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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Energi merupakan salah satu hal yang sangat penting di dunia. Banyak negara 

berperang untuk mendapat atau mempertahankan sumber-sumber energi tersebut. 

Energi telah menjelma sebagai roh bagi suatu negara. Jika tidak ada lagi sumber 

energi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut akan mati. Saat ini sumber 

energi utama umat manusia diperoleh dari bahan bakar fosil. Masalahnya 

sekarang, bahan bakar fosil merupakan sumberdaya yang tak terbarukan dan suatu 

saat pasti habis. 

Selama ini, lebih dari 90% kebutuhan energi dunia dipasok dari bahan bakar 

fosil. Jika eksploitasi terus berjalan dengan angka saat ini, diperkirakan sumber 

energi ini akan habis dalam setengah abad mendatang. Bila dibayangkan 

bagaimana kehidupan manusia kelak jika bahan bakar fosil yang menjadi sumber 

energi utama umat manusia selama lebih dari dua ratus tahun habis begitu saja. 

Untuk itu, banyak negara mulai mengembangkan alternatif sumber energi baru 

yang terbarukan, ramah lingkungan, dan relatif mudah untuk dibuat. 

Salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil adalah dengan bioenergi 

seperti bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati yang tak perna habis 

selama mentari masih memancarkan sinarnya, air tersedia, oksigen berlimpah, dan 

kita mau melakukan budidaya pertanian. 

Sumber bioetanol dapat berupa singkong, ubi jalar, tebu, jagung, sorgum biji, 

sorgum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa dan padi. Sumber bioetanol yang 

cukup potensial dikembangkan di indonesia adalah singkong (Manihot esculenta). 

Singkong merupakan tanaman yang sudah  dikenal lama oleh petani indonesia, 

walaupun bukan tanaman asli indonesia. Singkong pertama kali didatangkan oleh 

pemerintah colonial belanda pada awal abad ke-19 dari amerika latin. Karena 

sudah  dikenal lama oleh petani indonesia, pengembangan singkong untuk 

menjadi bahan baku bioetanol tidak terlalu sulit. Saat ini singkong banyak 

diekspor ke as dan eropa dalam bentuk tapioka. Di negara-negara tersebut, 

singkong dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pembuatan alkohol. Tepung 
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tapioka juga digunakan dalam industri lem, kimia dan tekstil. Indonesia adalah 

penghasil singkong keempat di dunia. Dari luas areal 1,24 juta hektar tahun 2005, 

produk singkong Indonesia sebesar 19,5 juta ton. 

Didalam negeri, singkong biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak dan 

bahan pangan tradisional setelah beras dan jagung. Karna itu, harga singkong 

sangat fluktuatif dan tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi si petani. 

Pengembangan bioetanol diharapkan dapat menjadi solusi sumber energi 

terbarukan dan dapat meningkatkan pendapatan petani singkong.  

Dengan langkah ini, harga singkong akan menjadi stabil sehingga memberikan 

keuntungan yang cukup bagi petani. Masalah krisis energi masa depan yang 

terbarukan pun akan terselesaikan dan membawa indonesia menjadi negara yang 

mandiri energi.  

Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

diatas perlu dilakukan suatu upaya penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap mutu dari pada kadar alkohol yang akan dihasilkan. 

Untuk mendapatkan cara terbaik dalam menghasilkan produk yang diharapkan 

yaitu dengan melakukan disain eksperimen taguchi.   

Dengan melakukan disain eksperimen taguchi ini, diharapkan dapat 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu hasil terutama kadar 

alkohon yang akan diperoleh pada saat proses destilasi dalam penelitian yang 

dimaksudkan, juga untuk mengetahui kombinasi yang terbaik dan juga level 

faktor yang tepat yang memberikan penigkatan mutu dari pada pruduk dari  

bioetanol tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keuntunga dari produksi 

singkong itu sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi hasil ethanol dari 

bahan baku singkong 

b. Bagaimana kombinasi  untuk menghasilkan ethanol yang baik 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk memperoleh ethanol 

yang baik 

b. Menentukan kombinasi yang baik untuk menghasilkan ethanol yang baik 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis berupaya supaya membatasi agar masalah yang 

diteliti ini tidak melebar sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dan 

terarah sesuai dengan masalah yang diambil, mengingat dalam pembuatan 

etanol sangat banyak bahan baku yang bisa dipergunakan, untuk itu penulis 

hanya membahas tentang bahan baku dari singkong 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat di propinsi Kaltim bahwa ubi 

kayu dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif 

pengganti minyak 

2. Memberikan informasi dan gambaran mengenai prospek pengembangan 

bioetanol dari ubi kayu di propinsi kaltim  

3. Memberikan gambaran mengenai peluang usaha untuk mengolah ubi kayu 

menjadi bioetanol 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada hasil penelitian ini disusun secara sistematis kedalam beberapa bab, dan 

masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

     Dalam bab ini terdari dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan   

BABA II      TINJAUAN PUSTAKA 

           Bab ini menjelaskan tentang  teori dasar tentang bioetanal, bahan baku 

singkong, fungsi  singkong,  Apa itu pati dan bahan baku apa saja yang 

menghasilkan pati yang baik yang dapat dipergunakan dalam pembuatan 

bioetanol, minyak tanah dan kelangkaan dimasyarakat 

     BAB III      METODOLOGI PENELITIAN 

          Bab ini menjelaskan tentang proses pembuatan bioetanal  

    BAB  IV    PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

         Bab ini menjelaskan  tempat penelitan, persiapan penelitian, alat dan bahan 

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, waktu penelitan, pengumpulan 

data eksperiman dan mengolah hasil eksperimen 
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    BAB  V   PEMBAHASAN 

     Bab ini menjelaskan hasil dari pada penelitian dan mempergunakan metode 

taguchi  sebagai penentuan kualitas dari pada penelitian tersebut 

BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

      Bab ini merupakan bagian akhir dari pada penelitian ini yang mana terdiri 

dari kesimpulan yang akan diambil dalam penelitian ini dan juga hasil dari 

penelitian itu sendiri, saran dan masukan bagi pelaku usaha untuk 

meningkatkan hasil produksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


