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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Etanol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air. Etanol di 

dunia industri umumnya digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol, 

pelarut antiseptik dan kosmetika (Hambali, 2007). Fungsi etanol di dunia 

pendidikan digunakan untuk penelitian mikro sebagai disinfektan. Konsumsi 

etanol dunia dalam dunia industri sebanyak 10%, minuman sebanyak 22% dan 

bahan bakar sebanyak 66% (Rama dkk., 2007). Etanol sering disebut sebagai 

bioetanol, karena diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bantuan 

mikroorganisme. 

Etanol sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena dapat 

diproduksi dari berbagai bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia. Etanol 

dapat diproduksi melalui beberapa cara, yaitu secara kimiawi dan secara biologis. 

Bahan apapun yang mengandung karbohidrat dan gula dapat diproses menjadi 

etanol melalui proses sakarifikasi, fermentasi dan destilasi. Menurut Hambali 

(2007), fermentasi glukosa, sukrosa, maupun fruktosa biasanya menggunakan ragi 

(yeast) Saccaharomyces sp. atau bakteri Zymomonas mobilis. 

Salah satu bahan yang dapat difermentasi menjadi etanol yaitu kulit ari 

kedelai. Kulit ari kedelai mengandung 86% karbohidrat dari berat kering kulit 

(Kawamura, 1967 dalam Harris, 1989). Kelangkaan pangan dapat dikurangi 

melalui penggunaan bahan-bahan yang tidak layak atau tidak bisa dikonsumsi 

seperti kulit ari kedelai. Potensi kulit ari kedelai di Indonesia cukup tinggi karena 

hampir disetiap kota di Indonesia, khususnya di pulau Jawa banyak dijumpai 

pabrik pembuatan tempe. Jumlah produsen tempe tahu pada akhir tahun 1996, 
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berjumlah 36.959 orang terdiri dari atas 26.865 anggota produsen tempe dan 

10.094 anggota produsen tahu (Anonim, 2010). Sebagian kulit ari kedelai saat ini 

hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak atau dibuang begitu saja. Kulit ari kedelai 

yang langsung dibuang tanpa dilakukan proses pengolahan, dalam waktu yang 

relatif singkat akan menimbulkan bau busuk atau tidak sedap akibat dari 

terjadinya fermentasi limbah organik. 

Kulit ari kedelai harus melalui proses hidrolisis terlebih dahulu untuk 

menghasilkan sirup glukosa sebelum dilakukan proses fermentasi. Hidrolisis kulit 

ari kedelai dapat dilakukan dengan katalis asam, kombinasi asam dan enzim, serta 

kombinasi enzim dan enzim (Judoamidjojo et al., 1992 dalam Putri 2008). 

Dalam kenyataannya banyak proses fermentasi berlangsung menggunakan 

Saccharomyces cerevisiae. Saat ini Saccharomyces cerevisiae tidak saja 

digunakan dalam bidang fermentasi tradisional, tetapi dari riset dan aplikasi 

bioteknologi Saccharomyces cerevisiae telah merambah sektor-sektor komersial 

yang penting (Irianto, 2006). Proses fermentasi dapat memberikan hasil yang 

memuaskan bila khamir yang digunakan berasal dari Saccharomyces cerevisiae 

(ragi roti). Dalam proses fermentasi etanol khamir yang digunakan adalah 

Saccharomyces cerevisiae dan strain dari S. ellipsoides juga sering digunakan 

(Hidayat, 2006). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan Saccharomyces 

cerevisiae biakan murni dan Saccharomyces cerevisiae yang sudah dikeringkan 

(ragi roti) dalam proses fermentasi etanol kulit ari kedelai.   
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses fermentasi etanol dari kulit ari kedelai limbah 

produksi tempe 

2. Untuk mengetahui pengaruh jenis inokulum terhadap proses fermentasi 

hidrolisat kulit ari kedelai 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi inokulum terhadap proses fermentasi 

hidrolisat kulit ari kedelai 

1.3  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diduga kulit ari kedelai hasil produksi tempe dapat difermentasi menjadi 

etanol 

2. Diduga jenis inokulum dapat berpengaruh terhadap proses fermentasi 

hidrolisat kulit ari kedelai 

4. Diduga konsentrasi inokulum dapat berpengaruh terhadap proses fermentasi 

hidrolisat kulit ari kedelai 

 

 


