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ABSTRAK 

 

 
Beras ketan hitam merupakan salah satu hasil pertanian yang memiliki jumlah produksi yang 

cukup besar di Indonesia. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk 

olahan makanan, salah satunya tape. Masyarakat dalam membuat tape terkadang rasanya 

asam dan terkadang pahit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jenis dan dosis 
ragi terhadap kualitas fermentasi tape ketan hitam (Oryza sativa var. Setail). Jenis penelitian 

ini adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam pola 

faktorial dengan 2 faktor, yaitu  faktor I jenis jamur dengan 4 perlakuan yaitu: J0= ragi pasar 
(kontrol), J1= jamur Rhizopus oryzae+Sacchaomycess cerevisiae, J2= jamur Aspergillus 

oryzae+Saccharomycess cerevisiae, J3= jamur  Rhizopus oryzae+Aspergillus 

oryzae+Saccharomycess cerevisiae dan faktor II dosis ragi dengan 3 perlakuan yaitu : R0= 
dosis ragi 1 g, R1= dosis ragi 2 g, R2= dosis ragi 3 g. Sehingga total perlakuan 12 dan 2 kali 

ulangan dan didapat 12 x 2 = 24 satuan unit percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan dosis dan jenis ragi berpengaruh terhadap kualitas fermentasi tape ketan hitam 

(Oryza sativa var. Setail) tetapi interaksi dosis dan jenis ragi tidak berpengaruh terhadap 
kadar etanol dan kadar gula reduksi. Pada jenis ragi, kadar etanol tertinggi yaitu pada ragi 

pasar (kontrol) sebesar 2,2500 % dan kadar gula reduksi tertinggi yaitu pada ragi jamur 

Rhizopus oryzae, Aspergillus oryzae dan Saccharomycess cerevisiae sebesar 10,4385 %. 
Sedangkan pada dosis ragi, kadar etanol tertinggi yaitu pada dosis 3 g sebesar 2,2500 % dan 

kadar gula reduksi tertinggi yaitu pada dosis 1 g sebesar 8,9093 %. Jenis ragi Rhizopus 

oryzae, Aspergillus oryzae dan Saccharomycess cerevisiae memberikan hasil terbaik  

terhadap kualitas fermentasi tape ketan hitam (Oryza sativa var. Setail). Kemudian dosis ragi  
1 g memberikan hasil optimal terhadap kualitas fermentasi tape ketan hitam (Oryza sativa 

var. Setail).  

 

Kata Kunci: Ragi, Ketan Hitam (Oryza sativa var. Setail) 
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ABSTRACT 

 
 
Black glutinous rice is one of the agricultural products that have a considerable amount of 
production in Indonesia. So it has the potential to be developed into a variety of processed 
food products, one of them tape. Society in making tape sometimes tastes sour and 
sometimes bitter. The purpose of this study was to determine the effect of yeast type and 
dose on the fermentation quality of black glutinous tape (Oryza sativa var Setail). This 
research is an experiment using completely randomized design (CRD) in a factorial design 
with two factors, namely I kind of mushroom with four treatments, namely: J0 = yeast 
markets (control), J1 = fungus Rhizopus oryzae + Sacchaomycess cerevisiae, J2 = mushroom 
Aspergillus oryzae + Saccharomycess cerevisiae, J3 = fungus Aspergillus oryzae Rhizopus 
oryzae + + Saccharomycess cerevisiae yeast dose and the second factor with 3 treatments, 
namely: R0 = 1 g dose of yeast, R1 = a dose of 2 g yeast, R2 = a dose of 3 g yeast. So the total 
treatment 12 and 2 times replication and obtained 12 x 2 = 24 units of experimental unit. 
The results showed that the use of doses and types of yeast fermentation affect the quality 
of black sticky tape (Oryza sativa var. Setail) but the interaction of dose and type of yeast has 
no effect on ethanol and sugar reduction. In the type of yeast, the highest ethanol content in 
the yeast markets (control) of 2.2500% and the highest reducing sugar levels in yeast fungus 
Rhizopus oryzae, Aspergillus oryzae and Saccharomycess cerevisiae amounted to 10.4385%. 
While at the dose of yeast, the highest ethanol content is at a dose of 3 g of 2.2500% and the 
highest reducing sugar content is at a dose of 1 g of 8.9093%. Yeast type Rhizopus oryzae, 
Aspergillus oryzae and Saccharomycess cerevisiae gives the best results on the quality of 
fermented black sticky tape (Oryza sativa var. Setail). Then a 1 g dose of yeast gives optimum 
results on the fermentation quality of black glutinous tape (Oryza sativa var Setail). 
 
 
Keywords: Yeast, Black Ketan (Oryza sativa var. Setail) 
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PENDAHULUAN 

Beras ketan merupakan salah 

satu dari sekian banyak hasil pertanian 

yang memiliki jumlah produksi yang 

cukup besar di Indonesia. Sehingga 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

berbagai produk olahan makanan. 

Menurut Anonim (2015a:1), rata-rata 

petani yang menanam beras ketan setiap 

tahunnya antara 5.000 - 7.000 hektar. 

Rata-rata produksinya antara 5- 7 ton per 

hektar. Sedangakan menurut Oemar 

(2013:1), Indonesia termasuk produsen 

beras terbesar di dunia. Dengan produksi 

mencapai 40,29 juta ton pada tahun 

2012, Indonesia menempati urutan 

ketiga setelah Cina (160 juta ton) dan 

India (115 juta ton).  

Jambi Kabupaten Bungo 

Kecamatan Pelepat Desa Rantau 

Keloyang merupakan salah satu daerah 

penghasil beras ketan. Dimana 

peningkatan produksi dan produktivitas 

tanaman padi di Kabupaten Bungo tidak 

lepas dari sumbangan produksi padi 

ladang. Padi ladang yang banyak 

ditanam oleh petani di Desa Rantau 

Keloyang, Kecamatan Pelepat, 

Kabupaten Bungo diakui oleh petani 

merupakan padi lokal. Padi ladang lokal 

tersebut antara lain adalah Seni Bungin, 

Seni Murai, Perak Halus, Silang, Seigon, 

Ugan, Kuku Balam, Ketan Putih, Ketan 

Merah, dan Ketan Hitam. Kekayaan 

jenis padi lokal ini merupakan sumber 

plasma nutfah padi. Hasil ubinan yang 

telah dilakukan mencapai 3.5 ton/ha 

(Meilin, 2015:1). 

Ada beberapa varietas ketan 

yaitu ketan putih, hitam dan  merah. 

Dari ketiga varietas yang sudah banyak 

dikenal masyarakat ini adalah ketan 

hitam dan putih yang paling banyak 

diproduksi. Selain itu kandungan pada 

masing-masing ketan ini memiliki 

keistimewaan yaitu pada beras ketan 

putih seluruh patinya merupakan 

amilopektin. Sedangkan pada beras 

ketan hitam  mengandung pigmen 

antosianin, sehingga berwarna ungu 

pekat mendekati hitam gelap. Antosianin 

merupakan salah satu jenis antioksidan, 

zat yang mampu mencegah kanker, 

sehingga makin gelap warnanya maka 

makin baik untuk mencegah kanker. 

Pada beras ketan merah sebenarnya 

sama dengan beras ketan hitam. Namun 

karena kandungan antosianin tidak 

sebanyak pada beras ketan hitam, maka 

warnanya merah keunguan.(Anonim, 

2012:4) 

Pada umumnya beras ketan 

dimanfaatkan masyarakat Indonesia 

untuk membuat olahan makanan 

tradisional, misalnya; rengginang dan 

lemper. Selain itu beras ketan biasa 

disajikan dalam bentuk olahan bubur. 

Sebenarnya beras ketan dapat diolah 

menjadi sajian makanan yang memiliki 

nilai gizi lebih tinggi untuk dikonsumsi, 

yaitu dengan mengolahnya menjadi 

olahan makanan fermentasi. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan 

keanekaragaman pangan di Indonesia. 

Menurut Winarno (1980:61), 

makanan yang mengalami fermentasi 

biasanya mempunyai nilai gizi yang 

lebih tinggi daripada bahan asalnya. Hal 

ini tidak hanya disebabkan karena 

mikroba bersifat katabolik atau 

memecah komponen-komponen yang 

kompleks menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga lebih mudah 

dicerna, tetapi mikroba juga dapat 

mensintesis beberapa vitamin yang 

kompleks dan faktor-faktor 
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pertumbuhan badan lainnya, misalnya 

produksi dari beberapa vitamin seperti 

riboflavin, vitamin B12 dan provitamin 

A. 

 Menurut Anonim (2017:1), harga 

beras ketan di Jambi yaitu Rp.27000/kg 

untuk beras ketan hitam. Dimana harga 

beras ketan ini cukup tinggi. Sehingga 

perlu adanya pengolahan makanan siap 

saji secara khusus, salah satunya dengan 

mengolahnya menjadi makanan 

fermentasi yaitu tape ketan. Dengan 

demikian harga ketan yang mahal dapat 

menghasilkan makanan yang memiliki 

nilai gizi dengan kualitas yang bagus. 

Dan  penjualan ketan dalam bentuk siap 

saji mampu mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar dibanding hanya diolah 

menjadi makanan yang biasa diolah 

masyarakat seperti; rengginang, lemper 

dan lainnya. Hal ini dikarenakan 

makanan fermentasi memiliki manfaat 

yang cukup besar bagi kesehatan tubuh. 

Masyarakat sebenarnya sudah 

mengolah ketan menjadi olahan 

makanan fermentasi yaitu tape. Karena 

tape merupakan makanan turun temurun 

warisan nenek moyang kita. Sehingga 

perlu adanya pelestarian agar warisan ini 

tidak menghilang. Namun, masyarakat 

dalam membuat tape terkadang rasanya 

asam dan terkadang pahit. Ini terjadi 

karena ragi yang digunakan berasal dari 

jamur alam, dan tidak diketahui secara 

pasti jamur apa yang ada di ragi. Selain 

itu, dalam proses pembuatannya belum 

memiliki dosis pasti ragi yang 

digunakan. Mereka membuat tape 

menggunakan ragi hanya dengan dosis 

kira-kira saja. Dan sulit diketahui secara 

pasti dosis ragi yang benar. Hal ini 

mengakibatkan sering terjadi kegagalan 

dalam pembuatan tape ketan. Sehingga 

kualitas tape ketan meliputi rasa, warna, 

aroma dan teksturnya tidak konsisten. 

Menurut Hasanah (2008:16) 

fermentasi tape ketan hitam selama 3 

hari menghasilkan kadar etanol sebesar 

1,056%. Sutanto (2005:125) menyatakan 

kandungan etanol dalam tape yang 

difermentasi dari beras ketan putih lebih 

besar dibanding dengan tapai beras 

ketan hitam. Kemudian Fatimah 

(2011:15) menyatakan kualitas 

organoleptik tape ketan yang 

menggunakan ragi tradisional lebih baik 

dibandingkan tape ketan menggunakan 

ragi pasar, yaitu rasa tape manis sedikit 

asam, tekstur lebih lunak berair, aroma 

tidak terlalu menyengat dan warna tape 

yang lebih putih kekuningan.  

Berdasarkan dari uraian di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  yang berjudul: “Pengaruh 

Penggunaan Dosis Dan Jenis Ragi 

Terhadap Kualitas Fermentasi Tape 

Ketan Hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh dosis dan 

jenis ragi terhadap kualitas fermentasi 

tape ketan hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa) dan untuk mengetahui dosis 

dan jenis ragi yang memberikan hasil 

terbaik  terhadap kualitas fermentasi 

tape ketan hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa) serta untuk mengetahui 

interaksi dosis dengan jenis ragi 

terhadap kualitas fermentasi tape ketan 

hitam (Oryza sativa forma glutinosa). 

 

METODE PENELITIAN 

  Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen yang 

menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dalam pola faktorial 
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dengan 2 faktor, yaitu  faktor I jenis 

jamur dengan 4 perlakuan yaitu: J0= 

ragi pasar (kontrol), J1= jamur 

Rhizopus oryzae + Sacchaomycess 

cerevisiae, J2= jamur Aspergillus 

oryzae + Saccharomycess cerevisiae, 

J3= jamur  Rhizopus oryzae + 

Aspergillus oryzae + Saccharomycess 

cerevisiae dan faktor II dosis ragi 

dengan 3 perlakuan yaitu : R0= dosis 

ragi 1 g, R1= dosis ragi 2 g, R2= dosis 

ragi 3 g. Sehingga total perlakuan 12 

dan 2 kali ulangan dan didapat 12 x 2  

=24 satuan unit percobaan.  

 

Pembuatan Media PDA (Potato 

Dekstrosa Agar) 

Penggunaan PDA (Potato 

Dekstrosa Agar) sebagai media 

tumbuh jamur dan khamir meliputi 

beberapa tahap antara lain 

penimbangan PDA bubuk sebanyak 

7,8 g dan dilarutkan 200 ml aquadest 

di dalam erlenmeyer. Kemudian 

dipanaskan hingga PDA larut, dan 

disterilisasi dengan menggunakan 

autoclave pada suhu 121ºC dan 

tekanan uap air 15 lbs selama 15 

menit. Kemudian larutan ini dituang 

kedalam 10 tabung reaksi sebanyak 5 

ml dan biarkan hingga membeku 

(Fitriyanah:2007:28). 

Pembiakan Jamur Mikroskopis 

 Jamur mikroskopis dibiakkan 

pada media PDA miring sebanyak 5 

ml yang telah steril, dengan cara di 

strik dan ditutup rapat dengan kapas 

dan alumunium foil selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 30ºC selama 48 

jam. Setelah diinkubasi akan terlihat 

pertumbuhan khamir, yang disebut 

sebagai kultur induk (Fitriyanah, 

2007:31).  

Pembuatan Starter Ragi 

Pembuatan starter ragi dibuat 

menggunakan biakan jamur murni. 

Masing- masing jamur dibiakkan 

dalam 5 ml biakan miring PDA yaitu, 

Saccharomycess cerevisiae, Rizophus 

oryzae dan Aspergillus oryzae lalu 

diinkubasi selama 6 hari. Setelah itu 

tambahkan 5 ml akuades dan 

homogenkan menggunakan vortex. 

Lalu masukan biakan jamur murni ke 

dalam masing - masing adonan ragi 

yang telah disterilisasi. 

Adonan ragi yang pertama 

berisi tepung beras, bumbu – bumbu 

ragi yang telah steril dan jamur murni 

S.cerevisiae ditambah R.oryzae. 

Sedangkan adonan ragi yang kedua 

berisi tepung, bumbu – bumbu ragi 

yang telah steril dan jamur murni 

S.cerevisiae ditambah A.oryzae. 

Menurut Baskhara (2014:10) starter 

dibuat dengan cara menumbuk 0.2 g 

bawang putih, 1 g lengkuas dan 0.3 g 

lada putih hingga halus. Campurkan 

bumbu yang telah dihaluskan tadi 

dengan 20 g tepung beras. Lalu 

ditambahkan air tebu sedikit demi 

sedikit hingga merata.  

Kemudian timbang dan cetak 

masing – masing adonan ragi menjadi 

1 g, 2 g dan 3 g. Agar tetap steril 

semua kegiatan dilakukan di dalam 

enkas yang steril dan saat 

penimbangan adonan dilapisi dengan 

alumunium foil. Lalu diletakan di atas 

nampan alumunium yang telah diberi 

kode, dan ditutup menggunakan 

alumunium foil. Kemudian diinkubasi 

dalam inkubator dengan suhu 30ºC 

hingga mikroorganisme tumbuh dan 

berkembang biak. 
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Pembuatan Tape Ketan Hitam 

Pembuatan tape ketan hitam 

dibuat dengan cara mencuci beras 

ketan hitam kemudian direndam 

selama 24 jam  selanjutnya dikukus 

dengan dandang selama 1 jam. Lalu 

didinginkan pada suhu ruangan 

didalam inkubator. Selanjutnya ke 

dalam tiap 100 gram sampel 

ditaburkan ragi dengan jenis jamur dan 

dosis ragi yang berbeda. Kemudian 

dibungkus rapat dengan daun pisang 

steril dan diberi kode yang sesuai. 

Selanjutnya disimpan dalam inkubator 

selama 3 hari pada suhu kamar 30⁰C.  

 

Pemurnian Etanol 

Menurut Hasanah (2008:66), 

etanol dimurnikan dengan metode 

destilasi yaitu dengan  menggunakan 

evavorator. Adapun proses destilasi 

alkohol pada tape ketan yaitu, 

pertama-tama ditimbang 25 gram tape 

ketan dan ditumbuk sampai halus 

dengan menggunakan mortar. 

Ditambah 25 ml aquadest. Proses 

selanjutnya, campuran tersebut 

dimasukkan dalam labu alas bulat dan 

labu destilat dipasang pada alat 

destilasi dan ditetapkan pada suhu 

78ºC. didestilasi dan destilat hasil 

destilasi ditampung dalam Erlenmeyer. 

Destilat yang didapat ditimbang dalam 

satu gram, lalu dimasukkan dalam 

botol kecil dengan ukuran 10 ml dan 

ditutup rapat. Destilat yang disimpan 

dalam botol siap untuk dianalisis 

dengan menggunakan alkohol meter 

(hydrometer).  

 

 

 

Pengamatan 

1. Perhitungan Kadar Etanol 
 Etanol hasil destilasi sebanyak 

25 ml dari masing-masing sampel 

dihitung dengan menggunakan alkohol 

meter, yaitu dengan cara etanol 

dimasukkan kedalam gelas ukur. 

Kemudian dicelupkan alkohol meter 

hingga tenggelam. Skala pada 

permukaan etanol menunjukkan % 

kadar etanol yang diperoleh 

( Hasanah:2008:67). 

 

2. Perhitungan Kadar Gula 
Pengukuran kadar glukosa 

dilakukan dengan menggunakan 

metode Fenol. Sampel sebanyak 1 ml 

dipipet kemudian ditambahkan 0,5 ml 

Fenol 5 %. Selanjutnya, ditambahkan 

2,5 ml H2SO4 Pa perlahan-lahan 

melalui dinding tabung Vortex lalu 

diaduk dan didiamkan selama 10 

menit. Kemudian, dicukupkan 

volumenya hingga 10 ml, di vortex 

lagi dan didiamkan di water bath pada 

suhu 25C. sampel kemudian diukur 

kadar gula reduksinya dengan 

menggunakan Spectophotometer pada 

panjang gelombang 510 nm. 

Absorbansinya diplotkan dengan kurva 

standar dari glukosa 1 mg/ml 

(Hasanah, 2008:69). 

 

3. Uji Organoleptik 

Setelah terbentuk tape ketan 

kemudian dilakukan pengujian 

organoleptik pada 15 orang panelis 

yang suka tape. Lalu panelis diminta 

memberikan penilaian  sesuai 

kesannya serta tertulis pada lembaran 

yang disediakan pada Lampiran 10. 

Dimana organoleptik merupakan 

pengujian terhadap bahan makanan 
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berdasarkan kesukaan. Menurut 

Gusman (2013:22) uji mutu hedonik 

lebih spesifik dari pada sekedar kesan 

suka suka atau tidak suka. Mutu 

hedonik dapat bersifat umum, yaitu 

baik atau buruk dan bersifat spesifik 

seperti empuk atau keras untuk daging, 

lembut atau keras untuk nasi. Skala 

hedonik pada uji mutu hedonik sesuai 

dengan tingkat mutu hedonik. Jumlah 

tingkat skala juga bervariasi yaitu 7 

skala, 6 skala dan 3 skala tergantung 

dari rentang mutu yang diinginkan dan 

sensitivitas antar skala. Skala uji mutu 

hedonik yang peneliti pakai adalah 3 

skala yaitu 3, 2 dan 1.  

Penilaian terhadap warna, rasa, 

tekstur dan aroma dilakukan dengan 

uji mutu hedonik dengan kriteria 

penilaian. 

Skor untuk uji mutu hedonik terhadap 

warna adalah : 

3 = Hitam Sekali  

2 = Hitam 

1 = Agak Hitam 

Skor uji mutu hedonik untuk kriteria 

tekstur adalah : 

3 =  Lembut 

2 =  Kurang lembut 

1 =  Keras 

Skor uji mutu hedonik untuk kriteria 

rasa adalah : 

3 = Manis 

2 = Kurang manis 

1 = Asam 

Skor uji mutu hedonik untuk kriteria 

aroma adalah : 

3 = Sangat wangi 

2= Wangi  

1= Kurang Wangi 

 

 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh seperti 

kadar alkohol, kadar gula dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan 

analisis sidik ragam dan apabila hasil 

sidik ragam menunjukan pengaruh, 

maka dilanjutkan dengan uji lanjut 

Duncan New Multiple Range Test 

(DNMRT) pada taraf kepercayaan 95 

% (Hanafiah, 1991:81). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa penggunaan dosis 

dan jenis ragi berpengaruh terhadap 

kualitas fermentasi tape ketan hitam 

(Oryza sativa forma glutinosa) tetapi 

interaksi dosis dan jenis ragi tidak 

berpengaruh terhadap kadar etanol dan 

kadar gula reduksi. 

Kadar Etanol Tape Ketan Hitam 

 Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara dosis dan jenis ragi 

terhadap kadar etanol. Tetapi hasil 

analisis menunjukkan bahwa dosis 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

kadar etanol. Dan setelah di uji lanjut 

dengan uji Duncan pada taraf 5 % 

perlakuan dengan dosis ragi 1 g (R0) 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

terendah, tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan dosis ragi 2 g (R1). Tetapi 

perlakuan dengan dosis ragi 3 g (R2) 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

tertinggi, dan berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rata-rata kadar etanol tape ketan hitam 

berdasarkan dosis ragi 

Dosis ragi (g) Kadar etanol (%) 

1 [R0]  1,4375 a 

2 [R1]  1,5625 a 

3 [R2]    2,2500   b 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf 
kecil yang sama tidak berpengaruh 
nyata menurut uji Duncan Multi 
Range Test (DMRT) pada taraf nyata 
5% 

 

 Sedangkan untuk jenis ragi 

setelah uji lanjut dengan uji Duncan 

pada taraf 5% juga memberikan 

pengaruh nyata terhadap kadar etanol. 

Hasil uji menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan jenis ragi campuran 

jamur R.oryzae, A.oryzae dan 

S.cerevisiae (J3) menunjukkan rata-

rata kadar etanol terendah, berbeda 

nyata dengan jenis ragi pasar (J0) yang 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

tertinggi, tetapi tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan ragi campuran jamur 

A.oryzae dan S.cerevisiae (J2). Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Rata-rata kadar etanol tape ketan hitam 
berdasarkan jenis ragi 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf 
kecil yang sama tidak berpengaruh 
nyata menurut uji Duncan Multi 
Range Test (DMRT) pada taraf nyata 
5% 

 

 

 

Kadar Gula Reduksi Tape Ketan 

Hitam 

 Berdasarkan analisis ragam 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara dosis dan jenis ragi 

terhadap kadar gula reduksi. Tetapi 

hasil analisis menunjukkan bahwa 

dosis memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar gula reduksi. Dan 

setelah di uji lanjut dengan uji Duncan 

pada taraf 5 % perlakuan dengan dosis 

ragi 3 g (R2) menunjukkan rata-rata 

kadar gula reduksi terendah, berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. Tetapi 

dosis ragi 1 g (R0) menunjukkan rata-

rata kadar gula reduksi tertinggi, tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan dosis 

2 g (R1). Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Rata-rata kadar gula reduksi tape ketan 

hitam berdasarkan dosis ragi 

Dosis ragi (g) Kadar 
gula awal 

(%) 

Kadar gula 
reduksi 

akhir (%) 

3 [R2] 19,08  7,8581 a 

2 [R1] 19,08    8,7855   b 

1 [R0] 19,08    8,9093   b 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf 
kecil yang sama tidak berpengaruh 
nyata menurut uji Duncan Multi 
Range Test (DMRT) pada taraf nyata 

5% 

 

 Sedangkan untuk jenis ragi 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar gula reduksi. Dan 

setelah uji lanjut dengan uji Duncan 

pada taraf 5 % perlakuan dengan jenis 

ragi pasar (J0) menunjukkan rata-rata 

kadar gula reduksi terendah, berbeda 

nyata dengan  perlakuan lainnya. 

Tetapi jenis ragi campuran jamur 

A.oryzae dan S.cerevisiae (J2) tidak 

Jenis ragi Kadar etanol 

(%) 

Jamur Rhizopus oryzae, Aspergillus 

oryzae dan Saccharomycess 

cerevisiae [J3] 

 1,3333 a 

Jamur Rhizopus oryzae dan 

Saccharomycess cerevisiae [J1] 

 1,6666 a 

Jamur Aspergillus oryzae dan 

Saccharomycess cerevisiae [J2] 

   1,7500 ab 

Kontrol (ragi pasar) [J0]     2,2500   b 
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berbeda nyata dengan perlakuan jenis 

ragi campuran jamur R.oryzae dan 

S.cerevisiae (J1). Sedangkan perlakuan 

jenis ragi campuran jamur R.oryzae, 

A.oryzae dan S.cerevisiae (J3) 

menunjukkan rata-rata kadar gula 

reduksi tertinggi, berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Rata-rata kadar gula reduksi tape ketan hitam 

berdasarkan jenis ragi 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil 

yang sama tidak berpengaruh nyata 

menurut uji Duncan Multi Range Test 

(DMRT) pada taraf nyata 5% 

 

Warna Tape Ketan Hitam 

Sebanyak 80% panelis 

menyukai tape warna hitam sekali 

untuk warna tape ketan hitam dengan 

perlakuan jenis ragi campuran jamur 

R.oryzae, A.oryzae dan S.cerevisiae 

dengan dosis ragi 1 g, 2 g dan 3 g. 

 

Rasa Tape Ketan Hitam 

Sebanyak 86,7% panelis 

menyukai rasa manis untuk rasa tape 

ketan hitam dengan perlakuan jenis 

campuran jamur R.oryzae, A.oryzae 

dan S.cerevisiae dengan dosis ragi 1 g. 

 

 

Tekstur Tape Ketan Hitam 

Sebanyak 93,3% panelis 

menyukai tekstur lembut untuk tekstur 

tape ketan hitam dengan perlakuan 

jenis campuran jamur R.oryzae, 

A.oryzae dan S.cerevisiae dengan dosis 

ragi 3 g. 

 

Aroma Tape Ketan Hitam 

 Sebanyak 86,7% panelis 

menyukai aroma tape wangi sekali 

untuk aroma tape ketan hitam dengan 

perlakuan jenis campuran jamur 

R.oryzae, A.oryzae dan S.cerevisiae 

dengan dosis ragi 1 g dan 2 g. 

 

Pembahasan 

 

Kadar Etanol Tape Ketan Hitam 

 Berdasarkan Tabel  4.1 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara dosis dan jenis ragi 

terhadap kadar etanol. Tetapi hasil 

analisis menunjukkan bahwa dosis 

memberikan pengaruh nyata terhadap 

kadar etanol. Dan setelah di uji lanjut 

dengan uji Duncan pada taraf 5 % 

perlakuan dengan dosis ragi 1 g (R0) 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

terendah, tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan dosis ragi 2 g (R1). Tetapi 

perlakuan dengan dosis ragi 3 g (R2) 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

tertinggi, dan berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Perlakuan dengan 

dosis ragi 3 g menunjukkan rata-rata 

kadar etanol tertinggi yaitu sebesar 

2,25 %. Hal ini diduga karena semakin 

tinggi dosis ragi, maka semakin tinggi 

kadar etanol. Menurut Fatimah  

(2011:11) variabel yang 

mempengaruhi proses fermentasi 

adalah bahan baku, suhu, pH, 

Jenis ragi Kadar 

gula 

awal 

(%) 

Kadar gula 

reduksi akhir (%) 

Kontrol (ragi pasar) [J0] 19,08  7,1655 a 

Jamur Aspergillus 

oryzae dan 

Saccharomycess 

cerevisiae [J2] 

19,08    7,9921   b 

Jamur Rhizopus oryzae 

dan Saccharomycess 

cerevisiae [J1] 

19,08    8,4745   b 

Jamur Rhizopus oryzae, 

Aspergillus oryzae dan 

Saccharomycess 

cerevisiae [J3] 

19,08     10,4385     c 
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konsentrasi ragi, lama fermentasi, 

kadar gula dan nutrisi ragi. Dosis ragi 

yang semakin tinggi mengakibatkan 

kadar etanol semakin tinggi dan 

mengakibatkan kadar gula reduksi 

menurun. 

 Fermentasi merupakan suatu 

reaksi oksidasi-reduksi di dalam sistem 

biologi yang menghasilkan enersi, 

dimana sebagai donor dan aseptor 

elektron digunakan senyawa organik. 

Senyawa organik yang biasanya 

digunakan adalah karbohidrat dalam 

bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan 

diubah oleh reaksi-reduksi dengan 

katalis enzim menjadi suatu bentuk 

lain misalnya etanol (Winarno dan 

Fardiaz,1981:26). Florencia(2014:13) 

menambahkan bahwa etanol yang 

dihasilkan berasal dari konversi gula 

oleh mikroba dan dengan keberadaan 

substrat yang cukup bagi mikroba 

untuk digunakan, maka gula akan terus 

dikonsumsi dan alkohol akan 

diproduksi. 

 Kadar etanol yang dihasilkan 

pada proses fermentasi diduga karena 

jumlah dosis yang digunakan. Dosis 3 

g memiliki kadar etanol yang paling 

tinggi. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Jalalina (2014:80) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi 

pemberian dosis ragi maka cendrung 

menurunkan kadar gula reduksi. 

Sehingga semakin banyak glukosa 

yang dirombak maka kadar etanol 

semakin tinggi.  

 Sedangkan untuk jenis ragi 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar etanol. Dan setelah uji 

lanjut dengan uji Duncan pada taraf 

5% perlakuan dengan jenis ragi 

campuran jamur R.oryzae, A.oryzae 

dan S.cerevisiae (J3) menunjukkan 

rata-rata kadar etanol terendah, 

berbeda nyata dengan jenis ragi pasar 

(J0) yang menunjukkan rata-rata kadar 

etanol tertinggi, tetapi tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. 

Perlakuan dengan jenis ragi pasar 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

tertinggi yaitu sebesar 2,25%. Hal ini 

diduga karena pada ragi pasar tidak 

diketahui jamur dan bakteri apa saja 

yang ada didalam ragi pasar. Karena 

ragi pasar dibuat dengan nutrisi yang 

tidak steril dan dijemur diudara bebas. 

Sehingga tidak diketahui jenis jamur 

atau bakteri apa saja yang menempel 

di ragi pasar tersebut.  

 Tarigan (1988) dalam 

Hasanah(2008:15) menyatakan ragi 

adalah bahan yang dapat digunakan 

dalam pembuatan tape. Ragi tape 

merupakan populasi campuran dari 

spesies – spesies genus Aspergillus, 

Saccharomyces, Candida, Hansenulla 

dan bakteri Acetobacter. Selain itu ada 

beberapa jenis jamur juga yang 

terdapat dalam ragi tape, antara lain 

Chlamydomucor oryzae, Mucor sp dan 

Rhizopus sp. Kemudian Winarno dan 

fardiaz (1981:49) menyatakan 

pemecahan asam piruvat menjadi 

etanol sering juga disebut fermentasi 

alkohol. Macam mikroba yang 

melakukan fermentasi alkohol ini 

adalah ragi dan beberapa bakteri 

misalnya Pseudomonas lindueri dan 

Acetobacter suboxidant.  Purwoko 

(2007:209) menambahkan bakteri 

asam laktat heterofermentatif 

menghasilkan asam laktat dan  produk 

fermentasi lainnya (kebanyakan 

alkohol), misalnya pada bakteri 

Butyrivibrio acetoethylicum. Selain itu, 
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Jalalina,dkk. (2014:83) juga 

menambahkan S.cerevisiae dan A.aceti 

terdapat didalam ragi, khamir 

S.cerevisiae menghasilkan enzim 

amilase yang merombak pati menjadi 

glukosa, glukosa tersebut diubah 

menjadi alkohol oleh bakteri A.aceti. 

Winarno, dkk (1980:59) 

menambahkan bahwa fermentasi dapat 

terjadi karena adanya aktivitas 

mikroba penyebab fermentasi pada 

substrat organik yang sesuai. Hasil-

hasil fermentasi terutama bergantung 

pada jenis bahan, macam mikroba dan 

kondisi disekelilingnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

metabolisme mikroba tersebut.  

 

Kadar Gula Reduksi Tape Ketan 

Hitam 

 Berdasarkan Tabel  4.3 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interaksi antara dosis dan jenis ragi 

terhadap kadar gula reduksi. Tetapi 

hasil analisis menunjukkan bahwa 

dosis memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar gula reduksi. Dan 

setelah di uji lanjut dengan uji Duncan 

pada taraf 5 % perlakuan dengan dosis 

ragi 3 g (R2) menunjukkan rata-rata 

kadar gula reduksi terendah, berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. Tetapi 

dosis ragi 1 g (R0) menunjukkan rata-

rata kadar gula reduksi tertinggi, tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan dosis 

2 g (R1). Perlakuan dengan dosis ragi 

1 g (R0) menunjukkan rata-rata kadar 

gula reduksi tertinggi yaitu sebesar 

8,9093 %.  

 Semakin tinggi pemberian 

dosis ragi maka cendrung menurunkan 

kandungan gula reduksi yang 

dihasilkan. Simbolon (2008:82) 

menyatakan jumlah mikroba perombak 

yang terdapat di dalam tape lebih 

banyak, terutama enzim invertase yang 

dihasilkan semakin banyak, sehingga 

semakin banyak glukosa yang 

dirombak menjadi etanol dan 

akibatnya kandungan gula reduksi 

menurun.  

 Sedangkan untuk jenis ragi 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar gula reduksi. Dan 

setelah uji lanjut dengan uji Duncan 

pada taraf 5 % perlakuan dengan jenis 

ragi pasar (J0) menunjukkan rata-rata 

kadar gula reduksi terendah, berbeda 

nyata dengan  perlakuan lainnya. 

Tetapi jenis ragi campuran jamur 

A.oryzae dan S.cerevisiae (J2) tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan jenis 

ragi campuran jamur R.oryzae dan 

S.cerevisiae (J1). Sedangkan perlakuan 

jenis ragi campuran jamur R.oryzae, 

A.oryzae dan S.cerevisiae (J3) 

menunjukkan rata-rata kadar gula 

reduksi tertinggi, berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya. Perlakuan 

dengan jenis ragi campuran jamur 

R.oryzae, A.oryzae dan S.cerevisiae 

(J3) menunjukkan rata-rata kadar gula 

reduksi tertinggi yaitu sebesar 10,4385 

%. Hal ini diduga karena pada ragi 

campuran jamur R.oryzae, A.oryzae 

dan S.cerevisiae (J3) merupakan jamur 

murni dan jumlahnya lebih banyak 

dibanding campuran ragi jamur lain. 

Hal ini didukung oleh pernyataan 

Setyohadi (2006:27) yang menyatakan 

semakin banyak jamur yang terdapat di 

dalam tape maka semakin banyak 

mikroorganisme yang merombak pati 

menjadi glukosa. Kemudian, 

Jhonprimen (2012:50) juga 

menyatakan genus-genus ini saling 
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berkesinambungan, dimana 

Aspergillus dapat menyederhanakan 

gula, Saccharomyces dapat 

menguraikan gula menjadi alkohol dan 

Rhizopus mampu menghasilkan asam 

asetat. Dengan demikian proses 

fermentasi tape ketan hitam menjadi 

lebih baik dari ragi campuran jamur 

yang lainnya. Selain itu, Jalalina,dkk. 

(2014:83) menyatakan S.cerevisiae 

dan A.aceti terdapat didalam ragi, 

khamir S.cerevisiae menghasilkan 

enzim amilase yang merombak pati 

menjadi glukosa, glukosa tersebut 

diubah menjadi alkohol oleh bakteri 

A.aceti. Kemudian Winarno dan 

fardiaz (1981:49) menyatakan 

pemecahan asam piruvat menjadi 

etanol sering juga disebut fermentasi 

alkohol. Macam mikroba yang 

melakukan fermentasi alkohol ini 

adalah ragi dan beberapa bakteri 

misalnya Pseudomonas lindueri dan 

Acetobacter suboxidant. Tarigan 

(1988) dalam Hasanah(2008:15) 

menyatakan ragi tape merupakan 

populasi campuran dari spesies – 

spesies genus Aspergillus, 

Saccharomyces, Candida, Hansenulla 

dan bakteri Acetobacter. Selain itu ada 

beberapa jenis jamur juga yang 

terdapat dalam ragi tape, antara lain 

Chlamydomucor oryzae, Mucor sp dan 

Rhizopus sp. Purwoko (2007:209) 

menambahkan bakteri asam laktat 

heterofermentatif menghasilkan asam 

laktat dan  produk fermentasi lainnya 

(kebanyakan alkohol), misalnya pada 

bakteri Butyrivibrio acetoethylicum. 

Sehingga ketiga jamur akan 

berkembang lebih cepat untuk 

mereduksi gula dan karena tidak 

adanya bakteri A.aceti, P.lindueri, 

A.suboxidant dan B.acetoethylicum 

didalam ragi maka glukosa sedikit 

yang diubah menjadi alkohol. 

Sehingga pada ragi campuran jamur 

R.oryzae, A.oryzae dan S.cerevisiae 

(J3) menunjukkan rata-rata kadar gula 

reduksi tertinggi dan sebaliknya 

menunjukkan rata-rata kadar etanol 

terendah.   

 

Warna Tape Ketan Hitam 

 Dari hasil uji organoleptik 

untuk warna tape ketan hitam didapat 

bahwa sebanyak 80 % panelis 

menyukai warna hitam sekali terhadap 

perlakuan jenis ragi campuran jamur 

R.oryzae, A.oryzae dan 

S.cerevisiae(J3) dengan dosis ragi 1 g 

(R0), 2 g (R1) dan 3 g (R2). Hal ini 

diduga pada perlakuan lain terjadi 

perubahan warna yang disebabkan 

oleh penambahan jenis ragi dengan 

komposisi bahan yang dapat 

menyebabkan perubahan warna. 

Menurut Fitriyanah (2007:69) 

perubahan warna dapat disebabkan 

dari bahan pangan itu sendiri atau 

penambahan bahan selama 

pengolahan. Namun perubahan warna 

ini terjadi pada saat proses fermentasi 

saja. Karena pada saat pemasakan 

ketan hitam semunya masih berwarna 

hitam. Anonim (2012:4) menyatakan 

warna hitam pada ketan hitam 

disebabkan oleh aleuron dan 

endospermia memproduksi antosianin 

dengan intensitas tinggi sehingga 

berwarna ungu pekat mendekati hitam 

dan hampir seluruh patinya merupakan 

amilopektin. Sehingga pada proses 

pemasakan warna hitam pada ketan 

hitam tidak jauh berbeda.  
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Rasa Tape Ketan Hitam 

Rasa tape ketan hitam setelah 

uji organoleptik didapat bahwa 

sebanyak 86,7% panelis menyukai rasa 

manis untuk rasa tape ketan hitam 

dengan perlakuan jenis ragi campuran 

jamur R.oryzae, A.oryzae dan 

S.cerevisiae dengan dosis ragi 1 g 

(R0). Karena dosis 1 g (R0) 

merupakan dosis yang menunjukkan 

kadar gula reduksi tertinggi yaitu 

sebesar 8,9093 %. Sehingga tape terasa 

lebih manis dibanding dengan rasa 

tape yang dosis 3 g (R2). Hal ini 

diduga pada dosis ragi 3 g (R2) jumlah 

mikroba perombak lebih banyak, 

sehingga banyak glukosa yang dirubah 

menjadi etanol. Menurut Simbolon 

(2008:72) jika persentase ragi tape 

semakin tinggi, kadar alkohol dan 

keasaman tape akan semakin 

meningkat, kadar gula menurun, 

sehingga nilai organoleptik rasa 

menurun.  

 

Tekstur Tape Ketan Hitam 

 Tekstur tape ketan hitam 

setelah uji organoleptik didapat bahwa 

sebanyak 93,3% panelis menyukai 

tekstur lembut untuk tekstur tape ketan 

hitam dengan perlakuan jenis ragi 

campuran jamur R.oryzae, A.oryzae 

dan S.cerevisiae dengan dosis ragi 3 g 

(R2). Jalalina (2014:82) menyatakan 

semakin tinggi persentase ragi tape 

maka semakin banyak khamir yang 

menyebabkan tape semakin lunak. 

 

Aroma Tape Ketan Hitam 

Jenis ragi dan dosis ragi pada 

pembuatan tape ketan hitam akan 

mempengaruhi aroma tape ketan 

hitam. Setelah dilakukan uji 

organoleptik didapat bahwa sebanyak 

86,7 % panelis menyukai aroma wangi 

sekali untuk aroma tape ketan hitam 

dengan perlakuan jenis campuran 

jamur R.oryzae, A.oryzae dan 

S.cerevisiae dengan dosis ragi 1 g (R0) 

dan 2 g (R1). Hal ini diduga karena 

pada dosis 3 g (R2), kadar alkoholnya 

semakin tinggi sehingga aroma tape 

semakin tidak disukai panelis. Jalalina 

(2014:83) menyatakan semakin tinggi 

kadar alkohol dan asam asetat 

membuat aroma tape semakin tidak 

disukai. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Jenis ragi memberikan pengaruh 

terhadap kualitas fermentasi tape 

ketan hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa). 

2. Jenis ragi Rhizopus oryzae, 

Aspergillus oryzae dan 

Saccharomycess cerevisiae 

memberikan hasil terbaik  

terhadap kualitas fermentasi tape 

ketan hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa). 

3. Dosis ragi memberikan pengaruh 

terhadap kualitas fermentasi tape 

ketan hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa). 

4. Dosis ragi  1 g memberikan hasil 

optimal terhadap kualitas 

fermentasi tape ketan hitam 

(Oryza sativa forma glutinosa). 

5. Tidak terdapat interaksi antara 

dosis dan jenis ragi terhadap 

kualitas fermentasi tape ketan 

hitam (Oryza sativa forma 

glutinosa). 
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Saran  

Dari hasil penelitian penulis 

menyarankan untuk pembuatan tape 

ketan hitam sebaiknya menggunakan 

ragi jamur Rhizopus oryzae, 

Aspergillus oryzae dan 

Saccharomycess cerevisiae dengan 

dosis ragi 1 g dan perlu penelitian 

lebih lanjut tentang tape ketan hitam. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2017. Dinas Pertanian 

Peternakan Kelautan Dan 

Perikanan (DPPKP) Kabupaten 

Purworejo. 

http://pertanianpurworejo/2017/1

2/beras-dan-ketan-hitam.html. 

Diakses tanggal 21 Maret 2017. 

             , 2015a. Subang Ditantang 

Tingkatkan Produksi Beras 

Ketan. http://www.pikiran-

rakyat.com/ekonomi/2015/01/06/

311122/subang-ditantang-

tingkatkan-produksi-beras-ketan. 

Diakses tanggal 5 September  

2015. 

Baskhara,N.I., 2014, Pengaruh jenis 

tepung dan konsentrasi gula 

terhadap karakteristik ragi tape, 

Skripsi, Universitas Pasundan, 

Bandung. 

Fatimah,K., 2011, Uji protein dan 

karbohidrat tape ketan dengan 

penambahan ragi nkl dan 

tradisional dengan konsentrasi 

yang berbeda untuk 

pengembangan materi ajar 

bioteknologi, Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 

Surakarta. 

Fitriyanah.L., 2007,  Pengaruh 

Pemberian Inokulum Murni 

Saccharomyces cerevisiae Dan 

Lama Fermentasi Terhadap 

Kualitas Kimia Dan 

Organoleptik Tape Ubi Jalar 

(Ipomea batatas L.), Skripsi, 

Universitas Islam Negeri(UIN) 

Malang, Malang. 

Gusman, 2013. Penanganan Mutu 

Fisis (Organoleptik). Semarang: 

Universitas Muhammadiyah 

Semarang 

Hanafiah A. Kemas, 1991. Rancangan 

Percobaan. Edisi Ketiga. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Hasanah, H., 2008, Pengaruh lama 

fermentasi terhadap kadar 

alkohol tape ketan hitam (Oryza 

sativa L var forma glutinosa) 

dan tape singkong (Manihot 

utilissima Pohl), Skripsi, 

Universitas Islam Negeri 

Malang, Malang. 

Indrasari.S.D., Purwani.E.Y., 

Wibowo.P & Jumali, 2008. Balai 

Besar Penelitian Tanaman Padi. 

Nilai Indeks Glikemik Beras 

Beberapa Varietas Padi, 

Vol.27(1): 1-2. 

Jalalina, A., Widyawati, N., dan 

Suprihati, 2014. Jurnal Teknik 

Kimia. Pengaruh Dosis Ragi dan 

Penambahan Gula Terhadap 

Kualitas Gizi dan Organoleptik 

Tape Biji Gandum , Vol.26 

(1):75-84 

http://pertanianpurworejo/2017/12/beras-dan-ketan-hitam.html
http://pertanianpurworejo/2017/12/beras-dan-ketan-hitam.html
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/01/06/311122/subang-ditantang-tingkatkan-produksi-beras-ketan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/01/06/311122/subang-ditantang-tingkatkan-produksi-beras-ketan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/01/06/311122/subang-ditantang-tingkatkan-produksi-beras-ketan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/01/06/311122/subang-ditantang-tingkatkan-produksi-beras-ketan


 

Sri Hariyati (A1C412023)  |Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 16 

 

Jhonprimen, H.,S, Turnip.,A dan 

Hatta, D., 2012. Jurnal Teknik 

Kimia. Pengaruh Massa Ragi, 

Jenis Ragi dan Waktu 

Fermentasi pada Bioetanol dari 

Biji Gurian, Vol.18(2):43-51 

Meilin.A. Diakses tanggal 10 

September 2015. Potensi Padi 

Ladang Di Desa Rantau 

Keloyang, Kecamatan Pelepat 

Kabupaten Bungo. 

http://jambi.litbang.pertanian.go.

id/ind/index.php/berita/4-info-

aktual/433-potensi-padi-ladang-

di-desa-rantau-keloyang-

kecamatan-pelepat-kabupaten-

bungo. 

Oemar.P. Diakses tanggal 5 September 

2015. Menanam Padi di Meratus 

panen hari ini untuk kebutuhan 

belasan tahun nanti. 

http://www.republika.co.id/berita

/nasional/umum/13/11/02/mvn57

k-menanam-padi-di-meratus-

panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-

belasan-tahun-nanti. 

Purwoko, T., 2007. Fisiologi Mikroba. 

Jakarta: Bumi Aksara 

Setyohadi, 2006. Proses Mikribiologi 

Pangan (Proses Kerusakan dan 

Pengolahan). Medan: USU-

Press. 

Simbolon, K., 2008, Pengaruh 

Persentase Ragi dan Lama 

Fermentasi Terhadap MutuTape 

Ubi Jalar, Skripsi, Universitas 

Sumatra Utara, Sumatra Utara. 

Sutanto, S.,D & Martono, A., 2005. 

Jurnal Teknik Kimia. Studi 

Kandungan Etanol Dalam Tapai 

Hasil Fermentasi Beras Ketan 

Hitam Dan Putih, Vol.2 (1):123-

125 

Winarno.F.G & Fardiaz.S., 1981. 

Biofermentasi & Biosintesa 

Protein. Bandung: Angkasa 

Bandung 

 

http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/4-info-aktual/433-potensi-padi-ladang-di-desa-rantau-keloyang-kecamatan-pelepat-kabupaten-bungo
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/02/mvn57k-menanam-padi-di-meratus-panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-belasan-tahun-nanti
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/02/mvn57k-menanam-padi-di-meratus-panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-belasan-tahun-nanti
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/02/mvn57k-menanam-padi-di-meratus-panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-belasan-tahun-nanti
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/02/mvn57k-menanam-padi-di-meratus-panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-belasan-tahun-nanti
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/02/mvn57k-menanam-padi-di-meratus-panen-hari-ini-untuk-kebutuhan-belasan-tahun-nanti

