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ABSTRAK 
 

Pada perkembangannya penerapan ilmu bioteknologi tidak hanya didasari 
pada ilmu biologi semata, tetapi juga pada ilmu terapan lainnya seperti 
mikrobiologi komputer, biologi molekular dan lain sebagainya. Melihat hal ini 
penulis mengambil pembahasan permasalahan tentang Sacharomyces cerevisiae 
yang merupakan genus khamir atau ragi atau yeast yang memiliki kemampuan 
merubah glukosa menjadi alkohol dan CO2.  

Pengerjaan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran nilai 
perkiraan dari pertumbuhan mikroorganisme Sacharomyces cerevisiae dalam 
bentuk grafik serta memberikan informasi tentang sifat karakteristik dari 
pertumbuhan mikroorganisme Sacharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi 
fed-batch atau umpan-curah. Dalam proses penggambaran grafik pertumbuhan 
mikroorganisme saccharomyces cerevisiae terdapat beberapa tahapan-tahapan 
proses  yang diantaranya dengan memasukkan nilai awal dari konsentrasi 
biomassa, memasukkan nilai konsentrasi substrat awal, memasukkan nilai awal 
dari volume broth, memasukkan nilai konsentrasi substrat yanng masuk selama 
berjalannya waktu proses fermentasi, dan nilai awal dari miu, ks, km, ky. Batas 
waktu yang digunakan dalam penggambaran grafik pertumbuhan mikroorganisme 
pada proses fermentasi fed-batch adalah 44 jam. 

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
perancangan penggambaran grafik pertumbuhan mikroorganisme ini dapat 
digunakan sebagai gambaran dan perbandingan dalam pengembangbiakan yang 
sebenarnya, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan uji coba 
pengembangbiakan mikroorganisme secara manual. 
 
Keyword: Saccharomyces cerevisiae, Grafik, Pertumbuhan Mikroorganisme, 
Fermentasi fed-bacth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada perkembangannya penerapan ilmu bioteknologi tidak hanya didasari 

pada ilmu biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu murni dan terapan lainnya, 

seperti mikrobiologi komputer, biologi molekular, genetika, kimia, matematika, 

dan lain sebagainya. Melihat hal ini penulis mengambil pembahasan permasalahan 

tentang Saccharomyces cerevisiae yang merupakan genus khamir atau ragi atau 

yeast yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. 

Beberapa kelebihan saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi yaitu 

mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang 

tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat 

mengadakan adaptasi. Sedangkan pengertian dari fermentasi itu sendiri adalah 

suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat atau nutrisi organik 

melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Camacho-Ruiz L, 

Pérez-Guerra N, Roses RP. 2003). Menurut Dr. Anton Muhibuddin (2011), 

beberapa spesies Saccharomyces cerevisiae mampu memproduksi etanol hingga 

13.01 %. Hasil ini lebih bagus dibanding genus lainnya seperti Candida dan 

Trochosporon. 

Dan teknik fermentasi yang akan digunakan nantinya dalam penelitian 

perkembangbiakan ini adalah fed-batch yang dimana fed-batch itu sendiri adalah 

suatu metode yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup, 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor sehingga volume 

kultur makin lama makin bertambah (Rusmana, 2008). 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses 

perkembangbiakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae secara fermentasi, 

dengan glukosa sebagai sumber karbon (makanan) yang diberikan dalam bentuk 

cair. Besaran-besaran lain yang dapat mempengaruhi perkembangbiakan adalah 

pH dan temperature. Melalui proses perkembangbiakan fermentasi maka 

mikroorganisme dapat berkembangbiak secara bertahap, sehingga membutuhkan 

banyak makanan serta waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, dibidang ilmu 

teknologi informasi adalah sebuah aplikasi simulasi pertumbuhan biomasa yang 

awalnya secara manual dikembangkan secara terkomputerisasi. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis akan membuat sebuah aplikasi 

penggambaran grafik pertumbuhan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae 

yang nantinya dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan mikroorganisme ini 

dari awal sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan dalam bentuk sebuah 

grafik pertumbuhan. 

Nantinya dalam penggambaran grafik pertumbuhan mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae yang berbasis web dengan menggunakan PHP 

(Hypertext Preprocessor) sebagai bahasa script, yang nantinya akan disisipkan 

kedalam HTML untuk membuat web yang dinamis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskam masalah, yaitu bagaimana merancang serta membuat sebuah aplikasi 
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simulasi berbasis web yang dapat mensimulasikan pertumbuhan mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi fed-batch dari awal sampai 

akhir. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 

akhir ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dirancang ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

memperkirakan dan memberikan gambaran nilai dari pertumbuhan 

mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi 

fed-batch. 

2. Dengan masukan awal dibatasi pada konsentrasi biomassa awal, 

konsentrasi substrat yang masuk, laju aliran substrat, volume broth, 

konsentrasi dari miu, km, ks, dan ky. 

3. Hasil yang didapatkan nantinya berupa grafik pertumbuhan 

mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae 

4. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan bahasa pemprograman PHP 

versi 5.4.3. 

5. Aplikasi yang dirancang ini menggunakan sistem server XAMP versi 

2.2. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat sebuah grafik 

pertumbuhan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae berbasis web yang dapat 
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digunakan untuk memperkirakan dan memberikan gambaran nilai pertumbuhan 

serta dapat memberikan informasi tentang sifat karakteristik dari mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae secara fermentasi fed-batch. Sehingga dapat membantu 

dalam hal pengembangbiakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dengan 

maksimal. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi tugas akhir ini adalah : 

1. Sebagai aplikasi penggambaran grafik dari pertumbuhan 

mikroorganisme (biomassa) Saccharomyces cerevisiae secara 

fermentasi fed-batch. 

2. Dapat memberikan gambaran nilai pertumbuhan serta detail sifat 

karakteristik dari mikroorganisme (biomassa) Saccharomyces 

cerevisiae secara fed-batch. 

3. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk 

simulator pengembangan mikroorganisme (biomassa) Saccharomyces 

cerevisiae secara fermentasi fed-batch. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Langkah-langkah pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas akhir 

ini antara lain : 

a) Studi Literatur 

Mengumpulkan referensi baik dari buku maupun internet serta 

penelitian pendahulu. Sebagai acuan untuk referensi tentang 
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penggambaran dan pembuatan aplikasi pertumbuhan mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae. 

b) Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 

klarifikasi melalui studi literature. 

c) Perancangan Sistem  

Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Setelah melakukan analisa awal 

tentang kebutuhan sebuah sistem maka tahap berikutnya adalah 

pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan rancangan. Pada 

tahap ini juga dilakukan perancangan diagram-diagram yang akan 

digunakan untuk implementasi dalam aplikasi simulator 

mikroorganisme saccharomyces cerevisiae yang akan dibuat. 

d) Pembuatan Progam 

Membuat Aplikasi penggambaran grafik pertumbuhan mikroorganisme 

Saccharomyces cerevisiae berbasis WEB yang sesuai dengan analisa 

dan perancangan yang telah dilakukan. 

e) Pembuatan Naskah Skripsi 

Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar 

dicatat dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan 

dasar-dasar teori dan metode yang terlibat didalamnya, diantaranya 

desain aplikasi dan implementasinya, serta hasil pengujian aplikasi 

termasuk juga perbaikannya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

  Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 

dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab. Untuk 

memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 

mengenai materi-materi dari bab-bab yang ada dalam penulisan tugas akhir 

sebagai berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir 

ini. 

BABII TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 

pembuatan tugas akhir ini. 

BABIII METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 

pembuatan Tugas Akhir yang digunakan untuk mengolah sumber 

data yang dibutuhkan sistem anatara lain: Flowchart, DFD,CDM-

PDM. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari sistem secara 

keseluruhan. Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji 

coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 

dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 

analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
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implementasi. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 

menemukan kesalahn-kesalahan dari program yang mungkin 

terjadi sehingga dapat diperbaiki. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 

pengembangan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA  

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

serta referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas 

akhir ini. 
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