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ABSTRACT 

This study aims to determine the form of the fungus Aspergillus oryzae 
inoculum and concentration of the right ingredient to obtain high levels of 
ethanol. The study was conducted in the laboratory with two stages. The 
first stage: the multiplication of the fungus Aspergillus oryzae in medium 
Potato Dextose Agar (PDA) as well as the manufacture of liquid and solid 
inoculum. Second phase: saccharification and fermentation of ethanol 
from food waste, which are arranged in Completely Randomized Design 
(CRD) with a single factor experimental design consisted of four 
treatments, namely: the ratio of inoculum liquid water on the base 
material (1:1), a liquid inoculum comparison of water on the base 
material (2:1), inoculum ratio of solid to water in the base material (1:1), 
inoculum ratio of solid to water in the base material (2:1). The results 
showed that the use of the fungus Aspergillus oryzae inoculum form that is 
both solid form of inoculum with a ratio of water to the base material (1:1) 
to obtain ethanol of 18.8 ml with the ethanol content of 7%.  
Key words: Leftover food restaurant, Aspergillus oryzae inoculum, the 

concentration of the base material 

                                                
 

 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia menghadapi masalah dalam krisis energi. Dalam 

Peraturan Pemerintah No 5/2006 dalam kurun 2007-2010, pemerintah 
menargetkan mengganti 1,48 miliar liter bensin dengan bioetanol lantaran 
kian menipisnya cadangan minyak bumi. Saat ini di Indonesia, bioetanol 
banyak diproduksi dari bahan baku singkong, sedangkan di Amerika 
menggunakan bahan baku jagung. Permasalahannya adalah bahan baku 
yang banyak digunakan saat ini merupakan bahan pangan utama sehingga 
dapat menimbulkan masalah kerawanan pangan. Limbah rumah tangga di 
Indonesia hingga saat ini belum dimanfaatkan secara khusus untuk 
mengatasi kebutuhan energi, padahal dilihat dari jumlah penduduk 
Indonesia menjadikannya potensi sangat luar biasa. Jika setiap orang 
menghasilkan sampah organik sekitar 100 gram per hari maka untuk 
penduduk Indonesia 220 juta orang, produksi sampah organik bisa 
mencapai 22.000 ton dan bisa dimanfaatkan untuk bahan dasar bioetanol. 
Bahan organik dari limbah rumah tangga atau restoran mengandung 
karbohidrat dan gula yang dapat dikonversi menjadi produk bioetanol yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi (Nuriyanti, 2007). 

Kesulitan dari pemanfaatannya adalah karena orang Indonesia 
tidak terbiasa untuk membuang sampah dengan memisahkannya terlebih 
dahulu antara sampah organik dengan non organik.Pemanfaatan limbah 
menjadi etanol pada dasarnya adalah memanfaatkan sisa-sisa sumber 
karbohidrat yang terdapat pada limbah tersebut untuk diubah menjadi 
etanol secara fermentasi aerobik.Selanjutnya sisa sumber karbohidrat yang 
belum dapat termanfaatkan menjadi etanol diolah kembali melalui 
fermentasi anaerobik menjadi gas metan (biogas). 

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk pembuatan 
bioetanol adalah energi dari bahan organik yaitu Pemanfaatan secara 
simultan limbah rumah makan, sampah rumah tangga bahkan dedaunan 
atau brangkasan  sisa panen yang dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan bahan bakar selain mengurangi beban pembuangan limbah 
restoran, sampah rumah tangga yang menjadi masalah utama di kota-kota 
besar di Indonesia. Namun permasalahannya adalah pada sulitnya proses 
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hidrolisis dan sakarifikasi karena limbah tersebut bukan hanya 
mengandung pati, tetapi juga mengandung selulosa atau lignin yang sangat 
sulit dihidrolisis menjadi gula dan difermentasi menjadi etanol. (Astuti dan 
Suwondo, 2010). 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menentukan bentuk 
inokulum jamur Aspergilus oryzae yang tepat dalam proses fermentasi 
Sisa makanan Rumah Makan, (2) Mendapatkan konsentrasi bahan dasar 
yang tepat dengan perbandingan jumlah air yang sesuai agar diperoleh 
rendemen yang tinggi dan konsentrasi bioetanol pada sisa makanandengan 
dengan kadar yang tinggi. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di laboratorium dengan dua tahap.  
Tahap pertama : Pembuatan inokulum cair dan padat. Perbanyakan jamur 
Aspergillus oryzae pada mediumPotato Dextose Agar (PDA). Pembuatan 
inokulum cair dengan medium Potato Dextose Cair (PDC) di shaker 
selama 3x24 jam. Sedangkan untuk inokulum padat yaitu dengan media 
pembawa/carrier dari tepung ketan yang dicampur dengan akuades 
kemudian diterilkan dengan autoklaf 1210 atm selama 15 menit. 
Tahap ke dua : Sakarifikasi dan Fermentasi Bioetanol Sisa Makanan. 
Metode percobaan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan rancangan percobaan faktor tunggal yang terdiri dari 4 perlakuan 
yaitu kombinasi macam inokulum dengan konsentrasi bahan dasar yang 
divariasi perbandingan airnya. Adapun kombinasi perlakuannya  sebagai 
berikut : 

A = inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B = inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C = inokulum padat dg perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D = inokulum padat dg perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

 Masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 12  
perlakuan. Setiap kombinasi terdiri dari 4 sampel korban untuk diamati 
hari ke 0, 1, 2 dan 3. Sehingga total keseluruhan terdapat 48 perlakuan. 
Setiap perlakuan diamati masing-masing 3 sampel untuk semua variabel. 
Proses sakarifikasi dan fermentasi limbah sisa makanan dengan 

inokulum jamur Aspergillus oryzae dan S. cerevisiae berlangsung selama 
4 hari dengan kondisi anaerob pada suhu kamar. 

 Parameter yang Diamati kadar karbohidrat, protein, lemak, air 
dan abu. Dengan mengetahui kadar karbohidrat selanjutnya dilakukan 
analisis kadar selulosa, lignin, non selulosa (hemiselulosa). Uji 
Mikrobiologi selama Proses Sakarifikasi dan Fermentasi, uji Kimia selama 
Proses Sakarifikasi dan Fermentasi yaitu Kandungan Pati dengan Uji Iod, 
Kadar Gula Pereduksi, Total Asam Tertitrasi, Tingkat Keasaman, volume 
destilat (ml), Kadar Alkohol (%). Data hasil penelitian kemudian 
dilakukan pengujian menggunakan sidik ragam (Analisys of variance) 
pada taraf 5%, bila ada beda nyata antar perlakuan maka dilakukan uji 
lanjut dengan menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test), 
Data pengamatan periodik diamati dengan grafik dan histogram. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karekterisasi Sisa Makanan Rumah Makan 

Sisa makanan rumah makan yang digunakan adalah dari kantin UMY 
yang rata-rata membuang limbah sebesar 4,32 kg/harinya Komposisi 
limbah sisa makanan adalah karbohidrat, kemudian ada  sisa sayur 
beraneka macam dan ada juga sisa makanan yang berprotein. Sumber 
karbohidrat mempunyai presentasi yang tinggi yaitu sebesar 24,52% 
yang terdiri dari nasi 15,44%, mie 8,21%, dan kentang 
0,87%(Komposisi terlampir). Hasil ini kemudian dilakukan analisis 
proksimat untuk mengetahui kandungan karbohidrat, lemak, protein, 
air, serat yang hasilnya seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Baku Sisa Makanan 
NO. Komponen Analisa  Kadar (%) 
1. Air 70,79 

2. Abu 1,20 

3. Protein 5,43 

4. Lemak 5,70 

6. Karbohidrat: 10,90 

 1. Serat Kasar 5,97 

 1) Selulose 1,35 

 2) Lignin  2,41 

 2. Hemi Selulose  5,73 

7. Energi 116,79 Calori/100 gr 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa sisa makanan rumah makan 

memiliki persentase kandungan air yang paling tinggi yaitu mencapai 
70,79%. Presentase kandungan karbohidrat sebesar 10,90% dengan energi 
sebesar 116, 79 kalori/100gram. Kandungan karobohidrat dengan 
presentase 10,90% ini terdiri dari serat kasar (selulosa, lignin) dan 
hemiselulosa. Hal ini memungkinkan untuk terbentuk etanol. Meskipun 
komponen dalam serat kasar yang berupa hemiselulosa dan lignin tidak 
mampu dirombak ikatan rantainya olah jamur Saccharomyces cereviseae 
dan Aspergillus oryae dan hanya ada beberapa komponen dalam serat 
kasar yang mampu dirombak. Selain itu komponen karbohidrat yang 
berupa hemiselulosa sebesar 3,73% juga tidak dapat dirombak semuanya 
hanya beberapa komponen diadalamnya oleh Saccharomyces cereviseae 
dan Aspergillus oryae karena ikatannya yang komplek.  

B.Uji Mikrobiologi selama Proses Sakarifikasi dan Fermentasi 

Uji mikrobiologi dilakukan dengan metode plate count seri 
penegenceran 10-8 10-9 10-10 pada Potato Dextrose Agar yang diinkubasi 
selama 3x24 jam. Adapun aktivitas mikrobia yang ditunjukkan pada 
Gambar 1 sebagai berikut: 

 
 
 

 
  

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Total Mikroba 

Selama Proses Fermentasi 
Keterangan: 

A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam yaitu pada hari ke-0 sampai 
hari ke-3 (lampiran 2) menunjukkan bahwa dari ke empat perlakuan tidak 
mempunyai pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan jumlah 
mikrobia. Hal ini terjadi karena dalam pertumbuhan mikrobia ada 
beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan mikrobia. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
mikrobia yaitu nutrisi, suhu, pH dan oksigen (Anonim, 2006). 

Dari hasil ke empat perlakuan yang sudah dijelaskan diatas, hari 
ke-1 mikrobia mulai memasuki fase pertumbuhan logaritma yang pada 
fase ini mikrobia mulai melakukan pembelahan sel paling cepat dengan 
waktu generasi pendek sehingga dapat dilihat dari kenaikan jumlah 
mikrobia pada hari tersebut, kecuali pada perlakuan inokulum cair dengan 
perbandingan air pada bahan dasar (2:1) dan inokulum padat dengan 
perbandingan air pada bahan dasar (2:1) mengalami penurunan. Hal ini 
terjadi karena subrat yang digunakan untuk pertumbuhan mikrobia lebih 

25	  

75	  

125	  

175	  

225	  

275	  

325	  

0	   1	   2	   3	  

10
8 	  C

FU
/m

l	   A

B

Pengamatan	  Hari	  Ke-‐	  



4 
 

sedikit, karena pengenceran bahan dasar perbandingan airnya dua kali 
lebih banyak dibandingkan subratnya hal ini jelas asupan nutrisi yang 
diperoleh mikroba untuk pertumbuhan lebih sedikit. Berbeda hanya 
dengan yang perlakuana perbandingannya air dan bahan badar 1:1 substrat 
yang digunakan untuk pertumbuhan seimbang.  

Perbedaan pertumbuhan mikroba juga dipengaruhi dengan bentuk 
pemberian inokulum pada perlakuan. Untuk perlakuan inokulum cair 
mikroba mangalami penurunan dihari ke-2 kemudian  meningkat kembali 
pada hari ke-3. Sedangkan perlakuan dengan menggunakan inokulum 
padat pada hari ke-2 sampai ke-3 mengalami kenaikan tanpa penurunan 
jumlah dihari ke-2. Hal ini terjadi karena jumlah spora pada inokulum 
padat lebih banyak sehingga proses adaptasi lebih cepat, berbeda dengan 
inokulum cair dengan jumlah yang ssedikit proses adaptasi untuk memulai 
pertumbuhan lebih lambat. Selain itu hasil ini dikarenakan inokulum padat 
yang digunakan sudah menggunakan carrier yang sesuai yaitu tepung 
ketan yang mana tepung ketan mempunyai kandungan amilopektin yang 
sukar dirombak oleh enzim amilase yang dimiliki jamur Aspergillus 
oryzae, sehingga metabolisme kerja dapat ditahan atau diminimalkan. 
Akan tetapi, setelah jamur ini diaplikasihan dalam substrat yang sesuai, 
maka jamur akan mulai bekerja dengan optimal. 

C.Uji Kimia Selama Proses Sakarifikasi dan Fermentasi 

1.Kandungan pati dengan uji Iod. Untuk mengetahui kandungan 
pati/amilum pada sisa makanan rumah makan yang difermentasikan 
dengan Aspergillus oryzae  dan S. cereviciae dengan meneteskan larutan 
Iod 0,05 N ke setiap masing-masing sampel. Larutan Iodin akan diabsorbsi 
oleh polisakarida atau amilum yang terkandung dalam sisa makanan 
rumah makan sehingga membentuk warna biru.  

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 2. Hasil uji Iod selama proses fermentasi 
Hari Ke- Perlakuan 

0 1 2 3 
     

A 2+ 2+ 2+ 2+ 
B 3+ 2+ 2+ 1+ 
C 3+ 2+ 2+ 2+ 
D 3+ 2+ 2+ 1+ 

(+) semakin kecil angka yang mengikuti +, semakin tinggi sakarifikasi 
 
Keterangan: 
A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

Dari hasil pengujian, warna biru terbentuk pada semua perlakuan. 
Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sisa makanan rumah makan terdapat 
pati atau amilum. Pada hasil analisis proksimat (Tabel3) juga memperkuat 
adanya amilum dalam sisa makanan yaitu dengan presentasi  karbohidrat 
yang tergantung di dalamnya. Selama fermentasi, intensitasnya cenderung 
menurun menunjukkan bahwa amilum dirombak menjadi bioetanol. Untuk 
hasil pengujian hari ke 3,  kandungan pati paling rendah pada perlakuan 
inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) dan 
perlakuan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar 
(2:1).  

2.Kadar gula reduksi. Pada proses sakarifikasi, pati dirubah menjadi 
glukosa. Kadar gula reduksi digunakan sebagai indikator terjadinya proses 
sakarifikasi dan fermentasi. Persentase perubahan gula reduksi 
berdasarkan sidik ragam, sebagai berikut: 
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Tabel 3 . Rarata Kadar Gula Reduksi Selama Pengujian 
Rata-rata kadar gula reduksi  

(%) 
 

Macam Perlakuan 
Hari 
ke-0 

Hari 
ke-1 

Hari 
ke-2 

Hari 
ke-3 

A 5,97a 5,40b 5,57b 5,77a 
B 5,55b 6,40a 5,85a 5,72a 
C 5,17c 4,97c 3,90d 3,82b 
D 5,52d 4,90c 4,17c 3,90b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak menunjukkan beda 
nyata pada jenjang nyata 5% berdasarkan uji sidik ragam, tanda (-) 
menunjukkan tidak ada interaksi antar perlakuan. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan ada beda nyata disetiap 
perlakuan pada hari ke 0 hingga hari ke 3 (Lampiran 3). Perubahan kadar 
gula reduksi dapat dilihat pada Gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 
                      Gambar 2. Gafik Persentase Kadar Gula Reduksi pada  

Keterangan: 
A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

Perlakuan inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1)  
sudah terjadi hirolisis pati yang relatif stabil selama fermentasi (Tabel 2), 
pada hari ke-1 mikroba mengalami kenaikan (Gambar 1), tetapi kadar gula 
reduksinya menurun, ini karena mikroba lebih tertekan pada 
pertumbuhannya dibandingkan merombak karbohidrat menjadi gula. 
Kemudian dihari berikutnya mikroba mulai mengalami penurunan yang 
ditandai dengan kanaikan kadar gula reduksinya (Gambar 2). Untuk 
perlakuan inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
hidrolisis asamnya kuat (Tabel 2), pertumbuhan mikrobanya turun dan 
kadar gula reduksinya mengalami kenaikan. Hal ini karena mikroba lebih 
pada aktivitas selulotiknya yaitu mengubah karbohidrat menjadi gula 
dibandingkan pertumbuhannya. 

Perlakuan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan 
dasar (1:1) dari awal fermentasi sampai akhir pertumbuhan mikroba 
mengalami kenaikan dan proses hidrolisis sedang, akan tetapi kadar gula 
reduksinya mengalami penurunan. Mikroba pada perlakuan ini lebih pada 
aktivitas pertumbuhnnya dibandingkan aktivitas selulolitiknya. Sedangkan 
pada perlakuan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar 
(2:1) hidrolisisnya kuat (Tabel 2), pertumbuhan mikrobanya turun, 
sehingga kadar gula pereduksi mengalami peningkatan (Gambar 2). 

 
3.Total Asam Tertitrasi. Pengujian tingkat keasaman dari proses 
fermentasi dapat diukur dengan menggunkan metode titrasi. Total asam 
tertitrasi  berdasarkan sidik ragam dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 3.  Rata-rata Total Asam Tertitrasi 
Perlakuan Rerata Total Asam 

Tetritasi  (%) 
Inokulum cair + perbandingan air:bahan dasar(1:1)       18,31   b 
Inokulum cair + perbandingan air:bahan dasar (2:1)       16,08   c 
Inokulum padat+perbandinganair:bahan dasar (1:1)       23,67   a 
Inokulum padat+perbandinganair:bahan dasar (2:1)      22,33    a 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak menunjukkan beda nyata pada 
jenjang nyata 5% berdasarkan uji sidik ragam, tanda (+) menunjukkan ada interaksi antar 
perlakuan. 
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Hasil analisis sidik ragam total asam titrasi ( lampiran 4)  menunjukkan 
bahwa semua perlakuan sisa makanan rumah makan yang difermentasi 
memberikan pengaruh secara signifikan terhadap total asam titrasi, dan 
terdapat beda nyata antar semua perlakuan. Tabel 4 menyebutkan hasil 
rata-rata total asam tertitrasi paling rendah adalah 16,08% dari perlakuan 
Inokulum cair + perbandingan air:bahan dasar (2:1), sedangkan untuk hasil 
rata-rata total asam paling tinggi dari perlakuan Inokulum padat 
+perbandingan air:bahan dasar (1:1) yang presentase hasilnya sebesar 
23,67%. 

Konsentrasi inokulum yang digunakan dalam bentuk yang berbeda 
dan konsentrasi bahan dasar akan mempengaruhi aktivitas fermentasi, 
sehingga presentase total asam tertitrasinya mengalami beda nyata. 
Perubahan total asam tertitasi dalam dilihat dalam Gambar 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Gafik Total Asam Tertitrasi 
Keterangan: 

A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

dari grafik total asam tertitrasi, hasil yang diperoleh mengalami 
peningkatan seiring dengan penurunan gula reduksi dari hari ke 0 hingga 
hasil akhirnya dan berbeda secara nyata untuk semua perlakuan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa gula reduksi pada sisa makanan  
terfermentasi menjadi etanol dan asam. . 

Perlakuan  inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan 
dasar (1:1) merupakan hasil tertinggi total asam tertitrasi yaitu sebesar 
36,85%. Kenaikan jumlah asam titrasi ini menunjukkan bahwa fase 
pembentukan etanol terlewati dan etanol perlahan-lahan berubah menjadi 
asam. Perubahan keasaman media ini merupakan salah satu indikator 
aktivitas metabolisme sel dimana inokulum sudah mulai memproduksi 
senyawa asam  seperti asam laktat, asam asetat atau asam piruvat. Asam 
asetat tersebut merupakan asam yang dihasilkan dari fermentasi  alkohol. 
Sesuai dengan pernyataan Maiorella dkk (1981) dalam Fitriana (2011) 
selama fermentasi alkohol, selain dihasilkan alkohol dan CO2, dihasilkan 
pula asam asetat, asam butirat, asam laktat, dan lain-lain. Peningkatan  pH  
substrat  diduga karena terbentuk asam dari hasil metabolisme inokulum 
sehingga meningkatkan kadar asam dalam substrat selama asetifikasi 
berlangsung.  

Total asam tertitrasi yang memiliki total asam tertitrasi paling 
rendah yaitu pada perlakuan  inokulum cair dengan perbandingan air pada 
bahan dasar (2:1) dengan total asam sebesar 25,01%. Pada perlakuan ini 
diduga alkohol yang dihasilkan masih akan bertambah kadarnya apabila 
waktu fermentasi diperpanjang karena proses fermentasi alkohol belum 
terjadi dengan maksimal. 

4.Tingkat keasaman (pH). pH dari substrat atau media fermentasi 
merupakan salah satu faktor yangmenentukan kehidupan khamir dan 
terpengruh oleh asam yang dihasilkan selama fermentasi. Berikut adalah 
grafik pH hasil pengujian selama proses fermentasi: 
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Gambar 4. Tingkat keasaman substrat selama proses fermentasi 
Keterangan: 
A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C.inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

Berdasarkan gambar 4, pada hari ke-0 semua perlakuan memiliki 
pH 5,0. Akan tatapi, setelah memasuki hari ke-1 pHnya mulai berbeda 
antara perlauan satu dengan perlakuan lainnya. Hasil ini juga menunjukkan 
bahwa sampai pada akhir pengujian pH yang paling tinggi adalah pada 
perlakuan Inokulum cair + perbandingan air:bahan dasar (1:1) yaitu 
dengan pH akhir sebesar 4,5. Sedangkan untuk derajat keasaman yang 
paling rendah hasil akhirnya adalah perlakuan Inokulum padat+ 
perbandingan air:bahan dasar (1:1). Hal sesuai dengan total asam yang 
terbentuk selama fermentasi berlangsung. 

 
D. HASIL ETANOL 

1.Volume Destilat (ml).   
Hasil akhir dari proses destilasi dapat dilihat pada gambar10 berikut ini: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Grafik volume etanol 

Keterangan: 
A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C.inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

Volume etanol yang dihasilkan berdasaarkan grafik pada Gambar 
10 menujunkan bahwa volume etanol yang paling tinggi adalah pada 
perlakuan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
sebanyak 18,8 ml. Kemudian diikuti dengan perlakuan inokulum cair 
dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) yang volumenya sebesar 
13,8ml. Sedangkan untuk perlakuan inokulum cair dengan perbandingan 
air pada bahan dasar (2:1) dan inokulum padat dengan perbandingan air 
pada bahan dasar (2:1), masing-masing adalah 13,7 ml dan 14,4 ml. 
Perolehan hasil yang berbeda ini terjadi karena variasi perbandingan air 
dan bahan baku yang digunakan. Dengan adanya air maka proses destilasi 
menjadi berbeda-beda. Hal ini Atas dasar perbedaan titik didih air (100 0C) 
dan titik didih alkohol (780C), sehingga yang akan menguap terlebih 
dahulu adalah alkohol. Dengan menjaga destilasi maka hanya komponen 
alkohol saja yang akan menguap.Dengan memanaskan larutan pada suhu 
rentang 78 – 100oC akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap. 
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2.Kadar Alkahol (%). Bioetanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia dari 
proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan 
mikroorganisme. Bioetanol dibuat dengan bahan baku bahan bergula 
seperti tebu, nira aren, bahan berpati seperti jagung, dan ubi-ubian, bahan 
berserat yang berupa limbah pertanian (Anonim 2008). Proses fermentasi 
dimulai ketika mikroba yeast dan Aspergillus oryzae dengan enzim 
invertase mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2, kemudian bereaksi 
dengan air membentuk asam karbonat. Glukosa berasal dari inversi 
sukrosa oleh khamir menghasilkan glukosa dan fruktosa.Tahap pemisahan 
etanol dari larutan hasil fermentasi dilakukan dengan destilasi sederhana 
pada suhu 70-80°C selama 6 jam. Untuk mengetahui kadar etanol dari 
masing-masing bentuk perlakuan adalah pada Gambar 6 yang tersaji 
sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gambar 6. Kadar Akhir Etanol Selama Proses Fementasi 

Keterangan: 
A. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
B. inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
C.inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) 
D. inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 

 
 

Gambar 6 Grafik hasil presentase kadar etanol setara atau sama 
dengan volume yang dihasilkan(Gambar 6) kadar etanol yang paling tinggi 
yaitu pada perlakuan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan 
dasar (1:1) sebanyak 7%. Kemudian diikuti dengan perlakuan inokulum 
cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (1:1) yang volumenya 
sebesar 4%. Sedangkan perolehan hasil kadar etanol paling rendah adalah 
perlakuan inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) 
dan inokulum padat dengan perbandingan air pada bahan dasar (2:1) yang 
mana kadar etanolnya sama sebesar 2%. 

Perlakuan inokulum cair dengan perbandingan air pada bahan 
dasar (1:1)  mikroba yang diaplikasikan lebih sedikit, pertumbuhan 
mikrobanya bagus (Gambar 5), diikuti dengan hidrolisis kuat, kadar 
gulanya turun, meskipun pada akhirnya mengalami kanaikan kambali, 
tetapi tidak terlalu tinggi, sehingga volume dan kadar etanol yang 
dihasilkan sedikit. Pada perlakuan inokulum cair dengan perbandingan air 
pada bahan dasar (2:1) mikroba pertumbuhannya sangat menurun, ini bisa 
disebabkan karena air lebih banyak dibandingkan bahan dasarnya, kadar 
gulanya naik, akan tetapi kadar etanol dan volumenya menurun. Ini karena 
fermentasi langsung dilanjutkan keproses fermentasi asam. 

Berbeda halnya dengan perlakuan inokulum padat dengan 
perbandingan air pada bahan dasar (1:1)  aktivitas mikrobanya selalu 
mengalami kenaikan, yang selain tumbuh mikroba juga melakukan 
aktivitas metabolit dengan baik yang ditandai dengan penurunan skor 
hidrolisis pati dan kenaikan gula dihari pertamanya. Sehingga volume dan 
kadar etanolnya tinggi. Sedangkan pada perlakuan inokulum padat dengan 
perbandingan air pada bahan dasar (2:1)  mikrobanya banyak, tetapi air 
yang ada lebih banyak dibandingkan bahan baku, sehingga 
pertumbuhannya tidak bagus. Gula reduksinya diakhir pengujian sangat 
rendah dan tingginya total asam tertitrasi membuat kadar etanol yang 
dihasilkan rendah. 
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KESIMPULAN 
1. Karakterisasi sisa makanan rumah makan yang memiliki 

kandungan kimia yaitu untuk kadar air 70,79%, karbohidrat 
10,8%, serat kasar 5,97%, hemi selulose 5,73%, selulose 1,35% , 
dan lignin 2,41%, kadar lemak 5,%, protein 5,% dan kadar 
abu1,23%. 

2. Penggunaan bentuk inokulum jamur Aspergillus oryzae yang baik 
untuk digunakan dalam perlakuan selama proses fermentase 
adalah bentuk inokulum padat dengan masa sporulasi 7 hari dan 
jumlah pertumbuhannya sebesar 29x106 CFU/ml. 

3. Perlakuan dengan konsentrasi bahan dasar dengan perbandingan 
air (1:1) memiliki hasil paling tinggi yaitu mendapatkan volume 
destilat sebesar 18,8 ml dengan kadar etanol 7%. 

4. Perlakuan dengan inokulum cair tidak terbukti mendapatkan 
etanol dengan kadar tertinggi karena jumlah spora lebih sedikit 
dan isolat jamur tidak tumbuh merata dalam medium PDC yang 
digunakan, melainkan membentuk miselia. 
 

Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian terhadap umur inkubasi mikrobia yang 

digunakan. 
2. Perlu adanya tempat pengujian yang sesuai dengan jumlah bahan 

baku dan starter yang digunakan. 
3. Perlunya dilakukan penyesuain antara media perbanyakan dan 

media fermentasi agar fase adaptasi tidak berlangsung lama.  
4. Medium pertumbuhan untuk inokulum cair sebaiknya 

menggunakan medium yang sesuai untuk perbanyakan inokulum 
jamur yang mampu menghasilkan spora seperti medium pati cair. 
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Lampiran 
 

Tabel 1. Presentase Sisa Makanan Rumah Makan Hasil Observasi 

NO. Jenis 
Presentase 

(%) NO. Jenis 
Presentase 

(%) 

1. Nasi 15,44 15. 
Kacang 
Panjang 3,18 

2. Mie 8,21 16. Bayam 1,74 
3. Telur 4,1 17. Kulit Alpukat 2,55 

4. 
Ampas 
Kelapa 8,71 18. Mangga 3,82 

5. 
Tulang 
Ayam 4,45 19. Ikan 5,9 

6. Tomat 2,02 20. Daun Bawang 0,93 
7. Timun 6,65 21. Buncis 3,3 
8. Kobis 3,01 22. Bawang 0,69 

9. Sawi 4,91 23. 
Daun 
Singkong 4,17 

10. Wortel 5,2 24. Kulit nanas 1,79 
11. Tahu 0,4 25. Daun Teh 1,79 
12. Kerupuk 1,5 26. Cabai 2,08 
13. Seledri 0,4 27. Daun Pisang 2,08 
14. Kentang 0,87       
     Data Primer Hasil Observasi sisa Makanan (2011) 

   
 
a. Limbah Rumah Makan      b. Aspergilus oryzae        c. Bioetanol 


