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Strain Kllier Saccharomyces: Aplikasi Untuk Produksi Apel Wine 
 

 Aktivitas Strain Killer secara luas didistribusikan oleh koleksi  yeast yang 

disimpan dalam kultur murni serta strain yang diisolasi dari lingkungan yang berbeda / 

fermentasi. Hal ini diyakini bahwa Strain Killer memainkan peran penting dalam 

ekologi yeast, yang merupakan mekanisme kompetitif yang memungkinkan Killer yeast 

untuk menghilangkan pesaing sensitif di relung ekologinya. Terlepas dari penerapan 

Killer strain dalam kedokteran dan industri farmasi, ada juga penelitian tentang 

penerapan Killer strain di sektor pembuatan wine. Racun Killer mungkin menjadi faktor 

penyebab penghambatan dan perpanjangan fermentasi wine, sebagai hasil dari pengaruh 

antagonis pada strain sensitif ragi wine. Banyak sekali upaya dalam penggunaan strain 

Killer secara alami atau rekayasa sebagai kultur starterdalam fermentasi bir dan wine. 
Penggunaan teknologi DNA rekombinan memungkinkan adanya desain kultur strain 

killer lebih banyak yang ditandai dengan sangat luasnya aktivitas strain killer dan 

mampu melawan infeksi potensial ragi yang disebabkan oleh Candida, Kloeckera / 

Hanseniaspora dan Pichia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan 

kemungkinan penggunaan Strain Killer Saccharomyces paradoksus (K1), S. cerevisiae 

(K2) dan Saccharomyces capensis (K3) dalam industri apel wine. Ketiga spesies 

Saccharomyces ini dipilh karena karena aktivitas Strain Killer mereka dapat digunakan 

terhadap mikrobiota indigenous pada apel. Hal ini dapat mencakup potensi 

mikroorganisme pembusuk anggur seperti Kloeckera / Hanseniospora (ester noda), 

Candida mycoderma (film pembentukan), Schizosaccharomyces pombe 

(deacidification), jamur berserabut (mikotoksin) atau yeast yang lain (pembentukan 

asam volatil dan ester). Dalam penelitian ini termasuk penentuan pH optimal dan suhu 

untuk aktivitas killer toxin dan aktivitas  spektrum terhadap strain pembusukan yang 

dipilih dari yaest dan jamur. Pada akhir tahap percobaan, efek strain yeast 

Saccharomyces pada profil  apel wine dipelajari.. 

 Dari hasil yang diperoleh Tahap pertama dari analisis ini adalah untuk 

menentukan pH optimal aktivitas killer toxin untuk K1, K2 dan K3 dan suhu optimal 

pembentukan. Aktivitas tertinggi toksin K1 dan K3 diamati pada pH 4,8 dan toksin K2 

pada pH 4.0 serta jumlah terbesar dari protein diproduksi pada 18 dan 28°C (Gambar 1). 

 

Gambar 1 . Analisis pH dan Temperatur Optimal 

Sensitivitas yang lebih tinggi ditunjukkan pada R. nigricans untuk  semua aktivitas 

racun killer (Killer Toxin) telah terbukti. Killer Toxin yang disekresikan oleh strain ragi 

lainnya dapat menghambat pertumbuhan jamur ditunjukkan pada Tabel.1 Dalam 
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penelitian pembusukan oleh kultur yeast, Aktivitas racun bervariasi. Racun tidak 

menghambat E. capsularis . Demikian pula, racun K2 tidak mempengaruhi 

pertumbuhan strain C. pulcherrima. Sisa themicroorganisms menunjukkan kerentanan 

terhadap protein Killer. Strain Killer dianalisis dalam  menangkal infeksi dari yeast 

seperti K. apiculata (sintesis dalam jumlah besar ester dan organik asam - ester 

kontaminasi), R. mucilaginosa (perubahan warna putih) dan S. pombe (25), yang umum 

diindustri anggur.  

 

Penelitian lebih lanjut menentukan efek strain killer Saccharomyces ragi pada 

proses fermentasi dan komposisi kimia apel wine. Hal ini ditandai oleh keasaman 

rendah (1,83 g / L) dan rasio tinggi dari ekstrak (16,2%) (Tabel 1). Ini mungkin terkait 

dengan Ukuran buah-buahan, khususnya proporsi kulit daging. apel untuk produksi 

anggur harus kecil dan memiliki proporsi tinggi kupas untuk daging, dan asam organik 

terutama terletak di bawah kulitnya. Analisis semua strain Killer  dalam penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pemula untuk produksi apel wine. Hal tersebut ditandai dengan 

aktivitas antimikroba spektrum yang luas terhadap mikroorganisme pembusuk wine 

(Mis C. pulcherrima, K. Apiculata). Anggur diproduksi menggunakan S. cerevisiae 

menunjukkan kandungan tertinggi etanol (10,64% vol.), yang didampingi oleh 

penggunaan gula yang relatif tinggi. Namun, konsentrasi komponen volatil jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan S. paradoksus dan strain S. capensis. Apel wine yang 

diproduksi dengan S. capensis mendapatkan hasil yang terbaik selama proses evaluasi 

sensorik dan diproduksi lebih besar pada jumlah gliserol, ester volatil dan alkohol yang 

lebih tinggi. Meskipun menjadi fermentor terlemah di antara analisis kulture, strain S. 

capensis dapat digunakan untuk produksi sari, dan ketika jumlah etanol melebihi 6% 

vol. tidak diperlukan. 


