
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tapai adalah suatu produk hasil fermentasi, dimana bahan-bahan dasar 

pembuatan tapai mengandung karbohidrat seperti beras, ketan, jagung, dan ketela 

pohon. Bahan-bahan tersebut dikukus sampai matang, kemudian dibentangkan 

diatas tampah dan ditunggu sampai dingin kemudian ditambahkan ragi. Kemudian 

campuran tersebut disimpan didalam wadah, ditutupi dengan daun pisang dan 

didiamkan dalam suhu ruang. Kemudian ditunggu sampai menjadi khamir karena 

kemampuan bekerja organisme-organisme yang dikandung dalam ragi (Heyne, 

1987 “dalam” Sutriningsih, 2007). Menurut (Sutanto dan Martono Hp, 2005) 

Dalam proses fermentasi yang mengikutsertakan aktivitas organisme-organisme 

menghasilkan proses perubahan karbohidrat menjadi etanol sehingga produk hasil 

fermentasi menjadi lebih enak rasanya. 

Etanol (C2H5OH) biasa disebut aethanolum, etil alcohol/alcohol  merupakan 

cairan yang transparan, tidak berwarna, tidak sukar menguap, tidak sukar terbakar 

dengan api biru tanpa asap. Larut dalam pelarut organik, yaitu air, kloroform, eter, 

gliserol dan hampir semua pelarut organik lainnya. Disimpan pada suhu 8-150C, 

hindarkan dari api disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan terhindar dari 

cahaya. Bahan ini jika dikonsumsi dapat memabukkan. Etanol juga sering ditulis 

dengan rumus EtOH dan rumus empirisnya C2H6O (Mardoni, dkk,. 2007). 

Menurut (Iswara dan Nuroini, 2017) Sediaan preparat adalah suatu usaha ahli 

teknik ahli laboratorium untuk menentukan atau mengetahui parasit yang mengusik 
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manusia atau hewan. Saat ini serangga yang banyak membuat infeksi hewan salah 

satunya Ctenocephalides canis yang biasa disebut dengan kutu anjing. Menurut 

(Kesuma, 2007) Ctenocephalides canis merupakan pinjal yang masuk kedalam 

kelas Insekta, filum Arhtropoda dan ordo Siphonaptera. Ctenocephalides canis 

adalah kutu anjing dalam genus Ctenocephalides mempunyai tubuh yang berukuran 

kecil, larvanya berbentuk cacing (vermiform) mengalami metamorfosis sempuma. 

Menurut (Wulandari, 2009) Ctenocephalides canis makan melalui sifon dengan 

cara menghisap darah dan mempunyai sayap serta tubuh berbentuk pipih bilateral. 

Pembuatan  sediaan  awetan ini erat kaitannya dengan proses dehidrasi  untuk  

mempertahankan bentuk  dan kesempurnaan sediaan  dalam jangka  waktu yang  

lama.  Pemilihan teknik  dehidrasi yang  benar menentukan  kemampuan bertahan 

sebuah sediaan awetan. Daya tahan  sediaan  permanen pada proses dehidrasi yaitu 

lama  waktu sediaan  perrnanen untuk  tetap  utuh dan  tidak  mengalami kerusakan,  

dengan  indikator pengamatan yaitu: Morfologi  kutu Ctenocephalides canis tetap  

utuh baik  kepala, tubuh maupun ekornya, tidak ditumbuhi jamur  atau bakteri  lain, 

tidak mengalarni kerusakan  dalam  jangka waktu I  bulan (Kurniawati, 2007). 

Ketidaklayakan sediaan permanen, disebabkan oleh adanya kekeliruan pada tahap 

perancangan proses membuat preparat. Proses membuat preparat tidak hanya 

melalui satu tingkatan, sehingga kekeliruan dalam proses membuat preparat inilah 

yang menyebabkan kerusakan preparat. Kerusakan mencakup preparat tidak 

tampak terang atau bagian tubuh serangga menjadi tidak jelas, preparat menjadi 

tidak sempurna atau ada bagian-bagian dari tubuh spesimen yang sudah tidak utuh 
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atau hilang, serta preparat tidak awet dalam jangka waktu yang lama (Widiyanti, 

2013). 

Menurut (Ulandari, 2016) Tapai  ketan  putih  memiliki  kemampuan 

menghasilkan  alkohol  paling  tinggi dibandingkan  dengan  tapai  singkong.  Hal  

ini disebabkan oleh kandungan karbohidrat yang ada dalam  setiap  bahan. Menurut 

(Desrosier, 1989 “dalam”  Simbolon, 2008) Semakin  banyak  jumlah  glukosa  yang  

terdapat  di dalam  suatu  bahan,  maka  semakin  tinggi  jumlah alkohol  yang  

dihasilkan  dari  perombakan  glukosa oleh  jumlah  khamir  (Saccharomyces  

cereviceae) yang tinggi dalam tape yang dibuat. Berdasarkan permasalahan diatas, 

proses dehidrasi sangatlah penting dalam proses pembuatan preparat awetan 

Ctenocephalides canis. Penggunaan reagen etanol sangatlah berpengaruh terhadap 

hasil dari preparat awetan Ctenocephalides canis. Reagen etanol memiliki sifat 

yang mudah menguap dan harganya mahal, sehingga diperlukan pembanding dari 

etanol yang sifatnya hampir sama dengan etanol yaitu air tapai ketan putih yang 

harganya terjangkau, tidak mudah menguap dan tidak berbahaya serta mudah 

didapatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang perbandingan 

kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis pada proses dehidrasi 

menggunakan air tapai ketan putih dan etanol. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: bagaimanakah perbandingan kualitas preparat awetan 

Ctenocephalides canis pada proses dehidrasi menggunakan air tapai ketan putih dan 

etanol ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis 

pada proses dehidrasi menggunakan air tapai ketan putih dan etanol. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis pada 

proses dehidrasi menggunakan air tapai ketan. 

2. Mengidentifikasi kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis pada 

proses dehidrasi menggunakan etanol. 

3. Menganalisis perbandingan kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis 

pada proses dehidrasi menggunakan air tapai ketan putih dan etanol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya perbandingan 

kualitas preparat awetan Ctenocephalides canis pada proses dehidrasi 

menggunakan air tapai ketan putih dan etanol. 

1.4.2 Bagi Instansi 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pembuatan 

preparat awetan yang baik. 

1.4.3 Bagi Universitas 

 Menambah perbendaraan skripsi di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Semarang. 
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1.5 Keaslian/Originalitas Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan perbandingan kualitas preparat awetan 

Ctenocephalides canis pada proses dehidrasi menggunakan air tapai ketan putih dan 

etanol. 

Tabel 1 Originalitas Penelitian 

No. Nama 

Pengarang 

Judul Hasil Penelitian 

1. 1.  Resti 

Ulandari, 

2016 

Uji Kadar Alkohol pada 

Tapai Ketan Putih dan 

Singkong melalui 

Fermentasi dengan Dosis 

yang berbeda. 

Pada Tapai Ketan Putih dan 

Singkong yang  Optimum  untuk 

menghasilkan  Kadar  Alkohol  yang  

Tinggi adalah Tapai  Ketan  Putih  

dan  dari  Ketiga  Jenis Dosis  Ragi 

yang  berbeda  yang  Optimum  

adalah  Dosis  Ragi 1,5%. 

1. 2.  

 

Intan 

Kurniawati, 

2007 

Daya Tahan Sediaan 

Permanen Larva Culex 

pipiens dengan Perlakuan 

Dehidrasi menggunakan 

Konsentrasi Alkohol yang 

berbeda.  

Zat Dehidrator  Terbaik  yang 

direkomendasikan digunakan dalam 

Proses  Dehidrasi  untuk  membuat  

Sediaan Permanen Larva  Nyamuk 

Culex pipiens adalah Alkohol dengan  

Konsentrasi  70% atau 96%. 

 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah variabel yang akan diteliti yaitu jenis sampel serta perlakuan dehidrasi 

menggunakan air tapai ketan putih dan etanol. 
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