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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ketela pohon merupakan tanaman pangan dan perdagangan. Sebagai 

tanaman perdagangan, ketela pohon menghasilkan starch, gaplek, tepung 

ketela pohon, etanol, gula cair, sorbitol, monosodium glutamat, tepung 

aromatik dan pellets. Sebagai tanaman perdagangan, ketela pohon  merupakan 

sumber karbohidrat bagi sekitar 500 juta manusia di dunia. Di Indonesia 

tanaman ini menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung. Sebagai sumber 

karbohidrat, ketela pohon merupakan penghasil kalori terbesar dibandingkan 

dengan tanaman lain (Prihandana, 2007).  

Ketela pohon sebenarnya mempunyai kandungan karbohidrat yang 

cukup tinggi yaitu 34,6%. Adapun kandungan pati dalam beras adalah 78,3%, 

jagung 72,4%, singkong 34,6%, dan talas 40%. Sumber karbohidrat utama 

bagi bahan makanan kita adalah serelia dan umbi-umbian (Winarno, 2002). 

Kandungan karbohidrat yang dimiliki ketela pohon cukuplah tinggi, hal ini 

berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol, karena semua 

bahan yang mengandung karbohidrat dapat dibuat tape, karbohidrat akan 

diubah menjadi gula dan gula akan diubah menjadi alkohol (Yuniarsih, dan 

Rukmana Rahmat, 2001).  

Pengamatan mikroskopis tepung akan terlihat atas butir-butir granula 

yang berbeda. Tepung terbuat dari jenis padi-padian dan umbi-umbian melalui 



proses beberapa tahap hingga menjadi tepung yang kering. Karakteristik 

tepung tidak larut dalam air karena tepung akan mengendap di dalam air, dan 

apabila dipanaskan, sambil diaduk-aduk maka akan mengembang dan    

mengental. Kekentalan  tepung   mulai   mengental  dapat terlihat    pada  suhu  

64-720C. Setelah melampui suhu 1090C maka tepung dikatakan telah matang, 

tinggi konsentrasi larutan tepung, makin cepat kekentalannya. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembuatan bubur tepung diantaranya 

ketersediaan cairan, dan kesempurnaan pengadukan, proses pemasakan, butir-

butir granula menjadi keras dan liat, tidak rata atau menggumpal. Jika dimasak 

dengan air, tepung tapioka (tepung kanji, tepung uli), tepung kentang, tepung 

maizena dan tepung hungkue akan menjadi bubur kental dan bening, lebih 

jernih dari pada bubur yang terbuat dari tepung beras atau tepung terigu 

(Tarwotjo, 1998).  

Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh manusia. 

Pada umumnya karbohidrat yang kita konsumsi dalam bentuk tepung atau pati 

yang ada di dalam gandum, jagung, kentang dan padi-padian (Fessenden & 

Fessenden, 1997).  

Karbohidrat banyak terdapat dalam bahan nabati, baik berupa gula 

sederhana, heksosa, pentosa, maupun karbohidrat, berat molekul yang tinggi 

terdapat di dalam pati, pektin, selulosa dan lignin. Pada umumnya buah-

buahan mengandung monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida 

seperti halnya gula di dalam batang tebu mengandung disakarida seperti 

sukrosa atau sakarosa. Susu mengandung laktosa atau gula susu. Sementara itu 



oligosakarida seperti dekstrin terdapat dalam sirup pati, roti dan bir. 

Sedangkan berbagai oligosakarida seperti pati banyak terdapat dalam serelia 

dan umbi-umbian (Winarno, 2002).  

Menurut Hidayat (2007) terdapatnya proses fermentasi ada dua, jika 

bahan yang telah diberi ragi langsung terjadi kontak dengan udara luar yaitu . 

pertama, yang tidak panas akan dapat mendorong tumbuhnya mikroba, kedua 

bakteri dan mikroba liar dapat menyusup masuk dan mengganggu pemasakan 

tape.  

Proses fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik 

kompleks menjadi senyawa organik sederhana dengan adanya bantuan enzim, 

dibedakan berdasarkan zat pembantu yang dipergunakan, yaitu hidrolis 

kimiawi dan hidrolis biologis. Produksi bioetanol dari bahan pati diawali 

dengan adanya perubahan enzimatik pati menjadi gula (Anonim, 2007). 

Pembuatan bioetanol berbahan baku umbi ketela pohon dengan cara 

fermentasi dapat dijadikan salah satu alternatif kebutuhan bahan bakar nabati 

yang ramah lingkungan. Ketela pohon merupakan sumber hayati untuk 

pembuatan bioetanol.  

 Bioetanol (C2H5OH) merupakan campuran hasil fermentasi yang 

sifatnya biokimia dari proses fermentasi gula sumber karbohidrat yang 

menggunakan bantuan mikroorganisme. Pembuatan berbahan dasar bioetanol 

berbagai gula seperti tebu, nira aren, bahan yang salah satu berbahan jagung 

dan ubi-ubian, bahan berserat yang berupa limbah pertanian masih dalam taraf 

pengembangan di negara maju (Hidayat, 2007).  



Salah satu manfaat penting bioetanol untuk memenuhi kebutuhan 

berbagai bahan bakar salah satunya dengan cara pencampuran bioetanol 

absolut sebanyak 10% dengan bensin (90%), campuran tersebut gasohol E-10 

(Anonim, 2007).  

Ragi tradisional merupakan starter yang dijual dipasaran dan akan 

bereaksi jika ditambahkan dengan gula dan tepung umbi ketela pohon pada 

suhu ragi dapat aktif dari 300C. Bentuk ragi tradisional bulat pipih dan 

biasanya dipergunakan untuk membuat tape. Ragi tape terbuat dari tepung 

beras, bawang putih dan kayu manis yang diaduk dan disimpan dalam tempat 

gelap selama beberapa hari hingga terjadi proses fermentasi. Setelah itu akan 

tumbuh jamur yang berwarna putih susu. Bahan yang sudah ditumbuhi jamur 

tersebut kemudian dibentuk sedemikian rupa lalu dijemur (Winneke & 

Habsari, 2001).  

Hasil penelitian Sugiyarti (2007), menunjukkan bahwa pengukuran 

kadar alkohol sari umbi ketela pohon (M. Utilisima, Pohl) varietas randu 

mempunyai peningkatan  seiring dengan adanya perbedaan waktu fermentasi 

yaitu 9 hari, 12 hari dan 15 hari serta perbedaan dosis ragi yaitu 2 g, 5 g, dan 8 

g. Kadar alkohol tertinggi adalah 51% (waktu fermentasi 15 hari dan dosis 

ragi 8 g). Sedangkan kadar alkohol terendah adalah 14,303% (waktu 

fermentasi 9 hari dan dosis ragi 2 g). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa semakin lama waktu fermentasi dan tinggi dosis ragi yang diberikan, 

maka semakin tinggi kadar alkohol. Sebaliknya, semakin singkat waktu 

fermentasi dan rendah dosis ragi maka rendah alkohol yang dihasilkan.  



Hal senada juga diungkapkan oleh penelitian Sari (2007), bahwa 

pengukuran kadar alkohol pada ampas umbi ketela karet menunjukkan bahwa 

kadar alkohol tertinggi pada perlakuan waktu fermentasi 18 hari dan dosis ragi 

11 g dengan kadar alkohol 13,8%, sedangkan kadar alkohol  terendah pada 

perlakuan waktu fermentasi 12 hari dan dosis ragi 5g dengan kadar alkohol 

5,933%. Dengan demikian perbedaan waktu fermentasi (12, 15, dan 18 hari) 

serta dosis ragi (5, 8, 11 g) sangat menentukan kadar alkohol masing-masing 

perlakuan.  

Berdasarkan latar belakang di atas 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 bioetanol. 

Mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “KADAR 

GLUKOSA DAN BIOETANOL PADA FERMENTASI TEPUNG KETELA 

POHON (Manihot utilissima Pohl) DENGAN DOSIS RAGI DAN WAKTU 

FERMENTASI YANG BERBEDA”.  

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian maka dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut:  

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

(10%, 20%) pada tepung ketela pohon.  

2. Obyek penelitian adalah kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi 

tepung ketela pohon.  



3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan bioetanol  pada 

fermentasi tepung ketela pohon.  

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka perumusan masalah 

sebagai berikut: bagaimanakah peningkatan kadar glukosa dan kadar bioetanol 

hasil fermentasi tepung ketela pohon (Manihot utilissima, Pohl) dengan dosis 

ragi dan waktu fermentasi yang berbeda? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kadar glukosa hasil fermentasi tepung ketela pohon     

(Manihot utilissima, Pohl) dengan dosis ragi dan waktu fermentasi yang 

berbeda.  

2. Mengetahui kadar bioetanol hasil fermentasi tepung ketela pohon 

(Manihot utilissima, Pohl) dengan dosis ragi dan waktu fermentasi yang 

berbeda. 

E. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

bagi masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah:  

1. Memberikan sumbangan pengadaan bahan bakar alternatif pengganti 

bensin. 

2. Memberikan sumbangan informasi kepada industri alkohol tentang 

pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar glukosa dan 

bioetanol tepung ketela pohon.  




