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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Harga minyak berbahan dasar fosil akhir-akhir ini kian melonjak. Harga 

minyak tidak hanya dipengaruhi faktor suplai dan deman, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor geopolitik negara produsen. Semakin tinggi harga 

minyak, semakin tinggi pula besaran subsidi yang harus ditanggung negara 

melalui APBN. Melihat kondisi ini, pemerintah pun mulai melirik 

pemanfaatan bahan bakar nabati yang disebut juga dengan Biofuel. Salah satu 

dari bahan bakar nabati  tersebut adalah Bioetanol. Bahan bakar bioetanol bisa 

diperoleh dari berbagai tanaman yang menghasilkan gula (seperti tebu dan 

molase) dan tepung (seperti jagung, singkong, dan sagu). 

  Tepung dapat dibuat dari umbi-umbian yang melalui proses beberapa 

tahap sampai menjadi tepung yang kering. Salah satu tepung dari umbi-

umbian tersebut yaitu singkong atau ketela pohon. Singkong atau ketela pohon 

merupakan jenis umbi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Singkong 

atau ketela pohon banyak mengandung glikosida yang jumlahnya bervariasi. 

Bila kadar glikosida lebih dari 100 mg/1kg singkong jenis ini disebut 

singkong pahit, sedangkan bila kurang dari 30 mg/1kg singkong jenis ini 

disebut singkong manis (Tarwodjo,1998). 

Ketela pohon atau cassava sudah lama dikenal dan ditanam oleh 

penduduk di dunia. Di Indonesia, ketela pohon dijadikan makanan pokok 
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nomor tiga setelah padi dan jagung, karena pada waktu itu Indonesia 

kekurangan bahan pangan (makanan) beras, sehingga sebagai alternatif  

pengganti makanan pokok diperkenalkanlah ketela pohon. Potensi nilai 

ekonomi dan sosial ketela pohon merupakan bahan pangan masa depan yang 

sangkil (berdaya guna), bahan baku berbagai industri dan pakan ternak 

(Rukmana,1997). 

 Ketela pohon merupakan tanaman yang batangnya berkayu, arah 

tumbuhnya tegak. Pada bagian-bagian ketela pohon mempunyai banyak 

manfaat. Pada daun dan umbinya dapat diolah menjadi makanan yang bergizi. 

Meskipun nilai jual ketela pohon relatif rendah, tetapi ketela pohon dapat 

meningkatkan nilai guna yang lebih sehingga dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketela 

pohon banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, selain itu ketela pohon 

juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri terutama industri pellet atau 

pakan ternak dan industri pengelolaan tepung. Dibeberapa daerah ketela 

pohon dijadikan sebagai bahan makanan pengganti nasi, dan dapat juga 

dijadikan sebagai makanan olahan yang beraneka jenis, seperti singkong 

rebus/goreng, tape, peuyem, opak dan lain-lain. 

Pada kenyataannya ketela pohon kurang dapat dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat, hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu sangat 

menguntungkan apabila dapat mengubah ketela pohon menjadi suatu produk 

yang mempunyai nilai guna yaitu diambil alkoholnya dengan cara yang 
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sederhana, karena pada ketela pohon mengandung karbohidrat sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol melalui proses fermentasi. 

Tinggi rendahnya kadar bioetanol ditentukan oleh aktivitas khamir 

dengan substrat gula yang terfermentasi. Menurut Fessenden dan Fessenden 

(1997), 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 

dihasilkan sedikit. 

Dengan adanya penambahan H2SO4 pada proses hidrolisis tepung umbi 

ketela pohon sangat berpengaruh terhadap kadar glukosa dan bioetanol. 

Karena H2SO4 yang bersifat sebagai katalisator yaitu dapat membantu dalam 

proses pemecahan karbohidrat menjadi gula, kemudian pada waktu fermentasi 

gula tersebut akan diuraikan oleh khamir sehingga terbentuk alkohol.   

Menurut hasil penelitian Hartono (2004), ubi kayu dimanfaatkan sebagai 

bahan baku dalam proses fermentasi etanol karena mengandung karbohidrat 

sebesar 36,89 gram dan dihasilkan alkohol sebesar 4,22 %. Kadar alkohol 

merupakan kodimen yang dibuat dari bahan berpati maka bahan yang banyak 

mengandung karbohidrat akan menghasilkan alkohol yang lebih banyak.  

Berdasarkan hasil penelitian Sriyanti (2003), dari tiga varietas ubi kayu 

yakni varietas randu, mentega dan menthik ternyata kadar gula dan alkohol 

tertinggi terdapat pada varietas mentega yakni sebesar 11,8 % untuk kadar 

gula dan 2,94 % untuk kadar alkohol. Menurut hasil penelitian Sugiarti 
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(2007), bahwa kandungan alkohol ketela pohon varietas randu yakni 51%. 

Menurut hasil penelitian Ludfi (2006), setelah dilakukan pengujian terhadap 

kadar alkohol pada hasil fermentasi ampas umbi ketela pohon, menunjukkan 

bahwa kadar alkohol terendah adalah 11,70% dengan waktu fermentasi 9 hari 

dan dosis ragi 2/500gr. Sedangkan kadar alkohol tertinggi adalah 41,67% 

dengan waktu fermentasi 15 hari dan dosis ragi 8/500gr. Tinggi rendahnya 

kadar gula pada setiap varietas dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kandungan 

pati atau amilum pada ubi kayu setiap gramnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut akan sangat menguntungkan apabila 

dapat memanfaatkan ketela pohon menjadi suatu produk yang lebih 

mempunyai nilai jual, karena adanya kandungan karbohidrat yang tinggi yang 

berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol. Dari uraian 

diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengambil judul : KADAR GLUKOSA DAN BIOETANOL PADA 

FERMENTASI TEPUNG UMBI KETELA POHON (Manihot utilissima 

Pohl) VARIETAS MUKIBAT DENGAN PENAMBAHAN H2SO4.      

 

B.  Pembatasan Masalah 

 Agar dalam penelitian terarah dan menghindari meluasnya permasalahan 

maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah waktu fermentasi (5, 7, 10 hari) dan dosis ragi 

(10%, 20% dari berat bahan) pada  tepung umbi ketela pohon. 
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2. Obyek penelitian adalah kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi 

tepung umbi ketela pohon varietas mukibat dengan penambahan H2SO4. 

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan bioetanol pada 

fermentasi tepung umbi ketela pohon varietas mukibat. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

tersebut diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung umbi ketela pohon varietas 

mukibat dengan penambahan H2SO4?  

2. Berapakah kadar glukosa dan bioetanol optimum yang dapat diperoleh dari 

hasil perbandingan waktu fermentasi dan dosis ragi pada fermentasi 

tepung umbi ketela pohon varietas mukibat dengan penambahan H2SO4? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar glukosa dan 

bioetanol. 

2. Untuk mengetahui perbandingan waktu fermentasi dan dosis ragi yang 

paling efektif untuk memperoleh kadar glukosa dan bioetanol yang 

optimum. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah:  

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengadaan bahan baku 

alternatif glukosa dan bioetanol. 

3. Memberikan sumbangan informasi kepada industri alkohol, dan 

memberikan nilai lebih terhadap ketela pohon. 




