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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu bahan pangan penting kedua di Indonesia 

setelah padi. Salah satu tanaman serelia ini dapat tumbuh hampir di seluruh dunia. Di 

Indonesia sendiri, tanaman jagung tersebar di berbagai kawasan seperti Jawa Timur, 

Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Jagung memiliki kandungan 

gizi lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Selain sebagai 

makanan pokok, jagung juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan 

industri serta komoditas eksport (Suprapto dan Rasyid, 2002). 

Peningkatan hasil pertanian selama ini berdampak pada limbah yang 

dihasilkan. Limbah – limbah tersebut dapat menimbulkan masalah pencemaran pada 

lingkungan. Padahal apabila dimanfaatkan, limbah tersebut dapat membantu manusia 

dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu limbah pertanian yang masih minim 

penanganannya adalah tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan salah satu limbah 

yang berlimpah yang saat ini masih digunakan sebagai bahan bakar dan pakan ternak. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik produksi jagung tahun pada tahun 2004 mencapai 

11,35 juta ton dan masih belum terhitung jagung impor. 

Untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut, harus ada penanganan 

yang mudah dengan biaya yang minim, sehingga semua masyarakat mampu untuk 

melakukannya. Salah satu alternatif pemanfaatan limbah pertanian adalah dengan 

memfermentasi tongkol jagung untuk menghasikan alkohol yang nantinya digunakan 

sebagai desinfektan, terlebih lagi untuk kebutuhan laboratorium. Selama ini 
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ketersedian alkohol dalam laboratrium terbatas, mengingat banyaknya penelitian 

selalu membutuhkan alkohol untuk meminimalisir kontaminasi mikroorganisme dan 

lainnya. Untuk itu dengan fermentasi ini diharapkan dapat membantu ketersediaan 

alkohol untuk kegiatan laboratorium. Penelitian ini memanfaatkan tongkol jagung  

yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oryzae melalui tahapan hidrolisis dan non 

hidrolisis. Rhizopus oryzae mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat dalam 

suasana anaerob apabila kadar mineral dalam medium  fermentasi  terbatas. Di 

samping  asam laktat, Rhizopus oryzae memproduksi asam fumarat, asam tartrat, 

asam format, asam asetat, dan etanol (Schlegel dan Schmidt, 1994 dalam 

Pramudyant i,  2004). 

Sebelum dilakukan proses fermentasi, tongkol jagung terlebih dahulu 

dihidrolisis. Hidrolisis polisakarida merupakan proses pemecahan polisakarida di 

dalam biomassa lignoselulosa (selulosa dan hemiselulosa) menjadi monomer gula 

penyusunnya. Hidrolisis sempurna selulosa menghasilkan glukosa. Hidrolisis juga 

dapat dilakukan secara kimia (asam) atau enzimatik. Pada tahapan non hidrolisis, 

tongkol jagung langsung difermentasi oleh Rhizopus oryzae. Menurut (Nur, 2006) 

kapang Rhizopus oryzae memproduksi enzim pendegradasi karbohidrat seperti 

amilase, selulase, xylanase, glukoamilase. Kandungan selulase 40% (Anonim, 2013) 

dalam tongkol jagung dapat dirombak oleh Rhizopus oryzae melalui enzim selulase 

menjadi glukosa kemudian akan merubahnya menjadi etanol. 

Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam produksi etanol adalah 

kompetisi bahan baku, dimana bahan baku masih terbatas dan masih tanaman 
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musiman, misalnya kedelai yang akhir – akhir ini sudah tidak mencukupi lagi. 

Berbeda dengan hasil pertanian lainnya, tongkol jagung selama ini masih sangat 

banyak dan belum pernah mengalami krisis panen. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memaksimalkan limbah tongkol jagung yang masih minim 

penanganan untuk dijadikan etanol melalui proses fermentasi bahan hidrolisis dan 

non hidrolisis oleh Rhizopus oryzae, selanjutnya bisa digunakan sebagai desinfektan 

pada laboratorium dan lainnya. 

1.2 Tujuan Penelitan 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk : 

1. Mempelajari fermentasi etanol tongkol jagung oleh Rhizopus oryzae 

2. Mengetahui perbedaan hasil fermentasi etanol dari bahan yang dihidrolisis 

dan non-hidrolisis 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diduga tongkol jagung dapat difermentasi menjadi etanol oleh Rhizopus 

oryzae 

2. Diduga terdapat perbedaan hasil etanol dari bahan yang hidrolisis dan non-

hidrolisis saat fermentasi menggunakan Rhizopus oryzae. 

 

 

 


