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ABSTRAK
Pengaruh kapur untuk peningkatan kadar alkohol dari captikus telah dilakukan. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan kapur dan lama penyulingan, sehingga dapat
meningkatkan kadar alkohol. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain percobaan faktorial
yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana yang terdiri dari 2(dua) Faktor yaitu
Faktor A jumlah penambahan kapur:A1=50 g, A2=75 g, A3=100 g, A4=125 g dan A5=150 g, sedangkan
Faktor B yaitu lama penyulingan: B1=2 jam, B2=3 jam dan B3=4 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kadar alkohol yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan kapur 150 g dan lama penyulingan 2
jam (A5B1) yaitu rata-rata 82,23 % dan yang terendah diperoleh pada perlakuan dengan penambahan
kapur 50 g dan lama penyulingan 2 jam (A1B1) yaitu rata-rata 74,48 %, sisa penguapan hasil yang
tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan penambahan kapur 125 g dan lama penyulingan 4 jam (A3B4)
yaitu rata-rata sebesar 0,35 % dan yang terendah diperoleh pada perlakuan dengan penambahan kapur
75 g dan lama penyulingan 2 jam (A2B1) yaitu rata-rata sebesar 0,31 % dan keasaman hasil yang
tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan penambahan kapur 50 g dan lama penyulingan 3 jam (A1B2)
g/l yaitu rata-rata 0,06 mg/l dan yang terendah diperoleh pada perlakuan dengan penambahan kapur 75 g
dan lama penyulingan 3 jam serta 125 g kapur dan lama penyulingan 3 jam (A2B2 dan A4B2) yaitu ratarata 0,04 mg/l. Masing-masing perlakuan diulang 2 (dua) kali, Hasil yang terbaik diperoleh pada perlakuan
dengan penambahan kapur sebanyak 150 g dan lama penyulingan 2 jam (A5B1) yang dapat
menghasilkan kadar alkohol rata-rata 82,23 %.
Kata kunci: Kapur, lama penyulingan, alkohol, penguapan.

ABSTRACT
The effect of lime for an increase in alcohol IURP µ&DSWLNXV¶ has been carried out. The purpose of
the study was to determine the effect of lime addition and length of distillation, so as to increase alcohol
content. The study was carried out using a factorial experimental design that was arranged in a simple
randomized design (CRD) consisting of 2 (two) factors, namely Factor A, the amount of lime addition:
A1=50 g, A2=75 g, A3=100 g, A4=125 g and A5=150 g, while Factor B is the length of distillation: B1=2
hours, B2=3 hours and B3=4 hours. The results showed that the highest alcohol content was obtained in
150 g of lime addition treatment and 2 hours of distillation time (A5B1) which was an average of 82.23 %
and the lowest was obtained in the treatment with 50 g of lime addition and 2 hours of distillation time
(A1B1) that is an average of 74.48 %, the highest residual evaporation results were obtained in treatment
with 125 g of lime addition and 4 hours of distillation time (A3B4), which averaged 0.35 % and the lowest
was obtained by treatment with 75 g of lime and 2 hours distillation time (A2B1) which is an average of
0.31 % and the highest acidity results obtained in treatment with 50 g lime addition and 3 hours distillation
time (A1B2) g /l which is an average of 0.06 mg/l and the lowest was obtained in treatment with 75 g of
lime and 3 hours of distillation and 125 g of lime and 3 hours of distillation (A2B2 and A4B2), which
averaged 0.04 mg/l. Each treatment was repeated 2 (two) times, The best results were obtained in
treatment with 150 g of lime addition and 2 hours of distillation time (A5B1) which can produce an average
alcohol content of 82.23%.
Keywords: Alcohol, evaporation, lime, long distillation.
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Gambar. 1 Pengaruh penambahan kapur terhadap kadar alkohol dari captikus.
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dan lama penyulingan 3 jam serta 125 g
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Gambar. 2 Pengaruh penambahan kapur terhadap sisa penguapan alkohol dari captikus.
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Gambar. 3 Pengaruh penambahan kapur terhadap keasaman alkohol dari captikus.
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dan

lama

penyulingan 3 jam (A1B2) yaitu rata-rata
0,06 mg/l dan yang terendah diperoleh
pada perlakuan dengan penambahan kapur
75 g dan lama penyulingan 3 jam serta 125
g kapur dan lama penyulingan 3 jam (A2B2
dan A4B2) yaitu rata-rata 0,04 mg/l. Hasil
yang terbaik diperoleh pada perlakuan
dengan penambahan kapur sebanyak 150
g dan lama penyulingan 2 jam (A5B1) yang
dapat menghasilkan kadar alkohol rata-rata
82,23 %.
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