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V KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dan saran dari pretreetment vinasse dan daur ulang proses fermentasi produksi bioetanol dari ampas tapioka yang telah dilakukan dapat dilihat di bawah ini.
5.1. Kesimpulan
1. Vinasse mempunyai cukup potensi untuk digunakan kembali sebagai media fermentasi karena masih mengadung gula total 5,54%, pH 4,10 dan kadar protein 52,44%.
2. Kadar etanol setelah destilasi yang dihasilkan pada proses recycling (R0) 26,74%, (R1) 1,74% dan (R2) 0,87%, dan kadar etanol setelah perendaman dengan CaO (R0) 84,79%, (R1)  32,80% dan (R2) 2,90%. 
3. Rendemen yang dihasilkan berdasarkan perbandingan antara  kadar etanol yang dihasilkan dengan ampas tapioka pada (R0) 16,03%, (R1) 14,91%, (R2) 14,36% dan  dengan basis media fermentasi pada (R0) 0,96%, (R1) 0,90%, (R2) 0,86% . Rendemen yang dihasilkan berdasarkan perbandingan antara kadar etanol 99,6% dengan ampas tapioka pada (R0) 13,62%, (R1) 4,91%, (R2) 0,41% dan dengan basis media fermentasi pada (R0) 0,82%%, (R1) 0,29%, (R2) 0,03%.
4. Rendemen yang dihasilkan dalam upaya efisiensi bahan baku produksi bioetanol dari ampas tapioka melalui proses daur ulang (recycling) vinasse adalah 18,94% lebih besar apabila dibandingkan dengan produksi bioetanol dari singkong yaitu 16,67% karena 6 kg singkong menghasilkan 1 liter bioetanol sedangkan 5,28 kg ampas tapioka menghasilkan 1 liter bioetanol. 
 5.2. Saran
1. Perlu  adanya  kajian  lebih lanjut untuk perbaikan proses fermentasi seperti proses seleksi khamir yang adaptif sehingga dapat meningkatkan kadar etanol yang didapatkan dan proses sakarifikasi fermentasi secara simultan sebagai upaya efisiensi energi dalam produksi etanol dari ampas tapioka.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memurnikan etanol sehingga etanol yang dihasilkan akan lebih tinggi tingkat kemurniannya.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan enzim atau mikroba untuk mengkonversi gula menjadi etanol karena Saccharomyces cereviseae tidak bisa adaptasi dengan baik pada media fermentasi yang didaur ulang sehingga kadar etanol yang dihasilkan rendah.  
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil samping fermentasi berupa ampas sisa hidrolisis asam dengan vinasse sebagai upaya peningkatan kadar etanol yang dihasilkan.

