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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latarbelakang 

Krisis energi yang melanda dunia membuat kelangkaan bahan bakar 

minyak (BBM) dan kenaikan harga BBM sudah tidak bisa diatasi lagi. 

Persediaan minyak bumi dunia semakin menipis dan harganyapun terus 

melonjak seiring dengan perkembangan teknologi dan industri. Sehingga 

kebutuhan akan sumber energi makin meningkat terutama minyak bumi. 

Untuk itu, pencarian energi alternatif berbasis tumbuh-tumbuhan merupakan 

salah satu pilihan guna membuat bioetanol sebagai sumber energi alternatif 

(Malle, D dkk. 2014). 

Salah satu bahan alternatif bahan bakar minyak non fosil adalah 

bioetanol terbarukan yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. 

Bioetanol sebagai salah satu bahan bakar alternatif masyarakat belum 

diterapkan sama sekali karena masih dalam tahap penelitian dan uji coba. 

Padahal di Indonesia, banyak sekali sumber daya alam hayati yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi bioetanol (Malle, D dkk. 

2014). Salah satu sumber daya alam hayati yang dapat digambarkan sebagai 

bahan baku adalah air kelapa. 

Kelapa merupakan sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial. 

Pohon kelapa dapat tumbuh dengan baik di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Masyarakat pada umumnya sangat akrab dengan kelapa karena 

penggunaannya sebagai santan pada masakan sehari-hari, ataupun sebagai 

minyak kelapa. Sebut saja pemanfaatan kelapa sebagai bahan baku kosmetik, 

kopra putih, pernak-pernik barang seni, bahan pembuatan shampoo, margarin, 

karbon aktif, bahan baku obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena begitu 

ragamnya manfaat dari kelapa ini, maka tidaklah mengherankan jika kelapa 

mendapat julukan sebagai pohon kehidupan (the tree of life). 

Pengolahan kelapa secara industri biasanya menyisakan air kelapa 

yang tidak dimanfaatkan atau dibuang (limbah). Namun, air kelapa masih 
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mengandung gula- gula sederhana yang dapat dikonversi menjadi bioetanol 

melalui proses fermentasi.  

Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber 

karbohidrat (pati) menggunakan bantuan mikroorganisme  (Malle, D dkk. 

2014). Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung pati atau 

karbohidrat, dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau 

glukosa dengan beberapa metode diantaranya dengan hidrolisis asam dan 

secara enzimatis. Glukosa yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses 

fermentasi atau peragian dengan menambahkan yeast atau ragi sehingga 

diperoleh bioetanol. 

Bioetanol yang dihasilkan mempunyai banyak manfaat diantaranya 

digunakan untuk bahan dasar industri farmasi dan campuran bahan bakar 

kendaraan. Jika bioetanol dipakai sebagai campuran bahan bakar maka akan 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan jika dapat 

mengurangi ketergantungan pemakaian bahan bakar fosil maka dapat 

mengurangi produksi gas rumah kaca dan gas-gas penyebab hujan asam. 

Penggunaan bahan bakar etanol ini tidak menimbulkan pencemaran udara 

sehingga aman untuk digunakan (Malle, D dkk. 2014). 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1.Bagaimana perbedaan antara massa ragi dan waktu fermentasi terhadap 

hasil kadar bioetanol limbah air kelapa ? 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1. Bahan baku utama limbah air kelapa. 

1.3.2. Jenis ragi yang digunakan ragi roti. 

1.3.3. Alat destilator bioetanol model refluk bertingkat. 

1.4 Tujuan 

1.4.1. Mengetahui perbedaan massa ragi dan waktu fermentasi terhadap kadar 

yang dihasilkan bioetanol limbah air kelapa. 

1.5 Manfaat 

1.5.1. Sebagai pembelajaran mahasiswa khususnya teknik mesin konsentrasi 

konversi energi. 
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1.5.2. Menghasilkan solusi pengembangan energi terbarukan untuk masa 

depan. 

1.5.3. Meningkatkan nilai jual air kelapa yang tidak terpakai. 

1.5.4. Mengurangi limbah air kelapa yang terbuang oleh pasar atau industri. 
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