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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  

Pisang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting di dunia 

karena potensi produksinya yang cukup besar. Pisang sejak lama telah dikenal 

sebagai buah yang lezat dan berkhasiat bagi kesehatan misalnya sebangai obat 

diare. Negara-negara penghasil pisang yang terkenal diantaranya Brasilia, 

Filipina, Panama, Honduras, India, Equador, Thailand, Karibia, dan Hawai. 

Negara-negara Afrika yang menjadi penghasil pisang antara lain Pantai Gading, 

Pulau Kenari dan Uganda. Penduduk negara itu bahkan mengkonsumsi pisang 

sebagai makanan pokok.  

Tanaman pisang dapat tumbuh di tanah yang kaya humus, tanah yang 

mengandung kapur dan tanah berat. Di daerah-daerah tropis yang basah, pisang 

akan tumbuh dengan baik. Tetapi pisang akan tumbuh dengan baik bila di 

daerah-daerah yang memiliki iklim lembab dan panas yang merata, artinya 

perubahan panas yang tidak menyolok (Ashari, 1995). Suhu optimum untuk 

pertumbuhan adalah sekitar 27oC dan suhu maksimum 38oC. Indonesia 

merupakan daerah penghasil pisang. Hal ini karena iklim Indonesia cocok untuk 

pertumbuhan tanaman pisang. Walau demikian tidak semua wilayah itu 

merupakan sentral produksi tanaman pisang. Selain iklim yang sesuai, budidaya 

yang dilakukan oleh masyarakat di daerah itu menjadi penentu  sentral tanaman 

pisang (Suyanti, 1999). Pisang telah lama akrab dengan masyarakat Indonesia 
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terbukti dari seringnya pohon pisang digunakan sebagai perlambang dalam 

berbagai upacara adat, namun pemanfaatan pisang masih sangat terbatas. 

Penggolongan pisang antara lain pisang yang dimakan secara langsung, 

pisang yang dimakan setelah diolah terlebih dahulu, pisang yang dapat dimakan 

secara langsung maupun setelah dimasak terlebih dahulu  dan pisang yang dapat 

dimakan ketika masih muda. Contoh macam-macam pisang  yang kita konsumsi 

yaitu pisang kepok, pisang susu, pisang raja, pisang ambon, pisang emas, pisang 

kapas, pisang klutuk dan lain-lain. Produksi pisang di berbagai propinsi di 

Indonesia dari tahun 1999-2003 yaitu 47,88% (1999), 50,95% (2000), 55,91% 

(2001), 58,65% (2002) dan 48,75% (2003) (Anonim, 2004). 

Kebanyakan pisang dimakan segar (raw banana) atau dimasak (cooking

banana). Kadang-kadang buah pisang juga diolah lebih lanjut, misalnya menjadi 

ledre atau selai dan sebagai campuran kue tradisional Jawa. Selain itu, sekarang 

bentuk pisang  olahan sudah dipasarkan seperti tepung pisang, kripik dan lain 

sebagainya. Sisa bunga pisang yang tidak berkembang menjadi buah (jantung 

pisang) dijadikan sayuran. Daun pisang dapat digunakan untuk membungkus 

barang jualan di pasar dan getah pisang dapat digunakan untuk obat desentri, 

membuat shampoo. 

Pengolahan dari pisang ini akan menghasilkan limbah padat yaitu berupa 

kulit pisang, dimana kulit-kulit pisang ini biasanya hanya digunakan sebagai 

makanan ternak. Sisa pengolahan ini masih dapat diekstrak dan dimanfaatkan 

untuk menghasilkan produk-produk yang berguna, misalnya cuka, nata. 
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Kulit pisang mengandung karbohidrat, sehingga kulit pisang dapat 

digunakan untuk menghasilkan alkohol. Kandungan karbohidrat kulit pisang 

sebanyak 18,90 g dalam 100 g kulit pisang (Susanto dan Suneto, 1994). 

Pembuatan alkohol dari bahan baku kulit pisang secara fermentasi dapat 

dijadikan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alkohol yang semakin 

bertambah karena semakin banyaknya industri makanan dan minuman, rumah 

sakit, pabrik-pabrik farmasi dan kimia, sekolah farmasi,  biologi, kedokteran, dan 

untuk BBM. 

Alkohol dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti bahan bakar 

minyak (BBM) yaitu bahan bakar biodiesel dan bioetanol. Biodiesel bahan 

alternatif berasal dari kelapa sawit dan jarak, sedangkan bioetanol memiliki 

senyawa kimia alkohol pada bir dan anggur. Biodiesel termasuk golongan 

alkohol dengan nama alkil ester bersifat sama dengan solar. Bioetanol dapat 

dibuat melalui fermentasi biomasa yang mengandung karbohidrat tinggi seperti 

singkong, tebu, selulosa. Penggunaan bioetanol dicampur bensin untuk kendaraan 

disebut gasohol. Bioetanol  hanya memiliki dua per-pertiga energi bensin 

(Anonim, 2007). 

Dari penelitian Eko Prasetyo Suhudi (2002), yang berjudul “Kajian 

Banding Fermentasi 4 Jenis Kulit Pisang (Musa paradisiaca L) Untuk 

Pembuatan Wine”, menunjukkan lama fermentasi mempengaruhi kadar alkohol. 

Dari fermentasi 3, 6, 9, 12, dan 15 hari, mengalami peningkatan kadar alkohol 

yaitu mulai hari ke-6 dan ke-9, sedangkan mengalami penurunan kadar alkohol 

yaitu mulai  hari ke-12 dan ke-15. 
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Dalam penelitian Ari Maryani (2005), yang berjudul “Pengaruh Jenis 

Pembungkus Dan Dosis Ragi Pada Proses Fermentasi Tape Singkong (Manihot

utilisima)” menunjukkan bahwa dosis ragi dan lama fermentasi, mempengaruhi 

proses fermentasi. Semakin banyak dosis ragi yang diberikan, maka semakin 

cepat pula proses fermentasi berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari hasil kadar 

alkohol yang difermentasikan dengan dosis ragi 2 g/0,5 kg selama 3 hari 

menghasilkan alkohol 1,37% dan difermentasikan dengan dosis ragi 4 g/0,5 kg 

selama 2 hari memperoleh alkohol sebanyak 4,05%. 

Penelitian Tri Maretni (2006), yang berjudul “Perbandingan Kadar 

Glukosa Dan Alkohol Hasil Fermentasi Umbi Talas (Colocasia eskulentum 

Schott) Dan Kimpul (Xanthosoma violeceum Schott)”, menyatakan bahwa pada 

umbi kimpul mempunyai kadar alkohol dan glukosa lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan umbi talas baik difermentasi selama 9 maupun 11 hari. 

Semakin lama fermentasi kadar glukosa yang dihasilkan semakin rendah tetapi 

kadar alkoholnya semakin tinggi. Dimana kadar alkohol tertinggi pada kedua 

umbi adalah dengan fermentasi 11 hari yaitu pada kimpul 41,09% sedangkan 

talas 30,96%.

Sangat menguntungan apabila kulit pisang ambon dapat dimanfaatkan 

menjadi suatu produk yang lebih bernilai jual, yaitu sebagai bahan baku dalam 

pembuatan alkohol, meskipun dalam skala kecil. Untuk itu perlu diadakan 

penelitian agar diketahui berapa lama fermentasi dan konsentrasi ragi kulit pisang 

ambon terhadap kadar alkohol. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian yang 

berjudul “PENGARUH LAMA FERMENTASI DAN KONSENTRASI RAGI 
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KULIT PISANG AMBON ( Musa paradisiaca L var. sapientum kuntze)

TERHADAP KADAR ALKOHOL”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini maka peneliti 

membatasi permasalah sebagai berikut: 

1. Subyek adalah lama fermentasi dan konsentrasi ragi. 

2. Obyek adalah kadar alkohol kulit pisang ambon hijau (Musa paradisiaca L.

var. sapientum kuntze ). 

3. Parameter adalah pengukuran kadar alkohol kulit pisang ambon hijau. 

C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah disampaikan permasalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh  lama fermentasi dan konsentrasi ragi pada kulit pisang 

ambon hijau terhadap kadar alkohol? 

2. Manakah perlakuan yang paling optimal untuk menghasilkan kadar alkohol 

dari kulit pisang ambon hijau? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi dan konsentrasi ragi yang 

dibutuhkan dalam proses fermentasi kulit pisang ambon hijau terhadap kadar 

alkohol.
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2. Untuk mengetahui perlakuan yang paling optimal untuk menghasilkan kadar 

alkohol dari kulit pisang ambon hijau. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penjabaran masalah dan latar belakang di atas diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan dalam pengadaan bahan baku alternatif alkohol. 

2. Memberikan nilai lebih terhadap kulit pisang di bidang fermentasi. 


