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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganyong merupakan salah satu bahan pangan yang bergizi cukup

tinggi, terutama kandungan karbohidratnya. Tanaman ini mempunyai

keunggulan antara lain, dapat tumbuh pada semua jenis tanah, pengendali

erosi, tanaman hias, sekaligus sebagai sumber karbohidrat (Rukmana dan

Yuniarsih, 2001).

Menurut Tarwotjo (1998) ganyong rasanya agak manis, bentuknya

seperti laos yang besar-besar. Daun berwarna hijau dengan tepi daun berwarna

merah. Terna ini tergolong tanaman tahunan dengan tinggi sekitar 2 meter.

Bunga tanaman ganyong berwarna kuning tapi kadang-kadang ada yang

mempunyai warna merah. Umbi ganyong mengandung karbohidrat yang

cukup tinggi seperti halnya ubi jalar dan ketela pohon. Selain itu umbi

ganyong mengandung pati dan juga kandungan lainnya yaitu glukosa, lemak

dan getah (Republika Selasa, 16 September 2003)

Budidaya ganyong dapat diperbanyak dengan menanam tunasnya yang

dipotong. Dalam enam sampai delapan bulan akar-akarnya yang baru dapat

dipanen. Akan tetapi masyarakat di Indonesia khususnya petani kurang

mengetahui cara penanganan pasca panen yang tepat. Selama ini teknik

penanganan pasca panen yang telah dikembangkan selain dijual mentah,

ganyong dikonsumsi sebagai makanan dalam keadaan olahan sederhana
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misalnya direbus, dikeripik, roti, dan makanan cemilan lainnya. Akan tetapi

menurut Djaka Sunendar, uji coba pengembangan ganyong menjadi tepung

terigu sebagai bahan baku kue kering, roti, kerupuk, mie dan makan lainnya

telah berhasil (Pikiran Rakyat Selasa, 14 juni 2005).

Kandungan karbohidrat yang dimiliki umbi ganyong dapat

dimanfaatkan sebagai produk yang bernilai jual tinggi. Umbi ganyong yang

merupakan sumber karbohidrat sebesar 20,88 setiap 100 gram berpotensi

sebagai bahan alternatif dalam  pembuatan alkohol melalui proses fermentasi

Alkohol adalah cairan yang larut dalam air, tidak berwarna, kadang-

kadang disebut juga alkohol padi-padian (grain) karena dapat diperoleh

dengan cara fermentasi dari padi-padian. Sebenarnya fermentasi dari semua

bahan yang mengandung karbohidrat seperti anggur, molase, kentang juga

padi menghasilkan alkohol. Etanol yang dipakai untuk minuman masih dibuat

secara fermentasi. Reaksi fermentasi berakhir apabila konsentrasi alkohol

mencapai 12-14% (Fessenden dan Fessenden, 1997).Tinggi rendahnya alkohol

yang di hasilkan ditentukan oleh aktifitas kamir dengan subtrat gula yang

terfermentasi, dari satu molekul glukosa akan terbentuk dua molekul alkohol

dan karbondioksida. Namun konsentrasi glukosa yang terlalu tinggi akan

menghambat pembentukan alkohol, sebab glukosa dengan kadar yang tinggi

menyebabkan pertumbuhan khamir terhambat sehingga kadar alkohol yang di

hasilkan sedikit.

Dalam penelitian Hartono (2004), ubi kayu dimanfaatkan sebagai

bahan baku dalam proses fermentasi alkohol karena mengandung karbohidrat
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sebesar 33, 89% dan dihasilkan alkohol sebesar 4,22%. Kadar alkohol atau

etanol merupakan kondimen yang di buat dari bahan berpati maka bahan yang

banyak mengandung karbohidrat akan menghasilkan alkohol atau etanol yang

lebih banyak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ari Maryani (2000) menyatakan

bahwa dosis ragi berpengaruh terhadap kecepatan proses fermentasi, semakin

tinggi dosis ragi yang diberikan semakin tinggi pula kadar alkohol yang

dihasilkan, hal tersebut disebabkan karena produsen utama alkohol adalah ragi

terutama dari strain Saccharomyces cereviseae.

Selain itu dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan menunjukkan

bahwa banyaknya dosis ragi dan waktu fermentasi pada fermentasi sari umbi

ketela pohon mempengaruhi Kadar alkohol yang dihasilkan yakni pada dosis

ragi 2 gram dengan lama fermentasi 6 hari menghasilkan kadar alkohol

sebesar 18,6%. Sedangkan pada penambahan dosis ragi 5 gram dengan waktu

9 hari Kadar alkohol yang di hasilkan meningkat yakni mencapai 22,2%.

Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwi

Agustinia (2006) menyatakan bahwa waktu fermentasi mempengaruhi hasil

kadar kadar alkohol, dimana  pada umbi uwi yang difermentasi selama 9 hari

menghasilkan kadar alkohol 18, 35% dan umbi uwi yang difermentasi selama

11 hari menghasilkan kadar alkohol 29, 89%.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin membuktikan apakah dosis ragi

yang diberikan serta lama fermentasi akan perpengaruh terhadap kadar alkohol

yang dihasilkan dalam fermentasi sari umbi ganyong sehingga perlu dilakukan
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Penelitian dengan judul PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN

DOSIS RAGI TERHADAP KADAR ALKOHOL HASIL FERMENTASI

SARI UMBI GANYONG (Canna adulis Ker)

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan

kemampuan peneliti serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan

sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah dosis ragi dengan perlakuan (5, 8, 11) g dan

waktu fermentasi selama (12, 15, 18) hari

2. Objek penelitian adalah kadar alkohol pada sari umbi ganyong.

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar alkohol sari umbi ganyong

C. Perumusan Masalah

Suatu penelitian akan mudah dilaksanakan apabila telah diketahui apa

yang menjadi permasalahannya. Adapun masalah pokok dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar alkohol pada

sari umbi ganyong?

2. Bagaimana pengaruh dosis ragi terhadap kadar alkohol pada sari umbi

ganyong?

3. Bagaiman pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar

alkohol pada sari umbi ganyong?
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar alkohol pada sari

umbi ganyong.

2. Mengetahui pengaruh dosis ragi terhadap kadar alkohol pada sari umbi

ganyong.

3. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar

alkohol sari umbi ganyong.

E. Manfaat

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun

bagi masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah:

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada masyarakat tentang bahan

pengganti alternatif pembuatan alkohol.

2. Memberikan wacana keilmuwan bahwa lama fermentasi dan dosis ragi

berpengaruh terhadap kadar alkohol hasil fermentasi sari umbi ganyong.

3. Memberi nilai lebih terhadap umbi ganyong dibidang fermentasi.


