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Abstrak 

 

 

Bioetanol adalah etanol hasil proses fermentasi dengan bantuan 

mikroorganisme. Bahan baku pembuatan bioetanol adalah bahan bergula, 

berpati dan berserat. Penelitian ini mencoba membuat bioetanol dari nira nipah 

yang merupakan bahan mengandung gula. Selama ini pemanfaatan nipah ini 

hanya masih menjadi kerajinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan 

konsentrasi ragi Saccharomyces cereviceae yang optimum pada proses 

fermentasi. Nira nipah difermentasi dengan menggunakan ragi Saccharomyces 

cereviceae
 
dalam berbagai variabel konsentrasi (kontrol;0,1;0,2; 0,3; 0,4 satuan 

% ) selama 4 hari. Dari hasil penelitian diperoleh konsentrasi ragi yang 

digunakan 
 
yang optimum untuk reaksi fermentasi yaitu 0,2% dengan jumlah ragi 

8,4 gram + NPK 4,2 dan Urea 21 gram,  dengan  waktu fermentasi 4 hari dengan 

hasil etanol rata-rata 5,7%. 
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Abstrack 

 

 

 

Bioethanol is an ethanol fermentation process with the help of 

microorganisms. The raw material for bioethanol production is sugary 

ingredients, starchy and fibrous. This research tries to make ethanol from palm 

sap is a sugary substance. So far, the use of palm just still a craft. The purpose of 

this study was to determine the concentration of the yeast Saccharomyces 

cereviceae optimum fermentation. Palm sap is fermented using yeast 

Saccharomyces cereviceae in various variable concentrations (control, 0.1, 0.2, 

0.3, 0.4 units of %) for 4 days. The result showed that the concentration of yeast 

used for fermentation process optimum of 0.2% to the amount of 8.4 grams of 

yeast 4.2 + NPK and Urea 21 grams, with a fermentation time of 4 days with an 

average ethanol yield of 5.7% . 
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PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir ini 

ketersediaan energi merupakan 

persoalan yang sangat penting di 

dunia. Peningkatan permintaan 

energi yang disebabkan oleh 

pertumbuhan populasi penduduk dan 

menipisnya sumber cadangan 

minyak dunia serta permasalahan 

emisi dari bahan bakar fosil 

memberikan tekanan kepada setiap 

negara untuk segera memproduksi 

dan menggunakan energi terbarukan.  

Untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap bahan bakar 

minyak, pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia nomor 5 tahun 

2006 tentang Kebijakan Energi 

Nasional untuk Mengembangkan 

Sumber Energi Alternatif Sebagai 

Pengganti Bahan Bakar Minyak. 

Bioetanol merupakan salah 

satu bahan bakar alternatif 

terbarukan yang potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia. 

Bioetanol dihasilkan dari proses 

fermentasi biomassa dengan bantuan 

mikroorganisme. Syarat untuk 

membuat bioetanol adalah bahan 

hayati tersebut memiliki kandungan 

gula (glukosa), berpati dan berserat, 

salah satunya adalah nira nipah. 

(Hikmiyati, 2009). Provinsi 

Kepulauan Riau termasuk daerah 

yang memiliki jumlah luasan pesisir 

yang sangat berpotensi ditumbuhi 

oleh nipah. Nipah termasuk sumber 

daya hayati yang berada di perairan 

pesisir yang memiliki kandungan 

gula atau molases berkisar antara 

14% - 17%, maka nipah berpotensi 

menjadi bahan dasar pembuatan 

bioetanol dengan cara fermentasi 

(Trisasiwi, 2009).Untuk melakukan 

fermentasi dibutuhkan yeast, salah 

satu yeast yang pernah digunakan 

adalah Saccharomyces cereviseae 

pada sampel siwalan (Eka, 2009). 

Namun penggunaan Saccharomyces 

cereviseae untuk sampel nipah yang 

tepat belum diketahui. 

Tujuan penelitian ini secara 

umum untuk menghasilkan bioetanol 

dari nira nipah melalui proses 

fermentasi sebagai bahan bakar 

terbarukan dan ramah lingkungan. 

Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan variabel 

konsentrasi Saccharomyces 

cereviseae yang optimum pada 

proses fermentasi nira nipah menjadi 
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ethanol dalam mendapatkan 

bioetanol dari nira nipah. Manfaat 

dari penelitian bioetanol berbahan 

dasar nira nipah ini adalah untuk 

mendapatkan konsentrasi 

Saccharomyces cereviseae yang 

optimum dalam 4 hari fermentasi 

dalam menambah sumber 

ketersediaan bahan bakar untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dan 

sebagai sumber bahan bakar 

alternatif yang diperbarukan dan 

ramah lingkungan.

 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 

bulan yang berlangsung dari tanggal 

30 juli hingga 30 november 2013 

yang berlokasi di Laboratorium 

Bioteknologi Ilmu Perikanan dan 

Kelautan Universitas Maritim Raja 

Ali Haji, Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau. Pengambilan 

sampel dilakukan disekitar daerah 

pemukiman desa Kampung Bugis 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan 

Riau. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

fermentasi menggunakan ragi 

Saccharomyces cereviseae dengan 

perlakuan membedakan konsentrasi 

ragi menurut acuan (Isroi,2008) 

terhadap tetes tebu.  

Adapun alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

Alat 

 Botol untuk 

fermentasi sekitar 15 

buah botol volume 

300 ml 

 Spidol, dan alat tulis 

lainnya 

 Lakban 

 Gunting 

 Aluminium foil 

 Gelas ukur 

 Termometer 

 Destilator 

 Alkohol meter 

 Timbangan digital 

 Brix (Alat ukur kadar 

gula) 

 Bahan 

 Nira nipah sekitar 5 

liter 

 Ragi roti 

(Saccharomyces 

cerevisseae) 

 Aquades 

 NPK dan urea
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Prosedur kerja di Laboratorium 
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NIRA 
 

  
 

  

 
FERMENTASI 

 

PENGUKURAN 
BIOETHANOL 

 
RAGI 
 

  
 

  

 

 
 

   NPK 
    

Gambar.1.Bagan Prosedur Kerja Umum 
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1) Pengenceran Nira Nipah  

2) Penentuan Kadar Penambahan NPK dan Urea 

3) Penentuan Konsentrasi dan Jumlah Ragi 

Tabe.1 . Penentuan konsentrasi ragi terhadap nira nipah per 300 ml 

NO. 
Perlakuan Konsentrasi ragi 

yang diberikan 

pada 1L nira 

dengan kadar 

gula 14%  

(%) 

Jumlah ragi yang 

diberikan pada 1L 

nira dengan kadar 

gula 14%  

(gram) 

Jumlah ragi yang 

diberikan pada 300 

ml nira dengan 

kadar gula 14% 

(gram) 

Pengambilan Sampel Pengecekan Kadar gula 

Lama fermentasi  4 hari 

dengan suhu ruangan 

Nira dimasukkan dalam 

botol fermentasi yang 

telah diberi tanda atau 

kode dan diberi ragi 

dengan konsentrasi yang 

telah ditentukan begitu 

juga terhadap pemberian 

NPK (0,1% dari kadar 

glukosa) + UREA (0,5% 

dari kadar glukosa) 

kedalam masing-masing 

botol fermentasi 

Ukur kadar etanol 

setelah fermentasi 

Setelah diukur maka data mentah yang didapat akan 

diolah dengan menggunakan sofware SPSS 19 
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1. 
Control 0 % 0 0 

2. 
A 0,1 % 14 4,2 

3. 
B 0,2 % 28 8,4 

4. 
C 0,3 % 42 12,6 

5. 
D 0,4 % 56  16,8 

 

Tabel 2. Perlakuan Penelitian dan Pemberian Label 

      Perlakuan 

Ulangan 

O A B C D 

1 O1 A1 B1 C1 D1 

2 O2 A2 B2 C2 D2 

3 O3 A3 B3 C3 D3 

 

Keterangan : O  = Kontrol ragi 0% 

A  =  konsentrasi ragi 0,1%  1  =  ulangan 1 

  B   =  konsentrasi ragi 0,2%  2  =  ulangan 2 

  C  =  konsentrasi ragi 0,3%  3  =  ulangan 3 

  D  =  konsentrasi ragi 0,4% 

Adapun tata letak botol – botol percobaan dilakukan secara acak dan disajikan 

pada gambar 2 dengan metode pengundian peluang yang muncul. 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengacakan letak wadah perlakuan 

  O = Warna putih 

  A = Warna merah 

  B = Warna biru tua 

  C = Warna hijau 

D1 A3 O1 B2 O3 

A2 D3 B1 C3 B3 

O2 C1 A1 D2 C2 
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  D = Warna biru muda 

4) Proses Fermentasi 

Analisis Data 

 Model linier aditif untuk rancangan lingkungan Rancangan Acak Lengkap 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Yij  =  pengamatan pada satuan percobaan ke-j dari perlakuan i. 

µ  =  mean nilai tengah populasi 

α1 =  pengaruh taraf ke-i dari faktor A 

εij = pengaruh/error acak dari satuan percobaan ke-j yang memperoleh 

kombinasi perlakuan i. 

Untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh konsentrasi yeast terhadap nira 

nipah dapat dilakukan uji Analisis Sidik Ragam (ANOVA satu arah), seperti yang 

tertera pada tabel 4: 

Tabel 3. Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap  

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F-hitung F-tabel 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG F(a,db-P, db-G) 

Galat t(r-1) JKG KTG  F(a,db-A, db-G) 

Total tr-1 JKT    

(Sumber: Setiawan, 2009) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil fermentasi yang dilakukan 

selama 4 hari, didapatkan kadar 

etanol setelah dilakukan fermentasi 

seperti yang tertera didalam tabel 

hasil fermentasi sebagai berikut : 

 

Yij = µ + α1 + εij 
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Tabel.4. Hasil fermentasi 

Perlakuan Nira 

(ml) 

Ragi 

(gram) 

NPK  

(gram) 

UREA 

(gram) 

Kadar Etanol 

Hasil Fermentasi 

(%) 

Ulangan 

Rata – rata 

Persentase dari 

setiap ulangan 

hasil fermentasi 

     1       2       3  

Control 300 0 4,2 21   0       0         0 0 

A 300 4,2 4,2 21 3       3         4 3,3 

B 300 8,4 4,2 21 5         6       6 5,7 

C 300 12,6 4,2 21 6        5        6 5,7 

D 300 16,8 4,2 21 6        5        6 5,7 

  

Dari tabel di atas 

menunjukkan bahwa hasil dari 

kontrol hanya bernilai 0 walaupun 

telah dilakukan 3 kali ulangan, 

sedangkan konsentrasi 0,1% 

menunjukkan nilai kadar etanol yang 

dihasilkan rata-rata (3,3%), 

konsentrasi 0,2% menunjukkan nilai 

kadar etanol yang dihasilkan rata-

rata (5,7%), konsentrasi 0,3% 

menunjukkan nilai kadar etanol yang 

dihasikan rata-rata (5,7%) dan juga 

konsentrasi 0,4% menunjukkan nilai 

kadar etanol yang dihasilkan rata-

rata (5,7%).
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Gambar.3. grafik hasil fermentasi yang diolah dengan SPSS 19 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan percobaan 

fermentasi dan destilasi maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa, terjadi 

perbedaan yang nyata pada kadar 

etanol yang dihasilkan pada saat 

fermantasi dan destilasi yang 

disebabkan adanya perbedaan 

pemberian konsentrasi ragi pada 

larutan sukrosa (nira nipah).Dari 

hasil penelitian ini juga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang nyata terhadap antar 

perlakuan dengan perlakuan yang 

lain. Namun dalam penelitian ini 

terdapat hasil yang optimum 

(menggunakan jumlah konsentrasi 

yang lebih sedikit dengan waktu 

yang sama, namun menghasilkan 

kadar etanol yang cenderung lebih 

tinggi) dari antar perlakuan. 

Konsentrasi yang paling optimum 

menghasilkan etanol pada waktu 4 

hari fermentasi adalah konsentrasi B 

(0,2%) dengan jumlah ragi yang 

digunakan 8,4 gram + NPK 4,2 dan 

Urea 21 gram, dengan hasil etanol 

sebesar 5,7 % (rata-rata) pada saat 
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fermantasi. Proses fermentasi yang 

dilakukan belum mendapatkan waktu 

yang paling optimum untuk 

penelitian selanjutnya, disarankan 

mencoba memvariasikan variabel 

yang lainnya baik perubahan 

konsentrasi, perubahan bahan baku, 

jenis ragi yang digunakan ataupun 

waktu yang diperlukan untuk 

mendapat kadar etanol yang lebih 

tinggi lagi dan bersifat optimum. 
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