khamir. 

Khamir memiliki kekurangan yakni sensitivitas terhadap alkohol 

konsentrasi tinggi (diatas 10%) dan juga tidak tahan terhadap suhu diatas 40 ˚C. 

Keuntungan dari fermentasi Alkohol pada suhu tinggi yaitu menurunkan resiko 

kontaminasi mikroorganisme lain, menurunkan biaya proses pendinginan dan 

hidrolisis enzimatis, sakarifikasi dan fermentasi secara simultan (Kosaka et al, 

2018). Selain itu metabolit berupa asam asetat yang dihasilkan selama fermentasi 

pada suhu tinggi dapat menghambat pertumbuhan khamir jenis K. marxianus 

DSM 5422 (Martynova et al, 2016). Menurut Tsegaye et al., (2018) khamir yang 

tolerant terhadap kadar alkohol menunjukkan bahwa khamir tersebut mampu 

mentolerir toksisitas alkohol selama proses fermentasi. sebagian besar khamir 

mampu tumbu dalam media yang mengandung 10% dan 13% (v/v). Sementara itu 

hanya sedikit spesies khamir yang dapat tumbuh dalam media dengan konsentrasi 

alkohol sebanyak 15% (v/v). Konsentrasi tinggi Alkohol dapat menjadi racun bagi 

ragi dengan menghambat pertumbuhan sel karena rusaknya membran 

sel.konsentrasi alkohol yang sesuai dibutuhkan dalam pembuatan roti untuk 

mencapai rasa yang disukai. 

2.3.1.2 Toleransi Suhu 

Uji toleransi suhu dilakukan untuk lebih memahami perilaku khamir. Suhu 

dapat mempengaruhi proses fermentasi dan metabolisme khamir. Khamir yang 

memiliki kemampuan bertahan pada suhu tinggi menjadi salah satu kriteria 

khamir yang digunakan sebagai pengembang roti. Khamir toleransi suhu tinggi 
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digunakan sebagai pengembang roti untuk meningkatkan proses proofing, 

meningkatkan produksi gas karbondioksida dan meningkatkan kualitas rasa dan 

juga aroma (Ma’aruf, 2011). 

 Khamir pada umumnya mampu tumbuh pada suhu ruang atau dalam kisaran 

26–37 
o
C. Namun dalam daftar karakter khamir, terdapat khamir dengan 

kemampuan berkembang baik dalam suhu yang relatif tinggi. Kemampuan sel 

khamir dalam mentolerir suhu tinggi menunjukan bahwa strain khamir dapat 

tumbuh pada keadaan suhu yang lebih tinggi yang berkaitan dengan proses 

fermentasi. Khamir yang mampu tumbuh dalam kondisi suhu lebih dari 37 
o
C 

menunjukan kemampuanya dalam bertahan hidup pada proses fermentasi yang 

terjadi dalam berbagai kondisi suhu termasuk kondisi suhu yang lebih tinggi 

(Maryam et al., 2017). Ali et al., (2012) bahwa suhu pertumbuhan ragi yang baik 

adalah sampai suhu 37 °C. Khamir yang memiliki toleransi dengan suhu tinggi 

dapat dimanfaatkan sebagai pengembang roti karena dapat mempengaruhi proses 

fermentasi dari khamir (Nasir et al.,2017). 

     Kemampuan khamir yang tumbuh pada suhu yang tinggi diuji dengan 

menumbuhkan isolat khamir pada media YPG dan diinkubasi pada suhu yang 

berbeda selama 72 jam. Setelah masa inkubasi, isolat khamir yang mampu 

bertahan pada suhu yang tinggi menunjukkan bahwa khamir tersebut dapat 

digunakan dalam proses pembuatan roti (Maryam, 2017). Kemampuan khamir 

untuk mentolerir suhu yang tinggi menunjukkan bahwa isolat khamir tersebut 

dapat menahan panas yang berlebih yang terkait dengan proses fermentasi. Oleh 

karena itu, khamir dapat digunakan untuk fermentasi pada berbagai kondisi suhu. 



25 
 

 

Khamir yang tahan panas juga dapat digunakan dalam pembuatan roti untuk 

mempercepat proses fermentasi, meningkatkan produksi karbondioksida dan 

meningkatkan pembentukan aroma dan rasa dari roti (Maryam, 2017).  

Isolat khamir yang mampu tumbuh pada suhu yang lebih tinggi merupakan 

kandidat isolat yang baik sebagai pengembang adonan roti. sebagaimana yang 

dijelaskan Karki et al., (2017) bahwa isolat yang toleran terhadap keadaan 

lingkungan hidup  yang bersuhu tinggi memiliki potensi yang lebih baik dalam 

meningkatkan produksi gas karbondioksida pada proses fermentasi. Khamir 

komersil yang sudah dimanfaatkan sebagai pengembang roti dan kebanyakan 

khamir hanya mampu tumbuh pada suhu 37 °C. Khamir yang mampu tumbuh 

sampai dengan  suhu 45 °C menunjukkan bahwa khamir tersebut memiliki 

kemampuan toleransi terhadap suhu tinggi lebih baik daripada ragi komersil. 

Khamir yang toleransi terhadap suhu tinggi memiliki kemampuan dalam 

mempercepat proses peningkatan produksi karbondiosida dalam pembuatan roti 

(Ma’aruf, et al., 2011). 

 Data dari perlakuan uji terhadap toleransi alkohol dan suhu berupa nilai 

kerapatan optik yang dihitung menggunakan spektrofotometer. Perhitungan 

menggunakan spektrofotometer menggunaan metode turbidimetri pada optical 

density OD600. Metode turbidity merupakan metode untuk mengukur jumlah sel 

berdasarkan ekeruhan. Metode ini mengukur pengurangan intensitas cahaya pad 

aspektrofotometer akibat adanya penghamburan cahaya oleh sel-sel bakteri yang 

ada pada kuvet. Adanya penghamburan cahaya tersebut mengakibatkan turunnya 

intensitas cahaya yang akan dinotasikan sebagai suatu nilai. Semakin besar nilai 
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tersebut menunjukan semakin banyak jumlah sel bakteri yang ada didalam kuvet 

(Widdel, 2010).  

Khamir dengan adonan akan disertai dengan kenaikan suhu dan 

pertambahan massa adonan akibat adanya proses fermentasi. sumber panas yang 

terbentuk terutama berasal dari energi yang dilepaskan khamir akibat proses 

hidrasi tepung dan adanya pencampuran secara mekanis dari adonan (Desrosier, 

1998). 

2.3.2 Mekanisme Pengembang Roti 

     Secara garis besar prinsip pembuatan roti terdiri dari proses pencampuran, 

peragian, pembentukan dan pemanggangan. Tahap peragian inilah yang 

merupakan proses terbentuknya adonan roti yang mengembang. Pada tahap 

peragian, mikroba yang terkandung didalam ragi akan mensintesis enzim. Enzim 

yang disintesis digunakan untuk memecah pati atau glukosa sehingga terbentuk 

gas CO2 yang tertampung didalam adonan. Gas yang tertampung inilah yang 

menyebabkan adonan menjadi mengembang (Koswara, 2009). 

     Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan 

anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk 

respirasi anaerobik, akan tetapi, terdapat definisi yang lebih (Wijayanti, 2015). 

Fermentasi adalah reaksi biokimia yang menghasilkan energi yang dilakukan oleh 

makhluk hidup dalam keadaan anaerobik dan senyawa organik berfungsi sebagai 

media fermentasi (Korkie , 2002). Khamir yang mampu dalam proses fermentasi 

karbohidrat dapat menghasilkan karbon dioksida yang mampu membantu dalam 

proses pengembangan roti (Ma’aruf et al, 2011).  
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Berdasarkan teori yang dikemukakan Gay-Lussac, setiap 180 g fermentasi 

glukosa oleh khamir akan menghasilkan 92 g alkohol. Hanya dua ATP yang 

dihasilkan per mol glukosa yang dimetabolisme, dan khamir memanfaatkan energi 

tersebut untuk pertumbuhannya. Selama fermentasi sebagian besar substrat 

digunakan untuk memproduksi lebih banyak sel. Dengan demikian selama 

fermentasi, gula sebagi sumber karbon akan digunakan untuk memperbanyak sel 

kemudian gula akan dikonversi oleh sel menjadi alkohol (Hawusiwa, 2014). 

     Fermentasi alkohol adalah proses mengubah gula menjadi Alkohol, karbon 

dioksida, dan menghasilkan produk sampingan (Buratti & Benedetti, 2016). 

Proses fermentasi oleh khamir dilakukan dengan merubah gula maltosa menjadi 

glukosa, sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dan gula sederhana lainnya 

menjadi karbon dioksida yang membantu dalam proses pengembangan roti 

(Madigan et al, 2002). Reaksi kimia fermentasi khamir pada pengembang roti 

menurut Salsabila et al., 2013 adalah sebagai berikut 

 

Gambar 2.6. Reaksi kimia Fermentasi (Madigan et al, 2002) 

     Selama proses fermentasi karbohidrat khamir dapat mengubah 95% 

glukosa dalam tepung menjadi alkohol dan karbondioksida (CO2), sedangkan 5% 

sisanya digunakan dalam fermentasi sekunder dan dapat mengakibatkan kadar 

alkohol menjadi lebih tinggi, membentuk asam lemak rantai pendek dan senyawa 

karbonil (Cho dan Devin, 2010). Proses pengembangan roti tidak lepas dari 

adanya fermentasi karbohidrat yang menghasilkan gas CO2 dan alkohol. Alkohol 

yang terbentuk dari proses fermentasi akan memberikan rasa khas pada roti. Gas 
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CO2 akan mengalami proses penguapan selama pembakaran dan memberi ruang 

pada roti sehingga terlihat mengembang (Shabrina dkk., 2017). 

      Fermentasi dalam pembuatan adonan roti yang ditambahkan khamir 

bertanggung jawab atas kualitas adonan karena mekanisme selama fermentasi 

terjadi pembentukan gas karbon dioksida mengakibatkan pemuaian adonan, hasil 

akhir berupa asam laktat berkontribusi pada keasaman adonan, asam asetat 

berfungsi sebagai senyawa antijamur, dan asam amino sebagai penyedap rasa 

senyawa (Hui et al, 2008). Khamir dalam proses mengembangkan adonan roti 

bekerja dengan cara memanfaatkan gula dari tepung sehingga kemudian 

menghasilkan etil alkohol dan karbondioksida (CO2). Gas CO2 yang terbentuk 

akan ditahan oleh gluten sehingga akan terbentuk adonan yang mengembang 

(Shabrina dkk., 2017). Fungsi utama yeast dalam pembuatan roti untuk 

mengembangkan adonan, membangkitkan aroma dan rasa dengan cara memecah 

gula/pati untuk menghasilkan CO2 sebagai pelunak gluten, menghasilkan etanol 

sebagai pemberi flavor pada proses fermentasi (Pusuma, 2018). 

     Bahan baku utama pada pembuatan roti adalah tepung terigu, sedangkan 

bahan dasar pembuatan tepung terigu adalah gandum (Pusuma 2018). Pada proses 

pembuatan roti yang berperan penting dalam pembentukan tekstur dan 

pengembangan adonan adalah senyawa gluten yang terkandung dalam gandum. 

Gluten menentukan elastisitas dan plastisitas adonan yang diakibatkan 

terbentuknya kerangka seperti jaring-jaring yang berperan sebagai perangkap gas 

hasil peragian sehingga adonan dapat mengembang (Pusuma, 2018). 
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      Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung 

gluten. Gluten adalah protein yang terdapat pada beberapa bahan pangan golongan 

serealia. Dalam pembuatan roti, gluten bermanfaat untuk mengikat dan membuat 

adonan menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Karakteristik gluten yang 

demikian menyebabkan terigu menjadi bahan utama dalam pembuatan roti 

(Pusuma, 2018). 

2.5 Analisis Sensoris 

     Analisis sensoris atau uji organoleptik adalah pengujian yang dilakukan 

untuk memberikan penilaian terhadap suatu produk dengan menggunakan alat 

bantu berupa panca indra (Soraya, 2011). Uji organoleptik dilakukan guna 

mengetahui tingkat kelayakan dan kesukaan (hedonik) suatu produk dapat 

diterima oleh konsumen atau (Pusuma, dkk., 2018). Metode pengujiannya disebut 

metode hedonik (uji kesukaan) yang meliputi beberapa parameter diantaranya 

aroma, rasa, tekstur dan warna dari produk yang dihasilkan. Metode hedonik ini 

menggunakan skor yang mewakilkan penilaian dari panelis (Prabowo, 2011). Uji 

sensori yang dilakukan pada produk roti terdiri dari uji kesukaan (uji hedonik) dan 

uji mutu hedonik (Lestari dkk., 2019). 

Uji hedonik merupakan pengujian yang panelisnya cendrung melakukan 

penilaian berdasarkan kesukaan (Hedonict test). Uji hedonik dilakukan pada 

empat parameter yaitu warna, aroma, rasa dan tekstur karena suka atau tidaknya 

konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh parameter tersebut. Tanggapan 

terhadap produk tersebut dilakukan dnegan memberi skor tertentu berdasarkan 

kesukaan panelis tersebut sesuai dengan rentang skala yang ditetapkan. Hasil 
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panelis selanjutnya ditabulasi berdasarkan distribusi penilaian panelis (Wahyuni, 

dkk., 2017) . 

     Parameter warna juga dapat dijadikan indikator tingkat kematangan maupun 

kesegaran dari suatu produk pangan. Dalam penentuan kualitas suatu bahan 

pangan digunakan beberapa indikator penilaian, akan tetapi atribut warna mendaji 

indikator utama yang dapat menentukan suatu mutu bahan pangan sebelum 

indikator lain diperhitungkan (Saepudin, 2017). Soraya (2011) suatu bahan 

makanan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat baik tidak akan diminati 

oleh konsumen apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi 

kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya. 

  Terdapat beberapa tahapan dimana aroma ini dapat terbentuk: melalui 

aktivitas enzimatik selama proses elaborasi (pengulenan); fermentasi adonan oleh 

ragi; dan reaksi oksidasi lipid dan reaksi termal yang terjadi selama memanggang, 

terutama melalui reaksi karamelisasi. Juga, resep (bahan-bahan tambahan dan 

kondisi pemrosesan) sangat berkontribusi pada aroma terakhir yang dihasilkan 

(Callejo, 2011). 

Parameter aroma mempunyai peranan penting dalam penentuan kualitas 

produk makanan, selain aroma. Puspitasari (2018) aroma merupakan sensasi 

sensoris yang dialami oleh indera pembau yang mana dapat mempengaruhi 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan. Dalam industri pangan, 

pengujian aroma penting karena dapat memberikan hasil penilaian terhadap 

produk terkai diterima atau tidaknya suatu produk. Menurut Heitmann et al., 

(2017), senyawa yang berperan dalam terbentuknya aroma dihasilkan oleh 



31 
 

 

aktivitas khamir pada saat berlangsungnya fermentasi. Menurut Heitmann et al., 

(2017), aroma yang terbentuk pada roti merupakan akibat dari adanya aktivitas 

fermentasi khamir. Pada saat fermentasi, khamir melakukan metabolisme dengan 

menghasilkan beberapa jenis senyawa volatil seperti alkohol, aldehida, ester, dan 

keton. Semua senyawa tersebut berkontribusi besar dalam terbentuknya aroma 

pada roti. 

Tekstur merupakan salah satu parameter penting yang memberikan 

pengaruh besat terhadap penerimaan suatu produk oleh konsumen. Ningrum 

(2006) tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada 

waktu digigit, dikunyah dan ditelan) ataupun perabaan dengan jari. Tekstur yang 

baik adalah lunak, lembut dan berpori. Terbentuknya tekstur roti erat kaitannya 

dengan proses pengembangan adonan roti.  Sitepu (2019) adonan yang memiliki 

daya kembang yang baik akan menghasilkan tekstur roti yang empuk. 

 Uji hedonik merupakan pengujian yang panelisnya cenderung melakukan 

penilaian berdasarkan kesukaan (Hedonict test) (Wahyuni, 2017). Panelis yaitu 

orang yang bertindak sebagai instrumen dalam menilai sifat organoleptik. Panelis 

yang di pilih dalam menilai uji adalah panelis konsumen. Panelis konsumen terdiri 

dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran suatu komoditi pada 

target yang dapat ditentukan berdasarkandaerah atau kemlompok tertentu, maka 

mahasiswa sebagai panelis dianggap sebagai panelis kategori konsumen 

(Suryono, 2018). 
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     Uji organoleptik didasaran pada kegiatan pengujian rasa oleh panelis yang 

tugasnya mengamati, menguji dan menilai secara organoleptik. Pengujian sensoris 

merupakan bentuk pengumpulan data, keterangan-keterangan atau catatan 

mekanis dengan tubuh jasmani sebagai penerima. Uji organoleptik dilakukakn 

dengan metode uji skoring. Pada uji organoleptik ini panelis diminta untuk 

memberikan penilaian tingkat kesukaan untuk tiap-tiap atribut mutu yang diujikan 

seperti warna, tekstur, aroma dan overall dengan skor sebagai berikut : 1=tidak 

suka, 2=kurang suka, 3=agak suka, 4= suka (Chindo, 2013).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menguji isolat 

khamir hasil isolasi dari tebu pada uji toleransi suhu, uji toleransi alkohol, dan uji 

potensi pengembang roti. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif disajikan untuk isolat khamir yang 

dilakukan uji toleransi suhu, uji toleransi Alkohol, dan uji sebagai pengembang 

roti yang dibandingkan dengan ragi komersil fermipan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021. 

Perhitungan nilai OD (Optical density) menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

untuk uji toleransi alkohol dan toleransi suhu dilakukan di laboratorium genetika 

Molekuler. Peremajaan isolat Khamir hasil isolasi dari nira tebu dilakuan di 

laboratorium Mikrobiologi. Pengujian isolat sebagai pengembang roti dilakukan 

di laboratorium Biokimia Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

     Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini timbangan analitik, cawan 

petri steril, stirer, laminar air flow (LAF), spektrofotometer, lemari es, gelas ukur, 

cover glass, deck glass, tabung reaksi steril, mikropipet, blue tip, yellow tip, 
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bunsen, kaca erlenmeyer, pinset, hotplate, autoklaf, efendorf, beaker glass, 

spreader, pipet ukur, spoon, kamera, inkubator, ose, vortex, tube dan centrifuge. 

3.3.2 Bahan Penelitian 

     Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yeast Malt Broth 

(YMB), Yeast Malt Extract Agar (YMEA), Glucose Peptone Yeast (GPY), 

Sodium DL- Lactate, Methylen blue, aquades steril, aluminium foil, tisu, plastik 

wrap, media pengembangan adonan roti (tepung, gula, garam, margarin dan air), 

dan  fermipan (ragi komersil) 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Peremajaan Isolat Khamir 

     Sebelum dilakukan perlakuan terhadap isolat khamir, terlebih dahulu 

dilakukan peremajaan. Peremajaan isolat khamir ini mengikut prosedur dari Maya 

dan Alami (2019) yaitu dengan menginoulasikan kultur isolat khamir kedalam 

medium YMEA menggunakan jarum ose sebanyak 1 kali. Kemudian inokulan 

tadi diinkubasi dalam suhu ruang selama 48 jam. Peremajaan pada media YMEA 

bertujuan untuk mengaktifkan kembali isolat khamir dan keberhasilan peremajaan 

ditandai dengan tumbuhnya isolat khamir pada media YMEA tadi. Hasil khamir 

yang sudah berhasil diremajakan kemudian disimpan kedalam lemari pendingin 

denga suhu 0-1 °C.  

3.4.2 Pembuatan Media 

3.4.2.1 Yeast Malt Extract Agar (YMEA)  

     Media YMEA digunakan untuk peremajaan isolat khamir. Sebanyak  250 

mL Media YMA dibuat menggunakan 0,75 gr yeast extract, 1,25 gr pepton, 0,75 
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gr malt extract, 5 gr bacto agar, dan 2,5 gr glukosa. Semua bahan tersebut 

dilarutkan dalam akuades sampai volume mencapai 250 mL kemudian 

dihomogenkan diatas hotplate menggunakan magnetic stirer (Rame, 2014). Media 

yang telah dihomogenkan kemudian disterilisasi pada autoklaf bersuhu 121 
o
C. 

Selama 15 menit. Setelah di sterilisasi pada autoklaf media ditunggu sampai 

hangat kemudian ditambahkan Sodium DL-Lactate yang berguna sebagai 

antibakteri sebanyak 120 μl. Penambahan  Sodium DL-Lactate dilakukan didalam 

ruang steril. Kemudian media dimasukkan kedalam cawan petri dan tabung reaksi 

sebelum media kembali memadat. Sisa media yang tidak digunakan dimasukan 

kembali kedalam freezer.    

3.4.2.2  Yeast Malt Extract Broth (YMB)  

     Media Yeast Malt Extract Broth (YMB) digunakan untuk Uji Toleransi 

suhu. 1000 ml media YMB dibuat dengan 5 gr peptone, 3 gr extract yeast 10 gr 

glukosa, 3 gr extract malt, dan aquades sebanyak 1000 ml. Semua bahan 

kemudian di masukkan ke dalam tabung erlenmeyer dan  ditutup menggunakan 

aluminium foil. Media dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer diatas 

hotplate. Media yang telah di homogenkan kemudian di sterilisasi menggunakan 

autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121 ºC. Medium YMB yang telah 

disterilkan kemudian ditambahkan dengan 120µl antibiotik berupa Sodium DL-

Lactose sebagai antibakteri. Setelah di sterilisasi media ditunggu hingga suhunya 

turun kemudian di disimpan di dalam freezer. Setelah disimpan didalam freezer 

sebelum digunakan media terlebih dahulu dipanaskan diatas hotplate (Biomedical 

Engineering, 2015).  
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3.4.2.3 Yeast Peptone Glucose Broth (YPGB) 

     Media YPG digunakan untuk uji toleransi suhu dan alkohol. 1000 ml media 

YPG dibuat dengan mencampurkan 50 gr glukosa, 5 gr  peptone dan 5 gr yeast 

extract pada aquades 1000 ml. Semua bahan kemudian di masukkan ke dalam 

tabung erlenmeyer dan ditutup menggunakan aluminium foil. Media 

dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer diatas hotplate. Media yang telah di 

homogenkan kemudian di sterilisasi menggunakan autoklaf selama 15 menit 

dengan suhu 121 ºC. Medium YMB yang telah disterilkan kemudian ditambahkan 

dengan 120 µl antibiotik berupa Sodium DL-Lactose sebagai antibakteri. Setelah 

di sterilisasi media ditunggu hingga suhunya turun kemudian di disimpan di 

dalam freezer. Setelah disimpan didalam freezer sebelum digunakan media 

terlebih dahulu dipanaskan diatas hotplate (Kurtzman dan Fell 1998). 

3.4.3 Uji Biokimia Isolat Khamir Endofit 

     Isolat khamir yang akan diuji, diperoleh dari hasil isolasi pada penelitian 

sebelumnya dari nira tebu (Sacharum officinarum L.) yaitu khamir endofit 

Candida akabanensis dan Hanseniaspora opuntiae (Darojah, 2020). Sebelum 

pengujian, isolat diremajakan pada Yeast Malt Agar (YMA).  

3.4.3.1 Uji Toleransi Suhu 

     Uji toleransi suhu dilakukan dengan menginokulasikan sel khamir sebanyak 

1 ose kedalam tabung erlenmeyer berisi media YMB 100 ml dan diinkubasi 

selama 48 jam pada suhu ruang 30 °C. Isolat pada media YMB kemudian 

diinokulasikan kembali sebanyak 1 ml kedalam tabung reaksi berisi 9 ml media 

YPG broth. Kemudian diinkubasi pada suhu berbeda yaitu 30 
0
C, 37 

0
C, dan 45 



37 
 

 

0
C selama 72 jam dan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Setelah khamir 

diinkubasi selama 24 jam dihitung kepadatan selnya menggunakan 

spektofotometer UV-vis dengan panjang gelombang 600 nm. Menghitung 

kepadatan sel dulakukan dengan mengambil 1 ml khamir pada media YPG 

menggunakan mikropipet dan tube steril, kemudian dimasukkan kedalam tabung 

kuvet.  

 Tabung kuvet kemudian dimasukkan kedalam spektofotometer untuk 

dihitung nilai absorbansinya. Sebelum menghitung nilai absorbansi sampel 

terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan blanko dari media YPG tanpa 

isolat khamir.  Nilai absorbansi ini menunjukkan tingkat kepadatan sel khamir 

yang tumbuh pada waktu inkubasi 24 jam. setelah itu khamir kemudian diinkubasi 

kembali pada suhu 30 °C, 37 °C, dan 45 °C. Setelah masa inkubasi 72 jam 

kepadatan khamir dihitung kembali menggunaan spektrofotometer  UV-vis  untuk 

mendapatkan nilai ansorbansinya. Nilai-nilai absorbansi yang didapat kemudian 

di sajikan pada tabel untuk melihat perbedaan tingkat kepadatan sel pada waktu 

inkubasi 24 jam dan 72 jam (Nasir, et. al., 2017). Setelah nilai OD di tabulasi 

selanjutnya dilakukan perhitungan dari 24 jam masa inkubasi ke 72 jam masa 

inkubasi mengalami kenaikan atau penurunan. Kenaikan nilai OD mendakan 

kepadatan sel bertambah disebabkan karena pertumbuhan sel khamir. 

3.4.3.2 Uji Toleransi Alkohol 

     Kemampuan strain ragi yang diisolasi untuk tumbuh dalam medium 

konsentrasi Alkohol yang lebih tinggi diuji dengan menumbuhkannya sel khamir 

sebanyak 1 ose kedalam tabung erlenmeyer berisi media YMB 100 ml dan 
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diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang 30°C. Setelah diinkubasi selama 48 

jam, khamir yang tumbuh pada media YMB kemudian diinokulasikan kedalam 

tabung reaksi berisi 9 ml media YPG dengan konsentrasi Alkohol yang berbeda 

yaitu, 10%, 13% dan 15% (v/v) dengan 3 kali ulangan. Isolat khamir dalam media 

YPG kemudian diinkubasi pada suhu 30 °C selama 72 jam. 

 Pada waktu inkubasi 24 jam pertama dihitung kepadatan selnya 

menggunakan spektofotometer UV-vis dengan panjang gelombang 600 nm. 

Menghitung kepadatan sel dulakukan dengan mengambil 1 ml khamir pada media 

YPG menggunakan mikropipet dan tube steril, kemudian dimasukkan kedalam 

tabung kuvet. Tabung kuvet ini kemudian dimasukkan kedalam spektofotometer 

untuk dihitung nilai absorbansinya. Nilai absorbansi ini menunjukkan tingkat 

kepadatan sel khamir yang tumbuh pada waktu inkubasi 24 jam. Setelah itu 

khamir kemudian diinkubasi kembali pada suhu 30 °C. Setelah masa inkubasi 72 

jam kepadatan khamir dihitung kembali menggunaan spektrofotometer  UV-vis  

untuk mendapatkan nilai ansorbansinya. Nilai-nilai absorbansi yang didapat 

kemudian di sajikan pada tabel untuk melihat perbedaan tingkat kepadatan sel 

pada waktu inkubasi 24 jam dan 72 jam.  

 Media YPG dengan konsentrasi alkohol berbeda dibuat dengan rumus 

menambahkan alkohol sejumlah konsentrasi yang diinginkan dan dicampur 

dengan media YPG dengan total media yang dibuat menjadi 100 ml. Media YPG 

10% dibuat dengan membuat 100 ml media YPG dengan komposisi 90 ml 

aquades, 0,27 yeast extract, 0,45 pepton, 1,8 glukosa. Semua bahan dimasukkan 

kedalam tabung erlenmeyer ukuran 150 ml kemudian dihomogenkan diatas 
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hotplate menggunakan magnetic stirer. Setelah homogen, media ditunggu dingin 

kemudian dituangkan alkohol sebanyak 10 ml. setelah tercampur media kemudian 

di steril dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 120°C. Setelah di sterilisasi 

media kemudian ditunggu dingin dan dimasukkan kedalam freezer untuk 

disimpan. 

3.4.4 Pertumbuhan Khamir 

3.4.4.1 Penentuan Biomassa Khamir 

Penentuan biomassa khamir dilakukan berdasarkan Karki et al., (2017) 

yang dimodifikasi. Khamir sebanyak 1 ose ditumbuhakan pada media YMB  

kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 °C. Sebanyak 1 ml Isolat 

khamir dari media YMB kemudian ditumbuhkan didalam tabung efendorf yang 

berisi media YPG sebanyak 9 ml. Sebelum dimasukkan media, terlebih dahulu 

tabung efendorf ditimbang untuk mengetahui berat awal tabung. Setelah 

ditumbuhkan pada media YPG selama 48 jam, dilakukan pemisahan antara 

media dengan pellet khamir menggunakan sentifuge pada kecepatan 4.000 rpm 

selama 15 menit. Setelah 15 menit sentrifugasi supernatan dibuang untuk 

menyisakan pelet yang akan ditimbang menggunakan timbangan digital. Semua 

data berat awal tabung efendorf dan berat akhir ditabulasi untuk mengetahui 

biomassa khamir. 

Berdasarkan Hidayat (2008) yang dimodifikasi, penimbangan biomassa 

yang didapatkan dilakukan dengan rumus seperti berikut: 

B = B2 - B1 

 

Keterangan: 
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B = Biomassa yang didapatkan (gram/ml)  

B2 = Eppendorf yang berisi biomassa (pelet khamir) 

B1 = Eppendorf kosong 

 

3.4.4.2 Penentuan jumlah sel 

Jumlah sel yang akan dihitung diambil dari biomassa isolat yang sama 

kemudian dibandingkan dengan jumlah sel kontrol positif dengan biomassa yang 

sama. Penentuan jumlah sel dilakukan dengan menggunakan hemasitometer. 

Hemasitometer disiapkan dan dipastikan dalam keadaan bersih. Untuk 

membersihkan hemasitometer bisa dengan menyemprotkan alkohol 70% 

(Rafiqah, 2010). Mahardika (2019) menjelaskan langkah-langkah dalam 

perhitungan sel yang sudah dimodifikasi. Cover glass yang telah disterilkan 

diletakkan diatas permukaan chamber pada Haemocytometer. Diambil inokulum 

khamir sebanyak 100 µL dan ditempatkan pada tube 1,5 ml. Ditambahkan 

sebanyak 100 µL pewarna methylen blue dan diencerkan dengan menambahkan 

akuades steril sampai volume akhir 1 ml (1000 µL). Kemudian campuran antara 

inokulum dengan pewarna tadi dihomogenkan menggunakan vortex.  Perhitungan 

dibawah mikroskop dilakukan dengan mengambil sebanyak 20 µL suspensi 

khamir yang telah diberi pewarna kemudian dimasukkan kedalam chamber secara 

perlahan. Amati sel dibawah mikroskop komputer sampai kotak-kotak pada 

counting chamber terlihat. Perhitungan sel dilakukan pada 5 kotak sedang dengan 

pola seperti pada gambar 3.1. Sel yang dihitung adalah sel yang hidup ditandai 

dengan warna bening (tidak menyerap pewarna) seperti pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Pola perhitungan sel pada 5 kotak sedang 

hemasitometer (Phelan & Lawler, 1997) 

Setelah didapatkan jumlah sel pada 5 kotak sedang, dilakukan perhitungan 

dengan rumus: (Phelan & Lawler, 1997). 

 

Keterangan: 

 = rata-rata jumlah sel pada seluruh kotak (1,2,3,4,5) 

FP  = Faktor Pengenceran 

Mengetahui rata-rata sel pada seluruh kotak dapat dicari dengan rumus 

pada persamaan (1) dan mencari nilai faktor pengenceran bisa menggunakan 

rumus pada persamaan (2) berikut: 
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Gambar 3.2 Pengamatan sel khamir dengan pewarnaan methylen blue 

menggunakan mikrosop perbesaran 400x. (a) sel hidup; (b) sel mati 

3.4.5 Uji Potensi Pengembang Roti 

     Uji potensi khamir ini dilakukan dengan menumbuhkan isolat khamir pada 

tabung erlenmeyer yang berisi 100 ml media YMB sebanyak 1 ose dan diinkubasi 

selama 24 jam pada suhu 30 °C. Khamir dari media YMB kemudian 

diinokulasikan sebanyak 1 ml pada tabung ependorf ukuran 15 ml yang berisi 9 

ml mediaYPG. Kemudian dimasukkan kedalam shaker incubator selama 48 jam 

pada suhu 30 
o
C. Untuk memperoleh pelet khamir yang selanjutnya digunakan 

dalam pengembangan adonan roti, dilakukan proses sentrifugasi dengan 

kecepatan 4.000 rpm selama 15 menit. Pellet atau flok yang terbenetuk pada dasar 

media kemudian akan digunakan sebagai pengembang adonan (Karki et al., 

2017).  

     Uji potensi pengembang roti untuk masing-masing isolat khamir dilakukan 

dengan menyiapkan 50 gr tepung, 1,5 gr garam yang dicampur dengan tepung, 3 

gr gula yang dilarutkan  dalam air hangat sebannyk 50 ml. Jumlah pellet yang 

A 

B 
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akan digunakan tergantung dari hasil perhitungan jumlah sel khamir. Pellet isolat 

khamir endofit yang akan diaplikasikan kedalam adonan roti mempunyai jumlah 

sel yang sama dengan kontrol positif (fermipan®). Kemudian semua bahan 

dicampurkan dan diaduk sampai adonan menjadi kalis. Setelah adonan kalis 

kemudian dipindahkan kedalam wadah beaker glass untuk mempermudah 

perhitungan volume adonan. Setelah diletakkan didalam beaker glass kemudian 

wadah ditutup menggunakan aumunium foil dan ditunggu proofing sampai 12 

jam.  

3.4.5.1 Uji Tingkat Pengembangan 

Pengukuran volume adonan dilakukan secara manual menggunakan 

penggaris. Pengamatan dilakukan setiap 30 menit selama 12 jam dengan 

pengambilan data berupa tinggi adonan yang diukur menggunakan penggaris. 

Diukur jari-jari beaker glass untuk menghitung volume adonan roti. Lestari dkk. 

(2019) Volume pengembangan didapat dari selisih dari volume akhir dikurangi 

dengan volume awal. Menghitung volume adonan mengikut rumus menghitung 

volume tabung sesuai dengan wadah yang digunakan, menurut Satrianawati 

(2016) rumus menghitung volume tabung adalah sebagai berikut: 

 

V= 𝜋 𝑟2
 𝑡 

Keterangan: 

V = Volume Tabung 

𝜋 = 22/7 atau 3,14 

r = jari-jari tabung 

t = Tinggi tabung 
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Setelah diketahui volume adonan dari masing-masing waktu, dilakukan 

perhitungan persentase pengembangan roti yang mengacu pada Saepudin (2017) 

yang dimodifikasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Data persentasi penegmbangan roti ditabulasi dan disajikan dalam bentuk grafik 

untuk mengetahui waktu awal pengembangan, waktu maksimal dan waktu roti 

berhenti mengembang.  

3.4.5.2 Uji Organoleptik 

       Uji organoleptik dilakukan dengan mempersiapkan objek penilaian berupa 

adona roti yang sudah dipanggang. Setelah adonan kalis dan ditunggu proofing 

selama 2 jam adonan roti kemudian dipanggang selama 20 menit pada suhu 180 

°C. Setelah pemanggangan roti kemudian dilakukan uji kesukaan pada 30 orang 

panelis.  

 Uji kesukaan (uji hedonik) dilakukan dengan meminta tanggapan pribadi 

dari panelis tentnag kesukaan atau ketidaksukaan secara spontan. Uji ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan panelis sebanyak 30 orang mahasiswa 

untuk mengisi score sheet uji hedonik dengan skala 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 

(netral), 2 (tidak suka), 1 (sangat tidak suka) (Lestari dkk., 2019).  

3.5 Teknik Analisis Data  

     Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data secara deskriptif kualitatif akan 

disajikan dalam bentuk gambar hasil pengujian. Sedangkan data kuantitatif akan 
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disajikan dalam bentuk tabel nilai yang akan dianalisis menggunakan SPSS 

menggunakan Kruskal Wallis dan Mann Whitney. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis terhadap uji toleransi suhu dan alkohol 

4.1.1 Kemampuan khamir endofit terhadap uji toleransi suhu 

Uji toleransi suhu terhadap isolat khamir endofit Hanseniaspora opuntiae 

dan Candida akabanensis diukur dengan menghitung nilai kerapatan optik sel 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm. Nilai 

kerapatan dihitung setelah masa inkubasi 24 jam dan 72 jam pada suhu yang 

berbeda yaitu 30 °C, 37 °C dan 45 °C. Nilai kerapatan optik pada setiap perlakuan 

menunjukkan adanya pertumbuhan (penambahan) atau kematian (penurunan) sel 

khamir.  

Tabel 4.1 Kerapatan optik (OD600) sel khamir endofit nira tebu pada suhu 

yang berbeda pada masa inkubasi 24 dan 72 jam 

 

Nama Isolat           30 °C                      37 °C                         45 °C 

24 Jam   72 Jam    24 Jam   72 Jam   24 Jam   72 Jam  

H. opuntiae              0,851       1,231          0,815        1,052       0,087        0,144 

C. akabanensis        1,003      1,575         1,881      2,489      0,182      0,233 

Kontrol Negatif       0,000      0,000         0,000      0,000      0,000      0,000 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui kerapatan optik H. Opuntiae  pada waktu 

inkubasi 24 jam paling tinggi pada suhu 30 °C kemudian pada suhu 37 °C dan 

paling rendah pada suhu 45 °C. Selanjutnya isolat khamir diinkubasi kembali 

sampai 72 jam. Pada 72 jam waktu inkubasi didapatkan hasil kerapatan isolat 

khamir H. Opuntiae paling tinggi pada suhu ruang 30 °C, kemudian pada suhu 

hangat 37 °C dan paling rendah pada suhu tinggi 45 °C. Pertambahan nilai 
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kerapatan optik dari waktu inkubasi 24 jam sampai 72 jam menandakan adanya 

pertumbuhan sel khamir. Sel khamir Hanseniaspora opuntiae tumbuh optimal 

pada suhu suhu 30 °C hal ini ditunjukkan dengan nilai kerapatan optik paling 

tinggi diantara tiga perlakuan suhu yang berbeda. Semakin tinggi nilai kerapatan 

optik yang ditunjukkan menandakan semakin banyak sel khamir yang tumbuh 

pada media tersebut. Pada tabel 4.1 diketahui khamir Hanseniaspora opuntiae 

masih mampu hidup pada suhu tinggi 45 °C walaupun dengan nilai kerapatan 

optik paling rendah. Hal ini menunjukkan khamir khamir Hanseniaspora opuntiae 

masih mampu bertahan pada kondisi lingkungan dengan suhu tinggi 

(thermotoleran). Menurut Kurtzman (1998) genus hanseniaspora mampu 

memfermentasi glukosa. Tumbuh pada suhu 8-36 °C, dapat bertahan hidup pada 

suhu 55° selama 20 menit dan tidak sampai 10 menit pada suhu 60 °C. 

 Khamir pada umumnya dapat tumbuh pada suhu ruang yaitu pada kisaran 

27–37 °C (Nasir et al., 2010). Pengujian toleransi suhu sampai pada suhu 45 °C 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan toleransi khamir endofit pada suhu 

tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maryam et al. (2017) khamir yang 

dapat tumbuh diatas suhu 37 °C menunjukkan kemampuannya dalam melakukan 

fermentasi dalam berbagai kondisi suhu baik normal maupun tinggi. Menurut 

Banat et al., (1992) khamir yang termasuk kedalam kelompok khamir 

termotoleran dan termofilik memiliki batas suhu atas antara  42–45 °C. 

Berdasarkan tabel 4.1 kerpatan optik sel khamir Candida akabanensis juga 

menunjukkan adanya pertumbuhan pada suhu tinggi 45 °C. Hal ini menunjukkan 

khamir endofit Candida akabanensis adalah khamir yang termotoleran. Hal ini 
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sesuai dengan Damayanti et al., (2021) Candida adalah khamir termotoleran dan 

digunakan dalam proses fermentasi alkohol dari ampas singkong Sama dengan 

khamir Hanseniaspora opuntiae suhu optimum Candida akabanensis untuk 

tumbuh berdasarkan tabel 4.1 adalah pada suhu 37 °C (suhu hangat).  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap toleransi suhu isolat khamir endofit 

Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis memiliki potensi sebagai 

pengembang roti. Khamir yang toleransi terhadap suhu tinggi memiliki 

kemampuan dalam mempercepat proses peningkatan produksi karbondiosida 

dalam pembuatan roti (Ma’aruf, et al., 2011).  

4.1.2 Kemampuan khamir endofit terhadap uji toleransi Alkohol 

Uji toleransi Alkohol pada isolat khamir endofit Hanseniaspora opuntiae 

dan Candida akabanensis yang berhasil diisolasi dari nira tebu dilakukan dengan 

menghitung kerapatan optik sel menggunakan spektrofometer UV-Vis dengan 

panjang gelombang 600 nm. Perhitungan dilakukan setelah masa inkubasi 24 jam 

dan 72 jam. kadar konsentrasi alkohol yang digunakan mulai dari 10%, 13% dan 

paling tinggi 15 %.  

Tabel 4.2 Kerapatan optik (OD600) sel khamir endofit nira tebu pada 

konsentrasi alkohol yang berbeda pada masa inkubasi 24 dan 72 

jam 

 

Nama Isolat                     10%                           13%                            15% 

                              24 Jam    72 Jam      24 Jam    72 Jam       24 Jam    72 Jam 

H. opuntia              1,973        2,187         1,961       2,069          0,426        1,450 

C. akabanensis       2,165        2,357         2,085       2,263          0,336        0,999 

Kontrol negatif       0,000        0,000         0,000       0,000          0,000        0,000 
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Hasil uji toleransi alkohol tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh isolat 

khamir toleran dalam medium dengan kadar alkohol sampai dengan 15%. Isolat 

khamir endofit Hanseniaspora opuntiae menunjukkan nilai kerapatan optik paling 

tinggi pada alkohol konsentrasi 10% dibandingkan dengan konsentrasi 13% dan 

15%. Hal ini menunjukkan khamir Hanseniaspora opuntiae mengalami 

pertumbuhan paling baik pada lingkungan dengan konsentrasi alkohol 10%. Dari 

ketiga perlakuan yang diberikan kahmir Hanseniaspora opuntiae masih dapat 

tumbuh sampai konsentrasi alkohol paling tinggi yaitu 15%. Hal ini menunjukkan 

khamir Hanseniaspora opuntiae  tergolong khamir yang toleran terhadap kondisi 

lingkungan dengan kadar alkohol tinggi.  

Kemampuan isolat khamir Hanseniaspora opuntiae  yang tahan terhadap 

kadar alkohol tinggi sesuai dengan penelitian  Saied et al. (2019) bahwa isolat 

Hanseniaspora opuntiae  hasil isolasi menunjukkan kemampuan pertumbuhan 

yang signifikan pada onesntrasi alkohol tinggi (lebih dari 16%). Hal ini 

menunjukkan isolat khamir Hanseniaspora opuntiae dapat digunakan sebagai 

pengembang roti. Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi peran 

mikroorganisme seperti khamir sangat besar. Khamir yang digunakan untuk 

fermentasi adonan roti mempunyai syarat salah satunya adalah toleran terhadap 

kadar alkohol yang tinggi (sampai dengan 14%–15%) (Santi, 2008). 

Khamir Candida akabanensis juga menunjukkan pertumbuha optimum 

pada konsentrasi alkohol 10%. Pertumbuha khamir Candida akabanensis  paling 

rendah berdasarkan nilai kerapatan optiknya adalah khamir pada konsentrasi 15%. 

walaupun jumlah pertumbuhannya paling rendah khamir Candida akabanensis 
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memiliki tingkat pertumbuhan yang baik dan mampu mengatasi kelebihan alkohol 

dalam medium pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran nilai 

kerapatan sel mengguanakan spektrofotometer UV-Vis yang menunjukkan 

pertambahan nilai dari inkubasi 24 jam sampai 72 jam. Menurut Tsegaye et al., 

(2018) khamir yang tolerant terhadap kadar Alkohol menunjukkan bahwa khamir 

tersebut mampu mentolerir toksisitas alkohol selama proses fermentasi. sebagian 

besar khamir mampu tumbu dalam media yang mengandung 10% dan 13% (v/v). 

Sementara itu hanya sedikit spesies khamir yang dapat tumbuh dalam media 

dengan konsentrasi Alkohol sebanyak 15% (v/v).  

Pertambahan nilai kerapatan optik sel menunjukkan adanya pertumbuhan 

di dalam media. viabilitas sel khamir hasil isolasi diuji pada kondisi stress dengan 

uji tolernsi suhu dan toleransi alkohol untuk mengetahui apakah isolat khamir 

endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis mampu bertahan 

sebagai ragi roti dalam kondisi stress lingkungan selama proses pemanggangan. 

Dengan adanya kondisi stress tersebut, jika khamir mampu hidup menunjukkan 

bahwa khamir tersebut mampu melakukan fermentasi bahkan dalam kondisi stress 

(Karki, et al., 2017). Berdasarkan hasil pengujian terhadap toleransi suhu isolat 

khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis memiliki 

potensi sebagai pengembang roti.  

4.2 Kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis sebagai pengembang roti 
 

Makanan berbasis tepung-tepungan seperti roti menjadi makanan yang 

sangat digemari masyarakat indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa alasan 
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diantaranya dari segi kepraktisan, nilai gizi, hiegenis, cita rasa dan harga yang 

terjangkau. Bahan baku dalam pembuatan roti adalah tepung terigu yang berasal 

dari biji gandum. Kelebihan dan sifat khusus yang terdapat pada tepung terigu 

adalah protein tidak larut dalam air yang dikenal dengan istilah gluten. Adanya 

gluten didalam adonan menyebabkan adonan menjadi elastis, mampu memanjang 

dan yang terpenting adalah mampu menahan gas CO2
 
hasil dari fermentasi ragi 

sehingga adonan roti dapat mengembang (Kartiwan. Dkk, 2015). Roti disebut 

sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi dalam pembentukan rasa dan 

aroma (Koswara, 2009). Firman Allah SWT dalam Al Quran surah Taha [20] ayat 

53, sebagai berikut: 

ْجُ ب    ۤبًءۗ ف ب ْخش  ۤبِء ي   ً ٍ  انغَّ ل  ِي َْض  ا  َّٔ ب ُعجاًُل   ٓ ٍْ ع ه ك  ن ُكْى فِ َّٔ ذًا  ْٓ ع م  ن ُكُى ااْل ْسض  ي  انَِّزْي ج 

ٍْ ََّج بٍد ش زّٰى اًجب ّيِ  ٔ ٓ ا ْص  ّ  ثِ

Artinya: “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air 

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam.” (Q.S Taha [20] : 53) 

 Menurut Tafsir jalalayn bahwa Allah SWT menurunkan air dari langit 

yakni hujan. Allah SWT menggambarkan apa yang telah disebutkanNya itu 

sebagai nikmat dariNya. Maka ditumbuhkan dari air hujan tadi tumbuhan yang 

bermacam-macam jenisnya. Pada penggalan kata “ٗجب َٰ ٔ  artinya beranekaragam ”أ ۡص

Allah SWT menegaskan bahwa dalam penciptaanNya terdiri dari berbagai macam 

jenis makhluk hidup dengan manfaatnya masing-masing. Tidak ada makhluk 

hidup yang diciptakan sia-sia tanpa adanya manfaat yang ada. Salah satunya 

adalah khamir. khamir termasuk kedalam golongan mikroorganisme karena 

ukurannya yang sangat kecil. Khamir menjadi salah satu agen biotik yang sangat 
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penting dalam proses fermentasi berbagai macam produk seperti dalam proses 

pembuatan roti, wine, yougurt dan produk fermentasi lainnya. 

Uji kemampuan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dan Candida 

akabanensis sebagai pengembang roti dilakukan dengan mengukur tingkat 

pengembangan volume adonan roti menggunakan masing-masing isolat tersebut. 

Setelah itu dilanjutkan dengan uji organolptik untuk mengukur tingkat kesukaan 

terhadap hasil roti yang didapatkan. Uji organoleptik dengan metode hedonik 

dilakukan dengan bantuan panelis untuk menilai warna, aroma, tekstur dan rasa 

dari roti setelah pemanggangan.  

4.2.1 Uji Tingkat Pengembangan Volume  

 Kenaikan volume adonan roti selama berlangsungnya proses fermentasi 

disebut juga dengan kemampuan atau daya kembang roti (Pusuma, et al.,2018). 

Berdasarkan gambar 4.2 ditunjukkan hasil pengembangan volume adonan roti 

pada setiap perlakuan. Perhitungan dilakukan setiap 30 menit untuk mengetahui 

pada jam berapa isolat mampu mengembangkan adonan secara maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 4.2 terlihat isolat khamir endofit 

Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis menunjukkan waktu 

pengembangan yang berbeda- beda. Diantara kedua isolat uji, khamir endofit 

Candida akabanensis  memiliki waktu awal pengembangan lebih cepat 

dibandingkan dengan isolat Hanseniaspora opuntiae. Adonan roti yang 

ditambahkan isolat Candida akabanensis mengalami tingkat pengembangan 

maksimal pada menit ke-90  yaitu sebesar 33,33% (Gambar 4.2). Sedangkan 
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adonan roti yang ditambahkan isolat Hanseniaspora opuntiae  mengalami tingkat 

pengembangan maksimal pada menit ke-210 sebesar 22,22% (Gambar 4.2). Jika 

kemampuan pengembangan kedua isolat uji dibandingkan dengan kontrol positif 

terlihat bahwa tingkat pengembangan maksimal kontrol positif pada menit ke-60 

yaitu sebesar 63,64% (Gambar 4.2).  

Berdasarkan hasil penilitian tersebut diketahui bahwa khamir kontrol 

positif fermipan memiliki kemampuan dalam mengembangkan adonan roti lebih 

cepat dibandingkan dengan dua isolat khamir endofit Hanseniaspora opuntiae  

dan Candida akabanensis. Hal tersebut dikarenakan dalam ragi roti fermipan 

ditambahakan emulsi pada komposisinya sehingga membantu khamir untuk 

mengembangkan adonan roti lebih cepat. Diketahui bahwa khamir kontrol positif 

(fermipan) mengandung pengemulsi Sorbitan Monostearate E49 dalam 

komposisinya.  

Menurut Mortensen et al., (2017) penambahan zat aditif makanan 

(pengemulsi) seperti Sorbitan monostearate dalam pembuatan produk makanan 

serta merupakan surfaktan non ionik dengan sifat pengemulsi, pendispersi dan 

pembasahan. Dalam pembuatan roti, pengemulsi Sorbitan monostearate berfungsi 

memperbaiki dan menambah volume roti sehingga lebih mengembang dan 

menjaga kestabilan tekstur roti saat berada dalam kondisi suhu yang dingin. 

Komposisi khamir fermipan yang didalamnya menggunakan pengemulsi Sorbitan 

monostearate menyebabkan adonan rotinya lebih cepat mengembang 

dibandingkan dengan adonan roti yang hanya menggunakan isolat murni hasil dari 

sentrifugasi tanpa penambahan bahan pengemulsi.  
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Faktor lain yang menyebabkan perbedaan waktu pengembangan adonan 

roti adalah perbedaan waktu khamir untuk melakukan fermentasi secara 

maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pengembangan maksimal, 

kontrol positif yang menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae yang sudah 

mulai mengembang pada menit ke 30 (Gambar 4.2 ). Lebih dari waktu tersebut 

tidak terdapat pertambahan volume adonan. Dibandingkan dengan FST1 yang 

menggunakan isolat khamir Hanseniaspora opuntiae membutuhkan waktu yang 

jauh lebih lama untuk mengembangkan adonan dibandingkan dengan kontrol 

positif dan FST2 yang menggunakan isolat khamir Candida akabanensis.  

Berdasarkan Perhitungan persentase volume roti (Gambar 4.2), 

pengamatan dilakukan per 30 menit selama 12 jam untuk mengetahui waktu awal 

pengembangan adonan roti. volume adonan roti dengan perlakuan FST1 masih 

belum mencapai volume yang sama dengan kontrol positif. Dibandingkan dengan 

perlakuan FST2 yang menggunakan isolat khamir Candida akabanensis  

mengalamami pengembangan maksimal pada menit ke-90 (Gambar 4.2) dan 

membutuhkan waktu 5 jam untuk mencapai volume maksimal yang sama dengan 

K+.  

Pengamatan dilanjutkan kembali setelah 12 jam terhadap adonan roti 

dengan perlakuan FST1. Didapatkan hasil adonan roti yang mencapai volume 

maksimal yang sama dengan K+ setelah inkubasi selama 19 jam (Gambar 4.3). 

Adiluhung (2008) menjelaskan bahwa durasi waktu proofing yang panjang dapat 

meningkatkan nilai volume pengembangan spesifik produk. Hal tersebut diduga 
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karena pembentukan karbondioksida (CO2) oleh yeast membutuhkan waktu untuk 

memberikan hasil yang optimal. 

 

 

 

  

4.1 Volume adonan roti pada setiap perlakuan. (a) kontrol negatif; 

(b) kontrol positif setelah 2 jam proofing; (c) Hansenispora opuntiae 

setelah 19 jam proofing; (d) Candida akabanensis setelah 5 jam 

proofing  

Kemampuan khamir Saccharomyces cervevisiae dalam memfermentasi 

mengakibatkan adonan roti mengembang dengan cepat. Hal ini juga ditujukkan 

dengan jumlah sel yang jauh berbeda dengan isolat khamir endofit Hanseniaspora 

opuntiae dan Candida akabanensis dengan berat biomassa yang sama (gambar 

4.3). Oleh karena itu perhitungan jumlah sel penting dilakukan untuk mengetahui 

perbandingan jumlah sel antara perlakuan K+, FST1 dan FST2 untuk 

mendapatkan hasil uji yang lebih akurat. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sel 

(lampiran 3) diketahui kemampuan pertumbuhan khamir Saccharomyces 

cervevisiae lebih cepat dibandingkan deegan isolat khamir enofit Hanseniaspora 

opuntiae dan Candida akabanensis. Semakin baik kemampuan fermentasi khamir 

maka kemampuan pertumbuhannya juga semakin cepat.  
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Gambar 4.2 Persentase pengembangan volume roti pada masing-masing perlakuan 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.3 Perbandingan jumlah sel khamir K+, FST1 dan FST2 

 Pengamatan terhadap tingkat pengembangan volume adonan roti 

dilakukan selama 720 menit (12 jam). Berdasarkan hasil yang didapatkan (gambar 

4.4), diketahui bahwa setelah adonan mencapai persentase maksimal tingkat 

pengembangan perlakuan menunjukkan adanya penurunan persentase 

pengembangan hingga 0%. Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu 

fermentasi maka akan terbentuk kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi 

proses fermentasi yang dilakukan oleh khamir. salah satunya adalah tekanan kadar 

alkohol yang semakin tinggi. Azizah et al., (2012), yang menyatakan bahwa 

waktu fermentasi akan mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Semakin 

lama waktu fermentasi maka akan semakin tinggi pula alkohol yang dihasilkan 

yang akan berakibat buruk terhadap pertumbuhan khamir. 

4.2.2 Organoleptik Roti  

Pengujian organoleptik dilakukan dengan melibatkan panelis sebanyak 30 

orang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode hedonik (kesukaan) 

pada semua atribut roti yang meliputi warna, aroma, tekstur dan rasa pada roti. 
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sebagaimana yang disebutkan oleh Pusuma (2018) bahwa uji organoleptik 

dilakukan dengam metode hedonik untuk mengetahui tingkat kelayakan dan 

kesukaan panelis terhadap suatu produk.  

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS 

(lampiran 5), menunjukan bahwa P<0,5, artinya H0 ditolak sehingga terdapat 

perbedaan nyata perlakuan terhadap atribut aroma, warna, tekstur dan rasa antara 

kontrol positif, kontrol negatif, dan perlakuan dengan menggunakan khamir 

endofit Hanseniaspora opuntiae  dan Candida akabanensis terhadap kualitas roti 

yang dihasilkan. Untuk mengetahui pengaruh nyata diantara masing-masing 

perlakuan, maka dilakukan uji lanjut Mann-Whitney. Hasil uji lanjut Mann-

Whitney setiap parameter ditampilkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil uji lanjut Mann-Whitney  

Parameter  Nilai mean uji hedonik sampel 

K-                        K+                     FST1                      FST2 

Warna          1,87 ± 0,681
a
      4,03 ± 0,615

c  
    3,70 ± 0,651

b 
        3,93 ± 0,365

bc
 

Aroma          2,57 ± 0,858
a
      3,00 ± 0,643

b
      4,30 ± 0,750

c
         3,97 ± 0,765

c
 

Tekstur         1,83 ± 0,791
a
      4,00 ± 0,830

c
      3,20 ± 1,031

b
         3,27 ± 0,828

b
 

Rasa              2,03 ± 0.809
a
      3,83 ± 0,747

b
      3,43 ± 0,935

b
        3,50 ± 0,777

b
 

Notasi yang berbeda menunjukan beda nyata pada α 5% 

*Skor : 1=amat tidak suka; 2=tidak suka; 3=netral; 4=suka; 5=sangat amat suka 

*a.b= nota huruf serupa berarti tidak ada perbedaan nyata pada taraf Uji Mann-Whitney dengan 

taraf α 5%. 

 

 

1. Parameter Warna 

Warna menjadi atribut mutu yang pertama kali dinilai dalam penerimaan 

suatu makanan. Tingkat minat konsumen pertama kali dilihat dari segi warna 

produk yang disajikan. Sebagaimana Soraya (2011) menyebutkan bahwa penentu 
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mutu suatu bahan pangan umumnya tergantung pada beberapa faktor, salah satu 

tersebut secara visual adalah warna, karena warna adalah faktor paling 

menentukan menarik tidaknya suatu produk makanan.  

Berdasarkan hasil uji lanjut Mann-Whitney parameter warna pada tabel 

4.4 menunjukkan bahwa perlakuan FST1 berbeda nyata dengan  kontrol positif 

(K+) dan kontrol negatif (K-) dan tidak berbeda nyata dengan FST2. Sedangkan 

perlakuan FST2 berbeda nyata dengan kontrol negatif (K-) dan tidak berbeda 

nyata dengan kontrol positif dan FST1. Nilai uji organoleptik pada atribut warna 

berkisar antara 1,87-4,03 yang menandakan respon panelis antar suka dan tidak 

suka. Nilai rata-rata tertinggi yaitu K+ yang merupakan perlakuan dengan 

fermipan kemudian disusul oleh perlakuan FST2 yang menggunakan isolat 

Candida akabanensis dengan nilai rata-rata 3,93 yang mana perlakuan antara K+ 

dan FST2 tidak berbeda nyata. Kemudian nilai rata-rata tertinggi selanjutnya 

dalah FST2 yaitu sebesar 3,70 yang tidak berbeda nyata dengan FST2. Ketika 

perlakuan tersebut berbeda nyata dengan perlakuan K- dengan nilai rata-rata 1,87.  

 Perlakuan kontrol positif dibandingkan dengan FST2 tidak berbeda nyata, 

hal ini karena warna roti yang dihasilkan hampir memiliki kemiripan yaitu warna 

cokelat khas roti. sedangkan FST 1 warna cokelat yang dihasilkan setelah 

pemanggangan lebih pudar (cerah). Jika dibandingkan dengan K- yang memiliki 

nilai rata-rata terendah memiliki warna roti putih pucat (Gambar 4.5). Warna kulit 

(color of crust) adalah warna keseluruhan kulit roti dari hasil proses pengovenan. 

Kulit roti yang diharapkan memiliki warna cokelat keemasan atau golden brown 

yang rata, serta bebas dari bintik hitam atau bergaris (Astuti, 2015). Terbentuknya 
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warna pada permukaan roti setelah dipanggan dikarenakan adanya reaksi maillard 

dan juga karamelisasi gula yang terpapar suhu tinggi sehingga terbentuk warna.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Adonan roti setelah pemanggangan  

              (a) K+; (b) K-; (c) FST1; (d) FST2            

 Pada saat pemanggangan, adonan mengalami kehilangan air (dehidrasi), 

hal ini menyebabkan lapisan gluten menjadi tegar dan tekanan dalam gelembung 

gas merobek lapisan pelindung, kemudian buih pada adonan berubah menjadi 

sponge (sistem yang semua sel terbuka dan saling berhubungan). Selain itu terjadi 

juga reaksi Maillard yang terjadi mulai suhu 150 °C dan menyebabkan kulit roti 

berwarna cokelat (Ningrum, 2006). Dari empat perlakuan yang diujikan K+ dan 

FST2 lebih banyak disukai dibandingkan dengan FST1 dan juga kontrol negatif. 

Perbedaan warna antara perlakuan FST1 dan FST2 dikarenakan perbedaan 

kemampuan fermentasi isolat khamir endofit yang digunakan.  

 Koswara (2009) menjelaskan reaksi maillard  adalah reaksi yang terjadi 

antara gugus amin pada asam amino dengan gula pereduksi pada suhu tinggi. 
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Selain reaksi maillard  terjadi juga proses karamelisasi gula yaitu degradasi gula 

akibat pemanasan di atas titik leburnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

kadar gula sederhana yang terkandung pada roti maka pencoklatan yang terjadi 

saat pemanggangan semakin tinggi. Perombakan pati menjadi gula pada adonan 

dapat dilakukan oleh ragi. Hal ini menjadi bukti bahwa ragi mempengaruhi proses 

pencoklatan roti karena kemampuannya dalam fermentasi. Itulah kenapa warna 

akhir setelah pemanggangan antara perlakuan K+, FST1, FST2 dan K- berbeda. 

 Perlakuan K+ menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae  yang 

memiliki kemampuan fermentasi yang baik setelah pemanggangan menghasilkan 

roti yang berwarna cokelat khas warna roti. begitu juga dengan perlakuan FST2 

yang menggunakan khamir endofit Candida akabanensis yang diketahui memiliki 

kemampuan fermentasi yang baik sehingga roti yang dihasilkan menghasilkan 

warna cokelat khas roti. Beberapa penelitian melaporkan bahwa Candida 

akabanensis banyak ditemukan dan digunakan dalam proses fermentasi berbagai 

jenis makanan (Damayanti et al., 2021). 

Perlakuan FST2 yang menggunakan khamir endofit Hanseniaspora 

opuntiae  menghasilkan warna roti cokelat pudar atau cerah. Sedangkan perlakuan 

kontrol negatif warna rotinya paling cerah tidak ada aksen warna coklat khas roti 

karena tidak ada khamir yang melakukan proses fermentasi. Lleixa, et al., (2016) 

Fermentasi dengan Hanseniaspora membutuhkan lebih banyak waktu daripada 

fermentasi yang diinokulasikan dengan Saccharomyces cerevisiae. Hal ini 

menunjukan kemampuan fermentasi khamir Saccharomyces cerevisiae. yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Hanseniaspora.  
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2. Parameter Aroma 

Berdasarkan hasil uji lanjut Mann-Whitney terhadap parameter aroma 

pada tabel 4.4 dengan taraf signifikansi 5%, menunjukan adanya perbedaan nyata 

antara kelompok perlakuan FST1 dan FST2 dengan kontrol positif (K+) dan 

negatif (-). Nilai uji organoleptik pada atribut aroma berisar antara 2,57-4,30 yang 

menandakan respon panelis antara netral dan suka. Perlakuan yang memiliki nilai 

rata-rata tertinggi dihasilkan oleh FST1 yaitu perlakuan yang menggunakan 

khamir endofit Hanseniaspora opuntiae dengan nilai rata-rata 4,30 (suka). Jika 

dibandingkan dengan kontrol positif dengan nilai rat-rata 3,00 (netral), panelis 

lebih menyukai aroma roti FST1. 

Roti dengan perlakuan K+ memiliki aroma roti pada umumnya yaitu fresh 

dan manis. Sedangkan roti dengan perlakuan FST1 memiliki aroma roti yang 

fresh, harum dan manis. Roti dengan perlakuan FST2 juga memiliki aroma yang 

fresh harum dan juga manis. Jika dibandingkan dengan roti FST2, aromi FST 1 

lebih harum dan fresh. Aroma roti dapat dikenali dengan aroma yang manis, khas 

roti (fresh), berbau asam, berbau logan atau berbau jamur. Roti yang baik 

diharapkan memiliki aroma yang enak, berbau khas gandum atau berbau khas biji- 

bijian atau kacang-kacangan (Astuti, 2015). 

 Perbedaan aroma yang dihasilkan disebabkan perbedaan kemampuan 

isolat dalam hal fermentasi dan senyawa yang dihasilkan. Diketahui bahwa 

kemampuan fermentasi Saccharmoyces cerevisiae (K+) lebih cepat dibandingkan 

dengan khamir endofit Hanseniaspora opuntiae (FST1). Menurut Sitepu (2019) 
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hilangnya aroma khas pada roti disebabkan karena terjadinya penumpukan flavour 

akibat laju fermentasi yang terlalu cepat. Walaupun kemampuan fermentasi 

Hanseniaspora opuntiae  lebih lambat dibandingkan dengan Saccharmoyces 

cerevisiae, aroma roti perlakuan FST1 lebih banyak disukai oleh panelis 

dikarenakan aromanya yang khas, harum dan manis. 

Proses fermentasi Saccharmoyces cerevisiae  dan Hanseniaspora opuntie 

keduanya menghasilkan alkohol dan ester, dan tiga senyawa (isobutanol, isoamil 

alkohol, dan fenil alkohol). Senyawa yang paling melimpah yang ditemukan pada 

produksi yang menggunakan khamir Hanseniaspora adalah senyawa etil 

heksanoat yang berkontribusi dalam memberikan aroma seperti apel hijau. 

Senyawa ini diklasifikasikan sebagai senyawa langka dan termasuk N-asetil 

tyramine dan 1H-indole-3-Alkohol ester asetat. Senyawa ini tidak ditemukan pada 

produk yang difermentasi dengan Saccharmoyces cerevisiae. Senyawa menarik 

lain  yang dihasilkan oleh Hanseniaspora tapi tidak ditemukan pada produk yang 

difermentasi oleh Saccharmoyces cerevisiae adalah Phenethyl asetat. Secara 

khusus senyawa ini 50 kali lebih banyak dihasilkan oleh Hanseniaspora. Senyawa 

ini berkontribusi memberikan aroma bunga, buah dan seperti madu pada produk 

fermentasi (Lleixà, et al., 2016). Ester- Feniletil asetat berkontribusi  pada nuansa 

aroma mawar, madu, buah, dan bunga yang sebagian besar dibentuk oleh ragi 

(Moreira et al., 2011). 

Perlakuan FST1 dan FST2 berdasarkan nilai uji lanjut Mann-Whitney 

pada tebel 4.4 tidak berbeda nyata. Hal ini karena aroma yang dihasilkan oleh 

FST2 juga memiliki aroma harum yang khas dan manis tapi tidak seharum 



64 
 

 

perlakuan FST1. Jika dibandingkan dengan kontrol positif, perlakuan FST2 

memiliki nilai rata-rata yang lebih besar yaitu 3,97 (suka) yang berbeda nyata 

dengan K+ dan K-. Aroma roti yang dihasilkan oleh FST2 dengan khamir endofit 

Candida akabanensis dihasilkan dari senyawa yang dihasilkan pada saat 

terjadinya proses fermentasi. Russo et al., (2020) fermentasi Candida 

menghasilkan senyawa 3-metil-1-butanol dan fenilalkohol adalah molekul yang 

memberikan kontribusi aroma mawar pada anggur.  Dari hasil uji parameter 

aroma yang dilakukan FST1 adalah perlakuan yang paling banyak diminati, 

diikuti oleh FST2 yang tidak berbeda nyata kemudian K+ dan yang terakhir 

adalah kontrol negatif. 

3. Parameter Tekstur 

Berdasarkan hasil uji lanjut Mann Whitney atribut tekstur pada tabel 4.4 

dengan taraf signifikansi 5%, menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara 

perlakuan FST1 dan FST2 dengan kontrol positif dan negatif (K+ dan K-). Nilai 

uji organoleptik pada atribut tekstur berkisar antara 1,83-4,00 yang menandakan 

respon panelis antara suka dan tidak suka. Nilai rata-rata tertinggi untuk tekstur 

roti adalah perlakuan K+  yaitu sebesar 4,00 (suka). Nilai rata-rata perlakuan FS1 

dan FST2 berbeda nyata dengan K+ yaitu masing-masing 3,20 (netral) dan 3,27 

(netral). Terakhir adalah kontrol negatif dengan nilai rata-rata 1,83 (tidak suka) 

yang berbeda nyata dengan K+, FST1 dan FST2. Pada kontrol negatif tidak terjadi 

proses pengembangan karena tidak ada proses fermentasi yang dilakukan oleh 

khamir. hal ini menyebabkan tidak adanya pori-pori yang terbentuk pada adonan 

dan mengakibatkan tekstur roti menjadi keras.  
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 Tekstur roti yang baik akan dididapatkan apabila terjadi proses fermentasi 

yang optimal. Fermentasi optimal akan membentuk pori adonan yang sempurna 

sehingga menghasilkan tekstur roti yang empuk (Sutomo, 2007). Choiriyah & 

Dewi (2020), terbentuknya tekstur pada roti dikarenakan adanya produk hasil 

fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Produk fermentasi berupa alkohol dan CO2. 

CO2
 
akan tersebar dalam bentuk gelembung-gelembung halus dan ditahan oleh 

gluten karena adanya perlakuan mekanis. Dengan demikian, setelah proses 

pemanggangan dilakukan akan terbentuk pori-pori yang halus pada roti dan juga 

tekstur yang empuk. 

Berdasarkan nilai rata-rata uji parameter tekstur, perlakuan K+ memiliki 

tekstur roti yang paling bagus dan empukserta memiliki rongga atau pori-pori 

yang halus dan tersebar merata. Hal ini karena kemampuan isolat khamir 

Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi sangat baik sehingga gas CO2
 

yang dihasilkan juga lebih banyak sehingga daya kembangnya juga lebih cepat. 

Menurut Sitepu (2019) adonan yang memiliki daya kembang yang baik akan 

menghasilkan roti dengan tekstur yang empuk.  

Ragi berfungsi berfungsi sebagai pengembang adonan sehingga diperoleh 

roti dengan volume yang relatif besar, remah yang halus dan testur yang lembut. 

Perlakuan FST1 berbeda nyata dengan kontrol positif, hal ini karena kemampuan 

fermentasi khamir Hanseniaspora opuntiae yang memutuhkan proses lebih lama 

dibandingkan dengan Saccharamomyces cerevisiae. Kontrol positif apabila 

dibandingkan dengan FST2 juga berbeda nyata. Tekstur roti yang dihasilkan 
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Hanseniaspora opuntiae dan Saccharamomyces cerevisiae dibandingkan dengan 

K+ yaitu empuk didalam tapi bagian luarnya keras. 

 Hal ini karena candida akabanensis juga memiliki kemampuan fermentasi 

yang baik sehingga sering digunakan dalam proses fermentasi makanan. Dalam 

penelitian Periadnadi dkk. (2018) dijelaskan bahwa khamir-khamir yang aktif 

memproduksi alkohol dapat diisolasi dari substrat alami yang mengandung gula 

termasuk nira aren. Khamir yang memfermentasi nira aren adalah khamir dari 

jenis Candida.  

4. Parameter Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil perpaduan bahan 

pembentuk dan komposisinya pada suatu produk makanan yang ditangkap oleh 

indera pengecap. Rasa merupakan atribut mutu dari suatu produk yang biasanya 

merupakan faktor penting bagi konsumen dalam memilih produk (Nur’aini, 

2011). Saepudin (2017) rasa menjadi faktor penting bagi panelis untuk menerima 

atau menolak suatu produk. Rasa yang timbul dari roti berasal dari perpaduan 

bahan penyusun dan juga proses pembuatan roti. pada proses pembuatannya, roti 

mengalami proses fermentasi adonan yang menghasilkan produk berupa alkohol, 

asam, dan ester-ester yang berkontribusi dalam terbentuknya rasa. 

 Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney terhadap parameter rasa pada tabel 

4.4 dengan taraf signifikansi 5%, menunjukkan tidak adalanya perbedaan nyata 

antar perlakuan FST1 dan FST2 dengan K+ tapi berbeda nyata dengan K-. Nilai 

uji organoleptik pada atribut rasa berkisar antara 2,03-3,83 yang menandakan 

respon panelis antara tidak suka dan suka. Nilai rata-rata tertinggi dihasilkan oleh 
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K+ yaitu perlakuan dengan fermipan yaitu sebesar 3,83 (suka). Sedangkan nilai 

rata-rata terendah dihasilkan oleh K- yaitu sebesar 2,03 (tidak suka). 

 Komposisi bahan-bahan dan ragi menjadi faktor penting dalam 

terbentuknya rasa roti yag dihasilkan. Sitepu (2019) menyatakan bahwa gula 

memberikan rasa manis serta sebagai makanan ragi (yeast) untuk membantu 

jalannya proses fermentasi sehingga adonan roti dapat mengembang. Sitepu 

(2019) gula akan memberikan rasa manis serta berperan dalam reaksi maillard 

serta karamelisasi gula. Selain berperan dalam pembentukan warna dan aroma, 

kedua reaksi tersebut juga berperan dalam pembentukan rasa. Roti yang 

diinginkan adalah roti yang memiliki rasa manis dan gurih khas roti.  

Ragi berfungsi mengembangkan adonan roti dengan mengkonversi pati 

menjadi gula sederhana kemudian gula dikonversi menjadi alkohol dan gas CO2. 

Alkohol akan menguap ketika proses pemanggangan sementara gas akan 

terperangkap di jaringan gluten. Semakin banyak dan cepat perombakan gula 

menjadi alkohol dan CO2
 
maka rasa manis pada adonan akan berkurang (Sitepu, 

2019).  

Berdasarkan Hasil uji tingkat kesukaan panelis terhadap keempat 

perlakuan, didapat hasil perlakuan K+, FST1 dan FST2 tidak berbeda nyata. 

Sedangkan ketika perlakuan tersebut berbeda nyata dengan kontrol negatif. Rasa 

Kontrol positif yang menggunakan rasi Saccharomyces cerevisiae menghasilkan 

rasa yang tidak jauh berbeda dengan perlakuan FST1 dan FST2. Hal ini karena 

kemampuan fermentasi khamir  Saccharomyces cerevisiae yang cepat sehingga 
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gula-gula dalam adonan cepat terkonversi menjadi alkohol. dibandingkan 

perlakuan FST1 dan FST2 rasa roti yang dihasilkan dengan K+ hampir sama. Hal 

ini karena kemampuan fermentasi khamir Hanseniaspora opuntiae (FST1) dan 

Candida akabanensis (FST2) yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga 

produk fermentasi yang berkontribusi untuk rasa roti yang dihasilkan juga sedikit.  

Ragi merupakan merupakan mikroorganisme yang digunakan dalam 

proses pembuatan produk fermentasi. mikroba ini akan mengkonversi senyawa-

senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat 

pembentukan asam, aldehid dan ester. Mikroba tersebut juga akan memperoduksi 

CO2 sehingga dapat mengembangkan adonan roti (Sitepu, 2019). Dari hasil uji 

parameter rasa yang dilakukan K+ tidak berbeda nyata dengan perlakuan FST1 

dan FST2  sehingga jumlah panelis yang menyukai ketiga perlakuan ini hampir 

sama. Berbeda dengan kontrol negatif yang menjadi pilihan terakhir para panelis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Uji toleransi terhadap suhu 30 °C, 37 °C dan 45 °C menunjukkan isolat 

Hanseniaspora opuntiae dan Candida akabanensis masih mengalami 

pertumbuhan. Kedua isolat khamir masih mampu bertahan pada suhu singgi 

(45 °C) diatas suhu tumbuh khamir pada umumnya (termotoleran). Pada uji 

toleransi alkohol 10%, 13% DAN 15%, kedua isolat khamir juga masih 

mengalami pertumbuhan.  Kedua isolat khamir masih mampu bertahan pada 

kondisi alkohol tinggi (15%) (toleran alkohol). Pertumbuhan isolat khamir 

ditandai dengan pertambahan nilai kerapatan optik menggunakan 

spektrofotometer. 

2. Uji perentase  pengembangan volume roti menunjukkan isolat khamir 

Hanseniaspora opuntiae membutuhkan waktu 19 jam untuk mengembangkan 

adonan roti sampai mencapai volume maksimal yang sama dengan fermipan. 

Jika dibandingkan dengan Candida akabanensis hanya membutuhkan waktu 5 

jam. Berdasarkan uji lanjut Mann Whitney panelis lebih menyukai aroma roti 

yang difermentasi khamir Hanseniaspora opuntiae (FST1) dan Candida 

akabanensis (FST2) dibandingkan kontrol positif. Sedangkan untuk parameter 

warna dan tekstur panelis lebih menyukai roti kontrol positif (fermipan) 

sedangkan untuk parameter rasa panelis sama-sama menyukai roti kontrol 

positif, FST1 dan FST2. 
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5.2 Saran 
 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran yang dapat 

dikembangkan dipenelitian berikutnya antara lain: 

1. Perlu dilakukan uji penambahan zat aditif (pengemulsi) pada isolat khamir 

endofit untuk membantu ragi mempercepat proses pengembangan adonan. 

2. Perhitungan nilai kerapatan optik dengan spektrofotometer dilakukan pada  0 

dan 48 jam waktu inkubasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

3. Pengovenan roti dilakukan stelah proofing selama 60 menit untuk 

mendapatkan perbandingan yang lebih akurat antara masa proofing terbaik 

fermipan dengan isolat uji. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kerapatan optik (600nm) khamir endofit nira tebu pada suhu  

berbeda-beda dengan tiga kali ulangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Kerapatan optik (600nm) khamir endofit nira tebu pada 

konsentrasi alkohol berbeda-beda dengan tiga kali ulangan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolat 
Suhu 30° 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 0,735 1,097 

FST 1 U2 0,903 1,254 

FST 1 U3 0,914 1,343 

FST 2 U1 0,978 1,536 

FST 2 U2 1,17 1,674 

FST 2 U3 0,862 1,516 

Isolat 
Suhu 37° 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 0,859 1,079 

FST 1 U2 0,82 1,055 

FST 1 U3 0,767 1,022 

FST 2 U1 1,843 2,47 

FST 2 U2 1,978 2,508 

FST 2 U3 1,822 2,489 

Isolat 
Suhu 45° 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 0,076 0,211 

FST 1 U2 0,093 0,123 

FST 1 U3 0,093 0,099 

FST 2 U1 0,188 0,348 

FST 2 U2 0,193 0,198 

FST 2 U3 0,164 0,154 

 

Isolat 

Konsentrasi 13% 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 1,966 2,286 

FST 1 U2 1,949 2,155 

FST 1 U3 1,969 2,119 

FST 2 U1 2,081 2,296 

FST 2 U2 2,075 2,21 

FST 2 U3 2,098 2,284 

Isolat  
Konsentrasi  10% 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 1,998 2,091 

FST 1 U2 1,931 2,088 

FST 1 U3 1,991 2,027 

FST 2 U1 2,168 2,369 

FST 2 U2 2,154 2,342 

FST 2 U3 2,173 2,359 
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Lampiran 3. Perhitungan Biomassa Khamir 

Contoh perhitungan biomassa pada khamir tabung nomor 1  

B = B2-B1 

B = 6,49 – 6,34 

B = 0,15 

 FST 

 

                FST1 
No.  B1 B2 B No.  B1 B2 B 

1 6,34 6,49 0,15 1 6,34 6,49 0,15 

2 6,45 6,56 0,11 2 6,45 6,56 0,11 

3 6,42 6,49 0,07 3 6,42 6,49 0,07 

4 6,44 6,62 0,18 4 6,44 6,62 0,18 

5 6,68 6,72 0,04 5 6,68 6,72 0,04 

6 7,3 7,48 0,18 6 7,3 7,48 0,18 

7 7,35 7,46 0,11 7 7,35 7,46 0,11 

8 6,64 6,67 0,03 8 6,64 6,67 0,03 

9 6,37 6,6 0,23 9 6,37 6,6 0,23 

10 7,2 7,41 0,21 10 7,2 7,41 0,21 

11 6,54 6,75 0,21 11 6,54 6,75 0,21 

12 6,75 6,97 0,22 12 6,75 6,97 0,22 

13 6,23 6,34 0,11 13 6,23 6,34 0,11 

14 6,27 6,37 0,1 14 6,27 6,37 0,1 

15 6,65 6,78 0,13 15 6,65 6,78 0,13 

16 6,4 6,58 0,18 16 6,4 6,58 0,18 

17 6,87 7,05 0,18 17 6,87 7,05 0,18 

18 6,41 6,62 0,21 18 6,41 6,62 0,21 

19 6,33 6,5 0,17 19 6,33 6,5 0,17 

20 6,45 6,46 0,01 20 6,45 6,46 0,01 

21 6,29 6,6 0,31 21 6,29 6,6 0,31 

22 6,43 6,5 0,07 22 6,43 6,5 0,07 

Isolat 
Konsentrasi 15% 

24 Jam 72 Jam 

Kontrol 0 0 

FST 1 U1 0,571 1,469 

FST 1 U2 0,303 1,422 

FST 1 U3 0,404 1,458 

FST 2 U1 0,581 0,958 

FST 2 U2 0,209 1,109 

FST 2 U3 0,218 0,93 
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23 6,3 6,46 0,16 23 6,3 6,46 0,16 

24 6,4 6,57 0,17 24 6,4 6,57 0,17 

25 6,35 6,53 0,18 25 6,35 6,53 0,18 

26 6,31 6,61 0,3 26 6,31 6,61 0,3 

27 6,47 6,62 0,15 27 6,47 6,62 0,15 

28 6,47 6,59 0,12 28 6,47 6,59 0,12 

29 6,21 6,47 0,26 29 6,21 6,47 0,26 

30 6,62 6,69 0,07 30 6,62 6,69 0,07 

31 6,37 6,52 0,15 31 6,37 6,52 0,15 

32 6,52 6,68 0,16 32 6,52 6,68 0,16 

33 6,47 6,61 0,14 33 6,47 6,61 0,14 

34 6,21 6,61 0,4 34 6,21 6,61 0,4 

35 6,33 6,5 0,17 35 6,33 6,5 0,17 

36 6,64 6,67 0,03 36 6,64 6,67 0,03 

37 6,38 6,51 0,13 37 6,38 6,51 0,13 

38 6,39 6,52 0,13 38 6,39 6,52 0,13 

39 7,27 7,48 0,21 39 7,27 7,48 0,21 

40 6,47 6,61 0,14 40 6,47 6,61 0,14 

41 6,36 6,55 0,19 41 6,36 6,55 0,19 

42 6,53 6,72 0,19 42 6,53 6,72 0,19 

43 6,39 6,55 0,16 43 6,39 6,55 0,16 

44 6,38 6,49 0,11 44 6,38 6,49 0,11 

45 7,2 7,31 0,11 45 7,2 7,31 0,11 

46 6,48 6,71 0,23 46 6,48 6,71 0,23 

47 7,22 7,41 0,19 47 7,22 7,41 0,19 

48 6,47 6,58 0,11 48 6,47 6,58 0,11 

49 6,73 6,75 0,02 49 6,73 6,75 0,02 

50 6,78 6,91 0,13 50 6,78 6,91 0,13 

51 6,49 6,7 0,21 51 6,49 6,7 0,21 

52 6,52 6,7 0,18 52 6,52 6,7 0,18 

53 6,34 6,5 0,16 53 6,34 6,5 0,16 

54 6,69 6,9 0,21 54 6,69 6,9 0,21 

55 6,38 6,5 0,12 55 6,38 6,5 0,12 

56 6,77 6,95 0,18 56 6,77 6,95 0,18 

57 6,85 7,1 0,25 57 6,85 7,1 0,25 

58 6,33 6,53 0,2 58 6,33 6,53 0,2 

59 6,36 6,53 0,17  59 6,36 6,53 0,17 

60 6,77 6,92 0,15 60 6,77 6,92 0,15 

61 7,29 7,42 0,13 61 7,29 7,42 0,13 

62 7,26 7,42 0,16 62 7,26 7,42 0,16 

63 7,25 7,37 0,12 63 7,25 7,37 0,12 

64 7,27 7,55 0,28 64 7,27 7,55 0,28 

65 7,25 7,36 0,11 65 7,25 7,36 0,11 

66 7,08 7,1 0,02 66 7,08 7,1 0,02 

67 7,2 7,41 0,21 67 7,2 7,41 0,21 

68 7,28 7,45 0,17 68 7,28 7,45 0,17 

69 7,4 7,79 0,39 69 7,4 7,79 0,39 

70 7,25 7,47 0,22 70 7,25 7,47 0,22 
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Lampiran 4. Perhitungan Jumlah sel khamir  

Ragi Wilayah Jumlah sel 

hidup 

Rata-rata sel/kotak Jumlah sel/ml 

Saccharomyces 

cerevisiae 

1 82  

 

81,6 

 

 

8160000 
2 81 

3 80 

4 82 

5 83 

Hanseniaspora 

opuntiae 

1 7  

 

6,4 

 

 

640000 
2 7 

3 6 

4 6 

5 6 

Candida 

akabanensis 

1 8  

 

7,6 

 

 

760000 
2 7 

3 7 

4 8 

5 8 

 

Lampiran 5. Perhitungan Volume adonan pada masing-masing perlakuan 

tiap 30 menit selama 12 jam 

 Volume adonan roti tiap 30 menit 

Menit-ke 

  

                    Volume cm
3
 

K+ K- FST1 FST2 

Awal 35,168 35,168 35,168 35,168 

30 55,264 35,168 35,168 40,192 

60 90,432 35,168 35,168 45,216 

90 135,648 35,168 37,68 60,288 

120 195,936 35,168 40,192 75,36 

150 200,96 35,168 42,704 95,456 

180 200,96 35,168 45,216 115,552 

210 200,96 35,168 55,264 135,648 

240 200,96 35,168 60,288 160,768 
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 Persentase pengembangan adonan pada semua perlakuan setiap 30 menit 

selama 10 jam 

 

     Menghitung persentase pengembangan:  

 

% Pengembangan = volume akhir adonan – volume awal adonan   x 100% 

                                                    volume awal adonan
 

 

270 200,96 35,168 62,8 175,84 

300 200,96 35,168 65,312 190,912 

330 200,96 35,168 70,336 200,96 

360 200,96 35,168 75,36 200,96 

390 200,96 35,168 80,384 200,96 

420 200,96 35,168 82,896 200,96 

450 200,96 35,168 85,408 200,96 

480 200,96 35,168 90,432 200,96 

510 200,96 35,168 92,944 200,96 

540 200,96 35,168 95,456 200,96 

570 200,96 35,168 95,456 200,96 

600 200,96 35,168 100,48 200,96 

630 200,96 35,168 105,504 200,96 

660 200,96 35,168 113,04 200,96 

690 200,96 35,168 120,576 200,96 

720 200,96 35,168 125,6 200,96 

Menit ke- 
Persentase Pengembangan (%) 

K+ K- FST1 FST2 

30 57,14 0 0 14,29 

60 63,64 0 0 12,5 

90 50 0 7,14 33,33 

120 44,44 0 6,67 25 

150 2,56 0 6,25 26,67 

180 0 0 5,88 21,05 

210 0 0 22,22 17,39 
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Lampiran 6. Hasil uji Kruskal-Wallis 

           Test Statistics
a,b

 

 ras

a 

warna tekstur aroma 

Chi-Square 48,324 74,809 53,309 56,455 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: perlakuan 

 

 

Lampiran 7. Hasil uji lanjut Mann-Whitney 

        Test Statistics
a
 

 warna ras

a 

tekstur aroma 

Mann-Whitney U 12.500 59.000 39.500 321.000 

Wilcoxon W 477.500 524.000 504.500 786.000 

Z -6.670 -5.952 -6.206 -2.071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .038 

a. Grouping Variable: perlakuan 

240 0 0 9,1 18,52 

270 0 0 4,17 9,38 

300 0 0 4 8,57 

330 0 0 7,69 5,26 

360 0 0 7,14 0 

390 0 0 6,67 0 

420 0 0 3,12 0 

450 0 0 3,03 0 

480 0 0 5,88 0 

510 0 0 2,78 0 

540 0 0 2,70 0 

570 0 0 0 0 

600 0 0 5,26 0 

      630 0 0 5 0 

     660 0 0 7,14 0 

     690 0 0 6,67 0 

     720 0 0 4,17 0 



 
 

84 
 

 Parameter warna 

      K+  ≠ K- 

K+  ≠ FST1 

K+  = FST2 

K-  ≠ FST1 

K-  ≠ FST2 

FST1 = FST2 

 

  Keterangan:  Tanda (=) menunjukkan tidak berbeda nyata; Tanda (≠)   

menunjukkan berbeda nyata 

 

 Parameter aroma 

K+  ≠  K- 

K+  ≠  FST1 

K+  ≠  FST2 

K-  ≠  FST1 

K-  ≠  FST2 

FST1  =  FST2 

 Parameter tekstur 

K+  ≠  K- 

            K+  ≠  FST1 

K+  ≠  FST2 

K-  ≠  FST1 

K-  ≠  FST2 

FST1  =  FST2 

 

 Parameter rasa 

K+  ≠  K- 

K+  =  FST1 

K+  =  FST2 

K-  ≠  FST1 

K-  ≠  FST2 

FST1  =  FST2 
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Lampiran 8. Kusioner Uji Hedonik  
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LAMPIRAN 9. Pengembangan volume adonan roti pada setiap perlakuan 
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