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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Singkong merupakan makanan pokok yang memiliki sumber karbohidrat 

setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Singkong selama ini hanya 

dimanfaatkan bagian dagingnya, sedangkan kulit singkong dibuang atau 

sebagai pakan ternak. Kulit singkong merupakan limbah kupasan dari hasil 

pengolahan tepung, tape, gaplek dan panganan yang berbahan dasar dari 

singkong. Kulit singkong perlu pengolahan yang tepat sebab di kulit singkong 

terdapat kandungan sianida yang dapat meracuni bila dikonsumsi. 

Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan energi dan protein, 

menurunkan kandungan sianida dan kandungan serat kasar, serta meningkatkan 

daya cerna bahan makanan berkualitas rendah. Mikroba yang digunakan dalam 

proses fermentasi dapat menghasilkan enzim yang akan mendegradasi 

senyawa-senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan mensintesis protein 

yang merupakan proses pengkaya protein bahan (Darmawan, 2006 (dalam) 

Hersoelistyorini, 2010) 

Hasil penelitian (Busairi dan Wikanastri, 2009 (dalam) Wikanastri, 

2012) menyatakan bahwa, dalam proses fermentasi dapat menurunkan 

kandungan sianida dalam kulit singkong dari 0,024% menjadi 0,009% setelah 

proses fermentasi selama lima hari. Hasil penelitian Hersoelistyorini dan 

Abdullah, 2010 (dalam) Wikanastri, 2012), menyatakan bahwa proses 

fermentasi menggunakan inokulum ragi tape dapat meningkatkan kandungan 

protein kulit singkong dari 10,03% menjadi 20,91% pada fermentasi hari ke 

lima. Dengan demikian, proses fermentasi dapat menurunkan kadar sianida 

dalam kulit singkong.  

Kulit singkong dalam 17,45 gram bahan kering yaitu: protein 8,11 gram, 

serat kasar 15,20 gram; pektin 0,22 gram, lemak 1,29 gram, calcium 0,63 gram 

(Rukmana, 1997). Hasil penelitian (Turyoni, 2005 (dalam) Hersoelistyorini, 

2010) bahwa kandungan karbohidrat kulit singkong kayu segar blender adalah 
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4,55%, sehingga memungkinkan digunakan sebagai sumber energi bagi 

mikroorganisme dalam proses fermentasi, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembuatan cuka.  

Prinsip pembuatan cuka buah yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat. 

Proses pertama melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah 

gula sederhana menjadi alkohol dalam kondisi anaerob, sedangkan proses 

kedua melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter aceti yang mangubah alkohol 

menjadi asam asetat dalam kondisi aerob (Anonymous, 2014). 

Dalam penelitian Kwartiningsih dan Nuning (2005) hasil terbaik 

diperoleh kadar asam asetat sebesar 4,107 g/100 ml sehingga memenuhi 

komposisi asam asetat dalam vinegar pada umumnya yaitu minimal 4 g/100 

ml.  Hasil penelitian Widiastuti (2008), semakin banyak konsentrasi induk cuka 

yang diberikan maka semakin tinggi kadar asam asetat yang dihasilkan. Jika 

kadar asam asetat lebih dari 4% (6.37% dan 11.59%), maka cuka bonggol 

pisang raja sere tersebut layak dijual dan dijadikan bahan alternatif pengganti 

pembuatan cuka karena mempunyai kadar asam asetat yang tinggi. Hasil 

penelitian Nurika dan Nur Hidayat (2001), menggunakan air kelapa dalam 

fermentasi asam asetat dengan metode kolom bi-oksidasi menunjukan bahwa 

rerata jumlah asam asetat yang terbentuk per hari berkisar antara 0,44-1,12%, 

jumlah alkohol yang dikonsumsi oleh bakteri perhari 2,14-2,73 ml dan 

kemampuan pembentukan asam asetat 21,79-55,10 mg/ml jam.  

Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang 

bergula atau berpati melalui fermentasi alkohol yang diikuti dengan fermentasi 

asetat. Cuka dapat dihasilkan dari sari buah aneka buah- buahan, seperti 

misalnya buah apel, anggur, cerri dan pir, tetapi cuka dari buah apel merupakan 

cuka yang paling popular di rumah tangga di Amerika Serikat (Desrosier, 

1988). Cuka yang baik apabila kadar alkoholnya rendah sebab apabila kadar 

alkoholnya tinggi akan memberikan efek yang kurang baik bagi konsumen juga 

mengurangi kualitas dari cuka itu sendiri. Menurut (Wahyudi, 2010) cuka 

buatan adalah asam asetat yang dibuat dengan proses kimiawi, sedangkan cuka 
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alami adalah asam asetat yang dibuat dalam proses biologis menggunakan 

bakteri Acetobacter aceti.  

Berdasarkan SNI 01-4371-1996 tentang cuka fermentasi yang 

mempersyaratkan cemaran logam dalam cuka maksimal Pb (1 mg/kg), Cu (5,0 

mg/kg) dan arsen (0,4 mg/kg). Salah satu kandungan mineral dalam cuka 

adalah tembaga (Cu) yang mempunyai peranan penting bagi manusia berkaitan 

dengan hemoglobin dimana kekurangan zat tersebut dapat menyebabkan 

berkurangnya ketahanan tubuh dan memicu meningkatnya kadar kolesterol, 

Sebaliknya dengan timbal (Pb) dan arsen (As) yang juga perlu mendapat 

perhatian khusus karena merupakan logam yang bersifat toksik (beracun) 

terhadap manusia (Intanwidya, 2005). 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian 

“PEMANFAATAN KULIT SINGKONG (Manihot utilissima)  SEBAGAI 

BAHAN ALTERNATIF PEMBUATAN CUKA DENGAN 

PENAMBAHAN KONSENTRASI Acetobacter aceti YANG BERBEDA” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar mempermudah pemahaman dan tidak meluasnya permasalahan maka 

penelitian ini difokuskan pada: 

C. Perumusan Masalah 

  Bagaimana pengaruh konsentrasi penambahan Acetobacter aceti yang 

berbeda pada cuka kulit singkong terhadap kadar asam asetat, kadar total gula, 

dan kadar total padatan terlarut? 

 

1. Subjek Penelitian  

 

2. Objek Penelitian  

3. Parameter Penelitian    

: 

 

: 

: 

Kulit singkong, Saccharomyces cerevisiae, dan 

Acetobacter aceti 

Kualitas Cuka dari kulit singkong. 

Kualitas cuka  

Parameter fisik (Tekstur, aroma, dan pH) 

Parameter kimia (Kadar asam asetat, Kadar total 

gula , dan Kadar  total Padatan terlarut) 
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D. Tujuan Penelitian 

  “Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan Acetobacter aceti yang 

berbeda pada kualitas cuka kulit singkong terhadap kadar asam asetat, kadar 

total gula, dan kadar total padatan terlarut?” 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pembuatan 

cuka kulit singkong dan memberikan inovasi baru cuka kulit singkong 

2. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan bahwa kulit 

singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif pembuatan 

cuka.  

3. Bagi peniliti, memberikan pengetahuan tentang pembuatan cuka berbahan 

kulit singkong dan memperoleh pengalam langsung dalam pembuatan 

cuka kulit singkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


