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BAB V   PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Perlakuan variasi konsentrasi NaOH pada proses pre-

treatment resistive heating tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap nilai kandungan hemiselulosa, selulosa 

dan lignin jerami padi. Selain itu konsentrasi NaOH juga 

mempengaruhi kecepatan proses pre-treatment, yaitu 

semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan maka 

kecepatan kenaikan suhu untuk mencapai suhu referensi 

semakin cepat, sehingga proses pre-treatment akan 

berjalan semakin singkat. 

2. Perlakuan waktu pemanasan (holding time) pada proses 

pre-treatment resistive heating tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan pula terhadap kandungan 

hemiselulosa, selulosa dan lignin jerami padi. Dapat 

dilihat pada hasil uji Annova yang menunjukkan hasil 

perlakuan tidak berbeda nyata. 

3. Berdasarkan hasil uji Annova yang menyatakan bahwa 

hasil penelitian tidak berbeda nyata, maka semua 

perlakuan yang terdapat pada penelitian ini dianggap 

memiliki hasil yang sama untuk setiap parameternya, 

sehingga pada penelitian ini tidak memiliki perlakuan 

terbaik yang dihasilkan. 

4. Berdasarkan nilai kandungan sampel kontrol pada proses 

pre-treatment dengan metode resistive heating dapat 

diketahui parameter perlakuan meliputi hemiselulosa, 

selulosa, dan lignin, secara keseluruhan didapatkan nilai 

penurunan terbanyak kandungan hemiselulosa sebesar 
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27.92% peningkatan tertinggi kandungan selulosa 

sebesar 25.71% dan penurunan terbanyak kandungan 

lignin sebesar 7.81%. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penelitian proses pre-treatment jerami padi 

dengan beda konsentrasi NaOH dan waktu holding yang 

jauh lebih besar untuk mengetahui pengaruh lebih lanjut 

terhadap kandungan lignoselulosa. 

2. Dikarenakan pengujian dengan metode Chesson 

dilakukan secara mandiri dan perdana, sehingga perlu 

adanya panduan dan pelatihan lebih, untuk proses 

pengujian kandungan lignoselulosa dengan metode 

Chesson. 

3. Reaktor resistive heating yang digunakan pada penelitian 

ini memiliki tingkat efisiensi yang kecil, sehingga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi reaktor 

reasistive heating yang digunakan. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pre-treatment resistive heating terhadap kandungan 

bahan lignoselulosa selain jerami padi varietas ciherang, 

ataupun dengan bahan biomassa lainnya selain jerami 

padi. 

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pre-treatment resistive heating terhadap kandungan 

bahan lignoselulosa dengan menggunakan jenis alkali 

yang berbeda atau dengan pelarut selain NaOH. 

 

 


