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Bioreaktor adalah suatu alat untuk melakukan fermentasi, dalam invensi ini bioreaktor sendiri 
memiliki komponen utama berupa jaket selubung berbahan kaca yang berfungsi untuk tempat 
sirkulasi media pemanas atau pendingin dan penyaring kompatibel. Bioreaktor dalam invensi 
ini khusus untuk obyek berupa jamur RL1. Jamur RL1 merupakan kode inventor dimana jamur 
ini dihasilkan melalui serangkaian proses fermentasi tertentu fungi endofit tanaman meniran 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan jamur RL1 memiliki karakteristik yang unik, dimana jamur tersebut cenderung 

tumbuh di atas permukaan media dan selama proses pengembang biakkan media dijaga 

stabil. Pada proses sebelumnya, proses pengembangbiakkan jamur dilakukan secara 

konvensional, yaitu menggunakan cawan petri dan erlenmeyer. Dimana, jamur dibiakkan 

dalam beberapa wadah selama limabelas (15) hari, kemudian dipisahkan antara hasil padat 

dan cairannya, serta dilanjutkan dengan proses ekstraksi fase cair. Keseluruhan proses ini 

dilakukan pada alat yang berbeda, sehingga memerlukan waktu yang lama. Selain itu 

kebutuhan pemanasan atau pendinginan harus dibantu dengan peralatan tambahan dari luar 

dan kesulitan jika dilakukan secara serentak. Melalui perancangan bioreaktor ini akan 

memberikan manfaat langkah proses fermentasi menjadi lebih singkat. Proses fermentasi, 

pemisahan, dan ekstraksi fase cair dilakukan dalam satu alat yang sama. Adanya tambahan 

penyaring kompatibel secara langsung akan memisahkan produk fase padat dan cairnya, 

Adanya jaket selubung memungkinkan penyediaan media pemanas atau pendingin menjadi 

lebih efektif.  
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 Reaktor terbuat dari kaca borosilikat berbentuk silinder dengan ketebalan 2,5 mm 

 Dimensi : diameter dalam (ID) 15 cm dan tinggi 22 cm 

 Jaket selubung yang memiliki dua (2) lubang sebagai inlet bawah dan outlet fluida 

di bagian atas. 

 Pengaduk berbentuk baling-baling bersirip ganda. 

 Pada rekator, satu lubang outlet di bagian bawah dan dua(2) macam tutup dari 

kaca yang bisa dilepaskan, di mana satu tutup berleher tiga berfungsi pada saat 

proses fermentasi dan satu tutup lain berbentuk datar untuk proses sterilisasi 

media. Ukuran leher tinggi masing-masing adalah dua lubang berukuran 19/2 inch 

dan 29/32 inch.  

 Penyaring berbentuk bulat dengan ukuran sesuai dengan diameter reaktor 

ditempatkan di dalam ruang silinder bioreaktor,  dengan bagian tengah yang 

berlubang dimana memiliki diameter lebih kecil daripada sirip baling-balingnya, 

yang dapat dilepaskan atau diubah ukuran meshnya. 

 Reaktor dapat menampung media sebanyak 750 mL. 

 

 

 

Tahapan proses pengerjaan/pembuatan bioreaktor  terdiri dari : 

1. Pembuatan/pengerjaan  dinding  silinder dan jaket selubung 

2. Pembuatan/pengerjaan tutup reaktor 

3. Pembuatan penyaring 

 

 

SPESIFIKASI 

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN 



  

 

Gambar 1. Reaktor tampak depan    

 

 

 

 

          

 

Gambar 2. Tutup reaktor tanpa 

pengaduk dan penyaring tampak atas 

 


