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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1.  Latar Belakang 

Energi bahan bakar yang selama ini digunakan berasal dari eksplorasi fosil 

yang terdapat di dalam bumi. Namun, ketersediaan bahan bakar fosilotidak 

terbarukan menyebabkan cadangan sumber energi yang ada semakin terbatas 

(Meutia, 2016). Saat ini sudah banyak dikembangkan sumber energi bahan bakar 

alternatif yang berasal dari sumberoalam, salah satu bahan bakar alternatif tersebut 

adalah bioetanol. 

Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi yang memiliki 

kandungan glukosa, selulosa, dan pati atau karbohidrat dengan bantuan 

mikroorganisme (Khaira, 2015). Bahan baku yang berpotensi menjadi bioetanol 

berasal dari sumber hayati, seperti: durian (Minarni, 2013), pisang, nira, apel, garut, 

sorgum, jerami, ubi jalar,okayu dan tebu (Pervez, 2014). Menggunakan bahan-

bahan tersebut secara besar-besaran dapat mengganggu kebutuhan pangan 

masyarakat. Sehingga, diperlukan bahan yang lebih efektif dan efisien sebagai 

penggantinya agar tidak mengganggu kebutuhan pangan nantinya. Salah satu 

contoh sumber hayati yang efektif untuk mengganti bahan baku pembuat bioetanol 

adalah tanaman jagung.  
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Data dari Badan Pusat Statistik (2017) mengatakan Tahun 2016 produksi 

jagung di Indonesia mencapai 23,5 ton dan pada Tahun 2017 mencapai 24,5 ton, 

sedangkan kebutuhan masyarakat oleh jagung hanya 20 ton pertahunnya. Dampak 

dari hal tersebut menyebabkan adanya sampah dari tanaman jagung berupa batang 

daun dan tongkol jagung.  

Tongkol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang memiliki 

kandungan lignoselulosa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan dasar 

pembuatan bioetanol. Komponen utama tongkol jagung berupa 45% selulosa, 35% 

hemiselulosa, 15% lignin, dan 5% air (Rosmiati, 2008). Komposisi kimia tersebut 

juga dapat digunakan sebagai bahan baku sumber karbon untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Fitriani, 2013). 

Produksi bioetanol dari lignoselulosa umumnya melalui tahapan proses 

delignifikasi tongkol jagung, hidrolisis, fermentasi dan destilasi (Jannah, 2017). 

Proses delignifikasi dilakukan untuk memudahkan pemecahan lignin yang menjadi 

penghambat fermentasi selulosa menjadi gula-gula sederhana. Proses ini dapat 

dilakukan dengan bantuan zat kimia seperti NaOH (Hendri, 2014). 

Proses fermentasi merupakan salah satu cara yang banyak digunakan dalam 

dunia industri dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme (Jannah, 2017). 

Mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi bioetanol dalam penelitian 

ini adalah Saccaromyces cereviceae. Bakteri jenis ini merupakan bakteri yang tahan 

terhadap alkohol dari hasil fermentasi yang cukup tinggi (12-18% v/v), tahan 

terhadap kadar gula yang tinggi dan tetap aktif melakukan fermentasi dengan 

dipengaruhi oleh faktor suhu fermentasi dan lama waktu fermentasi (Fachry, 2013). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasrun (2015), pembuatan 

bioetanol dari pepaya dipengaruhi oleh waktu dan jumlah ragi. Waktu fermentasi 

berpengaruh terhadap hasil perolehan bioetanol di mana semakin lama waktu 

fermentasi makaoperolehan bioetanol akan meningkat. Namun bila fermentasi 

terlalu lama maka nutrisi dalam substrat akan habis dan khamir tidak lagi dapat 

memfermentasi bahan. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa waktu 

terbaik mendapatkan volum bioetanol pada hari ke-4 dengan jumlah 31,17 mL 

dengan suhu proses fermentasi 25-30 ᴼC. 

Khaira (2015) telah melakukan penelitian pembuatan bioetanol dari tongkol 

jagung dengan proses sakarifikasi dan fermentasi yang dilakukan dalam suhu ruang 

dengan variasi waktu 72 jam, 96 jam, dan 120 jam. Perlakuan dengan hasil kadar 

terbaik pada waktu 72 jam menghasilkan kadar bioetanol 11%. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan bioetanol. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nasrun pada tahun 2015, selain tidak 

menyebutkan secara detail suhu mana yang paling berpengaruh dalam proses 

fermentasi, penelitian tersebut juga melakukan proses fermentasi dengan perbedaan 

waktu. Sedangkan, Khaira (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui kadar 

yang dihasilkan dari tongkol jagung tanpa menyebutkan volume bioethanol yang 

dihasilkan dari tongkol jagung. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama fermentasi terhadap volume 

bioetanol dengan memanfaatkan limbah tongkol jagung yang dikembangkan dalam 



4 

 

 
 

judul : “Pengaruh Suhu Dan Lama Waktu Fermentasi Oleh Bakteri 

Saccharomyces cereviceae Terhadap Volume Bioetanol Sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Adakah pengaruh suhu terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari 

tongkol jagung? 

1.2.2. Adakah pengaruh lama waktu fermentasi terhadap volume bioetanol yang 

dihasilkan dari tongkol jagung? 

1.2.3. Adakah interaksi suhu dan lama waktu fermentasi terhadap volume 

bioetanol yang di hasilkan dari tongkol jagung? 

1.2.4. Bagaimana hasil penelitian pengaruh suhu dan lama waktu fermentasi 

terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari tongkol jagung dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk materi bioteknologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mengetahui adanya pengaruh suhu terhadap volume bioetanol yang 

dihasilkan dari tongkol jagung. 

1.3.2. Mengetahui adanya pengaruh lama waktu fermentasi terhadap volume 

bioetanol yang dihasilkan dari tongkol jagung. 

1.3.3. Mengetahui adanya pengaruh interaksi antara suhu dan lama waktu terhadap 

volume bioetanol yang dihasilkan dari tongkol jagung.  
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1.3.4. Mempelajari hasil penelitian pengaruh suhu dan lama waktu fermentasi 

terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari tongkol jagung dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk materi bioteknologi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan di 

bidang keilmuan mengenai sumber energi alternatif agar nantinya banyak 

penemuan-penemuan baru yang dapat mengatasi masalah tentang sumber 

energi. 

2. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Sebagai informasi dan acuan dalam memanfaatkan limbah yang ada 

disekitar tempat tinggal kita untuk dijadikan sebagai terobosan baru dimasa 

mendatang. 

2. Sebagai masukan dalam proses mengelolah limbah tongkol jagung agar 

dapat memiliki nilai ekonomi dan sebagai bahan alternatif untuk 

menjadikan sumber energi yang dapat diperbarui. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1. Parameter yang diamati adalah untuk melihat pengaruh suhu dan waktu 

lama proses fermentasi terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari 

tongkol jagung. 
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1.5.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan limbah jagung 

berupa tongkol yang didapatkan dari produk olahan makanan ringan jagung 

di daerah Beji kota Batu, dimana tongkol jagung tersebut belum 

mendapatkan perlakuan seperti dibakar atau direbus. 

1.6. Definisi Istilah 

1.6.1. Bioetanol merupakan senyawa hidrokarbon yang berupa gugus hydroxyl 

dengan 2 atom karbon (Kusnadi, 2009) . 

1.6.2. Fermentasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam proses 

pembuatan etanol dengan cara mengubah glukosa menjadi etanol 

(Nurcahyo, 2011). 

1.6.3. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi adalah Saccharomyces 

cerevisiae dimana bakteri tersebut merupakan sel eukariotik dari tunas ragi 

yang dapat tumbuh secara anaerob dan dapat menghasilkan etanol dalam 

jumlah besar. Mempunyai toleransi terhadap kadar alkohol yang tinggi 

(Judoatmidjojo, 1992). 

1.6.4. Tongkol jagung adalah bagian dalam sebagai tempat menempelnya 

bulir/biji jagung dan memiliki kandungan yang sangat cocok untuk 

digunakan sebagai bahan baku bioetanol (Fachry, 2013).  

 


