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I.   PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

     Ampas tebu atau bagasse merupakan limbah agroindustri 
yang mengandung lignoselulosa dan dihasilkan dari proses 
pemerasan tebu pada industri gula. Menurut Bajpai (2013) 
bahan yang mengandung lignoselulosa merupakan biomassa 
yang tidak hanya berpotensi untuk diubah menjadi energi 
(bioenergi) namun juga diubah menjadi bahan kimia khusus 
(biochemical). Bagasse berpotensi menjadi sumber bahan baku 
bioenergi dan biochemical karena ketersediaannya melimpah. 
Di Jawa Timur, hasil produksi gula sebesar 1,26 juta ton pada 
2014 (Dinas Perkebunan Jawa Timur, 2015). Berdasarkan 
Indriyani dan Sumiarsih (1992), bagasse yang dihasilkan dari 
berat tebu yang digiling adalah sebesar 35-40%. Bagasse yang 
melimpah ini 60% diantaranya dimanfaatkan oleh pabrik gula 
sebagai bahan bakar, bahan baku untuk kertas, bahan baku 
industri kanvas rem, industri jamur dan lain sebagainya, 
sehingga masih ada sekitar 40% yang belum termanfaatkan 
(Luis, 2010). Menurut Chandel et al. (2007), bagasse 
mengandung lignoselulosa dan memiliki kandungan lignin 
sebesar 29%, hemiselulosa sebesar 30% dan selulosa sebesar 
33% dan dapat menghasilkan 0,279% hasil etanol per kg massa 
kering.  
     Proses awal yang harus dilakukan untuk mengolah bahan 
yang mengandung lignoselulosa menjadi bioenergi maupun 
biochemical adalah dengan deligninisasi (degradasi 
lignoselulosa) atau pretreatment (Anindyawati, 2009). Menurut 
Maryana et al. (2014), proses deligninisasi atau pretreatment 
berpengaruh pada penurunan atau peningkatan kadar selulosa, 
hemiselulosa dan lignin, semakin tinggi kadar selulosa dan 
hemiselulosa maka gula sederhana yang akan terbentuk juga 
akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan besar kadar gula 
berpengaruh signifikan pada bioenergi yang nantinya akan 
dihasilkan  (Al-Baarri et al., 2013). Begitu pula dengan lignin 
yang didegradasi menjadi senyawa phenol dapat dijadikan 
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produk biochemical (Arantes et al., 2012). Proses penguraian 
selulosa, hemiselulosa dan lignin atau yang biasa disebut 
pretreatment secara umum terdiri dari tiga jenis, yaitu biologi, 
fisik dan kimia. Menurut Conde-Mejia et al. (2012), pretreatment 
fisik biasanya memerlukan energi yang tinggi dan modifikasi 
pada peralatan, pretreatment kimia biasanya memberikan 
limbah yang harus diolah terlebih dahulu dan perlu melakukan 
penetralan, dan pretreatment biologi biasanya lebih hemat 
energi dan zero waste, namun prosesnya membutuhkan waktu 
yang lebih lama. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari 
seluruh jenis pretreatment ini, dipilih pretreatment biologi karena 
sesuai dengan konsep pemanfaatan limbah agroindustri yang 
hemat energi dan ramah lingkungan. 
     Salah satu media pretreatment biologi adalah dengan 
menggunakan jamur. Terdapat beberapa jenis jamur pelapuk, 
seperti white-rot dan brown-rot, yang memiliki mekanisme 
degradasi lignoselulosa yang berbeda. Menurut Singh dan Chen 
(2008), perusakan dinding sel untuk memecah ikatan selulosa, 
hemiselulosa dan lignin dalam lignoselulosa menggunakan 
jamur pelapuk putih (white-rot) dilakukan secara enzimatis 
dengan memanfaatkan enzim lignin-degradating peroxidases 
(LDPs) seperti lingin peroxidases (LiP), manganese peroxidases 
(MnP) dan versatile perosidases, dan lignin degrading enzyme 
seperti laccases. Sedangkan jamur pelapuk coklat (brown-rot) 
menggunakan prinsip penguraian selulosa, hemiselulosa dan 
lignin secara enzimatis dan non enzimatis, yaitu dengan 
melibatkan reaksi Fenton. Jamur pelapuk coklat dipilih karena 
memiliki kelebihan pada proses degradasi tidak hanya 
mendepolimerisasi lignin namun dapat merepolimerisasinya, 
sehingga hasil degradasi lignin masih dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan biochemical. Jamur pelapuk coklat yang 
digunakan adalah Serpula lacrymans yang tumbuh pada 
lingkungan dengan suhu 20-25°C, jamur ini dipilih karena 
merupakan jamur pelapuk yang paling agresif mendegradasi 
selulosa (Watkinson dan Eastwood, 2012). 
     Jamur pelapuk coklat tidak memiliki enzim pendegradasi 
lignin seperti jamur pelapuk putih, oleh karena itu jamur pelapuk 
coklat melakukan reaksi Fenton yang menghasilkan senyawa 
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radikal bebas yang dapat mendepolimerisasi lignin, sehingga 
selulosa dan hemiselulosa dapat terlepas dari jeratan rantai 
lignin (Watkinson dan Eastwood, 2012). Menurut Arantes et al. 
(2012) secara umum, reaksi Fenton dapat digambarkan dengan 
persamaan Fe2+ + H2O2  Fe3+ + *OH + OH-, dimana *OH 
merupakan hydroxyl radical yang berperan untuk mendegradasi 
lignoselulosa. Keberlangsungan reaksi Fenton tergantung pada 
sistem regenerasi hidrogen peroksida (H2O2) dan mekanisme 
reduksi Fe3+ kembali ke Fe2+ (Watkinson dan Eastwood, 2012). 
Menurut Arantes et al. (2012), Fe3+ didapatkan dari Fe3+ yang 
tersedia pada bahan tesebut, namun kandungan Fe3+ pada 
bahan terbatas dan berbeda-beda. Menurut Bin dan Hongzhang 
(2010) Fe3+ pada bahan biasanya diukur sebagai kadar abu 
karena termasuk dalam komponen abu (ash).  
     Upaya untuk meningkatkan hasil degradasi lignoselulosa 
tersebut dilakukan dengan menambahkan bahan Fe3+ untuk 
reaksi Fenton. Sumber Fe3+ yang umumnya digunakan adalah 
FeCl3, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Bin dan 
Hongzhang (2010), FeCl3 digunakan sebagai sumber pengganti 
Fe3+ untuk hidrolisis enzimatis pada metode steam-exploded. 
Pada penelitian dengan bahan jerami padi yang dilakukan oleh 
Lu dan Zhou (2011), salah satu faktor penelitiannya adalah 
penambahan FeCl3 dengan konsentrasi antara 0,05 – 0,15 
mol/L untuk mengoptimalkan degradasi lignoselulosa dengan 
metode pretreatment iradiasi menggunakan microwave dan 
indikator optimalisasinya hasil produksi gula reduksi. Menurut 
Aguiar dan Ferraz  (2007), untuk mendegradasi Azure B pada 
limbah industri tekstil menggunakan reaksi Fenton tiruan, 
konsentrasi Fe3+ yang rendah (30 µM) adalah yang paling ideal. 
Penambahan FeCl3 pada pretreatment ampas tebu dengan 
metode biologi menggunakan jamur Serpula lacrymans belum 
banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Nurika (2013), untuk mendapatkan pola hasil pretreatment 
dengan menggunakan jamur Serpula lacrymans perlu dilakukan 
inkubasi selama 35 hari. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh penambahan FeCl3 dan lama 
inkubasi terhadap hasil degradasi lignoselulosa pada proses 
pretreatment ampas tebu (bagasse) dengan menggunakan 
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jamur Serpula lacrymans. Konsentrasi FeCl3 yang ditambahkan 
sebanyak 0, 10, 20, 30, 40 dan 50 µM dan lama inkubasi 
selama 0, 7, 14, 21, 28 dan 35 hari menjadi faktor yang diduga 
meningkatkan hasil degradasi lignoselulosa ampas tebu. Hasil 
proses pretreatment dengan penambahan FeCl3 dan lama 
inkubasi dapat dilihat dari nilai Total Soluble Phenol (TSP), Total 
Gula Reduksi (TGR), pH dan susut berat. Sehingga dapat 
diketahui konsentrasi FeCl3 dan lama inkubasi terbaik untuk 
mendapatkan nilai TSP paling tinggi, serta nilai TGR, pH dan 
susut berat yang didapatkan dari perlakuan terbaik tersebut.  

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh konsentrasi FeCl3 dan lama inkubasi 

terhadap kemampuan jamur S. lacrymans dalam 
mendegradasi lignoselulosa pada ampas tebu (bagasse) 
berdasarkan uji Total Soluble Phenol (TSP), Total Gula 
Reduksi (TGR), pH dan susut berat? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui pengaruh konsentrasi FeCl3 dan lama inkubasi 

terhadap kemampuan jamur S. lacrymans dalam 
mendegradasi lignoselulosa pada ampas tebu (bagasse) 
berdasarkan uji Total Soluble Phenol (TSP), Total Gula 
Reduksi (TGR), pH dan susut berat. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan informasi tentang manfaat limbah bagasse 

sebagai bahan bioenergi dan biochemical. 
2. Meningkatkan nilai ekonimis dari limbah bagasse sebagai 

bahan bioenergi dan biochemical. 
3. Menjadi sarana pengembangan proses pretreatment yang 

ramah lingkungan dengan menggunakan jamur pelapuk 



5 
 

coklat Serpula lacrymans sebagai pendegradasi 
lignoselulosa. 

4. Mengetahui pengaruh konsentrasi FeCl3 dan lama inkubasi 
terhadap kemampuan jamur S. lacrymans dalam 
mendegradasi lignoselulosa pada ampas tebu (bagasse) 
berdasarkan uji Total Soluble Phenol (TSP), Total Gula 
Reduksi (TGR), pH dan susut berat.  
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