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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian yang dilakukan merupakan suatu bentuk 

langkah-langkah pekerjaan penelitian yang akan dilaksanakan berupa tahapan-

tahapan, dan dari masing-masing tahapan akan memberi hubungan dengan 

tahapan berikutnya seperti terlihat pada kerangka pemecahan masalah yang 

digambarkan dalam bentukflowchartdapat dilihat pada gambar 4. 

A. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara survey ke perusahaan, 

dimana objek yang akan diteliti berada dengan seijin dari pejabat 

perusahaan yang akan dilakukan penelitian dan untuk mengetahui 

situasi perusahaan apakah mungkin untuk dilakukan penelitian 

sekaligus untuk mendapatkan gambaran mengenai bidang atau hal 

yang akan ditulis. 

B. Perumusan Masalah 

Tahap perumusan masalah ini merupakan suatu tahapan identifikasi 

terhadap masalah-masalah yang timbul didalam mewujutkan suatu 

permasalahan. 

C. Penetapan Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan penelitian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti 

didalam melaksanakan penelitian dimaksud sesuai dengan yang 

diharapkan, terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

D. Penentuan Manfaat Penelitan 

Pada tahap ini akan diketahui manfaat dari penelitian ini, baik untuk 

perusahaan, pendidikan dan peneliti  itu sendiri. 

E. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dengan 

harapan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat yang akan 

digunakan dalam melakukan analisis kasus yang terjadi, sehingga 

penelitian yang dilakukan tidak keluar dari kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan didalam proses pelaksanaan dapat terarah sesuai dengan 

yang diharapkan. 

F. Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data, data yang diambil dari proses 

pelaksanaan  yang dilaksanakan sebagai penunjang proses pengolahan 

data  yang akan dilaksanakan adapun data yang dibutuhkan adalah data 

pelaksanaan proses pembuatan bioetanol. 
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G. Pengolahan Data 

Proses  analisa  data  akan      dilakukan   metode    yang    digunakan          

dalam acuan penelitian 

H. Pengambilan kesimpulan dan Saran 

Pengambilan kesimpulan dan saran didasarkan pada hasil analisa yang 

telah dilakukan pada penelitian  yang ada. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan pada universitas balikpapan pada laboratorium 

energi baru dan terbarukan, fakultas teknologi industri dan  dilaksanakan pada 

bulan agustussampai dengan bulan  oktober  2015 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada proses pengolahan bioetanol yang khusus 

mempergunakan bahan baku singkong dalam hal ini singkong gajah, dan 

produk dari bioetanol lebih diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat 

pedesaan. 

3.4 Penentuan Sumber Data 

Data  awal sebagai bahan penelitian adalah hasil inspeksi yang telah 

dilakukan pada perusahaan dan diketahui oleh pimpinan perusahaa untuk 

mendapatkan informasi sebagai dasar penyusunan tesis ini, bahan dari 

perusahaan kami ambil berupa data. 

a) Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan supervisor dan mengadakan pengamatan 

langsung ke objek penelitian guna memperoleh dan mengetahui 

kejadian yang sesungguhnya di lapangan. 

b) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya, data ini dapat diambil dari literature-literatur, 

majalah, catalong, jurnal ilmia, publikasi serta sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas. 

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut taguchi, adanya variabilitas pada fungsi produksi 

disebabkan oleh adanya suatu factor noise, ada tiga factor dari 

noise, diantaranya : 

a) External noise 
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Faktor pada lingkungan atau kondisi yang memungkinkan akan 

mempengaruhi mutu produk seperti : suhu, kelembaban, 

kotoran(debu) getaran dan human error dalam proses produksi 

b) Internal nois 

Faktor yang menyebabakan produk menurun kualitasnya 

selama dalam penyimpanan atau rusak karena penggunaan 

yang tidak lama sehingga sudah tidak mampu lagi mencapai 

fungsi target. 

c) Unit to Unit noise 

Faktor yang menyebabkan perbedaan antar masing-masing 

produk yang telah diproduksi pada spesifikasi yang sama. 

Perbedaan ini tak terhindarkan dalam proses manufacture dan 

mengarah ke variasi parameter dari unit ke unit yang lain. 

 Sehingga dalam eksperimen yang akan dilakukan perlu menentukan 

adanya faktor noise dan level faktor, sedangkan desain toleransi bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas dengan menyempitkan toleransi pada proses atau 

parameter produk untuk mengurangi variansi. Sehingga dapat ditentukan: 

a) Alfa-amilase 

Alfa-amilase (alpha-amylase) adalah salah satu enzim yang 

berperan dalam proses  degradasi pati, sejenis makromolekul 

karbohidrat struktur molekuler dari enzim ini adalah α-1,4- 

glukanohidrolase. Bersama dengan enzim pendegradasi pati lain, 

pululanase, α – amylase termasuk ke dalam golongan enzim kelas 13 

glikosil hidrolase (E.C.3.2.1.1)  Alpha-amilase ini memiliki beberapa 

sisi aktif yang dapat mengikat 4 hingga 10 molekul substrat sekaligus. 

Mekanisme kerja.Alpha-amilase pada umumnya aktif bekerja pada 

kisaran suhu 25
o
C hingga 90

o
C. Penambahan ion kalsium dan klorida 

dapat meningkatkan aktifitas kerja dan menjaga kestabilan enzim ini. 

Alpa-amilase akan memotong ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul 

pati( karbohidrat) sehingga terbentuk molekul-molekul karbohidrat 

yang lebih pendek. Hasil dari pemotongan enzim ini antar lain maltose, 

maltotriosa, dan glukosa 

b) Glukoamilase 

Glukoamilase (E.C.3.2.1.3) adalah salah satu enzim kelas 15 

yang berperan dalam proses sakarifikasi pati (sejenis karbohidrat). 

Serupa dengan enzim beta-amilase, glukoamilase dapat memecah 

struktur pati yang merupakan polisakarida kompleks berukuran 

besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Pada 

umumnya,enzim ini bekerja pada suhu 45-60
o
C dengan kisaran pH 

4,5 – 5,0 

       Mekanisme kerja 
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Glukoamilase akan memotong ikatan alfa-1,4 pada molekul pati. 

Enzim ini juga dapat memecah ikatan alfa-1,6 tetapi pada frekuensi 

yang lebih rendah. Hasil utama pemecahannya adalah glukosa, suatu 

bentuk sederhana dari molekul karbohidrat berjumlah atom C6. Enzim 

ini memiliki peranan yang cukup besar dalam metabolisme energy di 

berbagai jenis organisme oleh karena itu, enzim ini banyak ditemukan 

pada beragam jenis tanaman dan mikroorganisme, seperti 

Saccharomyces, Endomycopsis, Aspergillus, penicillium, Mucon, dan 

coltridium. 

c) Ragi tape 

Astawan (2004) menyatakan bahwa gari tepe merupakan inokulum 

yang umum digunakan dalam pembuatan tape. Ragi tape terbuat dari 

tepung beras yang dibentuk bulat pipih dengan diameter 2-3 cm. 

Miktoba yang terdapat di dalam ragi tape dapat dibedakan menjadi 

lima kelompok, yaitu kapang amilolitik, Khamir amilolitik, khamir non 

amilolitik, bakteri asam laktat dan bakteri amilolitik. Peran mikroba 

dalam ragi tape tersaji pada table 3.1 

 

Tabel 3.1  Peranan Mikroba dalam ragi Tape 

Jenis mikroba Fungsi 

- Mucor 

- Rhizopus 

- Amilomycetes khamir 
amilolitik 

- Endomycopsis khamir 
Nonamilolitik 

- Saccharomyces 

- Hansenula 

- Endomycopsis 

- Candida bakter Asam Laktat 

- Pediococcus bakteri amilolitik 

- Bacillus 
 

 

Penghasil sakarida dan cairan 

Penghasil sakarida dan cairan 

Penghasil sedikit sakarida dan 

cairan 

Penghasil sakarida dan bauyang 

lemah 

 

Penghasil alcohol 

Penghasil aroma yang 

menyegarkan 

Penghasil bau yang khas 

Penghasil bau yang khas 

Penghasil asam laktat 

Penghasil sakarida 

 

d) Pupuk Urea   

Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung Nitrogen (N) 

berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat 

diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir butir kristal berwrna 

putih, dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah 

larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air (higroskopis), 

karena itu sebaiknya disimpan di tempat kering dan tertutup rapat. 
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Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian 

setiap 100 Kg Nitrogen.  

Kegunaan pupuk Urea  

Unsur hara nitrogen yang dikandung dalam pupuk urea sangat 

besar kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan 

perkembangan, antara lain:  

1. Membuat daun tanaman lebih hijau segar dan banyak mengandung 

butir hijau daun (chlorophyl) yang mempunyai peranan sangat 

panting dalam proses fotosintesa  

2. Mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, 

cabang dan lain-lain)  

3. Menambah kandungan protein tanaman  

4. Dapat dipakai untuk semua jenis tanaman baik tanaman pangan, 

holtikultura, tanaman perkebunan, usaha peternakan dan usaha 

perikanan  

Gejala kekurangan unsur hara Nitrogen  

1. Daun tanaman berwarna pucat kekuning-kunigan  

2. Daun tua berwarna kekuning-kuningan dan pada tanaman padi 

warna ini dimulai dari     ujung daun menjalar ke tulang daun  

3. Dalam keadaan kekurangan yang parah daun menjadi kering 

dimulai dari daun bagian bawah terus ke bagian atas  

4. Pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil  

5. Perkembangan buah tidak sempurna atau tidak baik, sering kali 

masak sebelum waktunya  

Penggunaan pupuk urea dalam proses fermentasi yaitu untuk 

pemberi nutrisi pada ragi untuk tumbuh dan berkembang biak yang 

dimana pupuk urea sebagai sumber nitrogen. 

e) Pupuk NPK  

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur 

hara Nitrogen, Phospor, Kalium dan Sulfur. Pupuk NPK memiliki 

kandungan unsur hara setiap butir pupuk yang merata. Mudah larut 

dalam air sehingga dapat dan mudah di serap tanaman.  
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Penggunaan pupuk NPK dalam proses fermentasi yaitu seperti 

pupuk urea sebagai pemberi nutrisi pada ragi untuk tumbuh dan 

berkembang biak yang dimana pupuk NPK sebagai sumber Phospor. 

f) Fermentasi  

Fermentasi adalah suatu proses perubahan-perubahan kimia dalam 

suatu substrat organik yang dapat berlangsung karena aksi katalisator 

biokimia, yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikrobia-mikrobia tertentu. 

Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh 

hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi 

beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti 

asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum 

digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkanetanol dalam bir, 

anggur dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalamotot 

mamalia selama kerja yang keras (yang tidak memiliki akseptor 

elektroneksternal), dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi.  

Pada tahap fermentasi, tepung telah sampai pada titik telah berubah 

menjadi gula sederhana (glukosa dan sebagian fruktosa) dimana proses 

selanjutnya melibatkan penambahan enzim yang diletakkan pada ragi 

(yeast) agar dapat bekerja pada suhu optimum. Proses fermentasi ini 

akan menghasilkan etanol dan CO2.  

C6H12O6 –> CH3CH2OH + CO2  

Glukosa                Ethanol         karbondioksida  

Bubur kemudian dialirkan kedalam tangki fermentasi dan 

didinginkan pada suhu optimum kisaran 27 sd 32 °C, dan membutuhkan 

ketelitian agar tidak terkontaminasi oleh mikroba lainnya. Karena itu 

keseluruhan rangkaian proses dari liquefaction, sakarifikasi dan 

fermentasi haruslah dilakukan pada kondisi bebas kontaminan.  

Selanjutnya ragi akan menghasilkan ethanol sampai kandungan 

etanol dalam tangki mencapai 8 sd 12 % (biasa disebut dengan cairan 

beer), dan selanjutnya ragi tersebut akan menjadi tidak aktif, karena 

kelebihan etanol akan berakibat racun bagi ragi. 
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g) Distilasi  

Secara sederhana distilasi adalah proses pemisahan bahan cairan 

berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi etanol berarti 

memisahkan etanol dengan air. Air mendidih pada suhu 100°C. Pada 

suhu ini air yang berada pada bentuk/fase cair akan berubah menjadi 

uap/fase gas.  

Meskipun kita panaskan terus suhu tidak akan naik (asal tekanan 

sama). Air akan terus berubah jadi uap dan lama kelamaan habis. Etanol 

mendidih pada suhu 79°C. Seperti halnya air, etanol berubah dari cair 

menjadi uap. Ada perbedaan suhu cukup besar dan ini dijadikan dasar 

untuk memisahkan etanol dari air. Prinsip kerja distilasi etanol kurang 

lebih seperti: pertama cairan fermentasi dipanaskan sampai suhu titik 

didih etanol. Kurang lebih 79°C, tapi biasanya pada suhu 80-81°C. 

Etanol akan menguap dan uap etanol disalurkan melalui tabung atau 

pipa. Dengan memanaskan larutan pada suhu rentang 78 - 100 C akan 

mengakibatkan sebagian besar etanol menguap, dan melalui unit 

kondensasi akan bisa dihasilkan etanol mengalir keluar.  

3.6 Variabel Respon terdiri dari 

- Kadar Alkohol  

3.7 Faktor kendali dan Noise 

Faktor kendali adalah faktor yang nilainya dapat diatur atau 

dikendalikan atau faktor yang nilainya ingin kita atur atau kendalikan. 

Sedangkan faktor Noise adalah faktor yang nilainya tidak bisa kita atur 

atau kendalikan, walaupun dapat kita atur faktor noise akan mahal 

biayanya. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini: 

- Enzim Alfa-amilase : (A) 

- Enzim Glukoamilase : (B) 

- Suhu : (C) 

- Ragi Tape: (D) 

- Keasaman (Ph): (E) 

- Fermentasi : (F) 

- Distilasi : (G) 
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- Usia tenaga kerja : (H) 

Faktor kendali : A-G, Faktor noise H masing-masing dengan 2 level 

A. Enzim alfa-amilase; level yang digunakan adalah 1,5ml dan 3,0ml, 

dipilih level ini karena apabila dibawah 1,5ml campuran terlalu 

kental dan apabila diatas 3,0ml maka campuran terlalu cair atau 

encer. 

B. Enzim glukoamilase; level yang digunakan adalah 0,9ml dan 1,8ml, 

dipilih level ini karenaapabila dibawah 0,9ml campuran terlalu 

kental dan kalau diatas 1,8ml campuran terlalu cair atau encer. 

C. Suhu; level yang digunakan adalah 50
o
C dan 60

o
C , dipilihnya level 

ini kerena apabila dibawah 50
o
C membuat enzim tidak berfungsi 

dengan baik dan diatas 60
o
C membuat enzim akan mati. 

D. Ragi; level yang digunakan adalah 1 gr dan 2 gr, dipilihnya level ini 

apabila ragi yang digunakan dibawah 1 gr maka proses anaerobik 

kurang sempurna, apabila digunakan diatas 2 gr akan membuat 

proses anaerobik terlalu cepat dan akibatnya mikroba yang ada akan 

salik memakan sehingga hasil fermentasi kurang berhasil. 

E. Keasam PH; level yang dipilih adalah 4,5 dan 5,  dipilih level ini 

dimaksudkan apabila dibawah 4,5 proses fermentasi kurang baik 

dan kalau diatas 5 maka fermentasinya juga kurang baik. 

F. Fermentasi; level yang digunakan adalah 3 hari dan 6 hari, 

dipilihnya level ini karena kalau dibwah 3 hari atau 72 jam hasil 

fermentasi kurang begitu baik dan apabila diatas 6 hari atau 144 jam  

hasil fermentasi juga kurang baik. 

G. Distilasi;level yang dipergunaka dalah 79
o
C dan 90

o
C, dipilihnya 

level ini apabila dibawah 79
o
C maka ethanol belum berhasil atau 

tidak ada hasilnya dan apabila diatas 90
o
C maka ethanolnya banyak 

mengandung air. 
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    Tabel 3.2  Faktor kendali 

 Faktor kendali Level 1 Level 2 

A Alfa-amilase 1,5 ml 3,0 ml 

B Glukoamilase 0,9 ml 1,8 ml 

C Suhu 50°C 60°C 

D Ragi Tape 1 g 2 g 

E Keasaman (Ph) 4,5 5 

F Fermentasi 3 hari/72Jam 6 hari/144 Jam 

G Distilasi 79
o
C 90

o 
C 

 

 Faktor Noise Level 1 Level 2 

H Usia tenaga kerja 23 – 35 

Tahun 

36 – 55 Tahun 

 

3.8 Pemilihan Ortogonal Array 

Matrik eksperimen adalah matrik yang memuat sekelopok 

eksperimen dimana faktor dan level dapat ditukar sesama matrik. 

Melakukan eksperimen dengan menggunakan bentuk matrik khusus 

(orthogonal array) bertujuan agar dapat dilakukan pengujian terhadap 

pengaruh beberapa parameter secara efisien dan merupakan teknik 

penting dalam perancangan kokoh (rebust design). 

Orthogonal array adalah suatu matrik yang elemen-elemenya 

disusun menurut baris dan kolom. Kolom merupakan faktor atau 

kondisi yang dapat diubah dalam eksperimen. Baris merupakan 

keadaan dari faktor array disebut orthogonal karena level-level dari 

faktor berimbang dan dapat dipisahkan dari pengaruh faktor yang lain 

dalameksperimen. Jadi orthogonal array adalah matrik seimbang dari 

faktor dan level, sedemikian sehingga pengaruh suatu faktor atau level 

tidak baur (counfounded) dengan pengaruh faktor yang lain. 

Sebuah orthogonal array biasanya dilambangkan seperti berikut: 

 

  L8(2
7) 

  

    Jumlah kolom 

    Jumlah level 

    Jumlah baris 

    Latin square  

  

Gambar 3 Notasi orthogonal array 

 

Uraian untuk notasi pada gambar 3 sebagai berikut: 

1. Notasi L, merupakan informasi yang berdasarkan pada penyusunan 

foktor latin square. Penyusunan latin square adalah penyusunan 



26 
 

square matrik dengan pemisahan faktor-faktor yang berpengaruh. 

Sehingga notasi L menggambarkan informasi orthogonal array 

2. Jumlah baris, merupakan jumlah eksperimen yang dibutuhkan pada 

saat menggunakan orthogonal array. 

3. Jumlah kolom, merupakan jumlah faktor yang dapat dipelajari 

dalam orthogonal array yang dipilh. 

4. Jumlah level, merupakan jumlah level dari faktor yang digunakan 

dalam eksperimen. Orthogonal array L8(2
7
) diartikan sebagai 

orthogonal array yang mempunyai 7 faktor dengan 2 level dan 

eksperimen dilakukan 8 kali. Bentuk standar orthogonal array dari 

Taguchi dijelaskan pada tabel 3.3 dibawah ini. 

 

Tabel3.3  Orthogonal Array standar dari Taguchi 

2 level 3 level 4 level 5 level Level gabung 
3 

L (2 ) 
4 

4 

L (3 ) 
9 

5 

L (4 ) 
16 

6 

L (5 ) 
23 

1 7 
L  (2 X 3 ) 
  18 

7 

L (2 ) 
8 

13 

L (3 ) 
27 

21 

L (4 ) 
64 

 

      - 

1112 
L   (2 X 3   ) 
36 

11 

L (2 ) 
12 

40 

L (3 ) 
81 

 

      - 

 

      - 

1 7 
L   (2 X 3 ) 
36 

15 

L (2 ) 
16 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

313 
L   (2 X 3  ) 
 36 

31 

L (2 ) 
32 

 

      - 

 

     - 

 

       - 

125 
L  (2 X 3   ) 
54 

 

Dalam perhitungan derajad kebebasan faktor dan level diperoleh: 

(Banyaknya faktor) x (banyak level – 1) = 7 x (2-1) = 7 

Sehingga faktor kendali yang diambil adalah: db 7 x (2-1) = 7, maka 

array ortogolan yang  terpilih adalah L 8(2
7
) seperti dapat dilihat pada 

tabel 3.4 

 

Tabel   3.4   Matrik Orthogonal Array   L8(2
7
) 

Trial 
Nomor kolom 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 2 2 2 2 

3 1 2 2 1 1 2 2 

4 1 2 2 2 2 1 1 

5 2 1 2 1 2 1 2 

6 2 1 2 2 1 2 1 

7 2 2 1 1 2 2 1 

8 2 2 1 2 1 1 2 
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Faktor noise adalah: db = 1 x (2 – 1) = 1, maka array orthogonal yang 

diambil adalah L4(2
3
) 

 

Trial 
Columns 

1 2 3 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 2 1 2 

4 2 2 1 

 

Tabel 3.5Seting eksperimen pembuatan ethanol yang baik 

 

 

Trial Kombinasi Faktor Level Faktor Level 

1 A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

1,5 ml 

0,9 ml 

50
o
C 

1 g 

4,5 Ph 

3hari/72 Jam 

79
o
C 

2  A1,B1,C1,D2,E2,F2,G2 Alfa-amilase 

Glukoamilase 
Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

1,5 ml 

0,9 ml 
50

o
C 

2 g 

5 Ph 

6 hari/144 Jam 

90
o
C 

3 A1,B2,C2,D1,E1,F2,G2 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

1,5 ml 

1,8 ml 

60
o
C 

1 g 

4,5 Ph 

6 hari/144 Jam 

90
o
C 

 

 

4 A1,B2,C2,D2,E2,F1,G1 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

1,5 ml 

1,8 ml 

60
o
C 

2 g 

5 Ph 

3hari/72 Jam 

79
o
C 

5 A2,B1,C2,D1,E2,F1,G2 Alfa-amilase 3,0 ml 
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Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

0,9 ml 

60
o
C 

1 g 

5 Ph 

3hari/72 Jam 

90
o
C 

6 A2,B1,C2,D2,E1,F2,G1 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

3,0 ml 

0,9 ml 

60
o
C 

2 g 

4,5 Ph 

6 hari/144 Jam 

79
o
C 

7 A2,B2,C1,D1,E2,F2,G1 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

3,0 ml 

1,8 ml 

50
o
C 

1 g 

5 Ph 

6 hari/144 Jam 

79
o
C 

8 A2,B2,C1,D2,E1,F1,G2 Alfa-amilase 

Glukoamilase 

Suhu 

Ragi Tape 

Keasaman 

Fermentasi  

Destilasi 

3,0 ml 

1,8 ml 

50
o
C 

2 g 

4,5 Ph 

3hari/72 Jam 

90
o
C 

 

3.9 Pengolahan Data 

  Data-data yang dihasilkan dari tahap pengerjaan diolah dengan 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas adalah uji kebaikan yang sesuai antar frekuensi yang 

teramati dengan frekuensi harapan. 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu cara untuk menguji homogenitas dari 

beberapa variansi populasi yang memiliki distribusi normal 

3. ANOVA 

Analysis of Variance (AOVA) adalah suatu metode matematika yang 

membagi-bagikan variabilitas kedalam sumber variansi dan derajat 

bebas yang bersesuain dari suatu eksperimen. 

4. Menghitung SNR (Signal to Noise Ratio) 
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Berdasarkan target mutu dari hasil pengolohan bioethanol yang ingin 

dicapai bahwa semakin besar semakin baik hasilnya 

5. Melaksanakan Eksperimen Konfermasi 

Eksperimen konfermasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah 

rancangan usulan yang didapat bisa memperbaiki kualitas bioethanol 

yang diolah 

6. Uji beda 

Uji beda dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan apakah data 

eksperimen konfirmasi sama atau berbeda dengan hasil prediksi. 

3.10 Bahan dan Alat – alat yang dipergunakan dalam penelitian ini 

3.10.1 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut : 

1. Singkong (Singkong Gajah) 

2. Alpa-amilase 

3. Gluko-amilase 

4. Ragi, pupuk urea, pupuk NPK 

5. Air dan HCL 

3.10.2 Alat  

Alat yang dipergunakan dalam penelitian pembuatan Bioetanol 

diantaranya : 

1. 3 buah drum Fermentor untuk fermentasi 

2. 1 buah dandang Untuk masak 

3. 1 Unit kompor gas 

4. 1 unit pencacah kelapa 

5. 1 unit timbangan 

6. 1 buah alat pengaduk 

7. 1 buah thermometer Air raksa 

8. 2 buah suntikan 

9. 1 buah gelas ukur 

10. 1 buah Alkohol meter 

11. 1 Timbangan Digital 

12. 1 unit alat destilasi 

13. 1 Unit PH Meter 
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3.11 Pelaksanaan Eksperimen 

Melaksanakan suatu percobaan sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan pada orthogonal array 

3.11.1  Cara Mengolah Singkong Menjadi Bioetanol 

Kita bahas terlebih dahulu mengenai pengolahan ubi kayu segar berkadar pati 

28%, l. Proses tersebut berlangsung sebagai berikut. 

- Kupas kasar ubi kayu segar sebanyak 10 kg. Cuci dan giling dengan mesin 

penggiling listrik, mesin bensin, atau diesel. 

- Masukan bubur ubi kayu ke dalam dandang yang terbuka penuh bagian 

atasnya. 

- Tambahkan air 40 liter dan aduk sambil dipanasi menggunakan kompor , gas. 

- Tambahkan 1,5 ml enzim alfa-amilase (dapat dibeli di toko kimia Khusus). 

Panaskan selama 30-60 menit pada suhu sekitar 90
o
C. 

- Dinginkan hingga suhu menjadi 55-60
o
C. Gunakan alat penukar panas untuk 

mempercepat proses pendinginan. 

- Tambahkan 0,9 ml enzim gluko-amilase 

- Jaga temperature pada kisaran 55-60
o
C selama 3 jam, lalu dinginkan hingga 

suhu di bawah 35
o
C. Gunakan alat penukar panas untuk mempercepat proses 

pendinginan. 

- Tambahkan 1 g ragi roti, urea 65 g, dan NPK 14 g. Selenjutnya dimasukkan 

kedalam drum Fermentor, Biarkan selama 72 jam dalam keadaan tertutup, 

tetapi tidak rapat agar gas karbon dioksida yang terbentuk bisa keluar. 

Fermentasi yang berhasil ditandai dari aroma seperti tape, suara gelembung 

gas yang naik ke atas, dan keasaman (pH) di atas 4. 

- Pindahkan cairan yang mengandung 7-9% bioetanol itu ke dalam drum lain 

yang didesai sebagai penguap (evaporator). 

- Masak menggunakan listrik,  hingga keluar uapnya menuju alat destilasi. Hal 

ini terindikasi melalui rambatan panas dalam pipa menuju alat destilasi dan 

kenaikan temperature pada Penel kontrol. Nyalakan aliran air di kondensor 

pengembun uap bioetanol. 

- Tahan temperatur bagian atas kolom destilasi pada suhu 79
o
C ketika cairan 

bioetanol mulai keluar. Kontrol temperature dapat dilakukan dengan 

menggunakan listrik yang sudah diseting dengan menggunakan sensor yang 

ada pada tabung evaporator ke panel yang sudah ditentukan besar suhunya  

- Selanjutnya etanol yang diperoleh diukur kadar alkoholnya,.Suhunya,Volume 

dan PHnya 
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- Keluarkan limbah yang ada didalam drum dan pisahkan antara limbah padat 

dari limbah cair.    

3.11.2 Prosedur pengumpulan data 

Pengempulan dara primer dilakukan dengan suatu proses pengolahan bahan-

bahan yang telah disiapkan pada laboratorium Energi Baru dan terbarukan pada Fakultas 

Teknologi Industri, Universitas Balikpapan. 

Tabel 3.6 Hasil Pengamatan Penelitian pembuatan bioetanol 

No Percobaa Pengamatan Hasil 

1 Pertama Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

3 Hari 

60 % 

39⁰C 

282 ml 

5,63 

2 Kedua Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

6 Hari 

68% 

37⁰C 

320 ml 

5,58 

3 Ketiga Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

6 Hari 

60% 

40⁰C 

460 ml 

5,20 

4 Keempat Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu  

Volume 

PH 

3Hari 

76% 

41⁰C 

360 ml 

5,35 

5 Kelima Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

3Hari 

75% 

39⁰C 

346 ml 

5,52 

6 Keenam Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

6 Hari 

74% 

40⁰C 

350 ml 

5,32 

7 Ketujuh Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

6 Hari 

71% 

39⁰C 

286 ml 

5,22 

8 Kedelapan Waktu 

Kadar Alkohol 

Suhu 

Volume 

PH 

3Hari 

70% 

38⁰C 

370 ml 

5,30 
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