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V. PEMBAHASAN 

 

5.1 Pengaruh Bee Pollen dan Sel Terimmobilisasi pada pH dan Keasaman Total 

Mead 

 

Selama fermentasi mead, pH semakin menurun sebelum akhirnya perlahan-lahan 

menjadi stabil (Gambar 4.1). Nilai pH akhir dari semua perlakuan (BP, DL, dan SL) 

lebih rendah dibandingkan dengan pH akhir mead kontrol (K). Dari semua perlakuan, 

pH dari SL terlihat paling menonjol penurunan pH-nya, diikuti oleh BP dan DL. 

Sroka & Tuszynski (2007) menyatakan bahwa saat honey-must terfermentasi, asam 

suksinat dan asam asetat terbentuk. Asam-asam ini meningkatkan keasaman total dari 

mead dan menurunkan pH-nya. Rendahnya pH, diantara faktor-faktor yang lain, 

disinyalir sebagai salah satu penyebab fermentasi premature (fermentasi selesai 

sebelum waktunya) dalam minuman alkoholik (Bisson, 1999).  

 

Semakin besar penurunan pH mengindikasikan semakin banyak penyerapan 

amonium oleh sel-sel yeast melalui mekanisme ion antiport (transport aktif dimana 

terdapat dua macam zat dengan arah berbeda) antara amonium dan hidrogen 

(Colombie et al., 2007). Sel terimobilisasi memfasilitasi sel-sel yeast untuk dapat 

berkembang lebih cepat dan melindungi dari inhibitor dibandingkan free cells 

sehingga dapat melakukan mekanisme metabolisme lebih cepat (Norton et al., 1994), 

menyebabkan penurunan pH maksimal sampai akhirnya stabil, sedangkan bee pollen 

yang ditambahkan pada BP mengandung potassium dan garam-garam kalsium (Silva 

et al., 2009) sehingga menyebabkan salinisasi (peningkatan kadar garam) dan 

menyebabkan penurunan pH serta peningkatan keasaman total. Di akhir fermentasi, 

stabilitas dari mikroba menurun sehingga nilai pH terkoreksi lagi (Roldan et al., 

2011). 

 

Keasaman total juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembuatan wine. 

Tipe keasaman yang berperan dalam sensasi rasa yang dihasilkan adalah keasaman 
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total (total acidity). Keasaman total yang terlalu rendah (2 g asam tartarat/L) akan 

membuat wine menjadi kurang segar sebaliknya apabila terlalu tinggi (11 g asam 

tartarat/L) akan memberikan rasa tajam pada wine dan menjadikan tidak enak untuk 

diminum (Jolicoeur, 2013) sehingga pengukuran nilai keasaman total diperlukan 

dalam pembuatan wine. Terlihat adanya hubungan antara pH dan keasaman total 

selama fermentasi mead (Gambar 4.1 dan Gambar 4.2) dimana semakin menurunnya 

nilai pH maka nilai keasaman total akan semakin meningkat dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

5.2 Pengaruh Bee Pollen dan Sel Terimobilisasi pada Kandungan Alkohol (%) 

dan Kandungan Gula (
o
Brix) Mead 

 

Konversi kandungan gula menjadi alkohol merupakan proses penting dalam 

pembuatan wine. Selama proses fermentasi mead, kandungan alkohol yang terbentuk 

berhubungan dengan kandungan gula (
o
Brix) pada mead (Gambar 4.3 dan 4.4). 

Semakin tinggi kandungan alkohol yang terbentuk, maka nilai kandungan gula 

(
o
Brix) akan menurun. Total kandungan gula (

o
Brix) selama fermentasi merupakan 

indikator aktivitas dari yeast dalam menggunakan gula yang terkandung dalam 

larutan yang terfermentasi (Kaur et al., 2014). Saat nilai kandungan gula (
o
Brix) 

menurun, kandungan gula di dalam mead juga menurun dan keasamannya meningkat 

karena terbentuknya alkohol. Hal ini yang menyebabkan terbentuknya rasa asam 

mead.  

 

Nilai kandungan alkohol yang dicapai bervariasi antara 8,5%-9,5%. Variasi nilai 

kandungan alkohol ini dapat disebabkan karena adanya inhibitor, kondisi perlakuan 

penelitian yang dilakukan, dan kondisi fermentasi lainnya. Nilai kandungan alkohol 

akhir dari PET dengan penambahan bee pollen (BP) lebih kecil dibandingkan dengan 

PET menggunakan sel terimmobilisasi (DL dan SL), namun kandungan alkoholnya 

lebih besar dibandingkan dengan kontrol (K). Hal ini disebabkan karena bee pollen 

sendiri dalam fermentasi mead berfungsi sebagai aktivator fermentasi karena 
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mengandung yeast assimilable nitrogen (YAN) terutama asam-asam amino yang 

dapat memperkaya media rendah nitrogen dan diperlukan oleh yeast untuk 

berkembang (Bell & Henschke, 2008).  

 

Secara keseluruhan, nilai akhir kandungan alkohol dari mead dengan sel 

terimobilisasi hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan free cells. Hal ini 

disebabkan karena dengan sel terimmobilisasi, sel-sel yeast terlindungi dari inhibitor 

dan kondisi-kondisi fermentasi lain yang tidak menguntungkan sehingga 

menyebabkan perkembangan sel yeast yang lebih cepat. Semakin banyak sel-sel yeast 

yang berkembang dapat mengkonversi kandungan gula dalam honey-must menjadi 

alkohol atau metabolit sekunder lainnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yu et al., (2007) dimana produktifitas alkohol dalam fermentasi lebih 

tinggi dalam sistem terimmobilisasi dibandingkan dengan sistem free cells karena sel 

yeast dalam sistem terimmobilisasi konsumsi gulanya lebih cepat dan efisien. 

 

5.3 Pengaruh Bee Pollen dan Sel Terimobilisasi pada Kandungan Antioksidan 

Mead 

 

Senyawa-senyawa fenolik secara alami terkandung dalam madu seperti vitamin,k 

enzim, asam-asam organik, dan senyawa fenolik (Rajalakshmi & Narasimhan, 1996 

dalam Carol et al., 2005) namun bergantung pada asal bunganya (Nagai et al., 2006). 

Senyawa polifenol berperan penting pada warna, rasa (astringent), dan kandungan 

antioksidan dalam suatu bahan (Paixao et al., 2007). Alkohol dalam wine membantu 

terekstraknya senyawa-senyawa dalam bahan seperti polifenol, flavonoid, fosfolipid, 

dan protein (Roldan et al., 2011) antosianin, katekin, proantosianidin, flavonol, dan 

stilben yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang dapat melindungi sistem 

kardiovaskular (Tarko et al., 2008). 

 

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa dari semua perlakuan terjadi peningkatan 

antioksidan selama proses fermentasi mead. Namun, BP mempunyai peningkatan 
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antioksidan paling besar diantara perlakuan lain. Hal ini dapat disebabkan karena 

dalam bee pollen sendiri telah terkandung senyawa-senyawa antioksidan (Lejam et 

al., 2007 dalam Roldan et al., 2011) antara lain mineral, vitamin, karotenoid, dan 

asam-asam amino (Gonzales et al., 2006). Etanol yang terbentuk selama proses 

fermentasi membantu memperluas lapisan luar dari dinding bee pollen (exine) 

sehingga meningkatkan daya larut senyawa-senyawa bioaktif-nya (Roldan et al., 

2011). 

 

5.4 Pengaruh Bee Pollen dan Sel Terimobilisasi pada Karakteristik Sensori 

Mead 

 

Hasil uji sensori mead dapat dilihat pada Gambar 4.7. Turbiditas dari hasil analisis uji 

sensori mempunyai hasil berbeda signifikan (0,001<p<0,01). Turbiditas dengan 

rating paling tinggi adalah mead pada BP. Hasil ini berkaitan dengan penambahan 

bee pollen yang menambah turbiditas pada mead dalam BP. Warna dari semua 

perlakuan berbeda namun kurang signifikan (0,01<p<0,05). Hasil analisis sensori 

pada aroma (kualitas) menghasilkan nilai p yang berbeda signifikan (0,001<p<0,01). 

Aroma (kualitas) pada BP dengan penambahan bee pollen mendapatkan rating paling 

tinggi dimana dijabarkan beraroma buah-buahan, manis, dan asam (seperti aroma 

tape). Aroma pada kontrol (K) dijabarkan seperti aroma buah-buahan dan seperti 

rumput yang disebabkan terbentuknya senyawa etil oktanoat (Castro-Vaquez et al., 

2007 dalam Pereira et al., 2014), sedangkan pada DL dan SL yaitu seperti aroma 

buah kering. Aroma buah-buahan (fruity) atau bunga (flowery) timbul karena 

terbentuknya senyawa ester dalam mead terutama etil suksinat, feniletil asetat, dan 

butil asetat dan senyawa etil oktanoat (Pereira et al., 2014).  

 

Uji sensori rasa memberikan hasil berbeda kurang signifikan (0,01<p<0,05). Rasa 

asam (astringent) dirasakan di semua perlakuan mead. Penjabaran rasa hampir sama 

dengan penjabaran aroma sebelumnya. Mead dari kontrol (K) dijabarkan paling pahit 

dibandingkan dengan perlakuan lain dan agak asam sedangkan mead dari DL dan SL 
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tidak jauh berbeda penjabarannya yaitu pahit, agak asam, ada sedikit rasa manis. Rasa 

mead pada BP sedikit pahit dan sedikit manis seperti buah-buahan. Rasa pahit timbul 

karena meningkatnya senyawa fenolik dalam mead (Roldan et al., 2011), rasa asam 

timbul karena terbentuknya asam-asam (Sroka & Tuszynski, 2007), rasa manis timbul 

karena persepsi rasa dengan adanya alkohol dalam mead (Kaur et al., 2014). Secara 

overall, hasil dari uji sensori adalah berbeda signifikan (0,001<p<0,01) dan mead dari 

BP mempunyai rating paling tinggi dibandingkan perlakuan lain. 

 

5.5 Pengaruh Bee Pollen dan Sel Terimmobilisasi pada Laju Fermentasi Mead  

 

Laju fermentasi bergantung pada konsentrasi inhibitor seperti asam lemak (asam 

heksanoat, asam oktanoat, asam dekanoat), protein (enzim), furfural, dan 

hidroksimetilfurfural (Viegas, Sa-Correia, 1995, Bison, 1999, Cabral et al., 2001, 

Malherbe et al., 2007 dalam Sroka et al., 2013). Konsentrasi inhibitor yang tinggi 

akan menghambat laju fermentasi. Inhibitor berinteraksi secara sinergis dengan 

tekanan osmotik yang tinggi dan peningkatan kandungan alkohol selama fermentasi 

(Sroka et al., 2013). Fermentasi mead menggunakan sel terimobilisasi terutama 

imobilisasi single layer menghasilkan laju fermentasi dan waktu fermentasi yang 

lebih cepat dibandingkan fermentasi secara free cells dan penambahan bee pollen 

(Tabel 4.9 dan Gambar 4.8).  

 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Navratil et al. (2001) dimana penggunaan 

sel terimobilisasi dalam fermentasi mead dapat meningkatkan laju fermentasi. Hal ini 

disebabkan karena sel yeast yang terimobilisasi dalam matriks terlindungi dari 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti pH, temperatur, dan inhibitor-

inhibitor (Kocher et al., 2006; Park & Chang, 2000) sehingga pertumbuhannya lebih 

cepat. Laju fermentasi mead dengan immobilisasi sel single layer lebih cepat 

dibandingkan dengan double layer kemungkinan terjadi karena pada sel single layer 

kontak substratnya lebih cepat, berbeda dengan penelitian Pereira et al. (2014) yang 

melaporkan bahwa fermentasi menggunakan immobilisasi double layer laju 
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fermentasinya yang lebih cepat dibandingkan fermentasi menggunakan immobilisasi 

single layer. Perbedaan ini dapat disebabkan karena perbedaan jenis yeast yang 

digunakan, agen immobilisasinya, adanya kebocoran matriks sel, komposisi honey-

must, dan kondisi fermentasi. Kebocoran matriks merupakan salah satu masalah 

utama dalam immobilisasi sel dan umumnya terjadi pada saat terjadi pembentukan 

karbon dioksida, dimana matriks sel menjadi berpori karena gelembung-gelembung 

karbon dioksida (Bezbradica et al., 2007). Namun dibandingkan dengan kontrol, 

fermentasi mead dengan penambahan bee pollen menunjukkan laju fermentasi yang 

lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan penambahan bee bollen, kandungan 

didalamnya yaitu asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat dan asam linolenat 

(Xu et al., 2009) yang dimetabolisme oleh sel-sel yeast selama proses fermentasi 

membantu meningkatkan laju fermentasi.  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


