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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan sumber energi semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan zaman. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan 

ketersediaan sumber energi yang ada. Manusia masih sangat bergantung 

dengan bahan bakar minyak sebagai sumber energi. Minyak bumi terus-

menerus dicari dan diambil demi memenuhi kebutuhan. Akibatnya, persediaan 

minyak bumi pun menurun. Krisis energi pun terjadi pada saat ini, untuk 

mengantisipasinya, manusia pun beralih kepada bioenergi, yakni sumber 

energi yang dihasilkan oleh tanaman. Tetapi sering kali pengadaan bioenergi 

tak sejalan dengan pengadaan kebutuhan pangan. Pengadaan bioenergi sering 

disebut-sebut sebagai salah satu penyebab krisis pangan. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam kekayaan alam 

terbarukan sangat berpotensi menghasilkan bioenergi. Namun, dalam 

pengembangannya, bahan bakar hayati yang dihasilkan menggunakan banyak 

biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Bioetanol, sebagai 

salah satu bioenergi, masih dibuat dari bahan berpati dan bergula yang 

merupakan bahan pangan. Hal ini akan berdampak buruk bagi penyediaan 

pangan. Jika BBM terus menerus dibuat dari bahan pangan, akan terjadi 

persaingan antara penyediaan pangan dan energi. 

 



2 

Bahan baku pembuatan bioethanol seperti tebu, singkong dan jagung 

merupakan tanaman pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Jika lahan 

tanaman pangan tersebut digunakan untuk lahan produksi bioetanol, produksi 

pangan akan berkurang. Untuk mengatasi agar pengadaan bioenergi dapat 

sejalan dengan pangan, dilakukan system tanam tumpang sari. Tanaman 

Sorghum dapat menghasilkan bioenergi (bioethanol) dan dapat ditanam secara 

tumpang sari (Supriyanto, 2009). 

Sorghum merupakan tanaman yang multiguna, mulai dari biji, daun, 

batang dan akar semua bagian tubuh tanaman Sorgum bermanfaat, yaitu 

sebagai sumber bahan pangan, pakan ternak maupun bahan baku berbagai 

macam industri. Menurut Hoeman (2008), Sorgum memiliki daya adaptasi 

yang luas, dapat tumbuh di hampir semua jenis lahan, lebih toleran terhadap 

kondisi lahan marjinal (kekeringan, salinitas dan lahan masam), membutuhkan 

input pertanian yang relatif lebih sedikit, produktivitas tinggi, tahan terhadap 

hama dan penyakit tanaman, dan banyak berguna baik sebagai sumber bahan 

pangan, pakan ternak maupun bahan baku bermacam industri.  

Sorghum bicolor atau Sweet Sorghum merupakan jenis tanaman 

Sorghum yang banyak mengandung gula dan sangat cocok untuk dibuat 

bioethanol. Sweet Sorghum banyak digunakan sebagai pakan ternak, bahan 

pembuatan gula cair (sirup), jaggery (semacam gula merah) dan bioetanol. 

Sebagai sumber energi, bioetanol Sorgum telah banyak diteliti dan 

dikembangkan di beberapa negara seperti di China, Amerika Serikat, India, 
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dan Belgia. Sweet Sorghum sangat ideal digunakan untuk pakan ternak 

ruminansia, gula cair (sirup), jaggery dan bioetanol (Anonim, 1990). 

Keistimewaan Sweet Sorghum, bersifat yang multi guna, yaitu sebagai 

sumber bahan pangan, pakan ternak maupun bahan baku bermacam industri, 

misalkan produksi bioetanol. Sorgum yang termasuk dalam kelompok 

tumbuhan monokotil ternyata secara otomatis batangnya menyerupai stuktur 

batang tanaman dikotil, yaitu berkas pengangkutnya tersusun melingkar, 

padahal umumnya batang tumbuhan monokotil tersusun tersebar. Oleh karena 

itu Batang sorgum apabila diperas akan menghasilkan nira yang rasanya 

manis. Kadar air dalam batang sorgum kurang lebih 70 persen yang artinya 

kandungan niranya kurang lebih sebesar itu, sehingga batangnya berasa manis 

karena mengandung karbohidrat (Putri, 2009). 

Selain untuk substitusi bahan pangan, pemanfaatan sorgum sebagai 

bahan baku energi alternatif biofuel yang berasal dari etanol untuk masa 

mendatang sudah mulai dirancang mengingat persediaan minyak bumi yang 

berasal dari fosil diperkirakan akan habis dalam 18 tahun ke depan.  

Penggunaan sorgum selain sebagai bahan baku etanol dan sebagai subtitusi 

BBM, juga dapat menghemat devisa negara dan membuka peluang 

kesempatan kerja dengan pemberdayaan masyarakat tani. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Yudiarto (2006), produktifitas rata-rata batang tanaman 

sorgum berkisar antara 30 – 50 ton/hektar, biji 4 – 5 ton /hektar dan daun 20 – 

40 ton/hektar. Sedangkan untuk pembuatan 1 liter bioetanol membutuhkan 22 

– 25 kg batang sorgum. Oleh karena itu, pengembangan tanaman sorgum pada 
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gilirannya akan memberikan dampak yang positif, baik untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani maupun pemanfaatan lahan, mengingat potensi lahan 

kering yang ada di tanah air saat ini tergolong sangat besar.  

Menurut Rama Prihandana (2007), Bioetanol adalah etanol yang 

diperoleh dari proses fermentasi bahan baku yang mengandung pati atau gula 

seperti singkong dan tetes tebu. Bahan bakar nabati (BBN) ini digunakan 

sebagai pengganti premium (gasoline). Etanol yang dapat digunakan sebagai 

bahan bakar nabati adalah alkohol murni yang bebas air (Anhydrous alkohol) 

dan berkadar lebih dari 99,5 % atau disebut dengan Fuel Grade Ethanol 

(FGE). Campuran premium menghasilkan emisi gas buang yang lebih ramah 

terhadap lingkungan karena oksigennya dapat meningkatkan efisiensi 

pembakaran. 

Tinggi rendahnya alkohol ditentukan oleh aktivitas akhamir 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. 

Berdasarkan hasil penelitian Ariani (2007), bahwa konsentrasi ragi 

dan lama pemeraman pengaruh terhadap kadar alkohol dan glukosa tape biji 

nangka (Artocapus integra). Kadar alkohol  dan glukosa dihasilkan paling 

tinggi pada pemeraman selama 4 hari dengan konsentrasi ragi 3 g/0,5 kg biji 



5 

nangka. Hal tersebut dapat disebabkan karena produsen utama alkohol adalah 

ragi, sehingga banyak konsentrasi ragi yang diberikan maka semakin tinggi 

pula kadar alkohol yang dihasilkan. 

Dalam penelitian Sugiyarti (2007), menunjukkan bahwa perbedaan 

waktu fermentasi dan dosis ragi berpengaruh terhadap kadar alkohol sari umbi 

ketela pohon. Kadar alkohol tertinggi sebesar 51%, yaitu pada lama fermentasi 

15 hari dan dosis ragi 1,6%, sedangkan kadar alkohol terendah adalah 

14,303% pada fermentasi 9 hari dan dosis ragi 0,4%. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan di atas 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “UJI KUALITAS 

BIOETANOL BATANG SWEET SORGHUM  VARIETAS NUMBU 

UMUR 80 HARI DENGAN PENAMBAHAN RAGI NKL DAN WAKTU 

FERMENTASI YANG BERBEDA SKALA LABORATORIUM” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar lebih mudah dalam penelitian dan pembahasan tidak terlalu 

meluas, peneliti mengarah pada permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian dengan adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah pemberian konsentrasi ragi (0,25g/100ml, 

0,50g/100ml dan 0,75g/100ml) dan waktu fermentasi yang berbeda (6 dan 

8 hari). 

2. Objek penelitian adalah bioethanol batang Sweet Sorghum varietas  

NUMBU. 
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3. Parameter yang diuji adalah pengukuran kadar etanol pada masing-masing 

perlakuan dan ulangan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi nira batang Sweet Sorghum pada varietas 

NUMBU? 

2. Berapakah kadar alkohol optimum yang dapat diperoleh dari perbandingan 

waktu fermentasi dan dosis ragi dari hasil fermentasi nira batang Sweet 

Sorghum pada varietas NUMBU? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai arah dan tujuan.  

1. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi nira batang Sweet Sorghum pada varietas 

NUMBU. 

2. Mengetahui kadar alkohol optimum yang dapat diperoleh dari 

perbandingan waktu fermentasi dan dosis ragi pada fermentasi nira batang 

Sweet Sorghum pada varietas NUMBU. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Mengetahui adanya kandungan kadar alkohol yang terdapat pada 

batang Sweet Sorghum. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan penelitian, terutama dalam 

pengembangan teknologi produksi Sweet Sorghum. 

3. Bagi Pemerintah 

Memperoleh sumber energi alternatif sebagi campuran bahan bakar 

premium. 

 


