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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

      Krisis energi terutama BBM saat ini sangat merugikan bagi 

masyarakat, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dengan 

tingkat kebutuhan BBM di Indonesia saat ini mencapai 215 juta liter per hari. 

Sedangkan yang diproduksi di dalam negeri hanya 178 juta liter per hari. Oleh 

karena itu, kekurangannya 40 juta liter per hari harus diimpor.  Daya jual yang 

tinggi dan kebijakan-kebijkan baru yang dibuat pemerintah untuk menghemat 

BBM  dengan cara menaikan harga atau pembatasan pembelian, bukan 

merupakan solusi yang tepat untuk mengeluarkan krisis energi di negri ini.  

Ironisnya keadaan tersebut tidak diikuti dengan penurunan konsumsi 

BBM dalam negeri .Sehingga pemerintah setiap tahunnya harus mengeluarkan 

dana tiap tahunnya triliunan rupiah hanya untuk menaggung konsumsi BBM. 

Melihat kondisi ini pemerintah mulai memanfaatkan bahan bakar nabati 

(BBN) yang sering disebut bioetanol yang berbahan baku singkong atau tebu 

(Priyanto, 2007).  

Untuk mereduksi emisi gas rumah kaca ke atmosfer memberi angin 

segar bagi pengembangan teknologi dan penggunaan bahan bakar energi 

ramah lingkungan. Dalam kondisi harga BBM yang cenderung terus naik, saat 

ini berbagai jenis energi terbarukan mulai kompetitif terhadap bahan bakar 

tanpa subsidi. Bioetanol, merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang 

biaya produksinya cenderung lebih murah dibandingkan dengan bensin tanpa 
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subsidi. Etanol yang mengandung 35 persen oksigen dapat meningkatkan 

efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Kompas, 2005).  

Gasohol merupakan singkatan dari gasoline (bensin) plus alkohol. 

Etanol absolut memiliki angka oktan (ON) 117, sedangkan Premium hanya 

87-88. Gasohol E-10 secara proporsional memiliki ON 92 atau setara 

Pertamax. Pada komposisi ini bioetanol dikenal sebagai octan enhancer atau 

booster (aditif) yang paling ramah lingkungan dan di negara- negara maju 

telah menggeser penggunaan Tetra Ethyl Lead (TEL) maupun Methyl Tertiary 

Buthyl Ether (MTBE) (Susapto, 2006).  

Bioetanol diproduksi dari biomassa dengan proses hidrolisis dan 

fermentasi gula. Biomassa mengandung polimer karbohidrat berupa selulosa, 

hemi-cellulose, dan lignin. Untuk memproduksi gula dari biomassa diolah 

menggunakan asam dan enzim. Selulosa dan hemi-cellulose terhidrolisa 

menjadi sukrosa, kemudian difermentasi menjadi etanol. (Pertamina, 2006).  

Permasalahan lingkungan saat ini, seperti ancaman pencemaran 

udara dan global warming, sehubungan dengan penggunaan BBM menuntut 

manusia lebih arif dalam menggunakan energi, selain juga karena suplay BBM 

yang kian menipis. Salah satu upaya tersebut adalam mensubstitusi bensin 

atau premium dengan bioetanol. Ubi kayu adalah tanaman penghasil bioetanol 

dengan produktivitas tinggi. Upaya menggeser ubi kayu menjadi bahan bakar 

nabati (BBN) diharapkan dapat mendongkrak harga ubi kayu sehingga 

kesejahteraan petani akan membaik (Prihandana, 2007). Menurut Yun (2005) 
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ubi kayu memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan dapat diatur 

waktu panennya. Namun, kadar patinya berkisar 30 persen. 

Ubi kayu (Manihot esculenta) termasuk tumbuhan berbatang pohon 

lunak atau getas (mudah patah). Ubi kayu berbatang bulat dan bergerigi yang 

terjadi dari bekas pangkal tangkai daun, bagian tengahnya bergabus dan 

termasuk tumbuhan yang tinggi. Ubi kayu bisa mencapai ketinggian 1-4 

meter. Pemeliharaannya mudah dan produktif. Ubi kayu dapat tumbuh subur 

di daerah yang berketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut. Daun ubi 

kayu memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak 

tangan, dan tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Tangkai daun 

tersebut berwarna kuning, hijau atau merah. Kulit batang mengandung ubi 

kayu mengandung tanin, enzim peroksidase, glikosida dan kalsium oksalat 

(Neocassava, 2007). 

 Menurut Tatang (2007) singkong dapat diolah menjadi bioetanol 

sebagai penganti premium, singkong salah satu sumber pati. Sebelum di 

fermentasi pati diubah menjadi glukosa, untuk mengurai pati dibutuhkan 

cendawan Aspergillus sp. Cendawan itu dapat menghasilkan enzim alfamilase 

dan glikoamilase yang dapat mengurai pati menjadi gula sederhana. 

 Berdasarkan hasil penelitian Hartono (2004), ubi kayu 

dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam proses fermentasi etanol. Kadar 

alkohol merupakan kodimen yang dibuat dari bahan berpati. Dalam 

penelitiannya dihasilkan kadar alkohol sebesar 4,22% dengan mengandung 

karbohidrat 36,89%. Sedang dalam penelitian Lutfi (2006), menunjukkan 
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bahwa ampas umbi ketela pohon memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi 

maka akan menguntungkan apabila dapat memanfaatkan ubi ketela pohon 

menjadi produk yang memiliki nilai jual karena kandungan karbohidrat 

berpotensi sebagai bahan alternatif pembuat alkohol.  

Berdasarkan hasil penelitian Sriyanti (2003), bahwa tinggi rendahnya 

kadar gula dan kadar alkohol setiap gramnya dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya kandungan amilum. Hal ini menunjukkkan bahwa kadar amilum 

yang lebih tinggi mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan dalam proses 

fermentasi karbohidrat. 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. 

Pada  tabel 1 di bawah ini, kita dapat meihat perolehan etanol dari beberapa 
jenis bahan mentah. 
 
Tabel 1.1 Perolehan etanol dari beberapa jenis bahan mentah di Indonesia. 

Perolehan Etanol Sumber 
Karbohidrat 

Produktivitas        
( Ton/ Ha/ Thn) Liter/ Ton Liter/ Ha/ Thn 

Singkong 
Tetes Tebu 
Ubi Jalar 
Sagu 
Tebu 
Nipah  

25 
3,6 

62,5*) 

6,8**) 

75 
27 

180 
270 
125 
608 
67 
93 

4500 
973 

7.812 
4.133 
5.025 
2.500 

*) Panen 2 � kali/th; ** panen 2 kali/th. Sumber: Villanueva (1981) dan Deptan (2006)                 
untuk singkong, sumber : Hambali, 2007.  
 

Bioetanol diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan yang 

mengandung gula. Tahapan  inti dari produksi bioetanol adalah fermentasi 

gula, baik yang berupa glukosa, sukrosa maupun fruktosa oleh yeast 

Saccharomyces sp. Gula akan dikonversi menjadi etanol dan karbondioksida 
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(Hambali, 2007).Mengacu dari uraian diatas, maka peneliti mengambil judul 

“LAMA INKUBASI DAN DOSIS RAGI PADA FERMENTASI 

TEPUNG GAPLEK (Manihot esculenta Crantz) TERHADAP KADAR 

GLUKOSA DAN BIOETANOL DENGAN PENAMBAHAN      

Aspergillus niger”. 

B.  PEMBATASAN MASALAH 

 Agar permasalahan yang ada tidak melebar dan rancu maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah waktu inkubasi (5 hari, 7 hari dan 10 hari) 

dan dosis ragi (50 gram dan 100 gram) dengan penambahan       

Aspergillus niger ( 150 mililiter). 

2. Obyek penelitian adalah kadar glukosa dan bioetanol hasil fermentasi 

tepung gaplek umbi ketela pohon. 

3. Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan bioetanol. 

C.  PERUMUSAN MASALAH 

Suatu penelitian akan mudah dilaksanakan apabila telah diketahui apa 

yang menjadi permasalahannya. Adapun masalah pokok dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap 

kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung gaplek umbi 

ketela pohon dengan penambahan Aspergillus niger ? 
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2. Berapakah kadar glukosa dan bioetanol optimum yang dapat diperoleh 

dari hasil perbandingan waktu inkubasi dan dosis ragi pada fermentasi 

tepung gaplek umbi ketela pohon dengan penambahan          

Aspergillus niger ? 

D.  TUJUAN 

 Tujuan pokok dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbandingan waktu inkubasi dan dosis ragi terhadap 

kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung gaplek umbi 

ketela pohon. 

2. Mengetahui perbandingan waktu inkubasi dan dosis ragi yang efektif 

untuk memperoleh kadar glukosa dan bioetanol yang optimum. 

E.  MANFAAT  

Setiap penelitian diharap mempunyai manfaat bagi peneliti maupun 

bagi masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Memberi sumbangan dalam pengadaan bahan bakar  alternatif yang 

terbarukan (BBN). 

2. Memberikan sumbangan informasi mengenai keefektifan perbandingan 

waktu inkubasi dan dosis ragi yang dapat digunakan untuk 

memperoleh kadar glukosa dan bioetanol pada fermentasi tepung 

gaplek umbi ketela pohon. 

3. Memberi nilai lebih pada tepung gaplek umbi ketela pohon. 
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