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Wine dari beras china merupakan minuman yang tanpa didistilasi yang terkenal
di Cina Selatan. Sejauh ini, control suhu dalam proses pembuatan wine dari beras China
adalah parameter pengendali yang sangat penting dalam mengatur kualitas wine. Suhu
selama fermentasi wine mempengaruhi pertumbuhan ataupun kematian sel, selama 20
jam suhu mempengaruhi pertumbuhan sel dan konsentrasi sel yang mempengaruhi
produksi etanol terutama untuk S. cerevisiae yang mentransfer glukosa menjadi etanol .
Pada hidrolisis pati, suhu juga mempengaruhi hidrolisis pati dari beras ketan. Suhu juga
mempengaruhi pertumbuhan sel pada fermentasi. Karena suhu mempengaruhi
pertumbuhan bakteri yang menghasilkan asam – asam organik. Namun suhu dapat
dikontrol secara manual tetapi perlu diketahui suhu optimal pada berbagai tahap proses
fermentasi wine. Untuk menentukan suhu optimal, perlu dikembangkan proses fermentasi
model kinetik. Suhu optimum untuk menghidrolisis enzim selulosa biasanya 45o – 50o C
lebih tinggi dari fermentasi wine dari beras China (30o – 35o C) dengan mengguakan S.
cerevisiae. Namun pada proses fermentasi suhu dinaikkan mencapai 50o C. Wine dari
beras China merupakan jenis fermentasi SSF (Simultan Saccharifikasi dan Fermentasi).
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk meningkatkan produksi wine beras China skala
industri.

Metode:

Bahan yang digunakan adalah beras China Dari Shaoxing Nverhong Rice Wine
Company (Zhejiang,China) dan disimpan pada suhu kamar, namun dalam
pengaplikasiannya disimpan pada suhu 4o C.Model matematika, mencakup variasi
temporal konsentrasi pati, maltose, maltotriosa, sel-sel ragi, etanol, oksigen terlarut,
gandum, pati kompleks.Selama proses fermentasi wine beras cina, maltose dan
maltotriosa adalah gula utama yang digunakan oleh S. cerevisiae Su-25 menghasilkan
etanol dan produk lainnya.

Dilakukan fermentasi pada wine dari beras China dengan ragi S.cerevisiae Su-25
dan gandum. Ragi disimpan pada suhu 4o C pada YPD agar miring dan dipindahkan ke
YPD agar yang lain yang disimpan selama 24 jam dengan suhu 28o C. Berdasarkan
perbandingan 1:10, benih ragi diinokulum dengan menggunakan YPD agar dan dikultur
selama 18 jam. Percobaan dilakukan dalam fermentor tank 7 – L (BioFlow/ CelliGen
115, New Brunswick Scientific, Enfield, CT, USA). Metode analisis dengan
menggunakan metode HPLC, dua ml sampel dari masing masing agar kemudian
disentrifugasi dan disaring melalui Filter Durapore (PVDF), dan dianalisis dengan HPLC.
Laju aliran 0,5 ml, fase gerak terdiri dari 60 ml asetonitril dan asam sulfat 1270 ml untuk
setiap 1000 ml pelarut.
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Hasil dan Pembahasan:
Menentukan variable pengendali utama. Untuk anggur beras Cina produksi

berdasarkan pada standar nasional Cina GB-13662-2000 yang dapat diklasifikasikan
menjadi empat jenis: jenis-kering (kadar gula ≤15 g · L-1), Setengah kering-jenis (15 g ·
L-1 b kadar gula ≤40 g · L-1), Setengah manis tipe (40 g · L-1 b gula kadar gula ≤ 100 g
·  L-1) Dan manis-jenis (kadar gula N 100 g · L-1). Konsentrasi maltosa mencapai
kapasitas tertinggi 90 g ·  L- 1 pada 25 jam dan itu tetap tidak berubah sampai 40 jam.
Kemudian, ia mulai mengurangi secara bertahap. Konsentrasi maltosa meningkat pada
konsentrasi tertinggi 79,5 g · L- 1 pada 25 jam dan kemudian dikurangi dengan cepat, dan
semua tiba di nilai lebih rendah pada 80. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol suhu
merupakan parameter penting untuk produksi etanol untuk Cina menyeduh anggur beras.
Hasil yang sama juga dilaporkan untuk fermentasi etanol industry. Etanol, maltosa dan
maltotriosa dianggap sebagai parameter pengendali utama.

Suhu merupakan parameter yang penting untuk etanol fermentasi. Laju reaksi
enzim untuk hidrolisis pati untuk menghasilkan maltosa dan maltotriosa juga terpengaruh
sesuai. Pengaruh suhu pada tingkat hidrolisis yang spesifik pati dan produksi etanol.
Parameter kinetic sebagai fungsi temperature, suhu merupakan gambarkan fermentasi
wine beras China.Wine dari beras China adalah produk fermentasi yang setengah padat.

Berikut merupakan perbandingan konsentrasi etanol dari data eksperimen dan
model pada berbagai suhu

Pada percobaan ini didapatkan hasul bahwa semua parameter dari model yang
dikembangkan, berlaku untuk proses SSF memiliki suhu optimal pada 23 ° C. Hal ini
jelas bahwa data eksperimental pada tingkat etanol yang lebih tinggi dari model yang
diprediksi. Alasannya adalah bahwa pertumbuhan ragi adalah lebih kuat pada 23 ° C, dan
memiliki waktu kelangsungan hidup lebih lama pada 23 ° C dari suhu lainnya. Akibatnya,
tingkat etanol lebih tinggi dihasilkan oleh ragi pada 23 ° C. Konsentrasi final percobaan
diprediksi bahwa etanol adalah 89,3 g · L- 1, yang merupakan 14% -21% lebih tinggi dari
proses SSF tradisional (pengendali manual).

Kesimpulan:
Suhu operasi fermentasi wine dari beras China dibatasi oleh suhu untuk alasan bahwa
suhu tinggi akan menyebabkan produksi asam organik yang berlebihan. Dengan
demikian, batas atas dan bawah suhu operasi yang 18° dan 33° C.
Model percobaan ini menunjukkan bahwa temperatur memiliki efek yang kuat pada
hidrolisis pati serta pertumbuhan sel dan produksi etanol. Suhu optimal adalah: selama
pertama 20 h suhu meningkat secara bertahap dari 26° C menjadi 31,9° C. Suhu operasi
sekitar 31,5° C berlangsung selama 13 jam. Setelah itu, menurun perlahan sampai 18° C
pada 68 h. Konsentrasi etanol adalah 89,3 g · L- 1. Model percobaan ini dapat dipredikisi
dapat memfasilitasi peningkatan produksi wine beras China di skala industri.


