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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil minyak mentah terbesar 

di dunia. Kompas, edisi  20 juli menulis produksi minyak mentah Indonesia pada 

tahun 2003 sebesar 1,146 juta bph, tahun 2004 sebesar 1,096 bph, tahun 2005 

sebesar 1,062 juta bph dan diperkirakan produksi tahun 2006 sebesar 909,000 

bph. Produksi sekenario optimis memperkirakan produksi BBM akan meningkat 

pada tahun 2007-2014. Namun tetap juga terkejar oleh kebutuhan domestik pada 

tahun 2021 (Rahma Prihandana, 2007). 

Menurut pengamat ekonomi Didik Rachbini (Kompas, edisi Senin 9 

Agustus 2010) mencatat rasio cadangan minyak bumi di perut bumi Indonesia 

terhadap produksi tinggal 24 tahun ke depan. Setelah itu, masih buram. Didik 

mengatakan 24 tahun itu diperoleh dari perbandingan cadangan minyak bumi 

yang tinggal sebesar 8,4 miliar barel. Dengan produksi sebesar 348 juta per tahun. 

Dengan catatan ini, realitas bahwa Indonesia masih terus bertumpu pada BBM 

merupakan masalah besar. "Jadi, transformasi yang kita kehendaki, harus berubah 

dan bergeser sehingga tak akan bergantung pada minyak". 

  Cadangan minyak mentah semakin menipis, sementara kebutuhannya 

terus mengalami peningkatan. Selama ini kita hanya mengandalkan bahan bakar 

minyak yang berasal dari fosil yang harganya terus meningkat. Ketergantungan 

terhadap sumber energi fosil yang tidak terbarukan harus beralih ke sumber energi 
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alternatif berbahan baku nabati yang dapat diperbaharui. Bioetanol merupakan 

suatu bentuk energi alternatif, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

pensubstitusi premium, misalnya 10% bioetanol dicampur dengan 90% premium 

yang dikenal dengan nama gasohol. Gasohol E-10 secara proporsional memiliki 

ON 92 atau setara Pertamax. Pada komposisi ini bioetanol dikenal sebagai octan 

enhancer atau booster (aditif) yang paling ramah lingkungan dan di negara- negara 

maju telah menggeser penggunaan Tetra Ethyl Lead (TEL) maupun Methyl 

Tertiary Buthyl Ether (MTBE) (Hambali, 2007). 

Alocasia macrorrhiza, Schott adalah terna yang sangat besar dengan 

batang tegak. Daun memata panah dan tangkai daun yang sangat panjang, dikenal 

dengan nama bahasa jawa yaitu sente dikalangan masyarakat biasanya tanaman 

ini dimanfaatkan sebagai obat batuk yaitu dengan mengambil getah atau sari 

batang daunnya. Sente umbinya kaya akan pati atau tepung dan mengandung 

saponin, biasanya tidak dikonsumsi karena rasanya yang tidak enak dan gatal. 

Oleh karena itu sente digunakan sebagai tanaman hias (Anonymous, 2010). 

Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat (1990) (Siti Zulaikah, 2002), 

kandungan karbohidrat umbi sente cukup tinggi (23,7 gr), hal ini sangat 

berpotensi sebagai bahan alternatif dalam pembuatan alkohol. Karbohidrat akan 

diubah menjadi gula dan diubah lagi menjadi alkohol.  

Menurut Rahmad Rukmana (1997), seiring berkembangnya daya pikir 

masyarakat dibidang bioteknologi, membuat masyarakat berfikir untuk 

memanfaatkan bahan yang mempunyai nilai ekonomis rendah, untuk diubah 

menjadi produk baru dan beberapa hasil olahan yang bermutu tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian Sriyanti (2003), bahwa tinggi rendahnya 

kadar glukosa dan kadar alkohol setiap gramnya dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya kandungan karbohidrat. Hal ini menunjukkan bahwa kadar karbohidrat 

yang lebih tinggi mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan dalam proses 

fermentasi karbohidrat. Sedangkan dalam penelitian Sugiarti (2007), 

menunjukkan semakin lama fermentasi maka semakin tinggi pula kadar alkohol 

yang dihasilkan dan semakin banyak dosis ragi yang diberikan maka kadar 

alkohol juga semakin tinggi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan penelitian 

tentang “ Pengaruh Variasi Waktu Fermentasi dan Dosis Ragi terhadap 

Kadar Glukosa dan Kadar Alkohol pada Tepung Sente (Alocasia 

macrorrhiza, Schott)” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar glukosa 

pada fermentasi tepung umbi sente? 

1.2.2 Adakah pengaruh waktu fermentasi dan dosis ragi terhadap kadar alkohol 

pada fermentasi tepung umbi sente? 

1.2.3 Manakah kombinasi perlakuan variasi waktu fermentasi dan dosis ragi 

untuk menghasilkan kadar glukosa tertinggi pada tepung umbi sente? 
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1.2.4 Manakah kombinasi perlakuan variasi waktu fermentasi dan dosis ragi 

untuk menghasilkan kadar alkohol tertinggi pada tepung umbi sente? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapi dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui pengaruh perbedaan variasi waktu fermentasi dan dosis ragi 

terhadap kadar glukosa dan kadar alkohol pada tepung sente (Alocasia 

macrorrhiza, Schott). 

1.3.2 Mengetahui kadar glukosa dan kadar alkohol tertinggi dari hasil fermentasi 

tepung umbi sente (Alocasia macrorrhiza, Schott) dengan variasi waktu 

fermentasi dan dosis ragi yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

di bidang bioteknologi, mikrobiologi pangan bagi peneliti. 

1.4.2 Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang pemanfaatan tepung umbi sente untuk digunakan 

sebagai bahan alternatif industri pembuatan alkohol. 

1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penelitian 

tingkat lanjut oleh ahli bioteknologi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian ini maka 

peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiah Malang. 

1.5.2 Subyek penelitian adalah waktu fermentasi (5 hari, 7 hari dan 9 hari) dan 

dosis ragi (10 gr, 15 gr, 20 gr) disetiap 150 gr tepung untuk masing-

masing perlakuan. 

1.5.3 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung umbi sente 

(Alocasia macrorrhiza, Schott). 

1.5.4 Jenis ragi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ragi tape merek 

NKL. 

1.5.5 Parameter penelitian adalah pengukuran kadar glukosa dan kadar alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


