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RINGKASAN 

Telah dilakllkan penelitian dengan menggllnakan kromatografi gas lIntllk 
mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar etanol da1am tape 
singkong. 

Tahap pcrlama pcnclitian ini adalah mencari kondisi kromatografi yang 
optimum untuk pemisahan etanol dengan standar internal isopropanol dalam 
kolom HP-5 (5% Phenyl 95~:'-'iJ Methyl Siloxane), yang dicapai dengan mengatur 
keccpatan alir gas pcmbawa 1,3 mL/mcnit, suhu inlet 175°C, suhu detektor 200°C 
dan suhu oven terprogram dengan suhu awa} 55C1C se}ama 2 menit, kenaikan suhu 
SOC/menit hingga mencapai suhu akhir yaitll J 10°C yang dipertahankan selama 2 
menit. Pada kondisi tersebut, harga a yang dicapai adalah 1,03 dan harga Rs 
1,29 sesuai dengan persyaratan a.> 1 dan Rs> 1,25. 

Tahap beriklltnya adalah melakllkan optimasi kondisi terhadap ekstraksi 
untuk menarik etanol dari sampel. Pad a tahap ini pelarut yang terpilih adalah eti1 
asetat dengan waktu ekstraksi selama 1 menit dan diulangi sebanyak lima kali. 

Setc1ah tahap optimasi, maka dilakukan pengujian tcrhadap tingkat 
validitas metode meliputi se1ektifltas, 'linieritas, batas deteksi dan batas kuantitasi, 
akurasi dan presisi. 

Tahap perlama dari uji validasi adalah pengujian tcrhadap sc1ektilitas 
metode. Caranya disuntikkan larutan sampel yang telah ditambah isopropanol, 
kemudian dihitung harga a dan Rs nya, Hasil yang diperoleh menunjukkan 
metode bersifat selektif karena antma puncak etanol dengan isopropanol maupun. 
komponen lain dalam sampel mempunyai harga a.> 1 dan Rs '> 1,25. 

Tahap validasi beriklltnya adalah dengan penentuan batas deteksi dan 
batas kuantitasi, Hasilnya adalah harga hatas deteksi etanol adalah 1,5046 ppm 
dan batas kllantitasinya adalah 5,1354 ppm. 

Tahar kctiga ada1ah pcnenluan linieritas yang mcnghasilkan kurva 
hubungan antara kadar etanol dan perhandingan area etanol dan isopropanol yang 
hnier pad a rentang kadar 0, I%, - 0,8% dengan harga r = 0,99998, 

Tahap berikutnya ada'iall pencntuan akurasi dcngan metode adis; tiga 
macam kadar etanol. Harga recove,:y etanol adisi yang diperoleh antara 80%~ 
101% sehingga memenuhi persyaratan recovery pada rentang 80-120%. 

Tahap validasi selanjutnya adalah penentuan presisi. Presisi a1at dengan 
penyuntikan larutan sebanyak 10 kali menghasilkan harga KV = 0,32%, 
sedangkan preSISl melodc dilakukan bersamaan dengan tahap akurasi 
menghasilkan KV= 8,86% yang te]ah memenuhi persyaratan presisi, 

Pada penelitian ini dilakukan penerapan metode kromatografi gas 
untuk mengukur kadar elanol da'lam tape selama rentang penyimpanan 2-8 hari, 
Rata-rata kadar yang dihasilkan secara berurutan adalah 3,49%; 3,86%~ 4,49%; 
4,66%; 4,86%; 4,64(.~·-;'; dan 4,52%, Setelah dilakukan pengujian secara statistik 
dengan Anova satu arah, ternyata lama penyimpanan tape pada rentang waktu 2-8 
hari berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan, berupa peningkatan kadar 
dari had ke-2 hingga hari kc-4, se1anjutnya hari kc-4 hingga hari ke-8, kadar 
etanol dalam tape relatifkonstan. 
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