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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang dikembangkan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu KBK dan KTSP, dengan menggunakan 

pembelajaran yang bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran 

guna untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan hard skill dan 

soft skill  yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
1
 Para pendidik 

tampaknya kurang mengembangkan kreatifitas mereka untuk merencanakan, 

menyiapkan, dan membuat bahan ajar secara matang yang kaya iniasi 

sehingga kurang menarik bagi peserta didik.
2
 Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara dengan salah satu pendidik bidang studi kimia di SMK Farmasi 

Ikasari Pekanbaru yang mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan hanya 

sebatas LKS dan buku panduan saja, dan tidak adanya bahan ajar yang 

berbasis penelitian laboratorium. Sehingga dibuat bahan ajar yang berbasis 

penelitian laboratorium yang akan menarik minat peserta didik dalam proses 

pembelajaran khususnya bidang studi kimia. 

Materi pelajaran kimia yang memerlukan bahan ajar yang berbasis 

penelitian laboratorium adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah 

satu senyawa hidrokarbon yang sangat penting. Minyak bumi diperoleh dari 

proses pembusukan mikroorganisme di laut yang terbentuk jutaan tahun yang 
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lalu. Salah satu kompetensi dasar pada materi minyak bumi yaitu 4.3 

menalarkan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan 

dan kesehatan serta mengajukan gagasan cara mengatasinya. Indikator pada 

kompetensi ini membahas tentang penggunaan bahan bakar alternatif selain 

minyak bumi dan menganalisis bahan bakar alternatif selain minyak bumi dan 

gas alam. 

Sumber bahan bakar alternatif salah satunya adalah bioetanol. Bioetanol 

bersifat multiguna karena dapat dicampur dengan bensin dengan komposisi 

berapapun tetap memberikan dampak yang positif. Bioetanol diproduksi 

dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku hayati. Etanol merupakan 

cairan tak berwarna dengan karakteristik antara lain mudah menguap, mudah 

terbakar, larut dalam air, tidak karsinogenik dan jika terjadi pencemaran tidak 

memberikan dampak lingkungan yang signifikan.
3
 

Bioetanol dibuat dengan cara fermentasi. Umumnya fermentasi etanol 

dapat memberikan hasil yang memuaskan bila menggunakan ragi roti 

(saccharomyces sp). Saccharomyces cereviceae mempunyai daya konversi 

gula yang sangat tinggi karena menghasilkan enzim zimase. Jenis mikroba ini 

mampu mengubah cairan yang mengandung gula menjadi alkohol dan gas 

CO2 secara cepat dan efisien.
4
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Pemanfaatan bahan-bahan yang mengandung serat kasar dengan 

karbohidrat yang tinggi, dimana semua bahan yang mengandung karbohidrat 

dapat diolah menjadi bioetanol dengan menggunakan  bantuan dari aktivitas 

mikroba.
5
 Pemanfaatan tanaman yang mengandung karbohidrat sebagai 

bahan baku pembuatan bioetanol ini dapat dikaitkan dengan kandungan ayat 

suci Al-qur’an yaitu Ali imrat ayat 191: 

                                

              

Artinya : 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka periharalah kami 

dari siksa neraka”. 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap mahkluk ciptaan Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala mempunyai hikmah dan manfaat tertentu, ciptaan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berupa langit, bumi dan segala isinya tidaklah ada 

yang sia-sia.  

Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar di Asia dan setiap tahun 

produksinya terus meningkat. Pada penelitian sebelumnya kulit pisang telah 

banyak digunakan dalam pembuatan bioetanol, sedangkan pemanfaatan 

bonggol batang pisang sebagai bahan baku pembuatan bioetanol hanya 

sedikit. Tentunya limbah batang pisang juga memiliki potensi, hal ini 
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didukung dengan tingginya kadar karbohidrat didalam batang pisang. Kadar 

karbohidrat dalam batang pisang pada bagian bonggol sebanyak 66,2 %, 

karbohidrat dalam bonggol batang pisang terutama berupa serat. Banyaknya 

limbah batang pisang, dikarenakan tanaman pisang hanya dapat berbuah 

sekali.
6
 Selama ini batang pisang hanya digunakan sebagai pakan ternak.

7
 

sehingga pemanfaatan batang pisang dianggap belum maksimal. 

Bonggol batang pisang dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam 

klorida (HCl), hal ini diterapkan karena harga enzim yang sangat mahal dan 

sulit didapatkan.
8
 Dimana konsentrasi yang digunakan sangat kecil, bertujuan 

untuk memecah ikatan lignin, selulosa dan hemiselulosa agar mudah 

didegradasi menjadi glukosa.
9
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pemanfaatan batang pisang sebagai bioetanol 

dengan judul “Pemanfaatan Bonggol Batang Pisang (Musa paradisiaca) 

dalam Pembuatan Bioetanol dan analisis potensinya sebagai bahan ajar pada 

Materi Minyak Bumi”. 
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B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah, yaitu: 

1. Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informal, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran.
10

 

2. Minyak bumi merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang sangat 

penting.  Minyak bumi diperoleh dari proses pembusukan mikroorganisme 

di laut yang terbentuk jutaan tahun yang lalu.
11

 

3. Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi sumber yang dapat 

diperbaharui untuk aditif bahan bakar yang berbahan dasar biomassa, atau 

etanol yang terbuat dari sumber hayati yang mengandung pati, gula dan 

tanaman berselulosa lainnya.
12

 

4. Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang penting pada proses 

fermentasi, karena mampu memproduksi alkohol dalam konsentrasi 

tinggi.
13

 

5. Tanaman pisang merupakan tanaman yang bersifat monokarpik, artinya 

hanya sekali berbuah dan sesudah berbuah akan mati.
14
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6. Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang 

menghasilkan satu zat baru atau lebih.
15

 

C. Batasan Masalah 

Bioetanol yang didapatkan dari bonggol batang pisang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga penulis membatasi permasalahan 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Interpretasi proses dan hasil penelitian sebagai bahan ajar menggunakan 

jenis penelitian mixed methods research exploratory design. Penelitian 

Mixed methods research exploratory design adalah metode penelitian 

yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian 

kuantitatif. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu bonggol batang pisang 

dengan jenis pisang kepok. 

3. Variabel yang diamati adalah kadar ragi (2, 4, 6, dan 8 gram) dengan 

waktu fermentasi selama 7 hari. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah proses dan hasil penelitian pemanfaatan bonggol batang pisang 

(Musa paradisiaca) dalam pembuatan bioetanol dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar Kimia pada materi Minyak Bumi? 
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2. Berapakah optimalisasi kadar ragi yang digunakan untuk memperoleh 

bioetanol maksimal dari bonggol batang pisang? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses dan hasil penelitian pemanfaatan bonggol 

batang pisang (Musa paradisiaca) dalam pembuatan bioetanol dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar kimia pada materi minyak bumi. 

b. Untuk mengetahui optimalisasi kadar ragi yang digunakan untuk 

memperoleh bioetanol maksimal dari bonggol batang pisang. 

2. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, guru, siswa 

dan juga masyarakat luas, diantaranya: 

a. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana Strata 

Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus 

untuk menambah wawasan berfikir dalam rangka ikut serta 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai bioetanol dari bonggol 

batang pisang (Musa paradisiaca). 
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b. Guru 

Manfaat bagi guru sebagai bahan ajar kimia untuk 

memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran terutama 

materi minyak bumi.  

c. Siswa 

Manfaat bagi siswa sebagai sumber belajar terutama pada 

materi minyak bumi.  

d. Masyarakat 

Bagi masyarakat manfaatnya berupa memberikan pengetahuan 

mengenai pemanfaatan limbah batang pisang dalam pembuatan 

bioetanol. Memberikan informasi mengenai pengaruh kadar ragi 

terhadap hasil etanol. Dan untuk meningkatkan nilai guna dan 

ekonomis dari batang pisang. 


