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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Waktu dan tempat 

 Penelitian dilaksanakan di lahan pembibitan ubi kayu Balitkabi Malang 

seluas 2.808 m2, dengan pembagian lahan untuk varietas Malang-1 seluas 612 m2, 

varietas Darul Hidayah seluas 612 m2, varietas Adira-4 742.5 m2, dan untuk varietas 

UK-2 841.5 m2, dan pembuatan bioethanol dilakukan di MT. Haryono XXI, 14 

Malang dan hasil bioethanol di analisis di laboratorium nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, alat ukur (jangka 

sorong dan meteran), colour chart Munsell Plant Tissue Color Book, pisau, alat 

masak (panci dan kompor), dan galon air mineral untuk fermentor. 

 Bahan utama yang digunakan adalah ubi kayu varietas Adira-4, UK-2, 

Darul Hidayah, dan Malang 1, dan bahan untuk fermentasi yaitu Saccharomyces 

cerevisiae (Mailool, 2012). 

3.3 Metode penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok sederhana 

(satu factor). Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengamati karakteristik 

tanaman ubi kayu yang berumur 292 hari, dengan perlakuan 4 varietas ubi kayu 

(Adira-4, Malang-1 UK-2, dan Darul Hidayah) dengan 3 kali ulangan untuk setiap 

varietas dan 10 sampel untuk setiap ulangan. Total ubi kayu keseluruhan yang 

diamati sebanyak 120 tanaman dengan jarak antar tanaman 1.5 m. 
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Gambar 1. Denah Penelitian 

 
Gambar.2 Denah Penelitian 4 Varietas  
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Keterangan : 

 : Tanaman yang diamati 

 : Tanaman yang tidak diamati 

3.4 Tahapan Penelitian  

1. Menentukan varietas 

Penentuan varietas ubi kayu didasarkan atas ketersediaan varietas tanaman 

ubi kayu yang sedang diteliti oleh Balitkabi di lahan pembibitan ubi kayu Balitkabi, 

Malang. 

2. Menghitung populasi  

Menghitung populasi dari setiap berbagai varietas yang diamati untuk 

menentukan jumlah sampel dan ulangan minimal yang akan diteliti untuk 

karakterisasi ubi kayu. 

3. Melakukan pengamatan lapang 

Pengamatan karakterisasi dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman, 

diameter batang, jumlah daun, berat ubi, jumlah ubi, warna batang, warna tangkai, 

warna daun, warna vena daun, warna kulit ubi, warna korteks ubi, dan warna daging 

ubi, menganalisis bentuk daun dan kadar bioetanol pada  sampel tanaman ubi kayu 

dari setiap varietas. 

4. Penyiapan bahan baku bioetanol 

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 dipanaskan hingga suhu 100°C 

kurang lebih 30 menit sambil diaduk hingga mengental menjadi bubur. Setelah 
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campuran ubi kayu halus dan air telah menjadi bubur pati, dinginkan dahulu 

sebelum dilanjutkan untuk proses fermentasi. 

5. 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 

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 2-3 hari 

dan setelah itu larutan pati akan berubah menjadi 3 lapisan yaitu lapisan terbawah 

berupa endapan protein, dan diatasnya adalah air dan etanol. 

6. 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.   
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Gambar 3. Alur Pembuatan Bioetanol 

7. Penyusunan laporan dan pengolahan data 

3.5 Peubah Pengamatan 

Pengamatan dilakukan degan dua cara, yaitu mengamati karakteristik 

morfologi kuantitatif dan kualitatif dari tanaman ubi kayu serta mengamnati ubi dan 

hasil panen tanaman ubi kayu dari 4 varietas yang diamati. Pengamatan 

karakteristik tanaman ubi kayu dari 4 varietas dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

A. Pengamatan Kuantitatif: 

1. Tinggi tanaman; tinggi tanaman diamati mulai dari permukaan tanah, hingga 

titik tumbuh tanaman ubi kayu (Wamaer, dkk, 2014). 

2. Diameter batang; mengukur pangkal batang tanman yang paling bawah diukur 

menggunakan jangka sorong (Wamaer, dkk, 2014). 

3. Jumlah daun dan jumlah bekas tangkai; jumlah daun dapat dihitung dengan 

menghitung jumlah daun yang ada saat itu dan jumlah mata yang ada di batang 

utama ubi kayu (Amarullah, 2014). 

Memanaskan dengan suhu 78ºC untuk 
memisahkan bioetanol dan air

Hasil fermentasi menghasilkan 
endapan protein yang kemudian akan 

disaring untuk mendapatkan 
kandungan air dan bioetanol

Bubur ubi kayu yang sudah 
dinginditambahkan ragi dan ditutup 

rapat selama 2-3 hari

Ubi kayu yang telah dikupas dan 
dicuci, kemudian dicacah dan 

kemudian dipanaskan hingga suhu 
100°C kurang lebih 30 menit
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B. Pengamatan Kualitatif: 

1. Bentuk daun; diamati dengan melihat dan mengamati bentuk daun setiap varietas 

(Amarullah, 2014). 

 
Gambar 4. Bentuk Tulang Daun 

2. Bentuk ujung daun; diamati dengan melihat dan mengamati bentuk daun setiap 

varietas (Amarullah, 2014). 

.  

Gambar 5. Jenis Ujung Helaian Daun 

3. Bentuk tepi bawah daun; diamati dengan melihat dan mengamati bentuk daun 

setiap varietas (Amarullah, 2014). 
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Gambar 9. Bentuk Pangkal Daun 

4. Jumlah helaian daun; diamati dengan menghitung jumlah helaian daun dalam 1 

tangkai daun (Amarullah, 2014) 

5. Warna daging ubi; warna daging diamati dengan cara memanen tanaman sampel 

dan mengamati warna daging ubinya dengan menggunakan Munsell Plant 

Tissue Color Book, yang nantinya akan didokumentasikan dan dideskripsikan 

warnanya sebagai hasil dan pembahasan (Amarullah, 2014). 

6. Warna kulit luar ubi; diamati dengan cara memanen tanaman sampel dan 

mengamati warna kulit luar ubi dengan menggunakan Munsell Plant Tissue 

Color Book, yang nantinya akan didokumentasikan dan dideskripsikan 

warnanya sebagai hasil dan pembahasan (Amarullah, 2014). 

7. Warna korteks ubi; diamati dengan cara memanen tanaman sampel dan 

mengamati warna kulit luar ubi dengan menggunakan Munsell Plant Tissue 

Color Book, yang nantinya akan didokumentasikan dan dideskripsikan 

warnanya sebagai hasil dan pembahasan (Amarullah, 2014). 
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8. Warna tangkai;  mengamati dengan cara mendeskripsikan warna dari 9 tangkai 

daun tanaman sampel dengan menggunakan Munsell Plant Tissue Color Book, 

(Amarullah, 2014). 

9. Warna vena daun; mengamati warna dari pembuluh vena 9 daun dengan 

menggunakan Munsell Plant Tissue Color Book, (Amarullah, 2014). 

10. Warna Batang; mengamati warna dari 9 batang dengan menggunakan Munsell 

Plant Tissue Color Book, (Amarullah, 2014). 

11. Warna Daun; mengamati warna dari 9 daun dengan menggunakan Munsell 

Plant Tissue Color Book, (Amarullah, 2014). 

12. Berat rerata ubi perpohon dihitung dengan mengambil beberapa sampel dari 

setiap varietas untuk ditimbang berat rerata perpohonnya (Amarullah, 2014). 

Data kuantitatif yang didapat dianalisis menggunakan analisis Anova dua 

arah (Two-way Anova) dan uji multiple-t (Post Hoc multiple comparison) dan untuk 

data kualitatif akan dianalisis menggunakan Chi-square dan Crosstab. Kemudian 

mendeskripsikan pengamatan hail panen tanaman ubi kayu. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0. 

Data-data kuantitatif dan kualitatif yang didapat dari hasil pengamatan 

dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 17.0. Data kuantitatif yang berupa data 

tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang dianalisis menggunakan analisa 

ragam anova dua arah dan uji tukey, sedangkan untuk data kualitatif yang berupa 

warna daun, warna batang, warna pembuluh vena daun, dan warna tangkai dengan 

menggunakan Chi-Square dan Crosstab. 

Metode untuk mendapatkan informasi hasil panen ubi kayu setiap varietas 

dan produksi bioethanol dilakukan dengan cara menghitung hasil parameter yang 
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sebelumnya dilakukan uji proksimat untuk mendapatkan hasil serat kasar, dan kadar 

air kemudian melakukan produksi bioethanol dalam sekala laboraturium untuk 

mendapatkan informasi kandungan bioethanol dari 4 perlakuan varietas ubi kayu. 

a) Rendemen fermentasi 

Presentase hasil fermentasi dilakukan dengan cara rumus perhitungan 

sebagai berikut;  

𝑅𝑓 =
𝐻𝑓

𝐵𝑝
𝑥100% 

dimana :  

Rf = Rendemen fermentasi (%)  

Hf = Larutan hasil fermentasi yang telah disaring dan siap untuk didestilasi (liter)  

Bp = Volume bubur pati (liter) 

(Mailool, 2012) 

b) Rendemen destilasi 

Presentase hasil dari destilasi per satuan hasil fermentasi, dapat 

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut; 

𝑅𝑑 =
𝐵𝑑

𝐻𝑓
𝑥100% 

dimana : 

Rd = Rendemen destilasi (%)  

Bd = Bioetanol hasil destilasi (liter)  

Hf = Larutan hasil fermentasi (liter) 

(Mailool, 2012) 


