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BAB I 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Telah lama sampah menjadi permasalahan serius di berbagai kota besar di 

Indonesia, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus 

dengan sampah yang dihasilkan tiap harinya. Sampah berdasarkan kandungan 

zat kimia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah 

anorganik. Sampah anorganik pada umumnya tidak mengalami pembusukan, 

seperti plastik, logam, styrofoam, kaca dan lainnya. Sedangkan sampah 

organik pada umumnya mengalami pembusukan, seperti daun, sisa makanan, 

buah-buahan dan lainnya. Penanganan sampah organik masih belum optimal 

dalam pemanfaatannya ditambah lagi dengan produksi sampah yang begitu 

besar setiap harinya semakin memberikan dampak buruk juga bagi 

lingkungan. 

Salah satu cara untuk mengatasi sampah yaitu memanfaatkannya dengan 

menggunakan metode biokonversi (proses pengubahan sampah menjadi 

bahan bakar termasuk didalamnya sebagai bioetanol dengan melibatkan 

mikroorganisme) (Muslihah, 2012). Tumbuhan yang berpotensi 

menghasilkan bioetanol antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat 

tinggi, seperti nira, tebu, aren, sorgum, ubi kayu, garut, batang pisang, ubi 

jalar, jagung, bonggol jagung, tetes tebu, jerami, dan bagas (ampas tebu)  

(Komarayati dan Gusmailina, 2010). Namun permasalahan yang sering 

terjadi pada pembuatan bioetanol adalah sedikitnya bioetanol yang dihasilkan 

mengakibatkan biaya produksi tinggi, hal ini disebabkan oleh proses 

fermentasi yang kurang optimal (Fauzi, 2011). 

Banyak pohon pepaya yang tumbuh di Indonesia yang buahnya tidak 

dimanfaatkan secara maksimal. Biasanya buah pepaya hanya digunakan 

sebagai buah meja, rujak, jus tetapi jika terlalu matang atau sudah berhari-hari 

cenderung mendekati busuk biasanya dibuang. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi dilakukan penelitian tentang Pembuatan Bioetanol Dari 
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Limbah Pepaya ( Carica Papaya L.) Dengan Mesin Destilasi Bioetanol 

Sistem Refluk Bertingkat. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan antara ragi roti dan ragi tape ? 

2. Berapa kadar etanol pada limbah pepaya ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Menggunakan bahan baku limbah pepaya 

2. Waktu fermentasi 7 hari 

1.4 Tujuan 

Penilitian ini bertujuan untuk membuat bioetanol dari limbah pepaya dengan 

jenis ragi yang berbeda. 

1.5 Manfaat 

1. Sebagai pembelajaran mahasiswa untuk khususnya teknik mesin 

konsentrasi konversi energi 

2. Menghasilkan solusi pengembangan energi terbarukan untuk masa depan 

3. Meningkatkan nilai jual pepaya yang sudah tak terpakai untk para petani 

dan pedagang 

 


