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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman ubi kayu 

Ubi kayu merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain ubi 

kayu, ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) atau cassava. Klasifikasi tanaman ubi 

kayu adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass : Rosidae  

Ordo  : Euphorbiales  

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus  : Manihot Mill. 

Spesies : Manihot esculenta Crantz 

(USDA, 2017) 

Ubi kayu berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. 

Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain: Afrika, Madagaskar, India, 

Tiongkok. Ubi kayu berkembang di negara-negara yang terkenal wilayah 

pertaniannya dan masuk ke Indonesia pada tahun 1852 (Prihatman, 2000).   

Daun ubi kayu tumbuh di sepanjang batang dengan tangkai yang panjang. 

Daun ubi kayu berwarna kehijauan dan tulang daun yang majemuk menjari dengan 

anak daun berbentuk elips yang berujung runcing. Warna daun muda hijau 
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kekuningan atau hijau keunguan. Tangkai daun panjang dengan warna hijau, merah, 

kuning, atau kombinasi dari ketiganya. 

Menurut Rukmana (2002), batang tanaman ubi kayu berbentuk bulat 

diameter 2,5 – 4 cm, berkayu beruas – ruas dan panjang. Ketinggiannya dapat 

mencapai 1 – 4 meter. Warna batang bervariasi tergantung dar kulit luar, tetapi 

batang yang masih muda pada umumnya berwarna hijau dan pada saat tua berubah 

keputih – putihan, kelabu, hijau kelabu atau coklat kelabu. Empulur batang 

berwarna putih, lunak, dan strukturnya empuk seperti gabus. 

Sekelompok akar sekunder berkembang pada buku-buku pangkal batang 

dan tumbuh menyamping. Akar penyokong memberikan tambahan topangan untuk 

tumbuh tegak dan membantu penyerapan hara. Akar akan membesar dan 

membentuk ubi. Ubi pada ubi kayu merupakan akar pohon yang membesar dan 

memanjang, dengan rata – rata bergaris tengah 2- 3 cm dan panjang 50-80 cm, 

tergantung dari jenis ubi kayu yang ditanam. Ubi pada ubi kayu berasal dari 

pembesaran sekunder akar adventif. Bagian dalam ubi kayu berwarna putih atau 

kekuning – kuningan. Ubi pada ubi kayu tidak tahan simpan meskipun ditempatkan 

di lemari pendingin (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

Bunga pada tanama ubi kayu muncul pada ketiak percabangan. Bunga 

betina lebih dulu muncul dan matang. Tanaman ubi kayu bunganya berumah satu 

(monoecius) dan proses penyerbukannya bersifat silang. Jika selama 24 jam bunga 

betina tidak dibuahi, bunga akan layu dan gugur. 

Varietas ubi kayu yang sudah tersebar luas di masyarakat pada masa 

sekarang ini merupakan varietas lokal maupun varietas unggulan nasional. 

Berdasarkan laporan tahunan Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Ubi-
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ubian (Balitkabi), Malang tahun 2000 bahwa telah diperoleh 28 kombinasi 

persilangan dan 3 kombinasi silang bebas klon-klon ubi kayu dalam rangka 

pembentukan varietas unggul ubi kayu yang rendah HCN dan toleran terhadap 

serangan hama tungau merah. Varietas unggul ubi kayu yang saat ini banyak 

ditanam masyarakat adalah: Adira 1, Adira 2, Adira 4, Darul Hidayah, Malang 1, 

Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ-3, dan UJ-5 (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

2.1.1 Syarat tumbuh tanaman ubi kayu 

Ubi kayu merupakan tanaman tropis. Wilayah pengembangan ubi kayu 

berada pada 30o LU dan 30o LS. Namun demikian, untuk dapat tumbuh, 

berkembang dan berproduksi, tanaman ubi kayu menghendaki persyaratan iklim 

tertentu. Tanaman ubi kayu menghendaki suhu antara 18o-35oC. Pada suhu di 

bawah 10oC pertumbuhan tanaman ubi kayu akan terhambat. Kelembaban udara 

yang dibutuhkan ubi kayu adalah 65% (Sundari, 2010). 

Hasil optimum didapatkan jika tanaman ubi kayu  dibudidayakan dengan 

ketinggian antara 10-700 mdpl. Ubi kayu  menghendaki  tanah  yang  subur untuk  

dapat  berproduksi  dengan  baik dengan pH tanahh 4,5 - 8.  Hal  ini dikarenakan  

tanaman  ubi kayu membutuhkan  unsur hara terutama nitrogen (N), fosfor (P) dan 

kalium (K)  dalam  jumlah  yang  banyak untuk perbesaran ubinya (Effendi, 2002). 

Tanaman ubi kayu banyak diusahakan di lahan kering dengan berbagai jenis 

tanah terutama Ultisol, Alfisol, dan Inceptisol. Provinsi Lampung merupakan 

sentral produksi ubi kayu utama di Indonesia. Di Provinsi Lampung ubi kayu 

sebagian besar ditanam di lahan Ultisol bersifat masam, Al-dd tinggi dan 

kandungan hara relatif miskin. Ubi kayu dapat tumbuh dengan baik pada tanah 
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ultisol dengan pH 6,1. Klon yang umum ditanam petani adalah klon unggul  UJ-5 

(Balai Penelitian Kacang dan Ubi, 2013). 

2.2 Varietas tanaman ubi kayu untuk bioetanol 

2.2.1 Adira-4 

 Varietas Adira-4 memiliki karakter pucuk daun bewarna hijau terang, 

tengah daun berbentuk bujur telur, warna tangkai daun hijau kekuningan, warna 

daun hijau terang, jumlah helaian daun sejumlah 7 – 9 helai, tepi bawah helaian 

berbentuk halus, vena daun memiliki warna hijau, orientasi tangkai tegal, arah 

pertumbuhan batang lurus, memiliki 3 tingkat percabangan, memiliki bentuk 

tanaman berupa paying, warna kulit luar ubi coklat, memiliki warna krem pada 

daging ubi, warna kortkes ubi yaitu putih, dan memiliki kandungan pati 23,06% 

(Amarullah, 2014) 

Hasil ubi rata-rata 40 ton/ha, memiliki umur panen 10 bulan, kandungan pati 

80,31% persen yang nantinya dapat dikonversi sebagai bioetanol sebanyak 4,4 

Kg/L. Memiliki rasa agak pahit, daging ubi berwarna putih, tahan terhadap tungau 

merah dan penyakit hawar daun. Memiliki adaptasi yang luas (Balitkabi, 2017). 

 Varietas Adira-4 adalah varietas yang dikembangkan oleh Balitkabi pada 

tahun 1978. Memiliki hasil produksi 35 ton/Ha, memiliki kadar pati 20-22%, dan 

kadar HCN 68 mg/Kg. memiliki rasa yang pahit, sesuai untuk bahan baku industry, 

cukup tahan dengan hama tungau merah, dan tahan terhadap penyakit layu 

Pseudomonas solanacearum dan Xanthomonas manihotis (Sundari, 2010). 

2.2.2 Malang-1 

Varietas Malang-1 adalah varietas yang dikembangkan oleh BALITKABI. 

Dilepas pada tahun 1992; umur 9-10 bulan; bentuk daun menjari agak gemuk; 
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warna pucuk daun hijau keunguan; warna tangkai daun tua bagian atas dan bagian 

bawah hijau kekuning-kuningan dengan bercak merah ungu dibagian pangkal; 

warna batang muda hijau muda; warna batang tua hijau keabuabuan; warna kulit 

ubi putih kecoklatan bagian luar dan bagian dalam; warna daging ubi putih 

kekuningan; kualitas rebus baik; rasa agak pahit; kadar tepung/pati 32-36%; kadar 

protein 0,5% (basah); kadar HCN <40 mg/kg (metode asam pikrat); hasil rata-rata 

36,5 t/ha ubi basah (24,3-48,7 t/ha); toleran tungau merah (Tetranichus 

bimaculatus); toleran bercak daun (Cercospora sp.) (Roja, 2009). 

Memiliki potensi hasil panen 36 ton/ha, memiliki umur panen 9 - 10 bulan, 

memiliki rasa enak dan manis, memiliki kualitas rebus yang baik dan tahan terhadap 

tungau merah, dan memiliki adaptasi yang luas (Balitkabi, 2017). 

 Varietas Malang-1 adalah varietas yang dikembangkan oleh Balitkabi pada 

tahun 1992. Varietas ini memiliki umur panen 9-10 bulan, memiliki prediksi hasil 

panen 36.5 ton/Ha, kadar pati 32-36%, dan Kadar HCN <540 mg/Kg. memiliki rasa 

tidak pahit, sesuai untuk pangan, toleran terhadap tungau merah, toleran terhadap 

bercak daun, memiliki adaptasi yang luas (Sundari, 2010) 

2.2.3 UK-2 

 Memiliki potensi hasil 42 ton/ha, memiliki umur panen 9 bulan, rasa tidak 

pahit, warna daging ubi putih (Balitkabi, 2017). 

 Varietas Litbang Agritan UK 2 berkadar bioetanol 96% atau 14.472 liter per 

hektar. Keunggulan lainnya dari varietas Litbang UK 2 adalah berumur genjah, 

dapat dipanen pada umur 9-10 bulan dengan potensi hasil 60,4 ton per hektar, jauh 

lebih tinggi daripada rata-rata hasil nasional yang saat ini baru mencapai 15-20 ton 
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per hektar. Varietas unggul ubi kayu ini agak tahan terhadap hama tungau dan 

penyakit busuk akar atau ubi (BPATP, 2017). 

2.2.4 Darul Hidayah 

 Ubi kayu Darul Hidayah memiliki hasil panen ubi rata-rata 32 ton/ha, 

memiliki umur panen 9 bulan, memiliki kandungan pati 82,13%. Memiliki rasa 

enak, daging ubi berwarna putih (Balitkabi, 2017). 

 Darul Hidayah adalah ubi kayu yang dilepas pada tahun 1998. Ubi kayu ini 

memiliki rasa yang tidak pahit, sesuai untuk pangan, agak peka terhadap tungau 

merah (Tetranichus sp.), dan agak peka terhadap penyakit busuk jamur (Fusarium 

sp.). Varietas ini memiliki masa panen 8-12 bulan, dengan hasil panen rerata 102.1 

ton/Ha, memiliki kadar pati 25-31%, dan kadar HCN 40 mg/Kg (Sundari, 2010). 

Literatur lain juga menyebutkan deskripsi varietas darul hidayah sebagai 

berikut; Bentuk daun Menjari agak ramping; Warna daun pucuk Hijau agak 

kekuningan; Warna tungkai daun tua Merah; Warna batang muda Hijau; Warna 

batang tua Putih; Kulit ari batang Tipis mudah mengelupas (tidak tahan disimpan 

lama); Warna kulit ubi Bagian luar putih kecoklatan, bagian dalam merah jambu; 

Warna daging ubi Putih; Tekstur daging ubi Padat; Bentuk ubi Memanjang; 

Kualitas rebus Baik; Rasa Kenyal seperti ketan; Kadar pati 25,00–31,52%; Kadar 

HCN Rendah (<40); Potensi hasil 102,10 t /ha ubi segar; Hama penyakit Agak peka 

terhadap serangan hama tungau merah (tetranichus sp) dan penyakit busuk jamur 

(Roja, 2009). 

2.3 Jenis – jenis ubi kayu untuk pembuatan bioetanol 

Ubi kayu yang memiliki potensi hasil dan kadar pati tinggi, dianggap paling 

sesuai untuk bahan baku bioetanol. Selain faktor varietas, kadar pati berkaitan erat 
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dengan umur panen dan kadar air ubi. Ubi yang dipanen pada umur optimal 

memiliki kadar pati maksimal. Namun, bila dipanen pada musim hujan, kadar 

patinya menjadi lebih rendah karena kadar airnya relative tinggi. Sepuluh 

varietas/klon ubi kayu yang dipanen umur sembilan bulan pada musim kemarau 

menunjukkan kadar air yang cukup rendah dengan kisaran 48,95% sampai 67,36%. 

Hal ini penting dipertimbangkan dalam hal memasok bahan baku ubi kayu karena 

fluktuasi kadar pati akan berpengaruh terhadap proses dan rendemen bioetanol yang 

dihasilkan (Ginting, et al, 2009) 

Dari produk antara berupa tepung dan pati ubi kayu dapat dikembangkan 

berbagai produk industri baik melalui proses dehidrasi, hidrolisis, maupun 

fermentasi. Sebagai bahan baku industri, jenis ubi kayu yang memiliki potensi hasil 

tinggi, kadar bahan kering dan kadar pati tinggi, dianggap paling sesuai untuk bahan 

baku industri. Beberapa varietas unggul yang telah dilepas Pemerintah dan sesuai 

untuk bahan baku industri antara lain: Varietas Adhira-4, MLG-6, UJ-3, UJ-5, 

MLG-6 yang telah banyak ditanam petani di propinsi Jawa Timur dan Lampung. 

Secara umum, jenis ubi kayu yang memiliki potensi hasil dan kadar pati tinggi, 

dianggap paling sesuai untuk bahan baku industri. Sebagai bahan baku industri, 

kadar HCN yang tinggi tidak menjadi masalah karena sebagian besar HCN akan 

hilang pada proses pencucian, pemanasan maupun pengeringan (Sundari, 2010). 

Sifat fisik, seperti ukuran granula pati dan sifat kimia lainnya, seperti kadar 

amilosa/amilopektin yang berperan dalam proses gelatinisasi dan sifat amilografi, 

yang meliputi suhu dan waktu gelatinisasi serta viskositas puncak, belum banyak 

diteliti dalam kaitannya dengan produksi bioetanol. Pati dengan ukuran granula 

kecil dilaporkan memiliki daya serap air yang lebih baik dan lebih mudah dicerna 
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oleh enzim (BIOTEC, 2003). Sementara rendemen glukosa yang dihasilkan, 

dipengaruhi oleh tinggi dan panjang rantai amilosa. Semakin panjang rantai amilosa 

akan dihasilkan rendemen gula yang semakin tinggi karena diduga berkaitan 

dengan kemudahan enzim α-amilase untuk memecah ikatan lurus 1,4 α-glikosidik 

disbanding ikatan cabang 1,6 α-glikosidik pada amilopektin (Richana et al., 2000). 

Pati dengan kadar amilosa tinggi lebih sesuai karena proporsi partikel pati tidak 

larutnya (insoluble starch particles) lebih rendah sehingga relatif lebih mudah 

dihidrolisis baik dengan asam maupun enzim. Oleh karena itu selain kadar pati, 

kadar gula total juga menentukan kesesuaiannya sebagai bahan baku etanol. 

2.4 Proses Pembuatan Bioetanol 

2.4.1 Penyiapan Bahan Baku (Likuifikasi dan Sakarifikasi) 

Bahan baku ubi kayu dipersiapkan sebanyak 5 kg yang telah dikupas dan 

dicuci bersih, kemudian selanjutnya diadakan pemarutan hingga menghasilkan ubi 

kayu yang telah halus. Masukan ubi kayu halus kedalam panci dan tambahkan air 

sebanyak 4 liter per 1 kg ubi kayu. Kemudian tambahkan enzym α-amilase dan 

dipanaskan hingga suhu 90°C kurang lebih 30 menit sambil diaduk hingga 

mengental menjadi bubur. Kemudian menambahkan enzym glukoamilase dan 

dipanasnkan pada suhu 55°C selama 2 jam. Setelah campuran ubi kayu halus dan 

air telah menjadi bubur pati, dinginkan dahulu sebelum dilanjutkan untuk proses 

fermentasi (Balitkabi, 2017). 

2.4.2 Proses Fermentasi  

Setelah bubur pati dingin, maka selanjutnya diadakan fermentasi yang 

bertujuan untuk mengkonversi larutan yang mengandung glukosa menjadi alkohol. 

Bubur pati yang dihasilkan dipindahkan ke dalam wadah fermentasi. Tambahkan 
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bakteri Saccharomyces cerevisiae sebanyak 10% dari total bubur pati yang terdapat 

dalam wadah fermentasi sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tercampur rata. 

Tutup rapat wadah fermentasi untuk mencegah kontaminasi dan bakteri 

Saccharomyces cerevisiae akan bekerja secara optimal. Fermentasi berlangsung 

anaerob yaitu tak memerlukan udara dan tetap menjaga suhunya pada 30ºC - 40ºC. 

Proses fermentasi berlangsung selama 3 hari dan setelah itu larutan pati akan 

berubah menjadi 3 lapisan yaitu lapisan terbawah berupa endapan protein, dan 

diatasnya adalah air dan etanol. Pisahkan larutan etanol dengan endapan protein 

dengan melakukan proses penyaringan. Hasilnya yaitu larutan etanol yang masih 

mengandung air siap untuk diproses ke tahap selanjutnya yaitu proses destilasi 

(Mailool, 2012). 

2.4.3 Proses Destilasi  

Proses destilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari larutan hasil 

fermentasi dengan cara memanaskan larutan tersebut dengan menjaga suhu 

pemanasan pada titik didih etanol yaitu 78ºC, sehingga etanol lebih dahulu 

menguap dan penguapan tersebut dialirkan pada pipa, terkondensasi dan kembali 

lagi menjadi etanol cair.  

Pada wadah masak telah terhubung pada termokopel dengan cara 

menempelkan kawat sensor panas termokopel ke wadah masak. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui berapa temperatur pada wadah masak sehingga memudahkan 

untuk pengaturan besarnya pembakaran agar dapat mempertahankan temperatur 

wadah masak pada suhu 78ºC. Alat destilasi terdiri dari kompor minyak tanah 14 

sumbu untuk pembakaran, wadah masak untuk bahan hasil fermentasi terbuat dari 

panci stainless steel berkapasitas 10 liter, pipa untuk menyalurkan uap etanol dan 
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proses kondensasi terdiri dari 2 bagian dengan ukuran masing-masing 3 meter, dan 

wadah untuk menampung hasil destilasi yaitu botol kaca. Etanol cair yang telah 

dihasilkan dari proses destilasi selanjutnya di dehidrasi untuk mendapatkan etanol 

99% (Mailool, 2012). 

 


