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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Kakao 

Kakao (Theobroma cacao Linn) adalah tanaman tahunan dari famili 

Sterculiaceae, berupa pohon dengan percabangan agak rendah dengan tinggi 3-15 

meter. Bunga muncul dari batang dan cabang yang tua. Buahnya yang berbentuk 

lonjong dengan kulit beralur-alur dan daging buah yang lunak. Pada waktu muda, 

biji-biji menempel pada bagian dalam kulit buah, setelah matang akan lepas dan 

berbunyi jika diguncang. Biji-biji inilah yang akan dimanfaatkan dalam industri 

makanan. Ada bermacam-macam kakao, namun yang umum dibudidayakan 

adalah Criollo, Forestero, dan Trinitario yang merupakan varietas dari 

Theobroma cacao.  

Varietas Criollo, dengan ciri cita rasa enak dan beraroma lembut, terdapat 

sekitar 10% di seluruh dunia terutama di Venezuela, Equador, Columbia dan 

Indonesia. Sementara varietas Forastero, dengan cita rasa lebih pahit dan 

beraroma lebih kuat, merupakan mayoritas tanaman kakao dunia terutama  

dijumpai di Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Malaysia dan Indonesia. Sedangkan 

varietas Trinitario merupakan persilangan antara Criollo dan Forastero, terdapat 

di Trinidad, Cameroon, Papua New Guinea dan Jamaica (Anon, 2004).  

Varietas  Criollo, Trinitario dan persilangannya dikenal sebagai penghasil 

biji kakao mulia atau kakao edel (fine-cocoa). Sedangkan varietas Forastero 

dikenal sebagai penghasil biji kakao lindak atau kakao curai (bulk-cocoa) (Wood 

and Lass, 1985). Di Indonesia terutama di perkebunan kakaonya secara umum 

terdapat tiga varietas tanaman kakao, yaitu: (1) Trinitario (klon-klon Djati 
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Runggo) menghasilkan biji kakao mulia, (2) Amelonado (West African 

Amelonado) menghasilkan biji kakao lindak dan (3) Amazon juga menghasilkan 

biji kakao lindak (Wardojo, 1991). 

2.2. Buah Kakao 

Buah kakao dapat dipanen apabila telah mencapai umur buah 160-175 hari 

atau sekitar 5-6 bulan sejak dari fase penyerbukan dan terjadi perubahan warna 

kulit buah (Haryadi dan Supriyanto, 1991; Bucheli dkk., 2001). Buah kakao 

masak berisi sekitar 30-40 biji yang terbungkus oleh lapisan lendir (pulpa). 

Menurut Haryadi dan Supriyanto (1991), berat biji kakao yang diperoleh 

dipengaruhi oleh curah hujan selama periode pemasakan, berkisar antara 92,2-

103,5 g biji kakao basah segar setiap buah (pod) tergantung dari besarnya curah 

hujan. Menurut Sunanto (1992), kakao masak pohon dan siap panen dicirikan 

dengan perubahan warna buah, yaitu: (a) warna buah sebelum masak hijau, 

setelah masak warna alur buah menjadi kuning, atau (b) warna buah sebelum 

masak merah tua, setelah masak warna buah merah muda, jingga atau kuning. 

Pemanenan buah kakao umumnya berlangsung antara Mei sampai dengan 

Oktober tiap tahunnya. Di Jawa Tengah panen besar biasanya pada Mei-Juni dan 

penen tambahan pada Agustus-Oktober. Sedangkan di Sumatra Utara, panen besar 

pada Mei-Juni dan panen tambahan pada September-Oktober. Rotasi pemanenan 

biasanya dilakukan dengan selang waktu antara 7-14 hari, dimaksudkan untuk 

memperoleh hasil panen tepat masak dengan tingkat masak relatif homogen 

(Haryadi dan Supriyanto, 1991). Pulpa biji kakao, yaitu selaput berlendir 

berwarna putih yang membungkus biji kakao, mengandung : 82-87% air, 10-13% 

gula, 2-3% pentosan, 1-2% asam sitrat dan 8-10% garam-garam (Lopez, 1986). 
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Pembentukan senyawa gula pada pulpa mencapai maksimal  pada buah masak 

optimal (±170 hari), begitu pula dengan peningkatan  kandungan asam-asam 

organik.  

Pada buah masih muda, senyawa gula yang terbentuk masih sangat rendah 

sehingga mungkin akan berpengaruh pada kondisi pulpa untuk difermentasi 

(Haryadi dan Supriyanto, 1991). Haryadi dan Supriyanto (1991) menambahkan 

bahwa lemak netral baru terbentuk pada tahap akhir pemasakan.  

2.3. Pengolahan Kakao 

Pengolahan kakao pada dasarnya adalah suatu usaha untuk memisahkan biji 

dari buah dan selaput berlendir (pulpa) yang membungkus dan 

memperlakukannya sedemikian rupa sehingga diperoleh biji kakao kering dengan 

karakteristik khas yang sesuai dengan standar mutunya. Setiap buah kakao berisi 

sekitar 30-40 biji dan masing-masing biji diselubungi oleh pulpa (Wood and Lass, 

1985; Beckett, 1988).  

Menurut Askindo (1990), dikenalkan cara lain yaitu melakukan penyimpanan 

buah selama 9-15 hari sebelum biji dipecah. Hasil penelitian Said dkk. (1990), 

menyarankan agar penyimpanan buah dilakukan selama 6 hari, sedangkan 

Yusianto dan Wahyudi (1991)  mengatakan  bahwa  waktu  penyimpanan  buah  

optimum  adalah 8  hari untuk meningkatkan mutu biji kakao. Perlakuan 

penyimpanan buah tersebut akan mempengaruhi kondisi pulpa biji kakao sebelum 

difermentasi. 

Biji yang sudah dipisahkan kemudian difermentasi. Fermentasi biji tersebut 

dapat dilakukan dengan menumpuk biji kakao pada kotak kayu (peti), ember 

plastik, keranjang bambu atau hanya sekedar dionggokkan di atas lantai dengan 
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dialasi dan ditutupi dengan daun pisang. Ukuran wadah yang digunakan untuk 

fermentasi bervariasi antara 1.500 – 2.000 kg biji kakao segar. Lama waktu 

fermentasi juga bervariasi antara 2 - 8 hari, tergantung dari jenis kakao dan 

kebiasaan setempat (Nasution dkk., 1980). Amin (2004a) juga menyatakan bahwa 

lama fermentasi adalah 5 hari, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang dilakukan 

di perkebunan Indonesia atau sama dengan hasil penelitian Sime-Cadbury. Wood 

and Lass (1985) menyatakan bahwa lama fermentasi adalah 5 hari untuk varietas 

Forastero dan 2-3 hari untuk Criollo, tetapi menurut penelitian Schwan (1998) 

fermentasi dilakukan selama 7 hari dan biji diaduk setiap hari untuk 

meningkatkan aerasi. 

2.4. Mekanisme Fermentasi Kakao 

Fermentasi biji kakao bertujuan untuk menghancurkan pulpa (eskternal) dan 

mengusahakan kondisi untuk terjadinya reaksi kimia dan biokimia dalam keping 

biji (internal). Fermentasi internal berlangsung setelah terjadinya fermentasi 

eksternal. Pada fermentasi internal pada kotiledon akan terbentuk cita rasa dan 

aroma. Pulpa yang telah hancur akan mudah lepas dari biji sehingga biji kakao 

menjadi bersih dan cepat kering. Selanjutnya reaksi kimia dan biokimia dalam 

keping biji dimaksudkan untuk pembentukan prekursor cita rasa dan warna coklat. 

Reaksi tersebut baru akan terjadi setelah biji kakao mati. Perubahan-perubahan 

penting yang terjadi sebelum biji mati yaitu kerusakan pada kulit yang menutup 

embrio. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi tersebut, 

diantaranya: waktu fermentasi, pengadukan dan aerasi, ukuran tumpukan biji 

dalam wadah fermentasi, penundaan pengolahan, kemasakan buah, dan varietas 

kakao (Haryadi dan Supriyanto, 1991). 
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Mekanisme proses fermentasi bermula dari adanya pulpa yang membungkus  

biji kakao segar. Biji dibungkus oleh daging buah atau pulp yang berwarna putih 

dan rasanya manis. Pulp tersebut mengandung zat penghambat viabilitas benih 

(Susanto, 1994). Dimana untuk menghilangkan pulp dari biji kakao dengan jalan 

menumpuknya sehingga pulpnya terlepas, proses ini disebut dengan “sweating 

process” yaitu terjadi pelepasan air dari biji yang ditumpuk tersebut. Ketika baru 

dipecah pulpa dalam keadaan steril, tetapi kemudian terkontaminasi oleh 

mikroorganisme dari kulit buah, serangga, alat angkut maupun manusia sebagai 

pekerjanya. Menurut Lopez (1986), kandungan gula yang relatif tinggi, pH rendah 

dan suplai oksigen yang rendah pada tumpukan biji selama tahap awal fermentasi 

menyebabkan khamir mampu berkembang dengan baik. Lebih lanjut menurut 

Amin (2004b), akfivitas utama dari khamir tersebut adalah: (a) disimilasi sukrosa, 

glukosa dan fruktosa menjadi etanol dan CO2, (b) kemungkinan terjadi 

pemecahan pektin dalam pulpa, dan (c) memetabolisme asam-asam organik (asam 

sitrat) yang terdapat dalam jumlah relatif banyak pada pulpa biji kakao. 

Jenis khamir tertentu juga dapat menghasilkan enzim pektolitik, yang dapat 

merombak pektin dalam pulpa. Perubahan komposisi pulpa sebelum dan setelah 

fermentasi (Case, 2004), disajikan seperti Tabel 1.  

Tabel 1. Perubahan komposisi pulpa 

Komposisi Sebelum fermentasi Setelah fermentasi 
Sukrosa 12 % 0 % 
Asam sitrat 1-3 % 0,5 % 
Pektin 1-1,5 % - 
pH 3,7 6,5 
Etil alkohol - 0,5 % 
Asam asetat - 1,6 % 

Sumber : Case, 2004 
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Kemudian menurut Chong, Shepherd and Foon (1978), desimilasi asam sitrat 

oleh khamir menyebabkan naiknya pH yang disertai dengan naiknya suhu karena 

panas yang timbul pada fermentasi alkohol, menjadikan kondisi ini cocok untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat meskipun masih dalam keadaan anaerob. Bakteri 

asam laktat yang mempunyai sifat homo- dan hetero-fermentatif dapat 

menghidrolisis substrat gula menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol dan 

CO2 disertai dengan pembebasan panas. Amin (2004b) menambahkan bahwa 

produksi asam laktat dari gula heksosa  oleh bakteri asam laktat akan membantu 

dalam peningkatan suhu. 

2.5. Proses Fermentasi Alkohol 

Fermenatasi alkohol atau alkoholisasi merupakan proses perubahan gula 

menjadi alkohol dan CO2 oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae. Tahap ini 

merupakan tahap pertama  dalam proses pembuatan cuka. Fermentasi alkohol 

melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula-gula 

sederhana menjadi alkohol secara anaerob. Pada tahap ini terjadi pemecahan 

disakarida (sukrosa) melalui proses hidrolisis menjadi monosakarida (glukosa dan 

fruktosa). Monosakarida langsung diubah menjadi alkohol dan karbondioksida 

oleh enzim yang dihasilkan oleh khamir, kemudian dilanjutkan dengan 

pembentukan asam asetat.  Menurut Daulay dan Rahman (1992), bahan baku 

pembuatan cuka terutama dari sari buah perlu dipekatkan terlebih dahulu atau 

ditambahkan gula (sukrosa) dengan tambahan gula optimum atau maksimalnya 

sekitar 10-25% (b/v). Ini dikarenakan gula lebih banyak digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber karbon sehingga gula yang tersisa semakin 

sedikit pada saat menjadi alkohol. Pada tahap ini karbohidrat akan dipecah dahulu 
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menjadi gula sederhana. Produksi etanol dapat diperoleh dari gula (sukrosa) 

dengan proses fermentasi secara anaerob (tanpa O2) oleh aktifitas khamir. Etil 

alkohol (alkohol) dapat dibuat dengan cara sintesa kimia dan cara mikrobiologis 

(fermentasi). Cara sintesis kimia yaitu menggunakan pereaksi kimia biasa untuk 

mengubah bahan dasar menjadi alkohol. Sedangkan cara mikrobiologis yaitu 

menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan dasar menjadi alkohol. 

Proses fermentasi tergantung pada banyak sedikitnya penambahan khamir dalam 

bahan. Semakin banyak jumlah ragi yang diberikan berarti semakin banyak 

jumlah khamir yang terlibat, sehingga kadar alkohol meningkat (Tarigan, 1988). 

Menurut Presscot dan Dunn (1959) dalam Tyasning (2010), apabila kadar alkohol 

14% atau lebih akan terbentuk suatu lapisan yang akan menghambat proses 

fermentasi, sehingga tidak semua alkohol dapat diubah menjadi asam asetat.  Bila 

kadar alkohol kurang dari 1 atau 2% asam asetat yang terbentuk akan teroksidasi 

menjadi air dan karbondioksida. 

Dalam proses fermentasi alkohol, Sacharomyces cerevisiae dapat tahan atau 

toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap kadar gula yang tinggi 

dan tetap melakukan aktivitasnya pada suhu 4 – 32 0C. Proses fermentasi alkohol 

pada pemecahan glukosa menjadi alkohol adalah melalui terbentuknya asam 

piruvat. Enzim yang berperan dalam proses fermentasi alkohol ini adalah enzim 

zymase yang dihasilkan oleh khamir. Sukrosa pada bahan, mula-mula dihidolisis 

menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim invertase, kemudian oleh aktivitas 

enzim, glukosa dan fruktosa ini akan diubah menjadi alkohol. Dalam proses 

fermentasi akan diperoleh hasil ikatan seperti gliserol, asam laktat, asam asetat, 

asetaldehid, dan 2,3-butilen glikol (Said, 1987).  
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Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi peran 

mikroorganisme sangat besar dan biasanya mikroorganisme yang digunakan 

untuk fermentasi mempunyai beberapa syarat sebagai berikut (Rahman,1992) 

1. Mempunyai kemampuan untuk memfermentasi karbohidrat yang cocok 

secara cepat. 

2. Bersifat membentuk flokulasi dan sedimentasi (misal sel-sel khamir selalu 

ada pada bagian bawah tangki fermentasi.  

3. Mempunyai genetik yang stabil (tidak mudah mengalami mutasi) 

4. Bersifat osmotolerans artinya mikroorganisme tersebut toleran terhadap 

tekanan osmosa yang tinggi. 

5. Toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi (sampai dengan 14-15 %). 

6. Mempunyai sifat regenerasi yang cepat. 

Prinsip fermentasi etanol adalah perubahan kimia yang spesifik pada substrat 

karbohidrat yang diinduksi oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme (Rogers 

dan Cail, 1991). 

2.6. Proses Fermentasi Asam Asetat (asetifikasi) 

Asetifikasi adalah proses oksidasi etanol oleh bakteri menjadi asam asetat 

dan air. Asetifikasi ini dilakukan oleh bakteri asam asetat, karena bakteri asam 

asetat mampu membentuk asam dari alkohol secara oksidasi tidak sempurna 

sebagai produk yang tidak dapat dipecah lagi. Fermentasi asam asetat ini 

merupakan fermentasi tahap kedua dalam proses pembuatan cuka fermentasi. 

Alkohol yg dihasilkan pada tahap pertama tersebut dioksidasi oleh Acetobacter 

aceti dan menghasilkan asetaldehid dan air. Asetaldehid kemudian mengalami 

oksidasi lebih lanjut dan menjadi asam asetat. Proses fermentasi asam asetat 
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terjadi dalam kondisi aerob karena membutuhkan oksigen sebagai oksidator. 

Proses ini dilakukan oleh bakteri dari genus Acetobacter (aerob) dan 

Gluconobacter (anaerob). Kondisi respirasi oksidatif ini dapat dilakukan dengan 

kultur murni, tetapi kondisinya tidak selalu aseptis oleh karena pH yang rendah 

serta adanya alkohol dalam media merupakan faktor penghambat bagi 

mikroorganisme lain selain Acetobacter aceti. Golongan bakteri yang 

mengoksidasi etanol menjadi asam asetat disebut sebagai bakteri asam asetat. 

Secara kimia proses oksidasi tersebut adalah :  

C2H5OH + O2 + Acetobacter aceti   CH3COOH + H2O 

Kecepatan perubahan alkohol menjadi asam asetat tergantung pada 

konsentrasi inokulum, jumlah alkohol yang ada, suhu, dan pH. Konsentrasi 

alkohol yang terlalu tinggi menyebabkan terganggunya pertumbuhan bakteri 

sehingga asetifikasi tidak berlangsung sempurna. Sedangkan kadar alkohol yang 

kurang dari 0,2 %, asam asetat yang dihasilkan akan dioksidasi oleh bakteri asam 

asetat menjadi H2O dan CO2 (oksidasi lanjutan) sehingga akan diperoleh hasil 

asam asetat yang berkadar rendah. Penentuan jumlah inokulum juga akan 

mempengaruhi produksi asam asetat. Jumlah inokulum yang optimum dari kultur 

inokulum akan menghasilkan asam asetat yang optimum. Hal ini disebabkan 

ketersediaan nutrisi sebagai substrat sebanding dengan jumlah mikroorganisme, 

substrat akan digunakan untuk pertumbuhan, perbanyakan sel dan produksi asam-

asam organik. 

Semakin lama fermentasi maka asam yang dihasilkan akan lebih banyak 

(Yuliani, 2003). Proses terjadinya penurunan pH dan alkohol dapat terjadi dari 

awal fermentasi diakibatkan terbentuknya asam-asam selama proses fermentasi 
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berlangsung. Asam-asam yang terbentuk seperti asam asetat, asam piruvat, dan 

asam laktat dapat menurunkan pH dan kadar alkohol. (Muljono dan Daewis, 

1990). 

Laju pembentukan asam asetat dengan variasi penambahan inokulum 

menyebabkan terjadinya kompetisi antara mikroorganisme dalam memanfaatkan 

nutrisi (substrat) yang ada. Sehingga karakteristik asam cuka yang dihasilkan 

dengan variasi penambahan inokulum akan berbeda dengan yang lainnya dan 

akan menghasilkan asam cuka yang paling optimum. Penurunan kadar asam asetat 

bisa saja terjadi karena disebabkan oleh kadar pembentukan produk yang semakin 

tinggi, sehingga produk yang dihasilkan dapat menghambat reaksi penguraian 

substrat menjadi produk (Aditiwati dan Kusnadi, 2003).  Menurut Rahman 

(1992), pada fermentasi asam asetat, sumber karbon (biasanya glukosa) dioksidasi 

menjadi CO2 dan H2O. 

Semakin banyak inokulum penghasil asam cuka yang tumbuh, maka akan 

semakin banyak asam cuka yang terbentuk dan semakin banyak waktu yang 

dibutuhkan, tetapi hal ini sangat tergantung pada ketersediaan oksigen dan suplai 

gizi, karena mikroorganisme sangat tergantung pada suplai oksigen. Jika tidak 

tersedia oksigen yang cukup, maka sel-sel bakteri penghasil asam cuka akan mati, 

yang mengakibatkan kadar asam cuka yang terbentuk akan menurun. Banyak 

sedikitnya oksigen yang berinteraksi pada cairan pulpa yang difermentasi akan 

mempengaruhi asam cuka yang dihasilkan, dan semakin lama waktu fermentasi 

terjadi, maka rasanya semakin asam. Semakin lama waktu fermentasi, maka 

konsentrasi gula reduksi akan semakin rendah, konsentrasi etanol yang dihasilkan 

akan semakin besar, dan semakin besar pula konsentrasi asam asetat yang 
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dihasilkan dan akan menurun seiring dengan berkurangnya suplai gizi sampai 

pada waktu tertentu. 

2.7. Etanol 

Etanol disebut juga etil alkohol dengan rumus kimia C2H5OH atau 

CH3CH2OH dengan titik didihnya 78,4° C. Etanol memiliki sifat tidak berwarna, 

volatil dan dapat bercampur dengan air (Kartika dkk., 1997). Ada 2 jenis etanol 

menurut Rama (2008), etanol sintetik sering disebut metanol atau metil alkohol 

atau alkohol kayu, terbuat dari etilen, salah satu derivat minyak bumi atau batu 

bara. Bahan ini diperoleh dari sintesis kimia yang disebut hidrasi, sedangkan 

bioetanol direkayasa dari biomassa (tanaman) melalui proses biologi (enzimatik 

dan fermentasi). 

2.8. Asam Asetat (Cuka Fermentasi) 

Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam 

organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. 

Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Rumus ini seringkali ditulis dalam 

bentuk CH3-COOH, CH3COOH, atau CH3CO2H. Asam asetat murni (disebut 

asam asetat glasial) adalah cairan higroskopis tak berwarna, dan memiliki titik 

beku 16,7°C. Larutan asam asetat dalam air merupakan sebuah asam lemah, 

artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H+ dan CH3COO- (Anon,2012). 

Asam asetat yang berasal dari hasil fermentasi disebut cuka fermentasi. 

Menurut Daulay dan Rahman (1992), kriteria mutu cuka yang utama adalah 

kandungan asam asetatnya. Di Amerika Serikat, konsentrasi asam asetat minimal 

yang berlaku adalah 4% (b/v). Cuka fermentasi didefinisikasikan sebagai produk 

cair yang mengandung asam asetat dan diperoleh melalui fermentasi bahan-bahan 
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yang mengandung gula atau alkohol dengan atau tanpa penambahan bahan 

tambahan makanan yang diijinkan (SNI 01-4371-1996). Cuka fermentasi yang 

dibuat menjadi cuka makan, dibedakan menjadi cuka meja dan cuka dapur. 

Perbedaannya dilihat dari  kandungan asam asetat yang terdapat didalamnya, yaitu 

cuka meja kadar asam asetatnya 4 - 12,5% dan cuka dapur kadar asam asetat 

minimalnya 12,5% (SNI 01-3711-1995). 

2.9. Saccharomyces cerevisiae 

Nama ilmiah Saccharomyces cerevisiae berarti khamir yang melakukan 

fermentasi gula pada sereal (Saccharo-mocus cerevisiae) untuk menghasilkan 

alkohol dan karbon dioksida. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu 

jenis khamir. Khamir adalah fungi uniseluler yang eukariotik. Sel khamir yang 

termasuk jenis Saccharomyces berbentuk bulat, oval atau memanjang dan dapat 

membentuk pseudomiselium. Reproduksi Saccharomyces dilakukan dengan 

membentuk tunas dan spora seksual (Fardiaz, 1992; Jutono, 1980).  Khamir dan 

bakteri telah digunakan untuk produksi etanol. Bakteri yang paling banyak 

digunakan adalah Zymomonas mobilis. Khamir yang umum digunakan adalah 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uvarum (Carlsbergensis), 

Schizosacchanomyces pombe dan Kluyveromyces fragilis (Crueger and Crueger, 

1990). Klasifikasi Saccharomyces cerevisiae adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi 

Division : Ascomycota 

Subdivision : Saccharomycetes 

Ordo : Saccaromycetales 

Familia : Saccharomycetaceae 
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Genus : Saccharomyces 

Spesies : Saccharomyces cerevisiae 

Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

sebagai tempat tumbuhnya, berupa temperatur, pH dan medium. Strain mesofilik 

Saccharomyces dapat tumbuh secara optimum pada temperature 28-35°C 

(Atkinson dan Mavituno, 1991). Khamir pada umumnya dapat tumbuh dan secara 

efisien melakukan fermentasi etanol pada pH 3-8,5 dan bersifat fakultatif aerobik 

(Kosaric dkk., 1983). Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk 

menggunakan berbagai jenis gula yaitu : glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, 

maltosa, manosa, rafinosa, treholusa, dan malfotriosa (Kosaric dkk., 1982). Gula 

dalam medium yang masih dalam bentuk sukrosa dihidrolisis terlebih dahulu oleh 

enzim invertase menjadi glukosa dan fruktosa. Saccharomyces cerevisiae dapat 

menghasilkan invertase. Selanjutnya glukosa dan fruktosa masuk dalam sel 

melalui difusi dengan perantara dan transport aktif (Kosaric dkk.,1982). Setelah 

itu glukosa akan difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi etil alkohol 

melalui jalur Embden – Meyerhof . Piruvat yang terbentuk dari proses glikolisis 

kemudian dirubah menjadi asetaldehid dan CO2 oleh enzim piruvat 

dekarboksilase, setelah itu oleh enzim alkohol dehidrogenase dirubah menjadi 

etanol (Gambar 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 



19 
 

Glukosa 
 

Glukosa-6-fosfat 
 

Fruktosa-6-fosfat 
 

Fruktosa-1,6- bifosfat 
 

Gliseraldehid-3-fosfat 
 

2-fosfogliserat 
 

Fosfoenol piruvat 
 

Piruvat 
 
 

Laktat   Asetal dehid   Asetat 
 

Etanol 
 

Gambar 1. Jalur Embden-Meyerhof (Sumber: Madigan dkk., 2000) 

2.10. Acetobacter aceti 

Acetobacter adalah sebuah genus bakteri penghasil asam asetat, yang 

ditandai dengan kemampuannya mengubah etanol (alkohol) menjadi asam 

asetat (asam cuka) dengan bantuan udara. Ada beberapa bakteri dari golongan lain 

yang mampu menghasilkan asam asetat dalam kondisi tertentu, namun semua 

anggota genus Acetobacter dikenal memiliki kemampuan ini (Anon, 2013). 

Bakteri pembentuk asam asetat melakukan oksidasi metil alkohol menjadi 

asam asetat dan mampu mengoksidasi komponen – komponen organik lain, 

termasuk asam asetat. Sifat spesifik bakteri ini adalah mampu mengoksidasi 

etanol menjadi asam asetat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk industri vinegar. 

Acetobacter aceti hidup di mana pun fermentasi gula terjadi. Tumbuh di suhu 

yang berkisar 25-30oCdan pH yang berkisar 5,4-6,3. Untuk waktu yang lama 
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dalam menghasilkan asam asetat dari alkohol Acetobacter aceti adalah aerob 

obligat yang berarti bahwa ia memerlukan oksigen untuk tumbuh. 

 


