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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Bambang Susilo (2006), kehidupan manusia tidak pernah 

lepas dari kebutuhan energi. Selama ini masyarakat Indonesia hanya 

menggantungkan kebutuhan energi BBM untuk pembangkit motor tenaga 

bakar pada sumber energi minyak yang terbuat dari fosil. Padahal, cadangan 

bahan pembuat minyak ini semakin menipis dan akan segera habis dalam 

beberapa tahun mendatang. Kondisi ini perlu penanganan yang serius, 

mengingat kebutuhan bahan bakar terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. 

Peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi. Banyaknya penggunaan kendaraan 

bermotor tidak mungkin berhenti hanya karena menipisnya bahan bakar fosil. 

Pencarian bahan bakar alternatif pengganti bensin terus dilakukan disamping 

untuk membantu menangani permasalahan krisis energi dan lingkungan 

global, maka dengan memanfaatkan singkong sebagai bahan alternatif 

bioetanol. Kedepan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya karsa manusia 

meskipun cadangan sumber energi fosil semakin menipis bahkan habis. 

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 
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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 (gasohol) menghasilkan emisi gas buang yang 

lebih ramah terhadap lingkungan karena kandungan oksigennya dapat 

meningkatkan efisiensi pembakaran. 

Menurut Edi Soetanto (2001), berdasarkan sifatnya ketela pohon 

digolongkan menjadi dua yaitu, golongan pahit dan manis. Ketela pohon 

golongan pahit sangat membahayakan bagi kesehatan, karena mengandung 

asam hidrosian berupa senyawa racun yang dapat mengganggu pernapasan, 

hal ini disebabkan berkurangnya suplay O2 sehingga menyebabkan keracunan 

bahkan kematian.  

Menurut Dwi Setyaningsih (2007), ketela pohon varietas mukibat 

merupakan okulasi antara singkong biasa atau singkong tapioka dibagian 

bawah dan bagian atas batang dari singkong karet. Jika ingin dikonsumsi 

maka harus dicuci secara berulang-ulang karena rasa singkong ini pahit. 

Menurut Rahmad Rukmana (1997), seiring berkembangnya pola pikir 

masyarakat dibidang bioteknologi, membuat masyarakat berfikir untuk 

memanfaatkan bahan baku yang mempunyai nilai ekonomis rendah, untuk 

diubah menjadi produk baru dan beberapa hasil olahan yang bermutu tinggi. 

Ketela pohon banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tidak 

hanya itu ketela pohon juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, 

tertama industri pakan ternak dan industri pengelolaan tepung. Disamping itu 

2



 

 

15

15

di beberapa daerah ketela pohon dijadikan sebagai bahan makanan pengganti 

nasi. Ketela pohon juga dapat diolah menjadi aneka jenis makanan seperti 

singkong rebus/goreng, tape, opak dan lain-lain  

Menurut Rahmad Rukmana dan Yuniarsih (2001), kandungan 

karbohidrat yang memiliki ketela pohon cukuplah tinggi, hal ini berpotensi 

sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol. Karbohidrat akan diubah 

menjadi gula dan gula akan diubah menjadi alkohol. 

Tinggi rendahnya alkohol ditentukan oleh aktivitas khamir dengan 

substrat gula yang terfermentasi. Menurut Fessenden dan Fessenden (1997), 

dari satu molekul glukosa akan terbentuk dua molekul alkohol dan 

karbodioksida. 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. 

   Hasil penelitian Hartono (2004), menunjukkan bahwa ketela pohon 

(ubi kayu) dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam proses fermentasi 

etanol karena mengandung karbohidrat sebesar 36,89 gram dan dihasilkan 

alkohol dan etanol sebesar 4,22%. Sedangkan dalam penelitian Sriyanti 

(2003), dari tiga varietas ketela pohon yakni varietas randu, mentega dan 

menthik ternyata kadar glukosa dan alkohol tertinggi terdapat pada varietas 

mentega yakni sebesar 11,88 mg/dl untuk kadar gula dan 2,94 mg untuk kadar 

alkohol. Tinggi rendahnya kadar gula pada setiap varietas dipengaruhi oleh 

banyak sedikitnya kandungan pati atau amilum pada ketela pohon setiap 

gramnya. 
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Berdasarkan penelitian tersebut akan sangat menguntungkan apabila 

dapat memanfaatkan ketela pohon menjadi suatu produk yang lebih bernilai 

jual, karena kandungan  karbohidrat dan gula yang dimiliki pada ketela pohon 

tersebut berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol. Dari 

uraian yang dipaparkan diatas, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang “KADAR GLUKOSA DAN BIOETANOL PADA 

FERMENTASI GAPLEK KETELA POHON (Manihat Utilissima, Pohl) 

VARIETAS MUKIBAT PADA DOSIS RAGI DAN LAMA FERMENTASI 

YANG BERBEDA”.  

 

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. Subyek penelitian adalah waktu fermentasi dan dosis ragi. 

2. Obyek penelitian adalah kadar etanol dan glukosa pada fermentasi gaplek 

ketela pohon. 

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar etanol dan glukosa pada 

fermentasi gaplek ketela pohon. 

 

C. Perumusan Masalah 

Suatu penelitian akan mudah dilaksanakan apabila telah di ketahui apa 

yang menjadi permasalahannya. Adapun permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah: 
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Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

glukosa dan bioetanol pada fermentasi gaplek ketela pohon (Manihat 

Utilissima, Pohl) Varietas Mukibat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar glukosa 

dan bioetanol pada fermentasi gaplek ketela pohon (Manihat Utilissima, Pohl) 

Varietas Mukibat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

bagi masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Memberi sumbangan informasi kepada industri etanol tentang pengaruh 

waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar etanol gaplek ketela 

pohon. 

2. Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang 

pengadaan bahan baku alternatif etanol. 

3. Memberi nilai lebih terhadap ketela pohon di bidang fermentasi. 
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