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RINGKASAN 
 

Krisis moneter yang berkepanjangan membuat Indonesia lebih banyak 
melakukan impor migas. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap pihak 
luar, mengingat semakin tingginya kebutuhan akan bahan bakar minyak yang 
digunakan untuk industri maupun transportasi namun tidak diimbangi dengan 
ketersediaannya. Tingginya kebutuhan menyebabkan penurunan ketersediaan 
bahan bakar dalam negeri sehingga memacu semangat untuk memproduksi bahan 
bakar yang bersumber dari bahan nabati yang dapat diperbaharui.  

Salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 
mulai memproduksi etanol sebagai Bahan Bakar Nabati pengganti Bahan Bakar 
Minyak. Etanol dapat diproduksi dari bahan-bahan nabati berbasis pati, salah 
satunya yaitu sorgum. Pemilihan sorgum coklat sebagai bahan baku untuk 
produksi etanol adalah karena kadar patinya tinggi dan keterbatasannya dalam 
bidang pangan yang disebabkan oleh kadar tanin yang tinggi. Proses produksi 
etanol terdiri dari 2 tahap yakni: hidrolisis pati menjadi glukosa melalui proses 
likuifikasi dan sakarifikasi oleh enzim α-amilase dan dextrozyme, kemudian 
dilanjutkan dengan fermentasi glukosa oleh Zymomonas mobilis CP4 untuk 
menghasilkan etanol. Keuntungan bila menggunakan Z. mobilis adalah: mampu 
menghasilkan yield etanol tinggi, memiliki toleransi terhadap konsentrasi etanol 
yang tinggi (hingga 13%), memiliki tingkat konsumsi glukosa yang relatif cepat 
serta produksi biomasa yang rendah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh konsentrasi glukosa dan 
urea yang optimum selama proses fermentasi oleh Zymomonas mobilis CP4 untuk 
produksi etanol dari sorgum. Penelitian ini menggunakan Response Surface 
Metodology (RSM) dengan rancangan Central Composite Design (CCD) 2 
faktorial (22) dan nilai alfa (α)= 1,414. Faktor yang diuji adalah konsentrasi 
glukosa dan urea yang masing-masing variabelnya 15% (-1), 20% (0), 25% (+1) 
untuk glukosa dan 0,2% (-1), 0,3% (0), 0,4% (+1) untuk urea, sehingga diperoleh 
11 kombinasi perlakuan. Data diolah dengan menggunakan software Design 
Expert 7.1.5 sehingga diperoleh kombinasi perlakuan terbaik yang selanjutnya 
diuji kembali melalui fermentasi.  

Hasil analisa data dengan RSM rancangan CCD diperoleh kondisi optimum 
pada 22,43% glukosa dan 0,31% urea. Kemudian dari perhitungan model pada 
kondisi optimum tersebut didapatkan prediksi kadar etanol sebesar 10,268%, 
sedangkan hasil penelitian menunjukkan produksi etanol dan yield sebesar 
11,339% dan 0,42. Model dapat dikatakan fit dengan hasil penelitian karena 
perolehan nilai antara prediksi dan hasil penelitian tidak berbeda jauh.   
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SUMMARY 
 
The economic crisis cause Indonesia commit more import than export, 

especially for oil and gas sector. This is make a dependency to other country, 
because of fossil fuel is highly needed for industry and transportation but it cannot 
balanced by reserve. The depletion of fossil fuel reserves has increased industry 
focus toward alternative fuel sources, and encouraged the research of products 
originated from biomass, as renewable sources of energy. 

One way to resolve the problem is start to produce ethanol as biofuel to 
replace fossil fuel. Ethanol can be produced from biomass which is starch bases, 
one kind of that is sorghum. The reason to use brown sorghum as biomass for 
ethanol production because of highly starch content and tanin too. There are two 
major steps for producing ethanol: the first step is the hidrolysis of starch to 
glucose through liquefaction and saccharification process by α-amylase and 
dextrozyme. The second step is glucose fermentation by Zymomonas mobilis CP4 
to produce ethanol. The advantages of using  Z. mobilis such as: it can produce 
high ethanol yield from glucose, high ethanol tolerance (up to 13%), high sugar 
uptake rate and low cell mass formation. 

The purpose of this research is to get optimum concentration of glucose and 
urea at fermentation process by Zymomonas mobilis CP4 for producing ethanol. 
This optimization use Response Surface Metodology (RSM) with Central 
Composite Design (CCD) two factorial (22) so the value of alfa (α)= 1,414. The 
main factor is glucose and urea concentration which each variables is 15% (-1), 
20% (0), 25% (+1) for glucose and 0,2% (-1), 0,3% (0), 0,4% (+1) for urea , so 
we can get eleven combination treatment. Data analyzed with Design Expert 
7.1.5, then the result shows formula for best combination treatment, that can be 
retested through fermentation. 

The RSM with CCD shows that optimum condition for fermentation is 
glucose 22,43% and urea 0,31%. Calculation model at optimum condition, predict 
the ethanol is 10,268%, and the research shows that ethanol and yield is 11,339% 
and 0,42. The model is fit, because the value between predicted and result shows 
close number or not much differences.                                                                                                  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Krisis moneter yang berkepanjangan membuat Indonesia lebih banyak 

melakukan impor daripada ekspor barang khususnya di sektor migas. Hal ini 

menyebabkan ketergantungan terhadap pihak luar, mengingat semakin tingginya 

kebutuhan akan bahan bakar minyak yang digunakan untuk industri maupun 

transportasi namun tidak diimbangi dengan ketersediaannya. Menurut Muspahaji 

(2007), Indonesia sebelumnya menjadi negara pengekspor minyak (fossil fuel), 

namun sejak tahun 2004 mengimpor minyak sebesar  487 ribu barel/hari dan 

mulai saat itu berubah status menjadi negara pengimpor minyak. Minyak yang 

berbahan baku fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

sehingga akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Diprediksikan pada 

tahun 2010, jumlah impor BBM akan meningkat menjadi sekitar 60-70% dari 

kebutuhan BBM dalam negeri, sedangkan cadangan minyak nasional hanya 

sampai tahun 2025 (Chemiawan, 2007). Fakta ini akan menjadikan Indonesia 

sebagai pengimpor BBM terbesar di Asia. Oleh karena itu penggunaan bahan 

bakar minyak perlu dikurangi untuk menghindari semakin parahnya krisis energi 

di masa yang akan datang. 

Salah satu upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

minyak bumi yaitu dengan mulai memproduksi etanol (biofuel) sebagai Bahan 

Bakar Nabati pengganti Bahan Bakar Minyak (fossil fuel). Jenis bahan bakar 

nabati yang dapat dikembangkan untuk menggantikan BBM adalah bioetanol (etil 



 
 

alkohol) yang dibuat dari biomassa (tanaman) melalui proses biologi (enzimatis 

dan fermentasi). Seperti yang telah diketahui bahwa bahan baku etanol dapat 

berasal dari berbagai macam bahan nabati yaitu bahan-bahan yang berbasis pati, 

gula dan serat. Salah satu bahan nabati berbasis pati yang berpotensi adalah 

sorgum, dengan kandungan patinya yang tinggi yakni 60-77% (Anonymous, 

2006b), hal ini menjadikan sorgum sangat potensial untuk digunakan sebagai 

bahan baku etanol. Kelebihan lain dari sorgum adalah: penanamannya mudah, 

adaptasinya luas sehingga dapat ditanam di hampir semua jenis lahan, lebih tahan 

terhadap kekeringan, laju pertumbuhan dan umur panen cepat (Christina, 2008). 

Varietas yang digunakan adalah sorgum coklat, karena kadar taninnya tinggi 

sehingga dinilai lebih cocok untuk dimanfaatkan pada sektor non-pangan. Seperti 

yang disebutkan oleh Mudjisihono dan Suprapto (1987) bahwa biji sorgum yang 

mengandung tanin biasanya berwarna coklat atau kemerahan, dimana kadar tanin 

yang tinggi pada biji sorgum akan menyebabkan turunnya palatabilitas dan daya 

cerna sehingga sorgum mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya sebagai 

bahan pangan. Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan sorgum dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku untuk produksi etanol (biofuel) tanpa 

menimbulkan masalah kompetisi pangan.  

Pada penelitian ini produksi etanol dari sorgum dilakukan melalui proses 

fermentasi yang melibatkan aktivitas bakteri penghasil etanol yakni Zymomonas 

mobilis CP4, karena dikenal mempunyai kelebihan yakni lebih tahan terhadap 

konsentrasi etanol tinggi dibanding yeast dan mampu memproduksi etanol lebih 

banyak. Seperti yang disebutkan oleh Muspahaji (2007), Z. mobilis punya 



 
 

beberapa kelebihan dibanding mikroorganisme lain yaitu tingkat pemanfaatan 

gula tinggi dan produksi etanol tinggi. Menurut Zang (2003), keuntungan bila 

menggunakan Z. mobilis antara lain mampu menghasilkan yield etanol hingga 95-

98% atau 0.49-0.50 g/g, tidak memiliki standar optimum oksigen untuk 

pertumbuhannya, memiliki toleransi terhadap konsentrasi etanol yang tinggi 

(hingga 13% dari 30% glukosa), serta memiliki tingkat konsumsi glukosa yang 

relatif cepat (hingga 10 g glukosa per berat kering sel dalam tiap jam-nya). 

Pada penelitian ini faktor kajian yang digunakan adalah konsentrasi glukosa 

dan urea. Pemilihan  konsentrasi glukosa sebagai faktor kajian berdasarkan atas 

pemikiran bahwa glukosa merupakan faktor penting yang akan menentukan yield 

etanol yang dihasilkan. Glukosa sebagai sumber karbon utama bagi Z. mobilis 

dalam menghasilkan etanol sehingga proporsinya harus dioptimalkan, karena  

apabila Z. mobilis tumbuh dalam larutan osmotik gula tinggi maka akan lebih 

memacu pembentukan by-product berupa asetoin, gliserol, asetat dan laktat, 

disamping itu substrat juga tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh sel Tano et 

al., (2000). 

 Sedangkan penggunaan urea dalam penelitian ini berfungsi sebagai 

sumber nitrogen untuk pertumbuhan Z. mobilis CP4 selama fermentasi. Urea 

dikenal sebagai sumber nitrogen ekonomis (Ruanglek et al., 2006), lebih lanjut 

Belaich and Senez (1965) menambahkan bahwa untuk meningkatkan 

pertumbuhan sel dan yield etanol sebagian besar tergantung pada suplemen 

nitrogen yang terdapat dalam medium fermentasi. Oleh karena itulah urea 

merupakan salah satu faktor penting yang ikut diteliti karena akan mempengaruhi 



 
 

proses fermentasi dalam menghasilkan etanol. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Memperoleh konsentrasi glukosa dan urea yang optimum selama proses 

fermentasi oleh Zymomonas mobilis CP4 untuk produksi etanol dari sorgum. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

▪ Mampu menawarkan strategi produksi etanol dengan menggunakan 

Zymomonas mobilis CP4  

▪ Pengembangan sorgum sebagai energi alternatif untuk Bahan Bakar Nabati 

(BBN) yang ramah lingkungan. 

 

1.4  Hipotesa 

Diduga dengan penambahan glukosa dan urea yang berbeda selama proses 

fermentasi sorgum menggunakan Zymomonas mobilis CP4 akan berpengaruh 

terhadap etanol yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Etanol 

Etanol (C2H5OH) sering disebut grain alcohol atau alkohol saja. Wujud dari 

etanol berupa cairan yang tidak berwarna dan mempunyai bau yang khas. Berat 

jenisnya adalah sebesar 0,7939 g/ml, dan titik didihnya 78,3200C pada tekanan 

766 mmHg. Sifat lainnya adalah larut dalam air dan eter, serta mempunyai panas 

pembakaran 328 kkal  (Muspahaji, 2007). 

Menurut Anonymous (2007a), Etanol dapat dibuat dengan beberapa cara 

sebagai berikut: 

1) Etanol untuk konsumsi umumnya dihasilkan melaui proses fermentasi bahan 

makanan yang mengandung pati atau karbohidrat, seperti beras, dan umbi. 

Etanol jenis ini biasanya berkadar rendah. Untuk mendapatkan etanol dengan 

kadar yang lebih tinggi diperlukan proses pemurnian melalui penyulingan 

atau destilasi. Etanol untuk keperluan industri dalam skala lebih besar 

dihasilkan dari fermentasi tetes, yaitu hasil samping dalam industri gula tebu 

atau gula bit.  

2) Melalui sintesa kimia antara reaksi gas etilen dan uap air dengan asam 

sebagai katalis. Katalis yang dipakai misalnya asam fosfat. Asam sulfat dapat 

juga dipakai sebagai katalis, namun dewasa ini sudah jarang dipakai.  

Secara umum etanol dapat digunakan sebagai bahan baku industri turunan 

alkohol, campuran untuk minuman keras, bahan dasar industri farmasi, campuran 

bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan etanol beraneka ragam, 



 
 

maka grade etanol yang dimanfaatkan beragam pula sesuai dengan 

penggunaannya. Untuk etanol yang mempunyai grade 90-96,5% vol dapat 

digunakan pada industri, sedangkan etanol yang mempunyai grade 96-99,5% vol 

dapat digunakan sebagai campuran untuk minuman keras dan bahan dasar industri 

farmasi (Nurdyastuti, 2005). Sedangkan aplikasinya sebagai bahan bakar antara 

lain seperti : anhydrous ethanol atau dehydrated ethanol), yaitu etanol bebas air 

dan memiliki kemurnian ±99%. Etanol ini dapat dicampur dengan gasoline 

(bensin) dengan kadar antara 5-85%. Bensin dengan campuran etanol antara 5-

10% dapat langsung digunakan pada mesin kendaraan tanpa perlu ada modifikasi. 

Campuran yang umum digunakan adalah 10% etanol dan 90% bensin (dikenal 

dengan nama E10). Campuran etanol dengan kadar lebih tinggi (kadar bioetanol 

85% atau dikenal dengan nama E85) hanya bisa digunakan pada mesin kendaraan 

yang sudah dimodifikasi, yang dikenal dengan nama flexible fuel vehicle. 

Modifikasi umumnya dilakukan pada tangki BBM kendaraan dan sistem injeksi 

BBM. (Tathagati, 2007). 

 

2.2  Sorgum 

Sorgum yang dibudidayakan di Indonesia mempunyai nama ilmiah 

Sorgum-bicolor (L) Moech, atau dengan nama lain: Holchus Sorghum L ; 

Andropogan sorghum (L) Bot ; Sorghum Vulaare Pers. Sorgum memiliki nama 

yang berbeda di tiap daerah pengembangannya, seperti misalnya: Great Millet, 

guinea Cora (Afrika Barat) ; Kafir Corn (Afrika Selatan) ; Milo Sorgo (Amerika 



 
 

Serikat) ; Kaoliang (Cina) ; Durra (Sudan) Mtama (Afrika Barat) ; Jola (Jawa) ; 

Chotam (India) (Anonymous, 1990). 

Biji sorgum umumnya berbentuk bulat lonjong / bulat telur dan terdiri dari 

tiga bagian yaitu : kulit luar (8%), lembaga (10%), dan daging biji (82%). Hasil 

scanning mikroskop elektron menunjukkan bahwa granula pati biji sorgum 

berbentuk agak bulat dengan ukuran sekitar 16 – 20 mikron (Mudjisihono dan 

Suprapto, 1987). Komposisi kimia biji sorgum dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis kimia biji sorgum dan bagian-bagiannya  
Bagian biji  Susunan kimia bagian-bagian biji (%)  

Pati  Protein Lemak  Abu  Serat  
Biji utuh  73.8  12.3  3.60  1.65  2.2  

Endosperm  82.5  12.3  0.63  0.37  1.3  
Kulit biji  34.6  6.7  4.90  2.02  8.6  
Lembaga  9.8  13.4  18.9  10.36 2.6  

Sumber: Mudjisihono dan Suprapto (1987)  

 

 

Gambar 1. Tanaman Sorgum 
(Sumber: Mahfud, 2008) 

Di Indonesia, biji sorgum digunakan sebagai bahan makanan substitusi 

beras, namun karena kandungan taninnya cukup tinggi (0,40−3,60%), hasil 

olahannya kurang disukai (Sirappa, 2003). Beberapa daerah yang merupakan 



 
 

sentra sorgum di Indonesia yaitu Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Jawa 

Timur, Yogyakarta, NTB serta NTT (Tabel 2).  

Tabel 2. Luas tanam dan produktivitas sorgum di beberapa daerah sentra 
sorgum di Indonesia 

Tempat/tahun Luas tanam 
(ha) 

Produksi 
(t) 

Produktivitas 
(t/ha) 

Jawa Tengah (1973-1983)1 15.309 17.350 1,13 
Jawa Timur (1984-1988)2 5.963 10.522 1,76 
DI Yogyakarta (1974-1980)3 1.813 670 0,37 
Nusa Tenggara Barat (1993/94)4 30 54 1,80 
Nusa Tenggara Timur (1993/94)4 26 39 1,50 
Sumber:  1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah TK I JawaTengah dalam Beti et 

al. (1990). 
 2. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah TK I Jawa 

Timur dalam Beti et al. (1990). 
 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan DI Yogyakarta dalam Beti et al. (1990). 
 4. Direktorat Jenderal Perkebunan (1996). 
 

Sedangkan di beberapa negara seperti Amerika, India dan Cina, sorgum 

telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar etanol (bioetanol). 

Bioetanol pada umumnya diproduksi dari molases (hasil limbah pengolahan gula 

tebu) karena harganya relatif murah. Walaupun harga molases tebu relatif lebih 

murah, produksi bioetanol dari sorgum dapat berkompetisi mengingat beberapa 

kelebihan tanaman sorgum dibanding tebu antara lain: sorgum memiliki adaptasi 

yang luas sehingga dapat ditanam di hampir semua jenis lahan, lebih tahan 

terhadap kekeringan, memerlukan pupuk relatif lebih sedikit dan pemeliharaannya 

lebih mudah, umur panen sorgum relatif cepat yaitu hanya 4 bulan, sedangkan 

tebu 7 bulan (Soeranto, 2008). 

 

 

 



 
 

2.3  Zymomonas mobilis 

Zymomonas mobilis merupakan bekteri Gram negatif yang mempunyai 

diameter sel 1,0 – 1,4 μm, berbentuk batang, menghasilkan asam dan gas (CO2) 

dari fermentasi glukosa, hasil utama fermentasi adalah etanol, mempunyai 

aktivitas katalase, bersifat fakultatif anaerob (Holt et al., 2000). Z. mobilis 

pertama kali diisolasi dari minuman beralkohol seperti African palm wine, 

Mexican ‘pulque’, dan juga ditemukan sebagai kontaminan pada cuka apel dan bir 

di berbagai negara Eropa. Dalam taksonomi, genus Zymomonas hanya ada dalam 

1 spesies dengan 2 subspesies yakni Z. mobilis subsp. mobilis and Z. mobilis 

subsp. pomaceae. Kemampuan penggunaan sukrosa sebagai sumber karbon 

membedakan Z. mobilis dari Z. anaerobia yang merupakan salah satu dari sedikit 

bakteri fakultatif anaerob yang memetabolisme glukosa dan fruktosa melalui 

Entner–Deudoroff (E–D) pathway. Dalam kondisi anaerob, Z. mobilis 

menghasilkan by-product seperti aseton, gliserol, asetat dan laktat yang dapat 

menurunkan produksi etanol dari glukosa (Gunasekaran and Raj, 2008). 

 

           Gambar 2. Zymomonas mobilis 
            (Sumber : Anonymous, 2007b). 

Zymomonas mobilis dikenal secara kuantitatif dapat memfermentasi 

glukosa, fruktosa dan sukrosa (Holt et al., 2000). Gibbs dan DeMoss 1954; 

Buchholz et al., 1987 dalam Savvides et al.,2001 menyatakan bahwa dalam 



 
 

metabolismenya melalui Entner–Doudoroff pathway, Z. mobilis akan 

menghasilkan 1 ATP per 1 mol glukosa yang digunakannya dengan efisiensi 

fermentasi sebesar 96%. 

Berikut ini adalah proses pengubahan glukosa oleh Zymomonas mobilis 

melalui jalur Entner–Doudoroff : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Entner–Doudoroff pathway 
 (Sumber: Jeffries, 2005) 
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Selama ini produksi etanol melalui fermentasi banyak menggunakan 

Saccharomyces cerevisiae, namun umumnya S. cerevisiae tidak tahan dengan 

konsentrasi etanol tinggi yang dihasilkannya. Sebaliknya, Zymomonas mobilis 

memiliki beberapa kelebihan dibanding S. cerevisiae yaitu pemanfaatan gula 

tinggi dan produksi etanol terbanyak (Muspahaji, 2007). Selain itu, keunggulan Z. 

mobilis menurut Kompala (2008) yakni Z. mobilis merupakan mikroorganisme 

fermentatif alami, tidak menghendaki adanya oksigen, mampu memfermentasi 

dalam pH rendah, dapat tumbuh pada konsentrasi gula tinggi, serta pertumbuhan 

spesifiknya (µ) tinggi. Kemudian Falcao de Moraes et al. (1981) dalam Cazetta et 

al.(2007) menyebutkan bahwa Z. mobilis mempunyai toleransi tinggi pada 

berbagai kisaran pH mulai 3,5 - 7,5, dengan pH optimum pada pH 5,0 - 7,0. Lebih 

lanjut Anthony and Romano (1985) menambahkan bahwa keuntungan lain 

menggunakan Z. mobilis yakni proses konversi glukosa menjadi etanol terjadi 

secara cepat dan yield-nya tinggi serta antara pertumbuhan sel dan produksi etanol 

tidak saling berhubungan, dimana Z. mobilis mampu menghasilkan etanol tinggi 

namun produksi biomasanya rendah (Zang, 2003). 

Untuk pertumbuhannya, Z. mobilis memiliki media pertumbuhan spesifik 

yang terdiri dari: 100 g/L glukosa, 10 g/L yeast ekstrak, 1 g/L KH2PO4, 1 g/L 

(NH4)2SO4 dan 0,5 g/L MgSO4.7H2O (Ruanglek et al., 2006). 

Z. mobilis mempunyai hopanoids dalam membran plasmanya yang menjadi 

kunci toleransi terhadap kadar etanol tinggi. Membran plasmanya tersusun atas 

phospholipid dengan komponen utama yang berupa phosphatidylethanolamine 

dan sejumlah phosphatidylglycerol, cardiolipin, dimethyl phosptidylethanolamine 



 
 

dan phosphatidylcholine. Dengan meningkatnya  kadar etanol dan glukosa dalam 

lingkungan, maka akan terjadi penurunan phosphatidylethanolamine dan 

phosphatidylglycerol, sebaliknya  phosphatidylcholine-nya meningkat (David and 

Pogliano, 2007). 

Asam lemak terbanyak dalam Z. mobilis diantaranya asam miristat, palmitat 

dan asam cis-vaccenic. Diantara phospholipid yang ada, 

phosphatidylethanolamine adalah komponen paling banyak jumlahnya. Tingginya 

konsentrasi dari cis-vaccenic dan hopanoid dalam membranlah yang membuat Z. 

mobilis memiliki toleransi terhadap kadar etanol tinggi (Gunasekaran and Raj, 

2008). 

 
2.4  Enzim yang Berperan dalam Produksi Etanol  

2.4.1 α – amilase 

α-amilase merupakan endo-amilase yang berasal dari bakteri dan bersifat 

stabil terhadap panas. Enzim ini menghidrolisis ikatan α-(1,4) glikosidik secara 

acak dalam molekul pati sehingga dengan cepat terjadi penurunan viskositas dari 

larutan pati yang tergelatinisasi (Borglum, 1998). α-amilase bekerja secara acak 

sepanjang rantai pati, memotong rantai panjang karbohidrat sehingga 

menghasilkan maltotriosa dan maltosa dari amilopektin, atau maltosa, glukosa dan 

limit dekstrin dari amilosa (Anonymous, 2007c).  

α-amilase mengandung ion logam protein karena enzim ini membutuhkan 

sejumlah ion kalsium selama penggunaannya untuk memperoleh aktivitas dan 

stabilitas yang maksimum. Enzim ini tidak dapat menghidrolisis ikatan  α-1,6 

namun dapat memotong titik percabangan pada amilopektin. (Borglum, 1998). 



 
 

α-amilase umumnya diisolasi dari Bacillus amyloquefaciens, Bacillus 

licheniformis, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus niger. Suhu optimum  untuk 

aktivitasnya adalah 60oC. Jika suhu semakin ditingkatkan maka pH optimum pun 

semakin meningkat sampai sekitar 7,0 (Anonymous, 2008a). Lebih lanjut 

Anonymous (2006a) menyatakan bahwa kisaran pH untuk aktivitas α-amilase 

yaitu pada pH 4-7. α-amilase komersial dibuat oleh Novo Industri A/S antara lain 

dengan nama Termamyl yang memiliki ketahanan terhadap suhu sekitar 95-1100C. 

Stabilitas Termamyl tergantung pada suhu, konsentrasi Ca2+, kandungan ion dan 

ekuivalen dekstrosa (Anonymous, 2008a). Enzim ini akan inaktif bila pH 

diturunkan hingga 3 - 4,5 dan suhu 80-90 ºC selama 5 - 30 menit. Beberapa logam 

berat seperti tembaga besi dan merkuri dapat menghambat aktivitas enzim 

(Gerhartz, 1990). Pada Tabel 3 disajikan beberapa karakteristik dari berbagai α-

amilase; 

Tabel 3. Beberapa karakteristik dari α-amilase 

Produk 
Karakteristik Liquozyme X  Liquozyme Supra  

and Liquozyme 
Supra 2.2X  

Termamyl 120 L, 
type L and 

Termamyl 2X 
Range Suhu1 85-110°C 85-110°C 80-105°C 

Range pH2 5.2-5.6  5.2-5.6  6.0-6.4  
Jumlah 
Calcium (ppm)2  5-15 5-15 40-70 

Sumber : 1Whitehurst and Law (2002), 2Anonymous (1998). 

2.4.2 Dextrozyme 

Dextrozyme merupakan enzim gabungan dari glukoamilase dan 

pullulanase. Enzim ini dapat memecah polisakarida (pati, glikogen, dan lain-lain) 

pada ikatan α-1,4 dan α-1,6 dan menghasilkan glukosa (Darwis dan Sukara, 



 
 

1990). Gerhartz (1990) menambahkan bahwa glukoamilase sering digunakan 

bersama-sama dengan pullulanase karena pullulanase dapat menghidrolisa ikatan 

α-1,6-glikosidik lebih cepat dan tingkat konversinya lebih tinggi bila substrat yang 

digunakan lebih padat.  

Glukoamilase merupakan enzim yang diproduksi oleh jamur (fungi) dan 

merupakan ekso-amilase. Enzim ini menghidrolisis maltosa dan dekstrin dari 

ujung non-pereduksi molekul menjadi glukosa (Borglum, 1998). Lebih lanjut 

Winarno (1983) menyatakan bahwa secara komersial glukoamilase diproduksi 

dari Aspergillus dan Rhizopus, dapat memecah ikatan α – 1,3, α – 1,4. dengan 

pengaruh enzim glukoamilase posisi glukosa α dapat diubah menjadi β, pH 

optimal 4 – 5 ,dan suhu optimal 50 – 60 0C. 

Glukoamilase dikenal dengan nama lain alfa-1,4-glukan glukohidrolase atau 

EC 3.2.1.3. Enzim ini menghidrolisis ikatan glukosida alfa-1,4, tetapi hasilnya 

beta-glukosa yang mempunyai konfigurasi berlawanan dengan hasil hidrolisis 

oleh enzim α-amilase. Selain itu, enzim ini dapat pula menghidrolisis ikatan 

glikosida α-1,6 dan α-1,3 tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan 

dengan hidrolisis ikatan glikosida α-1,4 (Judoamidjojo dkk, 1992). Sedangkan 

pullulanase dikenal sebagai pullulan-6-glucanohydrolase (spesifik glukanase), 

yaitu suatu eksoenzim amilolitik yang mendegradasi pullulan yaitu rangkaian 

unit-unit maltotriosa yang dihubungkan oleh ikatan α-1,6-glikosidik (Anonymous, 

2007d).  

 

 



 
 

2.5 Proses Produksi Etanol 

2.5.1  Persiapan Bahan Baku 

2.5.1.1  Likuifikasi 

Tahap likuifikasi adalah proses hidrolisa pati menjadi dekstrin oleh α-

amilase pada suhu di atas suhu gelatinisasi dengan pH optimum untuk aktivitas α-

amilase, selama waktu yang telah ditentukan untuk setiap jenis enzim. Proses 

liquifikasi berlangsung pada suhu 950C (aktivitas enzim termofilik) dan pada pH 

4,0 – 7,0. Sebelum likuifikasi dimulai, dilakukan gelatinisasi pati terlebih dahulu 

pada suhu ±80oC kemudian suhu dinaikkan menjadi 95oC untuk proses likuifikasi 

(Anonymous, 2006a). Likuifikasi merupakan proses hidrolisis pati parsial yang 

ditandai dengan menurunnya viskositas. Pada tahap ini terjadi pemecahan ikatan 

α-1,4 glikosidik oleh enzim α-amilase pada bagian dalam rantai polisakarida 

secara acak sehingga dihasilkan glukosa, maltosa, maltodekstrin dan limit dekstrin 

(Anonymous, 2008a).  

Secara sederhana terdegradasinya pati menjadi dekstrin pada proses 

likuifikasi dapat diuji dengan meneteskan iodin pada sampel, yaitu apabila terjadi 

perubahan warna iodin dari warna biru menjadi coklat maka diasumsikan bahwa 

pati telah terdegradasi menjadi dekstrin secara sempurna. Uji lain yang dapat 

dilakukan yakni dengan pengujian nilai DE (Dextrose Equivalent), dimana apabila 

nilai (DE) berada pada kisaran 8-14 maka proses likuifikasi dapat dihentikan 

(Anonymous, 2006a). Dekstrose Equivalent (DE) merupakan jumlah gula reduksi 

yang dinyatakan sebagai dekstrosa dan dihitung sebagai persentase berat kering 

(Aiyer, 2005). 



 
 

2.5.1.2  Sakarifikasi 

Sakarifikasi yaitu proses lanjutan dari hidrolisis pati untuk menghasilkan 

glukosa dengan menggunakan enzim amiloglukosidase. Amiloglukosidase 

diproduksi dalam jumlah besar dari kapang dan khamir, tetapi hanya Aspergillus 

dan Rhizopus yang digunakan secara komersial. Suhu dan pH optimum untuk 

enzim amiloglukosidase berkisar 40-600C pada pH 3-8 (Anonymous, 2008a). 

Pada proses sakarifikasi, suspensi hasil likuifikasi didinginkan sampai 

600C, pH diatur pada angka 4,0-4,6. Proses ini biasanya berlangsung selama 72 

jam dengan pengadukan secara terus-menerus. Sakarifikasi dianggap selesai bila 

sirup telah mencapai nilai DE 95, nilai warna 60% (Richana dan Suarni, 2008). 

Lee et al. (1992) menambahkan bahwa dosis penggunaan Amiloglukosidase yaitu 

berkisar antara 0,2 - 1,0 % (v/b). 

2.5.2 Fermentasi 

Tahap kedua adalah proses fermentasi untuk mengkonversi glukosa menjadi 

etanol dan CO2. Sirup glukosa hasil sakarifikasi kemudian disaring dan 

dipersiapkan untuk selanjutnya difermentasi oleh Zymomonas mobilis. Selama 

fermentasi tidak dikehendaki adanya oksigen, namun memerlukan tambahan 

sumber nitrogen organik dan inorganik untuk pertumbuhan selnya. Untuk 

produksi etanol, konsentrasi glukosa yang ada minimal 6% (b/v). Temperatur 

yang sesuai untuk pertumbuhannya berkisar antara 28-330C dan kebanyakan pH 

awal fermentasi yakni 4,5 - 7,0 dan dikontrol pada pH 5 - 5,5 (Anonymous, 1987).  

Entner–Doudoroff pathway (Gambar 3) merupakan jalur fermentasi yang 

digunakan oleh Z. mobilis dalam menghasilkan etanol. Entner–Doudoroff 



 
 

merupakan serangkaian reaksi yang mengkatabolisis glukosa menjadi piruvat 

dengan menggunakan seperangkat enzim yang berbeda dari glikolisis atau jalur 

pentosa-phosphat. Perbedaan Entner–Doudoroff pathway dibanding jalur lain 

diantaranya: hanya terjadi pada mikroorganisme prokariotik, menggunakan 6-

phosphogluconate dehydrase dan 2-keto-3-deoxyglucosephophate aldolase untuk 

menghasilkan piruvat dari glukosa. (Anonymous, 2008b). Gibbs and DeMoss 

1954; Buchholz et al., 1987 dalam Savvides et al., 2001 menambahkan bahwa 

dalam metabolismenya melalui Entner–Doudoroff pathway, Z. mobilis akan 

menghasilkan 1 ATP per 1 mol glukosa yang dikonsumsi dengan efisiensi 

fermentasi sebesar 96%. 

Menurut Hambali dkk, (2007) dari proses fermentasi ini akan dihasilkan 

hasil samping berupa sludge (kotoran) dan CO2 yang memiliki perbandingan 

stokiometri yang sama dengan etanol yang dihasilkan yaitu 1 : 1. Berikut 

persamaan reaksinya : 

C6H12O6        2C2H5OH  +  2CO2 

 (gula)                   (etanol)       (karbon dioksida) 

   
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai efisiensi tinggi 

selama fermentasi adalah: faktor pemilihan mikroba, medium fermentasi, dan 

kondisi fermentasi (Rahman, 1989). Dwijoseputro (1998) menambahkan bahwa 

dalam suatu medium fermentasi, substrat merupakan bagian yang esensial untuk 

dipecah menjadi senyawa – senyawa yang sederhana. Glukosa adalah sumber 

karbon ideal untuk sebagian besar bakteri. Hal ini sesuai dengan Holt et al., 

(2000) yang menyatakan bahwa Zymomonas mobilis dikenal secara kuantitatif 



 
 

dapat memfermentasi glukosa, fruktosa dan sukrosa. Lebih lanjut Zang (2003) 

menyebutkan bahwa salah satu kelebihan Z. mobilis yaitu konsumsi gula yang 

relatif cepat mulai dari 10 g glukosa per berat kering sel dalam tiap jam-nya. 

Faktor penting lainnya adalah sumber nitrogen yang berfungsi sebagai 

makronutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang berfungsi sebagai 

konstituen utama protein dan asam nukleat (Brock et al., 1994). Urea dapat 

digunakan sebagai alternatif sumber nitrogen yang lebih ekonomis dibandingkan 

yeast ekstrak (Ruanglek et al., 2006). Hal ini diperkuat oleh Belaich and Senez 

(1986) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan sel dan 

produksi yield dalam medium sintetik kebanyakan tergantung pada suplemen 

nitrogen kompleks. 

2.5.3 Distilasi 

Setelah proses fermentasi selesai, dilakukan distilasi untuk memurnikan 

etanol. Distilasi merupakan pemisahan komponen berdasarkan titik didihnya. 

Titik didih etanol murni adalah 780C sedangkan air adalah 1000C (kondisi 

standar). Dengan memanaskan larutan pada kisaran suhu 78 – 1000C akan 

mengakibatkan sebagian besar etanol menguap, dan melalui unit kondensasi akan 

bisa dihasilkan etanol dengan konsentrasi 95 % volume. Terdapat dua tipe proses 

distilasi yang banyak diaplikasikan, yaitu continuous-feed distillation column 

system dan pot-type distillation system. Selain tipe tersebut, dikenal juga tipe 

distilasi vakum yang menggunakan tekanan rendah dan suhu yang lebih rendah 

untuk menghasilkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi. Tekanan yang 

digunakan untuk distilasi adalah 42 mmHg atau 0.88 psi. Proses distilasi dapat 



 
 

menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, untuk digunakan sebagai bahan 

bakar (biofuel) perlu lebih dimurnikan lagi hingga mencapai 99% yang biasa 

disebut Fuel Grade Ethanol (FGE) (Musanif, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian mulai bulan Agustus 2008 hingga April 2009. 

 

3.2 Bahan dan Alat  

3.2.1  Bahan 

Mikroorganisme yang digunakan yaitu Zymomonas mobilis CP4 (NRRL B 

14023) dari NRRL Peoria. Sorgum coklat sebagai bahan baku. Bahan kimia untuk 

media pertumbuhan Z. mobilis CP4 yang terdiri dari glukosa anhidrat (Wako Pure 

Chemical Industries, ltd), yeast ekstrak (GM Laboratories), agar (Oxoid, ltd), 

KH2PO4, MgSO4.7H2O, (NH4)2SO4. Bahan untuk pembuatan sirup glukosa: 

enzim α-amilase (Liquozyme Supra) dengan aktivitas 50,6Unit/mL, enzim 

dextrozyme (Optimax 4060 VHP) dengan aktivitas 56,4Unit/mL yang diperoleh 

dari PT. Sorini Coorporation, asam asetat 2 N, buffer asetat pH 5,3 dan 4,5,  

CaCO3, NaOH 1 N serta berbagai bahan kimia analisa yaitu: HCl 25%, NaOH 

45%, Eter, K-bikromat-asam sulfat, K-bikromat jenuh,  alkohol 70 %, Nelson, 

Arsenomolibdat. 

3.2.2  Alat 

Alat-alat yang digunakan diantaranya: timbangan digital (Denver Instrumen 

M-310), shaker waterbath (Asuma), oven (WTB Blender),  pH meter (Hanna), 



 
 

laminar air flow, vortex – mixer model VM – 2000, inkubator (Binder BD53 

Jerman), kompor listrik, termometer, spektrofotometer (Unico uv – 2100 

Spectrophotometer), sentrifuge (Hettich Zentrifugen), desikator, autoklaf (HL-36 

AE Hiramaya, Jepang) serta peralatan mikrobiologi lainnya. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Response Surface Methodology (RSM) dengan 

rancangan Central Composite Design (CCD). Pemilihan rancangan CCD ini 

adalah karena rancangan ini memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam 

penentuan titik optimum dan menyeleksi variabel yang berpengaruh nyata dalam 

penelitian. Dalam hal ini ada 2 buah faktor yang diamati yaitu konsentrasi glukosa 

dan urea, sehingga rancangan faktorialnya adalah 22 dengan nilai alfa (α)= 1,414, 

yang kemudian menghasilkan 11 kombinasi perlakuan. Untuk konsentrasi glukosa 

masing-masing nilai minimum (-1), nilai tengah (0) dan maksimumnya (+1) 

adalah 15%, 20% dan 25% (b/v), sedangkan untuk urea yaitu 0,2% (-1), 0,3% (0) 

dan 0,4% (+1) seperti yang terlihat pada Tabel 4. 

Perlakuan     :   Konsentrasi glukosa (X1) dan konsentrasi urea (X2) 

Respon : Konsentrasi etanol (Y) 

Tabel 4. Rancangan CCD untuk mengetahui efek glukosa dan urea terhadap 
produksi etanol oleh Z. mobilis CP4 

Faktor Level Uji 
Kode Jenis -α -1 0 +1 +α 

X1 Glukosa 12.929 15 20 25 27.071 
X2 Urea 0,158 0,2 0,3 0,4 0,44 

 
Sedangkan untuk kombinasi masing-masing perlakuannya dapat dilihat secara 

lengkap pada Tabel 5. 



 
 

Tabel 5. Kombinasi Perlakuan dengan Central Composite Design (CCD) 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Proses produksi etanol dalam medium fermentasi sirup glukosa dari 

sorgum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan stok kultur Zymomonas mobilis 

CP4, pembuatan medium fermentasi  (sirup glukosa) serta proses fermentasi 

untuk produksi etanol. 

3.4.1 Pembuatan Stok Kultur Zymomonas mobilis CP4 

a.  Kultur kering ditumbuhkan dalam 10 ml Media Pertumbuhan* cair, 

diinkubasi pada suhu 30 ˚C selama 1 hari. 

b.  10 ml Media Pertumbuhan* cair yang berisi kultur digoreskan pada Media 

Pertumbuhan* Agar miring, diinkubasi pada suhu 30 ˚C selama 1 hari. 

c.   Stok kultur agar miring disimpan dalam lemari es suhu 2-3 ˚C, diregenerasi 

tiga minggu sekali. 

 

 

 

Run 
Kode Level Level Uji 

X1 X2 
Konsentrasi Glukosa 

(%)
Konsentrasi Urea 

(%) 
1 +1 +1 25 0,4 
2 +1 -1 25 0,2 
3 -1 +1 15 0,4 
4 -1 -1 15 0,2 
5 0 0 20 0,3 
6 0 0 20 0,3 
7 0 0 20 0,3 
8 -1.414 0 12.929 0,3 
9 +1.414 0 27.071 0,3 
10 0 +1.414 20 0,441 
11 0 -1.414 20 0,158 



 
 

* Komposisi Media Pertumbuhan Zymomonas mobilis CP4 (dalam 100 ml) : 

 - Glukosa : 10 g 

 - Yeast Ekstrak : 1 g 

 - KH2PO4 : 0,1 g 

 - MgSO4.7H2O : 0,05 g 

 - (NH4)2SO4 : 0,1 g 

3.4.2 Pembuatan Medium Fermentasi (Sirup Glukosa) 

a. Pembuatan suspensi tepung sorgum  dengan konsentrasi 30% (b/v) dengan 

cara melarutkan 30 g tepung dengan akuades ke dalam labu ukur 100 ml 

sampai tanda batas. 

b. Penambahan CaCO3 sebanyak 20 ppm ke dalam suspensi tepung. 

c. Penyesuaian pH suspensi hingga mencapai pH 5,3 dengan penambahan 

larutan Asam asetat 2 N dan buffer asetat pH 5,3 kemudian ditambahkan 

enzim α-amilase  sebanyak 0,2% (v/b) lalu diinkubasi pada suhu 95 ºC 

selama 2 jam dalam shaker waterbath, proses ini dinamakan likuifikasi. 

d. Pendinginan hasil likuifikasi hingga mencapai suhu ruang, kemudian diatur 

pH-nya dengan penambahan larutan Asam asetat 2 N dan buffer asetat pH 4,5 

sampai pH 4,5.  Setelah itu dilakukan penambahan enzim dextrozyme 

sebanyak 0,5% (v/b) dan diinkubasi pada suhu 60 ºC selama 72 jam dalam 

shaker waterbath, proses ini dinamakan sakarifikasi. 

e. Inaktivasi enzim, yang dilakukan pada suhu 105 ºC selama 10 menit dalam 

shaker waterbath. 

 



 
 

f. Pemisahan sirup dengan padatan dengan cara disentrifus selama 30 menit pada 

5000 rpm, selanjutnya supernatan disaring dengan menggunakan kertas saring 

halus sehingga dihasilkan sirup glukosa jernih yang kemudian dianalisa kadar 

gula reduksinya. 

3.4.3 Proses Fermentasi Untuk Produksi Etanol 

a. Fermentasi dilakukan dalam erlenmeyer 250 ml, dengan volume medium 

masing-masing sebesar 100 ml 

b. Pengenceran sirup glukosa hingga diperoleh berbagai konsentrasi yaitu:  

12,929%, 15%, 20%, 25% dan 27.071% (v/v). 

c. Penambahan nutrisi kedalam medium diantaranya urea masing-masing 

sebanyak 0,158 %, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,44% (b/v), serta berbagai trace 

element seperti: 0,1% KH2PO4, 0,05% MgSO4.7H2O, dan 0,1% (NH4)2SO4. 

d. Penyesuaian pH awal medium menjadi pH 7 dengan menambahkan NaOH 

2N. 

e. Medium tersebut lalu disterilisasi pada suhu 121 0C selama 15 menit dan 

didinginkan. 

f. Penambahan inokulum Zymomonas mobilis CP4 kedalam medium sebanyak 

10% (v/v) 

g. Inkubasi dilakukan selama 72 jam pada suhu 300C pada shaker waterbath 

dengan kecepatan 100 rpm. 

h. Analisa OD (Optical Density), pH dan  gula reduksi dilakukan tiap 24 jam 

sekali, sedangkan analisa etanol dilakukan pada awal (jam ke-0) dan akhir 

fermentasi (jam ke-72). 



 
 

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

A.   Bahan baku media fermentasi (sirup glukosa sorgum) 

• pH (Lampiran 1.3) 

• Gula Reduksi  (Lampiran 1.2) 

B. Selama Proses Fermentasi (tiap 24 jam) 

• pH (Lampiran 1.3) 

• OD (Optical Density) 

• Gula Reduksi (Lampiran 1.2) 

• Kadar etanol dengan Kit (Lampiran 1.4), pada awal dan akhir fermentasi 

3.5.2  Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan  

software Design Expert 7.1.5 yakni menggunakan Response Surface Methodology 

(RSM) dengan rancangan CCD untuk memperoleh konsentrasi glukosa dan urea 

optimum dalam menghasilkan yield etanol tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6  Diagram Alir Penelitian 

3.6.1  Pembuatan Stok Kultur Agar Zymomonas mobilis CP4 

 

 

 

 

pengambilan padatan dengan ujung ose 

 

pencelupan ujung ose steril ke dalam 10 ml media pertumbuhan cair 

 

homogenisasi dengan vorteks 

 

inkubasi pada suhu 30 ˚C, 24 jam  

 

 

 

 

pencelupan ujung ose steril pada larutan kultur starter cair 

 

penggoresan pada 5 ml media pertumbuhan agar miring   

   
 

inkubasi pada suhu 30oC, 24 jam 
 
 

 
 
 

 

Gambar 4. Pembuatan Stok Kultur Agar Zymomonas mobilis CP4 
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3.6.2  Proses Pembuatan Sirup Glukosa Sorgum 

                                             

           Analisa :  

          - Pati 

Pencampuran                  - Gula Reduksi      

 

 

 

Pengaturan pH 5,3 

 

Likuifikasi (± 950C, 2 jam) 

 

Pendinginan hingga suhu ± 280C  

 

Pengaturan pH 4,5 

                                              

Sakarifikasi (± 60 0C, 72 jam) 

 

Inaktivasi enzim  (± 105 0C, 10 menit) 

  

Sentrifuse 5000 rpm, 30 menit 

 

                                                        Penyaringan                           

 

 Analisa : 
  - pH 

  - Gula reduksi  

 

Gambar 5. Proses Pembuatan Sirup Glukosa Sorgum  
modifikasi dari metode Ginting dkk., (2004) 
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3.6.3  Proses Fermentasi Untuk Produksi Etanol 
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Gambar 6. Proses Fermentasi Etanol   
modifikasi dari metode Kidianti (2006). 

Sirup glukosa 

akuades 

NaOH 2N 

-   Urea  (0,158 % ; 0,2% ; 0,3% ; 
0,4% ; 0,44% (b/v) )   

- KH2PO4 0,1 % 
-  MgSO4.7H2O 0,05% 
-   (NH4)2SO4 0,1% 
 

Zymomonas mobilis  
CP4 10% (v/v)

Perlakuan optimum 

Analisa tiap 24 jam: 
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 -  gula reduksi 
 -  etanol (awal dan 

akhir fermentasi) 

Supernatan 
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Pelet 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Sorgum merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan 

sirup glukosa yang kemudian difermentasi untuk menghasilkan etanol. Analisa 

bahan awal yang dilakukan yakni analisa pati dan gula reduksi pada tepung 

sorgum, masing-masing diperoleh sebesar 63,85 % dan 6,79%. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan literatur yaitu untuk pati 60-77% (Anonymous, 2006b). 

 Tingginya kadar pati sorgum coklat  menunjukkan bahwa sorgum coklat 

mempunyai potensi besar untuk diolah menjadi sirup glukosa yang nantinya 

digunakan sebagai substrat selama fermentasi untuk produksi etanol oleh 

Zymomonas mobilis CP4. Potensi ini didukung dengan adanya data survei yang 

menunjukkan bahwa setiap ton biji sorgum dapat menghasilkan 384 L etanol 

(Sirappa, 2003). 

Etanol umumnya dibuat dari biji sorgum yang berkualitas rendah (Sirappa, 

2003), hal ini sesuai dengan alasan penggunaan sorgum coklat untuk  produksi 

etanol yaitu karena kadar taninnya yang relatif tinggi jika dibandingkan varietas 

sorgum lainnya. Sehingga pemilihan sorgum coklat pada penelitian ini sebagai 

bahan baku pembuatan etanol diharapkan tidak menimbulkan polemik pangan. 

  

4.2 Karakteristik Sirup Glukosa Sorgum 

Pembuatan sirup glukosa sorgum dilakukan dengan hidrolisis enzimatis 

menggunakan enzim α-amilase dan dextrozyme. Tahap pertama yakni proses 



 
 

likuifikasi menggunakan α-amilase yang berlangsung selama 2 jam pada suhu 

95oC. Enzim α-amilase akan menghidrolisis melalui bagian dalam dengan 

memutus ikatan α-(1,4) glikosidik pada amilosa, amilopektin, dan glikogen untuk 

selanjutnya menghasilkan glukosa, maltosa dan dekstrin (Winarno, 1995). Akhir 

proses likuifikasi ini ditandai dengan menurunnya viskositas suspensi yang 

tergelatinisasi. Untuk konfirmasi selanjutnya dilakukan uji iod pada pati, dimana 

apabila hasil penetesan dengan iodin sudah menunjukkan warna coklat maka 

diperkirakan pati sudah terdegradasi dengan nilai DE berkisar antara 8,0 - 14,0. 

Tahap kedua dilanjutkan dengan proses sakarifikasi menggunakan 

dextrozyme (gabungan antara enzim glukoamilase dan pullulanase) pada suhu 

600C selama 72 jam. Glukoamilase digunakan bersama dengan pullulanase  

karena pullulanase dapat menghidrolisa ikatan α-1,6-glikosidik lebih cepat dan 

tingkat konversinya lebih tinggi bila substrat yang digunakan lebih padat 

(Gerhartz, 1990). Sedangkan pullulanase dikenal sebagai pullulan-6-

glucanohydrolase (debranching enzim) adalah spesifik glukanase, yaitu suatu 

eksoenzim amilolitik yang mendegradasi pullulan yaitu rangkaian unit-unit 

maltotriosa yang dihubungkan oleh ikatan α-1,6-glikosidik. Jenis I pullulanase, 

menyerang secara spesifik ikatan α-1,6-glikosidik sedangkan jenis II pullulanase 

mampu menghidrolisa ikatan α-1,4 glikosidik (Anonymous, 2007d). Hasil 

hidrolisis dengan deztrozyme ini akan dihasilkan monomer pati yaitu glukosa. 

Setelah tahap sakarifikasi selesai, dilakukan pemisahan antara lapisan padatan 

dengan cairan dengan cara disentrifus dan penyaringan. Hal ini bertujuan untuk 

memisahkan sirup dengan komponen-komponen lain yang tidak ikut bereaksi 



 
 

selama hidrolisis berlangsung seperti: serat, protein, serta pengotor lainnya 

sehingga dihasilkan sirup glukosa yang berwarna kuning kecoklatan dan jernih. 

Selanjutnya hasil sakarifikasi dianalisa kadar gula reduksinya dan diperoleh kadar 

gula reduksi berkisar antara 25-28%, dimana konsentrasi α-amilase yang 

digunakan sebesar 0,2% (b/v) dan 0,6% (b/v) untuk dextrozyme.  

 
4.3 Analisa Optimasi Produksi Etanol Menggunakan Response Surface 

Methodology 

Setelah diperoleh sirup glukosa dari hasil hidrolisis enzimatis maka 

dilanjutkan dengan fermentasi. Kombinasi perlakuan selama fermentasi diperoleh 

melalui Response Surface Methodology (RSM) dengan rancangan CCD (Central 

Composite Design). Dalam hal ini ada 2 buah faktor yang diamati yaitu 

konsentrasi glukosa dan urea, sehingga rancangan faktorialnya adalah  22 dengan 

nilai alfa (α) yang merupakan faktor pengali untuk menentukan koefisien daerah 

perluasan yakni sebesar 1,414. Dari hasil rancangan CCD ini akan diperoleh 11 

kombinasi perlakuan (Tabel 6). Untuk glukosa masing-masing nilai batas bawah 

(-α), minimum (-1), tengah (0), maksimum (+1), dan batas atasnya (+α) adalah 

12,928%, 15%, 20%, 25%, dan 27,071%. Sedangkan untuk urea yakni 0,158%    

(-α), 0,2% (+1), 0,3% (0), 0,4% (+1), dan 0,441% (+α). Proses fermentasi 

dilakukan pada kondisi suhu 30oC dengan agitasi 100 rpm selama 72 jam. Hasil 

pengukuran kadar etanol dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 



 
 

Tabel 6. Pengaruh konsentrasi glukosa dan urea untuk produksi etanol oleh 
Z. mobilis CP4 dengan Central Composite Design 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa respon (kadar etanol) tertinggi tampak pada 

daerah center point yaitu pada konsentrasi glukosa 20% dan urea 0,3% (run 5, 6, 

dan 7). Kemudian diikuti oleh kombinasi perlakuan glukosa 25% dan urea 0,4% 

(run 1), serta kombinasi glukosa 27,07% dan urea 0,3% (run 10), sedangkan 

kombinasi perlakuan lainnya hanya menghasilkan kadar etanol kurang dari 8% 

(v/v). Selanjutnya data yang diperoleh ini diolah dengan menggunakan software 

Design Expert 7.1.5. 

Tahap awal pengolahan data dengan CCD (Central Composite Design) 

adalah analisis  pemilihan model, yang dapat diketahui dari ringkasan umum (Fit 

Summary). Pemilihan model ini berdasarkan: (1) jumlah kuadrat dari urutan 

model (Sequential Model Sum of Squares), (2) pengujian ketidaktepatan model 

(Lack of Fit Tests) dan (3) ringkasan model secara statistik (Model Summary 

Statistics).  

 

Run 
Kode Level Level Uji 

Etanol (g/L) X1 X2 Glukosa 
(%) 

Urea (%) 

1 +1 +1 25 0,4 65,473 
2 -1 +1 15 0,4 54,607 
3 +1 -1 25 0,2 45,320 
4 -1 -1 15 0,2 21,917 
5 0 0 20 0,3 87,948 
6 0 0 20 0,3 79,032 
7 0 0 20 0,3 73,367 
8 0 +1,414 20 0,441 51,078 
9 0 -1,414 20 0,158 56,836 
10 +1,414 0 27,071 0,3 66,030 
11 -1,414 0 12,928 0,3 29,718 



 
 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) memiliki syarat yaitu model yang diterima bernilai nyata 

(P < 5%). Hasil analisa pemilihan model dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan 
model 

Sumber 
keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
Total F-hitung P - value 

Prob > F Keterangan 

FK 575,23 1 575,23    
Linear  18,51 2 9,23 1,64 0,2535  
2FI 0,62 1 0,62 0,098 0,7637  
Kuadratik 34,40 2 17,20 8,43 0,0250 Suggested 
Kubik 7,96 2 3,98 5,32 0,1032 Alliased 

 
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa kuadratik merupakan model yang terpilih 

dengan ditandai adanya pernyataan “suggested” oleh program karena nilai P-nya 

< 5% (P < 0,05) yakni sebesar 0,025 (Tabel 7), hal ini berarti bahwa model 

memiliki tingkat kesalahan kurang dari 5% sehingga model tersebut berpengaruh 

nyata terhadap respon. 

Sedangkan pada pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit Tests), 

pemilihan model dianggap tepat apabila ketidaktepatan model berpengaruh tidak 

nyata dengan nilai P > 5% (P > 0,1). Dalam hal ini  model kuadratik merupakan 

model yang dipilih, karena nilai P-nya sebesar 0,2413 (Tabel 8), sehingga pada 

model kuadratik kembali ditandai dengan pernyataan “suggested” seperti yang 

terlihat pada Tabel 8 berikut; 

Tabel 8. Hasil pemilihan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan 
model 

Sumber 
keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
Total F-hitung P - value 

Prob > F Keterangan 

Linear 43,51 6        7,25 8,46 0,1095  
2FI 42,88 5    8,58 10,00 0,0934  
Kuadratik 8,49 3     2,83   3,30 0,2413 Suggested 
Kubik 0,53 1     0,53   0,62 0,5142 Alliased 
Galat 1,72 2     0,86   
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Setelah diperoleh model yang tepat yakni kuadratik maka dilanjutkan dengan 

analisa ragam (Anova). Secara lengkap hasil analisa ragam (Anova) dapat dilihat 

pada Tabel 10.  

Tabel 10. Hasil Analisis Ragam (Anova) 
Sumber  

keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
Total Nilai P    Keterangan 

Model 
Glukosa 
Urea 
AB 
A2 
B2 
Sisa 
Lack of Fit 
Galat 

53.53 
14.54 
3.97 
0.62 
26.34 
17.82 
10.20 
8.49 
1.72 
  

5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
  

   10.71 
 14.54 
 3.97 
 0.62 
 26.34 
 17.82 
 2.04 
 2.83 
 0.86 
 

0.0465 
0.0444 
0.2221 
0.6045 
0.0157 
0.0317 
  
0.2413 
 

significant 
significant 
 
 
significant 
significant 
 
not significant 

 
Dari Tabel 10 terlihat bahwa model menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap respon, begitupula dengan konsentrasi glukosa (A dan A2) dan urea (B2). 

Hal ini ditunjukkan oleh masing-masing nilai P-nya < 0,05. Sedangkan nilai Lack 

of Fit yang tidak signifikan (P > 0,1) yakni sebesar 0,2413 menunjukkan bahwa 

model sesuai (fit) dengan keseluruhan nilai rancangan. Selanjutnya diperoleh 

persamaan regresi (2)  model kuadratik sebagai berikut: 

Y  =   -52,69233794 + (3,962131988 * X1) + (129,417119 * X2) + (-0,789 * X1 * X2)  +      

(-0,086394167 * (X1)2) + (-177,6604167 * (X2)2) ……………………………(2)     

Dimana : Y = Konsentrasi etanol ; X1 = glukosa ; X2 = urea 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung prediksi kadar 

etanol yang mungkin diperoleh dengan berbagai konsentrasi glukosa dan urea 

yang ada (Tabel 11). 

 

 



 
 

Tabel 11. Kadar etanol hasil prediksi model dan penelitian pada fermentasi 
oleh Z. mobilis CP4  

Run Glukosa (%) Urea (%) Etanol (%) * 
Penelitian Prediksi 

1 25 0,4 8,25 7,816 
2 15 0,4 6,88 5,908 
3 25 0,2 5,71 7,197 
4 15 0,2 2,762 3,711 
5 20 0,3 11,081 10,094 
6 20 0,3 9,958 10,094 
7 20 0,3 9,244 10,094 
8 20 0,4414 6,436 7,537 
9 20 0,1585 7,161 5,545 
10 27,0710 0,3 8,319 7,681 
11 12,9289 0,3 3,745 3,868 

*  nilai berasal dari konsentrasi etanol dalam (g/L) dikalikan 0,126 yang merupakan faktor konversi g/L ke 
%(v/v) sesuai dengan densitas etanol murni sebesar 0,79 g/mL 

 
Dari Tabel 11 terlihat bahwa antara konsentrasi etanol yang diperoleh dari 

hasil penelitian dengan yang diprediksikan terdapat sedikit perbedaan (kurang dari 

1,7%). Nilai selisih terendah terdapat pada kombinasi perlakuan glukosa 20% dan 

0,3% urea (center point) yaitu hanya 0,13% pada run 6. Secara lengkap gambaran 

antara nilai prediksi dan hasil penelitian dapat dilihat pada  Gambar 7. 

 
Gambar 7. Hasil penelitian vs prediksi menggunakan CCD 
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Masing-masing respon pada Gambar 7 ditunjukkan oleh simbol (□) dengan 

intensitas warna biru hingga merah berdasarkan nilai responnya (kadar etanol), 

dimana apabila semakin mendekati warna merah berarti kadar etanolnya pun 

makin tinggi. Jarak masing-masing simbol (□) dengan garis regresi linier 

menunjukkan selisih antara respon hasil penelitian dengan prediksi nilai.  

Dari analisis ragam (Anova) maka akan diperoleh model grafik seperti yang 

tersaji pada Gambar 8 dan 9. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa respon maksimum ditunjukkan pada daerah center point (run 5, 6, 7)  

masing-masing 11,08%, 9,958% dan 9,244%. Sedangkan respon terendah 

ditunjukkan oleh kombinasi perlakuan glukosa 15% dan 0,2% urea (run 4) yaitu 

hanya 2,762%. Hal ini sangat memungkinkan mengingat kedua perlakuan dari run 

4 tersebut merupakan kombinasi dari nilai minimum (-1), sehingga terlihat jelas 

bahwa substrat dan jumlah nutrisi yang tersedia dalam medium sangat rendah 

yang kemudian secara langsung akan berdampak pada jumlah metabolit (etanol) 

yang dihasilkannya juga akan rendah. Oleh karena respon rata-rata dari center 

point menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari yang lainnya sehingga bentuk 

kurva bangun ruang (3D) yang dibentuknya memiliki kecenderungan cembung 

dibagian tengah (terbuka kebawah) seperti tampak pada Gambar 8. 



 
 

 

Gambar 8. Grafik 3D yang menunjukkan respon glukosa-urea 
terhadap produksi etanol  

Sedangkan nilai masing-masing respon dapat dilihat dengan jelas dari 

bagian atas yaitu dengan melihat konturnya seperti pada Gambar 9. 

 
    Gambar 9. Kontur respon glukosa-urea terhadap produksi etanol  
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Dari Gambar 9 tampak bahwa nilai maksimum terdapat pada bagian tengah 

tepatnya pada titik yang berwarna merah yang menunjukkan konsentrasi glukosa 

20% dan 0,3% urea. Garis melingkar menunjukkan respon, semakin jauh dari 

lingkaran pusat warna merah maka nilai responnya pun akan semakin kecil, atau 

dengan kata lain produksi etanol semakin rendah. Meskipun respon maksimum 

terdapat pada daerah center point, namun tidak langsung menjadikan koefisiennya 

sebagai formula optimasi proses, karena penentuan formula dilakukan pada tahap 

optimasi. 

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Glukosa Terhadap Produksi Etanol 

 Dari hasil analisa data diperoleh keterangan bahwa konsentrasi glukosa 

mempunyai pengaruh nyata terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Dimana hasil 

optimum sebagian besar ditunjukkan oleh respon pada daerah center point  yaitu 

pada kombinasi perlakuan glukosa 20% (run 5, 6, 7) (Tabel 12). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Gunasekaran et al.(1986) yang menyebutkan bahwa pada 

konsentrasi glukosa 20% merupakan kondisi optimum fermentasi bagi Z. mobilis 

NRRL Β 4286 dan IFO 13756. Sedangkan pada kombinasi perlakuan glukosa 

15% (run 4) menghasilkan respon paling rendah, hal ini dapat disebabkan oleh 

rendahnya jumlah substrat yang tersedia bagi Z. mobilis CP4 selama fermentasi 

sehingga etanol yang dihasilkannya juga rendah. Secara lengkap pengaruh 

kombinasi glukosa dan urea dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

 

 



 
 

Tabel 12. Pengaruh kombinasi perlakuan glukosa dan urea terhadap 
produksi etanol oleh Z. mobilis CP4 

Run Glukosa (%) Urea (%)  Etanol (g/L) 
1 25 0,4 65,473
2 15 0,4 54,607
3 25 0,2 45,320
4 15 0,2 21,917
5 20 0,3 87,949
6 20 0,3 79,032
7 20 0,3 73,367
8 20 0,441 51,078
9 20 0,158 56,836

10 27,0710 0,3 66,030
11 12,9289 0,3 29,718

 

Dari Tabel 12 terlihat bahwa pada konsentrasi glukosa 25 dan 27,07% justru 

menunjukkan perolehan kadar etanol yang lebih rendah bila dibandingkan pada 

glukosa 20% (run 5, 6, 7). Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi glukosa 

yang tinggi dapat menurunkan metabolisme Z. mobilis sehingga produksi 

metabolit utamanya pun akan lebih rendah. Gunasekaran and Raj (2008) 

menyatakan bahwa tekanan osmotik di luar sel dari larutan glukosa secara cepat 

dapat diseimbangkan oleh Z. mobilis dengan tekanan osmotik glukosa di dalam 

selnya, namun tingginya konsentrasi glukosa dapat menurunkan Aw. Sehingga 

apabila Aw-nya rendah maka kemampuan dari Z. mobilis untuk memetabolisme 

subtrat juga akan menurun yang berakibat pada rendahnya produksi etanol. Tano 

et al., (2000) menambahkan bahwa jika Z. mobilis tumbuh dalam larutan osmotik 

gula tinggi maka akan memacu pembentukan by-product berupa asetoin, gliserol, 

asetat dan laktat, disamping itu substrat juga tidak sepenuhnya dapat 

dimanfaatkan oleh sel. 

 



 
 

4.3.2. Pengaruh Konsentrasi Urea Terhadap Produksi Etanol 

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa urea berpengaruh nyata 

selama fermentasi, hal ini terlihat dari kadar etanol maksimum yang sebagian 

besar dapat dicapai pada konsentrasi urea sebesar 0,3% (b/v) (Tabel 12).  

Pada Tabel 12 terlihat bahwa penambahan urea pada konsentrasi dibawah 

0,3% yaitu pada 0,2% (-1), 0,158% (-α), maupun diatasnya yakni 0,4% (+1) dan 

0,44% (+α) menunjukkan respon yang lebih rendah, ini berarti pada kisaran urea 

0,3% merupakan konsentrasi yang sesuai untuk produksi etanol oleh Z. mobilis 

CP4. Menurut Brock et al. (1994), nitrogen merupakan makronutrien yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme yang berfungsi sebagai konstituen utama protein 

dan asam nukleat. Sehingga dalam hal ini ketersediaan urea sebagai sumber 

nitrogen sangat mempengaruhi metabolisme sel, dimana apabila jumlah nitrogen 

dalam medium tidak sesuai maka metabolisme selnya akan terganggu. Baig, et al., 

(2003) menyatakan bahwa konsentrasi urea yang lebih tinggi dibanding jumlah 

optimum menyebabkan denaturasi sel dengan demikian akan mengurangi 

produksi enzim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Z. mobilis berada 

pada konsentrasi urea yang tinggi atau terlalu rendah, maka produksi enzim untuk 

menghasilkan etanol akan menurun dimana hal ini terlihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa produksi etanol menurun pada penggunaan urea 

dengan konsentrasi diatas maupun dibawah 0,3% (b/v). Kemudian diperkuat juga 

oleh pernyataan Belaich and Senez (1965), untuk meningkatkan pertumbuhan sel 

dan yield etanol sebagian besar tergantung pada suplemen nitrogen kompleks 

yang terdapat dalam medium fermentasi. 



 
 

Selain itu Ruanglek et al.,(2006) menyatakan bahwa selain urea juga dapat 

dilengkapi ammonium sulfat dalam metode fermentasi agar biaya (cost) medium 

lebih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini mengingat penggunaan 

urea juga bersamaan dengan Amonium sulfat yang berfungsi sebagai sumber 

nitrogen anorganik yang ikut menunjang pertumbuhan Z. mobilis. Namun 

Amonium sulfat disini hanya sebagai trace element, karena kandungan nitogennya 

relatif rendah dibandingkan urea yang merupakan sumber nitrogen utama untuk 

produksi etanol oleh Z. mobilis. 

 

4.4 Pertumbuhan Sel Z. mobilis CP4 Selama Fermentasi  

Dalam penelitian ini, pertumbuhan sel Z. mobilis CP4 selama fermentasi 

diamati melalui analisa tingkat kekeruhan (Optical Density) dan berat kering sel. 

Antara OD dengn berat kering menunjukkan hubungan yang linier, dimana 

apabila semakin tinggi OD maka akan semakin tinggi pula berat kering selnya. 

Menurut Tano, et al., (2000), penentuan biomassa dilakukan dengan mengukur 

absorbansi sel pada spektrofotometer dan kesesuaian dengan berat kering selnya. 

4.4.1 Analisa Optical Density (OD) 

Secara umum selama fermentasi terjadi kenaikan pertumbuhan sel yang 

dibuktikan dengan meningkatnya nilai OD (Optical Dencity) dari awal (jam ke-0) 

hingga akhir fermentasi (jam ke-72). Secara lengkap pertumbuhan Z. mobilis CP4 

selama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 10.  



 
 

 

             Gambar 10. Pertumbuhan Z. mobilis CP4 selama fermentasi 

Dari Gambar 10 terlihat bahwa secara umum nilai OD mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada fase log yaitu pada awal fermentasi (jam 

ke-0) hingga jam ke-24. dimana hal ini dapat dikarenakan pada periode waktu 

tersebut ketersediaan substratnya masih cukup banyak serta kondisi pH awal 

fermentasi yang mendukung yakni pada kisaran pH 6 (masih berada pada kisaran 

pH optimum). Setelah melewati waktu fermentasi 24 jam pertumbuhan selnya 

tetap mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. 

4.4.2 Analisa Berat Kering Sel 

Untuk berat kering sel secara umum juga ikut mengalami kenaikan seiring 

dengan meningkatnya nilai OD. Dari hasil penelitian, rata-rata peningkatan 

jumlah sel tertinggi terjadi pada periode awal fermentasi hingga fermentasi 24 

jam, seperti yang terlihat pada Gambar 11.  

 
           Gambar 11. Berat kering sel  Z. mobilis CP4 selama fermentasi  
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Dari Gambar 11 terlihat bahwa setelah fermentasi 24 jam berat kering sel 

juga mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Parker et al.,(1997) 

dalam Cazetta et al., (2007) menyatakan bahwa produksi biomasa rendah secara 

umum dijumpai pada Z. mobilis, namun antara pertumbuhan sel dengan hasil 

metabolit tidak saling berhubungan. Hal ini dimungkinkan karena selama 

metabolismenya Z. mobilis lebih banyak menggunakan substrat dan nutrisi yang 

tersedia untuk produksi etanol dibandingkan untuk perkembangbiakannya, 

sehingga pada akhirnya jumlah biomasanya rendah.  

 

4.5  Pengaruh pH Selama Fermentasi Terhadap Pertumbuhan Sel 

pH merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan proses 

fermentasi (Cazetta et al., 2007). Hal ini berarti bahwa apabila Z. mobilis berada 

dalam kisaran pH optimum pertumbuhannya maka proses metabolisme akan 

berlangsung dengan baik. Proses metabolisme yang baik  akan menghasilkan 

metabolit yang lebih banyak. Secara lengkap profil pH selama fermentasi oleh Z. 

mobilis CP4 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 12. 

Tabel 13. Profil pH selama fermentasi oleh Z. mobilis CP4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Run Kombinasi Perlakuan pH pada jam ke- 
Glukosa (%) Urea (%) 0 24 48 72 

1 25 0,4 6,03 4,84 4,82 4,73 
2 15 0,4 6,1 4,77 4,6 4,59 
3 25 0,2 5,95 4,89 4,78 4,71 
4 15 0,2 5,9 4,67 4,51 4,5 
5 20 0,3 6,04 4,77 4,73 4,61 
6 20 0,3 6,04 4,75 4,7 4,64 
7 20 0,3 5,91 4,8 4,71 4,65 
8 20 0,4414 6,19 4,65 4,84 4,76 
9 20 0,1585 5,83 4,73 4,58 4,55 
10 27,0710 0,3 6,1 4,83 4,81 4,72 
11 12,9289 0,3 6,06 4,64 4,5 4,47 



 
 

Dari Tabel 13 terlihat bahwa secara umum pH dari masing-masing sampel 

mengalami penurunan selama fermentasi, namun selama periode jam ke-48 

hingga akhir fermentasi (jam ke-72) rata-rata penurunannya tidak terlalu 

signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Falcao de Moraes et al., 

(1981) dalam Cazetta et al., (2007) yang menyebutkan bahwa Z. mobilis 

mempunyai toleransi tinggi pada berbagai kisaran pH mulai 3,5 sampai 7,5, dan 

optimumnya berada pada pH 5,0 - 7,0. Hal ini tampak pada awal fermentasi (jam 

ke-0) hingga jam ke-24 yang memiliki nilai OD tinggi karena pH media saat itu 

berkisar 4,6 - 6,1 (Tabel 13), dimana kisaran pH ini sebagian besar masih berada 

pada kondisi optimum untuk pertumbuhan Z. mobilis. Karena jika pertumbuhan 

selnya tinggi maka produksi metabolitnya pun juga akan tinggi dan secara 

langsung akan berdampak pada penurunan pH yang lebih signifikan. Metabolit 

yang dihasilkan selama fermentasi oleh Z. mobilis antara lain: etanol sebagai 

metabolit utama dan karbondioksida serta berbagai komponen asam. Secara 

lengkap profil pH selama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 12. 

                      

           Gambar 12. Profil pH selama fermentasi oleh Z. mobilis CP4 
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signifikan (berkisar pH 4). Fenomena ini dimungkinkan karena pada periode 

fermentasi jam ke-24 hingga akhir fermentasi pH-nya sudah tidak berada pada 

kondisi pH optimum sehingga metabolismenya berjalan lebih lambat. Menurut 

Gunasekaran and Raj (2008), selama fermentasi Z. mobilis menghasilkan by-

product berupa asetoin, gliserol, asetat dan laktat. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa penurunan pH ini merupakan kontribusi dari sebagian komponen by-

product yang bersifat asam sehingga dapat menurunkan pH media selama 

fermentasi. 

 
4.6  Pengaruh Penurunan Substrat Terhadap Produksi Etanol 

Secara umum selama fermentasi terjadi penurunan jumlah substrat, hal ini 

menunjukkan bahwa substrat yang ada telah dimanfaatkan oleh Z. mobilis dalam 

metabolismenya untuk menghasilkan etanol. Hal ini berhubungan juga dengan pH 

serta komposisi masing-masing kombinasi perlakuan, dimana penurunan paling 

signifikan terlihat pada waktu awal fermentasi (jam ke-0) hingga jam ke-24, 

seperti yang terlihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Pengaruh penurunan substrat terhadap produksi etanol oleh  
Z. mobilis CP4 

Run Gula Reduksi (%) pada jam ke- Etanol 
(g/L) 0 24 48 72 

1 26,525 2,667 1,243 1,202 65,473
2 16,538 1,749 1,367 1,298 54,607
3 25,841 1,448 1,339 1,066 45,320
4 17,086 1,257 1,175 1,216 21,917
5 22,831 1,517 1,435 1,421 87,949
6 21,326 1,845 1,449 1,408 79,032
7 21,737 1,407 1,367 1,339 73,367
8 20,779 5,484 1,531 1,503 51,078
9 22,694 1,407 1,298 1,243 56,836
10 28,577 2,064 1,421 1,394 66,030
11 15,171 1,339 1,134 1,079 29,718



 
 

Dari Tabel 14 terlihat bahwa pada kondisi awal fermentasi pH-nya masih 

berada pada kisaran optimum, sehingga konsumsi substratnya pun akan lebih 

tinggi. Setelah fermentasi jam ke-24 tetap terjadi penurunan jumlah glukosa tetapi 

hanya sedikit. Sesuai dengan Zang (2003) yang menyebutkan bahwa salah satu 

kelebihan Z. mobilis yaitu tingkat konsumsi glukosa yang relatif cepat (hingga 10 

g glukosa per berat kering sel dalam tiap jam-nya), inilah yang menyebabkan 

terjadinya penurunan substrat yang signifikan pada kisaran awal fermentasi 

hingga jam ke-24, dimana pada saat itu merupakan fase eksponensialnya.  

                    
Gambar 13. Pengaruh penurunan substrat terhadap produksi etanol oleh  

Z. mobilis CP4 
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penelitian Gunasekaran et al., (1986) yang menyebutkan bahwa pada konsentrasi 
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glukosa 20% merupakan kondisi optimum fermentasi bagi Z. mobilis NRRL Β 

4286 dan IFO 13756. 

 

4.7. Konsentrasi Etanol Setelah Fermentasi 72 jam 

Secara umum setelah fermentasi selama 72 jam diperoleh etanol dengan 

konsentrasi berkisar 21,917 - 87,949 g/L. Adanya perbedaan konsentrasi etanol ini 

sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing medium fermentasi seperti 

terlihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Konsentrasi etanol pada awal dan akhir fermentasi oleh Z. mobilis 
CP4 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 15 terlihat bahwa pada kadar etanol tertinggi dimiliki oleh 

daerah center point, dimana konsentrasinya setelah dikurangi kadar etanol awal 

adalah berkisar antara 73,367 – 87,949 g/L atau ekuivalen dengan 9,244 – 

11,081% (v/v). Sedangkan konsentrasi etanol pada akhir fermentasi berkisar 

antara 95,192 – 103,271 (g/L) atau 11,99 - 13,01 % (v/v), ini menunjukkan bahwa 

Z. mobilis CP4 memiliki ketahanan terhadap kadar etanol hingga 13%. Hal ini 

sesuai dengan Zang (2003) bahwa keunggulan dari Z. mobilis yakni memiliki 

Run Glukosa 
(%) 

Urea 
(%) t0 (g/L) t72 (g/L) Δ etanol 

(g/L) 
Yield p/s

(g/g)
 

1 25 0,4 18,945 84,419 65,473 0,258  
2 15 0,4 19,688 74,296 54,607 0,358  
3 25 0,2 23,960 69,281 45,320 0,183  
4 15 0,2 33,805 55,722 21,917 0,138  
5 20 0,3 15,323 103,271 87,949 0,412  
6 20 0,3 21,081 100,114 79,032 0,397  
7 20 0,3 21,824 95,192 73,367 0,360  
8 20 0,4414 22,196 73,274 51,078 0,265  
9 20 0,1585 23,032 79,868 56,836 0,265  

10 27,0710 0,3 25,075 91,105 66,030 0,243  
11 12,9289 0,3 27,675 57,394 29,718 0,212  



 
 

toleransi etanol tinggi hingga 13% dari 30% glukosa, namun pada penelitian ini 

kadar etanol 13% dapat dicapai hanya dengan 20% glukosa awal. 

 

Gambar 14. Konsentrasi etanol pada awal dan akhir fermentasi oleh  
Z. mobilis CP4 

 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kadar glukosa 20% dan urea 

0,3% (run 5, 6, 7) merupakan kondisi yang baik bagi Z. mobilis CP4 selama 

fermentasi untuk menghasilkan etanol tinggi (Gambar 14). Hal ini menunjukkan 

bahwa konsentrasi substrat dan jumlah nutrisi merupakan faktor penting bagi 

metabolisme Z. mobilis. Namun hal ini tidak selalu linier, karena semakin tinggi 

glukosa ataupun urea yang digunakan tidak menjamin jumlah etanol yang 

dihasilkan nantinya akan tinggi. Karena apabila Z. mobilis tumbuh dalam larutan 

osmotik gula tinggi maka akan memacu pembentukan by-product dan substrat 

tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh sel (Tano et al., 2000).  

Nilai yield tertinggi dimiliki oleh  daerah center point yakni dengan yield 

rata-rata sebesar 0,39 g etanol per gram substrat yang dikonsumsi. Yield 

merupakan perbandingan antara jumlah produk yang dapat dihasilkan dalam suatu 

proses fermentasi dengan jumlah substrat yang digunakan. Savvides et al., (2001) 

menyebutkan bahwa yield etanol dari substrat berupa glukosa berkisar antara 
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0,45-0,48 g etanol per gram glukosa yang dikonsumsi. Adanya perbedaan nilai ini 

dimungkinkan karena berbagai faktor seperti: perbedaan strain Z. mobilis yang 

digunakan serta kondisi selama fermentasi. Sedangkan untuk yield terendahnya 

dimiliki oleh run 4 yakni sebesar 0.138, dimana jumlah substrat dan urea dalam 

medium memang sangat rendah. 

 
4.8 Perlakuan Optimum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi etanol tertinggi diperoleh 

pada kombinasi perlakuan glukosa 20% dan urea 0,3% (b/v). Kemudian dari hasil 

pengolahan data menggunakan software Design Expert 7.1.5 dengan rancangan 

CCD (Central Composite Design) diperoleh kombinasi perlakuan optimum yaitu 

pada konsentrasi glukosa 22,43% dan urea 0,31%, dimana melalui perhitungan 

dengan persamaan regresi linier diperoleh prediksi nilai respon (konsentrasi 

etanol) sebesar 10,268% (v/v) atau 81,49 g/L. Dari kombinasi perlakuan yang 

diperoleh tersebut kemudian dilakukan fermentasi kembali dan didapatkan nilai 

yang tidak berbeda jauh yakni  11,339% (v/v) atau 89,99 g/L. Secara lengkap 

karakteristik hasil fermentasi dari perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 16.  

Tabel 16. Karakteristik perlakuan terbaik hasil fermentasi oleh Z. mobilis 
CP4 

Karakteristik Nilai 
Gula reduksi akhir (%) 1,685 
pH akhir 4,44 
Kadar etanol (g/L) 89,99 
Yield 0,42 

 
Adanya perbedaan kadar etanol antara  nilai prediksi dengan yang diperoleh 

dari penelitian dipengaruhi juga oleh kondisi selama fermentasi yang tidak dapat 

diprediksi melalui program. 



 
 

4.9  Pemurnian Etanol 

Cairan hasil fermentasi kemudian didistilasi untuk memisahkan produk 

utama yakni etanol dengan komponen lain yang terkandung di dalamnya. Distilasi 

merupakan pemisahan komponen berdasarkan titik didihnya. Titik didih etanol 

murni adalah 780C sedangkan air adalah 1000C (kondisi standar). Dengan 

memanaskan larutan pada suhu rentang 78 – 1000C akan mengakibatkan sebagian 

besar etanol menguap, dan melalui unit kondensasi akan bisa dihasilkan etanol 

dengan konsentrasi 95% (Musanif, 2008). Dalam hal ini sampel yang didistilasi 

adalah hasil fermentasi perlakuan optimum, distilasi dilakukan pada suhu 50oC 

dengan tekanan ±200 mBar yang kemudian diperoleh tingkat kemurnian etanol 

hingga 80,07%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemurnian etanol dari proses 

distilasi ini belum optimum, dimana hal ini dimungkinkan karena suhu yang 

relatif tinggi sehingga ada kemungkinan sebagian fraksi air ikut menguap 

kemudian terkondensasi dan ikut tercampur dengan etanol yang pada akhirnya 

dapat menurunkan kadarnya. Karena menurut Musanif (2008), untuk 

menghasilkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan 

distilasi vakum yang menggunakan tekanan rendah dan suhu yang lebih rendah.  

Sedangkan untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar (biofuel) perlu 

dilakukan pemurnian lagi hingga mencapai kadar 99% atau yang umum disebut 

Fuel Grade Ethanol (FGE) (Musanif, 2008), yakni melalui pemurnian lebih lanjut 

dengan cara Azeotropic distilasi menggunakan terknologi “molecular sieve” 

(distilasi dengan adsorben) (Nurdyastuti, 2005). 

 

 



 
 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisa data dengan RSM rancangan CCD diperoleh kondisi optimum 

pada 22,43% glukosa dan 0,31% urea. Kemudian dari perhitungan model pada 

kondisi optimum tersebut didapatkan prediksi kadar etanol sebesar 10,268%, 

sedangkan hasil penelitian menunjukkan produksi etanol dan yield sebesar 

11,339% dan 0,42. Model dapat dikatakan fit dengan hasil penelitian karena 

perolehan nilai antara prediksi dan hasil penelitian tidak berbeda jauh.   

 

5.2 Saran 

• Diperlukan kondisi fermentasi yang lebih terkontrol untuk memperoleh etanol 

dengan yield yang lebih tinggi 

• Diperlukan proses distilasi yang lebih baik untuk mendapatkan kemurnian 

etanol yang lebih tinggi 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.  Prosedur Analisa Kadar Pati Metode Direct Acid Hydrolysis (AOAC, 1970 

dalam Sudarmadji dkk., 1997) 

1 Timbang 2 – 5 g contoh yang berupa bahan padat yang telah dihaluskan atau 

bahan cair dalam gelas piala 250 ml, tambahkan 50 ml aquades dan aduk 

selama 1 jam. Suspensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan 

aquades sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung karbohidrat 

yang larut dan dibuang. 

2 Untuk bahan yang mengandung lemak, maka pati yang terdapat sebagai 

residu pada kertas saring dicuci 5 kali dengan 10 ml eter, biarkan eter 

menguap dari residu, kemudian dicuci lagi dengan 150 ml alkohol 10% 

untuk membebaskan lebih lanjut karbohidrat yang terlarut. 

3 Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades dan tambahkan 20 ml HCl 

25% (berat jenis 1,125), tutup dengan pendingin balik dan panaskan diatas 

penangas air mendidih selama  2,5 jam. 

4 Setelah dingin netralkan dengan larutan NaOH 45% dan encerkan sampai 

volume 500 ml, kemudian saring. Tentukan kadar gula yang dinyatakan 

sebagai glukosa seperti pada penentuan gula reduksi. Berat glukosa 

dikalikan 0,9 merupakan berat pati. 

 

 



 
 

2.  Penentuan Gula Reduksi (Sudarmadji, 1997) 

 Penyiapan Kurva Standar 

• Buat larutan glukosa standar (10 mg glukosa anhidrat/100 ml). 

• Dari larutan glukosa standar tersebut dilakukan 6 pengenceran sehingga 

diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi: 2, 4, 6, 8 dan 10 mg/100 ml. 

• Siapkan 6 tabung reaksi bersih, masing-masing diisi dengan 1 ml lautan 

glukosa standar tersebut diatas. Satu tabung diisi 1 ml air suling sebagai 

blanko. 

• Tambahkan ke dalam masing-masing tabung 1 ml reagensia Nelson dan 

panaskan semua tabung pada penangas air mendidih selama 20 menit. 

• Ambil semua tabung dan segera didingnkan bersama-sama dalam gelas 

piala yang berisi air dingin sehingga suhu tabung mencapai 25°C. 

• Setelah dingin tambahkan 1 ml reagensia arsenomolybdat, gojog sampai 

semua endapan Cu2O yang ada larut kembali. 

• Setelah semua endapan Cu2O larut sempurna, tambahkan 7 ml air suling 

gojoglah sampai homogen. 

• Teralah OD masing-masing larutan tersebut pada panjang gelombang 540 

nm. 

Buatlah kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi glukosa 

dan OD. 

 

 

 



 
 

 Penentuan Gula Reduksi pada Contoh 

• Siapkan larutan contoh yang mempunyai kadar gul reduksi sekitar 2-8 mg/ 

100 ml. Perlu diperhatikan larutan contoh ini harus jernih. 

• Pipetlah 1 ml larutan contoh yang jernih tersebut kedalam tabung reaksi 

yang bersih. 

• Tambahkan 1 ml reagensia Nelson dan selanjutnya diperlakukan seperti 

pada penyiapan kurva standar diatas. 

• Jumlah gula reduksi dapat ditentukan berdasarkan OD larutan contoh dan 

kurva standar glukosa. 

 
3.  Prosedur Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk., 1989) 

1 Sampel yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih 

dahulu. 

2 pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, kemudian 

elektroda dibilas dengan akuades setiap mengganti buffer dan dikeringkan 

dengan tissue. 

3 Celupkan elektroda pada larutan sampel, set pengukuran pH. 

4 Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang 

stabil. 

5 Catat pH sampel dan harus diingat setiap kali mengganti sampel, elektroda  

6 Dicuci terlebih dahulu dengan akuades serta dikeringkan dengan tissue. 

 



 
 

4.  Prosedur Analisa Etanol dengan Kit (Megazyme, 2006) 

• Reagen yang terdapat pada Kit etanol terdiri dari ; 

Botol 1 : 15 ml buffer potassium pyrophospate (1,5 M; pH 9) dan sodium 

azide (0,02 % b/v) sebagai bahan pengawet 

Botol 2  : 155 mg NAD+  

Botol 3  : 1,3 mL larutan aldehid dehidrogenase (Al-DH) (15 U/mL) 

Botol 4  : 1,3 mL larutan alkohol dehidrogenase (ADH) (167 U/mL) 

Botol 5  : 5 mL larutan etanol standar (5 mg/mL) 

• Menyiapkan reagen yang telah disediakan 

1. Reagen yang terdapat pada botol 1 dapat langsung digunakan 

2. Larutkan reagen yang terdapat pada botol 2 dalam 12,4 ml air destilasi  

3. Untuk botol 3 dan 4 kocok terlebih dahulu sebelum digunakan 

4. Larutkan  reagen yang terdapat pada botol 5 dengan 50 mL air destilasi 

• Prosedur analisa 

1. Menyiapkan blanko dan sampel yang akan dianalisa berdasarkan tabel 
berikut ;  

 
Larutan yang ditambahkan pada 
kuvet 

Blanko 
(mL) 

Sampel 
(mL) 

Air destilasi 
Sampel  
Buffer pyrophospat 
NAD+ 
Aldehid dehidrogenase 

2,1 
- 
0,2 
0,2 
0,02 

2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,02 

 
2. Setelah semua reagen tercampur, baca absorbansinya pada λ = 340 nm     

(A1) 

 



 
 

3.  Setelah dua menit tambahkan alkohol dehidrogenase sebanyak 0,02 mL 

pada blanko maupun sampel 

4. Campur hingga merata dan biarkan hingga 5 menit, kemudian baca 

absorbansinya pada λ = 340 nm  (A2) 

5.  Konsentrasi etanol dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ; 

 [ ](v/v)%ΔAx0,1266x
2xvxdxε

MWxVC etanol=  

V    =  total volume akhir [mL] 

MW   =  berat molekul etanol [g/mol] 

ε  =  extinction coefficient dari NADH pada λ = 340 nm 

  =  6300 [l/mol.cm] 

v  =  volume sampel [mL] 

d  =  light path [cm] 

2  =  2 mol NADH menghasilkan 1 mol etanol 

0,1266 = faktor konversi g/L ke dalam %v/v berdasarkan densitas 

etanol murni sebesar 0,79 g/mL    
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n 2. Kurva Pertumbuhan Zymommonas mobilis CP4 
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Lampiran 4. Analisa Response Surface Methodology (RSM) 
  
Response 1 kadar etanol Transform: None 
  *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! ***  
  Sequential Model Sum of Squares [Type I] 
 
  Sum of  Mean F p- value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Mean vs Total 575.23 1 575.23   Suggested 
 Linear vs Mean  18.51 2 9.25 1.64 0.2535 
 2FI vs Linear  0.62 1 0.62 0.098 0.7637 
 Quadratic vs 2FI   34.40 2 17.20 8.43 0.0250  Suggested 
 Cubic vs Quadratic 7.96 2 3.98 5.32 0.1032  Aliased 
 Residual  2.25 3 0.75 
 Total  638.96 11 58.09 
 
  "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order 
polynomial where the additional terms are significant and the model is not aliased. 
 
 
 Lack of Fit Tests 
    Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Linear 43.51 6 7.25 8.46 0.1095 
 2FI 42.88 5 8.58 10.00 0.0934 
 Quadratic 8.49 3 2.83 3.30 0.2413 Suggested 
 Cubic 0.53 1 0.53 0.62 0.5142 Aliased 
 Pure Error 1.72 2 0.86 
 
  "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 
 
 
  Model Summary Statistics 
  Std.  Adjusted      Predicted 
 Source       Dev.      R-Squared R-Squared   R-Squared      PRESS 
 Linear 2.38 0.2904 0.1130 -0.1827 75.38 
 2FI 2.52 0.3002 0.0003 -0.7980 114.59 
 Quadratic 1.43 0.8399 0.6798 -0.0076 64.21 Suggested 
 Cubic 0.87 0.9648 0.8826 0.4073 37.77 Aliased 
 
  "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-
Squared" and the "Predicted R-Squared". 
 
 
 
 



 
 

         ANOVA for Response Surface Quadratic Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
 
  Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Model 53.53 5 10.71 5.25 0.0465 significant 

  A-Glukosa 14.54 1 14.54 7.13 0.0444 
  B-Urea 3.97 1 3.97 1.94 0.2221 
   AB 0.62 1 0.62 0.31 0.6045 
   A2 26.34 1 26.34 12.91 0.0157 
   B2 17.82 1 17.82 8.74 0.0317 
Residual 10.20 5 2.04 
Lack of Fit 8.49 3 2.83 3.30 0.2413 not significant 
Pure Error 1.72 2 0.86 
Cor Total 63.73 10 
 
The Model F-value of 5.25 implies the model is significant.  There is only 
a 4.65% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
In this case A, A2, B2 are significant model terms.   
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
If there are many insignificant model terms (not counting those required to 
support hierarchy),   
model reduction may improve your model. 
 
The "Lack of Fit F-value" of 3.30 implies the Lack of Fit is not significant 
relative to the pure 
error.  There is a 24.13% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could 
occur due 
to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 

 Std. Dev. 1.43  R-Squared 0.8399 
 Mean 7.23  Adj R-Squared 0.6798 
 C.V. % 19.75  Pred R-Squared -0.0076 

PRESS 64.21  Adeq Precision 6.051 
 
A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor 
of your  
response than the current model. 
 
"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is 
desirable.  Your  
ratio of 6.051 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate 
the design space. 
 



 
 

  Coefficient  Standard 95% CI 95% CI 
Factor Estimate df Error Low High VIF 
 Intercept 10.09 1 0.82 7.97 12.21 
 A-Glukosa 1.35 1 0.51 0.050 2.65 1.00 
 B-Urea 0.70 1 0.51 -0.59 2.00 1.00 
 AB -0.39 1 0.71 -2.23 1.44 1.00 
 A2 -2.16 1 0.60 -3.71 -0.61 1.09 
  B2 -1.78 1 0.60 -3.32 -0.23 1.09 
 
 
 
 Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 
   kadar etanol  = 
  +10.09 
  +1.35   * A 
  +0.70   * B 
  -0.39   * A * B 
  -2.16   * A2 
  -1.78   * B2 
 
 
  Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 
  kadar etanol  = 
 -52.69234 
 +3.96213   * Glukosa 
 +129.41712   * Urea 
 -0.78900   * Glukosa * Urea 
 -0.086394   * Glukosa2 
 -177.66042   * Urea2 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 
 

                                       
                                                    
       Medium sebelum fermentasi                         Medium setelah fermentasi 
 
 

                                           
                                                 Hasil distilasi 
 
 
 
 
 
 
 

 


