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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Energi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting, dimana

setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia memerlukan energi. Peran energi yang

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari menjadikan keberadaanya semakin

langka. Penyediaan energi di masa depan merupakan permasalahan yang menjadi

perhatian semua kalangan karena semakin sedikitnya jumlah minyak bumi. Krisis

energi  yang terjadi di Indonesia sangatlah menjadi masalah, dimana dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) menunjukkkan bahwa kebutuhan minyak pertahunnya semakin

meningkat. Pada tahun 2010 tercatat produksi minyak Indonesia hanya 986 kbpd

sedangkan tingkat konsumsi melonjak hingga 1,304 kbpd  atau defisit 318 kbpd

(Anonymous, 2011).  Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimport minyak

untuk memenuhi kebutuhan pertahun.

Energi terbarukan merupakan alternatif yang sangat penting untuk

mengurangi krisis energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi perlu adanya

pengolahan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif.

Sumber energi alternatif dapat diperoleh dari berbagai macam yang ada di alam

seperti air, angin, matahari dan tumbuhan yang ketersediaanya tidak akan pernah

habis.

Bioenergi merupakan alternatif yang dapat menyelesaikan masalah

ketersediaan bahan bakar yang saat ini masih tergantung pada Bahan Bakar Minyak

(BBM) menjadi Bahan Bakar Nabati (BBN) (Prihandana, 2007). Indonesia memiliki
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lahan dan sinar matahari sepanjang tahun serta keanekaragaman hayati sehingga

mempunyai peluang besar untuk dapat mengembangkan bahan bakar nabati, di

antaranya bioetanol untuk mensubstitusi bensin.

Di Indonesia pengembangan biofuel didukung dengan dikeluarkannya Perpres

No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1 Tahun 2006

tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati  (Biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain. Bioetanol berpotensi untuk dikembangkan karena ramah lingkungan.

Bahan baku pembuatan bioetanol dapat berasal dari bahan yang mengandung gula,

pati atau selulosa. Bioetanol yang dibuat dari bahan berpati dihasilkan dengan

melakukan fermentasi glukosa menjadi etanol menggunakan bantuan mikroba.

Ada banyak tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuat

bioetanol seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu (singkong), tetes tebu, sagu, nira sorgum,

nira nipah, dan ganyong. Selama ini yang banyak dijadikan sebagai bahan dasar

pengembangan adalah bahan yang dapat dijadikan sebagai pangan. Konversi bahan

pangan menjadi sumber utama bioetanol akan berdampak pada ketahanan pangan.

Salah satu jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan penghasil

biofuel adalah kana. Kana (Canna indica L.) merupakan salah satu tanaman umbi

yang banyak kita jumpai di pekarangan dan taman kota, karena tanaman ini memiliki

bunga yang mempesona yaitu mahkota bunganya yang beraneka warna mulai dari

merah, kuning dan warna mencolok.  Tanaman kana termasuk kedalam tanaman

umbi-umbian yang dwi tahunan atau dua musim.

Pemanfaatan kana selama ini terbatas pada tanaman hias di berbagai taman

maupun pekarangan. Sebagian kecil masyarakat memanfaatkan tanaman ini sebagai
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obat herbal.  Tanaman kana biasanya dimanfaatkan umbinya untuk meredakan

beberapa penyakit, diantaranya meredakan demam, disentri, dan meredakan

keputihan (Anonymous, 2012)

Selain memanfaatkan umbinya, mahkota bunga dari tamanam kana juga dapat

dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Dalam penelitian Saati dkk 2007, mahkota

bunga kana  berwarna cerah dan mencolok memiliki pigmen warna yang dapat

dimanfaatkan sebagai zat pewarna dan antioksidan alami.

Umbi kana merupakan umbi yang tidak banyak dipublikasikan dan belum

termanfaatkan secara maksimal. Umbi kana memiliki potensi tinggi untuk

dikembangkan menjadi sumber bahan baku pembuatan etanol karena kandungan

karbohidrat di dalam pati umbi kana mencapai 80 % dan kadar air 18 % (Wulansari,

2004). Umbi kana yang memiliki kadar karbohidrat dalam pati mencapai 80%  sangat

memungkinkan untuk bisa dijadikan bahan konversi pembuatan etanol dengan

berbahan dasar pati dari umbi kana yang melalui teknik fermentasi.

Dalam memproduksi etanol dengan menggunakan bahan yang memiliki

kandungan pati biasanya digunakan  proses fermentasi. Fermentasi merupakan suatu

cara pengolahan melalui proses memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan

kompleks (Anonymous, 2012). Fermentasi etanol adalah proses biologi dimana gula

seperti glukosa,  fruktosa, dan  sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga

menghasilkan  etanol  dan  karbon dioksida  sebagai produk sampingan. Dalam

proses ini tidak membutuhkan oksigen melainkan  membutuhkan khamir  yang akan

mengurai senyawa-senyawa kompleks maka fermentasi etanol digolongkan

sebagai respirasi anaerob.
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Ragi merupakan bibit atau starter untuk membuat berbagai macam makanan

fermentasi. Ragi mengandung mikroflora seperti kapang, khamir dan bakteri. Khamir

merupakan pengubah aldehid menjadi alkohol yang paling efisien. Khamir

Saccharomyces cerevisiae adalah organisme yang penting dalam industri alkohol

(Susanto dan Saneto, 1994).

Menurut Judoamidjojo (1990) salah satu spesies ragi yang telah dikenal

mempunyai daya konversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi adalah

Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim zimase dan invertase.  Enzim zimase

berfungsi sebagai pemecah sukrosa menjadi monosakarida (glukosa dan fruktosa).

Enzim invertase selanjutnya mengubah glukosa menjadi etanol.

Semakin lama fermentasi dan semakin banyak glukosa yang ditambahkan

maka mikroorganisme berkembangbiak semakin banyak, sehingga kemampuan

mikroba khamir memecah glukosa menghasilkan metabolit primer (asam laktat dan

alkohol) dan metabolit sekunder (aktivitas antibakteri dan polifenol), semakin banyak

(Anonimous, 2012). Proses fermentasi tergantung pada banyak sedikitnya

penambahan khamir dalam bahan. Semakin banyak jumlah ragi yang diberikan

berarti semakin banyak jumlah khamir yang terlibat, sehingga kadar alkohol

meningkat (Tarigan, 1990).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian tentang

“Pengaruh  Dosis Ragi dan  Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Glukosa dan

Etanol Tepung  Umbi Kana (Canna Indica L.)”
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1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Adakah perbedaan kadar glukosa tepung umbi kana (Canna indica L.)

berdasarkan dosis ragi dan waktu fermentasi ?

1.2.2 Adakah perbedaan kadar etanol tepung umbi kana (Canna indica L.)

berdasarkan dosis ragi dan waktu fermentasi ?

1.2.3 Apakah ada pengaruh kadar glukosa dan etanol terhadap dosis ragi dan waktu

fermentasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui perbedaan kadar glukosa tepung umbi kana (Canna indica L.)

berdasarkan dosis ragi dan waktu fermentasi ?

1.3.2 Mengetahui perbedaan kadar etanol tepung umbi kana (Canna indica L.)

berdasarkan dosis ragi dan waktu fermentasi ?

1.3.3 Mengetahui pengaruh kadar glukosa dan etanol terhadap dosis ragi dan waktu

fermentasi ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi

masyarakat untuk  mengetahui potensi Umbi Kana (Canna indica L.)  sebagai

penghasil etanol.

1.4.2 Bagi pemerintah, pengolahan  Umbi Kana (Canna indica L.) ini dapat

menjadi alternatif penanganan masalah krisis energi yang dakibatkan oleh
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menurunnya produktifitas bahan bakar minyak yang disertai dengan

meningkatnya harga.

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif Umbi Kana (Canna

indica L.) sebagai konversi bahan pangan menjadi sumber utama bioetanol.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi kana (Canna

indica L.) yang telah dijadikan tepung.

1.5.2 Peneliti hanya melihat pengaruh waktu  fermentasi (3 hari, 6 hari, 9 hari) dan

dosis ragi (1gr, 1,5gr, 2gr, 2,5gr, 3gr) di setiap 100 gr tepung umbi kana untuk

masing-masing perlakuan.

1.5.3 Jenis ragi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ragi tape merek NKL.

1.5.4 Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan kadar alkohol.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Canna indica L merupakan tanaman hias di pekarangan dan taman kota,

dimana  memiliki bunga yang mempesona dan memiliki umbi. Bunga kana

berasal dari daerah  tropis  benua Amerika. Tumbuhan ini mampu hidup di

dataran rendah hingga  ketinggian   1.000 m di atas permukaan laut
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1.6.2 Ragi merupakan zat yang menyebabkan  fermentasi. Ragi mengandung

mikroorganisme  yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi

mikroorganisme (Anonimous, 2013).

1.6.3 Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk

tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba (Waites,

2001).

1.6.4 Glukosa merupakan suatu gula monosakarida, dimana  salah satu karbohidrat

terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan.

1.6.5 Etanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia, tidak berwarna, larut dalam eter, air,

aseton, benzen, dan semua pelarut organik, memiliki bau khas alkohol, terbuat

dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan

mikroorganisme.


