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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sektor industri dewasa ini semakin penting dalam 

menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Terutama industri pengolahan 

bahan pangan dan pertanian sangat dibutuhkan karena sektor ini 

bersinggungan langsung dengan banyak pihak, terutama bagi masyarakat. 

Untuk itu diperlukan inovasi dan eksplorasi secara terus menerus untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Ketela pohon merupakan tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai tempat dan 

kondisi, baik di daerah bersuhu dingin, sedang maupun panas. Ketela pohon 

dapat digunakan sebagai pengganti makanan pokok sehari-hari. Ketela pohon 

memiliki beberapa kandungan gizi yaitu: Karbohidrat 36,8%; lemak 0,3%; 

serat 0,9%; abu 0,5%; air 61,4% (Zulaikah, 2002). 

Ketela pohon adalah umbi-umbian yang mempunyai kandungan 

karbohidrat cukup tinggi. Semua bahan yang mengandung karbohidrat dapat 

digunakan sebagai bahan baku penghasil alkohol. Karbohidrat diubah menjadi 

gula oleh enzim yang terdapat pada ragi, kemudian gula di ubah oleh 

mikroorganisme menjadi alkohol  (Rukmana dan Yuniarsih, 2001). 

Selama ini ketela pohon banyak di manfaatkan untuk pembuatan tepung 

kanji. Kandungan karbohidrat umbi singkong sangat tinggi yaitu sekitar 34-
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38% dan mengandung energi 146-157 kkal per 100 gram. (Anonim, 2004). 

Selain digunakan sebagai bahan pembuatan tapioka ketela pohon dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol yang dapat dibuat dari 

proses pemasakan, fermentasi dan destilasi beberapa jenis tanaman yang 

kandungan karbohidratnya tinggi.  

Industri pengolahan tepung tapioka tersebut mempuyai efek samping 

yang berupa limbah padat dan cair. Limbah cair berasal dari proses pencucian 

bahan baku, penyaringan bubur singkong (ekstraksi) dan pengendapan pati. 

Limbah padat berupa ampas atau onggok, yang biasanya digunakan untuk 

pakan ternak, pembuatan kompos dan sebagainya. Padahal ampas juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan alternatif pembuatan bioetanol dengan cara 

fermentasi. Karena masih mempunyai beberapa kandungan nutrisi di 

dalamnya, yaitu:18,3% air, 0,8% protein, 78% bahan ekstrak tanpa N, 2,2% 

serat kasar, 0,2% lemak dan 2,5% abu serta nilai Martabat Pati (MP) adalah 76 

(Anonim, 2006). 

Onggok merupakan limbah padat dari industri tapioka yang masih 

mengandung kadar tepung yang cukup tinggi. Produksinya cukup melimpah 

dan masih belum dimanfaatkan secara optimal, onggok dalam keadaan kering 

mengandung 0,01% asam sianida, sedangkan kandungan zat gizinya adalah 

3,6% protein kasar, 2,19% serat kasar, 0,033% lemak kasar, 0,01% Ca dan 

0,033% phospor (Ikawati, 2006). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2004), bahwa 

ketela pohon di manfaatkan sebagai bahan baku dalam proses fermentasi 

bioetanol karena mengandung karbohidrat sebanyak 36,89% dan dihasilkan 

alkohol/bioetanol sebesar sebesar 4,22%. Bahan makanan dengan kandungan 
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karbohidrat yang banyak, maka akan menghasilkan alkohol/bioetanol yang 

banyak juga. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sriyanti (2003), bahwa tinggi 

rendahnya kadar gula dan kadar alkohol pada ketela pohon setiap gramnya 

dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kandungan pati atau amilum. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kadar pati mempengaruhi kadar alkohol yang 

dihasilkan dalam proses fermentasi karbohidrat.  

Menurut hasil penelitian Ludfi (2006), setelah dilakukan pengujian 

terhadap kadar alkohol pada hasil fermentasi ampas umbi ketela pohon, 

menunjukkan bahwa kadar alkohol terendah adalah 11,70% dengan waktu 

fermentasi 9 hari dan dosis ragi 2/500 gram. Sedangkan kadar alkohol 

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

8/500 gram. Tinggi rendahnya kadar alkohol pada setiap varietas dipengaruhi 

oleh banyak sedikitnya kandungan pati atau amilum pada ubi kayu setiap 

gramnya.     

Berdasarkan latar belakang tersebut akan sangat menguntungkan apabila 

dapat memanfaatkan ketela pohon menjadi suatu produk yang lebih 

mempunyai nilai jual, karena adanya kandungan karbohidrat yang tinggi yang 

berpoteni sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol. Dari uraian di 

atas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

mengambil judul  “KADAR BIOETANOL LIMBAH TAPIOKA PADAT 

KERING DIHALUSKAN DENGAN PENAMBAHAN RAGI DAN 

LAMA FERMENTASI YANG BERBEDA”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada tidak melebar dan rancu maka perlu 

adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah waktu fermentasi (5 hari, 7 hari dan 9 hari) dan  

dosis ragi (0/500 gram, 25/500 gram, 50/500 gram dan 75/500 gram). 

2. Objek penelitian adalah kadar alkohol hasil fermentasi pada limbah 

tapioka padat kering dihaluskan. 

3. Parameter penelitian adalah kadar alkohol. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dibuat perumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi limbah tapioka padat kering dihaluskan 

2. Berapakah kadar alkohol optimum yang dapat di peroleh dari hasil 

perbandingan waktu fermentasi dan dosis ragi pada permentasi limbah 

tapioka padat kering dihaluskan 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi limbah tapioka padat kering dihaluskan 
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2. Mengetahui perbandingan waktu fermentasi dan dosis ragi yang efektif 

untuk memperoleh kadar alkohol yang optimum 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai keefektifan perbandingan waktu 

fermentasi dan dosis ragi yang dapat digunakan untuk memperoleh kadar 

alkohol pada fermentasi limbah tapioka padat kering dihaluskan yang 

optimum 

2. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

tapioka untuk digunakan sebagai bahan alternatif industri pembuatan 

alkohol 

3. Meningkatkan nilai ekonomis limbah tapioka 

 

 

 


