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BAB III   METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan 

September - Desember 2017. Kegiatan penelitian untuk proses 

penggilingan dan pengecilan ukuran jerami dilakukan di 

Laboratorium Mekanika Alat dan Mesin Agroindustri, sedangkan 

untuk proses pre-treatment dengan resistive heating dilakukan 

CV Inovasi Anak Negeri, dan untuk pengujian  kandungan 

lignoselulosa dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan 

Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Brawijaya dan 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Adapun alat- alat yang digunakan dalam peelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Diskmill 

Digunakan untuk menggiling jerami padi 

2. Ayakan 100 mesh 

Untuk mengayak bubuk jerami padi dan untuk 

menseragamkan ukuran bubuk jerami 

3. Reaktor resistive heating 

Sebagai alat proses pre-treatment jerami padi 

4. Rangkaian alat refluks 

Sebagai alat uji kandungan lignoselulosa 

5. Gelas ukur 

Untuk mengukur volume larutan yang digunakan dalam 

penelitian  

6. Stopwatch 

Untuk mengukur waktu selama proses pre-treatment  
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7. Clampmeter 

Untuk mengukur arus listrik selama proses pre-treatment 

8. Thermocontrol 

Untuk mengukur dan mengontrol suhu pre-treatment  

9. Timbangan digital 

Untuk mengukur massa bahan  

10. Kain saring 

Untuk memisahkan padatan dan larutan hasil pre-treatment 

11. Cawan alumunium 

Sebagai wadah bubuk jerami padi  

12. Spatula / pengaduk 

Untuk mengaduk larutan jerami padi dengan NaOH 

13. Oven 

Untuk mengurangi kadar air jerami padi 

14. PH meter 

Untuk mengukur nilai pH 

3.2.2 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Jerami padi varietas ciherang sebagai bahan perlakuan 

2. NaOH 0.05 M, 0.07 M, dan 0.09 M sebagai larutan untuk 

memecah ikatan lignoselulosa pada jerami padi 

3. Aquades digunakan untuk menetralkan pH 
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3.3 Gambar Fungsional Alat Resistive Heating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Alat Resistive Heating  

Bagian fungsional alat, sebagai berikut : 

a. AC input : sebagai penghubung daya 

b. Switch on/off : untuk menyalakan dan mematikan alat  

c. Volt and Ampere meter : sebagai indicator penunjukan 

tegangan dan arus  

d. Thermocontrol : sebagai pengendali suhu  

e. Thermocopel : sebagai sensor suhu 

f. Timer : sebagai pengatur waktu pada alat 

g. Lampu indikator : sebagai indicator ketika proses 

pemanasan sedang berjalan 

h. Pengatur arus : untuk menaikkan dan menurunkan arus pada 

alat 

i. Relay : sebagai actuator  
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j. Tabung kaca (tabung reaktor) : sebagai tempat proses 

pemanasan 

k. Kipas : sebagai pendingin 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan analisis konsentrasi 

NaOH selama proses pre-treatment dan pengaruh besar waktu 

yang digunakan terhadap kandungan selulosa dan hemiselulosa. 

Pada penelitian ini rancangan percobaan yang digunakan yaitu 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang tersusun atas 2 

faktor yaitu konsentrasi NaOH (M) terdiri dari 3 jenis konsentrasi  

dan waktu perlakuan (t) yang terdiri 3 level, sehingga diperoleh 9 

kombinasi perlakuan. Selain itu suhu yang digunakan pada setiap 

perlakuan adalah 75°C. Pemilihan suhu perlakuan yang 

digunakan berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu pada 

penelitian Normalasari (2016), dimana pada penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa hasil terbaik pre-treatment bioetanol jerami 

padi dengan metode resistive heating terdapat pada suhu 75°C. 

Adapun faktor yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

Faktor 1 berupa konsentrasi NaOH (M), meliputi: 

1. M1 : 0.05 M 

2. M2 : 0.07 M 

3. M3 : 0.09 M 

Faktor 2 berupa waktu perlakuan proses pre-treatment (T), 

meliputi: 

1. T1 : 1 menit 

2. T2 : 3 menit 

3. T3 : 5 menit 
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Rancangan penelitian yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1  

Tabel 3.1 Rancangan penelitian proses pre-treatment bioetanol jerami 

padi dengan metode resistive heating  

  

Konsentrasi NaOH (M) 

Waktu (t) 

T1 : 1 menit 

 

T2 :3 menit 

 

T3 : 5 menit  

M1 : 0.05 M M1T1 M1T2 M1T3 

M2 : 0.07 M M2T1 M2T2 M2T3 

M3 : 0.09 M M3T1 M3T2 M3T3 

    
Rancangan pengujian ini menggunakan dua faktor perlakuan, 

dimana dua faktor  tersebut digunakan selama proses yang 

nantinya akan dianalisis pengaruh dari kombinasi kedua faktor 

tersebut terhadap kandungan selulosa dan hemiselulosa. 

Analisis hasil dilakukan dengan metode analisis ragam (Analysis 

of Variance) atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh beda 

signifikan dari faktor perlakuan yang diberikan dalam penelitian 

ini. Apabila terdapat beda signifikan maka dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 5% sesuai dengan 

metode RAK secara faktorial.  

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian  

3.5.1 Preparasi Sampel Jerami Padi 

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah 

biomassa yang mengandung lignoselulosa yaitu jerami padi. 

Sebelumnya jerami padi yang didapat dipotong dengan ukuran 
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kurang lebih 2 cm kemudian dikeringkan dengan sinar matahari 

kurang lebih selama 2-3 hari. Proses pengeringan ini berfungsi 

untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada jerami sehingga 

dapat mengurangi aktivitas mikroorganisme atau enzim yang 

dapat menyebabkan pembususkan pada jerami padi, selain itu 

proses pengeringan ini dapat mempermudah proses 

penggilingan nantinya. 

Setelah jerami kering selanjutnya dilakukan proses 

penggilingan menggunakan penggiling tipe disk mill dan 

diperoleh ukuran jerami dalam bentuk bubuk. Penggilingan 

dengan disk mill merupakan bentuk pre-treatment fisik pada 

jerami padi. Jerami padi dengan ukuran ± 2 cm dimasukkan ke 

dalam hopper input disk mill ketika mesin dihidupkan dan 

didapatkan bubuk jerami padi. Proses penggilingan dimaksudkan 

untuk mengubah struktur yang terdapat pada jerami. Setelah 

proses penggilingan, selanjutnya bubuk jerami hasil penggilingan 

dilakukan pengecilan ukuran dengan ayakan 100 mesh untuk 

mendapatkan ukuran bubuk yang seragam yang nantinya akan 

mempermudah dan mempercepat proses dekomposisi dari 

lignoselulosa pada bahan tersebut. 

  

3.5.2 Pre-treatment Alkalisasi Resistive Heating 

Bubuk jerami padi yang telah diayak menjadi 100 mesh 

selanjutnya digunakan untuk proses pre-treatment. Bubuk jerami 

padi dicampur dengan larutan NaOH sesuai dengan perlakuan 

yang diinginkan dengan rasio perbandingan 1:10 (gram/mL) 

(Normalasari, 2016) yaitu 30 gram bubuk jerami dicampur 

dengan 300 mL larutan NaOH. Fungsi NaOH itu sendiri adalah 

untuk membantu mempercepat proses pelepasan selulosa 

karena perlakuan alkali seperti NaOH dapat mengurangi 

kandungan lignin dan hemiselulosa sehingga dapat 

meningkatkan kandungan selulosa.  
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Larutan campuran bubuk jerami dan NaOH selanjutnya 

dimasukkan kedalam reaktor resistive heating dan dilakukan 

proses pre-treatment. Selama proses berlangsung diamati suhu 

yang digunakan hingga mencapai suhu puncak perlakuan, 

apabila sudah mencapai suhu puncak perlakuan, maka suhu 

dibiarkan konstan selama 1, 3, dan 5 menit sesuai perlakuan 

yang diinginkan. Kemudian daya diputuskan dari kabel konektor 

pada reaktor sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dan 

terjadi penurunan suhu higga suhu ruang. Selanjutnya campuran 

yang sudah mengalami proses pre-treatment tersebut diambil 

dari dalam reaktor dan dilakukan pemisahan padatan jerami padi 

dari larutan NaOH dengan kain saring. Setelah dipisahkan 

selanjutnya dilakukan penetralan pH pada padatan jerami padi 

yang telah disaring dengan aquades. Setelah pH netral 

selanjutnya padatan jerami padi hasil pre-treatment dikeringkan 

dengan oven pada suhu 105°C selama 24 jam. Proses 

pengeringan oven bertujuan untuk mengukur kadar air dan 

rendemen dari jerami padi hasil proses pre-treatment. 

 

3.6 Pengamatan dan Analisis Data  

3.6.1 Parameter Pengamatan 

Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah kadar 

selulosa, hemiselulosa dan lignin sebelum dan sesudah proses 

pre-treatment dengan menggunakan metode Chesson. Selain itu 

dilakukan pengamatan mikrostruktur permukaan jerami padi 

sebelum dan sesudah proses pre-treatment.  

3.6.2 Prosedur Analisis 

3.6.2.1 Uji Kadungan Selulosa dan Hemiselulosa dengan 

Metode Chesson 

Prosedur analisis uji kandungan selulosa dan hemiselulosa 

dengan metode chesson antara lain (Normalasari, 2016): 



32 
 

1. Bahan baku bubuk jerami padi kering sebanyak 1 gram 

ditimbang dan ditambahkan 150 ml H2O 

2. Di-refluks pada suhu 100°C dengan water bath selama 1 jam  

3. Proses refluks dengan water bath dilakukan untuk 

menstabilkan volume pencampuran bahan baku dengan H2O. 

Satu gram berat sampel kering bubuk jerami padi ditimbang, 

sebelum dicampur dengan H2O sebagai (a) 

4. Residu disaring dan dicuci dengan aquades sampai netral 

5. Residu yang sudah mengalami proses penetralan dikeringkan 

dengan oven sampai konstan. Pengeringan dilakukan pada 

suhu 105°C dengan waktu 1 jam merupakan prosedur 

pengeringan. Setelah bahan konstan ditimbang sebagai nilai 

(b) 

6. Dihitung nilai Hot Water Slube (HWS).  Hot Water Slube (HWS) 

digunakan untuk mengetahui pati yang terlarut dalam aquades 

panas 

7. Perhitungan nilai Hot Water Slube (HWS) adalah 1 dikurangi 

nilai (b) dibagi dengan nilai (a) kemudian dikalikan 100% 

 

3.6.2.2 Prosedur Perhitungan Kandungan Selulosa 

Adapun prosedur perhitungan kandungan selulosa adalah 

sebagai berikut: 

1. Residu ditambahkan 10 ml H2SO4 72% direndam pada suhu 

kamar selama 4 jam 

2. Ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N dan di-refluks pada water 

bath 1 jam pada pendingin balik 

3. Residu disaring dan dicuci dengan H2O sampai netral. 

Selanjutnya dipanaskan dengan oven suhu 105°C selama 1 

jam 

4. Setelah 1 jam dan dianggap konstan residu ditimbang 

sebagai nilai (d). Total kandungan selulosa adalah nilai (c) 

dikurangi nilai (d) dibagi dengan nilai (a) dikalikan 100% 
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3.6.2.3 Prosedur Perhitungan Kandungan Hemiselulosa 

Adapun prosedur perhitungan kandungan selulosa adalah 

sebagai berikut: 

1. Residu ditambahkan H2SO4 1 N di-refluks dengan water bath 

suhu 100°C selama 1 jam 

2. Residu disaring dicuci sampai netral, selanjutnya residu 

dikeringkan dengan oven sampai konstan pada suhu 105°C 

selama 1 jam dan ditimbang sebagai nilai (c)  

3. Total hemiselulosa yang terkandung adalah nilai (b) 

dikurangi nilai (c) dibagi dengan nilai (a) dan dikalikan 100% 

 

3.6.2.4 Pengukuran Kadar Air 

Pengukuran kadar air yang dilakukan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penurunan jumlah kandungan air 

yang terdapat pada jerami padi sebelum dan setelah proses. 

Pengukuran kadar air ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

pertama pada sebelum dan setelah proses pre-treatment fisik 

yaitu pengeringan jerami padi dengan menggunakan sinar 

matahari dan yang kedua sebelum proses pre-treatment dan 

setelah proses pre-treatment dengan resistive heating.  Adapun 

rumus yang digunakan untuk pengukuran kadar air adalah 

sebagai berikut (Budiawan, 2012): 

% 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝑏𝑏 − 𝑏𝑘

𝑏𝑏
 𝑥 100% 

Keterangan:  

Bb = berat jerami padi sebelum proses 

Bk = berat jerami padi setelah proses 
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3.6.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil proses pre-treatment 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (Analysis of 

Variance) atau ANOVA dengan metode RAK secara faktorial. 

Analisis dilakukan terhadap hasil selulosa, hemiselulosa dan 

lignin jerami padi sebelum dan sesudah pre-treatment. Apabila 

terdapat beda signifikan maka dilakukan uji lanjut menggunakan 

uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan taraf nyata 5%. 

Penggunaan analisis ANOVA dan uji BNT dilakukan pada 

masing- masing parameter, yaitu kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin. Pada masing- masing parameter 

tersebut dicari perlakuan terbaik. Apabila pada masing- masing 

parameter terdapat perlakuan terbaik yang berbeda maka 

analisis data dilanjutkan dengan pemilihan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Multiple Attribute dengan cara mencari 

jumlah nilai yang memiliki kerapatan terendah pada parameter.  
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

a. Preparasi Bahan Uji 

Diagram alir proses preparasi bahan uji dapat dilihat pada 

Gambar 3.2  

Pemotongan jerami ±2cm 

Mulai

Jerami padi varietas 

Ciherang

Pengeringan dengan sinar matahari

Penggilingan dengan diskmill

Pengukuran 

kadar air

Pengayakan dengan ayakan 100 mesh

Bubuk jerami padi

Selesai

Pengujian 

kandungan 

lignoselulosa

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Preparasi Bahan Uji 
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b. Proses Pre-treatment Resistive Heating  

Diagram alir proses pre-treatment resistive heating dapat 

dilihat pada Gambar 3.3  

Pre-treatment alkalisasi dengan resistive 

heating dengan variasi waktu holding 1, 

3, dan 5 menit dan konsentrasi NaOH 

0.05, 0.07, dan 0.09 M

Mulai

30 gram bubuk jerami 

padi + 300ml  NaOH

Pemisahan padatan dengan kain saring 

dan penetralan pH

Pengeringan dengan oven selama 24 

jam pada suhu 105°C 

Bubuk jerami padi hasil 

pre-treatment

Selesai

Pengujian 

kandungan 

lignoselulosa

Pengukuran 

kadar air

Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pre-treatment Resistive 

Heating 
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Sumber : (Chesson, 1978 dalam Asror, 2017) 

 

c. Proses Pengujian Kandungan Lignoselulosa 

Diagram alir proses pengujian kandungan lignoselulosa 

dapat dilihat pada Gambar 3.4  

Refluks dengan 150 mL H2O pada suhu 100°C 

selama 1 jam 

Mulai

1 gram bubuk jerami padi hasil 

pre-treatment (berat a)

Pengeringan dengan oven pada suhu 105°C 

selama 1 jam kemudian ditimbang (berat b)

Refluks dengan 150 mL H2SO4 0.5 M pada suhu 

100°C selama 1 jam

Penetralan pH dan dilanjutkan dengan pengeringan 

dengan oven pada suhu 105°C selama 1 jam 

kemudian ditimbang (berat c)

Perendaman dengan 10 mL H2SO4 72%  pada 

suhu ruang selama 4 jam

Penambahan 150 mL H2SO4 0.5 M dan refluks 

pada suhu 100°C selama 1 jam

Penetralan pH dan dilanjutkan dengan pengeringan 

dengan oven pada suhu 105°C selama 1 jam 

kemudian ditimbang (berat d)

Pengabuan dengan furnace pada suhu 550°C 

selama 3 jam kemudian ditimbang (berat e)

Selesai

 

Gambar 3.4 Diagram alir proses pengujian kandungan 

lignoselulosa 
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Adapun analisa dengan metode Chesson adalah satu gram 

jerami hasil proses pre-treatment (berat a) ditambahkan dengan 

150 ml H2O dan refluks pada suhu 100°C dengan waterbath 

selama 1 jam. Kemudian hasilnya disaring dengan kertas saring. 

Residu kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105°C 

selama 1 jam dan ditimbang (berat b). Kemudian residu 

ditambahkan 150 H2SO4 0.5 M dan direfluks dengan waterbath 

selama 1 jam pada suhu 100°C. Hasilnya kemudian disaring dan 

dicuci sampai netral kemudian dikeringkan dengan oven pada 

suhu 105°C selama 1 jam dan ditimbang (berat c). Residu kering 

ditambahkan 10 ml H2SO4 72% dan dibiarkan pada suhu kamar 

selama 4 jam. Kemudian ditambahkan 150 ml H2SO4 0.5 M dan 

direfluks pada suhu 100°C dengan waterbath selama 1 jam pada 

pendingin balik kemudian residu disaring dan dicuci dengan H2O 

sampai netral. Setelah itu residu dikeringkan kembali dengan 

oven pada suhu 105°C selama 1 jam dan ditimbang (berat d). 

Selanjutnya residu diabukan dan ditimbang (berat e). Cara 

mengetahui kadar Selulosa, Hemiselulosa, dan Lignin yaitu 

dengan menggunakan persamaan berikut :  

 Kadar Hemiselulosa = 
( 𝑏−𝑐 )

𝑎
× 100% 

 Kadar Selulosa = 
( 𝑐−𝑑 )

𝑎
× 100% 

 Kadar Lignin = 
( 𝑑−𝑒 )

𝑎
× 100% 

 

 


