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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rambutan (Nephelium lappaceum L.) merupakan buah yang tumbuh di 

daerah tropis seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Thitilertdecha et al., 

2010). Produksi buah rambutan di Indonesia pada tahun 2013 melebihi 517 ton 

(BPS, 2013). Akan tetapi, pemanfaatan rambutan hanya terbatas pada daging 

buahnya saja sedangkan bagian kulit dan biji dibuang sebagai limbah 

(Thitilertdecha et al., 2010). Usaha pemanfaatan kulit rambutan telah banyak 

dilakukan, baik sebagai pakan ruminansia (Mulyanto, 1993), pewarna alami 

(Lydia et al., 2001), atau pewarna tekstil (Prasetio, 2014).  

 Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan kulit rambutan mengandung 

senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan. Ibrahim et al. (2013) menunjukkan 

aktivitas antibakteri dalam ekstrak biji dan kulit rambutan. Tjandra et al. (2006) 

menunjukkan aktivitas antioksidan pada ekstrak kulit rambutan akibat kandungan 

senyawa fenolik, steroid, terpenoid, dan flavonoid. Kandungan senyawa fenolik 

dalam kulit rambutan menyebabkan kulit rambutan memiliki potensi untuk 

dimanfaatkan sebagai inhibitor fermentasi (Sutton, 2011). Hal ini dibuktikan oleh 

beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kulit rambutan mampu 

menghambat fermentasi yang berlangsung pada pembuatan cider (Benardo, 2012; 

Suhartaty, 2014; Manuella, 2014; Astria, 2014) dan tapai (Jonatan, 2014). 

 Aren (Arenga pinnata Merr.) merupakan tanaman yang air sadapannya 

(nira) dimanfaatkan sebagai sumber gula. Menurut Tangkuman et al. (2010) nira 
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aren memiliki kandungan total gula yang tinggi, yaitu sekitar 6-16% sehingga 

dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bioetanol. Akan tetapi, nira aren 

tergolong mudah rusak (perishable) akibat fermentasi spontan yang terjadi 

menghasilkan asam cuka selain alkohol selama penyimpanan nira aren 

(Tangkuman et al., 2010). Oleh sebab itu, sejumlah nira aren yang terkumpul 

setiap satu kali penyadapan harus mengalami proses pemurnian menjadi bioetanol 

setelah difermentasi selama 2-3 hari pada kondisi anaerob untuk mendapatkan 

nira aren dengan kandungan etanol sebesar 4.0-4.5%. Hal ini menyebabkan proses 

pemurnian harus dilakukan berulang kali dalam volume yang hanya terbatas pada 

satu kali penyadapan sehingga efisiensi produksi menjadi rendah (Lay dan 

Heliyanto, 2011). 

 Rendahnya efisiensi produksi bioetanol nira aren menyebabkan kebutuhan 

bioetanol Indonesia tidak dapat terpenuhi setiap tahunnya. Setiap tahunnya 

permintaan bioetanol di Indonesia mencapai 6,000,000 kL yang sebagian besar 

digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak (Prihandana dan Hendroko, 

2008). Di lain pihak produktivitas bioetanol di Indonesia hanya mencapai 174,000 

kL setiap tahunnya dari berbagai bahan baku, terutama molase atau tetes tebu 

(Bustaman, 2008). Sedangkan nira aren memiki potensi produksi bioetanol yang 

sangat tinggi, yaitu 2,211,300 kL tiap tahunnya apabila 30,000 ha lahan aren 

digunakan untuk memproduksi bioetanol (Tenda, 2009). 

 Oleh sebab itu, fermentasi nira aren perlu dikontrol sehingga nira aren 

dapat disimpan lebih lama. Usaha pengontrolan proses fermentasi nira aren telah 

dilakukan, diantaranya dengan menggunakan kulit kayu buli (Firdaus dan Sinda, 

2003), batang nangka (Lubis, 2013), buah safat, biji jarak, biji kemiri, minyak 
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kelapa, bahkan detergen oleh petani aren di Bengkulu (Marsigit, 2005). Daun 

jambu mete, kulit kayu kesambi, kulit batang nangka, sabut kelapa, kulit 

batang/buah manggis, kulit batang/buah langsat, akar kawao, natrium benzoat, 

ataupun kapur tohor juga digunakan oleh petani aren untuk menghambat proses 

fermentasi nira aren. Akan tetapi, bahan pengawet seperti kulit kayu buli hanya 

mampu menunda pencapaian kadar alkohol tertinggi hingga hari kelima saja 

untuk kemudian didistilasi dalam produksi bioetanol (Firdaus dan Sinda, 2003).  

 Pemanfaatan kulit rambutan sebagai penghambat fermentasi nira aren 

belum dilakukan padahal kulit rambutan memiliki potensi sebagai inhibitor 

fermentasi (Benardo, 2012; Jonatan, 2014; Suhartaty, 2014; Manuella, 2014; 

Astria, 2014). Oleh sebab itu, penggunaan kulit rambutan sebagai inhibitor 

fermentasi pada nira aren diharapkan mampu menunda proses fermentasi alkohol 

yang terjadi hingga beberapa hari sehingga nira aren dapat disimpan lebih lama 

tanpa terjadinya proses fermentasi yang signifikan. Peningkatan masa simpan nira 

aren dapat memberikan dampak positif bagi petani nira aren karena pengolahan 

nira dapat dilakukan setelah pengumpulan nira dalam jumlah lebih besar sehingga 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani dalam memproduksi bioetanol. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 Beberapa penelitian terhadap kulit rambutan telah menunjukkan bahwa 

ekstrak kulit rambutan mengandung senyawa yang dapat menghambat proses 

fermentasi. Oleh karena itu, kulit rambutan berpotensi untuk diaplikasikan pada 

nira aren sebagai inhibitor fermentasi sehingga proses fermentasi nira aren dapat 

berjalan lebih lambat. Aplikasi kulit rambutan pada nira aren setelah disadap dari 

pohonnya diharapkan dapat memperpanjang umur simpan nira aren sehingga nira 
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aren dapat disimpan dalam jumlah yang lebih besar untuk beberapa hari tanpa 

terjadinya reaksi fermentasi yang signifikan. Umur simpan nira aren yang 

diperpanjang tersebut akan memberikan manfaat kepada petani aren melalui 

peningkatan efisiensi dan produktivitas bioetanol dari nira aren. Pada penelitian 

ini dilakukan usaha penghambatan fermentasi nira aren menggunakan kulit 

rambutan basah, kering dan ekstrak kulit rambutan dengan pelarut etanol. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperlambat proses 

fermentasi alkohol pada nira aren sebagai bahan baku pembuatan etanol melalui 

aplikasi kulit rambutan basah, dan ekstrak kulit rambutan dengan pelarut etanol 

dalam konsentrasi yang berbeda. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan kisaran konsentrasi kulit rambutan basah dan kering yang 

menunjukkan aktivitas penghambatan fermentasi nira aren yang paling efektif 

untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Menentukan pengaruh penambahan kulit rambutan basah berdasarkan hasil 

yang paling efektif dari tujuan khusus sebelumnya dan ekstrak kulit rambutan 

dengan pelarut etanol pada konsentrasi berbeda terhadap sifat fisik dan kimia 

nira aren selama penyimpanan. 

3. Mengevaluasi kualitas bioetanol yang dihasilkan dari proses distilasi nira aren 

yang telah diberi perlakuan kulit rambutan basah, kering, dan ekstrak etanol.  


