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dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

 

 

Surakarta,      Juni  2009 

ILMA KURNIAWATI 

A.  420 050 022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

    

� Hari lalu boleh dikenang, hari ini boileh dinikmati dan hari esok boleh 

diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari 

esok akan lebih baik dari hari ini. 

(QS. Luqman : 33) 

� Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap. 

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 

� Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan akan memberikan 

kekuatan  yang luar biasa untuk mengatasi kegagalan 

(Soichiro Honda) 

� Hidup sekali hiasi dengan prestasi  

(Penulis) 

� Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan, karena semua itu 

pasti bisa kita raih asalkan kita mau berusaha dan belajarlah dari 

pengalaman karena itu membuat kita sukses untuk meraih masa depan . 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak sangat tinggi mencapai 

angka 1.04 juta barel per hari dan lama kelamaan dapat membuat cadangan energi ini 

habis, sehingga perlu adanya pengenalan energi alternatif, salah satunya bioetanol. 

Tanaman yang digunakan untuk pembuatan bioetanol misalnya: ketela pohon, 

dimana kandungan karbohidrat dalam ketela pohon 32-35% dapat diproses dengan 

cara fermentasi dan destilasi sehingga dapat menghasilkan bahan bakar berupa 

bioetanol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar bioetanol hasil fermentasi 

yang berbeda ampas  umbi ketela pohon  dengan penambahan dosis ragi 5%, 10% 

dan 15% dan H2SO4 20 ml untuk masing-masing perlakuan. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial 

yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor fermentasi (W) selama 5,7,9 hari dan dosis 

ragi (D) terdiri dari 5%,10%,15%. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis varians (Anova) dua jalur dan Uji BNT. Dari penelitian ini diperoleh hasil 

yaitu kadar alkohol tertinggi 34,39%. Pada W3D3 (9 hari/15%), sedangkan kadar 

alkohol terendah sebesar 5,83% pada W1D2 (5 hari/10%). Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diperoleh bahwa ampas umbi ketela pohon mempunyai kadar 

alkohol yang tertinggi yaitu pada W3D3 dengan waktu fermentasi 9 hari dan dosis 

ragi 15%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu fermentasi dan 

semakin tinggi dosis ragi yang diberi kadar alkohol yang dihasilkan semakin tinggi. 

 

 

 

Kata Kunci : Kadar alkohol, fermentasi dan ampas umbi ketela pohon (limbah  

         tapioka  padat) 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa, 

Indonesia menghadapi masalah energi yang cukup mendasar. Sumber energi 

yang tidak terbarukan tingkat ketersediaanya, semakin berkurang. Sebagai 

contoh, produksi minyak bumi Indonesia per hari terus mengalami penurunan. 

Sedangkan di sisi lain konsumsi minyak bumi terus meningkat. Dengan 

kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar seperti BBM (Bahan 

Bakar Minyak) yang semakin tinggi mengakibatkan menipisnya cadangan 

minyak bumi di Indonesia sehingga peluang bioetanol sebagai bahan bakar 

alternatif akan melonjak. Dengan begitu bioetanol tidak hanya menyelamatkan 

tanah air dari krisis bahan bakar minyak tapi juga dari krisis ekonomi. 

Bioetanol merupakan suatu bentuk energi alternatif, karena dapat 

mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang hargannya terus meningkat dan 

sekaligus sebagai pemasok energi nasional. Bioetanol sangat potensial untuk  

dikembangkan karena bahan bakunya merupakan jenis tanaman yang banyak 

tumbuh  di negara ini dan sangat dikenal masyarakat. Tumbuhan yang potensial 

untuk menghasilkan bioetanol adalah tanaman  yang memiliki kadar karbohidrat 

tinggi, seperti : tebu, ubi kayu, garut, ubi jalar, jagung, jerami, bonggol jagung, 

dan kayu (Anonim, 2007). 



 

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan berbagai  

pembangunan di segala bidang baik di bidang industri jasa maupun industri 

pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Industri tapioka  merupakan salah 

satu industri pertanian yang cukup banyak terdapat di Indonesia. Bahan baku 

industri  ini adalah umbi ketela pohon (Manihot utilissima) yang diolah menjadi 

tepung tapioka. Salah satu  bahan baku maupun bahan pembantu untuk keperluan 

industri makanan, industri tekstil dan industri kertas adalah tepung tapioka. 

Limbah industri tapioka termasuk limbah organik yang ditimbulkan dari  sisa-

sisa pengolahan ketela pohon yang merupakan salah satu bahan organik. Limbah 

padat industri tapioka masih mengandung pati cukup tinggi yaitu 63% (Cihldyal 

dan Losane, 1990). Menurut Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi 

Indonesia, kandungan pati pada ampas tapioka sebesar 67,8%. 

Proses pengolahan singkong menjadi tepung tapioka, menghasilkan  

limbah sekitar 2/3 bagian atau sekitar75% dari bahan mentahnya, limbah ini 

biasa disebut onggok. Meskipun merupakan limbah tetapi kandungan karbohidrat 

onggok  masih tinggi yaitu mencapai 63% - 68%, sementara kadar airnya 20%. 

Tingginya kandungan karbohidrat dan kadar air inilah yang mempermudah 

aktivitas mikroba pengurai. Proses penguraian  bisa bersifat aerob (membutuhkan 

oksigen) dan bisa pula bersifat anaerob (tidak membutuhkan oksigen). Dalam 

proses penguraian ini dihasilkan bau berupa H2S dan NH3 serta berbagai gas 

berbau menyengat lainnya. 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk manusia. Kebanyakan 

karbohidrat yang kita makan adalah tepung/amilum/pati yang ada dalam gandum, 



 

jagung, beras, padi-padian, buah-buahan, sayur-sayuran (Fessenden, 1997). 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya. tergantung dari panjang ikatan rantai 

C-nya. Sumber karbohidrat utama bagi bahan makanan kita adalah serealia dan 

umbi-umbian. Misalnya: kandungan pati dalam beras adalah 78,3%, jagung 

72,4%, singkong 34,6% dan talas 40%. Pada hasil ternak, khususnya daging, 

karbohidrat terdapat dalam bentuk glikogen yang disimpan dalam jaringan-

jaringan otot dan dalam hati (Winarno, 1997). 

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. Jika 

air ditambahkan asam sulfat pekat maka ia mampu mendidih. Karena 

aktivitasnya terhadap air, maka asam sulfat dapat menghilangkan bagian terbesar 

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

Menurut Buckle (1987), fermentasi bahan pangan merupakan hasil 

kegiatan mikroorganisme. Mikroorganisme yang memfermentasikan bahan 

pangan dibedakan dari mikroorganisme-mikroorganisme yang menyebabkan 

kerusakan dari penyakit yang  ditularkan melalui makanan. Dari organisme-

organisme yang memfermentasi bahan pangan yang paling penting adalah bakteri 

pembentuk asam laktat, asam asetat dan beberapa khamir penghasil alkohol. 

Hasil fermentasi  hanya terbentuk larutan alkohol  yang encer karena sel-

sel khamir atau khamir akan terhambat pertumbuhannya, jika kadar alkohol 



 

melebihi 12-15% untuk mendapat  alkohol yang lebih pekat larutan tersebut 

harus didestilasi bertingkat dan dengan cara ini dapat diperoleh  alkohol  yang 

kadarnya mencapai 95% (Buckle dkk, 1987). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang banyak digunakan 

dalam industri fermentasi alkohol sebagai industri modern, khamir tersebut 

dalam bioteknologi  konvensional telah digunakan untuk memproduksi beberapa 

pangan tradisional seperti bir, anggur, wiski, sake, pengembang roti, tape, dan 

sebagainya. Dalam bioteknologi modern  khamir tersebut telah digunakan 

sebagai jasad inang eukariotik untuk memproduksi protein-protein heterolog 

seperti  vaksin hepatitis B yang telah ada di pasaran, hemoglobin, serum  albumin 

(Rahmawati, 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian Sugiyarti (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 1,6%, sedangkan kadar alkohol terendah adalah 

14,303%, pada lama fermentasi 9 hari dan dosis ragi 0,4%.  

Hasil penelitian Ludfi (2006) setelah dilakukan pengujian terhadap kadar 

alkohol pada hasil fermentasi  ampas umbi ketela pohon menunjukkan kadar 

alkohol tertinggi adalah 41,67% pada waktu fermentasi 15 hari dan dosis ragi 

1,6%. Hal ini menunjukkan semakin lama waktu fermentasi dan banyaknya dosis 

ragi yang diberikan maka semakin banyak kadar alkohol yang didapatkan. 

Dalam penelitian Kristiyaningsih (2008), setelah dilakukan pengujian 

terhadap kadar alkohol pada hasil fermentasi tepung umbi ketela pohon (Manihot 



 

utilissima) dengan penambahan H2SO4, maka hasil penelitian menunjukkan kadar 

alkohol tertinggi adalah  30,60 %  pada waktu fermentasi 7 hari dengan dosis ragi 

20%, sedangkan kadar alkohol terendah adalah 13,13 % pada waktu fermentasi 7 

hari dengan dosis ragi 10%. Hal ini menunjukkan semakin lama waktu fermentasi 

dan banyaknya dosis ragi yang diberikan maka semakin banyak kadar alkohol 

yang di dapatkan. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut peneliti 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul : “KUALITAS BIOETANOL 

LIMBAH PADAT TAPIOKA DENGAN PERLAKUAN LAMA 

FERMENTASI DAN DOSIS RAGI YANG DITAMBAH H2SO4” 

 

B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian perlu 

membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah waktu fermentasi limbah padat tapioka 

menjadi Bioetanol (5, 7, 9 hari), dosis ragi (5 %, 10 %, dan 15 %) dan H2SO4 

(20 ml untuk tiap perlakuan). 

2. Objek dalam penelitian ini adalah kadar alkohol pada fermentasi limbah 

padat tapioka (ampas umbi ketela pohon). 

3. Parameter penelitian adalah kadar alkohol. 

 

 

 

 



 

C. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian ini, peneliti  berusaha merumuskan permasalahan yang akan dibahas, 

yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh waktu fermentasi, dosis ragi, dan H2SO4 terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi limbah padat tapioka? 

2. Berapakah kadar alkohol optimum yang dapat diperoleh dari hasil 

perbandingan waktu fermentasi, dosis ragi serta H2SO4 pada fermentasi 

limbah padat tapioka? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi, dosis ragi, serta H2SO4 terhadap 

kadar alkohol pada fermentasi limbah padat tapioka. 

2. Mengetahui  perbandingan waktu fermentasi, dosis ragi serta H2SO4 pada 

fermentasi limbah padat tapioka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian, terutama dalam 

pengembangan teknologi pengolahan limbah padat tapioka terutama 

pengolahan secara bioteknis. 



 

2. Diharapkan dengan penelitian ini, pengelola industri pengolahan tepung 

tapioka dapat mengelola limbahnya agar tidak berbahaya bagi 

lingkungannya. 

3. Memberikan nilai lebih terhadap umbi ketela pohon. 

4. Bagi para peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meneliti 

lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Umbi Ketela Pohon  

Menurut Steenis (2005), ketela pohon mempunyai klasifikasi sebagai 

berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Euphorbiales  

Familia  : Euphorbiaceae 

Genus   : Manihot 

Species  : Manihot utilissima  

Ketela pohon merupakan tanaman perdu yang tidak bercabang atau 

bercabang sedikit, tinggi tanaman dapat mencapai 3-5 meter tergantung 

keadaan lingkungan pertumbuhannya. Tanaman ini termasuk tanaman 

tahunan, karena dapat hidup hingga beberapa tahun. Pohonnya kecil, akarnya 

dapat menebal (merupakan umbi atau tempat penyimpanan cadangan 

makanan) yang banyak mengandung zat tepung. Batangnya berkayu, tetapi 

mudah patah. Di dalam batang ini berisi semacam gabus yang berwarna  

putih. Daunnya serupa jari tangan manusia (helai daun berbelah dalam). 

Jumlah belahan helaian daun ada 5-9 buah, tiap jenis mempunyai jumlah 

maximum tertentu. Warna daun  ada yang merah tua, merah muda atau hijau. 



 

Tanaman ini jarang berbunga. Bunga merupakan tanaman bunga berumah 

satu, bunga jantan dan betina terdapat pada malai yang berbeda. Biji serupa 

biji jarak hanya saja lebih kecil dan warnanya lebih muda (Sosrosoedirjo, 

1992). 

Umbi singkong merupakan sumber energi  yang kaya akan karbohidrat 

namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada 

daun singkong karena mengandung asam amino mentionin. Manfaat daun 

ketela pohon sebagai bahan sayur atau keperluan lain seperti obat-obatan. Di 

Indonesia, ketela pohon  menjadi bahan pangan  pokok setelah beras dan 

jagung (Anonim, 2007). Tanaman ini dapat juga digunakan sebagai bahan 

ekspor yaitu dijadikan gaplek, tepung dan sebagainya dan beraneka ragam 

makanan (Hasbullah, 2000). 

 

2. Sekilas Tentang Industri Tapioka 

a. Bahan Baku Produksi  

Bahan baku tapioka adalah singkong atau ubi kayu (Manihot 

esculenta atau Manihot utilissima). Singkong merupakan salah satu 

tanaman penghasil makanan. Singkong di Indonesia menduduki urutan 

ketiga diantara empat produksi pangan yang utama antara lain: padi, 

jagung, singkong dan ubi jalar. Untuk meningkatkan daya guna singkong 

supaya lebih bermanfaat diperlukan adanya pendayagunaan dan 

pengolahan singkong yang baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan 

nilai ekonomi singkong (Susanto, 2000). 

 



 

b. Produk Tapioka 

Tapioka adalah pati yang diperoleh dari umbi tanaman ubi kayu 

(Manihot utilissima). Nama lain dari tapioka adalah pati kanji, pati ubi 

kayu. Pati merupakan polisakarida yang tersusun oleh molekul glukosa 

yang terdiri dari molekul amilosa dan amilopektin. Pati berbentuk  

granula yang padat dan tidak larut dalam air dingin. Jika dipanaskan akan 

mengalami gelatinasi dalam keadaan kering berwarna putih dan dalam 

bentuk gelatin berwarna opak. Tapioka itu dapat digunakan sebagai bahan 

baku untuk macam-macam kebutuhan, sebagai contoh untuk industri 

makanan, dalam pembuatan : roti, kue, makroni, mutiara pati, sirup, 

glukosa atau fruktosa, makanan  bayi atau grits, krupuk. Di sisi lain 

tapioka digunakan sebagai bahan baku untuk industri non makanan, 

misalnya untuk keperluan industri kayu sebagai perekat dan lem. Industri 

kimia sebagai alkohol dan dekstrin industri tekstil sebagai sizing agent 

(bahan penghalus kain). Penggunaan tapioka dapat mendorong 

peningkatan produksi ubi kayu dan peningkatan kesejahteraan petani ubi 

kayu pada khususnya (Mulyohardjo, 1987). 

c. Proses Pembuatan Tapioka  

Teknologi pembuatan tapioka adalah sebagai berikut: 

1) Pengupasan kulit dilakukan dengan tangan manusia dengan 

menggunakan pisau. 

2) Pencucian dilakukan dengan cara penyemprotan  air bersih. 



 

3) Pemarutan dilakukan secara mekanis yang digerakkan dengan mesin 

diesel. Hasil parutan adalah bubur ketela. Pada tahap ini air 

ditambahkan agar pemarutan lebih lancar. Pemerasan dan 

penyaringan dapat dilakukan dengan cara : 

a) Pengekstrakan pati dilakukan dengan tangan manusia, di atas kain 

kasa. Dari atas dialirkan air sedikit demi sedikit menggunakan 

gayung. Pengekstrakan dilakukan secara mekanis, yaitu 

menggunakan saringan bergetar. Saringannya berupa kasa halus. 

b) Pengendapan pati dilakukan di dalam bak-bak pengendapan.  

Lama pengendapan yang baik adalah 4 jam dan pembuangan  air 

tidak boleh lebih dari 1 jam. 

4) Setelah pengendapan, air yang di atas dibuang sebagai limbah cair 

dan tepung tapioka basah diambil untuk menambah bak pengendap 

lagi untuk mengendapkan limbah cair sebelum dibuang. 

5) Setelah pati diambil diletakkan pada tampi-tampi bambu, kemudian 

dijemur di bawah sinar matahari. 

6) Pati hasil pengeringan masih kasar, sehingga perlu digiling dan 

dilakukan penyaringan untuk menghasilkan tapioka halus. Rendam 

pati biasanya berkisar antara 19% - 25% (Ashari, 2003). 

 

3. Limbah Tapioka  

Menurut Djabu (1991) air limbah adalah air yang bercampur zat-zat 

padat (dissolved solid dan suspended solid) yang berasal dari pembuangan 



 

kegiatan rumah tangga, pertanian dan industri. Komposisi air limbah terdiri 

dari air sebanyak 99,9% dan sisanya terdiri partikel-partikel padat terlarut 

(dissolved solid) dan tidak terlarut (suspended solid). Penyusunan pada bahan  

padat tersebut adalah  bahan padat organik sebesar 70% dan anorganik 

sebanyak 30%. Komposisi utama penyusun bahan organik adalah protein 

(65%), karbohidrat (25%) dan lemak (10%). Zat organik tersebut sebagian 

besar sudah terurai yang merupakan sumber makanan dan media yang baik 

bagi bakteri dan mikroorganisme yang lain. 

Karakteristik air limbah ada tiga macam, yaitu : 

a. Karakteristik fisik  

Karakteristik fisik yang sangat penting dari air limbah adalah kandungan 

total solid yang tersusun dari zat terapung, zat suspensi, zat koloid, dan 

zat dalam solution, karakteristik fisik yang lain termasuk bau, temperatur 

dan warna. 

b. Karakteristik kimia 

Karakteristik air limbah meliputi : 

1) Zat organik, termasuk  di dalamnya adalah protein, karbohidrat, 

lemak. 

2) Zat anorganik, termasuk di dalamnya adalah pH, klorida, alkali, 

nitrogen dan sulfur. 

c. Karakteristik biologi 

Adanya mikroorganisme dalam air limbah baik yang bersifat 

patogen maupun bukan patogen. Organisme patogen biasanya 

menimbulkan penyakit gastro intestinal seperti typhoid, disentri, kolera. 



 

Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tapioka termasuk 

limbah biologis atau organik, karena ditimbulkan sebagai sisa dari 

pengusahaan ketela pohon yang merupakan salah satu bahan   biologi atau 

organik, ada 3 macam limbah yaitu limbah cair, padat dan limbah gas. 

Limbah cair industri tapioka banyak mengandung pati terlarut, asam 

hidrosianat (HCN) yang mudah terurai menjadi sianida, nitrogen, fosfor 

dan senyawa organik. Menurut Mahida (1995) pada prinsipnya 

penanganan limbah industri pangan adalah mereduksi kandungan bahan 

organik yang terlarut berdasarkan penanganan secara fisika, kimia dan 

biologis. 

1) Limbah padat  

Limbah padat terdiri dari dua jenis, yaitu : 

a) Limbah kulit yang didapatkan dari proses pembersihan singkong. 

Adapun penanganannya dengan dijual kepada konsumen untuk 

pakan ternak 

b) Limbah dari ampas atau onggok yang di dapat dari proses 

pemarutan dan pengepresan. Adapun penanganannya juga sama 

seperti limbah kulit yaitu dijual kepada konsumen untuk dijadikan 

bahan baku pakan ikan dan ternak. 

2) Limbah cair  

Limbah cair ini dihasilkan dari proses pencucian bahan sebelum  

pemarutan, air hasil kerja separator yang memisahkan pati kental dari 

air pelarutnya maupun dari pembersihan peralatannya. Masalah yang 



 

ditimbulkan dari limbah cair ini adalah  pencemaran bau dan 

keasaman. 

 

4. Karbohidrat  

Menurut Bambang (1989), karbohidrat merupakan sumber energi 

utama  untuk semua makhluk hidup. Secara fotosintesis karbohidrat 

dihasilkan oleh tanaman. Banyak tanaman mengandung karbohidrat dalam 

jumlah yang tinggi. Sebagai cadangan makanan dan sangat berguna, sumber 

karbohidrat dipecah monosakarida, kemudian karbohidrat dioksidasi menjadi 

CO2 dan H2O serta melepaskan energi atau disimpan dalam bentuk glikogen 

di dalam liver atau jaringan binatang. Kira-kira 60% dari total energi yang 

diperlukan oleh manusia diperoleh degradasi senyawa karbohidrat. 

Karbohidrat sebagai media tumbuh bakteri, karbohidrat dalam bentuk 

gula pati merupakan bagian utama kalori yang dikonsumsi manusia dan 

hewan seperti juga berbagai mikroorganisme. Karbohidrat merupakan 

senyawa hidrat dari atom karbon dengan rumus kimia Cn(H2O)n disebut pula 

polihidroksiketon. Sifat kimia dari kedua gugus fungsional yaitu gugus 

hidroksil dan karbonil (Lechninger, 1994). 

Menurut Warsito (2004), karbohidrat sering disebut sakarida yaitu 

senyawa yang dapat didefinisikan sebagai polihidroksialdehid atau keton 

yang mempunyai rumus empiris (CH2O)n. 

Karbohidrat banyak terdapat dalam bahan nabati, baik berupa gula 

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



 

tinggi seperti pati, pektin, selulosa, dan lignin. Selulosa dan lignin berperan 

sebagai penyusun dinding sel tanaman. Polisakarida seperti pati, banyak 

terdapat dalam buah-buahan. Selama proses pematangan, kandungan pati 

dalam buah-buahan berubah menjadi gula pereduksi yang akan menimbulkan 

rasa manis. Sumber karbohidrat utama bagi bahan akan menimbulkan rasa 

manis. Sumber karbohidrat utama bagi bahan makanan kita adalah serealia 

dan umbi-umbian (Winarno, 1997). 

Karbohidrat tersebar luas dalam tumbuhan serta hewan, tempat zat ini 

melangsungkan peran struktural sekaligus metabolik. Pada tumbuhan, 

glukosa disintesis dari karbondioksida serta air melalui fotosintesis dan 

disimpan sebagian pati atau diubah  menjadi selulosa kerangka tumbuhan. 

Hewan dapat mensintesis sebagian karbohidrat dari lemak dan protein, tetapi 

jumlah terbesar karbohidrat dalam jaringan tubuh  hewan berasal dari 

tumbuhan (Murray, 2003). 

 

5. Ragi  

Menurut Dwijoseputro (1990), kata “ragi” dipakai menyebut adonan 

atau ramuan yang digunakan dalam pembuatan berbagai makanan dan 

minuman seperti tempe, oncom,  tape, roti, anggur, brem, bir dan lain-lain. 

ragi untuk tempe terdiri atas berbagai spesies dari genus Rhizopus dan genus 

Mucor. Ragi untuk oncom terdiri terutama atas Neurospora sitophyla. Jamur 

oncom yang hanya membiak secara vegetatif biasanya terkenal sebagai 

Monilia sitophyla. Ragi untuk tape merupakan campuran populasi, dimana 



 

terdapat spesies-spesies dari genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, 

Hansenula. Aspergillus dapat menyederhanakan amilum, Saccharomyces, 

Candida, Hansenula dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan 

bermacam-macam zat organik lainnya. Ragi (khamir) untuk membuat roti 

dan minuman keras lebih murni populasinya, dan ragi itu terutama terdiri atas 

Saccharomyces cerevisiae. 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang paling penting pada 

fermentasi utama dan akhir, karena mampu memproduksi alkohol dengan 

konsentrasi tinggi dan fermentasi spontan (Sudarmadji, 1996). 

Khamir termasuk kelompok kapang dan umumnya membelah diri 

dengan pertunasan. Pengecualian terdapat pada khamir yang tumbuh melalui  

pembelahan atau dengan pembentukan hifa. Pertunasan tumbuh mendekati 

induk dan kemudian sel anak memisahkan diri. Tidak seperti halnya 

pembelahan pada khamir masih mungkin untuk membedakan sel induk dan 

sel anak secara fisik, karena pada sel induk masih terlihat cacat bekas 

pertunasan sel anak. Dengan demikian populasi pertumbuhan sel-sel khamir 

mempunyai perubahan distribusi umur sel. Pada kondisi  tumbuh tertentu, 

tunas tidak memisahkan diri dari sel induk, sehingga suatu sel yang panjang 

dan bercabang terbentuk. Pada kondisi optimal khamir dapat membagi diri 

setelah 45 menit, tetapi kadang-kadang juga setelah 90 – 120 menit (Said, 

1987). 

Pelczar dan Chan (1988) galur-galur Saccharomyces cerevisiae yang 

dipilih untuk memproduksi ragi roti secara komersil memiliki kemampuan 

untuk memfermentasi gula dengan baik di dalam adonan dan tumbuh dengan 



 

cepat. Karbondioksida yang dihasilkan selama fermentasi itulah yang 

membuat adonan mengembang, mutu produk bergantung kepada seleksi 

khamir yang baik, keadaan inkubasi dan pemilihan bahan mentah. 

 

6. Asam Sulfat (H2SO4) 

Asam sulfat (H2SO4) merupakan asam yang paling murah yang tersedia 

untuk melarutkan logam dan oksida logam, menetralkan basa dan 

membersihkan permukaan logam yang terkorosi. Asam sulfat sangat umum 

tersedia di laboratorium dalam larutan sangat pekat, yang mengandung kira-

kira 98% H2SO4 dan H2O. Asam yang  pekat ini merupakan cairan yang tak 

berwarna seperti minyak dengan rapatan 1,8 g/ml (Handyana, 1986). 

Asam sulfat merupakan agen pengeringan yang baik dan digunakan 

dalam pengolahan kebanyakan buah-buahan kering. Asam sulfat mempunyai 

rumus kimia H2SO4, merupakan asam mineral yang kuat. Zat ini larut dalam 

air pada semua kepekatan. Reaksi hidrasi asam sulfat adalah reaksi eksoterm 

yang kuat. Jika air ditambah kepada asam sulfat pekat, ia mampu mendidih. 

Senantiasa tambah asam kepada air dan bukan sebaliknya.  Sebagian dari 

masalah ini disebabkan perbedaan isi pada kedua cairan. Air kurang padu 

dibandingkan asam sulfat dan cenderung untuk terapung di atas asam 

(Anonim, 2008). 

 

7. Fermentasi  

Fermentasi adalah proses metabolisme atau bioenergi yang 

menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektron akhir. Proses 



 

fermentasi biasanya berlangsung dengan fosforilasi tingkat substrat tanpa 

perantara atau peran sitokrom oleh jasad renik anaerob fakultatif atau 

anaerobik mutlak (Timotius, 1982). 

Menurut Volk (1994), fermentasi didefinisikan sebagai perombakan 

anaerob karbohidrat yang menghasilkan pembentukan produk fermentasi 

yang stabil. Contoh produk fermentasi oleh mikroorganisme yang 

dimanfaatkan meliputi etil alkohol, asam laktat, asam asetat, gliserol, butanol 

dan asam butirat. Di samping banyak fungsi digunakan untuk produksi asam 

organik komersial seperti asam sitrat, asam fumarat, asam malat dan asam 

suksinat. 

Dwijoseputro (1990), fermentasi sering diartikan sebagai peragian, hal 

itu sebenarnya tidak tepat. Kata-kata ragi untuk tempe, ragi untuk roti, ragi 

untuk oncom, ragi untuk membuat minuman keras, di dalam dunia tumbuh-

tumbuhan banyak berbeda. Secara fisiologi ragi-ragi tersebut mempunyai 

persamaan-persamaan yaitu mereka menghasilkan fermen atau enzim yang 

dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapat  keuntungan 

berupa energi.  

Menurut Smith (1995), teknologi  fermentasi dapat melibatkan sel-sel 

hidup yang lengkap (mikroba, sel-sel hewan dan tumbuhan) atau komponen  

sel (enzim) dan diarahkan untuk menimbulkan perubahan kimiawi atau fisika 

yang spesifik pada substansi  organik. Dalam teknologi ini tidak cukup hanya 

dicapai perubahan kimiawi dan fisika yang diperlukan, metode tersebut harus 

bisa bersaing dengan cara-cara produksi lainnya seperti teknologi kimia. 



 

Menurut Loius Pasteur dalam Said (1987), fermentasi  merupakan 

proses penguraian gula menjadi alkohol dan karbondioksida yang disebabkan 

aktivitas sel-sel khamir pada keadaan anaerob. 

Menurut Rukmana dan Yuniarsih (2001), berdasarkan produk yang 

difermentasikan digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Fermentasi alkoholis yaitu fermentasi yang menghasilkan alkohol sebagai 

produk akhir disamping produk lainnya, misalnya pada pembuatan wine, 

cider dan tapes. 

b. Fermentasi nonalkoholis yaitu fermentasi yang tidak menghasilkan  

alkohol sebagai produk akhir selain bahan lainnya, misalnya: pada 

pembuatan tape, antibiotika dan lain-lain. 

Tahap fermentasi  pertama adalah pemecahan dengan menggunakan 

enzim amilase (pati pada biji-bijian) menjadi komponen disakarida yaitu 

maltosa). 

C6H10O5  +    ½n H2O    ½ n C12H22O11 

 

Gb. 1 Skema pemecahan pati menjadi maltosa   

Terbentuknya glukosa berarti pendahuluan telah berakhir dan bahan 

selanjutnya siap untuk difermentasi. Secara kimiawi, reaksi proses fermentasi 

ini berjalan cukup panjang, karena terjadi suatu deret reaksi yang masing- 

masing dipengaruhi oleh enzim khusus. Secara sederhana  dapat diikhtisarkan 

dengan reaksi sebagai berikut : 

C6H12O6   2C2H5OH  +  CO2 

 

Gb. 2 Skema pengubahan glukosa menjadi alkohol  

amilase 

Pati biji-bijian Air Maltosa  

amilase 

Maltosa Khamir Etil alkohol Karbondioksida 



 

Reaksi fermentasi berakhir apabila konsentrasi alkohol mencapai 12-

14% (alkohol dalam konsentrasi yang lebih besar menghambat enzim yang 

menyebabkan fermentasi). 

Menurut Desrosier (1988) dan Said (1987) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses fermentasi : 

a. Suhu  

Suhu yang digunakan selama proses fermentasi akan mempengaruhi 

mikroba yang berperan dalam proses fermentasi, suhu yang baik untuk 

fermentasi maksimum adalah 30
o
C, makin rendah suhu fermentasi makin 

banyak alkohol yang dihasilkan, karena pada suhu rendah fermentasi akan 

lebih komplek dan kehilangan alkohol yang terbawa oleh gas CO2. 

b. Peranan gula 

Penambahan gula bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan khamir 

pada awal fermentasi. Penambahan kadar gula akan mengarahkan 

fermentasi lebih sempurna serta menghasilkan alkohol lebih tinggi. Kadar 

gula yang optimum untuk aktivitas pertumbuahn khamir adalah 10%, 

 

8. Etanol 

Alkohol bukan hal yang asing lagi bagi kita. Alkohol sering 

didefinisikan dengan pembersih luka dengan kadar 90% atau 70%. Selain itu 

juga kita mengenal dengan minuman beralkohol, bahkan ada jenis-jenis 

makanan juga mengandung alkohol. Tape juga terbuat dari singkong 

mengandung alkohol. Alkohol yang sering kita jumpai sebenarnya 



 

merupakan senyawa etanol dengan rumus molekul C2H5OH, sifat khas 

senyawa ini bisa mempengaruhi susunan saraf pusat yang diminum dalam 

jumlah banyak, akan membuat kita tidak sadar atau mabuk (Widjanarko, 

2002). 

Etanol atau etil alkohol  atau alkohol (CH3CH2OH), tidak berwarna, 

cair, larut dalam air, kadang disebut alkohol padi-padian (grant) karena dapat 

diperoleh dengan cara fermentasi dari padi-padian. Sebenarnya fermentasi 

dari semua bahan yang mengandung karbohidrat seperti anggur, kentang, 

juga padi menghasilkan etanol (Fessenden, 1997). 

Menurut Smith (1995), produksi alkohol dalam industri terutama 

bersifat sintetik, yaitu secara non mikrobial dihasilkan dari proses petrokimia, 

etanol yang dihasilkan secara petrokimia dibuat melalui proses hidrasi etilen 

dan penurunan produksi alkohol dari pengolahan yang bersifat mikrobial. 

Bioetanol (C2H5OH) dibuat dengan bahan  baku bahan bergula seperti 

tebu, nira aren, bahan berpati seperti jagung, singkong dan ubi-ubian, bahan 

berserat  yang berupa limbah  pertanian masih dalam taraf pengembangan di 

negara maju. Gasohol merupakan campuran antara bioetanol dan bensin 

dengan porsi bioetanol sampai dengan 25% yang dapat  kemudian langsung 

digunakan pada bensin mobil, bensin, tanpa perlu memodifikasi mesin. 

Bioetanol  adalah cairan karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme 

(Anonim, 2007). 

Tata chemiawan (2007), kelebihan bioetanol dibandingkan dengan 

bensin adalah bioetanol aman digunakan sebagai bahan bakar, titik nyala 



 

etanol tiga kali lebih tinggi dibandingkan bensin dan emisi hidrokarbon lebih 

sedikit. Sedangkan kekurangan bioetanol dibandingkan bensin adalah mesin 

dingin lebih sulit melakukan starter dan bioetanol bereaksi dengan logam 

seperti magnesium dan aluminium. 

 

B. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis  

Ada pengaruh  waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar alkohol pada 

fermentasi limbah padat tapioka dengan penambahan H2SO4. 

 

Ampas umbi ketela pohon yang kurang 

dimanfaatkan 

Mengandung pati 63% 

Dihidrolisis  

Fermentasi 

Destilasi 

Bioetanol 

Ragi / khamir 

H2SO4 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1 Tempat Penelitian  

a. Destilasi di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidilkan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Pengujian kadar alkohol di Laboratorium Kimia Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2 Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2009 sampai selesai. 

 

B. Alat dan Bahan  

1. Alat 

Alat yang digunakan antara lain : 

Timbangan analitik, timbangan kasar, toples, karet, baskom, sendok, 

pisau, kompor, panci, label, penyaring, plastik, pipet, gelas ukur, 

spektrofotometer, erlenmeyer, waterbath, seperangkat alat destilasi, 

alkoholmeter, tiang statis. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas umbi ketela 

pohon, ragi jenis NKL, H2SO4, air. 

 

 

 



 

C. Pelaksanaan Penelitian  

1. Pembuatan fermentasi ketela pohon  

a. Mengupas, membersihkan dan memarut ketela pohon. 

b. Memisahkan antara ampas dan sari umbi ketela pohon dengan cara 

memeras hasil parutan tersebut dengan kain. 

c. Menimbang ampas umbi tersebut sebanyak 500 gr untuk masing-

masing perlakuan (ada 12 perlakuan jadi ampas yang dibutuhkan  6000 

gr) 

d. Mencampurkan ampas umbi ketela pohon dengan air, 

perbandingannya           1 : 3 dan menambahkan H2SO4  8% untuk tiap 

perlakuan 20 ml. 

e. Merebus campuran pada panci dengan api sedang dan mengaduknya 

secara terus-menerus  sampai campuran berwarna kecoklatan. 

f. Membiarkan ampas umbi ketela pohon yang telah direbus tadi sampai 

dingin. 

g. Setelah adonan dingin, terlebih dahulu adonan diukur pHnya agar 

menjadi pH7. 

h. Apabila adonan masih asam, maka dinetralkan dengan menambahkan 

NaOH. 

i. Mencampurkan adonan dengan ragi tape merk NKL, masing-masing 

dengan dosis yang telah ditentukan (5 %, 10 %, 15 %). 

j. Menempatkannya pada toples, kemudian ditutup penutup toples. 

k. Memeramnya sesuai dengan waktu fermentasi yang telah ditentukan. 



 

l. Setelah waktu pemeramannya selesai, kemudian mendistilasi ampas 

umbi ketela pohon hasil fermentasi tersebut untuk mendapatkan 

alkohol. 

2. Destilasi alkohol 

a. Mengambil sampel atau bahan hasil fermentasi kemudian memasukkan 

ke dalam alat destilasi alkohol. 

b. Mendestilasi alkohol dengan cara memanaskan cairan ampas umbi 

ketela pohon hasil fermentasi sampai mendidih pada suhu  70
o
C – 

80
o
C. 

c. Mengembunkan uap hasil destilasi tersebut dan menampungnya ke 

dalam tabung penampungan (erlenmeyer). 

d. Bila uap sudah tidak menetes lagi, maka mengambil hasil destilasi 

tersebut dan menyimpannya ke dalam botol. 

3. Uji kadar alkohol 

a. Menyiapkan larutan alkohol dari hasil destilasi fermentasi ampas umbi 

ketela pohon. 

b. Menuangkan alkohol pada tabung reaksi dan mengukurnya dengan 

alkoholmeter. 

c. Memasukkan larutan alkohol tersebut sebanyak 1 ml ke dalam tabung 

reaksi yang telah diberi kalium karbonat (K2CO3), kalium dikarbonat 

(KHCO3) dan etanol. 

d. Memasukkan tabung reaksi tersebut ke dalam waterbath selama 2 jam 

untuk menginkubasi larutan alkohol tersebut. 



 

e. Setelah diinkubasi selama 2 jam, kemudian diuji pada 

spektrofotometer dan membaca kadar alkohol yang tertera. 

 

D. Rancangan Penelitian  

Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola faktorial yang terdiri 

dari 2 faktor yaitu waktu fermentasi dan dosis ragi dengan menggunakan 

perlakuan. 

Faktor I = waktu fermentasi (W) 

          W1 = waktu fermentasi 5 hari  

    W2 = waktu fermentasi 7 hari  

    W3 = waktu fermentasi 9 hari  

Faktor 2 = Dosis ragi  (D) 

     D0 = tanpa dosis ragi 

          D1 = dosis ragi 25/500 gr  

    D2 = dosis ragi 50/500 gr 

    D3 = dosis ragi 75/500 gr 

Tabel 3.1. Rancangan Percobaan Waktu Fermentasi dan Dosis Ragi 

         D 

W 
Do D1 D2 D3 

W1 W1D0 W1D1 W1D2 W1D3 

W2 W2D0 W2D1 W2D2 W2D3 

W3 W3D0 W3D1 W3D2 W3D3 

 

 

 



 

Keterangan : 

W1D0 : Waktu fermentasi 5 hari  tanpa penambahan ragi 

W2D0 : Waktu fermentasi 7 hari  tanpa penambahan ragi 

W3D0 : Waktu fermentasi 9 hari  tanpa penambahan ragi 

W1D1 : Waktu fermentasi 5 hari  dengan dosis ragi 25/500 (5%) 

W2D1 : Waktu fermentasi 7 hari  dengan dosis ragi 25/500 (5%) 

W3D1 : Waktu fermentasi 9 hari  dengan dosis ragi 25/500 (5%) 

W1D2 : Waktu fermentasi 5 hari  dengan dosis ragi 50/500 (10%) 

W2D2 : Waktu fermentasi 7 hari  dengan dosis ragi 50/500 (10%) 

W3D2 : Waktu fermentasi 9 hari  dengan dosis ragi 50/500 (10%) 

W1D3 : Waktu fermentasi 5 hari  dengan dosis ragi 75/500 (15%) 

W2D3 : Waktu fermentasi 7 hari  dengan dosis ragi 75/500 (15%) 

W3D3 : Waktu fermentasi 9 hari  dengan dosis ragi 75/500 (15%) 

 

Tabel 3.2. Data Pengamatan kadar Alkohol (%) 

 

Ulangan 
Perlakuan 

1 2 3 
Jumlah 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

W1D0       

W2D0       

W3D0       

W1D1       

W2D1       

W3D1       

W1D2       

W2D2       

W3D2       

W1D3       

W2D3       

W3D3       

 

 



 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu : 

1. Metode eksperimen 

Metode eksperimen dilakukan dengan melaksanakan penelitian sendiri, 

secara langsung sehingga dapat memperoleh hasil yang jelas tentang 

efektivitas waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar alkohol pada 

fermentasi limbah padat tapioka. 

2. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi ini berupa gambar atau foto yang mengacu pada 

penelitian efektifitas waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi limbah padat tapioka. 

3. Metode kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku literatur, 

referensi yang mendukung teori dalam penelitian. 

 

F. Analisis Data  

Dari hasil eksperimen dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam 

bentuk statistik dengan menggunakan analisis varian 2 jalur (Anava 2) untuk 

mengetahui perbedaan antara perlakuan. Adapun langkah-langkah analisis 

varian 2 jalur yaitu sebagai berikut: 

1. Menghitung faktor korelasi (FK) 

 FK =  
r.a.b

X)( 2
Σ

 



 

2. Menghitung jumlah kuadrat total (KT) 

 JKT = 
r.a.b

X)(
-X

2
2 Σ

Σ  

3. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = FK
r

)X( ij
−

Σ
 

 

4. Menghitung jumlah kuadrat variabel A (JKA) 

JKA = FK
r.

)X(

A

2

A −
Σ

 

5. Menghitung jumlah kuadrat variabel B (JKB) 

JKB = FK
r.

)X(

B

2

B −
Σ

 

6. Menghitung jumlah kuadrat varibel A dan B (JKAB) 

JKAB = JKP – JKA – JKB   

7. Mencari jumlah kuadrat galad (JKG) 

JKG = JKT – JKA – JKB  – JKAB   

8. Menghitung dbp 

dbp = A.B – 1  

9. Menghitung dbA 

dbA = A  – 1  

10. Menghitung dbB 

dbB = B – 1  

 



 

11. Menghitung dbT 

dbT = N – 1  

12. Menghitung dbAB 

dbAB = dbA x dbB 

13. Menghitung dbG 

dbG = dbT – dbA – dbB  – dbAB   

14. Menghitung kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
p

P

db

JK
 

15. Menghitung kuadrat tengah variabel A (KTA) 

KTA = 
A

A

db

JK
  

16. Menghitung kuadrat tengah variabel B (KTB) 

KTB = 
B

B

db

JK
  

17. Menghitung kuadrat tengah variabel A dan B (KTAB) 

KTAB = 
AB

AB

db

JK
  

18. Menghitung kuadrat tengah galat (KTG) 

KTG = 
G

G

db

JK
  

19. Menghitung Fhitung variabel perlakuan (FP) 

Fhitung P  =  
G

P

KT

KT
 

 



 

20. Menghitung Fhitung variabel  A (FA) 

Fhitung A  =  
G

A

KT

KT
 

21. Menghitung Fhitung variabel  A (FB) 

Fhitung B  =  
G

B

KT

KT
 

 

22. Menghitung Fhitung variabel  AB (FAB) 

Fhitung AB  =  
G

AB

KT

KT
 

Setelah dilakukan uji Anava dua jalur menunjukkan perbedaan yang 

nyata, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perlakuan mana saja yang 

berbeda nyata. 

Menurut Kemas (1993), ada dasar dalam menentukan uji lanjut : 

1. Jika KK (Koefisien Keragaman) 10 – 20%, uji lanjut yang digunakan 

sebaiknya Uji Duncans (DMRT) 

2. Jika KK (Koefisien Keragaman) 5 – 10%, uji lanjut yang digunakan 

sebaiknya BNT (Beda Nyata Terkecil). 

3. Jika KK (Koefisien Keragaman) < 5%, uji lanjut yang digunakan 

sebaiknya Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang kualitas bioetanol 

limbah padat tapioka dengan perlakuan lama fermentasi dan dosis ragi yang 

ditambah H2SO4, data dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Kadar Alkohol (%) Hasil Fermentasi Limbah Padat tapioka (Ampas 

Umbi Ketela Pohon) 

 

Kadar alkohol 
Perlakuan 

1 2 3 
Jumlah Rata-rata 

W1D0 0 0 0 0 0 

W1D1 14,93 15,52 14,21 44,66 14,89 

W1D2 5,75 4,98 6,77 17,50 5,83 

W1D3 25,85 26,11 25,03 76,99 25,66 

W2D0 0 0 0 0 0 

W2D1 25,75 22,38 24,11 72,24 24,08 

W2D2 20,71 21,12 20,28 62,11 20,70 

W2D3 30,83 34,20 29,89 94,92 31,64 

W3D0 0 0 0 0 0 

W3D1 13,78 15,23 14,77 43,78 14,59 

W3D2 19,87 22,93 23,87 66,67 22,22 

W3D3 35,75 34,44 32,98 103,17 34,39 
 

Keterangan : 

W1D0 : Waktu fermentasi 5 hari tanpa penambahan ragi 

W1D1 : Waktu fermentasi 5 hari dengan dosis ragi 25/500 gr 

W1D2 : Waktu fermentasi 5 hari dengan dosis ragi 50/500 gr 

W1D3 : Waktu fermentasi 5 hari dengan dosis ragi 75/500 gr 

W2D0 : Waktu fermentasi 7 hari tanpa penambahan ragi 

W2D1 : Waktu fermentasi 7 hari dengan dosis ragi 25/500 gr 

W2D2 : Waktu fermentasi 7 hari dengan dosis ragi 50/500 gr 

W2D3 : Waktu fermentasi 7 hari dengan dosis ragi 75/500 gr 

W3D0 : Waktu fermentasi 9 hari tanpa penambahan ragi 

W3D1 : Waktu fermentasi 9 hari dengan dosis ragi 25/500 gr 

W3D2 : Waktu fermentasi 9 hari dengan dosis ragi 50/500 gr 

W3D3 : Waktu fermentasi 9 hari dengan dosis ragi 75/500 gr 

32 



 

Tabel 4.2. Hasil uji anava dua jalur kadar bioetanol hasil fermentasi limbah 

padat tapioka (ampas umbi ketela pohon) 

Sumber 

keragaman 
db Jk Kt Fhitung Ftabel 5% 

Perlakuan 11 50,29 457,24 333,75 2,22 

Waktu 2 386,46 193,23 141,04 3,40 

Dosis 3 4243,59 1414,53 1032,50 3,01 

Interaksi 6 399,63 66,61 48,62 2,51 

Galat 24 33,04 1,37   

Total 35 5062,72    
* Berbeda secara nyata pada taraf signifikan 5% 

Keputusan uji Anava varian dua jalur adalah 

1. Fhitung > Ftabel (141,04 > 3,40), artinya signifikan yaitu waktu fermentasi (5, 

7, 9 hari) sangat berpengaruh terhadap kadar alkohol limbah padat tapioka. 

2. Fhitung > Ftabel (1032,50 > 3,01), artinya signifikan yaitu dosis ragi yang 

berbeda (25 gr, 50 gr, 75 gr) sangat berpengaruh terhadap kadar alkohol 

limbah padat tapioka. 

3. Fhitung > Ftabel (48,62 > 2,51), artinya signifikan yaitu interaksi antara waktu 

fermentasi dan dosis ragi sangat berpengaruh terhadap kadar alkohol 

limbah padat tapioka. 

Berdasarkan hasil uji anava dua jalur menunjukkan perbedaan yang 

nyata, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perlakuan mana saja yang 

berbeda nyata. Menurut Kemas (1994), ada dasar menentukan uji lanjut, yaitu: 

1. Jika KK (koefisien Keragaman) 10% - 20%, uji lanjut yang digunakan 

sebaiknya uji Duncan’s (DMT). 

2. Jika KK (Koefisien Keragaman) 5% - 10%, uji yang  digunakan sebaiknya 

uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

3. Jika KK < 5%, uji lanjut yang digunakan sebaiknya uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ). 



 

Atas dasar tersebut di atas maka dapat dicari koefisien  keragaman sebagai 

berikut: 

KK = 100%
Y

KTG
×  

 = %,, 100
1716

371
×  

 = 7,2% 

Maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Beda Nyata Terkecil (BNT) atau 

Least Significant Different (LSD). 

Tabel 4.3. Hasil Uji BNT kadar alkohol hasil fermentasi limbah padat tapioka 

(ampas umbi ketela pohon) 
Berbeda nyata dengan Perla 

kuan 

Rata-

rata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W1D0 0            

W2D0 0 0           

W3D0 0 0 0          

W1D2 5,83 5,83* 5,83* 5,83*         

W3D1 14,59 8,76* 14,59* 14,59* 14,59*        

W1D1 14,89 0,3 9,06* 14,89* 14,89* 14,89*       

W2D2 20,70 5,81* 6,11* 14,87* 20,70* 20,70* 20,70*      

W3D2 22,22 1,52 7,33* 7,63* 16,39* 22,22* 22,22* 22,22*     

W2D1 24,08 1,86 3,38* 9,19* 9,49* 18,25* 24,08* 24,08* 24,08*    

W1D3 25,66 1,58 3,44* 4,96* 10,77* 11,07* 19,83* 25,66* 25,66* 25,66*   

W2D3 31,64 5,98* 7,56* 9,42* 10,94* 16,75* 17,05* 25,81* 31,64* 31,64* 31,64*  

W3D3 34,39 2,75* 8,73* 10,31* 12,17* 13,69* 19,5* 9,8* 28,56* 34,39* 34,39* 34,39* 

                                         BNT  0,05 = 1,971                                                                                BNT 0,01 = 2,671 

*   Berbeda nyata 

Hasil uji BNT menunjukkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh pada 

W3D3 (Waktu Fermentasi 9 hari dan dosis ragi 75 gr). Hal ini karena nilai 

beda nyata paling besar (34,39%) pada taraf nyata 5%. Jadi kadar alkohol 

yang paling tinggi adalah pada waktu fermentasi 9 hari dengan  dosis ragi                

75 gr, mencapai rata-rata kadar alkohol 34,39%. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap kadar alkohol pada 

hasil fermentasi ampas umbi ketela pohon dengan penambahan dosis ragi dan 



 

H2SO4, menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar alkohol pada fermentasi 5,7 

dan 9 hari dapat diperoleh hasil penelitian dari tabel 4.1. menunjukkan bahwa 

kadar alkohol tertinggi terdapat pada W3D3 (9 hari/15%) dengan  kadar 

alkohol mencapai 34,39%. Sedangkan kadar alkohol terendah terdapat pada 

W1D2 (5 hari/10%) dengan kadar alkohol yaitu 5,83%. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar sebgai berikut : 

 

Gambar 1. Histogram kadar alkohol hasil fermentasi limbah padat tapioka 

(ampas umbi ketela pohon) 

 

Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut signifikan atau tidak, maka 

dilakukan uji anava dua jalur dan dilanjutkan uji BNT. Berdasarkan uji anava 

dua jalur dengan taraf signifikansi 5% (tabel 4.2) menunjukkan bahwa waktu 

fermentasi, dosis ragi dan interaksi antara waktu fermentasi dengan dosis ragi 

adalah signifikan, berarti berpengaruh terhadap kadar alkohol pada fermentasi 

ampas umbi ketela pohon. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi maka 

semakin tinggi pula kadar alkohol yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal 
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tersebut dapat terjadi karena khamir menghidrolisis glukosa dari karbohidrat 

dan merubahnya menjadi alkohol. 

Waktu fermentasi yang lebih lama memberikan kesempatan kepada 

mikrobia (khamir) untuk melakukan penguraian yang lebih banyak ter hadap 

ampas umbi ketela pohon. Hasil pengwaktu kadar alkohol pada fermentasi 9 

hari adalah yang paling tinggi yaitu 34,39% dibandingkan dengan waktu 

fermentasi 5 hari dan 7 hari. Hal ini dapat disebabkan karena proses 

fermentasi pada ampas umbi ketela pohon ini mencapai titik waktu yang 

optimum untuk menghasilkan kadar alkohol yang paling tinggi pada hari           

ke-9. 

Dosis ragi sangat berpengaruh terhadap kadar alkohol ampas umbi 

ketela pohon. Dosis ragi yang semakin tinggi, menandakan jumlah khamir 

yang diberikan  untuk menghidrolisis  glukosa menjadi alkohol semakin 

banyak, sehinga kadar alkohol yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh Schlegel (1994), bahwa semakin tinggi dosis 

ragi yang diberikan maka semakin tinggi pula kadar alkohol yang dihasilkan. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena produsen utama alkohol adalah ragi 

terutama dari strain Saccharomyces. 

Berdasarkan hasil penelitian uji kadar alkohol dari ampas umbi ketela 

pohon selain dipengaruhi oleh waktu fermentasi  dan dosis ragi yang 

digunakan penelitian ini juga ditambahkan H2SO4 yang bersifat sebagai 

katalisator. Menurut Anonim (2000), katalisator adalah zat yang ditambahkan 

ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar reaksi. Fungsi katalis 

adalah memperbesar kecepatan reaksinya dengan jalan memperkecil energi 



 

pengaktifan suatu reaksi dan dibentuknya tahap-tahap reaksi yang baru. 

Dengan menurunnya energi dan pengaktifan maka pad suhu yang sama reaksi 

dapat berlangsung lebih cepat. Katalis ini tidak hanya bersifat asam, tetapi 

juga merupakan agen pengoksidasi yang kuat. 

Pada proses fermentasi sebelum terbentuk alkohol maka terbentuk 

glukosa terlebih dahulu sehingga untuk pembentukan alkohol membutuhkan 

waktu lebih lama dari pada pembentukan glukosa. Namun bila fermentasi 

terlalu lama, nutrisi dalam substrat akan habis dan khamir tidak dapat 

memperfermentasi bahan. 

Semakin tinggi kadar gula terlarut maka semakin tinggi pula kadar 

alkohol yang dihasilkan, karena semakin banyak pula  gula yang  harus diubah 

menjadi etanol oleh khamir. Tetapi semakin fermentasi kadar glukosa semakin 

rendah dan kadar alkoholnya semakin tinggi. Keadaan seperti ini terjadi 

karena selama fermentasi glukosa  yang terdapat dalam substrat (bahan) akan 

diubah oleh enzim zimase menjadi alkohol (Gumbiro, 1987). 

Pembentukan alkohol dilakukan dalam kondisi anaerob oleh                        

S. cereviciae yang merupakan  jenis mikrobia fakultatif anaerob. Mikroba 

tersebut mempunyai dua mekanisme dalam mendapatkan energi. Jika ada 

udara, maka energi atau tenaga diperoleh melalui respirasi aerob dimana hal 

tersebut  tidak digunakan dalam pembentukan alkohol melainkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan sel. Sedangkan tenaga yang diperoleh  

melalui respirasi anaerob sebagian digunakan untuk pembentukan alkohol 

(Judoamidjojo, 1990). 

Khamir jenis S. cereviciae dapat menghasilkan kadar alkohol tinggi 

karena merupakan galur terpilih yang biasa digunakan untuk fermentasi 



 

alkohol karena mempunyai toleransi yang tinggi terhadap alkohol 

(Ratnaningsih, 2004). Kadar alkohol dari penelitian ini paling tinggi 9 hari 

dengan dosis ragi 75 gr, hal tersebut disebabkan oleh aktivitas khamir yang 

masih aktif bekerja dengan substrat gula yang difermentasi. Kecepatan reaksi 

dalam suatu proses kimia maupun  yang ditolong oleh enzim tidaklah konstan. 

Pada permulaan reaksi tampak giat, kemudian kegiatan berkurang. Hal ini 

disebabkan oleh adanya hasil akhir yang tertimbun, karena  akan menghambat 

kegiatan enzim sehingga kadar alkohol yang dihasilkan  akan menurun.               

Juga dimungkinkan karena ketersediaan substrat yang terdapat dalam              

bahan semakin menipis, sehingga kegiatan  enzimpun akan berkurang 

(Desrosier, 1988). 

Aktivitas khmir banyak dipengaruhi oleh media dan kondisi lingkungan 

(suhu dan keasaman) dimana panas, konsentrasi ion hidrogen, air dan cahaya 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Tinggi rendahnya  kadar 

alkohol yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh cepat lambatnya pertumbuhan 

sel ragi yang digunakan dalam fermentasi bahan. Cepat lambatnya 

pertumbuhan khamir dapat dipengaruhi oleh beberapa fakta, diantaranya 

komposisi media yang digunakan sebagai media pengembangbiakan mikroba 

mulai persiapan sampai fermentasi dapat berjalan optimum ketika 

pertumbuhan enzim mksimum dan ketersediaan substrat cukup. 

Suhu yang digunakan selama proses fermentasi akan mempengaruhi 

mikroba yang berperan  dalam proses fermentasi. Suhu yang baik untuk 

fermentasu maksimum adalah 30
o
C. Makin rendah suhu fermentasi makin 

banyak alkohol yang dihasilkan, karena pada suhu  rendah fermentasi akan 

lebih kompleks dan keholangan alkohol yang terbawa gas CO2 akan lebih 



 

sedikit, pada suhu yang tinggi akan emmatikan mikrobia dan menghentikan 

proses fermentasi (Desrosier, 1988). 

Kandungan air di dalam lingkungan mikroba juga dapat mempengaruhi 

sifat pertumbuhan mikroorganisme. Bila kandungan air di sekitar lingkungan  

tidak cukup, maka cairan di dalam sel mikroba mengalir keluar sehingga sel 

akan mengalami plasmolisis. Pada waktu plasmolisis metabolisme berhenti 

dan menyebabkan bahan yang terdapat dalam sel sangat pekat yang akhirnya 

akan menghambat aktivitas enzim, sehingga pertumbuhan khamir dapat 

beragam, ada yang cepat ada yang lambat. 

Faktor lain yang dapat menghambat pertumbuhan khamir adalah 

kebersihan media, alat dan cara pengolahan fermentasi. Hal tersebut di dukung 

oleh Heyne (1987), bahwa pencampuran ragi harus dilakukan dengan sendok 

kayu. Oleh karena itu jika tersentuh tangan akan menjadi masam dan berwarna 

kemerah-merahan. 

Alkohol mempunyai beraneka ragam kegunaan antara lain : sebagai 

bahan baku pembuatan senyawa organik lain seperti asam asetat yang 

merupakan hasil fermentasi alkohol oleh Acetobacteer acetyl, alkohol untuk 

membuat ester, alkohol digunakan dalam kesehatan sebagai antibeku, 

kemudian alkohol juga dapat digunakan sebagai bahan pelarut minyak wangi 

dan lain-lain (Budiyanto. 2002). Dalam dunia pendidikan alkohol digunakan 

terutama di laboratorium dan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya 

digunakan sebagai anti bakteri. 

Menurut Schlegel (1994), etanol atau disebut sebagai etil alkohol 

dibidang industri dapat digunakan sebagai bahan bakar, alat pemanas, 

penerangan atau pembangkit listrik, pelarut bahan kimia, obat-obatan, 



 

deterjen, oli, lilin dan gasohol. Dengan kadar alkohol yang cukup tinggi, maka 

pembuatan alkohol dengan ampas umbi ketela pohon secara fermentasi dalam 

skala kecil (industri rumah tangga) dapat digunakan sebagai bahan alternatif 

yang baik untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kadar alkohol yang lebih 

tinggi, dapat dilakukan dengan mendestilasi alkohol secara bertingkat. 

Kadar alkohol tertinggi yang didapatkan dari fermentasi ampas umbi 

ketela pohon sebanyak 500 gr adalah 34,39%. Angka tersebut cukup tinggi 

didapatkan dari ampas umbi ketela pohon yang sebelumnya tidak pernah 

dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia akan tetapi hanya digunakan untuk 

pakan ternak atau bahkan dibuang. Dari penelitian tersebut maka perlu adanya 

sosialisasi kepada masyarakat bahwa ampas umbi ketela pohon yang tidak 

mempunyai nilai ekonomis ternyata dapat dimanfaatkan untuk pembuatan 

alkohol dimana nilai ekonomisnya bisa meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara pemberian dosis ragi yang berbeda dengan 

lamanya waktu fermentasi terhadap peningkatan kadar alkohol pada ampas 

umbi ketela pohon. 

2. Kadar alkohol tertinggi 34,39% pada waktu fermentasi 9 hari dan dosis 

ragi 15%. 

3. Kadar alkohol terendah 5,83% pada waktu fermentasi 5 hari dan dosis ragi 

10%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpualn di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sosialisasi pemanfaatan ampas umbi ketela pohon sebagai 

bahan alternatif  pembuatan alkohol. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai fermentasi alkohol dengan 

metode dan penambahan inokulum yang berbeda. 

3. Perlu adanya destilasi bertingkat agar dihasilkan kadar alkohol yang lebih 

tinggi. 
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Lampiran  

Perhitungan Analisis Varian Dua Jalur Kadar Bioetanol hasil Fermentasi Ampas 

Umbi Ketela Pohon (Manihot Utilissima) dengan Penambahan H2SO4 

Tabel 1. Satu arah dengan perlakuan  kombinasi 2 faktor 

Ulangan (%) 
Perlakuan 

I II III 
Jumlah Rata-rata 

W1D0 0 0 0 0 0 

W1D1 14,93 15,52 14,21 44,66 14,89 

W1D2 5,75 4,98 6,77 17,50 5,83 

W1D3 25,85 26,11 25,03 76,99 25,66 

W2D0 0 0 0 0 0 

W2D1 25,75 22,38 24,11 72,24 24,08 

W2D2 20,71 21,12 20,28 62,11 20,70 

W2D3 30,83 34,20 29,89 94,92 31,64 

W3D0 0 0 0 0 0 

W3D1 13,78 15,23 14,77 43,78 14,59 

W3D2 19,87 22,93 23,87 66,67 22,22 

W3D3 35,75 34,44 32,98 103,17 34,39 

 

Tabel 2. Dengan menggunakan tabel di atas dapat disusun dalam tabel dua 

arah sebagai berikut : 

Perlakuan D0 D1 D2 D3 Jumlah Rata-rata 

W1 0 44,66 17,50 76,99 139,15 34,78 

W2 0 42,24 62,11 94,92 229,27 57,32 

W3 0 43,78 66,67 103,17 213,62 53,41 

Jumlah 0 160,68 146,28 275,08 582,04  

Rata-rata 0 53,56 48,76 91,69   

 



 

 

Perhitungan analisis ragam : 

1. Menghitung jumlah kuadrat (JK) 

a. Faktor korelasi (FK) = 
( )

n

ΣX
2

T  

   = 
( )

36

582,04
2

 

   = 
36

338770,56
 

   = 9410,29 

 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ( ) ( )

n

ΣX
ΣX

2

T2
−  

       = 
( )2

222222

222222

222222

222222

222222

222222

36

582,04

32,9823,8714,77029,8920,28

24,11025,036,7714,210

34,4422,9315,23034,2021,12

22,38026,114,9815,520

35,7519,8713,78030,8320,71

25,75025,855,7514,930

−





























++++++

+++++

++++++

+++++++

++++++

++++++

 

  = 9410,29

1087,68569,77

218,150893,41411,28581,290

626,5045,83201,9201186,11525,78

231,9501169,64446,05500,86

0681,7324,80240,8701278,06

394,82189,880950,49428,90

663,060668,2233,06222,900

−





























+

++++++

++++++

++++++

+++++

+++++

++++++

 

  = 14473,01 – 9410,29 

  = 5062,72 

  

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
( ) ( )

n

ΣX

r

ΣX
2

T

2

AB −   



 

 

  = 
( )

36

582,04

103,17

66,6743,78094,9262,11

72,24076,9917,5044,660
2

2

22222

222222

−

















+

+++++

+++++

 

  = 
36

338770,56

3

10644,054444,891916,68

09009,813857,655218,62

05927,46306,251994,510

−

















++

++++

+++++

 

  = 9410,29
3

43319,92
−  

  = 14439,97 – 9410,29 

  = 5029,68 

 

d. Jumlah Kuadrat Variabel A (waktu) 

JKA = 
( ) ( )

n

ΣX

r

ΣX
2

T

A

2

A −  

  = 
( ) ( )

36

582,04

3.4

213,62229,27139,15
2222

−
++

 

  = 
36

338770,56

12

45633,5052564,7319362,72
−

++
 

  = 9410,29
12

117560,95
−  

  = 9796,75 – 9410,29 

  = 386,46 

  

e. Jumlah Kuadrat Variabel B (Dosis) 

JKB = 
( ) ( )

n

ΣX

r

ΣX
2

T

B

2

B −  

  = 
( )

36

582,04

3.3

275,08146,28160,680 22222

−
+++

 

  = 9410,29
9

122884,91
−  



 

 

  = 13653,88 – 9410,29  

  = 4243,59 

 

f. Jumlah Kuadrat Interaksi Antar Variabel A dan B  

JKAB  = JKp – JKA – JKB 

     = 5029,68 – 386,46 – 4243,59 

     = 399,63  

 

g. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP  

   = 5062,72 – 5029,68 

   = 33,04 

2. Menentukan Jumlah Derajat bebas (db) 

a. dbP   = (W . D) – 1 

  = (3 . 4) – 1 

  = 11 

b. dbA  = macam waktu fermentasi – 1 

  = 3 – 1  

  = 2 

c. dbB  = macam dosis – 1 

  = 4  – 1  

  = 3 

d. dbAB = dbA x dbB 

    = 2 x 3 

  = 6  

e. dbT  = Data pengamatan (N – 1) 

  = 36 – 1 

  = 35  

f. dbG   = dbT – dbA – dbB – dbAB 

  = 35 – 2 – 3 – 6  

  = 24 



 

 

3. Menghitung kuadrat tengah (KT) 

a. KTP = (Kuadrat Tengah Perlakuan) 

= 
P

P

db

JK
 

= 
11

5029,68
 

= 457,24 

 

b. KTA = (Kuadrat Tengah Variabel A) 

= 
A

A

db

JK
 

= 
2

386,46
 

= 193,23 

c. KTB = (Kuadrat Tengah Variabel B) 

= 
B

B

db

JK
 

= 
3

4243,59
 

= 1414,53 

d. KTAB = (Kuadrat Tengah Variabel A dan B) 

= 
AB

AB

db

JK
 

= 
6

399,63
 

= 66,61 

e. KTG = (Kuadrat Tengah Galat) 

= 
G

G

db

JK
 

= 
24

33,04
 

= 1,37 



 

 

4. Menghitung F hitung  

a. FhitP = 
G

P

KT

KT
 

= 
1,37

457,24
 

   = 333,75 

b. Fhit A  = 
G

A

KT

KT
 

= 
1,37

193,23
 

= 141,04 

c. Fhit B = 
G

B

KT

KT
 

= 
1,37

1414,53
 

= 1032,50 

d. FhitAB = 
G

AB

KT

KT
 

= 
1,37

66,61
 

= 48,62 

  

5. Mencari Ftabel 5% 

a. Ftabel perlakuan   = (V1 = 11 ; V2 = 24) = 2,22 

b. Ftabel waktu (A)  = (V1 = 2 ; V2 = 24) = 3,40 

c. Ftabel dosis (B)  = (V1 = 3 ; V2 = 24) = 3,01 

d. Ftabel Interaksi (AB) = (V1 = 6 ; V2 = 24) = 2,51 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3 dari perhitungan di atas kemudian diringkas dalam tabel anava dua 

jalur sebagai berikut: 

Sumber 

keragaman 
Db JK KT Fhitung Ftabel 5% 

Perlakuan 11 5029,68 457,24 333,75* 2,22 

Waktu 2 386,46 193,23 141,04* 3,40 

Dosis 3 4243,59 1414,53 1032,50* 3,01 

Interaksi 6 399,63 66,61 48,62* 2,51 

Galat 24 33,04 1,37   

Total 35 5062,72    

* Berbeda secara nyata pada taraf signifikan 5% 

 

Setelah dilakukan uji anava dua jalur menunjukkan perbedaan yang 

nyata, maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perlakuan mana saja yang 

berbeda nyata. Menurut Kemas (1994), ada dasar menentukan uji lanjut, 

yaitu : 

 

1) Jika KK (koefisien Keragaman) 10% - 20%, uji lanjut yang digunakan 

sebaiknya uji Duncan’s (DMT). 

2) Jika KK (Koefisien Keragaman) 5% - 10%, uji yang  digunakan 

sebaiknya uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

3) Jika KK < 5%, uji lanjut yang digunakan sebaiknya uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ). 

 

Atas dasar tersebut di atas maka dapat dicari koefisien keragaman sebagai 

berikut : 

KK  = 100%
Y

KTG
×   

 = 100%
16,17

1,37
×  



 

 

 = 100%
16,17

1,17
×  

 = 7,2 % 

 

Maka uji lanjut yang digunakan adalah uji beda nyata terkecil (BNT) atau 

Least Significant Difference Test (LSD) 

Langkah-langkah uji BNT adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan KTGalat db Galat dan ulangan (r) 

KTGalat   = 1,37 

dbGalat  = 24 

r  = 3 

b. Mencari ttabel 5% dan 1% 

ttabel 5% = 2,064 

ttabel 1% = 2,797 

c. Menghitung Standar Deviasi (SD) 

SD  = 
r

2.KTG
 

  = 
3

2.1,37
 

  = 0,913  

  = 0,955 

d. Menghitung BNT 

BNT 5%  = t 5% x SD 

  = 2,064 x 0,955 

  = 1,971 

BNT 1% = t 1% x SD 

  = 2,797 x 0,955 

  = 2,671 

 



 

 

Maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Beda Nyata Terkecil (BNT) atau 

Least Significant Different (LSD). 

Hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

Tabel 4. Hasil Uji BNT kadar alkohol hasil fermentasi limbah padat tapioka 

(ampas umbi ketela pohon) 
Berbeda nyata dengan Perla 

kuan 

Rata-

rata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W1D0 0            

W2D0 0 0           

W3D0 0 0 0          

W1D2 5,83 5,83* 5,83* 5,83*         

W3D1 14,59 8,76* 14,59* 14,59* 14,59*        

W1D1 14,89 0,3 9,06* 14,89* 14,89* 14,89*       

W2D2 20,70 5,81* 6,11* 14,87* 20,70* 20,70* 20,70*      

W3D2 22,22 1,52 7,33* 7,63* 16,39* 22,22* 22,22* 22,22*     

W2D1 24,08 1,86 3,38* 9,19* 9,49* 18,25* 24,08* 24,08* 24,08*    

W1D3 25,66 1,58 3,44* 4,96* 10,77* 11,07* 19,83* 25,66* 25,66* 25,66*   

W2D3 31,64 5,98* 7,56* 9,42* 10,94* 16,75* 17,05* 25,81* 31,64* 31,64* 31,64*  

W3D3 34,39 2,75* 8,73* 10,31* 12,17* 13,69* 19,5* 9,8* 28,56* 34,39* 34,39* 34,39* 

                                         BNT  0,05 = 1,971                                                                                BNT 0,01 = 2,671 

*   Berbeda nyata 

 



 

 

GAMBAR BAHAN DAN ALAT-ALAT PENELITIAN 

 

 
 

Limbah tapioka padat Singkong 

Bahan uji kadar alkohol  Ragi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

      

               

       

Asam sulfat NaOH 

Waterbath Alat-alat yang digunakan praktikum                       



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbangan analitik Gelas ukur, pipet, termometer 

Spektrofotometer Alat Destilasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pemasakan Proses Pemasakan 

Proses Peragian Proses Penimbangan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Fermentasi Proses Destilasi 

Hasil Destilasi 



 

 

 



 

 

 


