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Pengantar redaksi, 

Akhirnya setelah bergelut dengan 
berbagai kesulitan, terkabullah upaya 
memunculkan majalah ilmiah populer 
BioS. Mempopulerkan masalah pernik
pernik i!miah hasil penelitian, catatan
catatan kecil penelitian, dan ulas balik, 
menjadi tujuan utama penerbitan BioS. 
Dengan demikian kajian ilmiah dapat 
menjadi membumi pada masyarakat 
luas. Memang tidak terlepas dari 
kesu!itan, misalnya term/istilah-istilah 
nama-nama ilmiah dan kimia tidak 
selalu mudah atau ada padan bahasa 
I ndonesianya. 

BioS menampung informasi tentang 
biota, yang dalam batas waktu tertentu 
sulit dicari batas tegas antara biota dan 
nonbiota, dan segala aspek 
kehidupannya. Kali ini materi yang 
tersaji lebih diwarnai dunia tumbuhan, 
dan diharapkan di edisi yang akan 
datang lebih bervariasi. Rubrik-rubrik 
khusus juga akan selalu disertakan, 
seperti tokoh, kekayaan hayati, 
advetorial, mari bertanya jawab. 
Meskipun secara periodik BioS akan 
terbit pada April dan Oktober, edisi
edisi khusus juga dapat dilepaskan 
seperti edisi perdana kafi ini. 
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Saccharomyces cerevisiae: 
Mesin Biologi Penghasil Alkohol 

Karina Bianca Lewerissa 
Faku/tas Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang cukup 
penting peranannya di dalam industri mikrobial. Pemanfaatan 
khamir ini di bidang pangan boleh jadi sudah dilakukan sejak 
jaman lampau, di dalam pembuatan roti dan minuman 
beralkohol (beverages). Saat ini, S. cerevisiae memiliki nilai 
komersial yang tinggi karena kegunaannya di dalam industri 
(sebagai contoh di dalam industri bir, roti, fermentasi anggur, 
dan produksi alkohol). Melalui proses fermentasi yang terjadi 
secara alami, telah dilakukan seleksi strain S. cerevisiae yang 
potensial pemanfaatannya bagi industri. 

Saccharomyces cerevisiae 
(Brock, 2006) 

Diduga keras, isolasi S. cerevisiae pad a awalnya diperoleh dari 
kulit buah anggur dan ditemukan secara tak sengaja. Jika buah anggur diperas untuk 
menghasilkan sari buah, maka sejumlah kecil khamir yang terkdndung pada buah anggur 
terse but melakukan proses respirasi. Pertumbuhan pesat dari sel-sel khamir menyebabkan 
kandungan oksigen di dalam sari buah tersebut menipis, dan kondisi tanpa oksigen tercapai. 
Dalam kondisi inilah proses fermentasi terjadi, dan alkohol terbentuk. Mengapa proses ini 
dapat terjadi ? S. cerevisiae mampu melakukan 2 jenis metabolisme, fermentasi dan 
respirasi. Dalam kondisi aerob, S. cerevisiae melakukan respirasi, sementara dalam 
keadaan anoxic (tanpa oksigen) organisme ini melakukan proses fermentasi. Dalam proses 
fermentasi, terjadi penurunan jumlah sel, sebaliknya dihasilkan alkohol dan C02• Produk 
alkohol inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh man usia di ualam industri. 

Selain itu, S. cerevisiae merupakan organisme eukariot yang banyak digunakan sebagai 
model di bidang biologi sel dan molekuler, sama kasusnya dengan E. coli sebagai 
organisme model darijenis prokariot. 

Sel S. cerevisiae berbentuk bulat sampai oval, dengan ukuran diameter berkisar antara 
5-10 mikrometer. Reproduksinya dilakukan dengan proses pembelahan yang dikenal 
dengan istilah budding (pertunasan ). 
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