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(H2O) (Kajian Suhu Dan Ukuran Partikel). SKRIPSI. Pembimbing: 
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RINGKASAN 

Etanol hasil dari proses fermentasi akhir-akhir ini semakin banyak 

dikenal oleh masyarakat luas, terutama dalam bidang energi terbarui. 

Teknologi produksi yang relatif mudah telah menstimulus munculnya pabrik-

pabrik etanol fermentasi skala kecil. Etanol yang dapat digunakan sebagai 

bahan bakar minimal harus memiliki kadar etanol 99,5%. Kendala yang 

dihadapi adalah pada tahap proses pemurnian etanol setelah etanol pada 

komposisi azeotropik. Pada industri skala mikro pada proses pemurnian 

etanol dengan pemanfaatan kapur tohor (CaO) sebagai pengikat air (H2O) 

memiliki harga yang lebih murah, dan kemampuannya yang dapat digunakan 

lagi setelah dikalsinasi. 

Salah satu industri etanol skala mikro adalah PT.X dengan alamat Jl.Joko 

Songo 33, Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah 

memanfaatkan kapur tohor sebagai pengikat air dalam proses pemurnian 

etanol. Dari data di lapangan, industri etanol skala mikro tersebut 

menggunakan 1 Kg kapur tohor untuk memurnikan 100 L etanol berkadar 

90%. Dengan waktu proses 8 jam, dihasilkan produk akhir etanol sebanyak 

50 L dengan kadar 99,99%. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian 

efisiensi proses pemurnian etanol dengan memanfaatkan kapur tohor sebagai 

pengikat air. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi proses 

pemurnian etanol dengan memanfaatkan kapur tohor dan untuk 

membandingkan tingkat efisiensi proses pada penelitian dengan PT.X sebagai 

industri etanol skala mikro di Doplang, Karangpandan, Karanganyar. 

Metode penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok, yang disusun dengan dua faktor. Faktor pertama adalah suhu (S) 

dengan 2 level yaitu 60°C, 80°C, sedangkan faktor kedua adalah ukuran 

partikel (L) dengan 3 level yaitu 80-100 mesh, 100-120 mesh, dan 120-150 

mesh. Setiap perlakuan dilakukan tiga kali ulangan sehingga diperoleh 18 

satuan percobaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dengan bantuan SPSS 15 

Trial Version diperoleh perlakuan terbaik pada perlakuan suhu 60°C dan ukuran 

partikel 120-150 mesh dengan volume 200 mL dan kadar etanol 98,59%. Tingkat 

Efisiensi proses yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebesar 68,75%, 

sedangkan hasil perhitungan tingkat efisiensi di PT.X adalah sebesar 55,55% 

dengan perbandingan 7:6. 

Kata kunci : Pemurnian Etanol, Kapur Tohor, Efisiensi Proses. 



 
 

WIDAT MARDIKA TANKA. 0411030078-103. Process Efficiency of 

Ethanol Dehydration use Calcium Oxide as Water Removal (Study of 

Temperature and Particle Size). SKRIPSI. Supervisor: Ir.Sukardi, MS.  

Co-Supervisor: Dodyk Pranowo, STP., M.Si 

 

SUMMARY 

Ethanol was popular known as renewable energy. A simple production 

technology has stimulated more ethanol factories in small scale. The problem 

was ethanol can be use as fuel must has a 99,5% pure of ethanol. Most of 

factories can’t produce ethanol with 99,5% pure of ethanol. It’s caused by a 

azeotropic condition when ethanol has a 95,6% solution. It can’t reach higher 

ethanol solution with a distillation. One possibility methode that can be 

applicated in small factories was use calcium oxide as water removal. It’s had a 

more advantages from it, like cheap price and can be reuse after calcinated.  

PT. X was one of small ethanol factories that use calcium oxide as a water 

removal for dehydration ethanol process. It’s located in 33rd, Joko Songo Street, 

Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Central Java. To dehydrated 100L ethanol 

that have a 90% pure of ethanol PT. X used 1 Kg calcium oxide. With a 8 hour 

time process can produce 50 L ethanol with 99,99% pure of ethanol, it can say 

that process was a low efficiency. 

The aim of this study was to know process efficiency of dehydration 

ethanol with used calcium oxide and for compare rate of process efficiency in 

research and with PT.X as a small ethanol factories. 

This research methode was use Random Group Design with 2 factor. 

First factor was temperature (code: S) with 2 level (60°C and 80°C), second 

factor was size of calcium oxide particle (code: L) with 3 level (80-100 

mesh, 100-120 mesh, dan 120-150 mesh). Each treatment were repeat 3 

times and with the result that have a 18 experiment unit  

Based on result of research and data processing with SPSS 15 Trial 

Version software, the best treatment was 60°C and 120-150 mesh calcium oxide 

particle size with 200 mL volume and 98,59% ethanol.  Based on it obtained a 

process efficiency rate of ethanol was 67,95%. Comparison value of process 

efficiency rate between in this research and PT.X as micro scale ethanol industrial 

was 7:6. 

 

Key word: Ethanol Dehydration, Calcium Oxide, Process Efficiency. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Etanol hasil dari proses fermentasi akhir-akhir ini semakin banyak dikenal 

oleh masyarakat luas, terutama dalam bidang energi terbarui. Teknologi produksi 

yang relatif mudah telah menstimulus munculnya pabrik-pabrik etanol fermentasi 

skala kecil. Bahkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006, TimNas 

Pengembangan Bahan Bakar Nabati telah membuat target pembangunan 104 

pabrik berkapasitas 60kL/hari pada tahun 2010, penambahan 62 

pabrik berkapasitas 60kL/hari hingga 2015 dan penambahan 114 pabrik 

berkapasitas 60kL/hari pada akhir 2025 (Prihanda dkk, 2007). 

Pengembangan industri etanol ini didukung oleh tingkat konsumsi BBM 

yang tinggi di Indonesia. Prihandana, dkk. (2007), mengungkapkan bahwa 43% 

kebutuhan BBM masih diimpor. Dengan peningkatan konsumsi sebesar 7%, 

Departemen Energi  dan Sumber Daya Mineral  Republ ik Indonesia  

memperkirakan kebutuhan BBM, dalam hal ini bensin (premium) di 

Indonesia pada tahun 2009 sebesar 21.000.000 kL. Dengan pengembangan 

industri etanol, diharapkan Indonesia dapat segera menuju swadaya energi 

terbarui. 

Di Indonesia, sebagian besar pabrik etanol pada umumnya  hanya 

menghasilkan kadar etanol tidak lebih dari 95,6 %. Padahal etanol yang  

dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kendaraan harus benar-benar "kering" 

agar tidak korosif. Etanol dinyatakan "kering" dan bisa dimanfaatkan sebagai 



 
 

bahan bakar jika kadar etanol mencapai 99,5-100% atau disebut dengan Fuel 

Grade Etanol (FGE). Penyebab belum tercapainya syarat  FGE 

adalah terbentuknya larutan azeotrop, ketika proses distilasi telah menghasilkan 

etanol dengan kadar 95,6% yang tidak dapat dipisahkan melalui distilasi biasa. 

Teknologi pemurnian etanol hingga kadar 99,5-100% saat ini telah 

banyak berkembang, antara lain distilasi azeotropik dan teknologi membran. 

Teknologi tersebut efektif dalam memisahkan air dengan etanol, namun 

belum bisa diterapkan pada industri mikro. Kendala terbesar dalam penerapan 

teknologi yang disebutkan tersebut adalah besarnya biaya investasi dan 

operasional yang dibutuhkan. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaku industri etanol skala mikro 

melakukan pemurnian etanol dengan memanfaatkan kapur tohor (CaO) sebagai 

pengikat air (H2O). Dengan harga yang lebih murah, dan kemampuannya 

yang dapat digunakan lagi setelah dikalsinasi, diharapkan kapur tohor 

menjadi alternatif terbaik dalam pemurnian etanol dalam skala mikro. 

Salah satu industri etanol skala mikro adalah PT.X dengan alamat Jl. Joko 

Songo 33, Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah memanfaatkan 

kapur tohor sebagai pengikat air dalam proses pemurnian etanol. Dari data di 

lapangan, industri etanol skala mikro tersebut menggunakan 1 Kg kapur tohor 

untuk memumikan 100 L etanol berkadar 90%. Dengan waktu proses 8 jam, 

dihasilkan produk akhir etanol sebanyak 50 L dengan kadar 99,99%. Berdasarkan 

hal tersebut maka dilakukan penelitian efisiensi proses pemurnian etanol dengan 

memanfaatkan kapur tohor sebagai pengikat air. 



 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan nilai tingkat efisiensi proses pemurnian etanol 

dengan memanfaatkan kapur tohor. 

2. Untuk mendapatkan perbandingan nilai tingkat efisiensi proses pada 

penelitian dengan PT.X sebagai industri etanol skala mikro di Doplang, 

Karangpandan, Karanganyar. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan informasi awal tingkat efisiensi proses pemurnian 

etanol dengan memanfaatkan kapur tohor. 

2. Untuk memberikan informasi perbandingan tingkat efisiensi 

proses pada penelitian dengan PT.X sebagai industri etanol skala 

mikro di Doplang, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. 

 

1.4 Hipotesa 

Diduga suhu dan ukuran partikel kapur tohor mempengaruhi tingkat  

efisiensi proses pemurnian etanol.



 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Etanol 

Etanol (C2H5OH) memiliki penampakan yang jernih, tidak berwarna, dan 

merupakan bahan kimia yang mudah terbakar. Sa'id (1990), menambahkan etanol 

memiliki berat spesifik pada 15°C sebesar 0,7937. Etanol mulai mendidih pada 

suhu 78,32°C tekanan 1 atm. Bahan ini mudah larut dalam air. Kandungan 

kalorinya (gross value) sebesar 7.100 kal/gram, dengan panas pembakaran sebesar 

328 kkal (cair). 

Menurut Nag (2008), etanol telah lama diproduksi dan telah digunakan 

sebagai minuman beralkohol selama ratusan tahun. Etanol juga telah digunakan di 

beberapa penerapan industri (misalnya, di industri deterjen, kosmetik, cat dan 

bahan-bahan medis) bahkan juga pernah digunakan sebagai bahan bakar lebih dari 

seabad. Nicholas Otto menggunakan etanol pada mesin dengan pembakaran 

internal yang didesain pada tahun 1897. Namun, etanol tidak memiliki dampak 

yang nyata di pasar bahan bakar hingga pada tahun 1970an semenjak 2 krisis 

minyak terjadi di tahun 1973 dan 1979. Pada tahun 1980an, etanol kembali 

telah menjadi aktor utama di pasar bahan bakar sebagai altematif bahan 

bakar campuran premium. 

Etanol bisa diproduksi secara sintetis dari minyak bumi dan gas alam, atau 

secara biologis dari bahan bergula, berpati dan berlignoselulosa. Produksi etanol 

secara biologis biasanya disebut dengan etanol hasil fermentasi. Penerapan dari 

etanol fermentasi sebagai bahan bakar tidak memiliki atau hampir mendekati 



 
 

batas emisi CO2 dan hal ini mampu memenuhi dari Protokol Kyoto 

Perubahan Iklim pada tahun 1997 yang bertujuan untuk mengurangi gas 

emisi CO2 (Nag, 2008). 

2.1.1 Proses Pembuatan Etanol 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa etanol dapat dihasilkan 

dari beragam bahan baku. Etanol fermentasi bisa diproduksi dari gandum, molase, 

tebu, buah-buahan, kelebihan minuman anggur, sisa air keju dan beberapa bahan 

baku yang mirip yang mengandung gula sederhana dan polimernya. Di sisi lain, 

etanol juga dapat dihasilkan seeara sintetis dari minyak bumi, dibawah ini adalah 

contoh reaksi hidrasi etilen untuk menghasilkan etanol (Nag, 2008): 

Minyak Bumi      CH2=CH2 (etilen)    
H2O

     CH3-CH2-OH (etanol)  

Produksi etanol dengan cara fermentasi bisa diproduksi dari 3 macam 

karbohidrat, yaitu (Harahap, 2003): 

1. Bahan-bahan yang mengandung gula atau disebut juga substansi sakarin 

yang rasanya manis, seperti misalnya gula tebu, gula bit, molase (tetes), 

macam-macam sari buah-buahan dan lain-lain. Molase mengandung 50-

55% gula yang dapat difermentasi, yang terdiri dari atas 69% sakrosa dan 

30% gula inversi. 

2. Bahan yang mengandung pati misalnya: padi-padian, jagung, gandum, 

kentang sorgum, malt, barlrey, ubi kayu dan lain-lain. 

3. Bahan-bahan yang mengandung selulosa, misalnya: kayu, cairan buangan 

pabrik pulp dan kertas (waste sulfire liquor). 

4. Gas-gas hidrokarbon 



 
 

Proses pembuatan etanol secara fermentasi tergantung bahan bakunya. 

Bahan baku yang mengandung gula biasanya tidak atau sedikit saja memerlukan 

pengolahan pendahuluan. Tetapi bahan-bahan yang mengandung pati atau 

selulosa harus dihidrolisa terlebih dahulu menjadi gula yang dapat menjadi gula 

yang dapat difermentasikan (Harahap, 2003). 

Pada prinsipnya reaksi dalam proses pembuatan etanol dengan fermentasi 

adalah sebagai berikut: 

C6H12O6            2C2H5OH + CO2 

Jika digunakan disakarida seperti sakrosa, reaksinya adalah sebagai 

berikut: 

Reaksi hidrolisa:  C12H22O11 + H2O    
invertasa

      2C6H12O6 

Reaksi fermentasi:  C6H12O6    
zimasa

      2C2H5OH + 2CO2 

Secara umum proses pembuatan etanol dapat dilihat dari diagram berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Etanol Fermentasi Secara Umum 

(Prihandra dkk, 2007) 
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2.1.2 Etanol Sebagai Bahan Bakar 

Penggunaan Etanol sebagai bahan bakar, sebenarnya telah lama dikenal. 

Pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadrycycle dan menyusul tahun 

1908 muncul mobil Ford dengan Etanol sebagai bahan bakarnya. Namu n 

penggunaan etanol sebagai bahan bakar nabati kurang ditanggapi pada waktu 

tersebut, karena keberadaan bahan bakar minyak yang murah dan melimpah 

(Prihandra dkk, 2007). Saat ini pasokan bahan bakar minyak semakin menyusut 

ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang melambung membuat etanol 

semakin diperhitungkan. 

Etanol dapat digunakan pada kendaraan bermotor tanpa mengubah  

mekanisme kerja mesin jika dicampur dengan bensin dengan kadar etanol lebih 

dari 99,5%. Di Indonesia pada umumnya baru menggunakan penambahan 10% 

etanol dari total bahan bakar. Pencampuran etanol absolut sebanyak 10% dengan 

bensin (90%), sering disebut Gasohol E-10. Gasohol singkatan dari gasoline 

(bensin) dan alkohol (etanol). Etanol absolut memiliki angka oktan (ON) 117, 

sedangkan Premium hanya 87-88. Gasohol E-10 secara proporsional memiliki ON 

92 atau setara Pertamax. Pada komposisi ini etanol dikenal sebagai  octan 

enhancer (aditif) yang paling ramah lingkungan dan di negara-negara maju telah 

menggeser penggunaan Tetra Ethyl Lead (TEL) maupun Methyl Tertiary Buthyl 

Ether (MTBE) (Chemiawan, 2007). Kelebihan dan kekurangan etanol sebagai 

bahan bakar dapat dilihat pada Tabel 1. 



 
 

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Etanol Sebagai Bahan Bakar 

Kelebihan Kekurangan 

 Etanol aman digunakan sebagai 

bahan bakar, titik nyala etanol tiga 

kali lebih tinggi dibandingkan 

bensin. 

 Emisi hidokarbon lebih sedikit 

 Mesin dingin lebih sulit melakukan 

starter 

 Etanol bereaksi dengan logam 

seperti magnesium dan aluminium. 

Sumber : Chemiawan, (2005) 

2.2 Pemurnian Etanol 

Pemurnian etanol adalah suatu proses penghilangan air yang terdapat pada 

etanol. Etanol akan menjadi larutan azeotrop ketika kadar etanol mencapai 95,6%. 

Menurut Hidayat (2007), larutan azeotrop merupakan campuran 2 atau lebih 

komponen pada komposisi tertentu dimana, komposisi tersebut tidak bisa berubah 

hanya melalui distilasi biasa. Ketika larutan azeotrop dididihkan, fasa uap yang 

dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fasa cairnya. Campuran  

azeotrop ini wring juga disebut constant boiling mixture karena komposisinya 

yang senantiasa tetap jika campuran tersebut dididihkan. Prihandra, dkk (2007) 

menambahkan bahwa terdapat 3 teknologi yang dikembangkan untuk  

memisahkan etanol yang mencapai larutan azeotrop, yaitu azeotropic distilation 

(distilasi azeotropik), molecular seive (saringan molekul), dan membrane 

pervaporation (membran pervaporasi). 

Untuk saat ini penerapan teknologi yang telah disebutkan tersebut belum 

mampu diterapkan untuk skala mikro. Alternatif lain adalah dengan menggunakan 

metode pemurnian etanol dengan menggunakan batu kapur tohor sebagai pengikat 

air. Metode ini sederhana, murah dan mudah dalam pelaksanaannya. Karpov 



 
 

(2007), menyatakan bahwa metode pemurnian etanol dengan media padat telah 

banyak digunakan dalam Skala industri. Kapur tohor atau kalsium oksida (CaO) 

adalah salah satu yang terbaik sebagai media padat tersebut. 

2.3 Pemurnian Etanol dengan Kapur Tohor 

Menurut Mathewson (1980), metode paling lama yang digunakan untuk 

memurnikan etanol adalah dengan menggunakan kapur tohor. Metode ini 

menggunakan prinsip pemisahan air dengan reaksi kimia. Kapur tohor (calcium 

oxide/CaO) bereaksi dengan air dan membentuk kalsium hidroksida (Ca(OH)2). 

Reaksi tersebut adalah sebagai berikut (Florin and Harris, 2008): 

CaO(s) + H2O(aq)          Ca(OH)2(s) 

Proses pemurnian dengan menggunakan kapur tohor ini sederhana, yaitu 

etanol dicampur dengan kapur tohor dengan perbandingan sekitar 15.875,73 gram 

per 3.785,412 mL air yang akan dihilangkan. Kalsium hidroksida tidak bereaksi 

dalam etanol sehingga etanol akan murni hingga 99,5%. Etanol murni tersebut 

akan berada di atas dan kalsium oksida akan mengendap di bawah. Beberapa 

etanol akan terperangkap pada limbah/kalsium hidroksida. Metode yang sering 

digunakan untuk memisahkan etanol dengan kalsium hidroksida adalah dengan 

menggunakan penguapan (Mathewson, 1980). 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Telah dijelaskan metode pemurnian etanol dengan menggunakan kapur 

tohor sebagai pengikat air menggunakan prinsip reaksi kimia sederhana. Dengan 



 
 

demikian faktor-faktor yang mempengaruhi dapat di dekatkan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

reaksi kimia tersebut antara lain (Azizah, 2004): 

1. Luas Permukaan Sentuhan 

Pada Gambar 2, ditunjukkan bahwa terdapat balok dengan permukaan 

berbentuk kubus berukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 1 cm. Luas 

permukaan kubus bagian depan 1 cm x 1 cm = 1 cm
2
.
 
Luas permukaan bagian 

belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, masing-masing juga 1cm
2
. 

Dengan demikian luas permukaan seluruhnya 6 cm
2
. Kemudian balok tersebut 

dipecah menjadi dua bagian, maka luas permukaan salah satu balok hasil 

pecahan tadi adalah 2 (1 cm x 1 cm) + 4 (0,5 cm x 1 cm) = 4 cm
2
. Berarti luas 

dua kubus hasil pecahan adalah 8 cm
2
. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

kecil ukuran, semakin luas permukaannya, semakin banyak tumbukan, semakin 

cepat terjadinya reaksi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbedaan Luas Permukaan (Azizah, 2004) 
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2. Suhu 

Pada umumnya kenaikan suhu mempercepat reaksi, dan sebaliknya 

penurunan suhu memperlambat reaksi. Laju reaksi kimia bertambah dengan 

naiknya suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kalor yang diberikan akan menambah 

energi kinetik partikel pereaksi. Sehingga pergerakan partikel-partikel pereaksi 

makin cepat, semakin cepat pergerakan partikel akan menyebabkan terjadinya 

tumbukan antar zat pereaksi makin banyak, sehingga reaksi makin cepat. Pada 

umumnya kenaikan suhu sebesar 10°C menyebabkan kenaikan laju reaksi sebesar 

dua hingga tiga kali lipat. Kenaikan laju reaksi ini dapat dijelaskan dari gerak  

molekulnya. 

Molekul-molekul dalam suatu zat kimia selalu bergerak. Pada saat  

bergerak, molekul-molekul tersebut memiliki kesempatan untuk saling  

bertumbukan. Tumbukan yang terjadi tidak akan memberikan dampak nyata jika 

energi yang dimiliki oleh molekul-molekul itu tidak cukup untuk menghasilkan 

tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif terjadi jika energi kinetik molekul 

adalah besar. 

Meningkatkan suhu reaksi berarti menambahkan energi. Energi tersebut 

diserap oleh molekul-molekul sehingga energi kinetik molekul menjadi lebih 

besar. Energi kinetik yang besar tersebut menyebabkan molekul-molekul bergerak 

lebih cepat dan tumbukan dengan dampak benturan yang lebih besar makin sering 

terjadi. Dengan demikian, benturan antar molekul yang mempunyai energi kinetik 

yang cukup tinggi itu menyebabkan laju reaksi makin tinggi. 

 



 
 

2.5 Kapur Tohor (CaO) 

Kapur tohor atau dalam ilmu kimia disebut dengan kalsium oksida 

(CaO) telah banyak dimanfaatkan dalam persenyawaan kimia. Memiliki 

warna putih gading, mampu habis bereaksi, berupa padatan kristal basa. 

Sebagai produk komersial, kapur tohor atau gamping ini juga mengandung 

magnesium oksida, silikon oksida, dan sebagian kecil aluminium oksida 

dan logam oksida (Anonymous
a
, 2008). 

Kalsium oksida pada umumnya dibuat dari penguraian material 

batuan kapur yang mengandung kalsium karbonat (CaCO3) atau disebut juga 

sebagai kalsit. Proses penguraian material tersebut terjadi pada suhu yang tinggi 

dalam tungku pembakaran. Proses ini disebut kalsinasi atau pembakaran kapur 

yang bertujuan untuk melepaskan molekul karbondioksida (CO2) dan 

menghasilkan kapur tohor atau kalsium oksida (CaO) (Anonymous
a
, 2008). 

Menurut Albuquerque, et.al (2008), suhu tinggi diperlukan 

untuk mengubah kalsium karbonat (CaCO3) dan kalsium hidroksida 

(Ca(OH)2) menjadi kalsium oksida (CaO). Suhu tinggi yang diperlukan pada 

perlakuan termal yang diperlukan untuk mengubah kalsium karbonat (CaCO3) dan 

kalsium hidroksida (Ca(OH)2) menjadi CaO tersebut adalah 799.85°C. Senada 

dengan hal tersebut Kouzu, et.al. (2008), menyatakan bahwa kalsium oksida 

(CaO) diperoleh dari kalsinasi dari kalsium karbonat (CaCO3) pada suhu 

900°C selama 1,5 jam. Pada penelitian terdahulu Keyser, Wollast, dan 

Duvigneaud (1969), juga menyatakan bahwa kalsium oksida (CaO) dapat 

dibentuk dari penguraian kalisum karbonat (CaCO3) dengan menggunakan proses 



 
 

kalsinasi pads suhu 1000
o
C selama 1 jam ataupun dari kalsium hidroksida 

(Ca(OH)2) dengan proses yang sama pada suhu 600-1000°C. 

Kalsinasi dari kapur tohor adalah salah satu reaksi kimia yang ditemukan 

pertama kali oleh manusia dan telah diketahui sejak zaman prasejarah. Proses 

kalsinasi tersebut dapat dibalikkan, ketika kapur tohor mulai dingin, dengan  

segera mulai bereaksi lagi dengan karbondioksida dan atau dengan air dari udara, 

setelah reaksi balik berakhir maka akan terbentuk lagi kalsium karbonat dan atau 

kalsium hidroksida (Anonymous
a
, 2008). Reaksi balik dengan CO2 tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut (Florin and Harris, 2008): 

CaO(s) + CO2(g)            CaCO3(s) 

Reaksi balik dengan H2O dapat dilihat sebagai berikut (Florin and Harris, 2008): 

CaO(s)  + H2O(aq)            Ca(OH)2(s) 

 

2.6 Uji Jarak Berganda Duncan 

Untuk menentukan perlakuan terbaik dari rancangan percobaan yang 

dilakukan, dapat menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan. Menurut Gomez 

(1995), cara menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan adalah sama dengan 

menggunakan uji BNT. Pada Uji Jarak Berganda Duncan memerlukan sederetan 

nilai yang masing-masing berkaitan dengan satu gugus perbandingan berpasangan 

tertentu. 

 

 

 



 
 

Menurut Hanafiah (2005), prosedur penentuan Uji Jarak Berganda 

Duncan ini adalah: 

1. Menentukan nilai BNT 

 

2. Menentukan nilai Jarak Nyata Terdekat Duncan (JNTD) atau shortest 

significant differences (SSD) 

 ............................................ (1.1) 

dengan : nilai baku faktor R (range) pads taraf uji α jarak 

P (part) dan derajat bebas galat v. Oleh karena R.t = P α (Duncan), 

maka 

 ...................................................................... (1.2) 

3. Data rerata hasil percobaan diurut berdasar mutu nilainya dari yang 

terkecil hingga terbesar jika pengaruh perlakuan-perlakuan bersifat 

positif atau sebaliknya jika pengaruh-pengaruh perlakuan 

bersifat negatif. 

4. Uji beda rerata ini dilakukan dilakukan menurut jarak (p) bedanya 

masing-masing dengan rumus (1.2). 

Untuk mendapatkan analisa yang akurat Uji Jarak Berganda Duncan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 15 trial version. SPSS 15 trial version 

adalah program komputer yang mampu menganalisis data, salah satunya dengan 

menggunakan metode Duncan. 

 



 
 

 

2.7 Efisiensi 

Pengertian efisiensi dalam produksi merupakan antara 

perbandingan output dan input, berkaitan dengan tercapainya output 

maksimum dengan sejumlah input. Jika rasio ouput besar maka efisiensi 

dikatakan semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah 

penggunaan input terbaik dalam memproduksi output (Shone dalam 

Susantun, 2000). 

Efisiensi proses di dalam  industri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

desain teknologi, umur dan kemutakhiran peralatan, bahan baku konstruksi, 

kompleks tidaknya desain, dan faktor luar (lingkungan operasi, perawatan mesin). 

Dalam berbagai kasus nyata, suatu proses menggunakan lebih banyak energi 

dibandingkan dengan energi terkecil yang diperlukan secara teori. Teknologi 

dalam pengembangannya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan 

ketidakefisienan, mendapatkan konsumsi energi pada panas dan kekuatan yang 

lebih rendah, dan mengurangi emisi rumah kaca (Anymouse, 2005). 



 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa Proses dan 

Sistem Produksi, Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Waktu pelaksanaan penelitian selama bulan 

November 2008 hingga Desember 2008. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian adalah seperangkat alat penguap 

sederhana, gelas ukur, screen 40, 80, 100, dan 150 mesh, neraca analitik. 

Alat yang digunakan untuk analisis kadar etanol berdasarkan berat jenis adalah 

piknometer dan neraca digital. Rangkaian alat penguap sederhana dapat dilihat  

pada Gambar 3. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol teknis 

yang dibeli dari toko kimia Panadia dengan kadar 95,6%. 
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Gambar 3. Alat Penguap Sederhana 

Keterangan: 

1. Penangas 

2. Erlenmeyer 
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3.3 Batasan Masalah 

1. Kapur tohor yang digunakan adalah kapur tohor yang berasal dari 

daerah Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur. 

2. Lingkup penelitian terbatas pada pengurangan kadar air (H2O) dalam 

pemurnian etanol yang telah membentuk larutan azeotropik dengan air 

(H2O), yaitu etanol dengan kadar air 4,4% dengan kadar etanol 95,6%. 

3. Penggunaan etanol teknis diasumsikan sama dengan etanol pada 

PT.X di Doplang, Karangpandan, Jawa Tengah, karena kajian 

yang dilakukan adalah untuk mengurangi kadar air. 

4. Analisis kadar etanol pada produk akhir pemurnian dilakukan 

pada setiap ulangan dengan menggunakan perbandingan berat jenis. 

5. Penelitian ini adalah skala lab dengan kapasitas 300 mL etanol 95,6% 

pada setiap perlakuan. 

6. Penambahan Kapur tohor setiap perlakuan adalah sebesar 51,33 gr 

(perhitungan terdapat pada Lampiran 1) 

7. Variabel yang dijadikan obyek penelitian adalah suhu dan 

ukuran partikel kapur tohor dengan satuan mesh. 
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3.4 Metode Penelitian 

 Alur kerja pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan 

yang tercantum pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian 
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3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan beberapa percobaan dengan 

menggunakan beberapa ukuran screen dan beberapa variasi suhu. Dari uji kadar 

etanol dan hasil volume akhir yang dihasilkan, maka digunakanlah 3 perlakuan 

terbaik sementara untuk ukuran screen dengan 2 tingkatan suhu. Tiga ukuran 

screen tersebut adalah 80-100 mesh, 100-120 mesh dan 120-150 mesh, 

sedangkan untuk 2 tingkatan suhu tersebut adalah 60°C dan 80°C. 

Perlakuan ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan rancangan 

percobaan. 

 

3.4.2 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok, 

yang disusun dengan dua faktor. Faktor pertama adalah suhu (S) dengan 2 

level yaitu 60°C, 80°C, sedangkan faktor kedua adalah ukuran partikel (L) 

dengan 3 level yaitu 80-100 mesh, 100-120 mesh, dan 120-150 mesh. Setiap 

perlakuan dilakukan tiga kali ulangan sehingga diperoleh 18 satuan percobaan.  
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Faktor –faktor tersebut disusun sebagai berikut: 

Faktor pertama (S): Suhu proses pemurnian yang terdiri dari 2 level yaitu: 

S1 : 60
o 
C 

S2 : 80
o 
C 

Faktor kedua (L): Ukuran partikel kapur tohor terdiri dari 3 level yaitu: 

L1 : 80-100 mesh 

L2 : 100-120 mesh 

L3 : 120-150 mesh 

Keseluruhan kombinasi perlakuan kedua faktor adalah: 

S1L1 : Suhu 60°C dengan Ukuran Partikel 80-100 mesh 

S1L2 : Suhu 60°C dengan Ukuran Partikel 100-120 mesh 

S1L3 : Suhu 60°C denuan Ukuran Partikel 120-150 mesh 

S2L1 : Suhu 80°C dengan Ukuran Partikel 80-100 mesh 

S2L2 : Suhu 80°C dengan Ukuran Partikel 100-120 mesh 

S2L3 : Suhu 80°C dengan Ukuran Partikel 120-150 mesh 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

1. Preparasi Kapur Tohor 

Untuk mendapatkan kapur tohor (CaO) halus, maka perlu dilakukan 

penghancuran, yang kemudian di diayak dengan screen 80-100, 100-120 dan 120-

150 mesh. Persiapan kapur tohor (CaO) lebih spesifik adalah sebagai berikut: 
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1. Penghancuran 

Kapur tohor pada awalnya masih berbentuk bongkahan besar. Untuk 

memudahkan penghancuran, kapur tohor dipecah dengan palu 

sehingga membentuk bongkahan kecil. Kemudian bongkahan tersebut kembali 

dihancurkan dengan mortar porselin. 

2. Pengayakan 

Kapur tohor yang sudah dihancurkan masih memiliki ukuran yang sangat 

bervariasi. Proses pengayakan ditujukan untuk menyeleksi ukuran yang tepat 

dan juga menyeragamkan ukuran kapur tohor. Pengayakan dilakukan 

dengan screen ukuran 80-100, 100-120 dan 120-150 mesh. 

3. Penimbangan 

Setelah dikeringkan, bubuk kapur tohor ditimbang hingga 

didapatkan massa yang konstan dengan menggunakan neraca analitik sebesar 

51,33 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Tahapan Preparasi Kapur Tohor 

dihancurkan 

Kapur Tohor (CaO) 

diayak 80-100 mesh, 100-120mesh, 

dan 120-150 mesh 
 

ditimbang 51,33 gr 
 

Bubuk Kapur Tohor (CaO) 

51,33 gr 

dengan ukuran partikel: 80-100 mesh, 100-120mesh, 

dan 120-150 mesh 
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2. Tahap Pemurnian Etanol dengan menggunakan Kapur tohor (CaO) 

sebagai Pengikat Air (H2O) 

Pada tahap ini metode pengikatan air dilakukan dengan menggunakan  

metode batch. Kapur tohor yang telah dipreparasi, ditimbang sesuai dengan 

banyaknya air (H2O) yang akan diikat yaitu 51,33 gr (perhitungan terdapat pada 

Lampiran 1). Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menyampurkan bubuk 

kapur tohor dengan etanol. Kemudian, campuran tersebut dikocok sebentar lalu 

dimasukkan dalam alat penguap sederhana. Dipanaskan pada dengan suhu 60°C 

dan 80°C pada setiap perlakuan yang telah ditetapkan. Produk akhir dan limbah 

kemudian dianalisis kadar etanolnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pemurnian Etanol dengan Kapur Tohor 

Etanol 95,6 % 

300 mL 

dipanaskan dengan suhu 

masing-masing 60
o
C dan 80

o
C  

Bubuk Kapur Tohor 

(CaO) 

51,33 gr 

dengan ukuran 

partikel: 80-100 

mesh, 100-120mesh, 

dan 120-150 mesh 
 

Limbah Kapur 

(Ca(OH)2 Padatan  

Etanol Hasil 

Pemurnian 

Analisis 

- Kadar Etanol (%) 

- Volume Akhir (mL) 

diaduk 

didiamkan selama 2 menit 
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3.3.2 Analisis Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pengujian anova serta 

Uji Jarak Berganda DUNCAN dengan bantuan program SPSS 15 trial version. 

Dari data terbaik kemudian ditentukan tingkat efisiensi prosesnya. 



 

 

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Kapur tohor yang digunakan berasal dari daerah Sumber Manjing, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara umum struktur dari kapur tohor terdiri 

dari sebagian besar kalsium oksida, mengandung sedikit SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

Na2O,dan MgO (Anonymous
b
, 2008). Biasanya kapur tohor ini digunakan sebagai 

bahan mentah semen, karbid, bahan pemutih dalam pembuatan soda abu, penetral 

keasaman tanah, bahan pupuk, industri keramik dan bahan bangunan. 

Untuk mendapatkan kapur tohor, kalsit (CaCO3) harus diproses dengan 

proses kalsinasi. Pada proses kalsinasi tersebut, suhu yang digunakan sangat  

tinggi. Dengan suhu yang sangat tinggi tersebut CO2 yang terkandung pada kalsit 

akan terlepas, sehingga meninggalkan CaO sebagai produk akhir dan biasa  

disebut kapur tohor ataupun kapur tohor (Shakhashiri
a
, 2009). Teir, Eloneva, dan 

Zevenhoven (2005), menegaskan bahwa pada proses ini kalsit yang tel ah 

dihancurkan kemudian dipanaskan di dalam pembakaran kapur. Suhu dalam 

pembakaran kapur tersebut sekitar 1000°C, sehingga kalsit menjadi kalsium 

oksida dengan hasil lain adalah karbondioksida. Reaksi tersebut adalah: 

CaCO3(s) 4 CaO(s) + CO2(g)  ΔH(1000°C) = 165,54 kJ/mol 

Etanol yang digunakan merupakan etanol teknis yang didapatkan dari  

toko kimia. Etanol tersebut memiliki kadar 95,6%, dengan kadar air yang  

mencapai 4,4% dan tidak dapat ditingkatkan lagi dengan distilasi biasa. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Shakhashiri
b
 (2009), yang menyatakan bahwa etanol 
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jenuh dihasilkan dari distilasi, namun dengan komposisi dari hasil distilasi akhir 

96% etanol dan 4% air. Untuk mendapatkan etanol murni tidak dapat dilakukan 

dengan proses distilasi biasa. 

 

4.2 Analisis Proses 

4.2.1 Persiapan Kapur Tohor 

Kapur tohor pada pemasarannya didapatkan dalam bentuk bongkahan 

batu yang keras. Dalam pemanfaatannya untuk pemurnian etanol perlu  

dihancurkan. Dari penelitian pendahuluan, didapatkan 3 hasil terbaik yaitu  

ukuran 80-100, 100-120 dan 120-150 mesh. Tujuan dari penghancuran kapur 

tohor adalah untuk memperluas permukaan dengan harapan bahwa semakin luas 

permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Handoko (2003), bahwa luas permukaan aktif yang dapat kontak dengan reaktan 

berfungsi sebagai jembatan dalam proses reaksi. Semakin besar permukaan aktif 

dari suatu reaktan diharapkan aktivitas reaktan akan semakin baik. 

Menurut Volland (1999), suatu reaksi biasanya membutuhkan tumbukan 

antar molekul, sehingga antara molekul reaktan akan saling berdekatan satu  

dengan yang lain. Setelah berdekatan, antar molekul tersebut akan saling bertukar 

elektron sehingga pada akhirnya terjadi reaksi kimia. Hal ini senada dengan 

Azizah (2004), yang menyatakan bahwa dalam teori tumbukan, perubahan jumlah 

molekul pereaksi dapat mempengaruhi laju suatu reaksi. Bila jumlah molekul ini 

dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel, akan memperbanyak 

kemungkinan tumbukan sehingga akan mempercepat laju reaksi. 
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4.2.2 Pemurnian Etanol 

Pada pemurnian etanol dengan menggunakan kapur tohor, salah satu 

faktor yang mempengaruhi adalah suhu. Dari penelitian pendahuluan didapatkan 

suhu terbaik yaitu suhu 60°C dan 80°C. Pemanasan yang dilakukan memiliki 2 

fungsi sekaligus, yaitu mempercepat proses reaksi air dengan bubuk kapur tohor 

dan memisahkan etanol dengan kapur (Ca(OH)2) ataupun kapur tohor (CaO) 

yang tidak bereaksi. Menggunakan pemanasan untuk memisahkan etanol dengan 

kapur lebih efektif jika dibandingkan dengan penyaring. 

Cardoso, et. al. (2007), dalam penelitian yang dilakukannya, menyatakan 

bahwa dengan menggunakan 3 temperatur berbeda yang meningkat, dapat 

mempengaruhi laju reaksi antara CaO dengan H2O menjadi Ca(OH)2. Dari data 

didapatkan bahwa penggunaan suhu yang lebih tinggi dalam proses reaksi tersebut 

mengakibatkan pembentukan partikel yang lebih halus dan reaktifitas yang lebih 

tinggi. Perbedaan secara fisik dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Calcium Hydroxide Dihasilkan dengan Suhu Berbeda 

(a) 26.0°C, (b) 33.1°C (c) 50.25°C (Cardoso, et. al., 2007) 
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Proses pengikatan air (H2O)  oleh kapur tohor (CaO) terjadi 

karena adanya tumbukan antara kedua molekul tersebut. Air dalam etanol 4,4 % 

atau sebanyak 13,2 mL dapat melakukan reaksi dengan kapur tohor dikarenakan 

keberadaan kapur tohor yang menyebar dalam larutan. Penyebaran kapur tohor 

tersebut dikarenakan perbedaan suhu dalam larutan yang menyebabkan terjadinya 

perpindahan molekul. Volland (1999), menambahkan bahwa tumbukan antara 

molekul akan lebih cepat ketika suhu dinaikkan. 

 

4.3 Pengaruh Suhu dan Ukuran Partikel Terhadap Kadar Etanol 

Berdasarkan perlakuan ukuran partikel dan perbedaan suhu berkaitan 

dengan kadar etanol yang dihasilkan, dapat diketahui rerata kadar etanol terkecil 

yaitu 97,88% yang didapatkan pada ukuran partikel kapur tohor 80-100 mesh, 

suhu 80°C. Untuk rerata kadar etanol tertinggi 98,59%, yaitu pada ukuran partikel 

kapur tohor 80-100 mesh dan suhu 60°C. Data tersebut kemudian dianalisis 

dengan analisis ragam untuk faktor ukuran partikel dan suhu serta gabungan dari 

kedua faktor tersebut. 

Dari analisis ragam diketahui bahwa faktor ukuran partikel dan suhu, 

masing-masing memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kadar etanol hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,01. Faktor  

gabungan dari perlakuan ukuran partikel dan suhu juga menunjukkan pengaruh 

yang nyata terhadap perubahan kadar etanol. Hal ini berarti bahwa perlakuan 

ukuran partikel dengan suhu memiliki interaksi dan hal tersebut ditunjukkan  

dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,01. 
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Data hasil analisis perbedaan ukuran partikel dengan pengaruh 

yang diberikan oleh perbedaan suhu menunjukkan hal yang berbanding 

terbalik. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka akan memberikan 

penurunan terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Seharusnya, semakin tinggi 

suhu yang digunakan maka laju reaksi yang terjadi juga semakin efektif 

(Volland, 1999), namun hal tersebut tidak terjadi pada penelitian ini. Hal ini 

disebabkan sifat azeotrop dari etanol dengan air ketika pada komposisi 4,4% 

air dan 95,6% etanol. Menurut Kaminski, Marszalek, dan Ciolkowska (2008), 

etanol memiliki titik didih sebesar 78,4°C dan air sebesar 100°C namun sifat 

azeotropnya memiliki titik didih sebesar 78,1°C. Pada penelitian ini digunakan 

suhu 60°C dan 80°C, diduga pada suhu 80°C terjadi kekurangan kesempatan 

bagi kapur tohor untuk bereaksi dengan air yang terkandung dalam etanol, karena 

larutan azeotrop, termasuk air sebanyak 4,4% tersebut menguap terlebih dahulu 

sebelum bereaksi dengan kapur tohor. Grafik pengaruh suhu terhadap kadar etanol 

dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Suhu Terhadap Kadar Etanol 
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Dari data hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil  

ukuran partikel, maka akan memberikan peningkatan terhadap kadar etanol yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin kecil ukuran partikel maka akan 

semakin luas permukaan dari kapur tohor tersebut. Diduga dengan semakin 

luasnya permukaan partikel kapur tohor akan memberikan kesempatan yang 

lebih besar bagi kapur tohor untuk bereaksi dengan air yang terkandung dalam 

etanol. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Handoko (2003) dan Azizah (2004), 

bahwa semakin kecil ukuran, semakin luas permukaannya, semakin banyak 

tumbukan, maka akan semakin cepat pula laju reaksi. Grafik pengaruh ukuran 

partikel terhadap kadar etanol dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Kadar Etanol 
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bahwa semakin luas permukaan, maka akan semakin cepat pula laju reaksi 

(Azizah, 2004) dan ketika suhu meningkat laju reaksi juga semakin 

meningkat. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, pada ukuran partikel 

80-100, 100-120, 120-150 mesh secara berurutan menghasilkan kadar etanol 

dengan kurva meningkat. Hal tersebut terjadi pada kedua suhu, namun pada 

suhu 80°C, secara keseluruhan kadar etanol lebih kecil daripada pada suhu 

reaksi 60°C. Dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi terjadi pada suhu 

dan ukuran partikel, namun dikarenakan penggunaan suhu 80°C melampaui 

dari titik didih larutan azeotrop tersebut maka larutan tersebut menguap 

terlebih dahulu sebelum air yang terkandung dalam etanol  tersebut 

bereaksi.  

 

4.4 Pengaruh Suhu dan Ukuran Partikel Terhadap Volume Akhir 

Berdasarkan perlakuan ukuran partikel dan perbedaan suhu 

berkaitan dengan volume akhir yang dihasilkan, dapat diketahui rerata volume 

akhir terkecil yaitu 155 mL yang didapatkan pada ukuran partikel kapur 

tohor 80-100 mesh, suhu 80
o
C. Untuk rerata volume akhir tertinggi 200 

mL, yaitu pada ukuran partikel kapur tohor 100-120 mesh dan suhu 60
o
C. 

Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis  ragam untuk faktor 

ukuran partikel dan suhu serta gabungan dari kedua faktor tersebut. Dari 

analisis ragam diketahui bahwa faktor ukuran partikel dan suhu, masing-masing 

memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan volume akhir, hal  tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikan masing-masing faktor yang kurang dari 
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0,01. Faktor gabungan dari perlakuan ukuran partikel dan suhu juga 

menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap perubahan volume akhir. Hal 

ini berarti bahwa perlakuan ukuran partikel dan suhu memiliki interaksi 

dan hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,01. 

Dari data hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin besar 

suhu, maka akan memberikan penurunan terhadap volume akhir yang dihasilkan. 

Perlu ditekankan bahwa sistem penguap disini merupakan sistem terbuka untuk 

menghindari ledakan. Diduga penurunan volume akhir tersebut disebabkan pada 

suhu 80
o
C etanol berada di atas titik didih yang menyebabkan banyaknya etanol 

yang lolos dari sistem penguap. Grafik pengaruh suhu terhadap volume akhir 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Pengaruh Suhu Terhadap Volume Akhir 
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ukuran partikel menyebabkan proses penguapan tidak terjadi sempurna 

dalam melepas etanol yang teradsorbsi oleh kapur. Indikasi kuat bahwa 

etanol belum sempurna terlepas dari kapur tohor adalah masih kuatnya aroma 

etanol pada kapur tohor yang tertinggal. Hal ini telah disampaikan oleh 

Mathewson (1980), bahwa sebagian etanol akan terperangkap pada kapur 

tohor yang telah maupun yang tidak bereaksi dengan air. Grafik pengaruh 

ukuran partikel terhadap volume akhir dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Volume Akhir 
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60°C. Dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi terjadi pada suhu dan ukuran 

partikel, namun dikarenakan penggunaan suhu 80°C melampaui dari titik 

didih larutan azeotrop tersebut maka larutan tersebut menguap.  

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan 

metode Uji Jarak Berganda Duncan (Gomez, 1995). Penentuan nilai terbaik 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan ini dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 15 trial version. Pemilihan perlakuan terbaik ini hanya untuk faktor 

dengan 3 level sedangkan untuk faktor 2 level ditentukan dengan melihat grafik 

yang dihasilkan. 

Berdasarkan analisis pemilihan perlakuan terbaik didapatkan bahwa 

perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan dengan ukuran partikel kapur tohor 

120-150 pada suhu 60°C yaitu dengan kadar etanol 98,59% dengan kadar etanol 

200 mL. Untuk hasil pemilihan perlakuan terbaik berdasarkan grafik dan 

perhitungan dengan bantuan SPSS 15 trial version dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 

Tabel 2. Penentuan Perlakuan Terbaik 

Suhu 

(
o
C) 

Ukuran partikel 

(mesh) 

Rerata Kadar Etanol 

(%) 

Volume Akhir 

(%) 

60 

80-100 98,56
c
 65,56

 c
 

100-120 98,39
b
 66,11

 b
 

120-150 98,59
c
* 66,67

 c*
 

80 

80-100 97,88
a
 51,67

 a
 

100-120 98,29
b
 62,33

 b
 

120-150 98,34
b
 62,67

 b
 

Keterangan: *Perlakuan terbaik 

 a,b,c  Notasi beda nyata berdasar Uji Jarak Berganda Duncan 



35 
 

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa perlakuan terbaik untuk kadar etanol 

adalah 98,59%. Kadar etanol tersebut belum mencapai standar etanol  

yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Hal tersebut ditegaskan dalam SNI DT 

27- 0001-2006, bahwa kadar etanol minimal sebelum terdenaturasi adalah 99,5%. 

Hal ini diduga proses reaksi antara kapur tohor dengan air ini tidak terjadi  

secara optimal, karena kontak antara kedua senyawa tersebut terjadi dalam waktu 

yang singkat. Menurut Sa'id (1990), etanol mulai mendidih pada suhu 78,32°C 

tekanan 1 atm, sedangkan suhu yang digunakan adalah 60°C hingga 

80°C. Sehingga diduga terjadi kekurangan waktu yang dibutuhkan untuk 

bereaksi karena proses penguapan yang terjadi relatif cepat. 

Dugaan lain yang menyebabkan etanol tidak mencapai standar sebagai 

bahan bakar adalah belum optimalnya jumlah kombinasi perlakuan pada 

penelitian ini. Kombinasi perlakuan tersebut adalah keterlibatan faktor lain selain 

suhu dengan ukuran partikel, yaitu faktor perendaman, faktor kemurnian kapur 

tohor, dan kemungkinan penggunaan katalis dalam proses reaksi antara kapur 

tohor dengan air. 

Penanganan kapur tohor juga sangat penting untuk diperhatikan karena 

kapur tohor pada ruangan terbuka, akan bereaksi balik secara langsung dengan air, 

uap air serta karbondioksida. Reaksi balik dengan CO2 tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut CaO(s) + CO2(g)  CaCO3(s). Reaksi balik dengan 

H2O dapat dilihat sebagai berikut CaO(s) + H2O(aq)  Ca(OH)2(s) (Florin and 

Harris, 2008). Pada saat kapur tohor berubah menjadi kalsium karbonat 

ataupun kalsium hidroksida, maka kemampuan mengikat airnya berkurang. 
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4.6 Efisiensi Proses Pemurnian Etanol 

Menurut Pisesidharta dan Singgih (2005), peningkatan efisiensi 

proses produksi memerlukan evaluasi yang tepat terhadap aktivitas-

aktivitas yang menyertai suatu proses produksi. Dalam konteks nilai, 

aktivitas-aktivitas tersebut harus mempunyai kontribusi nilai pada produk, 

ditinjau dari sisi fungsi, kualitas dan kinerja. Evaluasi yang tepat akan 

membantu menentukan fokus perbaikan agar efisiensi proses produksi 

meningkat. 

Besarnya persentase kadar air yang terkandung dalam etanol mengalami 

perubahan setelah terjadinya proses pemurnian. Hal ini terjadi akibat 

adanya aktivitas kapur tohor yang mengikat air. Perubahan persentase 

kadar air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun pada penelitian ini 

hanya faktor suhu dan perbedaan ukuran partikel yang dikaji. Perbedaan 

perubahan persentase kadar air yang ditimbulkan dari faktor suhu dan perbedaan 

ukuran partikel ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap efisiensi proses di 

penelitian maupun di Industri. 

Dari data proses yang didapatkan kemudian dihitung tingkat efisiensi 

yang perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 5. Dari perhitungan 

tersebut didapatkan tingkat efisiensi proses di Industri adalah 0,5555 dan di 

penelitian adalah 0,6875. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa 

tingkat efisiensi proses di penelitian masih lebih tinggi. 

Dari kajian faktor suhu dan ukuran partikel kapur tohor 

didapatkan beberapa dugaan penyebab tingkat efisiensi di penelitian lebih tinggi 
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dari tingkat efisiensi di PT.X. Untuk perlakuan terbaik faktor suhu penelitian 

didapatkan pada suhu 60°C. Suhu 60°C pada penelitian ini adalah suhu pada 

penangas, bukan pada larutan etanol dan air. Menurut Cardoso et.al (2007), ketika 

kapur tohor bereaksi dengan air maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. 

Reaksi eksoterm yang terjadi mampu menghasilkan kalor hingga 117°C, 

sehingga, dapat dipastikan bahwa suhu larutan etanol dan air melebihi 

dari suhu penangas (60°C).  Berdasarkan perhitungan suhu yang diterima 

sistem, didapatkan suhu maksimal dari suhu sistem dan reaksi yang terjadi adalah 

138,5°C. Mengingat bahwa larutan etanol tidak menguap dengan sangat cepat, 

dimungkinkan suhu dalam erlenmeyer tidak lebih dari 100
o
C. Waktu yang 

diperlukan untuk perlakuan terbaik ini adalah selama 2 jam 15 menit. Perhitungan 

suhu yang diterima sistem dari reaksi eksoterm yang terjadi dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

Menurut Sa'id (1990) etanol mulai mendidih pada suhu 78,32°C 

tekanan 1 atm, namun pada saat komposisi air 4,4% dan etanol 95,6% 

maka larutan tersebut bersifat azeotropik. Sifat azeotropik larutan air dan 

etanol tersebut membuat titik didih turun menjadi 78,1°C. Pada penelitian ini 

diketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah terjadi reaksi eksoterm. 

Dengan adanya reaksi eksoterm, sistem menerima suhu hingga maksimal 

138,5°C. Suhu yang melebihi dari titik didih larutan azeotrop tersebut 

diduga menjadi salah satu penyebab tingkat efisiensi belum maksimal. Dugaan 

tidak maksimalnya efisiensi dilihat dari cepat menguapnya etanol dan air yang 

belum bereaksi dengan kapur tohor. 
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Pada PT.X tingkat efisiensi mencapai 0,5555, hal ini berarti 

hampir seluruh air yang ada dalam etanol bereaksi dengan kapur tohor. 

Berdasarkan pengamatan limbah dari proses pemurnian yang dihasilkan 

masih berupa cairan putih dan sebanyak 50% dari total volume. 

Berdasarkan pengamatan tersebut diduga dalam waktu 8 jam suhu yang 

digunakan tidak mencapai titik didih.  Dugaan lain adalah kapur tohor 

yang digunakan di PT.X telah bereaksi dengan H2O ataupun CO2 

sehingga kereaktifan kapur tohor dengan air menjadi berkurang.  

Ukuran partikel juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat 

efisiensi di penelitian. Dengan ukuran partikel terbaik dan memiliki ukuran 

terkecil yaitu 120-150 mesh, tingkat efisiensi proses adalah 0,6875. Walaupun 

ukuran partikel adalah yang terkecil yang berarti memiliki luas permukaan reaksi 

lebih luas, namun tingkat efisiensi belum maksimal. Menurut Azizah 

(2004), untuk mendapatkan reaksi yang efektif maka dibutuhkan pula 

tumbukan yang efektif. Diduga tumbukan yang terjadi antara molekul 

kapur tohor dengan air belum efektif sehingga mempengaruhi tingkat 

efisiensi proses. Hal utama yang menyebabkan belum maksimalnya 

tumbukan tersebut berkaitan erat dengan suhu yang digunakan dalam proses 

pemurnian. Dengan suhu yang terlalu tinggi  menyebabkan terjadinya 

penguapan yang cepat , sehingga seluas apapun permukaan reaksi kapur 

tohor, tidak akan mampu mengikat air karena sebagian air menguap bersama 

dengan etanol lebih awal. Perbandingan data PT.X dengan penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3 dan Gambar 12. 
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Tabel 3. Perbandingan Data Pemurnian Etanol di Penelitian dengan PT.X 
 

 

Kadar 

Etanol 

Awal 

Kadar 

Etanol 

Akhir 

Waktu 

(menit) 

Volume 

Akhir 

Volume 

Etanol 

(mL) 

awal 

Volume 

Etanol 

(mL) 

akhir 

Tingkat 

Efisensi 

(%) 

PT. X 90.00 99.99 480 50% 90000 49995 55,55 

Penelitian 95.60 98.59 134.33 66.67% 286,8 197,18 68,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Perbandingan Tingkat Efisiensi PT.X dan Penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data, didapatkan perlakuan terbaik adalah pada 

perlakuan ukuran partikel 120-150 mesh dan suhu 60
o
C. Pada perlakuan 

terbaik tersebut didapatkan tingkat efisiensi sebesar 67,95%. Perbandingan 

tingkat efisiensi di penelitian dengan hasil dari PT.X adalah 7:6. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih mendalam pada 

waktu yang digunakan dalam proses pemurnian etanol. 

 



 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonymous. 2005. Efficiency. http://en.wikipedia.org/w/ index.php? title= 

Efficiency & printable=yes. Tanggal akses 1 Desember 2008 

 

__________. 2008. Calcium Oxide. http://en.wikipedia.org/w/ index.php? title= 

Calcium_oxide & printable=yes. Tanggal akses 1 Desember 2008 

 

__________. 2009. Bahan Galian Industri. http://www.malangkab.go.id/ 

kabmalang/ index2.cfm?pid=potensi&kd
=
76. Tanggal akses 15 

Februari 2009 

 

Albuquerque, M. C. and G., I. J.Urbistondo, J.S.Gonza'lez , J.M.M.Robles, 

R.M.Tost, E.R.Castellon, A.J.Lopez, D.C.S.Azevedo, 

C.L.Cavalcante, P.M.Torres. 2008. CaO Supported on 

Mesoporous Silicas as Basic Catalysts for Transesterification 

Reactions. Journal of Applied Catalysis A: General 334.page.35-45 

 

Azizah, U. 2004. Laju Reaksi. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta 

 

Cardoso,S.A., and P.Priciane, H.Humberto, Molinar, A.C.Eduardo, Batista, 

Jorge, D.J.Ribeiro, C.E.Hori. 2007. Study and Optimization of 

Reaction of Hydration of Calcium Oxide to Produce 

Slaked Lime Suspension. Powder Technology. page. 1396- 1401 

 

Chemiawan. 2005. Bioetanol, Energi Alternatif yang Kompetitif. 

http://www.sentrapolimer.com. Tanggal Akses 23 Juli 2008 

 

Florin, N. H. and A. T. Barris. 2008. Enhanced Hydrogen Production From 

Biomass with in situ Carbon Dioxide Capture Using Calcium 

Oxide Sorbents. Journal of Chemical Engineering Science 

63.page.287-316 

 

Gomez, K. A. dan A.A.Gomez. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian 

Pertanian. Edisi Kedua. UI-Press. Jakarta 

 

Harahap, H. 2003. Karya Ilmiah Produksi Etanol. USU Digital Library. Medan 

 

Hanafiah, K. A. 2005. Rancangan Percobaan: Teori dan Aplikasi. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta 

 

Handoko, D. S. P. 2003. Aktivitas Katalis Cr/Zeolit dalam Reaksi Konversi 

Katalitik Fenol dan Metil Isobutil Keton. Jurnal 11mu Dasar Vol. 

4 No. 2.hal.70-76 



 
 

 

 

Hidayat, W. 2007. Distilasi Campuran Biner. http://www.majarikanayakan.com. 

Tanggal Akses 13 November 2007 

 

Karpov, S. A. 2007. Ethanol as a High-octane, Environmentally Clean 

Component of A utomotive Fuels: Current Aspects of Use. 
Chemistry and Technology of Fuels and Oils Journal Vol.43, 

No.5.page.355-361 

 

Kaminski, W., and J. Marszalek, A. Ciolkowska. 2008. Renewable Energy 

Source:  Dehydrated Ethanol .  Chemical  Engineering 

Journal  135.page.95-102 

 

Keyser, W. L. D., and R.Wollast, P. H. Duvigneaud. 1969. The Sintering of 

Activated CaO. Journal of Materials Science 4.page.989-996 

 

Kouzu, M., and T. Kasuno, M. Tajika, Y. Sugimoto, S. Yamanaka, J. Hidaka, 

2008. Calcium Oxide as a Solid Base Catalyst ''or 

Transesterification of Soybean Oil and it's Application to 

Biodiesel Production. Journal of Fuel 87.page.2798-2806 

 

Mathewson, S.W. 1980. The Manual for the Home and Farm Production of 

Alcohol Fuel. J.A. Diaz Publications. California 

 

Nag, A. 2008. Biofuels Refining and Performance. McGraw-Hill Companies 

Inc. New Delhi 

 

Pisesidharta, E. dan M. L. Singgih. 2005. Studi Efisiensi Proses Produksi Pada 

Industri Kulit Sintetili Dengan Menggunakan Pendekatan 

Process Value Analysis. Prosiding Seminar Nasional Manajemen 

Teknologi II. Surabaya. A-29-1 - A-29-11 

 

Prihanda, R. dan K. Noerwijati, P.G. Adinurani, D. Setyaningsih, S. Setiadi, 

R.Hendroko. 2007. Bioetanol Ubi Kayu Bahan Bakar Masa 

Depan. Agromedia Pustaka. Jakarta 

 

Sai'd. E. G. 1990. Teknologi Fermentasi. Rajawali. Jakarta 

 

Shakhashiri. 2009
a
. Lime: Calcium Oxide - CaO. scifun.chem.wisc.edu/ 

CHEMWEEK/ PDF/ LIME–CalciumOxide.pdf Tanggal 

Akses 15 Februari 2009 

 

Shakhashiri. 2009
b
. Ethanol. scifun.chem.wisc.edu/ CHEMWEEK/ PDF/ 

Ethanol.pdf. Tanggal Akses 15 Februari 2009. 

 



 
 

Susantun, I. 2000. Fungsi Keuntungan Cobb-Dauglas Dalam Pendugaan 

Efisiensi Ekonomi Realtif . Jurnal Ekonomi Pembangunan. 

Vol.5 No.2.hal.149-161 

 

Teir, S., and S.Eloneva, R.Zevenhoven,. 2005. Production of precipitated 

calcium carbonate from calcium silicates and carbon dioxide. 

Journal of Energy Conversion and Management 46.page.2954-2979 

 

Turk, J. C. 1996. Comparison of Different Production Processes for Bioethanol. 

Journal of Chemistry Engineering vol 22.page.351-359 

 

Volland, W. 1999. Online Introductory Chemistry. http://www.chem.uic.edu/ 

marek/ apintropage/ ap_notes/ chapterl 8/ 

rateseffectstempconcats.htm. Tanggal Akses 15 Februari 2009. 

 



 
 

Lampiran 1. Perhitungan Berat Kapur Tohor yang Dibutuhkan 

 

Penelitian ini mengggunakan 300 mL etanol 95,6% untuk setiap perlakuan, Hal 

ini berarti ada 4,4% air yang harus diikat dengan cara direaksikan dengan CaO 

dan bereaksi dengan hasil akhir Ca(OH)2. Persamaan reaksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

CaO + H2O 
               

Ca(OH)2 

Awal 1 1 0 

Reaksi 1 1 1 

Sisa 0 0 1 

 

Diketahui : 300 ml etanol 95,6% 

  BM CaO = 56  

  BM H2O = 18 

  Berat Jenis H2O = 1 kg/L 

Ditanya :  Banyaknya CaO (dalam gr) yang dibutuhkan untuk bereaksi habis 

dengan H2O? 

Jawab : Volume H2O = 300 mL x 4,4% = 13,2 mL  

  Berat H2O = 13,2 mL x 1 gr/mL = 13,2 gr  

  mol H2O = Berat H2O : BM H2O 

    = 13,2 gr : 18 = 0,7333 

  mol H2O = mol CaO = 0,7333 

 Berat CaO = mol CaO x BM CaO = 0,7333 x 56 = 41,0648 gr 

 

Dikarenakan CaO yang digunakan merupakan hancuran batu gamping yang tidak 

diketahui kadar kemurniannya, maka peneliti menambahkan 25% batu gamping 

dari nilai CaO yang dibutuhkan (41,0648 gr) menjadi 51,33 gr. 

  



 
 

Lampiran 2. Analisa Kadar Etanol 

Analisis Kadar Etanol Dengan Menggunakan 

Metode Perbandingan Berat Jenis 

Tahapan analisis kadar Etanol dengan metode perbandingan berat jenis: 

1. Disiapkan piknometer dengan ukuran 25 mL 

2. Disiapkan aquades dan destilat yang akan diukur. 

3. Keringkan piknometer dalam oven pada suhu 100-105°C selama ± 1 Jam. 

4. Dinginkan piknometer yang telah dikeringkan dalam deksikator selama 30 

menit. 

5. Timbang piknometer untuk mengetahui berat kosongnya (PK). 

6. Masukkan aquades ke dalam piknometer sampai penuh, tutup piknometer. 

7. Timbang piknometer yang telah diisi dengan aquades (PA). 

8. Setelah diketahui berat PA, keluarkan aquades dari piknometer, lalu 

keringkan piknometer dengan suhu 100-105°C selama ± 1 Jam. 

9. Dinginkan piknometer yang telah dikeringkan dalam deksikator selama 30 

menit. 

10. Masukkan destilat ke dalam piknometer sampai penuh, tutup piknometer. 

11. Timbang piknometer yang telah diisi dengan destilat (PD). 

12. Berat Jenis Sampel ditentukan dengan persamaan dibawah ini: 

 Berat Jenis (BJ) sampel = (PD – PK) / (PA – PK) 

 Keterangan: PD : berat piknometer + destilat 

  PA : berat piknometer + aquades 

  PK : berat piknometer kosong 

 

Persentase kadar etanol (%) ditentukan dengan membandingkan nilai berat jenis 

yang didapatkan dengan nilai persentase kadar etanol pada Tabel Berat Jenis dan 

Kadar Etanol. 

 

  



 
 

Lampiran 2. Analisa Kadar Etanol (Lanjutan) 

Tabel Berat Jenis dan Kadar Etanol 

Berat 

Jenis 

Kadar 

Etanol (%) 

Berat 

Jenis 

Kadar 

Etanol (%) 

Berat 

Jenis 

Kadar 

Etanol (%) 

Berat 

Jenis 

Kadar 

Etanol (%) 

0.7871 100 0.7917 99.08 0.7963 98.10639 0.8009 97.04651 

0.7872 99.98 0.7918 99.06 0.7964 98.08511 0.801 97.02326 

0.7873 99.96 0.7919 99.04 0.7965 98.06383 0.8011 97 

0.7874 99.94 0.792 99.02 0.7966 98.04255 0.8012 96.97621 

0.7875 99.92 0.7921 99 0.7967 98.02128 0.8013 96.9524 

0.7876 99.9 0.7922 98.97874 0.7968 98 0.8014 96.92859 

0.7877 99.88 0.7923 98.95747 0.7969 97.97675 0.8015 96.90478 

0.7878 99.86 0.7924 98.93619 0.797 97.9535 0.8016 96.88097 

0.7879 99.84 0.7925 98.91491 0.7971 97.93024 0.8017 96.85716 

0.788 99.82 0.7926 98.89363 0.7972 97.90698 0.8018 96.83335 

0.7881 99.8 0.7927 98.87236 0.7973 97.88373 0.8019 96.80954 

0.7882 99.78 0.7928 98.85108 0.7974 97.86047 0.802 96.78573 

0,7883 99.76 0.7929 98.8298 0.7975 97.83722 0.8021 96.76192 

0.7884 99.74 0.793 98.80853 0.7976 97.81396 0.8022 96.73811 

0.7885 99.72 0.7931 98.78725 0.7977 97.7907 0.8023 96.7143 

0.7886 99.7 0.7932 98.76597 0,7978 97.76745 0.8024 96.69049 

0.7887 99.68 0.7933 98.7447 0.7979 97.74419 0.8025 96.66668 

0.7888 99.66 0.7934 98.72342 0.798 97.72094 0.8026 96.64287 

0.7889 99.64 0.7935 98.70214 0.7981 97.69768 0.8027 96.61 906 

0.789 99.62 0.7936 98.68086 0.7982 97.67442 0.8028 96.59525 

0.7891 99.6 0.7937 98.65959 0.7983 97.65117 0.8029 96.57144 

0.7892 99.58 0.7938 98.63831 0.7984 97.62791 0.803 96.54763 

0.7893 99.56 0.7939 98.61703 0.7985 97.60466 0.8031 96.52382 

0.7894 99.54 0.794 98.59576 0.7986 97.5814 0.8032 96.50001 

0.7895 99.52 0.7941 98.57448 0.7987 97.55814 0.8033 96.4762 

0.7896 99.5 0.7942 98.5532 0.7988 97.53489 0.8034 96.45239 

0.7897 99.48 0.7943 98.53193 0.7989 97.51163 0.8035 96.42858 

0.7898 99.46 0.7944 98.51065 0.799 97.48838 0.8036 96.40477 

0.7899 99.44 0.7945 98.48937 0.7991 97.46512 0.8037 96.38096 

0.79 99.42 0.7946 98.46809 0.7992 97.44186 0.8038 96.35715 

0.7901 99.4 0.7947 98.44682 0.7993 97.41861 0.8039 96.33334 

0.7902 99.38 0.7948 98.42554 0.7994 97.39535 0.804 96.30953 

0.7903 99.36 0.7949 98.40426 0.7995 97.3721 0.8041 96.28572 

0.7904 99.34 0.795 98.38299 0.7996 97.34884 0.8042 96.26191 

0.7905 99.32 0.7951 98.36171 0.7997 97.32558 0.8043 96.2381 

0.7906 99.3 0.7952 98.34043 0.7998 97.30233 0.8044 96.21429 

0.7907 99.28 0.7953 98.31916 0.7999 97.27907 0.8045 96.19048 

0.7908 99.26 0.7954 98.29788 0.8 97.25582 0.8046 96.16667 

0.7909 99.24 0.7955 98.2766 0.8001 97.23256 0.8047 96.14286 

0.791 99.22 0.7956 98.25532 0.8002 97.2093 0.8048 96.11905 

0.7911 99.2 0.7957 98.23405 0.8003 97.18605 0.8049 96.09524 

0.7912 99.18 0.7958 98.21277 0.8004 97.16279 0.805 96.07143 

0.7913 99.16 0.7959 98.19149 0.8005 97.13954 0.8051 96.04762 

0.7914 99.14 0.796 98.17022 0.8006 97.11628 0.8052 96.02381 

0.7915 99.12 0.7961 98.14894 0.8007 97.09302 0.8053 96 

0.7916 99.1 0.7962 98.12766 0.8008 97.06977 
  

 

  



 
 

Lampiran 3. Analisis Ragam Data Penelitian 

1. Data Penelitian 

Perlakuan Ulangan Volume Akhir (mL) Kadar Etanol (%) 

60 (80-100) 

1 196,00 98,49 

2 199,00 98,47 

3 200,00 98,72 

60 (100-120) 

1 197,00 98,43 

2 195,00 98,45 

3 198,00 98,28 

60 (120-150) 

1 202,00 98,62 

2 200,00 98,62 

3 198,00 98,55 

80 (80-100) 

1 156,00 97,95 

2 152,00 97,84 

3 157,00 97,86 

80 (100-120) 

1 187,00 98,30 

2 185,00 98,28 

3 189,00 98,28 

80 (120-150) 

1 188,00 98,43 

2 186,00 98,32 

3 190,00 98,26 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3. Analisis Ragam Data Penelitian (Lanjutan) 

2. Data yang digunakan untuk Analisis ANOVA dengan SPSS 15 trial version 

Suhu 
Ukuran 

Partikel 

Suhu*Ukuran 

Partikel 

Volume 

Akhir 

Kadar 

Etanol 

1 1 1 196 98.49 

1 1 1 199 98.47 

1 1 1 200 98.72 

1 2 2 197 98.43 

1 2 2 195 98.45 

1 2 2 198 98.28 

1 3 3 202 98.62 

1 3 3 200 98.62 

1 3 3 198 98.55 

2 1 4 156 97.95 

2 1 4 152 97.84 

2 1 4 157 97.86 

2 2 5 187 98.3 

2 2 5 185 98.28 

2 2 5 189 98.28 

2 3 6 188 98.43 

2 3 6 186 98.32 

 

Keterangan: 

Suhu : 1 = 60 derajat ; 2 = 80 derajat 

Ukuran mesh : 1 = 80-100 ; 2 = 100-120 ; 3 = 120-150 

Suhu*Ukuran Partikel : 1 = 60(80-100) 2 60(100-120) 3 60(120-150) 

 4 = 80(80-100) 5 80(100-120) 6 80(120-150) 

Berdasarkan data di atas, pengujian yang dilakukan adalah 

pengujian ANOVA dua faktor dengan interaksi. Sebelum melakukan pengujian 

ANOVA, maka ditetapkan dulu hipotesis yang melandasi pengujian ANOVA. 

Hipotesis yang melandasi pengujian ANOVA untuk kadar Etanol dan 

volume akhir adalah sebagai berikut: 

 

Untuk faktor suhu  

H0: Suhu tidak berpengaruh terhadap kadar Etanol dan volume akhir 

H1: Suhu berpengaruh terhadap kadar Etanol dan volume akhir 

 

Untuk faktor ukuran partikel  

H0: Ukuran partikel tidak berpengaruh terhadap kadar Etanol dan volume akhir 

HI: Ukuran partikel berpengaruh terhadap kadar Etanol dan volume akhir 

  



 
 

Lampiran 3. Analisis Ragam Data Penelitian (Lanjutan) 

Untuk Faktor Interaksi Antara Suhu Dan Ukuran Partikel 

 

H0:  Interaksi suhu dengan ukuran partikel tidak berpengaruh terhadap 

kadar Etanol dan volume akhir 

H1:  Interaksi suhu dengan ukuran partikel berpengaruh terhadap kadar 

Etanol dan volume akhir 

 

Aturan Pengambilan Keputusan  

 Jika sig. yang dihasilkan lebih dari 0,01 maka keputusan yang 

diambil adalah Terima H0 

 Jika sig. yang dihasilkan kurang dari 0,01 maka keputusan yang 

diambil adalah Tolak H0 

 

Hasil Analisis Ragam 

Tabel Analisis Ragam untuk Kadar Etanol 

SK JK db KT Fhitung Sig. 

Suhu 0.537 1 0.537 79.475 0.000 

Ukrn_prtkl 0.180 2 0.090 13.334 0.001 

Suhu* Ukrn_prtkl 0.266 2 0.133 19.662 0.000 

Galat 0.081 12 0.007   

Total 1.065 17    

R Squared = .924 (Adjusted R Squared =.892) 

 

Tabel Analisis Ragam untuk Volume Akhir 

SK JK db KT Fhitung Sig. 

Suhu 2112.500 1 2112.500 493.831 0.000 

Ukrn_prtkl 1070.333 2 535.167 125.104 0.000 

Suhu* Ukrn_prtkl 1060.333 2 530.167 123.935 0.000 

Galat 51.333 12 4.278   

Total 4294.500 17    

 

R Squared =.988 (Adjusted R Squared =.983) 

 

Kesimpulan yang diperoleh : 

a. Sig SUHU < 0.01, maka kesimpulan yang diambil adalah tolak H 0 

yang artinya bahwa SUHU berpengaruh terhadap kadar Etanol 

dan volume akhir 

b. Sig UKURAN PARTIKEL < 0.01, maka kesimpulan yang diambil adalah 

tolak H0 yang artinya bahwa UKURAN_PARTIKEL 

berpengaruh terhadap kadar Etanol dan volume akhir 

c. Sig SUHU*UKURAN PARTIKEL < 0.01, maka kesimpulan yang diambil adalah 

t o l a k  H 0  y a n g  a r t i n y a  b a h w a  i n t e r a k s i  S U H U  

d e n g a n  UKURAN_PARTIKEL berpengaruh terhadap kadar 

Etanol dan volume akhir 



 
 

Lampiran 4. Uji Berganda Duncan 

1. Pengujian Berganda untuk Kadar Etanol 

1.1 Faktor Suhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena level dari suhu hanya ada 2, maka pengujian berganda hanya 

dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Berdasarkan grafik di atas, 

dapat dilihat bahwa pada suhu 60 derajat, kadar etanol mencapai titik yang 

paling tinggi. 

 

1.2 Faktor Ukuran Partikel 

 

kadar_etanol 

Ukuran_partikel N 

Subset 

1 2 3 

Duncana,b 80-100 
 100-120 
 120-150 
 Sig. 

6 
6 
6 

98.2217 
 
 

1.000 

 
98.3367 

 
1.000 

 
 

98.4667 
1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
Based on Type III Sum of Squares 
The error term is Mean Square(Error) = .007. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 
b. Alpha = .05. 
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Lampiran 4. Uji Berganda Duncan (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Uji Berganda Duncan dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kadar etanol terendah terjadi pada saat ukuran partikel 80-100 

b. Semua variasi ukuran partikel menghasilkan kadar etanol yang berbeda 

c. Kadar etanol tertinggi terjadi pada saat ukuran partikel 120-150 

 

1.3 Interaksi Suhu dengan Ukuran partikel 

kadar_etanol 

interaksi N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 

Duncana 80(80-100) 
 80(100-120) 
 80(120-150) 
 60(100-120) 
 60(80-100) 
 60(120-150) 
 Sig. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

97.8833 
 
 
 
 
 

1.000 

 
98.2867 
98.3367 
98.3867 

.181 

 
 
 
 

98.5600 
98.5967 

.595 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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Lampiran 4. Uji Berganda Duncan (Lanjutan) 

Kesimpulan 

Berdasarkan Uji Berganda Duncan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kadar etanol yang paling rendah ada pada saat suhu 80 derajat dan 

ukuran partikel 80-100. 

b. Kadar etanol pada saat suhu 60 derajat dengan ukuran partikel 80-

100 sama dengan  kadar etanol pada saat suhu 60 derajat dengan 

ukuran. partikel 120-150. 

c. Kadar etanol pada saat suhu 80 derajat dengan ukuran partikel 100-

150 sama dengan  kadar etanol pada saat suhu 60 derajat dengan 

ukuran partikel 100-120. 

d. Kadar etanol yang paling tinggi pada saat suhu 60 derajat dengan 

ukuran partikel 120-150. 

 

  



 
 

Lampiran 4. Uji Berganda Duncan (Lanjutan) 

1. Pengujian Berganda untuk Volume Akhir 

Untuk menjadikan data volume akhir bersifat umum, maka data volume akhir 

diubah menjadi persentase seperti pada tabel berikut: 

 

Suhu 

(
o
C) 

Ukuran partikel 

(mesh) 

Volume Akhir 

(mL) 

Volume Akhir 

(%) 

60 

80-100 198,33 65,56 

100-120 196,67 66,11 

120-150 200,00 66,67 

80 

80-100 155,00 51,67 

100-120 187,00 62,33 

120-150 188,00 62,67 

 

1.1 Faktor Suhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena level dari suhu hanya ada 2, maka pengujian berganda hanya 

dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Berdasarkan grafik di atas, 

dapat dilihat bahwa pada suhu 60 derajat, volume akhir mencapai titik yang 

paling tinggi. 
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Lampiran 4. Uji Berganda Duncan (Lanjutan) 

1.2 Faktor Ukuran Partikel 

 
Vol_akhir 

Ukuran_partikel N 
Subset 

1 2 

Duncan a,b 80-100 
 100-120 
 120-150 
 Sig. 

6 
6 
6 

176.6667 
 
 

1.000 

 
191.8333 
194.0000 

.095 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
Based on Type III Sum of Squares 
The error term is Mean Square(Error) = 4.278. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000.  
b. Alpha = .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Uji Berganda Duncan dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Volume akhir yang paling rendah ada pada saat ukuran partikel 80-100 

b. Volume akhir pada saat ukuran partikel 100-120 sama dengan 

volume akhir pada saat ukuran partikel 120-150 

c. Volume akhir yang paling tinggi pada saat ukuran partikel 120-150 
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Lampiran 4. Uji Berganda Duncan (Lanjutan) 

1.3 Interaksi Suhu dengan Ukuran Partikel 

 
Vol_akhir 

interaksi N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 

Duncana 80(80-100) 
 80(100-120) 
 80(120-150) 
 60(100-120) 
 60(80-100) 
 60(120-150) 
 Sig. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

155.0000 
 
 
 
 
 

1.000 

 
187.0000 
188.0000 

 
 
 

.565 

 
 
 

196.6667 
198.3333 
200.0000 

.084 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan Uji Berganda Duncan disimpulkan bahwa: 

a. Volume akhir yang paling rendah ada pada saat suhu 80 derajat 

dan ukuran partikel 80-100 

b. Volume akhir pada saat suhu 80 derajat dengan ukuran partikel 100-

120 sama dengan  volume akhir pada saat suhu 80 derajat dengan 

ukuran partikel 120-150 

c. Terjadi kesamaan ukuran volume akhir pada saat suhu 60 derajat 

pada berbagai variasi ukuran partikel 

d. Volume akhir yang paling tinggi pada saat suhu 60 derajat dengan ukuran 

partikel 120-150 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Perhitungan Efisiensi Proses 

 

Rumus Perhitungan Efisiensi: 

 

 

Keterangan :    = Efisisensi Proses 

  V.EtOHakhir  = Volume Etanol Akhir 

  V.EtOHawal  = Volume Etanol Awal 

Data: 

Data Penelitian: 

 V.EtOHakhir =  200mL x 98,59 

  = 197,18 mL 

 V.EtOHawal  = 300mL x 95,6% 

  = 286,8 mL 

Data PT. X: 

 V.EtOHakhir  =  50L x 99,99 

  = 49,995L 

 V.EtOHawal  = 100L x 90% 

  = 90L 

 

Efisiensi di Penelitian 

  

 

Efisiensi di PT.X 

  

 

Pada perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai efisiensi proses di penelitian 

(0,6875) lebih tinggi jika dibandingkan dengan efisiensi di Industri (0,5555). 

  



 
 

Lampiran 6. Perhitungan Suhu yang Diterima Sistem. 

 

Data 

Vtotal = 300 mL 

 

Air 

CpAir = 4,18 J/gr°C  

ρ  =    1 gr/mL 

VAir = 13,2 ml 

mAir = 13,2 gr 

molAir = 0,73 

Etanol 
CpEtOH = 2,44 J/gr

o
C 

ρ  = 0,794gr/mL 

VEtOH  = 286,8 mL 

mEtOH = 227,7192 gr 

 

 

 

Fraksi Masa Air 

XAir = 13,2/(13,2+227,7192) 

 = 0.05 

Fraksi Masa Etanol  
XEtOH  = 1 – XAir 

 = 0,95 

  

 

 

m.CaO = 51,33 gr 

MR CaO = 56 

mol CaO = 0,92 mol 

 

Proses Operasi: Sistem dipanaskan dengan penangas yang di atur pada 

suhu (T) 60°C dan diasumsikan tidak ada kalor yang 

hilang, sehingga Temperatur Sistem (Ts) menjadi 60°C. 

 

Reaksi : 

CaO + H2O  Ca(OH)2 ▲H = -65,47 KJ/mol 

 0,92 mol 0,73 mol 0,73 mol 

 

Q (kalor yang dilepas dari reaksi) = mol hasil reaksi x ▲H 

 = 0.73 mol x 65,47 KJ/mol 

 = 47,7931 KJ 

 = 47.793,1 Joule 

Q (diterima sistem) = m x Cp x AT 

Q  =  (m A i r +m E t O H )x { (X A i r x Cp A i r ) + ( X E t O H x Cp E t O H )}x ( T -T s )  

= (13,2+227,7192)x {(0,05x4,18)+(0,95x2,44)} x(T-Ts) 

47.793,1 Joule = 240,9192gr x 2,527 J/gr'C x (T-60°C) 

T-60°C = 78,5°C 

T = 138,5°C 

 

 

 


