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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar seperti BBM  

sangat tinggi. Kebutuhan BBM di Indonesia saat ini mencapai 215 juta liter 

per hari. Sedangkan yang diproduksi di dalam negeri hanya 178 juta liter per 

hari. Karena itu, kekurangannya 40 juta liter per hari harus diimpor 

(Anonim,2007). Banyaknya kebutuhan masyarakat akan BBM lama kelamaan 

dapat membuat cadangan energi ini habis. Sehingga perlu adanya pengenalan 

energi alternatif. Bahan bakar alternatif yang harus segara dilakukan terutama 

yang berbentuk cair karena masyarakat sudah familiar dengan bahan bakar 

cair BBM. Salah satu alternatif energi nonfosil yang mulai diintroduksi di 

Indonesia untuk kendaraan bermotor adalah bioetanol. 

 Menurut Smith (1995), “krisis energi“  yang terjadi telah memusatkan 

perhatian  manusia kepada sifat “keterbatasan” yang dimiliki oleh cadangan 

bahan bakar fosil. Sifat keterbatasan tersebut dapat memperbesar tekanan 

ekonomi dan perdagangan. Satu–satunya masukan bahan baku alternatif yang 

dapat digunakan adalah bahan baku yang lebih murah dan dapat diandalkan. 

Sebagai contoh bahan baku alternatif dapat  diperoleh dari berbagai produk 

fermentasi, yaitu gula, pati / tepung dan lignoselulosa. 

Bahan seperti pati/tepung dan lignoselulosa dapat diperoleh dari umbi-

umbian. Negara Indonesia kaya akan hasil pertanian seperti halnya umbi 



 

seperti ketela pohon, gembili, uwi, bengkoang, ganyong, ketela rambat dan 

lain–lain. Salah satu dari berbagai jenis umbi–umbian tersebut yaitu ketela 

pohon atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai Manihot utilisima pohl. 

Ketela pohon merupakan tanaman yang sedang dikembangkan sebagai bahan 

untuk membuat bioetanol. Pada umumnya keberadaan umbi ini dapat 

menggantikan beras atau jagung sebagai makanan pokok. Meskipun harganya 

tergolong murah tetapi banyak masyarakat yang memanfaatkannya terutama 

digunakan untuk bahan makanan tradisional seperti tape, gethuk dan makanan 

tradisional lainnya. Hal ini dilakukan karena ketela pohon mengandung salah 

satu kandungan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu karbohidrat 

sebesar 34,7 gr dan bagian dari tumbuhan ini yang dapat dimakan adalah 75%.  

Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk manusia. 

Kebanyakan karbohidrat yang kita makan adalah tepung/amilum/pati yang ada 

dalam gandum jagung, beras, kentang, padi–padian, buah–buahan dan sayuran 

(Fessenden, 1997). Tepung/amilum azew/pati merupakan homopolimer 

glukosa dengan ikatan α - glikosidik. Berbagai macam pati tidak sama 

sifatnya, tergantung dari panjang ikatan rantai C-nya, satu apakah lurus atau 

bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari 2 fraksi yang dapat dipisahkan 

dengan air panas. 

Dalam proses pemecahan (cracking) suatu senyawa (tepung/pati) dapat 

ditambahkan bahan sebagai katalis untuk mempercepat jalannya reaksi, 

terutama reaksi yang menggunakan suhu dan tekanan yang rendah. Dalam 

proses pemecahan senyawa (tepung/pati) dapat digunakan asam sulfat atau 



 

H2SO4. Asam sulfat pekat merupakan sebuah katalis asam yang biasa 

digunakan  dan dapat menimbulkan banyak reaksi sampingan. Katalis ini tidak 

hanya bersifat asam, tetapi juga merupakan agen pengoksidasi yang kuat 

(Anonim, 2007).  

H2SO4  atau asam sulfat dapat larut dalam air pada semua kepekatan. 

Reaksi antara asam sulfat dengan air adalah reaksi eksoterm yang kuat. Jika 

air ditambahkan asam sulfat pekat maka ia mampu mendidih. Karena 

afinitasnya terhadap air, maka asam sulfat dapat menghilangkan bagian 

terbesar uap air dan gas yang basah, seperti udara lembab (Handyana, 1986).  

Alkohol berhubungan erat dengan kehidupan sehari–hari, sehingga 

orang awam pun mengenal istilah–istilah etanol, alkohol tape atau cukup 

alkohol yang digunakan dalam minuman keras. Tinggi rendahnya alkohol 

ditentukan oleh aktivitas khamir dengan substrat gula yang terfermentasi. 

Menurut 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 Sugiarti (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 8gr. Sedangkan kadar alkohol 

terendah adalah 14,303% pada lama fermentasi 9 hari dan dosis ragi 2gr. Hasil 



 

penelitian Indah (2007) tentang pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi 

terhadap kadar alkohol hasil fermentasi ampas umbi ketela karet (Manihot 

glaziovii Muell) menunjukkan bahwa kadar alkohol tertinggi pada waktu 

fermentasi selama 18 hari dan dosis ragi 11gr dengan kadar alkohol mencapai 

13,8%, sedangkan kadar alkohol terendah adalah 5,933% pada waktu fermentasi 

12 hari dengan dosis ragi 5gr. 

Dalam penelitian Ludfi (2006), setelah dilakukan pengujian terhadap 

kadar alkohol pada hasil fermentasi ampas umbi ketela pohon, maka hasil 

penelitian menunjukkan kadar alkohol terendah adalah 11,70% pada waktu 

fermentasi 9 hari dan dosis ragi 2gr. Sedangkan kadar alkohol tertinggi adalah 

41,67% pada waktu fermentasi 15 hari dan dosis ragi 8gr. Hal ini menunjukkan 

semakin lama waktu fermentasi dan banyaknya dosis ragi yang diberikan maka 

semakin banyak kadar alkohol yang didapatkan. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut akan sangat 

menguntungkan apabila dapat memanfaatkan tepung umbi ketela pohon sebagai 

bahan alternatif dalam pembuatan alkohol karena mengandung karbohidrat dan 

glukosa yang dimiliki oleh umbi tersebut. Sehingga diadakan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “KADAR GLUKOSA DAN KADAR BIOETANOL PADA 

FERMENTASI TEPUNG UMBI KETELA POHON (Manihot utilissima pohl ) 

DENGAN PENAMBAHAN H2SO4 ” 

 

 

 



 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan 

kemampuan serta waktu  yang tersedia, maka dilakukan pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

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

(10 % dan 20 % dari berat bahan yaitu 50gr dan 100gr). 

2. Objek penelitian adalah kadar glukosa dan bioetanol hasil fermentasi 

tepung umbi ketela pohon dengan penambahan H2SO4. 

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan bioetanol. 

 

C. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian, peneliti berusaha merumuskan permasalahan yang akan dibahas 

yaitu bagaimana pengaruh waktu  fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung umbi  ketela pohon dengan 

penambahan H2SO4. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi tehadap kadar glukosa dan 

bioetanol, dan untuk mengetahui perbandingan waktu dan dosis ragi yang 

efektif untuk memperoleh kadar glukosa dan bioetanol yang optimum.   

 



 

E. Manfaat penelitian 

 Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah :  

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  

2. Bagi pemerintah dan masyarakat yaitu untuk memberikan sumbangan 

pengadaan bahan baku alternatif bioetanol. 

3. Memberikan pengetahuan informasi kepada industri etanol. 

4. Memberikan nilai lebih terhadap umbi ketela pohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




