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Elwin. NIM 105100213111010. Analisa Pengaruh Waktu 
Pretreatment dan Konsentrasi NaOH Terhadap Kandungan 
Selulosa, Lignin dan Hemiselulosa Eceng Gondok Pada 
Proses Pretreatment  Pembuatan Bioetanol.. Skripsi 
Dosen Pembimbing : 1. Ir. Musthofa Lutfi, MP 

2. Yusuf Hendrawan, S.TP, M.App. Life 
Sc.Ph.D 

    
RINGKASAN 

Penelitian pretreatment pada proses pembuatan 
bioetanol dari bahan eceng gondok telah dilakukan. Eceng 
gondok sebagai bahan perlakuan dipisahkan dari akarnya, 
dipotong-potong menjadi ukuran ± 3cm dan diblender sehingga 
menjadi bubur eceng gondok. Bubur eceng gondok ditimbang 
sebanyak 20 gram dan dicampur dengan 200 ml NaOH 
konsentarasi 1 molar dan 2 molar. Selanjuntnya eceng gondok 
dipretreatment menggunakan microwave orolux daya 700 watt 
selama 10,15,20,25 dan 30 menit. Eceng gondok sebelum dan 
setelah dilakukan proses pretreatment di uji kandungan 
selulosa, hemiselulosa dan lignin menggunakan metode 
Chesson. Perlakuan terbaik selanjutnya dilakukan analisa 
struktur permukaan menggunajan uji SEM (Scanning Electron 
Microscopy).Data hasil penelitian selanjutnya di analisa dengan 
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa perlakuan terbaik dengan peningkatan 
selulosa tertinggi dan penurunan hemiselilosa dan lignin 
terendah yaitu pada perlakuan pretreatment menggunakan 
konsentrasi NaOH 2 molar selama 30 menit. Selulosa 
meningkat dari 56% menjadi 68.27%, hemiselulosa turun dari 
24.77% menjadi 6.58% dan lignin turun dari 12.01% menjadi 
11.50%.  Kandungan lignin pada bahan eceng gondok masih 
tergolong tinggi. Hal ini diduga karena waktu pretreatment 30 
menit menggunakan microwave masih belum cukup untuk 
memecah kandungan lignin bahan eceng gondok. 

Kata Kunci : Bioetanol, Hemiselulosa, Lignin, Pretreatment,  
Selulosa. 
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Elwin. NIM 105100213111010. Elwin. NIM 105100213111010. 
Analysis Effect of Pretreatment Time and NaOH 
Concentration for Content of Cellulose,  Lignin and 
Hemicelluloses of  Water Hyacinth on Pretreatment Process 
for  Bioethanol Development. Bachelor Thesis 
Supervisor : 1. Ir. Musthofa Lutfi, MP 

    2. Yusuf Hendrawan, S.TP, M.App. Life  
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SUMMARY 

Research on pretreatment process for bioethanol 
production from water hyacinth material has been conducted. 
Water hyacinth as a treatment material is separated from the 
roots, cut into ± 3cm size and blended to be a slurry water 
hyacinth. Slurry water Hyacinth weighed as much as 20 grams 
and mixed with 200 ml of NaOH concentration 1 molar and 2 
molar. Then slurry water hyacinth with NaOH conduct 
pretreatment process using 700 watts power of microwave 
orolux for 10, 15, 20, 25 and 30 minutes. Water hyacinth before 
and after the pretreatment process conducted in the analysis 
contains of cellulose, hemicellulose and lignin using Chesson 
method. The best treatment is conducted analysis of the surface 
structure using SEM (Scanning Electron Microscopy). The data 
were further analyzed by Completely randomized design (CRD) 
method. The results showed that the best treatment with the 
highest increase of cellulose and highest decrease of lignin and 
hemiselilosa is on treatment using 2 molar concentration of 
NaOH for 30 minutes. Cellulose increased from 56 % to 68.27 
%, hemicellulose down from 24.77 % into 6.58 % and lignin 
down from 12:01 % to 11:50 %. Lignin content in water hyacinth 
material is still relatively high. This is presumably because the 
pretreatment time 30 minutes using the microwave is still not 
enough to break down the lignin content of water hyacinth 
material. 

 
Keywords: Bioethanol, Hemicellulose, Lignin, Pretreatment, 
Cellulose. 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 
Energi merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam mendukung kehidupan manusia selain pangan. 
Hal ini dikarenakan hampir setiap kegiatan manusia 
membutuhkan input energi seperti kegiatan distribusi, kegiatan  
mekanisasi, kegiatan  industri dan kegiatan lainnya. Dalam 
melakukan kegiatan tersebut sebagian besar menggunakan 
input  energi fosil. Akan tetapi energi fosil yang  digunakan 
keberadaannya semakin menipis karena energi fosil yang 
semakin banyak digunakan serta keberadaannya yang tidak 
dapat diperbaruhi.  Ketersediaan energi fosil di berbagai 
belahan dunia sudah mulai menipis dan diperkirakan akan 
habis dalam jangka waktu 25 tahun mendatang (Erdei et al, 
2010 ; Wheal et al, 1999). 

Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi 
ketersediaan energi fosil yang semakin menipis adalah 
dengan melakukan penelitian dan pengembangan sumber 
energi alternatif baru dan terbarukan sebagai energi alternatif 
pengganti energi fosil. Salah satu energi alternatif yang dapat 
dikembangkan dan barbahan baku alam adalah bioetanol ( 
Yitzhak, 2013; Trisanti, 2009). Etanol atau etil akohol dapat 
diproduksi secara fermentasi dari bahan baku yang 
mengandung gula atau secara sintesis dapat juga diproduksi 
dari turunan minyak, tetapi sebagian besar yaitu sekitar 93% 
produksi etanol di dunia di produksi secara fermentasi 
(Kardono, 2010). 

Selama ini pengembangan dan pembuatan bioetanol 
masih menggunakan bahan baku  pangan seperti jagung, 
kacang-kacangan dan umbi-umbian. Penggunaan bahan ini 
menjadi dilema karena menimbulkan permasalahan baru yaitu 
berkurangnya sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia yang berimplikasi terhadap peningkatan harga 
pangan itu sendiri (Erdei et al, 2010). Produksi bioetanol dari 
jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian juga tidak dapat 
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dilakukan secara berkelanjutan karena akan menimbulkan 
masalah ketahanan pangan dalam kehidupan manusia 
(Takashi et al, 2012; Kullander, 2010). 

Bahan alam non-pangan yang melimpah dan dapat 
digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol adalah 
lignoselulosa (Sing et al, 2013; Awatshi et al, 2013; Valentine 
et al, 2012). “Lignoselulosa adalah komponen organik di alam 
yang terdiri dari tiga tipe polimer yaitu selulosa, hemiselulosa 
dan lignin. Komponen selulosa akan berubah menjadi glukosa 
saat dilakukan proses hidrolisis yang selanjutnya dapat 
difermentasi menjadi etanol. Lignoselulosa dapat diperoleh 
dari bahan kayu, jerami, rumput-rumputan, limbah pertanian, 
limbah industri kertas, dan bahan berserat lainnya” (Ganguly 
et al, 2012, ). Penggunaan bahan lignoselulosa menjadi 
bioetanol merupakan solusi baru yang dinilai efektif karena 
penggunaanya tidak bersaing dengan kebutuhan pangan 
(Sing et al, 2013; Valentine et al, 2012). 

Eceng gondok merupakan salah satu jenis bahan 
lignoselulosa yang melimpah dan mudah tumbuh didaerah 
perairan. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat dari 
peristiwa eutrofikasi menyebabkan terjadinya kerusakan 
terhadap ekosistem perairan. Akan tetapi setelah diteliti, 
eceng gondok mengandung selulosa sebesar 25% (Awatshi et 
al, 2013; Sandip et al, 2012) . Kandungan selulosa yang tinggi 
pada eceng gondok menjadikannya  potensial untuk dijadikan 
bahan baku pembuatan bioetanol. Pemanfaatan eceng 
gondok sebagai bahan baku bioetanol akan menyelesaikan 
masalah ekosistem perairan dengan mengubahnya menjadi 
energi alternatif baru yang ramah lingkungan.  

 Selain hanya mengandung selulosa, eceng gondok 
mengandung lignin 10% dan hemiselulosa 35%. Kandungan 
ini membentuk ikatan kovalen pada eceng gondok yang 
menghambat proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa pada 
proses pembuatan bioetanol (Awatsi et al, 2013; Hetti, 2004). 
Untuk memecah kandungan lignin dan hemiselulosa dapat 
dilakukan dengan pretreatment kandungan eceng gondok 
menggunakan larutan NaOH dan pemanasan microwave. 
Proses pretreatment ini akan memecah lignin dan 
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hemiselulosa serta melarutkannya bersama dengan NaOH. 
Hilangnya kandungan lignin dan hemiselulosa akan 
mempermudah enzim masuk ke bahan eceng gondok dan 
menjadikan proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa dapat 
berjalan dengan efektif (Sing et al, 2013; Sandip et al, 2012). 

 
1.2. Rumusan Masalah 
 Penelitian ini dalam rangka memecahkan 
permasalahan : 

1. Bagaimana pengaruh microwave terhadap kandungan 
lignoselulosa eceng gondok pada proses pretreatment 
pembuatan bioetanol? 

2. Bagaimana pengaruh  konsentrasi NaOH dan waktu 
pretreatment terhadap kandungan lignoselulosa 
eceng gondok pada proses pretreatment pembuatan 
bioetanol? 

3. Berapa konsentrasi NaOH dan waktu pretreatment 
microwave yang paling optimal terhadap peningkatan 
selulosa serta penurunan lignin dan hemiselulosa  
eceng gondok pada proses pembuatan bioetanol? 

 
1.3. Tujuan 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh microwave terhadap 
kandungan lignoselulosa eceng gondok pada proses 
pretreatment pembuatan bioetanol. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan 
waktu pretreatment  terhadap kandungan 
lignoselulosa eceng gondok pada proses pretreatment 
pembuatan bioetanol. 

3. Untuk mengetahui konsentrasi NaOH dan waktu 
pretreatment microwave yang paling optimal terhadap 
peningkatan selulosa serta penurunan lignin dan 
hemiselulosa eceng gondok pada proses pembuatan 
bioetanol. 
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1.4. Manfaat 
  Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:   
1. Bagi Pemerintah : Penelitian ini mendukung program 

pemerintah dalam rangka penelitian dan 
pengembangan energi alternatif baru dan terbarukan 
sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. 

2. Bagi Masyarakat : Memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai potensi eceng gondok yang 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk produksi 
bioetanol.  

3. Bagi Peneliti : Sebagai media dalam mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan 
belajar mengajar di Universitas dan media untuk 
mengaktualisasi diri dan menambah pengalaman. 

 
1.5.  Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan fokus, maka ada 
beberapa hal yang dibatasi diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian tidak menganalisa energi dan biaya yang 
digunakan pada proses pembuatan bioetanol dari 
eceng gondok. 

2. Penelitian hanya pada tahap pretreatment yang 
mengukur kandungan lignin, selulosa dan 
hemiselulosa sebelum dan sesudah proses 
pretreatment.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1. Eceng Gondok (Eichornia crassipes) 
 Eceng gondok (Eichohornia crassipes) adalah 
tanaman gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada 
air yang dalam atau mengembangkan perakaran di dalam 
lumpur pada air yang dangkal. Eceng gondok berkembang 
biak dengan sangat cepat baik secara vegetatif maupun 
generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif menjadikan 
eceng gondok menjadi dua kali lipat dalam jangka waktu 7-10 
hari (Pasaribu, 2007). Karena perkembangbiakan yang cepat, 
eceng gondok  menjadi tanaman gulma pada daerah perairan. 
Pertumbuhan eceng gondok yang cepat juga dipicu oleh 
banyaknya kandungan protein yang mengalir ke daerah 
perairan atau sering disebut dengan eutrofiksi (Pasaribu, 
2007). 
 Eceng gondok (Eichhornia crassipes) adalah salah 
satu jenis tumbuhan air yang mengapung. Tanaman ini 
memiliki nama yang berbeda-beda untuk setiap daerah, 
misalnya di Palembang eceng gondok dikenal dengan nama 
Kelipuk, di Lampung dikenal dengan nama Ringgak, di Dayak 
dikenal dengan nama Ilung-ilung, dan di Manado dikenal 
dengan nama Tumpe (Widayanto, 2012). Eceng gondok 
merupakan tanaman yang memiliki kecepatan tumbuh tinggi 
yang mudah menyebar melalui badan perairan sehingga 
tanaman ini sering disebut dengan tanaman gulma perairan. 

Eceng gondok dengan nama lain Eichornia crassipes 
adalah sejenis tumbuhan yang hidup terapung di permukaan 
air. Tumbuhan ini akan berkembang biak dengan cepat 
apabila badan perairan tempat tumbuh dipenuhi oleh limbah 
pertanian atau pabrik sehingga menjadi indicator pencemaran 
limbah pada badan perairan. Eceng gondok juga dikenal 
sebagai tanaman gulma perairan yang dibagi menjadi dua 
macam (Widayanto, 2012) : 

1. Eceng biasa (Genjer) : Tumbuhan air yang tumbuh 
di sawah-sawah dan daunnya muda. Bunga 
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berbentuk kuncup dan dapat dijadikan sayuran 
yang dapat dikonsumsi manusia. 

2. Eceng gondok : Sejenis tanaman hidrofit. 
Tumbuhan ini tidak dapat dimakan dan berperan 
sebagai gulma perairan yang menjadi tumbuhan 
pengganggu ekosistem yang mengganggu 
kehidupan tumbuhan dan hewan yang ada di 
sekitarnya. 

 
 

Untuk dapat tumbuh dengan baik, eceng gondok 
memerlukan cahaya yang cukup. Suhu optimum untuk 
pertumbuhan eceng gondok adalah antara 27-30 ° C, yang 
menjadikan eceng gondok mudah hidup di daerah tropis. 
Selain cahaya dan suhu, pertumbuhan eceng gondok juga 
sangat dipengaruhi oleh pH, dimana tamanan ini akan tumbuh 
dengan baik pada pH antara 6-7 (Rahmaningsih, 2006). 
 Tumbuhan eceng gondok terdiri dari helai daun, 
pengapung, leher daun, ligula, akar rambut, ujung akar, dan 
stolon yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan 
vegetatif (Rahmaningsih, 2006). Berikut ini adalah gambar 
morfologi dari tanaman eceng gondok : 
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Gambar 1. Morfologi tanaman Eceng Gondok 

(Rahmaningsih, 2006) 
 

 Keterangan : 
 B = Helai daun (leaf blade) 
 F = Pengapung (Float) 
 I = Leher daun (Isthmus) 
 L = Ligula 
 R = Akar (Root) 
 rh = Akar rambut (root hair) 
 rc = Ujung akar 
 S = Stolon 
 
 Sebagai tanaman yang cepat tumbuh di daerah 
perairan, eceng gondok menyebabkan munculnya masalah 
baru seperti rusaknya habitat perairan dikarenakan eceng 
gongok yang tumbuh menghalangi masuknya cahaya 
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matahari yang menjadikan daerah perairan menjadi asam. 
Akan tetapi disisi lain eceng gondok berpotensi untuk 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian (Awatshi, 2013) dimana 
eceng gondok mengandung lignin 10 %, selulosa 25 %, 
hemiselulosa 35 %, Ash 20 % dan nitrogen 3%  sehingga ecek 
gondok potensial untuk dijadikan sebagai bahan baku 
pembuatan bioetanol. 
  
2.2. Bioetanol 
 Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) adalah alkohol yang 
sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Karena 
sifatnya yang tidak beracun, etanol banyak digunakan dalam 
bidang kesehatan, industri makanan dan minuman. Selain itu 
etanol juga digunakan sebagai bahan aditif yang dapat 
menaikan nilai oktan bensin serta bahan campuran bensin 
(Kardono, 2010). Etanol adalah salah satu bahan bakar 
alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan 
karena penggunaannya menghasilkan gas emisi karbon yang 
rendah dibandingkan dengan bensin (Yitzhak, 2013). Dewasa 
ini etanol terus diteliti dan dikembangkan karena perannya 
sebagai bahan bakar alternatif yang dalam jangka panjang 
diprediksi dapat menggantikan peran energi fosil. 
 Penggunaan etanol sebagai bahan bakar pengganti 
energi fosil khusunya bensin dinilai sangat menguntungkan 
karena dapat mengurangi polusi udara serta keberadaannya 
dapat diperbaruhi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kardono, 
2010) yang mengatakan bahwa penggunaan etanol  sebagai 
bahan bakar mempunyai beberapa keunggulan dibanding 
BBM, yaitu : a) kandungan oksigen yang tinggi (35%) 
sehingga jika dibakar sangat bersih, b) ramah lingkungan 
karena emisi gas karbon-monoksida lebih rendah 19-25% 
dibanding BBM sehingga tidak memberikan kontribusi pada 
akumulasi karbondioksida di atmosfer serta bersifat 
terbarukan. 
 Etanol yang dihasilkan dari biomassa menjadi sangat 
potensial dan penting untuk dikembangkan dalam mendukung 
ketersediaan energy di masa depan. Etanol merupakan 
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sumber energi yang dapat diperbaruhi karena terbuat dari 
bahan alam seperti biomassa lignoselulosa. Selain sebagai 
energy yang dapat diperbaruhi, etanol juga bersahabat 
dengan lingkungan karena sedikit menyumbang polusi 
karbondioksida di udara ( Singh et al, 2013) 
 Bioetanol merupakan etanol yang diproduksi dari 
mahluk hidup sehingga keberadaannya dapat diperbaruhi. 
Produksi bioetanol dapat dilakukan dengan menggunakan 
biomasa berupa bagase melalui proses sakarisifikasi dan 
fermentasi serentak dengan menggunakan enzim xilanase. 
Konversi glukosa menjadi bioetanol memerlukan perantara 
mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae dan Zymomonas 
mobilis. Salah satu hal yang perlu dipertinbangkan dalam 
produksi bioetanol dari bahan alam komponen lignoselulosa 
yang terkandung didalamnya (Trisanti, 2009). 
 Selain dapat diperbaruhi, bioetanol juga merupakan 
energi yang ramah lingkungan. Menurut Riyanti (2009) etanol 
dapat menghasilkan energi paling sedikit 20% energi lebih 
tinggi dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan dalam 
proses produksinya. Selain itu, proses produksi dan 
pembakaran etanol dapat menurunkan 12% gas rumah kaca 
dibandingkan dengan bahan bakar fosil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bioetanol (Awatshi et al, 2013) 
2.3. Biomassa 
 Biomassa diartikan sebagai bahan yang diperoleh dari 
tanaman yang dimanfaatkan sebagai energi baik secara 
langsung maupun dengan cara diolah terlebuh dahulu. Selain 
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itu juga biomassa juga digunakan sebagai makanan ternak. 
Biomassa juga diartikan sebagai sumber daya hayati atau 
bioresource karena berasal dari alam dan terbentuk secara 
alami. Contoh dari biomassa yaitu kayu, rumput, eceng 
gondok, serbuk gergaji, sekam padi, sampah dapur, lumpur 
kertas, kotoran hewan dan lain sebagainya. 
 Biomassa didefinisikan sebagai material tanaman, 
tumbuh-tumbuhan, atau sisa hasil pertanian yang digunakan 
sebagai bahan bakar atau sumber bahan bakar. Secara umum 
sumber-sumber biomassa antara lain tongkol jagung, jerami, 
potongan kayu, tanaman sumber energi seperti minyak 
kedelai, tanaman jarak, dan lain sebagainya. Biomassa 
merupakan campuran material organik yang kompleks, 
biasanya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein dan beberapa 
mineral lain yang jumlahnya sedikit seperti sodium, fosfor, 
kalsium dan besi. Komponen utama tanaman biomassa 
adalah karbohidrat berat kering kira-kira sampai 75 %, lignin 
sampai dengan 25 % dimana dalam beberapa tanaman 
komposisinya bisa berbeda-beda (Fajar, 2013) 
 Penelitian tentang penggunaan biomassa sebagai 
bahan baku pembuatan bioetanol terus dilakukan dewasa ini. 
Hal ini dikarenakan biomassa seperti biomassa lignoselulosa 
dihasilkan dari limbah pertanian sehingga banyak tersedia di 
alam dan bukan merupakan sumber bahan pangan. 
Penggunaan pati sebagai bahan baku pembuatan bioetanol 
yang telah dilakukan selama ini menjadi masalah baru karena 
akan bersaing dengan ketersediaan pangan karena pati yang 
merupakan bahan pangan. 
 
2.4. Lignoselulosa 
 Dari sekian banyak bahan yang tersedia di alam selain 
bahan pati, bahan lignoselulosa merupakan subtrat terbanyak 
yang belum dimanfaatkan secara maksimal dimana bahan 
lignoselulosa hanya digunakan sebagai pemenuhan pakan 
ternak. Akan tetapi komponen bahan lignoselulosa sangatlah 
kompleks, sehingga dalam pemanfaatannya menjadi bioetanol 
harus melalaui beberapa tahapan, antara lain delignifikasi 
untuk melepas selulosa dan hemiselulosa dari ikatan 
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kompleks lignin, depolimerasi untuk mendapatkan gula bebas 
dan fermentasi gula heksosa dan pentose untuk mendapatkan 
etanol (Hetti, 2004; Yitzhak, 2013) 

Lignoselulosa adalah bahah serat yang mempunyai 
struktur lemak didalamnya. Bahan alam yang tergolong dalam 
lignoselulosa terdiri dari tiga unsur yang menyusunnnya yaitu 
lignin, selulosa dan hemiselulosa.  Lignin adalah bagian utama 
dari dinding sel tanaman yang merupakan polimer terbanyak 
setelah selulosa. Lignin merupakan polimer aromatik 
berasosiasi dengan polimer sakarida pada dinding sel 
sekunder tanaman dan terdapat sekitar 20-40% yang 
berpengaruh terhadap proses hidrolisis polisakarida (Hetti, 
2004). Adapun selulosa adalah  salah satu komponen utama 
dari lignoselulosa yang terdiri dari unit monomer D-glukosa 
yang terikat pada ikatan 1,4-glikosidik. Selulosa cenderung 
membentuk mikrofibril melalui ikatan inter dan intra molekuler 
sehingga memberikan struktur yang larut. Mikrofibril selulosa 
terdiri dari 2 tope, yaitu kristlain dan amorf. Adapun  
Hemiselulosa adalah penyusun lignoselulosa yang  terdiri dari 
kumpulan beberapa unit gula atau disebut dengan 
heteropolisakarida (Park et al, 2010; Hetti, 2004). 

Lignoselulosa merupakan komponen utaman tanaman 
yang menggambarkan jumlah sumber bahan organik yang 
dapat diperbaruhi. Lignoselulosa terdiri dari selulosa, 
hemiselulosa, lignin dan beberapa bahan ekstraktif lain. 
Semua komponen lignoselulosa terdapat pada dinding sel 
tumbuhan. Susunan dinding sel tumbuhan terdiri dari lamella 
tengah (M), dinding primer (P), serta dinding sekunder (S) 
yang terbentuk selama pertumbuhan dan pendewasaan sel 
yang terdiri dari lamella transisi (S1), dinding sekunder utama 
(S2) dan dinding sekunder bagian dalam (S3). Adapun gambar 
struktur lignoselulosa dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Konfigurasi Dinding Sel Tumbuhan 

(Sojberg. 2003) 
 

Lignoselulosa tersusun atas selulosa, hemiselulosa, 
lignin, ekstraktif, dan sejumlah material anorganik. Selulosa 
atau B-1-4 glukan adalah sebuah plisakarida polimer linier dari 
glukosa yang terbentuk dari unit selobiosa. Selulosa 
merupakan rantai yang dikemas oleh ikatan hidrogen yang 
disebut dengan mikrofibrils. Mikrofibril tersebut disatukan satu 
sama lain oleh hemiselulosa, polimer amorf gula yang berbeda 
serta polimer lain seperti pectin, dan ditutupi oleh lignin. Tiap-
tiap mikrofibril berkaitan dalam bentuk bundle yang disebut 
dengan makrofibril. Struktur yang komplek seperti ini membuat 
selulosa tahan terhadap perlakuan secara biologi dan kimia 
(Taherzadeh, 1999). 
 
 
2.4.1. Struktur Penyusun Lignoselulosa 
2.4.1.1. Lignin 

Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tumbuhan 
yang merupakan polimer terbanyak setelah selulosa. Sebagai 
polimer aromatik lignin berasosiasi dengan polimer sakarida 
pada dinding sel sekunder tanaman yang terdapat sekitar 20-
40%. Keberadaan lignin yang terdapat dalam biomasaa 
lignoselulosa menghambat proses hidrolisis polisakarida 
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karena perannya sebagai pelindung sel tumbuhan (Trisanti, 
2009). 

Lignin debedakan berdasarkan komponen 
penyusunnya. Komponen penyusun lignin pada bahan 
lignoselulosa berbeda satu sama lain tergantung dengan 
jenisnya. Perbedaan komponen penyusun lignin akan 
menyebabkan perbedaan hasil pada saat dilakukan degradasi 
lignin pada bahan lignoselulosa (Hetti, 2006). Komponen 
penyusun  lignin pada bahan lignoselulosa eceng gondok 
adalah monolignols coniferyl, sinaphyl, dan p-coumaryl alkohol 
yang berikatan satu sama lain melalui ikatan karbon 
(Alrikkson, 2006) . Lignin bersifat hidrofobik yang tahan 
terhadap air, sehingga dinding sel tidak tembus air. Selain itu 
lignin tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme dan dapat 
menyimpan lebih banyak energi matahari daripada selulosa 
dan hemiselulosa (Freudenberg, 1966). Rumus empiris dari 
lignin adalah C9H10O2(OCH3)n, dimana n adalah rasio CH3 dari 
grup C9. Lignin adalah suatu polimer yang kompleks polimer 
dengan struktur aromatik yang terbentuk melalui unit-unit 
fenilpropan (Sjorberg, 2003). 

Lignin adalah heteropolimer amorf yang terdiri dari 
tiga unit fenilpropan (p-coumaryl, coniferil dan sinapyl alkohol) 
yang terikat dengan ikatan yang berbeda. Fungsi utama lignin 
adalah untuk memperkuat struktur tanaman dalam menahan 
terhadap serangan mikroba dan tekanan oksidasi (Hendriks et 
al, 2009). Lignin terbentuk melalui polimerasi tiga dimensi 
derivat dari sinamil alkohol terutama ρ-kumaril, koniferil dan 
sinafil alkohol (Perez et al., 2002). Pada suhu tinggi, lignin 
dapat mengalami perubahan struktur dengan membentuk 
asam format, metanol, asam asetat, aseton, vanilin dan lain-
lain. Lignin terdiri dari daerah amorf dan bentuk-bentuk 
terstruktur seperti partikel tabung dan globul. Skema struktur 
dari lignin diperlihatkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur lignin (Hammel et al., 1997) 

 
 

2.4.1.2. Hemiselulosa 
Hemiselulosa adalah penyusun lignoselulosa yang  

terdiri dari kumpulan beberapa unit gula atau disebut dengan 
heteropolisakarida (Anindyawati, 2009). Hemiselulosa 
merupakan kelompok polisakarida heterogen dengan berat 
molekul rendah. Jumlah hemiselulosa biasanya antara 15 dan 
30 persen dari berat kering bahan lignoselulosa. Hemiselulosa 
relatif lebih mudah dihidrolisis dengan asam menjadi monomer 
yang mengandung glukosa, mannosa, galaktosa, xilosa dan 
arabinosa.  

Hemiselulosa mengikat lembaran serat selulosa 
membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabilitas dinding 
sel. Hemiselulosa berikatan silang dengan lignin membentuk 
jaringan kompleks dan memberikan struktur yang kuat. 
Hemiselulosa pada biomassa lignoselulosa dihubungkan oleh 
ikatan kovalen dengan lignin yang keberadaannya melindungi 
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keberadaan selulosa sehingga sulit untuk dihidrolisis (Hetti, 
2004 ; Sojberg, 2003). 

Hemiselulosa merupakan komponen kedua terbanyak 
pada bahan lignoselulosa berupa polimer heterogen dari 
pentosa (xilosa, arabinosa), heksosa (mannosa, glukosa, 
galaktosa) dan sugar acid (Saha, 2003). Hemiselulosa adalah 
suatu rantai dari campuran gula yang biasanya berupa 
arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa, dan xilosa juga 
komponen lain dalam kadar rendah seperti asam asetat. Xylan 
kemungkinan sebagai ikatan utama antara lignin dan 
karbohirat lain. Hemiselulosa lebih mudah larut daripada 
selulosa, dan dapat diisolasi dengan ekstraksi. Adanpun 
struktur hemiselulosa pada bahan lignoselulosa ditunjukan 
pada Gambar 5. 

 

.  
Gambar 5. Struktur Hemiselulosa (Sojberg, 2003) 

 
 

 
2.4.1.3.  Selulosa 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun 
dinding sel tanaman. Kandungan selulosa pada dinding sel 
tanaman tingkat tinggi sekitar 35-35% dari berat kering 
tanaman (Lynd et al. 2002). Selulosa merupakan polimer 
glukosa dengan ikatan -1,4 glukosida dalam rantai lurus. 
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Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer 
dari glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara 
bersama melalui ikatan hydrogen dan gaya van der waals 
(Park et al, 2010). 

Selulosa merupakan senyawa organik yang terdapat 
pada dinding sel bersama lignin berperan dalam 
mengokohkan struktur tumbuhan. Selulosa merupakan 
komponen utama penyusun dinding sel tanaman. Struktur 
selulosa secara umum berbentuk kristalin, tetapi terdapat juga 
bagian-bagian yang berbentuk amorf. Tingkat kekristalan 
selulosa mempengaruhi kemampuan hidrolisis baik secara 
enzimatik maupun bahan kimia lain (Fajar. 2013). Selulosa 
mengandung sekitar 50-90% bagian berkristal dan sisanya 
bagian amorf. Ikatan -1,4 glukosida pada serat selulosa 
dapat dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara 
hidrolisis asam atau enzimatis. Keberadaan selulosa pada 
bahan lignoselulosa dilindungi oleh lignin dengan bentuk yang 
kokoh (Park et al ,2010). Hal inilah yang menjadikan proses 
hidrolisis selulosa pada bahan lignoselulosa menjadi sulit 
dilakukan sehingga glukosa yang dihasilkan menjadi tidak 
maksimal. 
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Gambar 6. Struktur Molekul Selulosa (Sojberg, 2003) 

 
2.5. Pretreatment 
 Eceng gondok merupakan biomassa yang tersusun 
dari lignoselulosa. Pada proses pembuatan bioetanol dari 
bahan lignoselulosa dibutuhkan proses pretreatment untuk 
mengubah struktur lignoselulosa agar lebih mudah diakses 
oleh enzim yang mengubah polimer karbohidrat (selulosa) 
menjadi gula yang dapat difermentasi (Awatshi et al 2013 ; 
Ganguly et al, 2012). Lignoselulosa sebagai penyusun dinding 
sel tanaman eceng gondok terdiri dari polimer selulosa dan 
hemiselulosa yang dilindungi oleh lignin yang menjadikan 
struktur ikatannya menjadi kokoh (Hetti, 2004). Untuk 
memecah struktur ikatannya lebih mudah diakses oleh enzim 
pada proses hidrolisis maka sebelumnya harus dilakukan 
proses pretreatment (Sing et al, 2013). Pretreatment akan 
mempermudah proses pembuatan bioetanol dan biogas dari 
limbah lignoselulosa dan akan meningkatkan kemampuan 
enzim untuk menembus masuk ke dalam material 
(Taherzadeh, 2008). 
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Gambar 7. Proses Pembuatan Bioetanol dan Biogas dari 

lignoselulosa (Taherzadeh, 2008) 
 
 Pretreatment pada penelitian pembuatan bioetanol 
yang dilakukan oleh (Merina, 2011) adalah pretreatment 
dengan asam dan pemanasan. Asam yang digunakan adalah 
asam sulfat 2 % (v/v). Sedangkan pemanasan menggunakan 
autoclave pada suhu 121 ° C selama 30 menit. Proses 
pretreatment asam dilakukan dengan menambahkan 420 mL 
asam sulfat 2 % (v/v) ke dalam 25 gram tepung eceng gondok, 
kemudian sistirer selama 7 jam. Selanjutnya suspense eceng 
gondok dinetralkan dengan 30 mL NaOH 6 M dan ditambah  
50 mL buffer asetat 0,1 M (pH 5). Proses pretreatment 
pemanasan dilakukan dengan menambahkan 25 gram tepung 
eceng gondok pada suhu 121° C selama 30 menit. 
Selanjutnya ditambah 450 mL akuades dan 50 mL buffer 
asetat 0,1 M (pH 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
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Gambar 8. Efek pretreatment pada lignoselulosa 
(Taherzadeh, 2009) 

 
2.6. Proses Pembuatan Bioetanol 
 Proses pembuatan bioetanol berbeda untuk setiap 
jenis bahan yang digunakan. Proses pembuatan bioetanol dari 
bahan lignoselulosa adalah dengan melakukan proses 
pretreatment terlebih dahulu, kemudian proses hidrolisis dan 
fermentasi. Sedangkan untuk bahan baku yang mengandung 
pati seperti ubi kayu, jagung dan sagu tidak dilakukan proses 
pretreatment melainkan langsung pada proses hidrolisis 
kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Merina et al (2011) yang menyatakan 
bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yaitu 
saccharine material, starchy material dan lignocelluloses 
material. Saccharine material dapat langsung difermentasi 
untuk menghasilkan etanol. Starchy material perlu dilakukan 
hidrolisis terlebih dahulu sebelum difermentasi. Lignocellulose 
material perlu dilakukan pretreatment untuk mendegradasi 
strukturnya yang kompleks. 

 Menurut (Singh, 2013) proses produksi bioetanol dari 
biomassa lignoselulosa terdiri dari empat proses utama yaitu : 
Pretreatment, Hidrolisis asam atau enzimatis, fermentasi dan 
pemurnian atau purifikasi. Adapun proses pembuatan 
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bioetanol secara umum menurut (Fajar, 2013) adalah sebagai 
berikut : 

1. Pretreatment : adalah proses yang dilakukan untuk 
mendapatkan hasil selulosa yang tinggi dimana 
penting untuk pengembangan teknologi biokonversi 
dalam skala komersial. 

2. Proses hidrolisis : adalah proses pemecahan pati 
menjadi gula yang mana prinsipnya adalah 
pemutusan rantai polimer pati mejadi unit-unit 
dekstrosa ( C6H12O6) melalui berbagai metode baik 
secara enzimatis, kimia maupun kombinasi 
keduanya. 

3. Fermentasi : Fermentasi etanol adalah perubahan 
1 mol gula menjadi 2 mol etanol dan 2 mol CO2. 
Pada proses fermentasi etanol, khamir terutama 
akan memetabolisme glukosa dan fruktosa 
membentuk asam piruvat melalui tahapan reaksi 
pada jalur Embden-Meyerhof-Parnas, sedangkan 
asam piruvat yang dihasilkan akan 
dedekarboksilasi mejadi asetaldehida yang 
kemudian mengalami dehidrogenasi mejadi etanol. 

4. Destilasi : proses ini dilakukan untuk memurnikan 
etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. 
Distilasi merupakan pemisahan komponen 
berdasarkan titik didihnya. Titik didih etanol murni 
adalah 78 OC sedangkan air adalah 100 OC 
(Kondisi standar). Dengan memanaskan larutan 
pada rentang suhu 78-100 OC akan mengakibatkan 
sebagian besar etanol menguap, dan melalui unit 
kondensasi akan bisa dihasilkan etanol dengan 
konsentrasi 95 % volume. 
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BAB III.  METODE PENELITIAN 
 

 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2013 
sampai dengan Januari 2014 yang telah dilaksanakan pada 
Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang, dan Laboratorium Genetika 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. 
Pengujian sampel penelitian dilakukan pada Laboratorium 
Ilmu Pangan dan Gizi  Universitas Gadjah Mada (UGM), dan 
Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Univeristas Brawijaya 
Malang. 
 
3.2. Alat dan Bahan 
3.2.1. Alat 
 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya : 

1. Blender : digunakan untuk menggiling eceng gondok 
menjadi ukuran yang lebih kecil. 

2. Microwave Orolux UR-1807 : Digunakan untuk 
memberikan perlakuan panas pada proses 
pretreatment. 

3. Stopwatch : Digunakan untuk mengukur waktu pada 
proses pretreatment. 

4. ph Meter : Digunakan untuk mengukur pH pada cairan 
pretreatment. 

5. Timbangan Digital : Digunakan untuk menimbang 
massa bahan. 

6. Plastik Klip : Digunakan sebagai tempat bahan. 
7. Gelas Ukur : Untuk mengukur larutan pada proses 

prettreatment. 
8. Tabung Erlenmeyer : Digunakan untuk mencampur 

bubuk eceng gondok dengan NaOH. 
9. Oven : Digunakan untuk mengukur kadar air bahan 

perlakuan. 
10. Spatula : Digunakan untuk mengaduk campuran 

serbuk eceng gondok dengan NaOH. 
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11. Kertas Saring : Digunakan untuk memisahkan padatan 
serbuk eceng gondok dengan cairan NaOH setelah 
proses perlakuan. 

12. Pompa Vacuum : Digunakan untuk mempercepat 
proses pemisahan serbuk eceng gondok dengan 
NaOH. 
 

 
3.2. Bahan 
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Eceng gondok : Digunakan sebagai bahan perlakuan. 
2. NaOH : Digunakan sebagai bahan pemecah lignin dan 

hemiselilosa yang terkandung dalam serbuk eceng 
gondok selama proses pretreatment. 

3. Aquades : Digunakan untuk menetralkan pH. 
 
 
3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua faktor yaitu faktor 
konsentrasi NaOH dan faktor waktu yang bertujuan untuk 
menentukan kombinasi  faktor mana yang terbaik dalam 
proses pretreatment pada proses pembuatan bioetanol 
menggunakan bahan eceng gondok. Analisa yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah pengaruh konsentrasi dan waktu 
pretreatment terhadap penurunan kadar lignin, dan 
hemiselosa serta peningkatan kadar selulosa pada proses 
pretreatment. Metode yang digunakan pada penelitian adalah 
metode Chesson dan foto mikrostruktur menggunakan 
Scanning Electron Microscopy (SEM). Metode Chesson 
dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan H2SO4 dan 
H2O, direfluks dengan suhu 100° C dan dipanaskan pada 
oven suhu 105°C. Reaksi dilakukan berulang kali hingga 
didapatlan residu yang dikeringkan, selanjutnya hasil residu 
ditimbang dan dihitung kandungan selulosa, hemiselulosa dan 
lignin. 

Rancangan percobaan pada penelitian ini adalah 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang 
tesusun atas dua faktor yaitu konesntrasu NaOH  dan waktu 
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pemanasan dengan menggunakan microwave. Konsentrasi 
NaOH terdiri dari 2 level dan waktu pemanasan dengan 
microwave terdiri dari 5 level. Sehingga dalam penelitian ini 
akan didapatkan 10 kombinasi. Untuk lebih jelasnya adalah 
sebagai berikut : 

Faktor I : Konsentrasi NaOH (K) 
K1 : 1 M 
K2 : 2 M 
Faktor 2 : Waktu Pretreatment (T) 
T1 = 10 Menit 
T2 = 15 Menit 
T3 = 20 Menit 
T4 = 25 Menit 
T5 = 30 Menit 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 
         K (NaOH) 
 
 
T (Menit) 

K1 (1 Molar) K2 (2 Molar) 

T1 (10 Menit) K1T1 K2T1 

T2 (15 Menit) K1T2 K2T2 
T3 (20  Menit) K1T3 K2T3 
T4 ( 25 Menit) K1T4 K2T4 
T5 (30 Menit) K1T5 K2T5 

Model yang digunakan untuk desain faktorial 2 x 5 ini adalah 
(Yitnosumarto, 1993) :  

Yijk =  + αi + βj + (αβ)ij +  ߝijk 

i = 1, 2,   j = 1, 2, 3, 4, 5  k = 1, 2, 3 
 
 

Dimana :  
Yijk = Yield dari hasil pengulangan perlakuan ke-k yang 

terjadi karena pengaruh bersama taraf ke-i faktor K 
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(Konsentrasi NaOH) dan taraf ke-j faktor T (Waktu 
pretreatment) 

 = Rata-rata umum 
αi = Pengaruh taraf ke-i faktor K (Konsentrasi NaOH) 
βj = Pengaruh taraf ke-j faktor T (Waktu pretreatment) 
(αβ)ij = Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor K dan taraf ke-j 

faktor T 
 ijk =  Kesalahan (galat) percobaan ke-k dalam kombinasiߝ

perlakuan Ukuran serbuk eceng gondok i, dan suhu 
pretreatment j. 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 
3.4.1. Pembuatan Sampel 
 Eceng gondok diambil dari bendungan Selorejo 
Kabupaten Malang kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari 
akarnya. Eceng gondok selanjtunya dipotong-potong dengan 
ukuran lebih kurang 2 cm dan digiling menggunakan blender. 
Eceng gondok yang telah digiling diukur kandungan selulosa, 
lignin dan hemiselulosa baik setelah atau sebelum dilakukan 
proses pretreatment. Pengukuran kandungan selulosa, lignin 
dan hemiselulosa eceng gondok sebelum pretreatment 
berfungsi sebagai control terhadap perlakuan pretreatment 
yang akan dilakukan. 
3.4.2.  Pencampuran NaOH 
 Serbuk eceng gondok ditimbang sebanyak 20 gram 
kemudian dicampurkan dengan NaOH masing-masing 
konsentrasi. Sebelumnya NaOH berupa butiran dihaluskan 
terlebih dahulu menggunakan mortar, kemudian dicampurkan 
dengan akuades untuk mendapatkan NaOH konsetrasi 1 
Molar dan 2 Molar. 
3.4.3. Pemanasan dengan Microwave 
 Setelah dicampur dengan larutan NaOH selanjutnya 
sampel dipretreatment menggunakan microwave  dengan 
waktu 10 Menit, 15 Menit, 20 Menit, 25 Menit, dan 30 menit  
masing-masing sebanyak  tiga kali pengulangan. 
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3.4.4. Penyaringan dan Penetralan pH 
 Larutan NaOH dengan serbuk eceng gondok yang 
telah dipretreatment dengan microwave disaring dengan 
kertas saring kemudian dinetralkan sampai pH = 7. Setelah itu 
serbuk eceng gondok hasil penyaringan dimasukan ke dalam 
plastik klip dan dikirim ke laboartorium untuk pengujian 
kandungan selulosa, lignin dan hemeslulosa. 
3.4.5. Analisa Perlakuan 

Serbuk eceng gondok kering hasil pretreatment 
kemudian dianalisa kandungan selulosa, lignin dan 
hemiselulosa dan dianalisa strukturnya dengan menggunakan 
SEM. Setelah itu dilakukan perbandingan antara analisa yang 
dilakukan sebelum pertreatment dan setelah pretreatment 
untuk mengetahui seberapa efektif peningkatan selulosa, serta 
penurunan hemiselulosa dan lignin pada proses pretreatment 
menggunakan microwave.  
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Gambar 9. Diagram Alir Pembuatan Sampel 

 

 

 

Eceng Gondok 

Dipisahkan dari akarnya 

Dipotong-potong dengan ukuran ± 3 
cm 

Analisa kandungan                            
selulosa, lignin, dan hemiselulosa 

Mulai 

Digiling dengan blender 

Selesai 
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Gambar 10. Diagram Alir Pretreatment 

20 gram eceng gondok 

Dimasukan kedalam tabung 
erlenmeyer. 

NaOH 
200 ml 

Diukur pH awal 

Dipanaskan dengan menggunakan microwave 
Orolux UR-1807, p = 560 watt, t = 10 menit, 15 

menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit  

Disaring kemudian dinetralkan sampai 
pH = 7 

Eceng gondok hasil 
pretreament 

Analisa kandungan                            
selulosa, lignin, 

hemiselulosa dan 
dianalisa strukturnya 

dengan 
menggunakan SEM 

Mulai 

Selesai 

Diukur pH akhir 
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3.5. Pengamatan dan Analisa Data 
3.5.1. Parameter Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
peningkatan kandungan selulosa, penurunan lignin dan 
hemiselulosa pada proses pretreatment eceng gondok. 
Sehingga parameter yang dikukur pada penelitian ini adalah 
selulosa, lignin dan hemiselulosa pada bahan eceng gondok 
sebelum dan sesudah dilakukan proses pretreatment. 
Perlakuan terbaik adalah perlakuan dengan kandungan 
selulosa tertinggi serta kandungan lignin dan hemiselulosa 
terendah. Uji kandungan selulosa, lignin, dan hemiselulosa 
dilakukan dengan menggunakan metode Chesson (Datta, 
1991) yang dapat dilihat pada lampiran 1. Perlakuan terbaik 
selanjutnya akan duji struktur pemukaannya menggunakan uji 
Scanning Electron microscopy (SEM). 
3.5.2.  Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam dua  arah  (Two way Analysis of Variance = 
Two way ANOVA) dengan metode RAL secara faktorial. 
Analisis dilakukan di awal maupun diakhir proses, yaitu 
analisis perubahan kandungan eceng gondok sebelum dan 
sesudah proses pretreatment menggunakan Metode Chesson 
yang dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Ilmu Pangan dan 
Gizi Universitas Gadjah Mada selama kurang lebih tiga 
minggu. Apabila terdapat beda nyata pada analisis ragam 
(ANOVA), maka dilakukan uji Duncant New Multiple Range 
Test (DMRT)/uji jarak berganda dengan taraf nyata 5%.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1. Sifat Fisik Proses Pretreatment 
4.1.1. Suhu 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran suhu 
terhadap bahan perlakukan setelah dilakukannya proses 
pretreatment. Pengukuran dilakukan secara manual dengan 
menggunakan termometer raksa yang dicelupkan pada bahan 
perlakuan. Pengukuran suhu ini penting untuk dilakukan 
karena pemanasan dengan microwave menyebabkan 
perubahan suhu secara fluktuatif. Pengukuran suhu ini 
bertujuan untuk mengetahui suhu perlakuan yang paling 
optimal pada proses pretreatment eceng gondok. Data suhu 
hasil pengukuran dapat dilihat pada (Lampiran 3b). Adapun 
pengaruh waktu terhadap suhu perlakuan adalah sebagai 
berikut: 

 

 
 

Gambar 11. Pengaruh Waktu Terhadap Suhu Perlakuan 
 

Pada grafik dapat dilihat bahwa semakin lama waktu 
pretreatment, maka suhu perlakuan semakin meningkat. Hal 
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ini dikarenakan Pemanasan gelombang mikro meningkat 
untuk cairan ataupun padatan yang dapat mengubah energi 
elektromagnetik menjadi panas. Semakin lama waktu 
pretreatment, maka semakin banyak energi elektromagnetik 
yang dirubah menjadi energi panas sehingga suhu semakin 
meningkat. 

 
4.1.2. pH 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pH bahan 
perlakukan sebelum dan setelah dilakukan proses 
pretreatment. Data pH hasil pengukuran dapat dilihat pada 
(Lamipran 3a). Adapun pengaruh penagruh pretreatment 
terhadap pH bahan perlakuan adalah sebagai berikut : 

 

 
 

  Gambar 12. Pengaruh Pretreatment Terhadap pH 
Bahan Perlakuan 

 
Grafik diatas menunjukan bahwa pH bahan 

perlakuan mengalami penurunan setelah dilakukan proses 
pretreatment baik pada konsentrasi NaOH 1 molar (K1) 
maupun pada konsentrasi NaOH 2 molar (K2). Hal ini 
dikarenakan pretreatment dengan microwave menimbulkan 
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panas yang mengakibatkan terjadinya proses ionisasi air pada 
larutan NaOH. Proses ionisasi ini menyebabkan teruarainya 
air (H2O) menjadi ion H+  dan OH- sehingga menyebabkan air 
bersifat sebagai asam (Baig, 2006). Keadaan air yang bersifat 
lebih asam dari pada keadaan sebelumnya menyebabkan air 
berperan sebagai cairan buffer terhadap bahan perlakuan 
sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pH. Selain itu 
juga dapat diihat bahwa semkin lama waktu pretreatment 
maka pH cenderung sem 

akin menurun. Hal ini dikarenakan semakin lama 
waktu pretreatment, suhu perlakuan semakin meningkat, 
sehingga semakin banyak air yang terionisasi dan bersifat 
semakin asam. 

 
 
 

4.1.3. Rendemen 
Pada penelitian ini dilakukan pengukuran rendemen 

eceng gondok untuk mengetahui seberapa besar massa 
bahan yang hilang saat dilakukan proses pretreatment. 
Rendemen yang dimaksud di sini adalah rendemen hasil 
proses pretreatment eceng gondok dengan microwave, bukan 
rendemen akhir bahan setelah menjadi bioetanol. Pengukuran 
rendemen dilakukan dengan menimbang massa bahan 
sebelum dilakukan pretreatment dan bahan yang telah 
mengalami proses pretreatment. Data pH hasil pengukuran 
dapat dilihat pada (Lamipran 3c). Adapun pengaruh penagruh 
pretreatment terhadap pH bahan perlakuan adalah sebagai 
berikut : 
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Gambar 13. Pengaruh Pretreatment Terhadap Rendemen 
Bahan Perlakuan 

 Pemanasan larutan NaOH konsentrasi tinggi dengan 
microwave membuat NaOH akan teruarai menjadi Na+ dan 
OH-. Ion hidroksil tersebut akan menyerang struktur bahan 
eceng gondok yang bersifat elektropositif (Agung, 2009). 
Struktur eceng gondok yang diserang NaOH akan pecah dan 
diuapkan oleh perlakuan panas dari microwave yang diduga 
sebagai penyebab terjadinya loss massa bahan eceng 
gondok. Semakin lama waktu pretreatment yang digunakan 
maka rendemen yang dihasilkan semakin sedikit baik dengan 
larutan NaOH 1 Molar maupun dengan larutan NaOH 2 Molar. 
Hal ini dikarenakan semakin lama waktu yang digunakan, 
maka semakin banyak senyawa volatile pada eceng gondok 
yang hilang karena menguap. Dari grafik diatas dapat dilihat 
bahwa rendemen yang dihasilkan pretreatment konsentrasi 1 
molar lebih besar dari pada pretreatment dengan konsentrasi 
2 molar. Hal ini dikarenakan pada larutan NaOH 2 Molar 
terdapat lebih banyak partikel NaOH yang terlarut, sehingga 
lebih banyak struktur dari bahan eceng gondok yang dipecah 
yang mengakibatkan rendemen yang dihasilkan lebih sedikit. 
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4.2.  Pretreatment dengan Microwave 
Pada penelitian ini eceng gondok sebagai bahan 

perlakuan dipretreatment dengan menggunakan microwave 
dan larutan NaOH. Untuk mengetahui besarnya peningkatan 
selulosa, penurunan lignin dan hemiselulosa, maka dilakukan 
pengukuran kandungan selulosa, lignin, dan hemiselulosa 
pada bahan perlakuan sebelum dan sesudah dilakukan proses 
pretreatment. Berikut ini adalah hasil uji chesson bahan 
perlakukan sebelum dilakukan proses pretreatment : 

Tabel 2. Kandungan Eceng Gondok Sebelum Pretreatment 
Komponen Kandungan (%) Rata-Rata (%) 

Selulosa 54.63 
 57.37 

56 
 

Lignin 12.29 
11.73 

12.01 

Hemiselulosa 25.19 
24.35 

24.77 

Sumber : Hasil Penelitian 
 

Dari tabel diatas didapatkan data kandungan selulosa, 
lignin, dan hemiselulosa eceng gondok sebelum dilakukan 
proses pretreatment. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode Chesson sebanyak 2 kali pengulangan. 
Dari hasil pengujian diketahui kandungan selulosa eceng 
gondok sebesar 56%, lignin 12.01% dan hemiselulosa 
24.77%. Kandungan selulosa eceng gondok yang cukup 
besar, dan kandungan lignin yang kecil menjadikan eceng 
gondok layak untuk dijadikan bahan baku pembuatan 
bioetanol. 
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4.3.  Pengaruh Pelakuan Terhadap Kandungan Selulosa 
Eceng Gondok 

Perlakuan pretreatment yang diharapkan adalah 
perlakuan yang dapat menjadikan presentase kandungan 
selulosa meningkat dari sebelumnya. Perlakuan pretreatment 
terbaik adalah perlakuan yang dapat menghasilkan 
kandungan selulosa tertinggi. Hal ini karena semakin tinggi 
kandungan selulosa semkain tinggi glukosa yang dihasilkan 
pada tahap hirolisis bahan eceng gondok. Berikut ini adalah 
grafik pengaruh konsentrasi NaOH dan waktu pretreatment 
microwave terhadap kandungan selulosa eceng gondok :  

 

Gambar 14. Pengaruh Pretreatment Terhadap Kandungan 
Selulosa. 

 
  Perlakuan pretreatment microwave dan NaOH telah 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan 
kandungan selulosa bahan eceng gondok. Beradasarkan 
analisis ragam (ANNOVA) pada (Lampiran 2a) F hitung 
perlakuan dan interaksi perlakuan lebih besar dari pada F 
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tabel 1% sehingga perlakuan dan interaksi perlakuan berbeda 
sangat nyata. Selanjutnya interaksi perlakuan dilakukan uji 
lanjut menggunakan uji DMRT 5% (Lampiran 2b). Dari uji 
tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan dengan peningkatan 
kandungan selulosa tertinggi adalah perlakuan pretreatment 
dengan konsentrasi NaOH 2 molar dengan lama waktu 
pretreatment 15 menit (K2T2). Akan tetapi menurut hasil uji 
DMRT perlakuan K2T2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
K2T1 dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan K1T2, tetapi 
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.   
  Grafik pada Gambar 14 memperlihatkan bahwa pada 
waktu pretreatment 10 menit, kandungan selulosa eceng 
gondok paling rendah. Hal ini dikarenakan pada waktu 
pretretament 10 menit, microwave oven belum bekerja secara 
mekasimal dalam melewatkan radiasi gelombang mikro pada 
bahan perlakuan. Akibatnya ledakan fisik pada mikrofiber 
bahan eceng gondok belum terjadi sehingga belum 
berpengaruh terhadap kandungan lignin dan hemiselulosa 
bahan secara berarti (Hu et al., 2008).  

Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa pada 
pretreatment waktu 10 menit sampai dengan waktu 20 menit 
dengan konsentrasi NaOH 1 molar menghasilkan kandungan 
selulosa lebih tinggi dari pada NaOH konsentrasi 2 molar. Hal 
ini terjadi diduga karena pada waktu pretreatment tersebut, 
larutan NaOH konsentrasi 1 molar sudah terurai semua dan 
larut dalam air dan efektif dalam memecah struktur lignin dan 
hemiselulosa. Akan tetapi pada waktu pretreatment 30 menit, 
partikel NaOH pada konsentrasi NaOH 1 molar sudah mulai 
menguap semua dan habis, sehingga kandungan lignin dan 
hemiselulosa yang masih tersisa pada bahan eceng gondok 
tidak bisa dipecah lagi. Berbeda dengan konsentrasi NaOH 2 
molar, dimana pada waktu pretreatment 30 menit, partikel 
NaOH masih belum menguap semua. Partikel NaOH ini 
masuk kedalam bahan eceng gondok dan memecah struktur 
lignin dan hemiselulosa. Berkurangnya kandungan lignin dan 
hemiselulosa ini menyebabkan peningkatan kandungan 
selulosa pada bahan eceng gondok. Sehingga pada waktu 
pretreatment 30 menit konsentrasi NaOH 2 molar 
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menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan selulosa 
tertinggi dari semua perlakuan yang ada. 
 
 
4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan 

Hemiselulosa Eceng Gondok 
 

 
Gambar 15. Pengaruh Pretreatment Terhadap Kandungan 

Hemiselulosa. 

  Perlakuan pretreatment menggunakan microwave dan 
larutan NaOH telah memberikan pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap penurunan kandungan hemiselulosa eceng 
gondok. Hal ini  berdasarkan hasil uji analisis ragam 
(ANNOVA) pada (Lampiran 2c) dimana F hitung perlakuan 
waktu dan interaksi perlakuan lebih besar dari pada F tabel 
1% sehingga perlakuan waktu dan interaksi perlakuan 
berbeda sangat nyata. Selanjutnya interaksi perlakuan 
dilakuan uji lanjut menggunakan uji DMRT 5% (Lampiran 2d). 
Dari uji tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan dengan 
penurunan kandungan hemiselulosa tertinggi yaitu perlakuan 
pretreatment dengan konsentrasi NaOH 2 molar dan lama 

26.64

20.41 20.05

13.93

20.81

30.5

15.04

25.34

9.67
6.58

24.77 24.77 24.77 24.77 24.77

0

5

10

15

20

25

30

35

10 15 20 25 30

1 Molar 2 Molar Kontrol

Waktu (Menit) 



37 
 

waktu pretreatment 30 menit (K2T5). Perlakuan K2T5 berbeda 
nyata dengan seluruh perlakuan yang ada, maka perlakuan 
K2T5 merupakan perlakuan terbaik dalam penurunan 
kandungan hemiselulosa eceng gondok. 
 Grafik pada Gambar 15 memperlihatkan bahwa 
semakin lama waktu pretreatment maka kandungan 
hemiselulosa yang turun cenderung semakin meningkat baik 
pada konsentrasi NaOH 1 Molar maupun pada konsentrasi 
NaOH 2 Molar. Hal ini dikarenakan semakin lamanya waktu 
pretreatment maka semakin meningkatnya temperatur pada 
larutan NaOH dan bahan perlakuan. Meningkatnya temperatur 
mengakibatkan NaOH yang dilarutkan didalam air semkain 
larut dan semakin mudah masuk kedalam bahan eceng 
gondok. Hal ini dikarenakan NaOH yang digunakan berupa 
padatan  memiliki tingkat kelarutan yang tinggi apabila berada 
pada temperatur tinggi (Sing et al, 2013). NaOH yang  bersifat 
sebagai basa kuat memecah struktur hemiselulosa bahan 
eceng gondok kemudian melarutkannya. Semakin lama waktu 
pretreatment, semakin banyak NaOH yang mampu masuk ke 
struktur bahan eceng gondok sehingga kandungan 
hemiselulosa yang dilarutkan semakin banyak, sehingga 
keberadaannya semakin menurun. 
 Pada grafik juga dapat dilihat bahwa  NaOH dengan 
konsentrasi 2 Molar mampu menurunkan kandungan lignin 
pada bahan eceng gondok lebih besar dari pada kadungan 
NaOH konsentrasi 1 Molar. Hal ini dikarenakan pada 
konsentrasi 2 Molar, lebih banyak NaOH yang terlarut dalam 
air dan masuk ke struktur bahan eceng gondok sehingga 
mampu melarutkan kandungan hemiselulosa yang lebih 
banyak. 
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4.5.  Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Lignin   
Eceng Gondok 

 
 

 
 

Gambar 16. Pengaruh Pretreatment Terhadap Kandungan 
Lignin. 

 
 Berdasarkan analisis ragam (ANNOVA) pada 
(Lampiran 2e) F hitung perlakuan dan interaksi perlakuan 
lebih besar dari pada F tabel 1% sehingga perlakuan dan 
interaksi perlakuan terhadap kandungan lignin berbeda sangat 
nyata. Selanjutnya dilakukan uji lanjut menggunakan uji DMRT 
5% (Lampiran 2f).  Dari uji tersebut dapat dilihat bahwa 
perlakuan dengan penurunan kandungan lignin tertinggi yaitu 
perlakuan pretreatment dengan konsentrasi NaOH 1 molar 
dan lama waktu pretreatment 10 menit (K1T1). 
  Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan 
pretreatment 10 menit sampai dengan 20 menit, kandungan 
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lignin pada bahan eceng gondok bukan mengalami penurunan 
akan tetapi cenderung mengalami penginkatan. Sedangkan 
pada perlakuan 25 menit sampai dengan 30 menit, kandungan 
lignin eceng gondok cenderung mengalami penurunan. Hal ini 
terjadi diduga karena pada pada waktu 10 menit sampai 20 
menit, peningkatan suhu oleh microwave  belum menghsilkan 
panas yang cukup berpengaruh untuk pemecahan lignin tetapi 
sudah berpengaruh terhadap pemecahan hemiselulosa. Hal 
ini dapat dilihat pada Lampiran 3b dimana pada waktu 
pretreatment 20 menit, suhu perlakuan baru mencapai 90ºC 
untuk konsentrasi NaOH 1 molar dan 95.3ºC untuk perlakuan 
konsentrasi NaOH 2 molar. Hal ini seusai dengan pendapat 
Hetti (2004) yang menyatakan bahwa lignin baru dapat 
terpecah menjadi partikel yang lebih kecil dan terlepas dari 
selulosa saat direaksikan pada suhu lebih dari 200ºC. Untuk 
mencapai suhu 200ºC pada  pretreatment menggunakan 
microwave dibutukan waktu pretreatment yang lebih lama 
lebih kurang 60 menit. 
 Bukti peningkatan suhu dapat menurunkan kandungan 
lignin dapat dilihat pada waktu perlakuan pretreatment selama 
30 menit, kandungan lignin eceng gondok baik pada 
konsentrasi NaOH 1 molar maupun pada konsentrasi NaOH 2 
molar mulai mengalami penurunan. Adapun pengingkatan 
kandungan lignin pada perlakuan 10 sampai 25 menit hampir 
pada semua konsentrasi NaOH dikarenakan basis 100% 
kandungan bahan yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
Saat kandungan hemiselulosa turun yang tidak diimbangi 
dengan penurunan kandungan lignin menyebabkan 
kandungan lignin menjadi naik. 
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4.6.  Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 Dari uji Duncan 5% didapatkan beberapa perlakuan 
terbaik dari masing-masing parameter penelitian sebagai 
berikut : 
Tabel 3. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Selulosa 
(%) 

Hemiselulosa 
(%) 

Lignin  
(%) 

Sebelum 
Pretreatment 

56 (a) 
 

24.77 (c) 12.01 (e) 

 
K1T1 

59.19 (b) 26.645 (d) 7.44 (f) 
16. 13* - 7.57** 38.05*** 

 
K1T2 

68.225 (b) 20.41 (d) 9.645 (f) 
21.83* 17.60** 19.69*** 

 
K2T2 

69.145 (b) 15.045 (d) 14.165 (f) 
23.47* 39.26** -17.94*** 

 
K2T4 

66.405 (b) 9.665 (d) 13.20 (f) 
18.58* 60.98** -9.91*** 

 
K2T5 

68.27 (b) 6.58 (d) 11.495 (f) 
21.91* 73.44** 4.29*** 

Sumber : Hasil Penelitian 
Keterangan : 

* :  presentase peningkatan kandungan selulosa =  
ି


  % 100 ݔ 

**:  presentase penurunan hemiselulosa =  ିௗ


 % 100 ݔ 

**:  presentase penurunan lignin =  ି


 % 100 ݔ 
 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan 
terbaik dari penelitian ini adalah perlakuan K2T5. Hal ini 
dikarenakan perlakuan K2T5 mampu meningkatkan 
kandungan selulosa, menurunkan kandungan hemiselulosa 
dan lignin. Pada tabel dapat dilihat bahwa perlakuan K2T5 
tidak menurunkan kandungan lignin yang cukup berarti, akan 
tetapi mampu meningkatkan kandungan selulosa dan 



41 
 

menurunkan kandungan hemiselulosa lebih tinggi dari 
perlakuan lainnya. Penurunan lignin yang kecil pada perlakuan 
K2T5 diduga karena waktu pretreatment yang  digunakan 
masih kurang untuk mengahasilkan panas dari microwave 
yang cukup untuk memecah kandungan lignin pada bahan 
perlakuan. 
 Sampel perlakuan terbaik yaitu perlakuan 
konsentrasi NaOH 2 Molar dan waktu pretreatment selama 30 
menit (K2T5) selanjutnya dilakukan uji SEM. Uji SEM yang 
dilakukan  bertujuan untuk mengetahui perubahan fisik dari 
bahan perlakuan sebelum dan setelah dilakukannya proses 
pretreatment. Adapun hasil uji SEM bahan perlakuan sebelum 
dan setelah dilakukan proses pretreatment adalah sebagai 
berikut : 
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Gambar 17. Struktur Permukaan Bahan Hasil Uji SEM : A) 

Bahan perlakuan sebelum pretreatment perbesaran 2000x, B) 
Bahan perlakuan setelah pretreatment perbesaran 2000x, C) 

Bahan perlakuan sebelum pretreatment perbesaran 4000x, D) 
Bahan perlakuan setelah pretreatment perbesaran 4000x 

 Perbedaan struktur permukaan bahan perlakuan 
terlihat antara bahan sebelum dilakukan pretreatment dan 
setelah dilakukan pretreatment terlihat  jelas pada Gambar 14. 
Gambar A dan Gambar C meperlihatkan struktur permukaan 
eceng gondok sebelum dilakukan proses pretreatment. Pada 
gambar tersebut dapat terlihat bahwa eceng gondok sebelum 
dilakukan proses pretreatment berupa bongkahan padat yang 
masih terlihat kompak dan rapat yang mengartikan adanya 
ikatan antara komponen satu dengan yang lain. Struktur 
kompak tersebut diduga karena adanya ikatan kovalen yang 
terbentuk oleh kandungan lignin dan hemiselulosa pada bahan 

A B 

C D 
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eceng gondok. Adapaun Gambar B dan Gambar D 
memperlihatkan struktur permukaan eceng gondok setelah 
dilakukan proses pretreatment. Pada gamabar tersebut dapat 
dilihat dengan jelas perubahan struktur permukaan eceng 
gondok setelah dilakukan proses pretreatment. Struktur 
permukaan eceng gondok yang awalnya kompak menjadi 
tidak teratur. Perubahan struktur dari kompak menajadi tidak 
teratur diduga karena hilangnya komponen lignin dan 
hemiselulosa yang membentuk ikatan kovalen dan menjadikan 
struktur bahan eceng gondok padat dan rapat satu sama lain. 

 

4.7. Perbandingan dengan Penelitian Lain 
  Hasil penelitian perubahan kandungan selulosa, lignin 
dan hemiselulosa pretreatment bahan lignoselulosa lain dapat 
dilihat pada Lampiran 5. Berikut adalah perbandingan 
peningkatan kandungan selulosa dan penurunan lignin 
lignoselulosa jerami padi pada penelitian sebelumnya. 
 
Tabel 4. Perbandingan dengan Penelitian Lain  

Bahan Perlakuan Peningkatan 
Selulosa 

 (%) 

Penurunan 
Lignin  

(%) 

Referensi 

Jerami 
Padi 

Autoclave 
dengan NaOH, 
Tekanan 304.5 
Kpa (60 menit) 

63.5 40 (Rokhmah, 
2011) 

Jerami 
Padi 

Microwave-
NaOH 
pretreatment 
ukuran 100 
mesh (40 
menit) P = 950 
W 89 oC 

239 55.4 (Fajar, 2013) 

Eceng 
gondok 

Microwave-
NaOH 
pretreatment 
NaOH 
konsentrasi 2 
Molar, waktu 
30 menit 

21.9 4.32 Hasil Penelitian 



44 
 

 Penelitian pretreatment bahan lignoselulosa jerami padi 
sebelumnya telah dilakukan oleh Verma (2011) dan Fajar 
(2013). Dari penelitian tersebut, penelitian Fajar (2013) 
memberikan hasil terbaik dimana mampu meningkatkan 
kandungan selulosa dari 30.38% menjadi 72.70% atau 
selulosa mengalami peningkatan 239%. Kandungan lignin 
pada penelitian tersebut menurun dari 7.39% menjadi 3.29% 
atau mengalami penurunan 55.4%.  
 Pretreatment lignoselulosa eceng gondok meningkatkan 
kandungan selulosa serta menurunkan kandungan lignin jauh 
lebih rendah dari pada pretreatment lignoselulosa jerami padi. 
Hal ini diduga karena pada pretreatment jerami padi oleh Fajar 
(2013), penggunaan ukuran 100 mesh melalui proses 
penggilingan disk mill menyebabkan ukuran partikel bahan 
yang sangat kecil. Ukuran partikel yang kecil membuat luas 
permukaan semakin besar sehingga kontak NaOH dan panas 
dengan partikel bahan menjadi lebih banyak. Hal inilah yang 
menyebabkan pretreatment yang dilakukan lebih efektif dalam 
memecah kandungan lignin sehingga mampu menurunkan 
kandungannya seacara signifikan. Berbeda dengan penelitian 
pretreatment eceng gondok yang mana proses penggilingan 
menggunakan blender yang menghasilkan ukuran partikel 
lebih besar menyebabkan kontak NaOH dan panas dengan 
partikel bahan lebih kecil. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 Penelitian pretreatment eceng gondok dengan 
variable lama waktu pretreatment dan konsentrasi NaOH telah 
dilakukan. Dari penelitian didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Microwave telah menghasilkan panas sehingga 
berpengaruh terhadap peningkatan kandungan 
selulosa, penurunan lignin dan hemiselulosa pada 
eceng gondok dalam proses pretreatment pembuatan 
bioetanol. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 
presentase kandungan selulosa dari dari 56% menjadi 
68.27%, penurunan presentase lignin dari 12.01% 
menjadi 11.495% dan penurunan presentase 
hemiselulosa dari 24.77% menjadi 6.58%. 

2. Semakin lama waktu pretreatment, maka suhu 
permukaan bahan perlakuan semakin tinggi sehingga 
NaOH semakin larut dan mudah masuk ke dalam 
bahan perlakuan. Sehingga semakin lama waktu 
pretreatment menyebabkan kandungan hemiselulosa 
dan lignin cenderung semakin menurun. Semakin 
tinggi konsentrasi NaOH maka  kandungan lignin dan 
hemiselulosa yang dapat dipecah lebih banyak, 
sehingga kandungan selulosa yang dihasilkan lebih 
tinggi. 

3. Konsentrasi NaOH dan waktu pretreatment microwave 
yang paling optimal adalah konsentrasi NaOH 2 Molar 
dan waktu pretreatment selama 30 Menit. Pada 
kombinasi perlakuan tersebut, presentase kandungan 
selulosa meningkat dari 56% menjadi 68.27%, 
presentase kandungan lignin menurun dari 12.01% 
menjadi 11.495% dan presentase kandungan 
hemiselulosa menurun dari 24.77% menjadi 6.58%. 
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5.2. Saran 
 Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian 
selanjutnya adalahs sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini didapatkan perlakuan terbaik yaitu 
pada konsentrasi 2 Molar dengan waktu pretreatment 
selama 30 menit yang merupakan konsentrasi tertinggi 
dan waktu terlama dari perlakuan. Untuk penelitian 
selanjutnya dapat dilakuan dengan penambahan 
tingkat konsentrasi NaOH dan lama waktu 
pretreatment. Hal ini dikarenakan pada waktu 
pretreatment 30 menit, kandungan lignin pada bahan 
perlakuan masih tinggi sehingga masih mempersulit 
proses hirolisis dalam pembuatan bioetanol. 

2. Pada penelitian ini daya microwave yang digunakan 
sama untuk tiap perlakuan. Untuk penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan variasi daya yang 
berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan daya diduga 
dapat meningkatkan suhu permukaan lebih cepat yang 
dapat mempenagruhi struktur lignin dan hemiselulosa 
bahan perlakuan. 
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Lampiran 1. Proses dan Hasil Pengujian Sampel 

Lampiran 1a. Prosesur Analisa Data 

1. Uji kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin 
dengan metode Chesson (Datta, 1981). 

a. Bahan baku bubuk jerami padi kering sebanyak 1 
gram ditimbang dan ditambahkan 150 ml H2O 

b. Di refluks pada suhu 1000C dengan water bath 
selama 1 jam 

c. Proses refluks dengan water bath dilakukan untuk 
menstabilkan volume pencampuran bahan baku 
dengan H2O. Satu gram berat sampel kering bubuk 
jerami padi ditimbang, sebelum dicampur dengan 
H2O sebagai (a) 

d. Residu disaring dicuci dengan aquades sampai 
netral, untuk mengetahui residu sudah netral volume 
aquades yang digunakan 300 ml dan secara fisik 
residu netral terlihat dari warna sebelumnya yaitu 
menjadi pudar 

e. Residu yang sudah mengalami proses penetralan 
dikeringkan dengan oven sampai konstan. 
Pengeringan dilakukan pada suhu 1050C dengan 
waktu 24 jam merupakan prosedur pengeringan, 
dimana bahan sudah dalam keadaan konstan. 
Setelah bahan konstan ditimbang sebagai nilai (b) 

f. Dihitung nilai Hot Water Slube (HWS). Hot Water 
Slube (HWS) digunakan untuk mengetahui pati yang 
terlarut dalam aquades panas 

g. Perhitungan nilai Hot Water Slube (HWS) adalah 1 
dikurangi nilai (b) dibagi dengan nilai (a) dikalikan 
100%.  
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2. Prosedur untuk menghitung kandungan selulosa  
a. Residu ditambahkan 10 ml H2SO4 72% direndam 

pada suhu kamar selama 4 jam 

b. Ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N da di refluks pada 
water bath dengan waktu 1,5 jam pada pendingin 
balik 

c. Residu disaring denagn H2O 400 ml sampai netral, 
selanjutnya dipanaskan dengan oven suhu 1050C  
selama 24 jam 

d. Setelah 24 jam dan dianggap konstan residu 
ditimbang sebagai nilai (d). Total kandungan 
selulosa adalah nilai (c) dikurangi nilai (d) dibagi 
denngan nilai (a) dikalikan 100%. 

 

3. Menghitung nilai hemiselulosa  
a. Residu ditambhakan H2SO4 1 N direfluks dengan 

water bath suhu 1000C selama 1 jam 
b. Residu disaring dengan air sampai netral sebanyak 

300 ml, selanjutnya residu dikeringkan dengan oven 
sampai konstan pada suhu 1050C selama 24 jam 
dan timbang sebagi nilai (c) 

c. Total hemiselulosa yang terkandung nilai (b) 
dikurangi nilai (c) dibagi dengan nilai (a) dikalikan 
100%. 
 

4. Perhitungan lignin  
a. Residu diabukan dan ditimbang sebagi nilia (e) 
b. Total lignin dapat dihitung dengan pengurangan nilai 

(d) dengan nilai (e) dibagi dengan nilai (a) dikalikan 
100% 

c. Pencucian residu menggunakan aquades panas 
dimaksudkan untuk lebih memudahkan terlarutnya 
bahan dalam prosedur analisis  

d. Pemakaian larutan H2SO4 digunakan untuk 
mengetahui perubahan yang terjadi yaitu 
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karbohidrat/pati menjadi gula yang mudah larut dan 
dipisahkan dari lignin.  

5. Penentuan Kadar Air (bb) (Sudarmadji,1989) 
a. Wadah tahan panas dioeven pada suhu 105-110°C 

selama 30 menit kemudian ditempatkan pada 
destikator 

b. Setelah dingin wadah ditimbang sehingga diperoleh 
berat wadah kosong 

c. Ke dalam wadah ditambahkan dengan bubuk jerami 
padi kemudian dioven pada suhu 105-110°C selama 
30 menit 

d. Wadah yang berisi sampel didinginkan dalam 
destikator  

e. Kemudian ditimbang sampai berat konstan dan 
diulang sampai 3 kali. 
Perhitungannya dengan:  
Kadar Air (bb) = ୠୣ୰ୟ୲ ୟ୵ୟ୪ିୠୣ୰ୟ୲ ୩ୣ୰୧୬

ୠୣ୰ୟ୲ ୟ୵ୟ୪
 x 100% 
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Lampiran 1b. Hasil Uji %Berat Kering Bahan Perlakuan 
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Lampiran 2. Uji Normalitas Data Dengan Metode 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial 

Lampiran 2a. Uji Normalitas Kandungan Selulosa 

SELULOSA ULANGAN TOTAL RATA-
RATA   I II   

K1T1 58.94 59.44 118.38 59.19 
K1T2 68.68 67.77 136.45 68.225 
K1T3 58.64 58.5 117.14 58.57 
K1T4 65.83 67.79 133.62 66.81 
K1T5 63.59 62.12 125.71 62.855 
K2T1 45.88 47.41 93.29 46.645 
K2T2 68.91 69.38 138.29 69.145 
K2T3 52.39 52.89 105.28 52.64 
K2T4 65.94 66.87 132.81 66.405 
K2T5 67.38 69.16 136.54 68.27 
TOTAL 616.18 621.33 1237.51 618.755 
RATA-
RATA 

61.618 62.133 123.751 61.8755 

 

TABEL DUA ARAH 

 

 
K1 

 
K2 

 
TOTAL 

 
RATA-
RATA 

T1 118.38 93.29 211.67 105.835 
T2 136.45 138.29 274.74 137.37 
T3 117.14 105.28 222.42 111.21 
T4 133.62 132.81 266.43 133.215 
T5 125.71 136.54 262.25 131.125 
TOTAL 631.3 606.21 1237.51   
RATA-RATA 126.26 121.242     

ANNOVA 
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SK DB JK KT F HITUNG 

F TABEL 

NOTASI 5% 1% 

K 1 31.47541 31.475405 45.14123755 4.965 10.044 ** 

T 4 807.6801 201.9200175 289.588632 3.478 5.994 ** 

KT 4 191.3992 47.8497925 68.62497401 3.478 5.994 ** 

GALAT 10 6.97265 0.697265         

TOTAL 19             
Keterangan :   ** : Berbeda sangat nyata 

Lampiran 2b. Uji DMERT 5% Kandungan Selulosa 
Perlakuan Rata-Rata Simbol 
K1T1 59.19 c 
K1T2 68.225 ef 
K1T3 58.57 c 
K1T4 66.81 e 
K1T5 62.855 d 
K2T1 46.645 a 
K2T2 69.145 f 
K2T3 52.64 b 
K2T4 66.405 e 
K2T5 68.27 ef 

Keterangan : Perlakuan yang dikikuti dengan huruf yang sama 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%. 
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 Lampiran 2c. Uji Normalitas Kandungan Hemiselulosa 

HEMISELULOSA 
  

ULANGAN 
  TOTAL 

  
RATA-
RATA I II 

K1T1 33.24 20.05 53.29 26.645 
K1T2 19.83 20.99 40.82 20.41 
K1T3 21.77 19.23 41 20.5 
K1T4 13.6 14.26 27.86 13.93 
K1T5 19.88 21.73 41.61 20.805 
K2T1 31.41 29.59 61 30.5 
K2T2 15.17 14.92 30.09 15.045 
K2T3 25.72 24.95 50.67 25.335 
K2T4 9.92 9.41 19.33 9.665 
K2T5 5.11 8.05 13.16 6.58 

TOTAL 
195.6

5 
183.1

8 378.83 189.415 

RATA-RATA 
19.56

5 
18.31

8 37.883 18.9415 
 

TABEL DUA ARAH 

  K1 K2 TOTAL 
RATA-
RATA 

T1 53.29 61 114.29 57.145 
T2 40.82 30.09 70.91 35.455 
T3 41 50.67 91.67 45.835 
T4 27.86 19.33 47.19 23.595 
T5 41.61 13.16 54.77 27.385 
TOTAL 204.58 174.25 378.83 189.415 
RATA-RATA 40.916 34.85 75.766 37.883 
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ANNOVA 

SK 
  
DB 

  
JK 

  
KT 

  
F HITUNG 

F TABEL 
  
 Notasi 5% 1% 

K 1 45.99544 45.99544 4.634234059 4.965 10.044 tn 

T 4 754.5091 188.6273 19.00498884 3.478 5.994 ** 

KT 4 241.5669 60.39172 6.084719165 3.478 5.994 ** 

GALAT 10 99.25145 9.925145         

TOTAL 19             
Keterangan :   ** : Berbeda sangat nyata 
  tn : Tidak berbeda nyata 

 

Lampiran 2d. Uji DMRT Kandungan Hemiselulosa 
Perlakuan Rata-Rata Simbol 
K1T1 26.645 de 
K1T2 20.41 cd 
K1T3 20.5 cd 
K1T4 13.93 bc 
K1T5 20.805 cd 
K2T1 30.5 e 
K2T2 15.045 bc 
K2T3 25.335 de 
K2T4 9.665 ab 
K2T5 6.58 a 

Keterangan : Perlakuan yang dikikuti dengan huruf yang sama 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%. 
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Lampiran 2e. Uji Normalitas Kandungan Lignin 

LIGNIN 
 

ULANGAN TOTAL RATA-
RATA I II 

K1T1 7.28 7.6 14.88 7.44 
K1T2 9.12 10.17 19.29 9.645 
K1T3 15.63 13.78 29.41 14.705 
K1T4 14.69 11.59 26.28 13.14 
K1T5 13.32 9.39 22.71 11.355 
K2T1 17.72 17.8 35.52 17.76 
K2T2 13.48 14.85 28.33 14.165 
K2T3 17.93 16.26 34.19 17.095 
K2T4 7.36 7.28 14.64 7.32 
K2T5 10.64 12.35 22.99 11.495 
TOTAL 127.17 121.07 248.24 124.12 
RATA-RATA 12.717 12.107 24.824 12.412 

 

TABEL DUA ARAH 
  K1 K2 TOTAL RATA-RATA 
T1 14.88 35.52 50.4 25.2 
T2 19.29 28.33 47.62 23.81 
T3 29.41 34.19 63.6 31.8 
T4 26.28 14.64 40.92 20.46 
T5 22.71 22.99 45.7 22.85 
TOTAL 112.57 135.67 248.24 124.12 
RATA-RATA 22.514 27.134 49.648 24.824 
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ANNOVA 

SK 
  
DB 

  
JK 

  
KT 

  
F HITUNG 

F TABEL 
 
 NOTASI 5% 1% 

K 1 26.6805 26.6805 14.3116535 4.965 10.044 ** 

T 4 72.77532 18.19383 9.75932949 3.478 5.994 ** 

KT 4 139.8564 34.9641 18.7550489 3.478 5.994 ** 

GALAT 10 18.6425 1.86425         

TOTAL 19             
Keterangan :   ** : Berbeda sangat nyata 

 

Lampiran 2f. Uji DMRT 5% Kandungan Lignin 
Perlakuan Rata-Rata Simbol 
K1T1 7.44 a 
K1T2 9.645 ab 
K1T3 14.705 def 
K1T4 13.14 cd 
K1T5 11.355 bc 
K2T1 17.76 f 
K2T2 14.165 cde 
K2T3 17.095 ef 
K2T4 7.32 a 
K2T5 11.495 bcd 

Keterangan : Perlakuan yang dikikuti dengan huruf yang sama 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 5%.
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Lampiran 3. Sifat Fisik Bahan Perlakuan 
Lampiran 3a.  pH Sebelum dan Sesudah Pretreatment 

Konsentrasi 
NaOH (K) 

Waktu 
(T) 

Perlak
ukan 

pH Sebelum 
Pretreatment 
(Rata-Rata) 

pH setelah 
Pretreatment 
(Rata-Rata) 

 
 
1 Molar 

10 Menit K1T1 11.9 11.7 
15 Menit K1T2 11.9 11.5 
20 Menit K1T3 11.9 11.4 
25 Menit K1T4 11.9 11.7 
30 Menit K1T5 11.9 11.5 

 
 
2 Molar 

10 Menit K2T1 11.4 11.3 
15 Menit K2T2 11.4 11.1 
20 Menit K2T3 11.4 10.9 
25 Menit K2T4 11.4 11.0 
30 Menit K2T5 11.4 11 

pH Rata-Rata 11.65 11.31 
Sumber : Hasil Penelitian 

 

Lampiran 3b. Suhu Setelah Proses Pretreatment 
Konsentrasi 

NaOH (K) 
Waktu (T) Perlakukan Suhu (°C) 

 
 
1 Molar 

10 Menit K1T1 83.3 
15 Menit K1T2 92.6 
20 Menit K1T3 90 
25 Menit K1T4 94.6 
30 Menit K1T5 94.6 

 
 
2 Molar 

10 Menit K2T1 74.6 
15 Menit K2T2 94.6 
20 Menit K2T3 95.3 
25 Menit K2T4 96 
30 Menit K2T5 97.3 

Suhu Rata-Rata 91.29 
Sumber : Hasil Penelitian 
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Lampiran 3c. Rendemen Setelah Proses Pretreatment 
Konsentrasi 

NaOH (K) 
Waktu (T) Perlakukan Rendemen 

(%) 
 
 
1 Molar 

10 Menit K1T1 73 
15 Menit K1T2 72.5 
20 Menit K1T3 67.5 
25 Menit K1T4 62 
30 Menit K1T5 59.2 

 
 
2 Molar 

10 Menit K2T1 87.3 
15 Menit K2T2 60.7 
20 Menit K2T3 57.3 
25 Menit K2T4 47 
30 Menit K2T5 46.5 

Rendemen Rata-Rata 63.3 
Sumber : Hasil Penelitian 

 

Lampiran 3d. Kadar Air Bahan Perlakuan 
Konsentrasi 
NaOH (K) 

Waktu (T) Perlakukan Kadar Air (%) 
Rata-Rata 

Sebelum 
pretreatment 

- - 81.3 

 
 
1 Molar 

10 Menit K1T1 84.3 
15 Menit K1T2 82.13 
20 Menit K1T3 80.9 
25 Menit K1T4 80.16 
30 Menit K1T5 84.73 

 
 
2 Molar 

10 Menit K2T1 86.23 
15 Menit K2T2 80.61 
20 Menit K2T3 82.15 
25 Menit K2T4 80.65 
30 Menit K2T5 83.2 

Sumber : Hasil Penelitian 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Gambar 15. Eceng gondok    Gambar 16. Eceng gondok 
 dipisahkan dari akarnya.            dipotong ukuran ± 3cm. 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
    Gambar 17. Eceng gondok   Gambar 18. Bubur Eceng  
    Diblender.        Gondok. 
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    Gambar 19. Penimbangan    Gambar 20. Pencampuran  
    Sampel.                                  dengan NaOH. 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 21. Sampel siap dipretreatment. 
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Gambar 22. Pretreatment dengan microwave. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

   Gambar 23. Pengukuran pH   Gambar 24. Pengukuran  
                                                    suhu           
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                        Gambar 25. Penetralan pH 
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Lampiran 5. Hasil Penelitian Pretreatment Lignoselulosa 
Jerami Padi 

Komponen 
Sebelum 

Pretreatment 
(%) 

Autoclave-NaOH 
Pretreatment, Tekanan 

304,5 Kpa (%) 
Selulosa 30,73 58,5 
Hemiselulosa 22,97 24,9 
Lignin 8,85 2,99 

Sumber : (Rokhmah, 2011) 
 

Komponen 
Sebelum 

Pretreatment 
(%) 

Microwave-NaOH 
pretreatment ukuran 100 
mesh (40 menit) P = 950 

W 89 oC 
Selulosa 30.38 72.70% 
Hemiselulosa 18.49 16.93 
Lignin 7.39 3.29 

Sumber : (Fajar, 2013) 

 


