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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami penurunan 

produksi minyak nasional karena secara alamiah cadangan minyak semakin 

meningkat. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

sarana transportasi dan aktivitas industri, sehingga kebutuhan akan bahan 

bakar meningkat,  dan indonesia harus impor untuk memenuhinya. Harga 

minyak dunia terus meningkat, sekarang ini mencapai 90 persen dan besarnya 

ketergantungan pada bahan bakar impor, semakin memberatkan pemerintah 

untuk mensubsidinya. Hal ini menyebabkan naiknya harga bahan bakar 

minyak, sehingga harga kebutuhan lainnya juga naik. 

Adanya kondisi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI   

No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan 

sumber-sumber alternatif sebagai pengganti BBM (Bahan Bakar Minyak). 

Saat ini teknologi yang berpeluang dikembangkan untuk pangadaan energi 

biofuel adalah produksi etanol. Etanol memiliki kandungan oksigen lebih 

tinggi sehingga terbakar lebih sempurna, bernilai oktan lebih tinggi, ramah 

lingkungan karena mengandung emisi gas karbon monoksida lebih rendah 

dibandingkan dengan bahan bakar minyak (Purwanto, 2007). 

Indonesia memiliki 60 jenis tanaman yang berpotensi sebagai bahan 

bakar alternatif diantaranya kelapa sawit, kelapa, jarak pagar yang dapat 

dijadikan biodiesel untuk bahan bakar alternatif  pengganti solar. Tebu, 
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jagung, singkong, ubi serta sagu yang bisa dijadikan bioetanol sebagai 

campuran premium. Bahan baku biofuel yang potensial untuk dikembangkan 

di Indonesia terutama adalah ubi kayu (Purwanto, 2007). 

Ubi kayu sebagai tanaman yang mudah didapat bibitnya dan 

membudidayakannya karena dapat ditanam pada tanah yang kurang subur 

sekalipun. Singkong sebagai sumber energi kaya karbohidrat (36,8 gr per     

100 gr) tapi sedikit protein (1 gr per 100 gr) ini, umurnya lebih panjang yaitu 

tujuh hingga dua belas bulan, dibandingkan dengan tanaman pangan pada 

umumnya yang rata-rata hanya berumur empat bulan. (Anonim, 2007). 

Singkong dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan diantaranya: 

leye, gogik, singkong rebus, goreng, getuk, sawut, tiwul dan kroket. Singkong 

dapat juga diolah dalam bentuk bahan makanan diantaranya: tepung gaplek, 

tepung tapioka. Bentuk tepung, merupakan salah satu cara untuk 

mengawetkan singkong agar tahan lama, walaupun musim panen telah habis 

(Zulaikah, 2002). Menurut Ahmad (1993), untuk jenis singkong yang lebih 

beracun (singkong pahit) setelah dipotong-potong, direndam di dalam air 

mengalir beberapa lama, untuk menghilangkan racunnya, kemudian dijemur 

menjadi gaplek. 

Etanol atau bahan alkohol hasil proses fermentasi singkong berfungsi 

sebagai energi alternatif pada kendaraan, yaitu sebagai campuran premium. 

Jenis singkong untuk bahan baku bioethanol harus memiliki kadar pati yang 

tinggi yaitu 25% sampai 45%, biasanya ubi kayu yang berasa pahit dapat 

dikonsumsi sesudah melalui proses pencucian yang benar (Anonim, 2007). 
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Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Balai Besar 

Teknologi Pati Lampung Maret 2006, dari 6,5 kg ubi kayu segar dapat 

dihasilkan satu liter etanol berkadar 95%, dengan harga jual Rp 3500,- / liter. 

Bila diperhitungkan dengan baiya tenaga kerja, transfer dan sebagainya maka 

harga jualnya menjadi Rp 4500,-/ liter (Anonim, 2007). 

Menurut Fessenden dan Fessenden (2007), tinggi rendahnya alkohol 

ditentukan oleh aktivitas khamir dengan substrat gula yang difermentasikan.. 

Dari satu molekul glukosa akan terbentuk dua molekul alkohol dan karbon 

dioksida. Namun konsentrasi glukosa yang terlalu tinggi akan menghambat 

pembentukkan alkohol, sebab glukosa dengan kadar yang tinggi menyebabkan 

pertumbuhan khamir terhambat sehingga kadar alkohol yang dihasilkan 

sedikit. 

Pra penelitian, menunjukkan bahwa kadar alkohol dari fermentasi tepung 

tapioka selama 14 hari dengan dosis ragi 10 % / 500gr (8 %) dan                          

20 % / 500gr   (10 %). Hasil penelitian Khorida (2007), menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu fermentasi semakin tinggi pula kadar alkohol yang 

dihasilkan dan semakin banyak dosis ragi yang diberikan maka kadar alkohol 

juga semakin tinggi.  

Berdasar latar belakang tersebut, akan menguntungkan apabila dapat 

memanfaatkan tepung gaplek ketela pohon yang berkadar HCN sedang 

sebagai Bahan Bakar Nabati (bioetanol) pengganti BBM yang semakin 

langka. Sehingga peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan judul 

“KADAR GLUKOSA DAN BIOETANOL PADA FERMENTASI TEPUNG 
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GAPLEK KETELA POHON (Manihot utillisima, Pohl) VARIETAS 

MUKIBAT DENGAN DOSIS RAGI DAN LAMA FERMENTASI YANG 

BERBEDA ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar lebih mudah dalam penelitian dan pembahasan tidak terlalu 

meluas,maka perlu ada pembatasan masalah yaitu sebagai berikut: 

a. Subyek penelitian adalah waktu fermentasi dan dosis ragi. 

b. Obyek penelitian adalah kadar glukosa dan bioetanol hasil fermentasi pada 

tepung gaplek ketela pohon varietas mukibat 

c. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan bioetanol. 

 

C. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu 

bagaimana kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung gaplek dari 

ketela pohon varietas mukibat dengan dosis ragi dan waktu fermentasi yang 

berbeda ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar 

glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung gaplek dari ketela pohon 

varietas mukibat dengan dosis ragi dan waktu fermentasi yang berbeda. 

4 



 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah bagi peneliti yaitu 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan, bagi masyarakat yaitu untuk 

memberikan sumbangan tentang pengadaan bahan bakar nabati alternatif 

pengganti bahan bakar minyak salah satunya dari ketela pohon varietas 

mukibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 




