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Abstract:Banana skin that was originally only be only waste can now be used as a source of biomass.
One of the most famous manufacture of ethanol is fermentation. This study was conducted to obtain
bio ethanol from waste banana peel MUBA district of South Sumatra fermentation using yeast tape. In
this study, the variable used is the ratio of yeast (8g, 10g, 12g, 14g), the addition of nutrients NPK (1g,
1.5g, 2g, 2.5g), and fermentation time(4days,6days, 8days, 10days).In this study showed that the
addition of bio ethanol best yeast 12g, 2g of NPK, and the long fermentation period of 8 days. With
percent average error for the variable addition of yeast 89.185%, to increase the amount of NPK
nutrients variable 88.135%, while for the variable length of fermentation 88.975%.
Keywords:Bioethanol, Tapai Yeast, Fermentation, Yield and Percent Error.
Abstrak: Kulit pisang yang semula hanya menjadi limbah saja kini dapat dimanfaatkan sebagai
sumber biomasa. Salah satu pembuatan ethanol yang paling terkenal adalah fermentasi.Penelitian ini
dilakukan untuk mendapatkan bioethanol dari limbah kulit pisang secara fermentasi menggunakan
ragi tape.Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah rasio ragi(8gr,10gr,12gr,14gr),
penambahan nutrien NPK (1gr,1,5gr,2gr, 2,5gr),dan lama fermentasi (4 hari,6 hari,8 hari,10 hari).
Pada penelitian ini diperoleh hasil bioetanol terbaik yaitu pada penambahan ragi 12gr, NPK 2gr, dan
pada waktu lama fermentasi 8 hari.Dengan persen error rata-rata untuk variabel penambahan jumlah
ragi 89,185%,untuk variabel nutrien penambahan jumlah NPK 88,135%,sedangkan untuk variabel
lama fermentasi 88,975%.
Kata Kunci: Bioethanol, Ragi Tapai, Fermentasi, Yield dan Persen Error.

1.

Hakikatnya banyak yang dapat dilakukan untuk

PENDAHULUAN

mengelola dampak kenaikan harga BBM dengan
Indonesia adalah salah satu negara dengan

cara menghasilkan cadangan energi BBM lewat

jumlah penduduk terbanyak didunia dengan

energi

tingkat kebutuhan energi yang besar.Semakin

bioetanol (bahan pencampur BBM bensin),

bertambahnya jumlah populasi di dunia dan

biodisel (bahan pencampur solar) dan biogas

meningkatnya jenis kebutuhan manusia seiring

yang merupakan energi alternatif pengganti

dengan berkembangnyazaman,

mengakibatkan

elpiji. Usaha ini dimaksudkan untuk membantu

semakinmeningkat

rakyat yang terhimpit kenaikan harga BBM juga

sehingga persediaan energi khususnya energi

dalam rangka penghemataan biaya dan devisa

yang tidak dapatdiperbarui semakin berkurang

negara karena diperkirakaan pada tahun 2015

kuantitasnya, bahkan lama-kelamaan akan habis

Indonesia akan menjadi negara net-importir

(Hartono, 2013).

bahan baku minyak mentah (Jones dkk, 2011).

kebutuhan

akan

energi

Keperluan sumber energi alternatif saat ini
menjadi hal yang cukup mendesak mengingat
harga

minyak

dunia

semakin

alternatif

Salah

satu

diantaranya

energi

pembuatan

alternatif

yang

menjanjikan adalah bioetanol. Bioetanol adalah

meningkat.
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etanol yang bahan utamanyadari tumbuhan dan

masing variabel; 4) Membandingkan yield

umumnya mengunakan proses fermentasi. Etanol

praktis dengan yield teoritis sekala industri.

atau etil alkohol C3H5OH berupa cairan bening
tak

berwarna,

terurai

secara

biologis

Pisang adalah nama umum yang diberikan
pada tumbuhanterna raksasa berdaun besar

(biodegradable) toksisitas rendah dan tidak

memanjang

menimbulkan polusi udara yang besar bila bocor.

jenisnya (Musa Acuminata, M. Balbisiana, dan

Kulit buah pisang (Musa sapientum)

M. Paradisiaca) menghasilkan buah konsumsi

merupakan limbah organik yang memiliki nilai

yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam

karbohidrat yang tinggi serta nutrisi yang dapat

tandan dengan kelompok-kelompok tersusun

membantu pertumbuhan mikroba. Kulit pisang

menjari, yang disebut sisir.Hampir semua buah

ini

seperti

pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika

karbohidrat yang nantinya dapat diubah menjadi

matang, meskipun ada beberapa yang berwarna

glukosa

jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir

memiliki

kandungan-kandungan

dengan

bantuan

proses

hidrolisis,

dari

pisang

sukuMusaceae.

sebagai

Beberapa

kemudian diubah menjadi etanol yang dapat

hitam.Buah

bahan

pangan

diolah sebagai menjadi salah satu bahan baku

merupakan sumber energi (karbohidrat) dan

dari pembuatan bioetanol (Dyah, 2011).

mineral, terutama kalium. Perlu disadari, istilah

kemudian

“pisang” juga dipakai untuk sejumlah jenis yang

muncul sebuah ide untuk memanfaatkan sampah

tidak menghasilkan buah konsumsi, seperti

dari kulit buah pisang sebagai sumber bahan

pisang abaka, pisang hias, dan pisang kipas.

Berdasarkan

hal

tersebut,

baku bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu

Pusat keragaman utama pisang terletak di

energi alternatif yang digunakan saat ini yang

daerah Malaysia (Asia Tenggara, Papua dan

diharapkan dapat menggantikan sumber energi

Australia tropika). Pusat keragaman minor juga

minyak bumi yang telah ada yang merupakan

terdapat di Afrika tropis.Tumbuhan ini menyukai

cairan hasil fermentasi gula

dari sumber

iklim tropis panas dan lembap, terutama di

bantuan

dataran rendah.Di daerah dengan hujan merata

karbohidrat

menggunakan

mikroorganisme.

sepanjang

Kulit pisang banyak mengandung selulosa

tahun,

produksi

pisang

dapat

berlangsung tanpa mengenal musim.Indonesia,

seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan

Kepulauan

baku

yang

Tengah, dan Brasil dikenal sebagai negara utama

terdapat pada kulit pisang jika difermentasikan

pengekspor pisang. Masyarakat di negara-negara

mengunakan ragi tape akan menghasilkan etanol.

Afrika dan Amerika Latin dikenal sangat tinggi

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)

mengonsumsi pisang setiap tahunnya. Diprovinsi

Mengetahui proses pengolahan limbah kulit

Sumatra Selatan ketersediaan lahan perkebunan

pisang awak menjadi bioetanol; 2) Mencari yield

khususnya perkebunan pisang yaitu 10.651 Ha

bioetanol

yang meliputi daerah daerah sentra produksi

pembuatan

dari

bioetanol.

kulit

pisang

Selulosa

awak

secara

Pasifik,

pisang

mengetahui

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi
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optimum

dari

masing

Ogan

Amerika

fermentasi mengunakan ragi tape; 3) Untuk
kondisi

Kabupaten

negara-negara

Komering

Ulu,
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Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten

banyak

Lahat, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

memanfaatkan limbah tersebut untuk pembuatan

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah
satu kabupaten di ProvinsiSumatera Selatan

pula,

bioetanol

oleh

sebagai

sebab

itu

pencegah

saya

akan

berkurangnya

sumber energi.

dengan ibu kotaKota Sekayu. Kabupaten ini

Data

perhitungan

dapat

disimpulkan

memiliki luas wilayah ± 14.265,96 km² yang

bahwa dalam sekali pemanenan satu hektar

terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105°

kebun pisang menghasilkan limbah kulit pisang

BT.

sebanyak 300 kg.

(Wikipedia,

2013,

Kabupaten

Musi

Banyuasin).

Di daerah MUBA terdapat 285 Ha kebun

Sektor tanaman pangan terdiri dari padi

pisang, karena tidak semua kebun menanam

sawah, padi ladang, ubi kayu dan ubi jalar.

pisang embun maka kalau diambil hanya 30%

Sedangkan

bahwa

sektor

hortikultura

terdiri

dari

didaerah

MUBA

menanam

pisang

mangga, jeruk, durian, duku, rambutan dan

embun, maka dapat di hitung:

pisang. Sektor perkebunan terdiri dari kelapa

30% x 285 = 85 Ha

sawit dan karet. Tabel 1 berikut merupakan data

Maka limbah kulit pisang didaerah MUBA

kesesuaian lahan.

adalah:

Tabel 1. Luas Lahan Komoditas Unggulan
Daerah Musi Banyuasin
Jenis Tanaman

Luas lahan (Ha)

Padi Sawa

55.519

Padi Ladang

10.777

Jagung

10.776

Ubi Kayu

1.415

Ubi Jalar

496

Jeruk

947,2

Durian

515,6

Dukuh

349

Rambutan

825,8

Pisang

285,9

Karet

160.257

Kelapa Sawit

367.227

Sumber: Kementrian Pertanian Republik Indonesia,
2010

Dari data diatas menunjukan bahwa
perkebunan pisang didaerah Musi Banyuasin

85 Ha x 300 kg = 25.500 kg sekali panen.
Kandungan unsur gizi dalam kulit pisang
cukup lengkap, antara lain seperti karbohidrat,
protein, lemak, kalsium, zat besi, fosfor,
bebebapa vitamin seperti B dan C, serta air.
Dibawah

ini

adalah

komposisi

lengkap

Kandungan Kulit Pisang :
Tabel 2.Kandungan kimia kulit pisang
Kandungan Gizi

Nilai / 100 gr

Air

69,80 %

Karbohidrat

18,50%

Lemak

2,11%

Protein

0,32%

Kalsium

715mg/100gr

Pospor

117mg/100gr

Besi

0,6mg/100gr

Vitamin B

0,12mg/100gr

VitaminC

17,5mg/100gr

Sumber: Anynomous, 1978

cukup banyak yaitu 285 Ha dengan demikian
menghasilkan limbah kulit pisang yang cukup
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Berdasarkan data, komposisi terbanyak

optimal jika ditanam di daerah dataran rendah.

kedua pada kulit pisang adalah karbohidrat.

Iklim yang dikehendaki adalah iklim basah

Mengingat akan hal tersebut dan prospek yang

dengan curah hujan merata sepanjang tahun.

baik di masa yang akan datang, maka penyusun

Tanaman pisang menyukai tanah liat yang

mencoba mencari peluang untuk memanfaatkan

mengandung sedikit kapur.

kulit

pisang

sebagai

bahan

baku

dalam

pembuatan bioetanol (Prescott and Dunn, 1959).
Tanaman

pisang

berasal

dari

Pisang awak memiliki ciri-ciri (Rukmana,
1999 :23) :

Asia

1) Tinggi pohon 3 meter, lingkar batang 60 cm-

Tenggara. Pengembangan budi daya tanaman

70 cm, berwarna hijau dengan bercak

pisang di Indonesia pada mulanya terkonsentrasi

ataupun tanpa bercak

di Jawa Barat, Palembang akan tetapi kini telah
tersebar di seluruh Indonesia.

2) Daun besar dan panjang (2 m x 0,6 m),
kadang berlapis lilin tipis, sukar sobek.

Pisang awak merupakan jenis pisang

3) Tandan buah panjangnya 20 cm – 100 cm

yang ditanam bagi buah dan daunnya. Nama

dengan 5 – 7 sisir dan tiap sisr berjumlah 12

sains pokok Pisang Awak ialah Musa acuminata

– 18 buah yang tersusun rapat.

x balbisiana Colla (ABB Group) cv. „Pisang

4) Buah berpenampang segi tiga atau segi

awak‟. Di Indonesiaia dikenali sebagai pisang

empat, berkulit tebal, daging berwarna putih

klotok.Buah pisang awak boleh dimakan. Oleh

atau kekuningan, teksturnya agak kasar,

itu penanaman pokok pisang awak kebiasaannya

buah berbiji banyak

adalah bagi mendapatkan buahnya. Buah pisang

Tiap jenis pisang mengandung gizi yang

awak ini biasanya dimakan begitu sahaja

berbeda-beda. Secara umum rata-rata setiap 100

(Wikipedia).

gram daging pisang awak mengandung :

Kedudukan tanaman pisang awak dalam
taksonomi tanaman adalah sebagai berikut

Table 3.Kandungan Daging Pisang Awak
Kandungan Gizi

Nilai / 100 gr

(Rukmana, 1999 : 13) :

Air

70 gram

Divisi

: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Protein

1,2 gram

Sub divisi

: Angiosspermae(berbiji tertutup)

Lemak

0,3 gram

Kelas

: Monocotyledonae(biji

Pati

27 gram

Serat

0,5 gram

berkeping

satu)
Ordo

: Scitaminae

Famili

: Musaceae

Sumber: Ashari(1995)

Sub famili : Muscoideae

Sedangkan kandungan karbohidrat kulit

Genus

: Musa

pisang awak dari daerah kabupaten Musi

Spesies

: Musa balbisiana

Banyuasin berdasarkan laporan pengujian badan
POM

Pisang termasuk tanaman yang mudah

Nomor:

102/PB-U/VIII/2014

adalah

sebanyak 62,32 %.

tumbuh dan produktivitasnya akan menjadi
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Bioetanol adalah sebuah bahan alternatif

Tabel 5. Spesifikasi Standar Bioetanol
Terdenaturasi

yang diolah dari tumbuhan, dimana memiliki
keunggulan mampu menurunkan emisi CO2

No.

hingga 18%. Ada 3 tanaman sumber bioetanol :

1

Kadar
etanol

2

Kadar
metanol
Kadar air

Mg/l, maks

Kadar
denaturan

%-v, min

Tabel 4. Tanaman Sumber Bioetanol
Jenis
Kandungan
Pati

No
1.

2.

Bergula

3.

Serat
solulosa

Jenis Tanaman
singkong, kelapa
sawit,tengkawang, kelapa,
kapuk, jarak pagar,rambutan,
sirsak, marapali dan
nyamplung
Tebu, nira aren, nira tebu,dan
nira surgum manis.
batang sorgum,batang pisang,
jerami, kayu dan bagas

3
4

5

6

Tidak ada perbedaan antara ethanol biasa dengan
bioetanol yang membedakan hanyalah bahan

7

Unit,
Min/Maks
%-v, min

Sifat

Spesifikasi
99.5 (sebelum
denaturasi)
94.0 (setelah
denaturasi)

%-v, maks

Kadar
tembaga
(cu)
Keasamaan
sebagai
CH3COOH
Tampakan

mudah terbakar, tidak berwarna dan merupakan

8
9

alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan
sehari

hari.Senyawa

ini

merupakan

obat

10

psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman
yang beralkohol.Etanol
alkohol

rantai

tunggal

termasuk kedalam
dengan

11

Kadar ion
klorida (Cl)
Kandungan
belerang (S)
Kadar getah
(gum),
dicuci
pH

1
2

%-v, maks

5

Mg/kg,
maks

0.1

Mg/l, maks
30
Jernih dan
terang, tidak
ada endapan
dan kotoran

baku pembuatan dan proses pembuatan. Ethanol
adalah sejenis cairan yang mudah menguap,

300

Mg/l, maks

40

Mg/l, maks

50

Mg/100 ml,
maks

5.0
6.5-9.0

Sumber: Andre (2012)

rumus

kimiaC3H5OH dan rumus empiris C3H6O ia
merupakan isomer konstitusional dari dimetil
eter (Hartono, 2013).

Etanol kering biasanya memiliki berat
jenis dalam rentang 0.7936-0.7961 (pada kondisi
15,56/15,56oC), atau berat jenis dalam rentang
0.7871-0.7896 (pada kondisi 25/25oC).
Karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2
dan H2O dengan bantuan sinar matahari dan
klorofil. Hasil fotosintesis karbohidrat lalu
mengalami

polimerisasi

menjadi

pati

dan

senyawa lain sebagai cadangan makanan pada
tumbuhan.
Gambar 1. StrukturMolekul Etanol

Beberapa

menghasilkan
bermanfaat

serat
bagi

golongan
(dietary

pencernaan.

karbohidrat
fiber)

yang

Karbohidrat

berperan dalam menentukan rasa, warna, dan
tekstur bahan makanan (Winarno, 2002:15).
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Ragi tape atau yang sering disebut sebagai

adalah Saccharomyces. Adapun mikroflora yang

“ragi” adalah starteruntuk membuat tape ketan

berperan pada ragi tape adalah jenis Candida,

atau tape singkong (Syarief, 2011). Dijelaskan

Endomycopsis, Hansnula, Amilomyces rouxii

lebih lanjut bahwa dalam ragi ini terdapat

dan Aspergillus Orizae (Widodo, 2011).

mikroorganisme

mengubah

Dalam kimia, rendemen kimia, rendemen

sederhana

reaksi, atau hanya rendemen merujuk pada

(glukosa) yang selanjutnya diubah lagi menjadi

jumlah produk reaksi yang dihasilkan pada

alkohol.

reaksi kimia. Rendemen absolut dapat ditulis

karbohidrat

yang

(pati)

dapat

menjadigula

Beberapa jenis mikroorganisme

yang

sebagai berat dalam gram atau dalam mol

terdapat dalam ragi adalah Chlamydomucor

(rendemen molar). Rendemen relatif yang

Oryzae, Rhizopus Oryzae, Mucor sp., Candida

digunakan

sp., Saccharomyces Cerevicae, Saccharomyces

prosedur, dihitung dengan membagi jumlah

Verdomanii, dan lain-lain (Syarief, 2011).Ragi

produk yang didapatkan dalam mol dengan

tape merupakan populasi campuran mikroba

rendemen teoritis dalam mol:

sebagai

perhitungan

efektivitas

yang terdapat beberapa jenis yaitu genus
Aspergillus,

genus

Saccharomises,

… (1)

genus

Candida, genus Hansnula, sedang bakterinya

Ragi merupakan komponen penting dalam

adalah Acetobacter (Widodo, 2011). Dijelaskan

proses fermentasi alkohol, adonan di dalam ragi

lebih

dapat

bersifat amylolytic kuat. Ragi tape selain

sedangkan

mengandung jenis khamir (mikroorganisme)

Saccharomyces, Candida dan Hansnula dapat

juga mengandung jenis kapang (jamur) yang

menurunkan

dan

dapat menghidrolisis selulosa atau pati pada kulit

lainnya.

pisang menjadi gula sederhana dan selanjutnya

lanjut

bahwaAspergillus

menyederhanakan

gula

bermacam-macam

amilum,

menjadi
zat

alkohol

organik

Acetobacter mengubah alkohol menjadi cuka.

dikonversi menjadi etanol oleh jenis khamir.

Secara fisiologis, ragi mempunyai persamaan

Fermentasi adalah suatu proses oksidasi

yaitu menghasilkan fermen atau enzim-enzim

karbohidrat anaerob jenih atau anaerob sebagian.

yang dapat mengubah substrat menjadi bahan

Dalam suatu proses fermentasi bahan pangan

lain dengan mendapat keuntungan berupa energi.

seperti

Adapun substrat yang diubah berbeda-beda.

membatasi pertumbuhan organisme pembusuk

natrium

klorida

bermanfaat

untuk

Ragi tape sebenarnya adalah berupa

dan mencegah pertumbuhan sebagian besar

mikroba Saccharomyces Cerevisiae yang dapat

organisme yang lain. Suatu fermentasi yang

mengubah karbohidrat. Sedang jamur yang ada

busuk

dalam ragi tape adalah jenis Aspergillus. Ragi

mengalami kontaminasi, sedangkan fermentasi

tape merupakan inokulan yang mengandung

yang normal adalah perubahan karbohidrat

kapang aminolitik dan khamir yang mampu

menjadi alkohol. Mikroba yang digunakan untuk

menghidrolisis

adalah

fermentasi dapat berasal dari makanan tersebut

Amilomyces rouxii, sedangkan khamir tersebut

dan dibuat pemupukan terhadapnya. Tetapi cara

50

pati.Kapang

tersebut

biasanya

adalah

fermentasi

yang
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tersebut biasanya berlangsung agak lambat dan
banyak

menanggung

resiko

2.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1

Bahan Baku Penelitian

pertumbuhan

mikroba yang tidak dikehendaki lebuh cepat.
Maka untuk mempercepat perkembangbiakan
biasanya ditambahkan mikroba dari luar dalam

Limbah kulit pisangdiperoleh dari daerah

bentuk kultur murni ataupun starter (bahan yang

Kab. MUBA SUMSEL, limbah kulit pisang

telah mengalami fermentasi serupa). Manusia

dihaluskan dengan cara diblender , diperas dan

memanfaatkan Saccharomyces cereviseae untuk

di

melangsungkan fermentasi, baik dalam makanan

memfermentasikan pati kulit pisang yang telah

maupun dalam minuman yang mengandung

ditambahkan ragi tape dan NPK yang telah

alcohol.Jenis mikroba ini mampu mengubah

dibiarkan beberapa hari kemudian pati di

cairan yang mengandung gula menjadi alcohol

destilasi.

dan

gas

CO2

secara

cepat

dan

efisien

(Sudarmadji K., 1989).

saring,

bioetanol

diperoleh

dengan

Ragi tape dan NPK didapat di pasaran di
sekitar Palembang, Sumatra Selatan.

Proses metabolisme pada Saccharomyces
cereviseae merupakan rangkaian reaksi yang

2.2

Alat Penelitian

terarah yang berlangsung pada sel. Pada proses
ini terjadi serangkaian reaksi yang bersifat
merombak

suatu

bahan

tertentu

dan

menghasilkan energy serta serangkaian reaksi
lain yang bersifat mensintesis senyawa-senyawa
tertentu

dengan

membutuhkan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah

erlenmeyer,

pemans,

gelas

ukur,

thermometer, corong, pipet, neraca analitik,
toples dan labu leher tiga.

energi.

Saccharomyces cereviseae sebenarnya tidak
mampu langsung melakukan fermentasi terhadap

2.3

Jalan penelitian

makromolekul seperti karbohidrat, tetapi karena
mikroba

tersebut

disekresikan

memiliki

mampu

enzim

memutuskan

yang
ikatan

glikosida sehingga dapat difermentasi menjadi
alcohol atau asam. Fermentasi bioethanol dapat
didefenisikan sebagai proses penguraian gula
menjadi bioethanol dan karbondioksida yang
disebabkan enzim yang dihasilkan oleh massa
sel mikroba. (Sudarmadji K., 1989).

Limbah kulit pisang ditimbang sebanyak
1kg kemudian dihaluskan dengan cara di potongpotong dan diblender, kulit pisang yang sudah
dihaluskan ditambahkan air sebanyak 1liter lalu
disaring, hasil saringan direbus dengan suhu
100oC, hasil rebusan dimasukkan kedalam
masing-masing toples sebanyak 100 ml untuk
ditambahkan ragi tape dan NPK sesuai variabel,
kemudian

toples

di

tutup

rapat

dan

di

ferementasi sesuai variabel waktu fermentasi
yang ditentukan, lalu hasil feremntasi diambil
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dengan menggunakan pipet untuk kemudian di

Table 6. Nilai Yield Terhadap Pengaruh
Penambahan Ragi Tape

destilasi sehingga menghasilkan bioetanol.

2.4

Ragi (gr)
8
10
12
14

Analisis Hasil
Pati kulit pisang yang sudah dipanaskan

Yield Bioetanol (gr)
0,014
0,019
0,029
0,037

selama 1/2 jam diambil sebanyak 100 ml
masukkan

dalam

ditambahkan nutrient
sudah dihaluskan,

toples

lalu

0.0400

NPK ,ragi tape yang

Yield bioetanol (gr)

.kemudian

masing masing sesuai

variabel yang telah ditentukan.
Mengatur ph
ruangan

sekitar

dan mentutup

5-6 pada

suhu

rapat toples tanpa

adanya arasi selama kurun waktu yang telah

waktu

bubur

kulit

0.0200
0.0150
6

8

10 12 14 16
Ragi (gr)

yang

telah

ditentukan, makaakan terbentuk cairan diatas
permukaan

0.0250

4

aerob dan mencegah kontaminasi.
mencapai

0.0300

0.0100

ditentukan untuk memastikan proses berjalan

Setelah

0.0350

pisang

tersebut,

Gambar 2. Grafik Hubungan Antara Yielad
Dengan Penambahan Ragi

kemudiandisedot dengan pompa vakum lalu
Pada tabel 6 dan Gambar 2 dapat dilihat

masukkan ke dalam erlenmayer dan siap untuk
dianalisa dengan caradidetilasi dengan suhu
tidak melebihi titik didih bioetanol dan hasil
kemudian ditampung dalam wadah tertentu.

bahwa hasil yang maksimal pada penambahan
ragi tape 14 gr. Semakin banyak ragi tape yang
ditambahah maka yield yang dihasilkan juga
semakin banyak karena dengan banyaknya
penambahan ragi, maka bakteri yang mengurai
glokusa menjadi etanol semakin banyak. Namun

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

hasil terbaik di dapat saat penambahan ragi 12 gr
karena

3.1

Pengaruh Penambahan Ragi Tape

hasil yield yang di dapat meningkat

drastis dari penambahan ragi 10 gr menghasilkan
yield0,022 gr dan saat penambahan ragi 12 gr

Pengaruh penambahan ragi tape dalam

menghasilkan 0,034 gr bioetanol.

NPK 2,5 gr dan waktu 10 hari yang dihasilkan,
dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 2.

3.2

Pengaruh Penambahan NPK
Pengaruh penambahan NPK Dalam ragi

tape 14 gr dan lama waktu fermentasi 10 hari
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yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel 7 dan

Table 7. Nilai Yield Pengaruh Penambahan
NPK

Yield bioetanol (gr)

NPK (gr)
1
1,5
2
2,5

Yield Bioetanol (gr)
0,020
0,021
0,031
0,037

0.0400

Waktu (hari)
4
6
8
10

Yield bioetanol (gr)
0,010
0,019
0,035
0,037

0.0450

yield bioetanol (gr)

gambar 3.

Table 8. Nilai Yield Lama Fermentasi

0.0350
0.0250
0.0150
0.0050
0

0.0350

5

10

15

Lama Fermentasi (hari)

0.0300
0.0250

Gambar 4. Grafik Pengaruh Hubungan
Antara Yieladdengan Lama Fermentasi

0.0200
0

1

2

3

Pada tabel 8 dan gambar 4 di atas semakin

NPK (gr)

lama proses fermentasi maka etanol yang

Gambar 3. Grafik Hubungan antara yielad
dengan Penambahan NPK

dihasilkan semakin banyak yaitu pada hari ke 10
namun hasil yang terbaik pada hari ke 8 dapat
dilihat bahwa yield meningkat signifikan dari

hasil

Pada tabel 7 dan gambar 3 diatas terlihat

hari ke 6. Kerana pada hari ke 8 banyak yang

bahwa

terkonversi menjadi etanol.

semakin

banyak

NPK

yang

ditambahkan dalam media fermentasi maka yield

Tabel 9 berikut merupakan perbandingan

yang dihasilkan semakin meningkat dengan hasil

yield praktis terhadap teoritis untuk variabel

maksimal pada penambahan NPK 2,5 gram itu

rasio ragi.

terjadi karena suplai nutrient untuk pertumbuhan
bakteri semakin tercukupi. Namun yang hasil
yang terbaik saat penambahan NPK 2 gr karna

Tabel 9. Perbandingan Yield Praktis
Terhadap Teoritis Untuk Variabel Rasio Ragi

NPK 1,5 gr.

Ragi
(gr)

3.3

8 gr

Yield
Percobaan
(gr/gr
Substrat)
0,014

10 gr

0,019

0,235

91,6

12 gr

0,029

0,235

87,4

14 gr

0,037

0,235

84,04

peningkatan hasil lebih tinggi dari penambahan

Pengaruh Lama Fermentasi
Pengaruh lama fermentasi dalam NPK 2,5

gr dan Ragi tape 14 gr yang dihasilkan, dapat
dilihat pada tabel 8 dan gambar 4.

Yield
Teoritis
(gr/gr
Substrat)
0,235

Persen error rata-rata

Persen
Error
(%)
93,7

89,185
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa

Tabel 11. Perbandingan Yield Praktis
Terhadap Teoritis Untuk Variabel waktu

persen error rata-rata untuk variabel jumlah
penambahan ragi ini cukup besar yaitu 89,185 %

yield yang sesuai teori. Tabel 10 menunjukkan

4

Yield
Percobaan
(gr/gr
Substrat)
0,010

perbandingan yield praktis terhadap teoritis

6

0,019

0,235

91,6

untuk variabel NPK.

8

0,035

0,235

84,88

10

0,037

0,235

84,04

.Bahwa itu menunjukkan ragi tape yang kami

Waktu
(Hari)

gunakan kurang effektif untuk menghasilkan

Tabel 10. Perbandingan Yield Praktis
Terhadap Teoritis Untuk Variabel NPK
Yield
Yield
Percobaan
Teoritis
(gr/gr
(gr/gr
Substrat)
Substrat)
1
0,020
0,235
1,5
0,021
0,235
2
0,031
0,235
2,5
0,037
0,235
Persen error rata-rata

NPK
(gr)

Persen
Error
(%)
91,18
90,76
86,56
84,04
88,135

Yield
Teoritis
(gr/gr
Substrat)
0,235

Persen error rata-rata

Persen
Error
(%)
95,38

88,975

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa
persen error rata- rata untuk variabel lama waktu
fermentasi ini pun cukup besar yaitu 88,975 %,
walaupun waktu fermentasi yang kami lakukan
cukup lama mencapai 10 hari, namunyield yang
dihasilkan masih jauh dari yield teoritis. Hal ini
disebabkan beberapa faktor terutama adanya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa
persen

error

rata-rata

jumlah

mengkonversi ethanol yang terbentuk menjadi

penambahan NPK yang didapat cukup besar

asetat yaitu A.aceti dimana akan tumbuh apabila

yaitu 88,135 %, hal tersebut menunjukan bahwa

lingkungan dalam fermentor sedikit aerob akibat

proses

kurang

dari isolasi yang tidak sempurna. Hal ini

maksimal, dengan adanya penambahan nutrient

merupakan hal yang sangat merugikan terutama

essensial seperti N dan P dari pupuk NPK

mengurangi konversi alkohol sehingga yield

diharapkan mampu memberikan yield yang

secara kesluruhan yang didapat kecil.

fermentasi

yang

variabel

kontaminan mikroba penghasil asetat yang

dilakukan

mendekati teoritis. Namun mengingat susahnya
menjaga kondisi lingkungan selama fermentasi
juga memberikan dampak yang besar terhadap
yield

keseluruhan. Tabel

perbandingan yield praktis terhadap teoritis
untuk variabel waktu.

4.

SIMPULAN

11 menunjukkan
Kesimpulan yang didapat pada penelitian
ini adalah:
1) Pembuatan Bioetanol dari kulit pisang awak
ini dibuat melalui proses anaerob dengan
teknik fermentasi.
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2) Dari variasi Pengaruh penambahan ragi tape
dalam NPK 2,5 gr dan waktu 10 hari hasil
terbaik

yang

di

dapatkan

pada

saat

penambahan ragi tape 12 gr dan persen error
rata-rata untuk perbandingan yield praktis
terhadap yield teoris di dapat 89,185%.
3) Dari variasi pengaruh penambahan jumlah
NPK dalam ragi tape 14 gr dan waktu 10
hari, didapat jumlah hasil optimum pada saat
penambahan NPK 2,5 gram namun hasil
terbaik pada saat penambahn ragi 2 gr dan
persen error rata-rata untuk perbandingan
yield praktis terhadap yield teoris di dapat
88,135 %.
4) Dari

variasi

pengaruh

waktu

lamanya

fermentasi dalam NPK 2,5 gr dan Ragi tape
14 gr yang didapat jumlah hasil optimum
pada variasi waktu selama 10 hari namun
hasil yield terbaik pada variasi waktu 8 hari
dan

persen

error

rata-rata

untuk

perbandingan yield praktis terhadap yield
teoris di dapat 88,975 %.

Tabel 12. Hasil Pengujian
No

Sifat

1.

Tampa
kan

2.
3.
4.

pH
Densit
as (ρ)
Viskos
itas

Spesifikasi
Min Mak
Jernih dan
terang,
tidak ada
endapandan
kotoran
6,5
9,0

Hasil
pengujian

Kg/
L

0,78

0,89

cPs

1,523

1,73

Sat
uan

Jernih dan
terang
8,35
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