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PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Buah sawo merupakan jenis buah-buahan tropis yang dapat 

ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman sawo umumnya 

dibudidayakan di lahan pekarangan. 

Buah sawo saat ini kebanyakan dikonsumsi hanya dengan dimakan 

langsung buahnya saja tanpa pengolahan. Buah sawo di indonesia sangat banyak 

karena tanaman sawo dapat tumbuh dengan baik  tanpa harus ada perawatan yang 

intensif. Dengan jumlah buah sawo yang dihasilkan di Indonesia begitu banyak 

sehingga memungkinkan buah sawo yang telah matang dapat membusuk sebelum 

dikonsumsi sehingga oleh masyarakat dibuang begitu saja. Dengan alasan inilah 

maka sawo dicoba dimanfaatkan untuk dibuat produk lain yang lebih bernilai 

khususnya buah sawo yang sudah lewat matang atau tidak layak dikonsumsi. 

Cuka merupakan salah satu bahan makanan tambahan. Cuka banyak 

dipakai sebagai bahan tambahan untuk melezatkan makanan. Cuka dapat dubuat 

melalui proses fermentasi alkohol menjadi asam asetat sedangkan alkoholnya 

dapat dibuat dari fermentasi gula menjadi etanol. 

Buah sawo yang lewat matang atau tidak layak konsumsi 

diperkirakan masih mempunyai kandungan gula sehingga dapat difermentasi 

menjadi alkohol yang selanjutnya dapat difermentasi lagi menjadi asam asetat 
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(asam cuka). Fermentasi alkohol dan fermentasi asetat melibatkan mikrobia 

sebagai starter. Oleh karena itu dalam percobaan ini juga untuk mengetahui 

jumlah starter untuk fermentasi alkohol yang optimal dalam pembuatan asam 

cuka. 

 

 

 

 

I.2 Perumusan Masalah 

 

Buah sawo yang lewat matang tidak dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat. Buah sawo tersebut mungkin masih mempunyai kandungan gula 

yang cukup tinggi. Kadar gula yang masih cukup tinggi tersebut kemungkinan 

dapat dibuat menjadi produk yang lebih bernilai, misalnya asam cuka. Asam cuka 

dapat dibuat dari bahan yang mempunyai kandungan gula melalui proses 

fermentasi. Namun demikian perlu dilakukan percobaan untuk membuat asam 

asetat serta jumlah starter yang optimal untuk fermentasi alkohol. 

 

I.3 Tujuan 

 

a. Membuat asam cuka dari buah sawo yang sudah lewat matang. 

b. Mengetahui jumlah starter (yeast) yang optimal 

c. Menghitung kadar asam cuka yang dihasilkan dari buah sawo 

lewat matang.. 

 

I.4 Manfaat 

 

a. Untuk mahasiswa 

Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang cara pembuatan 

asam cuka dari buah sawo yang tidak layak konsumsi karena sudah 

lewat matang.. 

1 
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b. Untuk masyarakat. 

Masyarakat dapat memanfaatkan buah sawo menjadi asam cuka 

sebagai alternatif usaha lain. 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Buah sawo 

 

Buah sawo merupakan jenis buah-buahan tropis yang dapat 

ditemukan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tanaman sawo umumnya 

dibudidayakan dilahan-lahan pekarangan atau tegalan, bercampur dengan aneka 

tanaman tahunan lainnya. 

Tanaman sawo dapat tumbuh dengan baik tanpa harus dilakukan 

dengan perawatan yang intensif. Setiap pohon sawo dapat menghasilkan 3.000 

buah atau setara dengan 300 kg pertahun, selain itu buah sawo merupakan 

tanaman yang dapat berbuah sepanjang tahun. Buah sawo biasanya dikonsumsi 

segar. 

Rasa manis buah sawo disebabkan oleh kandungan gula dalam 

bentuk glukosa ( 4,2 % ) dan fruktosa ( 3,8 %) , selain itu buah sawo kaya akan 

kandungan gizi dengan komposisi yang lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
                                                                                                         4 
Laporan Tugas Akhir 

  

D3 Teknik Kimia 
Universitas Sebelas Maret 

 
 
 
 

Gambar 1.1 Buah Sawo 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Kandungan gizi dalam tiap 100 gram sawo segar. 

No Kandungan Proporsi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfor 

Zat besi 

Vitamin A 

Vitamin B 

Virtamin C 

Air 

Bagian yang dimakan 

92,00 kal 

0,50 gram 

1,10 gram 

22,40 gram 

25,00 mgram 

12.00 mgram 

1,00 mgram 

60,00 mgram 

0,01 mgram 

21,00 mgram 

75,50 mgram 

79,00 mgram 

(Rahmad dkk, 2001) 

 

II.2 Asam Asetat 

 

Asam asetat atau asam cuka merupakan senyawa organik yang 

mengandung gugus asam karboksilat. Rumus molekul dari asam asetat adalah 

C2H4O2. Rumus ini seringkali ditulis dalam bentuk CH3-COOH, CH3COOH, atau 

CH3CO2H. Asam asetat memiliki sifat antara lain: 

Ø Berat molekul 60,05 

3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
 
                                                                                                         5 
Laporan Tugas Akhir 

  

D3 Teknik Kimia 
Universitas Sebelas Maret 

Ø berupa cairan jernih (tidak berwarna) 

Ø berbau khas 

Ø mudah larut dalam air, alkohol, dan eter 

Ø larutan asam asetat dalam air merupakan sebuah asam lemah (korosif) 

Ø asam asetat bebas-air membentuk kristal mirip es pada 16,7°C, sedikit di 

bawah suhu ruang 

Ø mempunyai titik didih 118,1 oC 

Ø mempunyai titik beku 16,7 oC 

Ø Spesific grafity 1,049 

 (Perry, 1999) 

Cuka merupakan suatu larutan asam asetat dalam air yang 

mengandung cita rasa, zar warna dan substansi yang terekstrak, asam buah, ester-

ester, garam-garam organik dari buah, yang berbeda-beda sesuai dengan asalnya. 

Walaupun asam asetat merupakan penyusun utama dari semua asam cuka, 

substansi tambahan tersebut diatas memberikan perbedaan kualitas dan kelezatan 

dari produk. Cuka dapat dihasilkan dari sari buah-buahan. 

 

II.3 Fermentasi 

 

Fermentasi merupakan suatu proses perubahan secara kimia dari 

suatu substrat menjadi produk dengan bantuan mikrobia. Mikrobia yang dipakai 

untuk proses fermentasi bermacam-macam tergantung dari produk yang akan 

dibuat. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikrobia bila akan 

digunakan dalam fermentasi adalah: 

· Mikrobia harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu subtrat dan 

lingkungan yang cocok serta mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah 

besar. 

· Mikrobia harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan 

fisiologis. 

· Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana.  
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       (Desrosier, 1988) 

Ada 4 kelompok produk yang dihasilkan proses fermentasi yaitu : 

a. Proses fermentasi yang menghasilkan sel mikrobia atau biomass. 

Misalnya baker yeast. 

b. Proses fermentasi yang menghasilkan enzim. Misalnya produksi enzim 

amilase 

c. Proses fermentasi yang menghasilkan metabolit. Misalnya fermentasi 

etanol. 

d. Proses fermentasi yang mengubah senyawa yang ditambahkan selama 

proses fermentasi. Misalnya fermentasi asam asetat dari etanol. 

 (Stanbury,1984). 

 

II.3.1 Fermentasi Etanol 

 

Yeast merupakan mikrobia yang biasa dipakai dalam fermentasi 

alkohol (etanol). Spesies dari yeast yang biasa dipakai adalah 

Saccharomyces cerevisiae. Selain dari yeast, terdapat juga dari mikrobia 

yang mampu menghasilkan ethanol misalnya Zymomonas mobilis. 

Etanol dibentuk dari fementasi gula. Kadar gula yang tidak boleh 

terlalu tinggi karena dapat menyebabkan kematian sel. Kadar gula diatas 

14% menyebabkan plasmoysis dari sel yeast yang disebabkan karena adanya 

tekanan osmotik. Media fermentasi juga diperlukan nitrogen untuk 

pertumbuahan yeast (Bernard dan Ferda, 1991). 

Proses fermentasi etanol berjalan dalam kondisi anaerob. 

Walaupun fermentasi etanol berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi 

oksigen tetap diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil untuk sintesis 

ergosterol yang merupakan komponen penting penyusun membrane yeast 

(Bernard dan Ferda, 1991). 

Fermentasi gula oleh yeast dalam kondisi anaerob dapat 

menghasilkan etil alkohol (etanol) dan CO2 melalui reaksi sebagai berikut:            

      C6H12O6           
yeast              C2H5OH   +  2 CO2  
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         Glukosa             etanol 

Produksi gas karbon dioksida dapat menjadi pernghambat 

fermentasi yang dilakukan oleh yeast. 

 

 

 

   

II.3.2 Fermentasi Asam Asetat 

 

Bakteri utama yang sering dipakai untuk produksi asam asetat 

adalah dari genus Acetobacter dan umumnya yang dipakai adalah dari 

spesies Acetobacter aceti. Asam asetat diproduksi dengan oksidasi ethanol 

dengan konsentrasi sampai 15% (b/v). Acetobacter aceti tidak dapat tumbuh 

dalam media ethanol yang tidak ada asam asetat sehingga asetat atau 

glukosa perlu ditambahkan (Bernard dan Ferda, 1991). 

Suhu optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan Acetobacter 

aceti adalah 30 – 32 0C. Aerasi diperlukan selama proses fermentasi. 

Penghentian aerasi dapat membunuh bakteri penghasil aasam asetat. Jika 

tidak tersedia oksigen yang cukup, maka pada konsentrasi asam asetat dan 

ethanol yang tinggi, sel-sel bakteri akan mati. Pada konsentrasi 5% asam 

asetat dan ethanol, 34% bakteri akan mati 2 menit setelah aerasi dihentikan. 

Pada konsentrasi 12 persen asetat dan ethanol, sel-sel bakteri akan mati 

hanya dalam waktu 10-20 detik (Ansori, 1992). 

Asam asetat terbentuk karena oksidasi dari etanol yang terjadi 

dalam 2 tahap. Pada tahap pertama terjadi oksidasi dari etanol menjadi 

asetaldehida dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Kemudian 

terjadi hidrasi menjadi asetaldehida hidrat dan oksidasi kedua oleh 

asetaldehida dehidrogenase menjadi asam asetat.  

CH3CH2OH +  [O] → CH3CHO  +  H2O 
(etanol)  (oksigen) (asetaldehida)  (air) 
 
CH3CHO + H2O → CH3CH(OH)2 
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(asetaldehida)  (air)  (asetaldehida hidrat) 
 
 Aldehyde 
 dehydrogenase 
CH3CH(OH)2 + [O] → CH3COOH  +  H2O 
(asetaldehida hidrat) (oksigen) (asam asetat) 

 (Bernard dan Ferda, 1991) 

 

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

III.1 Alat dan Bahan 

a. Bahan-Bahan yang digunakan 

Ø Buah sawo yang tidak layak konsumsi atau  lewat matang 

Ø Aquadest 

Ø CuSO4.H2O 

Ø C4H4KNaO6.4H2O 

Ø Natrium Karbonat (Na2CO3) 

Ø Indikator Amilum 

Ø Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 

Ø Natrium Hidroksida (NaOH) 

Ø Asam sulfat (H2SO4) 

Ø Urea 

Ø Kalium Iodidate (KIO3) 

Ø Kalium Iodin (KI) 

Ø Ragi roti (Saccharomyces cereviceae) 

Ø Bakteri Acetobacter acety (FNCC 0016) 

Ø Asam oksalat 

b. Alat – alat yang digunakan 

Ø Timbangan 

Ø Pisau 

Ø Blender 
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Ø Kertas Saring 

Ø Kompor 

Ø Corong Kaca 

Ø Erlenmeyer 

Ø Statif 

Ø Klem 

Ø Buret 

Ø Gelas Ukur 

Ø Gelas beker 

Ø Thermometer 

Ø Mikropore 

Ø Penjepit selang 

Ø Tutup Karet 

Ø Labu Leher Tiga 

Ø Aerator 

Ø Rangkaian Alat Destilasi 

Ø Magnetik Stirer 

Ø Autoclave 

Ø Labu Ukur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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III.2 Cara Kerja 

 

III.2.1 Jus Sawo 

a. Pembuatan jus sawo 

Ø Sawo yang lewat matang sebanyak 3 kg dicuci bersih , kemudian 

dipotong kecil – kecil  ditambah air 1: 1,5 liter kemudian 

diblender. 

Ø Sawo yang sudah diblender kemudian disaring 

Ø Filtrat diambil sedangkan ampas dibuang. 

b. Analisa gula metode Fehling Lehman Schoorl 

1. Standarisasi pembuatan faktor : 

- Menimbang 0.3567 g KIO3 yang sudah dikeringkan, kemudian 

diencerkan menjadi 100 ml 

- Mengambil  larutan diatas sebanyak 25 ml 

-  Menambahkan larutan C sebanyak 3,3 ml dan menambahkan 

3ml H2SO4 2N. 

- Menitrasi larutan diatas dengan di tambahkan amylum 1 ml, 

menitrasi sampai terjadi perubahan warna. 

Faktor=
mlx

xxKIOg
....3567,0

25998,03...
 

Komposisi larutan yang dipakai ada dalam lampiran 5). 

2. Analisa Blangko 

- Mengambil aquades 30 ml, menambahkan 10 ml Larutan A dan 

menambahkan 10 ml Larutan B 
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- Memanaskan larutan diatas sampai mendidih selama 2 menit 

kemudian didinginkan 

- Menambahkan 10 ml Larutan C, dan 10 ml larutan D, dan 

ditambah indikator amylum 1 ml 

- Menitrasi larutan blangko diatas dengan Larutan E sampai 

terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi putih 

- Mencatat volume titrasi yang diperlukan. 

3. Analisa kadar glukosa pada jus sawo 

- Mengambil sampel 1 ml jus sawo , menambahkan 10 ml 

larutan A, 10 ml larutan B dan aquades sebanyak 29 ml. 

- Memanaskan larutan diatas sampai mendidih selama 2 menit 

kemudian didinginkan 

- Menambahkan 10 ml Larutan C,dan 10 ml larutan D, dan 

ditambah indikator amylum 1 ml 

- Menitrasi larutan sampel diatas dengan Larutan E sampai 

terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi putih 

- Mencatat volume titrasi yang diperlukan 
 

- Menghitung kadar glukosa dengan mengurangi titrasi blanko 

dengan titrasi sample dan membandingkannya dengan table 

glukosa (lampiran). 

(Komposisi larutan yang dipakai dalam analisa gula ada dalam lampiran 5). 

 

III.2.2 Fermentasi Etanol 

a. Sterilisasi media 

- Menyiapkan media fermentasi yang berupa filtrat jus sawo 

sebanyak 1000 ml.ditambahkan urea 0,02 % , K2HPO4 0,1%, 

Mg SO4 0,05 % kemudian diatur   pH 4 dengan asam sulfat 

(H2SO4) 
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- Larutan tersebut dimasukkan kedalam erlenmeyer 1000 ml, 

selanjutnya disterilisasi mengunakan autoclave pada suhu 

1210C selama 15 menit (media steril),  

- Setelah media steril kemudian didinginkan hingga suhu kamar. 

b. Proses fermentasi 

- Menambahkan bubuk yeast kedalam media yang sudah steril. 

- Mediamkan dalam suhu kamar supaya terjadi fermentasi etanol 

selama 5 hari. 

 

 

c. Analisa gula (glukosa) selama proses fermentasi etanol 

- Analisa glukosa dilakukan setiap 12 jam sekali dengan 3 kali 

ulangan. 

- Cara analisa sampel glukosa selama proses fermentasi sama 

dengan analisa glukosa pada jus sawo 

- Untuk awal fermentasi, pengambilan sampel yang dianalisa 

sebanyak 1ml sedangkan untuk umur fermentasi diatas 2 hari 

pengambilan sampel yang dianalisa sebanyak 2 ml karena 

diperkirakan jumlah glukosa sudah berkurang. 

d. Pemisahan etanol 

1. Destilasi  

Larutan hasil fermentasi yang sudah disaring krmudian 

didestilasi. Proses destilasi dilakukan pada suhu 800C, karena titik 

didih etanol 780C dan titik didih air 1000C. selanjutnya hasil 

destilasi dianalisa kadar alkoholnya.  

2. Analisa kadar etanol dengan mengunakan picnometer  

- Menimbang picnometer kosong, dalam keadaan bersih dan kering 

(a gram).  

- Mengisi picnometer dengan aquadest yang telah diketahui berat 

jenisnya (p). 
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Vpicnometer =
Aquades

gramab
r

)( -
 

- Minimbang picnometer yang telah diisi aquadest (b gram). 

- Menghitung volume picnometer yang sebernarnya. 

- Mengisi picnometer dengan larutan hasil destilasi. 

- Menimbang berat picnometer yang telah diisi larutan hasil 

destilasi(c gram). 

- Menghitung berat jenis destilasi. 

Vlaurtan hasil destilasi =
picnometerV

gramac )( -
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III.2.3 Fermentasi asetat 

a. Pembuatan starter 

- Media starter terdiri dari glukosa 2%, yeast extrak 1 %, K2HPO4 

0,1%, MgSO4 0,05%, dan Asam asetat 0,1 % kemudian dibuat 

larutan 200 ml dengan menggunakan aquades dalam Erlenmeyer 

1000 ml kemudian diatur pH 6,5 dengan NaOH kemudian ditutup 

dengan penutup karet yang sudah dirangkai untuk selang-selang 

aerasi dan pengambilan sampel. 

- Media tersebut disterilkan 1210C selama 15 menit kemudian 

didinginkan sampai suhu kamar. 

- Bakteri yang berasal dari agar miring dilarutkan dengan aquades 

steril dan dimasukkan ke media starter. Pemasukkan tersebut 

didekatkan dengan nyala api bunsen untuk menjaga kondisi tetap 

steril. 

- Memasang aerator untuk proses aerasi dan membiarkannya selama 

24 jam. 

b. Proses fermentasi 

- Media yang terdiri dari MgSO4 0,05%, dan asam asetat 0,1 % 

diencerkan sampai 400 ml dengan aquades dalam Erlenmeyer 1000 

ml yang ditutup dengan penutup karet yang sudah dirangkai untuk 

selang-selang aerasi dan pengambilan sampel kemudian disterilkan 

1210C selama 15 menit kemudian didinginkan sampai suhu kamar 

- Media diatas kemudian ditambah hasil destilasi etanol sebanyak 

150 ml. 

- Menambahkan starter asetat sebanyak 50 ml dalam media 

fermentasi 

- Memasang aerator untuk proses aerasi dan membiarkan fermentasi 

berjalan. Proses fermentasi dilakukan selama 10 hari. 

- Pengambilan sampel untuk analisa asam asetat dilakukan setiap 1 

hari sekali. 
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c. Pemisahan asam asetat 

- Hasil fermentasi kemudian disaring 

- Memanaskan filtrat untuk menguapkan sebagian air. 

- Mengukur kadar asam asetat 

- Mengemas asam asetat (cuka) 

d. Analisa kadar asam asetat 

1. Standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat 

- Mengambil 25 ml larutan asam oksalat dengan pipet volume 25 

ml kemudian memasukkan ke dalam Erlenmeyer 

- Memberi 3 tetes indikator PP 

- Mengisi buret dengan larutan NaOH yang akan distandarisasi 

- Menitrasi larutan asam oksalat dalam Erlenmeyer dengan 

larutan NaOH  

- Mengakhiri titrasi bila terjadi perubahan warna dari tidak 

berwarna sampai merah muda. 

- Mencatat volume NaOH yang digunakan  

2. Penentuan kadar asam asetat pada sampel 

- Mengambil 5 ml sampel dan memasukkannya kedalam labu 

takar 50 ml 

- Menambahkan aquades kedalam labu takar sampai tanda batas  

- Menutup dan mengocok sampai larutan homogen 

- Mengambil 10 ml sampel tadi dan memasukkan ke dalam 

Erlenmeyer 

- Memberi 3 tetes indikator PP 

- Mengisi buret dengan larutan NaOH 0,1 N 

- Menitrasi sampel di dalam erlenmeyer dengan larutan NaOH 

0,1 N 

- Mengakhiri titrasi bila terjadi perubahan warna dari tidak 

berwarna menjadi merah muda.  

- Mencatat volume larutan NaOH 0,1 N yang digunakan 
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III.3 Lokasi 

Percobaan pembuatan asam cuka dari buah sawo ini akan dilaksanakan di 

laboratorium Aplikasi Teknik Kimia dan di laboratorium Operasi Teknik 

Kimia gedung VI Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Gambar 3.1 Diagram alir cara kerja 

Pemblenderan 

Penyaringan 

Sterilisasi 
(Suhu 121 0C, 15 mnt) 

Fermentor Alkohol 
(Suhu ruang ,5 hari) 

Air 

Penambahan 
Urea : 0,02% 
MgSO4 : 0,05% 
K2HPO4 : 0,1% 
Adjust pH 4 dengan H2SO4 

Ampas 

penyulingan 

Fermentasi As. Asetat 
(Suhu ruang, aerasi 

dengan aerator, 10 hari) 

Penyulingan 
(suhu 100 0C) 

Asam Cuka 

Bubuk Yeast 

Aquades 
MgSO4 : 0,05% 
Asam asetat : 0,1% 
pH 6,5  

Starter 
Acetobacter aceti 

Jus Sawo 

Air 

Residu (air) 

Buah sawo tidak layak 
konsumsi  

Destilat (Alkohol) 
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Gambar 3.2 Skema Alat sterilisasi 

 

Keterangan : 

1. Presure gage 

2. Pengait tutup autoclave 

3. Pengatur suhu autoclave 
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