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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedelai (Glicine max) adalah tanaman semusim yang termasuk famili

Leguminosae, berasal dari Cina dan kemudian dikembangkan ke berbagai negara.

Kandungan gizi kedelai cukup tinggi, terutama proteinnya mencapai 34 persen

sehingga sangat diminati sebagai sumber protein nabati yang relatif murah

dibandingkan dengan protein hewani (Ditjentan 2004). Sebagai sumber protein

nabati, kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk produk olahan, yaitu: tahu,

tempe, kecap, tauco, susu kedelai dan berbagai bentuk makanan ringan

(Sudaryanto dan Swastika 2007). Di Indonesia, kedelai digunakan sebagai bahan

baku utama dalam pembuatan tahu dan tempe yang telah menjadi menu sehari-

hari masyarakat Indonesia

Limbah yang banyak dihasilkan dari proses pengolahan kedelai adalah kulit

ari kedelai. Salah satu upaya pemanfaatan limbah kulit ari kedelai adalah

menjadikan kulit ari kedelai sebagai bahan baku pembuatan etanol.

Menurut Sastramihardja (1985), bahan baku yang dapat digunakan dalam

pembuatan etanol secara fermentasi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bahan

bergula seperti gula tebu, gula bit, tetes dan cairan buah-buahan, bahan pati yang

terdiri dar bahan–bahan seperti padi–padian dan kentang serta bahan selulosa

seperti kayu.

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut yang

merupakan sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna,

dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-
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hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman

beralkohol dan termometer modern (Anonim, 2012). Etanol sering disebut sebagai

bioetanol, karena diproduksi dari bahan nabati dengan cara difermentasi

menggunakan bantuan mikroorganisme.

Sebelum dilakukan fermentasi kulit ari kedelai terlebih dahulu dilakukan

hidrolisis. Hidrolisis meliputi proses pemecahan polisakarida di dalam biomassa

lignoselulosa, yaitu: selulosa dan hemiselulosa menjadi monomer gula

penyusunnya. Hidrolisis sempurna selulosa menghasilkan glukosa. Hidrolisis

dapat dilakukan secara kimia (asam) atau enzimatik.

Setelah melalui proses hidrolisis dilakukan proses fermentasi. Etanol

diproduksi dengan memfermentasi suatu bahan menggunakan mikroorganisme

yang dapat mengkonversi bahan tersebut menjadi alkohol. Salah satu

mikroorganisme yang biasa digunakan untuk memproduksi etanol adalah

Saccharomyces cerevisiae.(Subekti, 2006). Dalam proses fermentasi suhu

fermentasi berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Menurut Ansori

(1992) Akibat pengaruh suhu terhadap proses fermentasi secara lagsung

mempengaruhi hasil alkohol karena penguapan. Sementara nilai pH awal media

fermentasi sangat mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan. Menurut

Reibstein, dkk. (1986), hal ini disebabkan karena proton-proton mempengaruhi

kinerja enzim-enzim dalam jalur EMP, diantaranya enzim fosfofruktokinase yang

berperan dalam glikolisis pada tahap konversi fruktosa-6-fosfat menjadi fruktosa-

1,6-difosfat.
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1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penelitian diarahkan untuk :

1. Mengetahui proses fermentasi etanol dari kulit ari kedelai oleh Saccharomyces

cerevisiae

2. Mengetahui pengaruh pH dan suhu terhadap kadar etanol yang dihasilkan pada

proses fermentasi hidrolisat kulit ari kedelai.

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga kulit ari kedelai dapat difermentasi menjadi etanol dengan menggunakan

khamir Saccharomyces cerevisiae

2. Diduga pH 4,5; 5,0 dan 5,5 dan suhu 30oC; 35oC dan 40oC berpengaruh terhadap

kadar etanol yang dihasilkan pada proses fermentasi hidrolisat kulit ari kedelai.


