
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara agraris dengan luas wilayah sekitar 1.910.931 

km
2
 memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Hasil pertanian dan 

perkebunan yang melimpah ini manjadi sumber biomassa yang murah. Sehingga 

sebagian besar biomassa yang menjadi limbah hanya dibuang begitu saja. 

Kelebihan biomassa ini menambah beban tempat pembuangan sampah dan 

mencemari lingkungan bila dibuang disembarang tempat seperti sungai dan laut. 

Melimpahnya biomassa yang seharusnya kita syukuri pada akhirnya bisa menjadi 

bencana bagi dua ratus juta lebih penduduk Indonesia. 

 Jumlah penduduk yang besar membutuhkan sumber energi yang besar 

pula untuk melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan hasil pencacahan Sensus 

Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, 

yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan (BPS, 2010). 

Sedangkan sumber energi yang berasal dari fosil terus berkurang dan semakin 

mahal. Salah satu cara dengan memanfaatkan biomassa yang melimpah sebagai 

alternatif pengganti sumber energi dari fosil. Etanol menjadi alternatif yang sudah 

banyak diproduksi mulai dari industri rumahan sampai industri besar. Salah satu 

sumber biomassa yang kaya akan karbohidrat adalah limbah buah-buahan yang 

berasal dari pembuatan keripik buah. 

 Pembuatan keripik buah yang belakangan ini telah banyak tersebar di 

Pulau Jawa khususnya daerah Batu dan Malang menghasilkan limbah buangan. 



Salah satunya adalah keripik nangka. Pada tahun 2007 produksi buah nangka/ 

cempedak di Jawa Timur sebesar 104.585 ton (Anonymous, 2007). Produksi 

nasional sebesar 601.929 ton tahun 2007 dan 653.444 ton tahun 2009 (BPS, 

2009). Produksi nangka sebesar itu telah banyak dimanfaatkan untuk diolah 

menjadi keripik di home industri dan industri besar. Keripik nangka ini 

menghasilkan limbah berupa kulit buah dan biji. Kulit buahnya mengandung 

sakarida sederhana dan selulosa. Bijinya mengandung pati. Kandungan gula buah 

nangka 22,7 g per 100 g (Li, 2006). Limbah dari keripik nangka ini bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan etanol. 

 Kulit buah nangka merupakan biamassa yang dapat diproses menjadi 

beberapa produk seperti etanol dan pupuk organik. Kapasitas terpasang pabrik 

bioetanol sudah sebesar 82 ribu kilo liter per hari pada tahun 2007 (ESDM, 2007). 

Seluruh produksi bioetanol terserap pasar. Selain itu, peningkatan produksi 

biofuel terus ditingkatkan sampai 5% porsi bahan bakar nabati (BBN) pada 

kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di tahun 2025. Disisi lain, pada 2008 saat 

program pupuk organik diluncurkan, produksi pupuk petroganik sebesar 87.516 

ton dan hanya terserap 69.258 ton. Pada 2009, produksi pupuk petroganik sebesar 

323.507 ton dan hanya terserap 231.764 ton. Tahun 2010, penyerapan pupuk 

petroganik menurun menjadi 211.000 ton dengan total produksi mencapai 

307.986 ton (Bataviase, 2011). Secara ekonomis etanol jauh lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan pupuk organik dilihat dari daya serap pasar kedua produk 

tersebut. 



 Etanol merupakan produk fermentasi yang dapat dibuat dari substrat yang 

mengandung karbohidrat (gula, pati atau selulosa) (Judoamidjojo et al., 1992). 

Fermentasi dilakukan oleh bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. 

Fungi yang sering digunakan dalam fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. 

Saccharomyces cerevisiae hanya mampu mengubah gula menjadi etanol. 

Karbohidrat berupa pati dan selulosa harus dipecah dulu menjadi lebih sederhana 

dengan bantuan enzim dan hidrolisis asam. Enzim yang diguanakan amilase atau 

selulase. Asam yang digunakan seperti H2SO4, HCL, atau HNO3. Adapun faktor 

yang mempengaruhi fermentasi antara lain adalah temperatur, pH, jumlah nutrisi, 

konsentrasi glukosa dan jenis substrat. 

 Berdasarkan hasil penelitian Triyani (2009), kualitas bioetanol limbah 

tapioka padat kering dengan penambahan ragi dan H2SO4 pada lama fermentasi 

yang berbeda menunjukkan bahwa kadar alkohol tertinggi 16,90%. Perlakuan 

waktu fermentasi 9 hari dan dosis ragi 75 g dapat memberikan pengaruh optimum 

terhadap kadar alkohol pada fermentasi limbah tapioka padat kering. Penelitian 

lainnya oleh Prasetyana (2009), kualitas bioetanol limbah tapioka padat kering 

dihaluskan (tepung) dengan penambahan ragi dan H2SO4 pada lama fermentasi 

yang berbeda diperoleh hasil yaitu kadar alkohol tertinggi 14,43% pada W2D3 (7 

hari/75 g), sedangkan kadar alkohol terendah 3,70% pada W3D1 (9hari/25 g). 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh bahwa limbah tapioka padat kering 

dihaluskan mempunyai kadar alkohol tertinggi pada W2D3 dengan waktu 

fermentasi 7 hari dan dosis ragi 75 g. 



 Penelitian Wardhani dan Prasati (2009), menunjukkan kadar nutrisi terbaik 

dalam fermentasi pembuatan etanol dari buah nangka sortiran adalah 0,05%. 

Waktu terbaik dalam proses fermentasi ini adalah 11 hari. Kadar etanol tertinggi 

didapat 4,9850%. Pembuatan etanol dengan bantuan baker yeast sebagai 

fermentation agent hanya bisa menghasilkan etanol dengan kadar yang relatif 

kecil. Variabel paling berpengaruh dalam proses fermentasi adalah waktu.

 Prospek etanol sebagai BBN sangat menjanjikan. Dilihat dari potensi 

pasar, produksi etanol sebagian besar diserap oleh pasar domestik, hanya sebagian 

kecil diekspor. lndustri pemakai etanol antara lain industri kimia, farmasi, rokok 

kretek, kosmetik, industri tinta dan percetakan, industri meubel, dan sebagai 

campuran premium. Contoh produknya yang sering kita temukan adalah untuk 

sterilisasi pada laboratorium dan untuk campuran bahan cuci tangan instan. 

Dampak sosial/ tenaga kerja etanol yaitu karena terbuat dari tanaman, industri 

etanol dapat membuka lapangan kerja dibidang pertanian. Satu pabrik etanol 

berkapasitas 50 juta liter per tahun membutuhkan bahan baku yang berasal dari 

20.000 hektar lahan. Jika tenaga kerja per heklar 2 orang, maka dapat diserap 

20.000 orang tenaga kerja, atau 100.000 jiwa termasuk keluarga. Dampak 

ekonomi etanol yaitu substitusi BBM dengan etanol dapat menurunkan subsidi 

impor BBM. lmpor premium mencapai 30% dari total konsumsi. Dampak 

lingkungan etanol yaitu pengurangan penggunaan BBM 10% pada pemakaian 

Gasohol E-10 dapat menunda habisnya minyak dari bumi; gasohol E-10 

menurunkan pencemaran emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 19%; pembakaran 

etanol tidak menghasilkan partikel Pb (timbal) dan partikel yang membahayakan 



kesehatan manusia, sehingga udara bisa lebih bersih; etanol tidak rnenyebabkan 

kanker, tidak mencemari air tanah maupun air permukaan, dan sangat 

biodegradable; tanaman (sebagai bahan baku etanol) justru menyerap CO2 yang 

merupakan komponen GRK; dan industri etanol merupakan salah satu bentuk dari 

sistem pertanian terpadu (close cycle agricultural practices) (Anonymous, 2006). 

Association Educational Comunication and Tehnology (1977) 

mengemukakan sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik 

secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar (Kherid, 2009). Hasil penelitian ini dilihat dari pengertian 

di atas dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa SMA. Penelitian ini merupakan 

terapan dari bioteknologi yaitu dengan memanfaatkan fungi sebagai penghasil 

etanol dari limbah kulit buah nangka. Bioteknologi merupakan salah satu materi 

pembelajaran di SMA kelas XII. 

 Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian di atas muncul ide untuk 

memanfaatkan limbah kulit buah nangka. Limbah kulit buah nangka yang kaya 

karbohidrat bisa diubah menjadi etanol dengan bantuan ragi. Sehingga dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh waktu dan dosis ragi terhadap 

kadar etanol hasil fermentasi limbah kulit buah nangka sebagai sumber 

belajar siswa SMA kelas XII pada materi pembelajaran bioteknologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 



1. Adakah perbedaan pengaruh waktu dan dosis ragi terhadap kadar etanol 

hasil fermentasi limbah kulit buah nangka? 

2. Pada waktu dan dosis ragi berapakah kadar etanol optimum dapat 

diperoleh dari hasil fermentasi limbah kulit buah nangka? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa 

SMA kelas XII pada materi pembelajaran bioteknologi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaruh waktu dan dosis ragi 

terhadap kadar etanol hasil fermentasi limbah kulit buah nangka. 

2. Untuk mengetahui pada waktu dan dosis ragi berapakah kadar etanol 

optimum dapat diperoleh dari hasil fermentasi limbah kulit buah nangka. 

3. Untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA kelas XII pada 

materi pembelajaran bioteknologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai cara menghasilkan etanol optimum yang 

diperoleh dari hasil fermentasi limbah kulit buah nangka. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terutama di bidang 

bioteknologi dan pemamfaatan limbah buah-buahan yang kaya karbohidrat 

sebagai sumber energi terbarukan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya 

terutama yang terkait dengan etanol hasil fermentasi. 



4. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA kelas 

XII pada materi pembelajaran bioteknologi. 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah waktu fermentasi (7 hari, 9 hari dan 11 

hari), dosis ragi (5 g, 10 g, 15 g dan 20 g). 

2. Obyek pada penelitian ini adalah limbah kulit buah nangka. 

3. Parameter penelitian adalah kadar etanol. 

1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Waktu dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, 

perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung (KBBI, 1997). 

2. Dosis dalam penelitian ini adalah takaran bahan untuk sekali pakai dalam 

jangka waktu tertentu (KBBI, 1997). 

3. Ragi dalam penelitian ini adalah produk yang dibuat dengan membiakkan 

khamir jenis Saccharomyces cerevisiae dalam media serelia atau bahan 

lain yang sesuai, dalam keadaan saniter dikeringkan, mempunyai 

kemampuan meragikan singkong pada pembuatan tape (BSN, 1992). 

4. Kadar dalam penelitian ini adalah persen volume per volume (v/v) 

menyatakan jumlah ml zat dalam 100 ml larutan (DEPKES, 1995) 

5. Etanol dalam penelitian ini adalah kependekan dari etil alkohol (C2H5OH), 

sering pula disebut sebagai ”grain alcohol” atau alkohol saja, bentuknya 

berupa cairan yang tidak berwarna dan mempunyai bau yang khas, berat 



jenisnya pada 15
o
C adalah sebesar 0,7937 dan titik didihnya 78,32

o
C pada 

tekanan 76 mmHg, dan sifatnya yang lain adalah larut dalam air dan eter 

dan mempunyai panas pembakaran 328 Kkal (Judoamidjojo et al., 1992). 

6. Fermentasi dalam penelitian ini adalah proses terjadinya perubahan kimia 

pada substrat organik oleh karena aktivitas enzim yang dihasilkan 

mikrobia (Rahayu dan Kuswanto, 1988). 

7. Limbah dalam penelitian ini adalah bahan buangan hasil kegiatan manusia 

yang terdiri dari berbagai macam komponen baik bersifat organik maupun 

yang anorganik (Wardhana, 2001). 

8. Kulit buah nangka dalam penelitian ini adalah perkembangan dari daun-

daun tenda bunga yang pada ujungnya berlekatan satu sama lain 

(Tjitrosoepomo, 2007).  

 


