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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Pemanasan global (global warming) merupakan salah satu masalah dunia 

yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Penyebabnya adalah jumlah gas 

karbon dioksida yang semakin banyak di atmosfer bumi. Kenaikan gas karbon 

dioksida di atmosfer disebabkan beberapa hal, diantaranya penebangan hutan secara 

besar-besaran, kesadaran manusia yang rendah untuk menanam pohon, pembakaran 

sampah, dan pemakaian bahan bakar fosil yang semakin besar. 

Pemakaian bahan bakar fosil saat ini masih menjadi prioritas untuk segala 

kebutuhan manusia, diantaranya untuk kegiatan industri, pembangkit listrik dan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Tingkat ekonomi yang lebih baik menyebabkan 

jumlah kendaraan bermotor meningkat dengan tajam, sehingga asap pembakaran 

yang dihasilkan menjadi salah satu penyumbang gas karbon dioksida yang besar.  

Keadaan yang demikian perlu dicarikan solusi untuk menemukan bahan 

bakar ramah lingkungan yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil 

dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu sumber energi yang dapat 

digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil adalah etanol. Penggunaan etanol 

sebagai bahan bakar bukan hal yang baru karena beberapa industri telah 

menggunakannya. 

Etanol pada umumnya dibuat secara kimiawi, namun metode ini kurang 

ramah lingkungan. Oleh karena itu, etanol perlu diproduksi menggunakan bantuan 

mikroorganisme melalui proses fermentasi. Etanol hasil fermentasi menggunakan 

mikroorganisme dikenal sebagai bioetanol. Bioetanol dapat dibuat dengan cara 

peragian (fermentasi) terhadap bahan-bahan yang mengandung pati atau gula. 

Sumber pati dapat berupa jagung, ubi kayu, kentang, ganyong, gembili, bit dan lain-

lain (Rama Prihandana dkk., 2007: 26).  

Pemanfaatan pati dari ubi kayu, gembili, garut, sagu, dan jagung menjadi 

etanol telah banyak dilakukan. Salah satu bahan berpati yang belum dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan etanol adalah bonggol pisang. Bonggol pisang memiliki 

komposisi 76% pati, 20% air, sisanya protein dan vitamin (Voni Yuanita dan Yulia 

Rahmawati 2008, diakses tanggal 20 September 2010). Bonggol pisang diperoleh 

dari semua jenis pisang, diantaranya pisang kepok, pisang raja, pisang susu, dan 
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pisang ambon yang buahnya telah dipanen. Selain dari pohon pisang yang telah 

dipanen buahnya, bonggol pisang juga dapat diperoleh dari pohon pisang yang telah 

cukup tua. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman pisang yang cepat menjadikan 

ketersediaan bonggol pisang sangat melimpah, sehingga mempunyai potensi yang 

baik sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. 

Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang mampu menghasilkan 

alkohol. Mikroorganisme yang sering digunakan adalah Sacharomyces cereviceae. 

Salah satu inokulum atau starter yang mengandung mikroorganisme S. cereviceae 

dikenal sebagai tablet ragi. Tablet ragi digunakan untuk membuat berbagai macam 

makanan fermentasi seperti tape ketan atau singkong, tempe, oncom, serta brem cair 

atau padat. Pada umumnya ragi yang digunakan untuk membuat makanan fermentasi 

seperti tape dan tempe mengandung lebih dari satu jenis mikroorganisme, yaitu 

khamir, kapang dan bakteri. Campuran beberapa jenis mikroorganisme pada ragi 

tape memberi keuntungan dalam memfermentasi bonggol pisang menjadi bioetanol. 

Hal ini disebabkan adanya enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme lain yang 

dapat membantu menghidrolisis pati menjadi glukosa. 

Proses fermentasi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah konsentrasi 

ragi dan lama fermentasi.  Menurut Penelitian dari Eko Prasetyo waktu permentasi 

dan konsentrasi oftimum dalam permentasi bonggol pisang adalah 4 hari fermentasi 

dan kadar ragi 0.6 %  Pada penelitian ini akan dilakukan oftimasi pada  berbagai  

jenis bonggol pisang yang menghasilkan  konsentrasi bioetanol oftimum. Kandungan 

nutrisi pada berbagai jenis pisang  berbeda sehingga akan menghasilkan jumlah 

bioetanol yang berbeda pula, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan jenis bonggol 

pisang apa yang menghasilkan bioetanol oftimum. Bila  jenis bonggol yang 

menghasilkan bioetanol oftimum  ditemukan  maka akan memudahkan dan memberi 

efisiensi yang terbaik dalam memproduksi bioetanol 

B.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer menyebabkan pemanasan 

global yang berakibat pada permasalahan lingkungan.  

2. Penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyumbang gas karbon dioksida 

sebagai sumber pencemar lingkungan. 
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3. Bonggol pisang belum dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bioetanol. 

4. Fermentasi terhadap bonggol pisang dipengaruhi oleh jenis bonggol pisang. 

5. Metode penentuan bioetanol berpengaruh terhadap kadar  bioetanol 

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah, maka masalah dibatasi sebagai berikut: 

1. Bonggol pisang akan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bioetanol 

adalah bonggol pisang Kapok ,Raja dan Pisang Batu. 

2. Fermentasi terhadap bonggol pisang akan dilakukan  selama  4 hari dengan 

konsetrasi ragi sebesar  0,6 % 

3. Bonggol pisang yang digunakan diperoleh dari tanaman pisang yang telah 

dipanen buahnya. 

4. Fermentasi bonggol pisang dilakukan menggunakan ragi tape merek NKL. 

5. Analisis kualitatif menggunakan metode Conway Diffusion dilanjutkan 

analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometer. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini    

adalah : 

1. Adakah pengeruh jenis bonggol pisang terhadap kadar bioetanol yang 

diperolih?  

 

2. Bbonggol pisang jenis apa yang menghasilkan bioetanol yang oftimum ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menentukan ada tidaknya pengaruh jenis bonggol pisang terhadap kadar 

bioetanol? 

2. Menentukan  Jenis bonggol pisang  yang menghasilkan kadar bioetanol 

oftimum ? 

 

F. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Bagi peneliti 
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a. Mengetahui manfaat bonggol pisang sebagai bahan baku pembuatan 

bioetanol. 

b. Mengetahui jenis bonggol pisang yang menghasilkan kadar bioetanol 

oftimum. 

2 Bagi masyarakat 

a. Memberikan referensi pembuatan bioetanol dari bahan yang mengandung 

pati. 

b. Memberikan informasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah 

lingkungan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tanaman Pisang 

Pisang merupakan salah satu buah yang banyak dikembangkan di seluruh 

wilayah Indonesia. Pisang umumnya dapat tumbuh di dataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian 2000 m dpl. Pisang dapat tumbuh pada iklim tropis 

basah, lembab dan panas dengan curah hujan optimal 1.520–3.800 mm/tahun dan 2 

bulan kering (Rismunandar, 1990: 8). 

Tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut  

(Suyanti dan Supriyadi, 2008: 5). 

Kingdom : Plantae 

Devisi   : Spermatophyta 

Sub. Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotylae 

Bangsa  : Musales 

Suku   : Musaceae 

Marga   : Musa 

Jenis   : Musa paradisiacal 

Tanaman pisang terdiri atas daun, batang, buah, jantung dan bonggol. Setiap 

bagian mempunyai berbagai macam manfaat. Buah pisang bermanfaat sebagai 

sumber berbagai macam mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin yang terkandung 

dalam buah pisang antara lain kalium, magnesium, fosfor, besi, vitamin C dan B 

kompleks. Daun pisang digunakan sebagai pembungkus makanan. Penggunaan daun 

pisang sebagai pembungkus makanan memberikan cita rasa dalam makanan tersebut. 

Makanan yang dibungkus daun pisang antara lain tempe, tape ketan, dan lontong 

(Faisal Assegaf 2009: 6, diakses tanggal 20 Oktober 2010). 

Batang pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas daur ulang, bahan 

anyaman kerajinan, dan pakan ternak. Jantung pisang dapat digunakan sebagai bahan 

makanan seperti dendeng jantung pisang. Kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai 

produk olahan makanan, seperti nata dan roti. Bagian bonggol pisang juga 

bermanfaat sebagai bahan baku obat, yaitu dapat mengobati penyakit disentri, 

pendarahan usus, obat kumur serta untuk memperbaiki pertumbuhan dan 

menghitamkan rambut (Rosdiana 2009, diakses tanggal 20 Oktober 2010). 

http://onlinebuku.com/2009/01/29/%20pemanfaatan-limbah-dari-tanaman-pisang/#more-287
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Bonggol pisang dapat dimanfaatkan untuk diambil patinya yang menyerupai 

pati tepung sagu dan tepung tapioka. Potensi kandungan pati bonggol pisang yang 

besar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan akar alternatif, yaitu 

bioetanol. Bahan berpati yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol disarankan 

memiliki sifat yaitu berkadar pati tinggi, memiliki potensi hasil yang tinggi, fleksibel 

dalam usaha tani dan umur panen (Rama Prihandana, 2007: 26). 

B. Pati 

Pati merupakan salah satu polisakarida yang terdapat dalam semua tanaman, 

terutama dalam jagung, kentang, biji-bijian, ubi akar, padi, dan gandum (Hardjono 

Sastrohamidjojo,  2005: 90). Pati terdapat sebagai butiran kecil dengan berbagai 

ukuran dan bentuk yang khas untuk spesies tumbuhan. Butir pati dapat ditunjukkan 

dengan mikroskop cahaya biasa dan cahaya terpolarisasi, serta dengan difraksi sinar-

X terlihat struktur kristal yang sangat beraturan (De Man, 1997: 190). 

Pati terdiri atas dua macam polisakarida yang keduanya merupakan polimer 

dari glukosa. Polimer glukosa tersebut tersusun dari unit satuan α-D-glukosa yang 

dihubungkan oleh ikatan α-1,4 glikosidik dan ikatan α-1,6 glikosidik pada 

percabangan rantainya. Kedua polimer glukosa tersebut adalah amilosa dan 

amilopektin (Anna Poedjiadi dan Titin Supriyanti, 2006: 35-36). 

Amilosa mempunyai molekul yang berbentuk lurus dari satuan-satuan 

glukosa dan terdiri atas 250-300 unit D-glukosa yang terikat dengan ikatan  α-(1,4) 

glikosidik. Sifat khas dari amilosa adalah kemampuannya untuk mengikat iod, 

karena membentuk kompleks biru tua. Amilosa dapat mengikat 20% bobot iod. 

Amilosa (Gambar 1) lebih mudah terhidrolisis daripada amilopektin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Sebagian Struktur Amilosa 
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Amilopektin (Gambar 2) merupakan polimer glukosa dengan susunan yang 

bercabang-cabang, karena adanya ikatan α-(1,6) glikosidik pada titik tertentu dalam 

molekulnya, sehingga molekul amilopektin berbentuk rantai terbuka dan bercabang. 

Rantai cabang yang demikian itu dapat mengandung 200-3000 satuan glukosa 

hingga mempunyai berat molekul relatif ± 500.000. Amilopektin akan memberikan 

warna merah bila ditambahkan larutan iodin dan mengandung 20-30 sisa glukosa 

serta mempunyai bobot molekul relatif 50.000-1.000.000 (Aisjah Girindra, 1990: 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian Molekul Amilopektin 

C. Fermentasi  

Istilah fermentasi berasal dari “fevere” merupakan istilah latin yang berarti 

mendidih. Istilah ini digunakan untuk menyebut adanya aktivitas yeast pada ekstrak 

buah dan larutan malt serta bijian. Peristiwa pendidihan tersebut terjadi sebagai 

akibat terbentuknya gelembung gas CO2 sebagai hasil dari proses katabolisme gula 

dalam ekstrak (Djoko Wiyono, 1995: 1). Tuite (1992: 157-188), mengatakan bahwa 

fermentasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengubah  molekul glukosa 

menjadi etanol atau lebih dikenal dengan istilah bioetanol (alkohol) dengan 

menggunakan mikroorganisme ragi. Fermentasi ini selain menghasilkan etanol juga 

menghasilkan zat lain yaitu air. Produksi etanol oleh mikroba selama proses 

fermentasi pada substrat gula atau bahan berpati telah ada sejak zaman dahulu kala, 

sebagai contoh pada proses pembuatan anggur, bir dan roti. Catatan sejarah 

menunjukkan bahwa proses pembuatan anggur maupun roti telah ada pada tahun 

2000 Sebelum Masehi (Rahayu dan Kapti Rahayu, 1988: 1). 
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etanol glukosa 

asetaldehid etanol 

asetaldehid asam cuka 

oksidasi 

Oksidasi 

oksidasi 

oksidasi 

oksidasi asam cuka gas karbondioksida air oksidasi 

Proses fermentasi untuk menghasilkan alkohol ini untuk pertama kali 

dipelajari tahun 1789 oleh ahli kimia berkebangsaan Perancis bernama Lavosier. 

Pada waktu itu proses fermentasi terjadi secara alami. Di dalam studi kuantitatifnya, 

selama proses fermentasi selain dihasilkan alkohol dan karbondioksida, juga terdapat 

produk lain yang disebut asam asetat. Sebanyak 95,5% gula bila difermentasi akan 

menghasilkan 57,7% etanol, 33,3% karbondioksida, dan 2,5% asam asetat. Pada 

tahun 1810 lebih lanjut Gay Lussac memperkenalkan persamaan reaksi yang dikenal 

sebagai persamaan Gay Lussac (Rahayu dan Kapti Rahayu, 1988: 1), yang 

ditunjukkan Gambar 3. 

 C6H12O6(aq)         2C2H5OH(aq) + 2 CO2(g) 

Gambar 3. Persamaan Reaksi Konversi Glukosa Menjadi Etanol 

 

 

Selama proses fermentasi, terjadi proses oksidasi karbohidrat menjadi 

molekul organik lain. Tahapan proses oksidasi karbohidrat digambarkan pada 

Gambar 4. 

 C6H12O6   C2H5OH  

 C2H5OH  C2H4O  

 C2H4O  CH3COOH  

 CH3COOH CO2       +          H2O 

 

 

Gambar 4. Persamaan Reaksi Oksidasi Glukosa 

 

D. Bioetanol  

Bioetanol dapat dihasilkan dari biomassa yang mengandung komponen pati 

atau selulosa, seperti singkong, umbi garut, ubi jalar, tepung sagu, dan ganyong. 

Dalam dunia industri, etanol umumnya digunakan sebagai bahan baku industri 

turunan alkohol, campuran minuman keras, serta bahan baku farmasi dan kosmetika 

(Erliza Hambali, dkk, 2007: 39).  

Berdasarkan kadar alkoholnya etanol dapat dibagi menjadi tiga grade sebagai 

berikut : 
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1. Grade industri dengan kadar alkohol 90-94%. 

2. Grade netral dengan kadar alkohol 96-99,5%, umumnya digunakan untuk 

minuman keras atau bahan baku farmasi. 

3. Grade bahan bakar dengan kadar alkohol di atas 99,5%. 

Ketika harga BBM merangkak semakin tinggi, bioetanol diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar pensubstitusi BBM untuk motor bensin. Sebagai 

bahan pensubstitusi bensin, bioetanol dapat diaplikasikan dalam bentuk bauran 

dengan minyak bensin (EXX), misalnya 10% etanol dicampur dengan 90% bensin 

(gasohol E10) atau digunakan 100% (E100) sebagai bahan bakar. Penggunaan E100 

membutuhkan modifikasi mesin mobil, seperti halnya di Brasil. Brasil merupakan 

salah satu negara yang telah sukses mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar 

alternatif pensubstitusi bensin (Erliza Hambali, dkk, 2007: 39). 

Bioetanol diperoleh dari hasil fermentasi bahan yang mengandung gula. 

Bioetanol diproduksi melalui proses fermentasi gula, baik yang berupa glukosa, 

sukrosa, maupun fruktosa dengan bantuan ragi (yeast) terutama Saccharomyces sp. 

atau bakteri Zymomonas mobilis. Pada proses ini gula akan dikonversi menjadi 

etanol dan gas karbon dioksida (Erliza Hambali, dkk, 2007: 40). 

Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan bensin 

berbasis petrochemical (Erliza Hambali, dkk, 2007: 50). Karakteristik bioetanol 

tersebut antara lain :  

1. Mengandung 35% oksigen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembakaran 

dan mengurangi gas rumah kaca. 

2. Memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga dapat menggantikan fungsi 

bahan aditif, seperti metil tertiary butyl eter dan tetra ethyl lead. 

3. Mempunyai nilai oktan 96-113, sedangkan nilai oktan bensin hanya 85-96. 

4. Bioetanol bersifat ramah lingkungan, karena gas buangnya rendah terhadap 

senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai polutan, seperti karbon monoksida, 

nitrogen oksida, dan gas-gas rumah kaca. 

5. Bioetanol mudah terurai dan aman karena tidak mencemari air. 

6. Sebagai sumber energi dapat diperbaharui (renewable energy) dan proses 

produksinya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan proses produksi bensin. 

Umumnya, penggunaan bioetanol masih dalam bentuk campuran dengan 

bensin pada konsentrasi 10% (E10), yaitu 10% bioetanol dan 90% bensin. Campuran 
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bioetanol dalam bensin dikenal dengan istilah gasohol. Penambahan etanol dalam 

bensin disamping dapat menambah volume BBM, juga dapat meningkatkan nilai 

oktan bensin. Penambahan bioetanol 10% dalam bensin mampu meningkatkan nilai 

oktan hingga mencapai point ON 92-95 (Erliza Hambali, dkk, 2007: 51). 

E. Ragi Tape 

Pengertian ragi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

barang atau zat yang dibuat dari beras dan sebagainya untuk membuat tape, arak, 

adonan roti, dan sebagainya. Istilah ragi digunakan untuk semua preparat mikrobia 

yang berperan sebagai inokulum dalam penyiapan atau pengolahan makanan dengan 

fermentasi, sehingga ada istilah ragi tape, ragi roti (gist), ragi tempe (usar atau laru), 

dan ragi kecap (koji). Pengertian ragi yang lebih dikenal oleh masyarakat lebih 

ditujukan pada ragi tape. 

Ragi telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Ragi 

merupakan preparat mikrobia dalam carrier tepung beras yang digunakan sebagai 

agensia sakarifikasi dan fermentasi alkohol terhadap bahan berkarbohidrat menjadi 

produk yang disebut tape. Ragi tidak untuk dikonsumsi, tetapi digunakan untuk 

pemecah pati dalam pembuatan tape ketan, brem, tape ketela, dan arak. Pada 

umumnya, ragi yang digunakan untuk membuat makanan fermentasi, seperti tape 

dan tempe, mengandung lebih dari satu jenis mikroorganisme yaitu khamir, kapang, 

dan bakteri. 

Ragi tape merupakan bulatan kecil agak rata, kering, berwarna putih, bergaris 

tengah kira-kira 2,5 cm dengan ketebalan kira-kira 0,5 cm, terbuat dari campuran 

tepung beras dan bumbu-bumbu. Beberapa bumbu yang digunakan antara lain 

bawang putih, merica, laos, cabe, kayu manis, dan cabe rawit. Seringkali ditambah 

pula sepotong kecil tebu dan sedikit air jeruk nipis. Proses pembuatan ragi 

ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Dihaluskan 

 

Beras 

 

Bumbu-bumbu 

(bawang putih, laos, cabe, dsb.) 

Diinkubasi, 

(2 hari) 

Tambah air/larutan gula 

sampai berbentuk pasta 

 

Dicetak 
(bulat pipih) 

 

Ragi 

 

Dikeringkan, (2-3 hari) 

 
Gambar 10. Diagram Alir Pembuatan Ragi 
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Komposisi rempah-rempah dalam pembuatan ragi maupun lingkungannya 

sangat berpengaruh terhadap jenis mikroflora yang ada, yang akhirnya berkembang 

pada ragi. Rempah-rempah tidak hanya berperan sebagai sumber inokulum dan 

kontaminan, tetapi juga berperan sebagai  inhibitor dan protektor. Penambahan 

bumbu pada pembuatan ragi akan memacu pertumbuhan mikroorganisme tertentu 

atau menghambat perkembangan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Hal ini 

disebabkan bahan rempah-rempah kering mengandung variasi mikroorganisme. 

Minyak atsiri yang terdapat dalam rempah-rempah memiliki sifat atau daya 

penghambatan. Rempah-rempah dalam kombinasi dengan beberapa bahan lain pada 

makanan menunjukkan efek yang spesifik. Sebagai contoh kombinasi antara kayu 

manis dan cengkeh memiliki aktivitas bakteriostatik. 

Mikroorganisme dalam ragi telah diidentifikasi. Mikroorganisme dari ragi 

teridentifikasi dua spesies khamir, yaitu Candida lactose dan Pichia malanga. 

Penelitian lain berhasil mengidentifikasi kapang Chlamydomucor oryzae, lima 

spesies dari genus Mucor dan satu spesies Rhizopus, serta khamir Pichia burtonii 

dan Endomycopsis fibuliger dari ragi tape. 

Chlamydomucor oryzae merupakan nama lain dari Amylomyces rouxii. 

Endomycopsis fibuliger merupakan nama lain dari Saccharomycopsis fibuligera, 

sedangkan Pichia malanga merupakan nama lain dari Saccharomycopsis malanga. 

Penelitian terbaru mengungkapkan spesies-spesies lain yang terdapat dalam ragi 

tape, antara lain khamir Candida utilis, S. cerevisiae, bakteri Pediococcus sp. dan 

Bacillus sp. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme 

yang terdapat dalam ragi tape meliputi kapang Amylomyces rouxii, Mucor sp., dan 

Rhizopus sp., khamir S. fibuligera, S. malanga, Pichia burtonii, S. cerevisiae, 

Candida utilis, dan bakteri Pediococcus sp. dan Bacillus sp. (Nur, 2010: 28-32). 

F. Analisis Kulitatif dan Kuantitatif 

1. Analisis Kualitatif 

a. Reaksi Oksidasi 

Etanol secara kualitatif dapat diidentifikasi dari baunya yang spesifik. 

Reaksi oksidasi alkohol dengan kalium bikromat dan asam sulfat pekat  akan 

menghasilkan warna hijau dari ion Cr
3+

 dan bau asetaldehid. Persamaan 

reaksinya disajikan pada Gambar 11 : 
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Cr2O7
2-

 + 14H
+
 + 6e           2Cr

3+ 
+ 7 H2O 

3C2H5OH      3CH3CHO + 6H
+
 + 6e               + 

3C2H5OH + Cr2O7
2-

 + 8H
+
      2Cr

3+
 + 3CH3CHO + 7H2O 

Gambar 11. Persamaan Reaksi Oksidasi Etanol dengan Kalium Bikromat 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan metode Micro Conway Diffusion, 

dan dilanjutkan dengan spektrofotometer. Metode ini didasarkan pada reaksi 

oksidasi alkohol oleh K2Cr2O7 dengan cara difusi. Etanol yang dihasilkan 

dalam proses fermentasi dibebaskan oleh K2CO3 jenuh dalam unit Conway 

yang tertutup rapat. Etanol selanjutnya mengalami reaksi oksidasi dengan 

kalium bikromat dalam suasana asam.  

Prinsip metode Conway pada penentuan etanol melalui beberapa tahap, 

yaitu : sampel direaksikan dengan K2CO3 jenuh di bagian tepi unit Conway, 

sementara unit Conway bagian tengah sudah diisi K2Cr2O7 asam dan ditutup 

rapat. Micro Conway Difussion, selanjutnya diinkubasi pada suhu 40°C selama 

1 jam. Larutan asam kalium bikromat di bagian tengah unit Conway dipipet 

sampai habis dan diencerkan dengan akuades sampai 10 mL. Larutan ini 

ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang maksimum secara 

spektrofotometri. Melalui cara ini, reaksi antara alkohol dan K2Cr2O7 

menyebabkan jumlah kalium bikromat berkurang sesuai banyaknya alkohol 

yang bereaksi. Pengurangan K2Cr2O7 ditandai dengan berkurangnya absorbansi 

spektrofotometri. Absorbansi yang terukur merupakan absorbansi K2Cr2O7 sisa 

hasil reaksi etanol dengan K2Cr2O7 (Slamet Sudarmadji, 1989: 31). 

Pengukuran larutan standar alkohol ditentukan dengan cara yang sama. Kadar 

alkohol dalam sampel ditentukan dengan menggunakan kurva standar. Reaksi 

yang terjadi dalam unit Conway ditunjukkan Gambar 13 (Vogel, 1954: 395). 

 

 

CO2(g)  +  H2O(l)  +  K2CO3(aq)   +  C2H5OH(aq)             2KHCO3(g) +   

C2H5OH(g) 
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a) K2Cr2O7(aq) + 3C2H5OH(g) + 4H2SO4(aq)            Cr2(SO4)3(aq)   + 

3CH3CHO(aq)   +  7H2O(l) + K2SO4(aq) 

Gambar 13. Persamaan Reaksi dalam Unit Conway 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah bonggol pisang. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kadar bioetanol hasil fermentasi bonggol 

pisang  menggunakan ragi tape. 

 

B.Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jenis bonggol pisang. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar etanol yang dinyatakan 

dalam persen volum per volum (% v/v). 

 

C.Alat dan Bahan Penelitian 

A. Alat-alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Spektofotometer merek 

Spectronic 20, Laminar air flow,  peralatan sterilisasi (autoklaf), Sentrifus, 

Erlemmeyer, gelas kimia, Micro Conway Diffusion, peralatan inkubasi, 

mikropipet, pipet tetes, neraca analitik, batang pengaduk, labu takar, dan 

tabung reaksi. 

B. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : bonggol pisang, ragi 

tape merek NKL, etanol absolut, akuades, larutan K2CO3 jenuh, larutan 

K2Cr2O7 asam. 

 

D.Prosedur Penelitian 

1.Pembuatan Substrat 

Bonggol pisang (pisang Raja, Batu dan Kepok) sebanyak lebih kurang      

1 kg dibersihkan dan dihaluskan, kemudian dimasak selama 30 menit. Bubur 

bonggol pisang selanjutnya didinginkan sampai suhu ruangan.  
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2. Pembuatan Larutan  

a.Larutan Standar 

Larutan standar dibuat dengan cara mengencerkan larutan induk (alkohol 

absolut) menggunakan akuades sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. 

Konsentrai larutan standar alkohol yang diperlukan adalah 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 

dan 0,6% (v/v). Langkah pembuatan larutan standar dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebanyak 1 mL alkohol 99,9% dituangkan ke dalam labu takar 100 mL. 

Alkohol diencerkan dengan akuades sampai tanda etsa pada labu takar, dan 

digojok hingga homogen. Larutan yang terbentuk mempunyai konsentrasi 

0,999%  atau setara 1% 

2) Pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; dan 

0,6% (v/v) dibuat dengan mengencerkan larutan induk yang konsentrasinya 

1%. 

3) Pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 0,4% yang digunakan untuk 

menentukan panjang gelombang maksimum.  

4) Larutan standar digunakan untuk menentukan kurva.  

b.Larutan Sampel  

Sebanyak masing-masing 1 mL cairan hasil fermentasi pada berbagai 

variasi konsentrasi ragi dan lama fermentasi yang telah diinkubasi menggunakan 

Conway, kemudian encerkan menggunakan akuades sampai 10 ml. 

c. Larutan Blanko 

Larutan blanko dalam penelitian ini adalah akuades. Larutan blanko 

digunakan saat analisis menggunakan spektrofotometer sinar tampak untuk 

menetralisir senyawa-senyawa lain selain senyawa K2Cr2O7 dalam larutan 

sampel. 

 

d.Pemasukan Reaktan Ke Dalam Conway 

Reaktan direaksikan dengan substrat yang diinginkan melalui beberapa 

tahap.  Sebanyak 1 mL larutan kalium dikromat asam dimasukkan ke bagian 

tengah Conway, sedangkan 1 mL larutan  kalium karbonat jenuh dimasukkan ke 

bagian tepi Conway. Selain itu 1 mL larutan sampel dimasukkan ke bagian tepi 
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yang lain pada tepi Conway. Unit Conway segera ditutup rapat dengan vaselin dan 

digoyang perlahan, sehingga kedua larutan di bagian tepi tercampur dengan baik. 

 

 e.Inkubasi  

Micro Conway Diffusion diinkubasi selama 1 jam dalam oven pada suhu 

40
°
C. Selama proses inkubasi terjadi beberapa reaksi. Pada tepi Conway, etanol 

akan memberikan hasil samping berupa gas CO2 dan air. Selain itu etanol yang 

terdapat di tepi Conway akan menguap akibat suhu Conway pada 40
°
C, dan 

menuju ke tengah unit Conway yang mengandung K2Cr2O7 asam, sehingga 

bereaksi. 

Proses reaksi dalam unit Conway bertujuan untuk menghentikan reaksi 

pembentukan asam asetat dari etanol yang dapat menggangu absorbansi sampel. 

Setelah inkubasi selesai, unit Conway dikeluarkan dari oven dan dilakukan 

analisis keberadaan etanol secara kualitatif. Proses inkubasi merubah warna 

cairan kalium bikarbonat dari orange menjadi biru kehijauan. 

 

1) Pengenceran Larutan Di Tengah Conway  

Cairan yang terdapat pada tengah  unit Conway dipipet dan dibilas dengan 

akuades beberapa kali agar tidak ada yang tersisa. Cairan dipindahkan pada labu 

ukur 10 mL dan diencerkan dengan akades sampai tanda etsa. Setelah 

pengenceran, larutan siap diukur absorbansinya. Pengukuran dilakukan untuk 

mengetahui K2Cr2O7 sisa. Perlakuan ini berlaku untuk larutan standar dan sampel. 

Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan kurva standar larutan etanol dan 

kadar etanol larutan sampel.  

 

2) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Etanol Standar 

Sebanyak 1 mL larutan di etanol standar 0,4% (v/v) dimasukkan dalam   

unit Conway sesuai dengan langkah  c, kemudian dinkubasi pada suhu 40°C 

selama 1 jam. Larutan di tengah Conway dibilas dengan akudes dan diencerkan 

sesuai langkah e. Larutan kemudian diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 400-500 nm dengan spektrofotometer. Panjang gelombang maksimum 

ditunjukkan dengan nilai absorbansi yang paling besar. 
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f.Penentuan Serapan Larutan Standar 

Sebanyak 1 mL larutan standar masing-masing dengan konsentrasi 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6% (v/v) dimasukkan dalam  unit Conway sesuai dengan 

langkah D. 3, kemudian dinkubasi pada suhu 40°C selama 1 jam. Larutan di 

tengah Conway dibilas dengan akudes dan diencerkan sesuai langkah e. Larutan 

kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Perlakuan 

yang sama juga berlaku terhadap larutan sampel. 

g.Fermentasi  sampel bonggol pisang 

Sebanyak 500 gr substrat bonggol pisang kapok ditambah ragi tape 

dengan konsentrasi 0,6 % kemudian dilakukan fermentasi selama 4 hari. Etanol 

yang dihasilkan dianalisis menggunakan metode Micro Conway Diffusion. 

Prosedur ini diulang sebanyak tiga kali. Hal yang sama dilakukan terhadap 

sampel bonggol pisang raja dan pisang batu. Masing masing percobaan diulang 

sebanyak tiga kali 

 

E.Teknik Analisis Data 

1.Analisis Data secara Kimia 

Kadar etanol ditentukan dengan rumus 

y = ax + b 

Keterangan :  

y = absorbansi sampel 

x = kadar etanol 

a = slope kurva standar etanol 

b = intersep kurva standar etanol 

2 Analisis Data secara Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jenis 

bonggol pisang  terhadap kadal bioetanol. Analisis menggunakan Metode 

ANAVA A (anava satu jalur) dengan menggunakan software SPSS. Untuk 

mengetahui variasi jenis bonggol pisang mana yang mempunyai perbedaan 

digunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitia 

1. Data Absorbansi dari larutan standar Alkohol  

Tabel 1. Data penentuan kurva kalibrasi  

2. Kurva Kalibrasi Larutan standar Alkohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Kurva hubungan antara Konsentrasi dengan Absorbansi 

3. Data Hasil Konsentrasi Bioetanol pada berbagai Jenis bonggol Pisang 

 

No KEPOK % RAJA % BATU % 

1 
2 
3 
 

0,493 
0,490 
0,476 

0,502 
0,497 
0,502 

 

0,459 
0,482 
0,475 

 

R 0,486 0,500 0,486 

Ulangan 
Absorbansi dan kepekatan larutan standar 

0,1 % 0,2 % 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 

1 0,422 0,283 0,178 0,080 0,063 0,040 

2 0,419 0,283 0,179 0,087 0,060 0,042 

3 0,422 0,285 0,183 0,079 0,064 0,041 

4 0,420 0,286 0,182 0,083 0,069 0,043 

5 0,421 0,284 0,187 0,079 0,064 0,040 

6 0,421 0,287 0,185 0,082 0,067 0,040 

7 0,422 0,284 0,187 0,080 0,068 0,041 

8 0,421 0,287 0,184 0,081 0,068 0,043 

9 0,421 0,287 0,187 0,080 0,066 0,042 

10 0,421 0,284 0,186 0,080 0,059 0,041 

Rata-rata 0,4212 0,2853 0,1835 0,0811 0,0648 0,0413 
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B.PEMBAHASAN  

 Setelah dilakukan penelitian  tentang  hasil bioetanol dari berbagai jenis 

bonggol pisang, maka diperoleh hasil sebagai berikut 

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan Etanol Standar 

 Larutan standar  yang bervariasi antara  0,1 % sd  0,6 %. Sebelum dilakukan 

pengamatan dilakukan pencarian   oftimumnya. Scan dilakukan pada daerah 400  

nm sd 500 nm. Diperoleh   oftimumnya adalah 415 nm.   oftimum  merupakan  

panjang gelombang dari warna Kalium bikromat  sisa. Seperti diketahui pada unit 

Conway terjadi reaksi reduksi  bikromat menjadi kromat oleh alkohol hasil 

fermentasi. Lamda oftimum yamg diperoleh ternyata bersesuian dengan  oftimum  

yang diperoleh oleh  Eko Prasetyo  (2012) yaitu 410 nm, yang bersesuaian dengan   

panjang gelombang Kalium bikromat. 

2. Penentuan Serapan Larutan Standar 

 Data  hasil pengamatan larutan standar  dapat dilihat pada tebel 1. Setelah 

dilakukan analisis diperoleh persamaan Regresi sebagai  Y= - 0,7608 X + 0,4458  

dengan harga koefisien Regresi 0,9536. Hasil  harga R belum memuaskan , 

meskipun sudah dianggap layak. Hasil yang  diperoleh dipengaruhi oleh panjang 

gelombang  oftimum yang agak  bias, disebabkan karena pada satu larutan terdiri 

dari dua spesi yang masing masing punya panjang gelombang yang  berdekatan . 

Larutan yang dimaksud adalah Ion kromat dengan bilangan oksidasi (III) adan  

bikromat dengan bilangan oksidasi (VI), masing masing berwarna  kuning dan 

oranye. Angkan banding percampuran sangat variatif bergantng pada jumlah alcohol 

yang ditambahkan. Semakin besar alcohol yangditambahkan maka hasil reduksinya 

berupa ion krom (III) semakin banyak, demikian bila alcohol makin kecil artinya 

jumlak krom (III) juga mengecil.  Gambaran reaksi yang terjadi adalah sebagai 

berikut : 

K2Cr2O7(aq) + 3C2H5OH(g) + 4H2SO4(aq)            Cr2(SO4)3(aq)   + 

3CH3CHO(aq)   +  7H2O(l) + K2SO4(aq) 

 

Jika produk hasil  krom (III) bias  dipisahkan dari system, maka panjang gelombang 

yang diperoleh hanya  berasal dari  larutan K2Cr2O7  yang berwarna  oranye. Cara ini  

harus dipelajari  dan dikembangkan bagaimana memisahkan krom (III) tersebut. 
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3.Fermentasi  sampel bonggol pisang 

 Bonggol pisang  Kepok , Raja dan Batu  diasumsikan memiliki kandungan 

pati yang berbeda. Hal ini mengingat ketiganya berasal dari varietas yang berbeda. 

Hasil  analisis kandungan alkohol atau bioetanol menunjukan hasil yang tidak 

terlampau berbeda satu dengan yang lain. Kisaran  konsentrasi yang diperoleh adalah  

lebih kurang 0,5 %. Konsentrasi  tersebut berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh 

Eko Prasetyo (2012) .    Meskipun masih dirasa belum memuaskan  dilihat dari 

kandungan pati dalam bonggol pisang yang berkisar  71 %. Perlu dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui jenis komponen pati yang ada 

pada bonggol pisang. Pengetahuan mengenai jenis pati yang ada memberikan 

gambaran mudah  atau tidak  pati tersebut untuk diubah menjadi gula oleh ragi. 

Pemberian ragi 0,6 % dari berat substrat telah mengacu pada penelitian Eko…… 

Hasil tersebut telah diperoleh dari oftimasi variasi penggunaan ragi NKL pada 

fermentasi bonggol pisang Kepok. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam 

fermentasi bonggol pisang adalah derajat keasaman dan kadar gula. Seperti diketahui 

bahwa derajat keasaman member pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan 

mikroorganisme, termasuk ragi. Lingkungan yang terlalu asam atau basa membuat 

mikroorganisme sulit untuk beradaptasi. Gula  merupakan energy pertumbuhan 

mikroorganisme. Meskipun penggunaan ragi dipilih karena keuntungan ganda yaitu 

mampu mengubah pati menjadi gula dan mengubah gula menjadi alkohol. Akan 

tetapi kandungan gula awal yang diduga sangat rendah,akan menyebabkan agen 

mikroorganisme pengubah gula menjadi alkohol mengalami kematian awal secara 

besar besaran.   

 Pada awal fermentasi mikroorganisme yang ada dalam ragi tape akan 

mengalami fase adaptasi. Pada fase ini mikroorganisme yang ada pada ragi tape 

(kapang,khamir dan bakteri) berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bila 

dalam lingkungan terdapat komponen yang belum dikenal mikroorganisme, maka 

mikroorganisme akan memproduksi enzim ekstraseluler untuk merombak komponen 

tersebut (Tjahyadi Purwoko 207:33). 

 Pada fermentasi bonggol pisang kapok sebanyak 0,5 kg dengan penambahan 

ragi sebanyak 3 gram  atau sebesar 0,6 % diperoleh hasil bioetanol sebanyak 0,486 

%. Demikian untuk  jumlah substrat yang sama, berturut turu hasil bioetanol dari 

bonggol pisang Batu dan Raja adalah 0,472 % dan 0,500 %. Secara numerik angka 
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bonggol pisang Raja memberikan hasil paing tinggi disbanding dengan bonggol 

pisang Kapok dan Batu. Usaha oftimasi harus terus dilakukan untuk meningkatkan  

hasil bioetanol sehingga layak diproduksi secara besar besaran. Untuk 

memaksimalkan hasil perlu  dilakukan penelitian mengenai pengaruh derajat 

keasaman dan kadar gula  terhadap kadar bioetanol. 

4. Analisis Anava Satu Jalur (Anava A) 

 Analisis anava satu jalur  dimaksudkan  untuk mengetahui apakah variasi 

substrat bonggol pisang menghasilkan kadar bioetanol yang berbeda. Jika terjadi 

perbedaan maka perlu dilakukan uji lanjutan yaitu uji DMRT (Duncan’s Multiple 

Range Test). Dari uji yang kedua ini akan dapat diketahui antara substrat yang mana 

yang menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil Uji statistik  terhadap kandungan 

bioetanol yang diperoleh menunjukkan babwa F hitung adalah 4,895 pada taraf 

signifikan 0,05 %. Sedangkan harga F table adalah 5,143. Harga F hitung < dari F 

table, sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar 

bioetanol pada berbagai jenis substrat bonggol pisang. Selegkapnya hasil analisis 

statistik  dapat dilihat pada lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Tidak ada pengaruh terhadap penggunaan berbagai jenis bonggol pisang 

terhadap kadar bioetanol yang diperoleh. 

2. Bonggol pisang Raja menghasilkan kadar bioetanol yang paling baik yaitu 

sebesar 0,500 % 

B. SARAN 

 Untuk memperoleh hasil bioetanol yang lebih baik, perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh derajat keasaman dan kadar gula terhadap hasil 

bioetanol. 
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