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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk semakin meningkat 

setiap tahun. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pemicu munculnya 

berbagai macam kegiatan industri, terutama kegiatan industri pengolahan 

bahan baku pangan seperti industri pengolahan tepung tapioka. Sebab sektor 

tersebut bersinggungan langsung dengan banyak pihak terutama para petani 

yang menghasilkan singkong dalam jumlah yang banyak. 

  Singkong atau ketela pohon merupakan bahan baku utama yang digunakan 

dalam pembuatan tepung tapioka atau kanji. Selain ketersediaan lahan yang 

luas, budidaya tanaman ini relatif mudah dan murah baik dari segi persediaan 

bibit, penanaman maupun perawatannya. Menurut Zulaikah (2002), 

kandungan gizi yang dimiliki oleh singkong atau ketela pohon yaitu 

karbohidrat 36.8%, protein 1.0%, lemak 0.3%, serat 0.9% dan air 61.4%. 

 Perkembangan industri dapat membawa dampak bagi kehidupan manusia. 

Dampak positif yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut 

memang diharapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan 

kenyamanan hidup. Sedangkan dampak negatifnya yaitu berupa limbah yang 

dapat mencemari lingkungan sekitar. Limbah yang dikeluarkan oleh industri 

pengolahan tepung tapioka berupa limbah cair dan limbah padat.  
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Menurut Santoso (1998), limbah adalah suatu bahan yang terbuang dari 

suatu hasil aktivitas manusia atau proses alam dan belum mempunyai nilai 

ekonomi bahkan dapat merupakan nilai ekonomi yang negatif. Limbah dapat 

dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu limbah berbentuk cair (limbah cair), yang 

berbentuk padat (limbah padat), dan yang berbentuk gas ( limbah gas). 

 Air limbah adalah air yang bercampur zat-zat padat (Dissolved dan 

Suspended Solid) yang berasal dari pembuangan kegiatan rumah tangga, 

pertanian, perdagangan, dan industri. Komposisi limbah cair sebagian besar 

terdiri dari 99,9% air dan sisanya terdiri dari partikel padat terlarut (Dissolved 

Solid) maupun tidak terlarut (Suspended Solid) sebesar 0,1%. Partikel– 

partikel padat terdiri dari 70% zat organik (protein, karbohidrat, lemak dll) 

dan 30% zat anorganik. Partikel padat sangat cocok untuk menempel dan 

bersembunyi mikroorganisme saprofit maupun patogen (Djabu, 1991).  

Limbah cair industri tapioka dihasilkan dari proses pembuatan, baik dari 

pencucian bahan baku sampai pada proses pemisahan pati dari airnya/ 

pengendapan. Sedangkan limbah padat berasal dari proses pengupasan kulit 

singkong dan ampas (onggok) yang dihasilkan dari proses pemarutan dan  

pengepresan singkong. Dalam keadaan kering onggok mengeluarkan bau tidak 

sedap, apalagi dalam keadaan basah yaitu saat musim hujan. Bau tidak sedap 

ini muncul akibat terjadinya proses pembusukkan onggok yang  sangat cepat.  

Onggok merupakan limbah padat dari industri tapioka yang masih 

mengandung kadar tepung yang cukup tinggi. Produknya cukup melimpah dan 

belum dimanfaatkan secara optimal. Onggok dalam keadaan kering 
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mengandung 0.01% asam sianida, sedangkan kandungan gizinya adalah 3.6% 

protein kasar, 2.19% serat kasar, 0.033% lemak kasar, 0.01% Ca dan 0.033% 

phosphor (Ikawati, 2006). Sedangkan Menurut Childyal dan Lonsanse (1990), 

limbah padat industri tapioka masih mengandung pati cukup tinggi yaitu 63 

%. Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi Indonesia menyatakan bahwa 

kandungan pati pada ampas tapioka sebesar 67,8 %. 

Limbah yang dihasilkan dari pengolahan tepung tapioka belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan limbah cair sebagian 

besar langsung di buang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

Sedangkan limbah padat tapioka yang berupa ampas atau yang sering disebut 

onggok hanya di gunakan sebagai pakan ternak dan pembuatan pupuk 

kompos. Ampas/onggok sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan  

alternatif dalam pembuatan etanol. 

Permasalahan lingkungan saat ini, seperti ancaman global warming dan 

pencemaran lingkungan akibat limbah, sehubungan dengan penggunaan BBM 

menuntut manusia lebih arif dalam menggunakan energi, selain juga karena 

suplai BBM yang kian menipis. Salah satu upaya tersebut dalam mensubtitusi 

bensin atau premium dengan bioetanol. Singkong adalah tanaman penghasil 

bioetanol dengan produktivitas tinggi (Prihandana, 2007).   

Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil. Bahan bakar 

tersebut sering disebut dengan gasohol. Gasohol merupakan campuran 90% 

bensin dengan 10% alkohol dan disudah digunakan dibeberapa daerah AS  
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serta diproduksi dalam skala lebih besar di Brazil (Pelczar dan Chan, 1988). 

Etanol sebagai campuran bahan bakar mempunyai prospek yang bagus karena 

makin tingginya harga minyak mentah dunia sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar alternatif. Etanol selain sebagai penambah volume juga 

mempunyai kelebihan yaitu pembakaran yang dihasilkan lebih bersih sehingga 

ramah lingkungan, emisi gas buangnya rendah gas CO serta etanol mudah 

terurai sehingga aman untuk digunakan (Hidayat, 2005). 

 Indonesia terlambat dalam mengikuti pemakaian biofuel yang sudah 

berkembang pesat di Negara-negara lain. Hal tersebut sangat ironis 

mengingat Indonesia memiliki potensi bahan baku yang relatif  banyak tetapi 

belum dapat dikembangkan dalam skala besar . 

 Bioetanol dapat dibuat dengan proses fermentasi yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses destilasi atau penyulingan. Menurut Pelczar dan 

Chan (1988), etil alkohol dapat dibuat dari karbohidrat apa saja yang dapat 

difermentasikan oleh khamir. Apabila pati-patian seperti jagung, singkong, 

padi  dan karbohidrat komplek yang lain dipergunakan sebagai bahan mentah 

maka bahan tersebut perlu dihidrolisis menjadi gula sederhana yang dapat 

difermentasikan. Galur-galur terpilih seperti Saccharomyces cerevissiae 

biasanya digunakan untuk fermentasi ini. Kultur yang dipilih harus dapat 

tumbuh dengan baik dan mempunyai toleransi terhadap alkohol dalam jumlah 

banyak. Perubahan biokimiawi yang dlakukan oleh khamir sebagai berikut:   

        C6H12O6    +    Khamir                               2C2H5OH   +   2CO2 
           Gula sederhana                                                   Alkohol 
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Dalam penelitian Meidyawati (1997), pada umumnya fermentasi alkohol 

melibatkan khamir dari genus Saccharomyces cerevissiae. Masing-masing 

spesies masih terbagi menjadi beberapa galur yang memiliki sifat yang 

berbeda yaitu kemampuan dalam mensintesis substrat, kecepatan dalam 

melakukan fermentasi serta toleransi terhadap alkohol. Sementara 

berdasarkan penelitian Anindita (2007), bahwa lama fermentasi 15 hari 

dengan dosis ragi 8 gr dapat memberikan pengaruh optimum terhadap kadar 

alkohol pada fermentasi ampas umbi ketela pohon sebesar 41.67%. 

 Berdasarkan penelitian Astuti (2008), bahwa lama ikubasi 7 hari dan dosis 

ragi 100 gr dapat memberikan pengaruh optimum terhadap kadar bioetanol 

pada fermentasi tepung gaplek (Manihot esculenta Crantz) sebesar 24.90%. 

Sedang dalam penelitian Sugiarti (2007), semakin lama waktu fermentasi 

maka semakin tinggi pula kadar alkohol yang dihasilkan dan semakin banyak 

dosis ragi yang diberikan maka kadar alkohol juga semakin tinggi. 

 Berdasarkan latar belakang diatas yaitu limbah padat basah tapioka 

dianggap kurang berguna bagi masyarakat dalam pengolahannya tetapi 

dengan masih adanya beberapa kandungan nutrisi didalamnya, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah padat basah 

tapioka yaitu salah satunya sebagai bahan alternatif pembuatan alkohol atau 

bioetanol. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “ Kadar 

Bioetanol Limbah Padat Basah Tapioka Pada Pengendapan Hari Ke 2 

Dengan Penambahan Ragi Dan Waktu Fermentasi Yang Berbeda”. 
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B.  PEMBATASAN MASALAH 

      Agar penelitian dapat terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah       

sebagai berikut:  

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

ragi (25, 50, 75 gr). 

2. Objek penelitian adalah limbah padat basah tapioka pada pengendapan 

hari ke2. 

3. Parameter yang diukur adalah kadar bioetanol hasil fermentasi limbah 

padat basah tapioka pada pengendapan hari ke2. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

     Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi dan penambahan ragi terhadap 

kadar bioetanol hasil fermentasi limbah padat basah tapioka pada 

pengendapan hari ke2? 

2. Berapakah kadar bioetanol optimum yang dapat diperoleh dari hasil 

perbandingan waktu fermentasi dan penambahan ragi pada fermentasi 

limbah padat basah tapioka pada pengendapan hari ke2? 

    

D.  TUJUAN PENELITIAN 

      Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh waktu fermentasi dan penambahan ragi terhadap 

kadar  bioetanol pada fermentasi limbah padat basah tapioka. 
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2. Mengetahui perbandingan waktu fermentasi dan penambahan ragi yang 

paling efektif untuk memperoleh kadar bioetanol.  

 

 E.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan limbah 

padat basah tapioka yang digunakan sebagai bahan alternatif dalam 

industri pembuatan etanol. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis limbah padat basah tapioka yang berupa 

ampas / onggok. 

3. Memberikan informasi mengenai keefektifan perbandingan waktu 

fermentasi dan penambahan ragi untuk mendapatkan kadar pada 

fermentasi limbah padat basah tapioka. 

4. Sebagai bahan perbandingan dan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




