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KATA PENGANTAR 

 

Alga coklat memiliki nilai ekonomis yang sangat penting bagi manusia. 

Mengingat kurangnya pemanfaatan dan seiring dengan kemajuan teknologi, 

pemanfaatan rumput laut telah meluas, termasuk salah satunya pemanfaatan 

rumput laut sebagai bahan energi alternatif yaitu bahan bakar maupun bioetanol.  

Dalam kesempatan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan lama waktu hidrolisis yang optimum dengan H2SO4 2% 

menggunakan metode perebusan untuk menghasilkan kadar gula pereduksi 

tertinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku bioetanol. 

Laporan skripsi berjudul Analisi Pengaruh Waktu Hidrolisis Terhadap 

Kandungan Lignoselulosa dan Gula Pereduksi Pada Alga Coklat (Sargassum 

cristaefolium) Sebagai Bahan Bioetanol merupakan laporan hasil penelitian yang 

dilakukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perikanan di 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Pada 

laporan skripsi ini terdiri dari lima bab. bab satu mengenai pendahuluan, bab dua 

tinjauan pustaka, bab tiga metodologi, bab empat pembahasan dan bab 5 

merupakan penutup. 

Sangat disadari dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi 

masid dirasakan banyak kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan 

saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membaca. 
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