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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Meskipun sebagai bahan makanan pokok beras dapat 

digantikan/disubtitusi oleh bahan makanan lainnya, namun beras memiliki nilai 

tersendiri bagi orang yang tidak bisa makan nasi karna tidak mudah digantikan 

dengan bahan makanan lain. Keadaan pangan suatu negara dapat menjadi tidak 

stabil apabila antara kebutuhan dan penyediaan tidak seimbang. 

Beras adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat 

yang cukup bagi tubuh manusia, sebab didalamnya terkandung bahan-bahan yang 

mudah diubah menjadi energi. Kemajuan bidang bioteknologi telah mengubah 

pandangan masyarakat untuk memanfaatkan bahan-bahan yang dianggap kurang 

bermanfaat untuk diubah menjadi produk baru dan beberapa hasil olahan yang 

bermutu. Salah satunya adalah air cucian beras atau yang biasa dikenal dengan 

nama leri sangat menguntungkan apabila kita dapat memanfaatkan air cucian 

beras tersebut menjadi suatu produk yang mempunyai nilai guna yaitu menjadi 

asam cuka melalui cara yang sederhana, karena kandungan karbohidrat 

didalamnya, Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan diperoleh kadar 

glukosa pada air cucian beras pengenceran I adalah sebesar 21,89 %, kandungan 

karbohidrat 19,70 % dan pada air cucian beras pengenceran II glukosa sebesar 

19,71% sedang kandungan karbohidrat 17,73 %. sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan baku dalam pembuatan asam cuka melalui proses fermentasi. 
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Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang 

mengandung gula atau pati melalui fermentasi alkohol yang diikuti fermentasi 

asam asetat. Fermentasi alkohol yaitu fermentasi yang menghasilkan alkohol 

sebagai produk akhir disamping produk lain, misalnya pada pembuatan wine 

(anggur), cider dan tape. Fermentasi asam asetat dihasilkan dari oksidasi alkohol 

oleh bakteri asam cuka dengan adanya oksigen dari udara. Produk ini merupakan 

suatu larutan asam asetat dalam air yang mengandung cita rasa, zat warna dan 

substansi yang terekstrak, asam buah, ester-ester, garam-garam organik dari 

buah, yang berbada-beda sesuai dengan asalnya. Walaupun asam asetat 

merupakan penyusun utama dari semua cuka, substansi tambahan diatas 

memberikan perbedaan kualitas dan kelezatan dari produk cuka dapat dihasilkan 

dari sari buah aneka buah-buahan, seperti misalnya buah apel, anggur, ceri, 

pisang dan pir (Desrosier, 1988). 

Cuka memiliki rasa yang enak jika dicampur dengan salad atau membuat 

perlengkapan lebih mengkilap tetapi juga mengandung vitamin, mineral, asam 

amino, enzim dan memiliki kasiat pengobatan. Seperti cuka pada salad dapat 

melindungi dari penyakit jantung dan kangker dan dapat memperlambat resiko 

penyakit faktor usia. Cuka yang dijual harus mengandung paling sadikit 4% (4 

gram asam asetat per 100 ml), harus segar dan dibuat dari bahan-bahan yang 

layak dikonsumsi serta harus diberi label yang semestinya. Berhasil atau tidaknya 

pembuatan cuka banyak dipengarui oleh kadar asam cyanide dari cuka itu 

sendiri. Dalam proses fermentasi, karbohidrat akan diubah menjadi gula oleh 
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Saccharomyces cerevisiae, gula diubah menjadi alkohol, alkohol akan diubah 

oleh Acetobacter aceti akan diubah menjadi asam asetat (Desrosier, 1988). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriyanti (2003), menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya kadar gula dan kadar alkohol pada ubi kayu setiap 

gramnya dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kandungan pati atau amilum. Hal 

ini menunjukkan bahwa kadar pati yang lebih tinggi mempengarui kadar gula 

yang dihasilkan dalam proses fermentasi tape. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2003), 

menyimpulkan bahwa hubungan antara kadar asam cuka yang dihasilkan dari 

kulit pisang berbanding terbalik dengan waktu fermentasi yakni semakin lama 

waktu fermentasi maka kadar asam cuka semakin kecil. 

Menurut Hartini (2003), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa buah 

jambu mete dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan asam cuka 

karana mengandung karbohidrat sebesar 11,5 g dan dihasilkan cuka sebesar 

17,9258 g pada minggu keempat karena cuka merupakan kondimen yang dibuat 

dari bahan yang banyak mengandung karbohidrat sehingga akan menghasilkan 

cuka yang lebih banyak. 

Berawal dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul: 

“PERBANDINGAN KADAR ALKOHOL DAN ASAM ASETAT PADA 

CUKA AIR CUCIAN BERAS”. 

 

 

 

 



 4

B. Pembatasan Masalah  

 Untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi luas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah yaitu: 

1. Obyek penelitian ini adalah kadar alkohol dan asam asetat air cuka cucian 

beras C 6-4. 

2. Subyek penelitian ini adalah air cucian beras C 6-4. 

3. Parameter penelitian ini adalah pengukuran kadar alkohol dan asam asetat. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana perbandingan kadar alkohol pada cuka cucian air beras 

pengenceran I dan pengenceran II. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

Untuk mengetahui perbandingan  kadar alkohol pada cuka cucian air beras 

pengenceran I dan pengenceran II. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, manfaat yang dapat diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa karbohidrat yang 

terkandung pada air cucian beras dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

cuka air cucian beras. 

2. Menambah pemahaman dan wacana tentang pembuatan cuka dengan 

menggunakan bahan yang tidak bermanfaat. 

 




