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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. 

Jumlah energi yang dibutuhkan akan meningkat seiring berjalannya waktu dan 

meningkatnya jumlah penduduk. Di Indonesia, konsumsi energi meningkat 

dengan cepat karena populasi penduduk berkembang. Minyak mentah telah 

menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi namun sumber energi 

ini berasal dari bahan baku fosil yang tidak terbaharukan, sedangkan sumber 

bahan bakar minyak saat ini semakin menipis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

alternatif untuk memecahkan permasalahan kebutuhan energi tersebut (Saud, 

1990). 

Beberapa energi alternatif yang bisa dikembangkan dan dapat diperbarui 

adalah pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang mengandung gula, pati, serat 

maupun limbah organik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpikir 

memanfaatkan limbah yang bersifat organik untuk dijadikan energi. Kupasan 

kentang merupakan limbah dari kentang yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku  energi. Menurut Tima (2011), kupasan kentang memiliki kandungan 

karbohidrat cukup tinggi. Selama ini kupasan kentang umumnya digunakan 

sebagai makanan ternak, pupuk organik, dan kadang hanya dibuang begitu saja 

menjadi sampah. Untuk menambah nilai ekonomisnya kupasan kentang dapat 



2 

 

digunakan sebagai sumber energi, dengan cara diolah terlebih dahulu menjadi 

etanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi. 

Etanol atau etil alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus hidroksil 

(–OH) yang terikat pada atom karbon. Dalam perdagangan dikenal dengan nama 

alkohol, dengan rumus kimia C2H5OH. Etanol memiliki banyak kegunaan, 

disamping sebagai bahan pelarut, etanol juga digunakan sebagai bahan baku 

untuk berbagai keperluan industri, seperti bidang farmasi, industri bahan kimia, 

bidang mikrobiologi dan lain-lain. Selain itu etanol juga dapat digunakan sebagai 

alternatif bahan bakar. Etanol yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan 

disebut bioetanol. Molekul bioetanol mengandung oksigen yang menghasilkan 

pembakaran bahan bakar dalam mesin menjadi lebih sempurna, sehingga dapat 

mengurangi emisi gas buang. Dengan begitu, bioetanol turut berperan menekan 

polusi udara. Bioetanol juga mudah terurai dalam air sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran air (Bukit, 2008).  

Etanol dapat diperoleh melalui proses fermentasi. Fermentasi glukosa 

dengan menggunakan galur khamir Saccharomyces cerevisiae, atau dari jenis 

Schizosaccharomyces sp., secara langsung hanya dapat dilakukan terhadap bahan 

baku yang mengandung gula seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa dan 

rafinosa. Untuk bahan baku pati, sebelum dapat difermentasi menjadi etanol 

harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi glukosa (Sjamsuriputra et al., 1986). 

Pembuatan bioetanol dari bahan berpati seperti kupasan kentang 

melibatkan proses hidrolisis yang merubah pati menjadi molekul yang sederhana 
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atau monomer- monomer glukosa. Menurut penelitian Susmiati (2012), kadar 

gula reduksi dalam hidrolisis ditentukan dari konsentrasi asam. Semakin tinggi 

konsentrasi asam semakin tinggi pula gula pereduksinya. Hasil hidrolisis ubi 

kayu dengan konstrasi asam 0,2-0,5 M menghasilkan kadar gula reduksi 239,47-

285,53 g/L. Menurut penelitian Rahmasari et al. (2011), kadar gula reduksi yang 

dihasilkan dalam hidrolisis limbah pembuatan tepung tapioca menggunakan 

enzim selulase dengan konsentrasi 10 unit/gram dan 15 unit/gram adalah 11,8 

g/L dan 11,25 g/L. Menurut Amerine Cruess 1960, glukosa dapat difermentasi 

dengan baik jika kadar gula pereduksinya sebesar 15-20%.  

Proses pembuatan bioetanol dari kupasan kentang dilakukan melalui 

hidrolisis secara asam. Metode hidrolisis secara asam lebih sederhana, tanpa 

harus melalui beberapa tahapan seperti pada hidrolisis secara enzimatis. Selain 

itu hidrolisis secara asam memerlukan waktu proses yang relatif lebih singkat, 

teknologi yang lebih sederhana, pengaturan kondisi proses yang lebih mudah, 

serta biaya yang lebih murah. Namun kelemahan dari proses ini adalah 

terbentuknya senyawa-senyawa inhibitor yang mengganggu proses fermentasi 

dan rendemen yang dihasilkan juga lebih rendah, karena pada hidrolisis asam 

rantai pati dipotong secara acak, sehingga hasilnya adalah campuran antara 

dekstrin, maltosa dan glukosa (Chaplin dan Bucke, 1990) sehingga berpengaruh 

terhadap  jumlah produksi bioetanol (Yuana, 2011).  

Usaha yang dilakukan untuk menekan dan mengurangi terbentuknya 

senyawa inhibitor tersebut adalah dengan proses detoksifikasi, adalah suatu 



4 

 

metode untuk mengurangi senyawa yang bersifat toksik yaitu HMF (hidroksi 

metil furfural) di dalam hidrolisat dan meningkatkan kemampuan fermentasi 

dengan mengkonversi derivatif furan menjadi senyawa lain (Purwadi 2006). 

Proses detoksifikasi ini dilakukan dengan penambahan katalis atau senyawa lain 

dengan perlakuan tertentu pada hidrolisat asam sebelum digunakan sebagai 

substrat fermentasi. Detoksifikasi kimia yang umum dilakukan adalah metode 

overliming yaitu penambahan Ca(OH)2 dan penambahan NH4OH. Kedua metode 

detoksifikasi tersebut telah dibandingkan sebelumnya dan dilaporkan bahwa 

NH4OH lebih efisien diaplikasikan (Yuana, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka, permasalahan yang dapat dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Berapakah kadar gula reduksi yang terkandung dalam kupasan 

kentang (Solanum tuberosum L.) yang diambil dari limbah rumah 

tangga?  

2. Berapa lama waktu fermentasi yang optimal dari variasi waktu 4, 5, 

6, dan 7 hari untuk menghasilkan kadar etanol tertinggi dari 

fermentasi kupasan kentang (Solanum tuberosum L.)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui kadar gula reduksi yang terkandung dalam kupasan 

kentang (Solanum tuberosum L.) yang diambil dari limbah rumah 

tangga. 

2. Mengetahui waktu fermentasi yang optimal dari variasi waktu 4, 5, 

6, dan 7 hari untuk menghasilkan kadar etanol tertinggi dari hasil 

fermentasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang manfaat dari kupasan kentang 

menjadi bioetanol sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM). 

2. Memberikan cara yang efektif dalam pembuatan bioetanol. 

3. Menambah informasi tentang pemanfaatan kupasan kentang sebagai 

bahan baku pembuatan bioetanol. 


