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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ampas tebu 

     Tebu yang menjadi produk samping pada pertengahan 
proses penggilingan disebut ampas tebu (bagasse), namun 
dapat pula diartikan sebagai produk sampingan akhir setelah 
penggilingan, atau setelah ekstrak telah dipisahkan dari tebu. 
Foto ampas tebu dapat dilihat pada Gambar 2.1. Ampas tebu 
utamanya digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler. Pada 
pabrik tebu yang dirancang dengan baik, ampas tebu yang 
dihasilkan biasanya lebih dari yang dibutuhkan (Delden, 2013). 
Menurut Muscia et al. (2010) jika dibandingkan dengan bahan 
biomassa yang lain, ampas tebu merupakan bahan dengan 
tingkat ketersediaan tinggi. Di Jawa Timur, hasil produksi gula 
sebesar 1 juta ton pada 2010 dan 1,25 juta ton pada 2011 
(Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2011), 1,25 juta ton pada 2012 
dan 1,23 ton pada 2013 (Dinas Kominfor Provinsi Jawa Timur, 
2014), dan 1,26 juta ton pada 2014 (Dinas Perkebunan Jawa 
Timur, 2015). Menurut Luis (2010) sekitar 40% ampas tebu 
yang dihasilkan belum termanfaatkan. Ampas tebu yang tidak 
terpakai berpotensi digunakan untuk aplikasi lain, seperti 
produksi etanol selulosa, pirolisis, briket atau gasifikasi (Muscia 
et al., 2010). 
     Ampas tebu merupakan bahan mengandung lignoselulosa 
yang selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi 
pengganti bahan bakar fosil yang dapat diolah menjadi bahan 
bakar berbentuk padat, cair dan gas, juga memberikan dampak 
positif pada lingkungan. Hal ini dikarenakan ketika bahan yang 
mengandung lignoselulosa tumbuh akan menyerap karbon 
dioksida (CO2) yang ada di atmosfer. Jika pertumbuhan dan 
penggunaannya seimbang, maka penggunaan bahan yang 
mengandung lignoselulosa dapat dianggap sebagai karbon 
netral (El Bassam, 2010). Selain sebagai pereda polusi, 
penggunaan bahan yang mengandung lignoselulosa dapat 
dijadikan sebagai pendekatan untuk perlindungan lingkungan 
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dan rencana jangka panjang lain seperti reboisasi, penghijauan 
lahan dan peringanan pemanasan global (Calle et al., 2007). 
 
 
 

 
Gambar 2.1 Ampas Tebu (Bagasse) (Chiparus, 2004). 

 
 
 

2.1.1 Karakteristik ampas tebu 

     Menurut Muscia et al. (2010) ampas tebu mengandung serat 
lignoselulosa, yang jumlahnya tergantung dari kultivar tebu 
tersebut. Kandungan lignoselulosa dalam ampas tebu (Tabel 
2.1) terdiri dari 39% selulosa, 32,3% hemiselulosa, 24,8% lignin 
dan 3,9% abu. Kandungan lignin pada ampas tebu tergolong 
tinggi jika dibandingkan dengan kandungan lignin jerami padi 
(13%), sekam padi (19%), dan hampir sama dengan kayu 
seperti Willow (21%) dan Lantana camara (22,88%) (Chandel et 
al., 2007). Rata-rata komposisi kimia unsur abu ampas tebu 
kering dapat dilihat pada Tabel 2.2.  
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Tabel 2.1 Komposisi Kandungan Ampas Tebu 

Komposisi Bahan Baku Kandungan (%) 

Cellulose 39 
Xylan 21.8 
Arabinan, mannan, galactan 2.6 
Acetyl 3.3 
Extractives 5.7 
Protein 0.5 
Lignin 24.8 
Ash 3.9 

(Wyman, 2013). 
 
 
 

     Lignoselulosa dalam ampas tebu terdiri dari lignin, 
hemiselulosa dan selulosa yang dapat dipecah menjadi glukosa 
yang akhirnya nanti diubah menjadi etanol dengan proses 
fermentasi. Komponen lignoselulosa harus dipisahkan melalui 
suatu pengolahan awal (pretreatment), sehingga dapat 
dimanfaatkan secara terpisah dan maksimal (Wardani dan 
Kusumawardani, 2010). Menurut Vogel (2008), sel primer 
dinding tebu termasuk dalam kategori tipe II, yang ditandai 
dengan serat selulosa yang tertutup oleh glucuronoarabinoxylan 
dan mengandung asam ferulic dengan kadar tinggi. Hubungan 
lintasan asam ferulic, hemiselulosa dan lignin mengurangi akses 
enzim hidrolitik, sehingga  diperkirakan ampas tebu lebih sulit 
diuraikan dengan hidrolisis enzimatis (Muscia et al., 2010). 
 
 
 
Tabel 2.2  Rata-rata Komposisi Kimia Unsur Abu pada Ampas Tebu 

Kering 

Komposisi Persentase 

SiO2 52,5 ± 9,6 
Fe2O3 7,5 ± 4,3 
Al2O3 22,8 ± 5,4 
CaO 4,9 ± 2,9 
MgO 1,3 ± 0,7 
Lol 2,6 ± 2,4 

(Suliman dan Almola, 2011). 
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2.1.2 Lignoselulosa  

     Bahan lignoselulosa merupakan komponen organik 
berlimpah di alam, salah satu sumbernya adalah ampas tebu, 
yang merupakan sumber utama untuk menghasilkan produk 
bernilai seperti gula dari hasil fermentasi bahan kimia, bahan 
bakar cair, sumber karbon dan energi (Panatagama, 2013). 
Penggunaan bahan mengandung lignoselulosa sebagai sumber 
bahan baku bioenergi dan biochemical tidak bersaing dengan 
bahan pangan (Singhania, 2009). Pada umumnya, limbah 
pertanian mengandung bahan lignoselulosa, yang merupakan 
komponen utama dari tanaman. Selain pada ampas tebu, bahan 
lignoselulosa juga dapat diperoleh dari berbagai sumber, 
misalnya tangkai kayu, jerami padi, daun, rumput dan 
sebagainya (Panatagama, 2013). Komponen bahan 
lignoselulosa yang terdiri dari polimer selulosa, hemiselulosa 
dan lignin yang memiliki struktur sangat kompleks (Fengel dan 
Wegener, 1995).  
a. Selulosa 

     Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding 
sel tanaman. Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman 
tingkat tinggi sekitar 35-30% dari berat kering tanaman. 
Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni 
di alam, melainkan selalu berikatan dengan bahan lain yaitu 
lignin dan hemiselulosa. Selulosa murni mengandung 44,4% 
C; 6,2% H dan 49,3% O (Lynd et al., 2002). Selulosa 
mengandung sekitar 50-90% bagian berkristal dan sisanya 
sebagian amorfs (Aziz et al., 2002). Selulosa adalah 
homopolisakarida yang tersusun atas satuan-satuan 
anhidroglukopiranosa yang berikatan dengan ikatan 
glikosida-β-(1,4) membentuk rantai molekul linier glukan. 
Selulosa secara empiris dapat ditulis sebagai (C6H10O5)n 
dengan n adalah derajat polimerisasinya yang menyatakan 
jumlah satuan glukosa yang berikatan (Widjaja, 2009). 
Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer 
dari glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara 
bersama melalui ikatan hidrogen dan gaya van der Walls 
(Perez et al., 2002). Selulosa terdiri atas glukosa yang 
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berantai panjang yang dapat dipecah melalui reaksi hidrolisis 
dengan air dan katalis oleh enzim yang disebut dengan 
enzim selulase atau menggunakan asam. Meskipun demikian 
ikatan hidrogen mengikat kuat rantai selulosa dalam bentuk 
struktur kristal yang menghalanginya pecah menjadi glukosa 
(Riyanti, 2009). Pada proses hidrolisis yang sempurna akan 
menghasilkan glukosa, sedangkan proses hidrolisis sebagian 
akan menghasilkan sakarida selobiosa (Lynd et al., 2002).  

b. Hemiselulosa 
     Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang 
berfungsi sebagai bahan pendukung dalam dinding-dinding 
sel. 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. Rantai hemiselulosa lebih mudah 
dipecah menjadi komponen gula penyusunnya dibandingkan 
dengan selulosa, menjadi komponen-komponen 
monomernya yang terdiri dari D-glukosa, D-monosa, D-
galaktosa, D-xilosa, L-arabinosa dan sejumlah kecil L-
manosa (Riyanti, 2009). Hemiseulosa memiliki berat molekul 
rendah. Jumlah hemiselulosa biasanya antara 15 dan 50 
persen dari berat kering bahan lignoselulosa (Taherzadeh, 
1999). Hemiselulosa mengikat lembaran serat selulosa 
membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabiltias dinding 
sel. Hemiselulosa juga berikatan silang dengan lignin 
membentuk jaringan kompleks dan memberikan struktur yang 
kuat. Istilah hemiselulosa menunjukkan segolongan zat-zat 
termasuk di dalamnya pentose dan berbagai hexosan, yang 
kurang peka terhadap zat-zat kimia daripada selulosa. 
Golongan tersebut biasanya didefinisikan sebagai zat 
karbohidrat yang tidak larut dalam air mendidih tetapi larut 
dalam alkali encer dan hancur dalam asam encer (Anggoridi, 
1979). 

c. Lignin 
     Lignin tersusun atas jaringan polimer fenolik yang 
berfungsi merekatkan serat selulosa dan hemiselulosa 
sehingga menjadi sangat kuat (Sun dan Cheng, 2002). Lignin 
merupakan polimer dengan struktur aromatik yang terbentuk 
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melalui unit-unit penilpropan (Sjorberg, 2003) yang 
berhubungan secara bersama oleh beberapa jenis ikatan 
yang berbeda (Perez et al., 2002). Lignin merupakan polimer 
aromatik berasosiasi dengan polisakarida pada dingin sel 
sekunder tanaman dan terdapat sekitar 20-40%. Komponen 
lignin pada sel tanaman berpengaruh terhadap pelepasan 
dan hidrolisis polisakarida (Anindyawati, 2009). Lignin sulit 
didegradasi karena strukturnya yang kompleks dan 
heterogen yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa 
dalam jaringan tanaman. Lebih dari 30% tanaman tersusun 
atas lignin yang memberikan bentuk yang kokoh dan 
memberikan proteksi terhadap serangga dan patogen (Orth 
et al., 1993). Disamping memberikan bentuk yang kokoh 
terhadap tanaman, lignin juga membentuk ikatan yang kuat 
dengan polisakarida dan melindungi polisakarida dari 
degradasi mikroba serta membentuk struktur lignoselulosa. 
Lignin terutama terkonsentrasi pada lamela tengah dan 
lapisan dinding sel yang tebentuk selama proses lignifikasi 
jaringan tanaman (Chahal dan Chahal, 1998; Steffen 2003). 
Lignin tidak hanya mengeraskan mikrofibril selulosa, juga 
berikatan secara fisik dan kimia dengan hemiselulosa. Lignin 
terbentuk melalui polimerisasi tiga derivate dari sinamil 
alkohol terutama ρ-kumaril, koniferil dan sinapil alkohol 
(Perez et al., 2002) dengan bobot molekul mencapai 11.000. 
Lignin yang melindungi selulosa bersifat tahan terhadap 
hidrolisis karena adanya ikatan arilalkil dan ikatan eter. 
Struktur kimia lignin mengalami perubahan di bawah kondisi 
suhu yang tinggi dan asam. Pada reaksi dengan temperatur 
tinggi mengakibatkan lignin terpecah menjadi partikel yang 
lebih kecil dan terlepas dari selulosa (Taherzadeh dan Karimi, 
2007). 

2.2 Biodegradasi 

     Biodegrasai merupakan suatu proses biologis dan 
memerlukan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga dan 
acetiomycetes. Mekanisme biodegradasi pada umumnya 
dijelaskan oleh proses katalisasi enzim, dimana enzim tersebut 
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dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme dengan adanya 
substrat terdegradasi  (Suh et al., 1996). Pada proses degradasi 
tujuan utama yang ingin dicapai adalah melepas selulosa dan 
hemiselulosa dari ikatan kompleks lignin dan depolimerisasi 
untuk mendapatkan gula bebas dan senyawa fenol yang 
nantinya dapat diproses menjadi bioenergi dan biochemical 
(Fengel dan Wegener, 1995). Produk yang dihasilkan dari 
proses lanjutan biodegradasi lignoselulosa secara umum 
diantaranya ethanol, acetone, butanol, glycerol, acetic acid, 
citric acid, dan fumaric acid (Howard et al., 2003) yang 
kebutuhan per tahunya dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
 
 
 
Tabel 2.3. Kebutuhan per Tahun Produk yang Dihasilkan dari Proses 
Lanjutan Biodegradasi Lignoselulosa  

Produk Kebutuhan Dunia (Ribu Ton) 

Ethanol 
Acetone 
Butanol 
Glycerol 
Acetic acid 
Citric acid 
Fumaric acid 

16.000 
1659 
1400 
414 
2539 
300 
60 

(Howard et al., 2003) 
 
 
 

     Mekanisme degradasi lignoselulosa akan berbeda-beda, 
tergantung pada mikroorganisme yang digunakan. Enzim yang 
mendegradasi selulosa adalah enzim selulase yang terdiri dari 
eksoselulase atau eksobiohidrolase, endoseluase atau endo-β-
1,4-glukanase dan β-1,4-glukosidase atau selobiase 
(Anindyawati, 2009). Enzim-enzim yang termasuk komponen 
hemiselulase atau enzim pendegradasi hemiselulosa antara lain 
xilanase, β manannase, α-L-arabinofuranosidase, α-D-
glucuronidase, β-xyliosidase dan hemiselulotik esterase 
(Shallom dan Shoham, 2003). Enzim pendegradasi lignin 
(lignolitik) terdiri dari lakase (polifenol oksidase), lignin 
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peroksidase (Li-P) dan mangan peroksidase (Mn-P). Ketiganya 
merupakan multi enzim ekstraseluler yang berperan dalam 
proses depolimerisasi lignin, ketiga enzim tersebut dapat 
dihasilkan oleh jamur pelapuk putih (Anindyawati, 2009; 
Widyastuti et al., 2007). 

2.3 Pretreatment 

     Proses pretreatement pada bahan lignoselulosa dilakukan 
untuk mempermudah proses hidrolisis yaitu untuk membuka 
struktur lignin agar selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh 
monomer, sehingga dapat mengurangi penggunaan enzim 
(Panatagama, 2013). Skema efek pretreatment terhadap 
lignoselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.2. Proses ini 
dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas selulosa terhadap 
perlakuan enzimatik. Perlakuan awal (pretreatment) perlu 
dilakukan untuk merusak lignin agar selulosa dan hemiselulosa 
dapat terdegradasi menjadi gula pada proses hidrolisis. 
Pretreatment biomassa lignoselulosa harus dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang tinggi dimana penting untuk 
mengembangkan teknologi biokonversi dalam skala komersial 
(Mosier et al., 2005).  
 
 
 

 
Gambar 2.2 Skema efek dari pretreatment terhadap lignoselulosa 

(Wyman, 2013). 
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     Pretreatment merupakan tahapan yang banyak memakan 
biaya dan berpengaruh besar terhadap biaya keseluruhan 
proses. Sebagai contoh pretreatment yang baik dapat 
mengurangi jumlah enzim yang digunakan dalam proses 
hidrolisis (Wyman, 2005). Pretreatment dapat meningkatkan 
hasil gula yang diperoleh. Gula yang diperoleh tanpa 
pretreatment kurang dari 20% sedangkan dengan pretreatment 
dapat meningkat menjadi 90% dari hasil teoritis (Hamelinck et 
al., 2005). Menurut Conde-Mejia et al. (2012) teknik 
pretreatment umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang 
berbeda, yaitu fisik, kimia dan biologi. Penjelasan mengenai 
sumber energi, efek, kelebihan dan kekurangan dari ketiga jenis 
pretreatment tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. 
     Menurut Sun dan Cheng (2002), terdapat teknik pretreatment 
fisiko-kimia antara lain adalah steam explosion, ammonia fiber 
explosion (AFEX), dan CO2 explosion. Pada metode ini partikel 
biomasa dipaparkan pada suhu dan tekanan tinggi, kemudian 
tekanannya diturunkan secara tepat sehingga mengalami 
dekompresi. Selama beberapa tahun terakhir berbagai teknik 
pretreatement telah dipelajari melalui pendekatan biologi, fisika 
dan kimia. Menurut Sun et al. (2004), pretreatment seharusnya 
meningkatkan pembentukan gula atau kemampuan 
menghasilkan gula pada proses berikutnya melalui hidrolisis 
enzimatik, menghindari degradasi atau kehilangan karbohidrat, 
menghindari pembentukan produk samping yang dapat 
menghambat proses hidrolisis dan fermentasi, dan biaya yang 
dibutuhkan ekonomis. 

2.4 Jamur pelapuk coklat 

     Jamur pelapuk kayu digambarkan sebagai jamur palapuk 
putih atau jamur pelapuk coklat, yang pada dasarnya 
merupakan jamur dari subdivisi Basidiomycota. Seluruh jamur 
pelapuk coklat termasuk genus Basidiomycota, dan terdiri dari 
sembilan family yaitu Auriculariaceae, Coniophoriaceae, 
Sparassidaceae, Polyporaceae, Corticiaceae, Stereaceae, 
Tricholomataceae, Coprinaceae, dan Paxillaceae. Di alam, 
jamur pelapuk coklat termasuk saprotrophus dan parasit dalam 
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ekosistem hutan. (Esser et al., 2002). Jamur pelapuk coklat 
berbeda dengan jamur pelapuk putih, perbedaan yang 
mencolok adalah jamur pelapuk coklat tidak mempunyai enzim 
pendegradasi lignin seperti pada jamur pelapuk putih (Esser dan 
Nowrousian, 2014). Menurut Watkinson dan Eastwood (2012), 
jamur pelapuk coklat telah berevolusi setidaknya lima kali dari 
nenek moyangnya, yaitu jamur pelapuk putih. Evolusi ini yang 
membuat jamur pelapuk coklat kehilangan enzim pendegradasi 
lingnin dan memembuatnya memiliki kemampuan menguraikan 
lignoselulosa tanpa merusak lignin (Esser dan Nowrousian, 
2014). Jamur pelapuk coklat menggunakan reaksi Fenton untuk 
menghasilkan hydroxyl radical (*OH) yang berfungsi untuk 
menggantikan enzim-enzim pendegradasi yang tidak 
dimilikinnya (Watkinson dan Eastwood, 2012). 
     Jamur ini memiliki sebutan jamur pelapuk coklat karena saat 
melakukan penguraian, kayu menyusut dan berubah menjadi 
gelap lalu menimbulkan retakan seperti kubus atau ‘‘cubical 
cracking’’, akhirnya meninggalkan bubuk coklat yang 
merupakan residu lignin (Watkinson dan Eastwood, 2012). 
Jamur pelapuk coklat menghilangkan substansi dari dinding sel 
kayu, pertama dari lapisan S2, juga menyerang lapisan S1. 
Kandungan lignin pada lapisan S2 tinggi, karena lapisan S2 
tebal. Namun kandungan lignin pada middle lamella dan dinding 
kayu primer lebih tinggi, sehingga lebih tahan terhadap 
serangan jamur pelapuk coklat (Kuhad et al., 1997). Gambar 
model struktur dinding sel dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
     Jamur pelapuk coklat tumbuh pada suhu antara 10 – 40 °C 
dan optimal pada suhu antara 20 – 30 °C (Esser et al., 2002). 
Kadar air yang optimum untuk pertumbuhan jamur pelapuk 
coklat adalah 30 – 80%, dan pada saat proses penguraian 
dapat meningkat menjadi 150 – 250%. Jamur pelapuk coklat 
menghasilkan asam organik ekstraseluler ke dalam media 
pertumbuhan yang mungkin menyebabkan kondisi menjadi 
asam. Kebutuhan nutrisi pada dasarnya dapat dipenuhi oleh 
karbohidrat struktural, senyawa organik dan vitamin dalam kayu. 
Nitrogen merupakan faktor penting dalam pertumbuhan jamur 
pelapuk coklat. Logam secara langsung dan tidak langsung 
terlibat dalam semua aspek metabolisme jamur. Tiamin 
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merupakan satu-satunya vitamin penting yang telah ada dalam 
kayu (Ritschkoff, 1996). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.3 Model struktur dinding sel (Wyman, 2013). 
 
 
 

2.4.1 Serpula lacrymans 

     Serpula termasuk dalam keluarga Coniophoraceae bersama 
dengan Coniophora, keduanya bersifat saprotroph di alam. 
Serpula merupakan dry rot fungus yang penting di Eropa. (Esser 
et al., 2002). Di alam, Serpula lacrymans ditemukan di Himalaya 
pada ketinggian 800-10.000 ft, juga dilaporkan ditemukan di 
Eropa Utara, California Utara dan Siberia. Kayu yang memiliki 
kadar air 20 – 25% rentan terhadap serangan Serpula 
lacrymans. Jamur ini dapat tumbuh pada suhu – 2°C, optimal 
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pada suhu 23°C dan maksimal pada suhu 26°C (Webster dan 
Weber, 2007). Serpula lacymans dominan muncul pada kayu 
dalam ruangan dan kayu jenis softwood (Schmidt, 2006). 
Menurut Webster dan Weber (2007), jamur ini dapat menyerang 
kayu jenis hardwood dan softwood, namun lebih sering 
ditemukan pada kayu jenis softwood yang juga sering 
digunakan sebagai kayu pada bangunan. Serpula lacrymans 
ditemukan pada kayu yang ada di dalam ruangan atau kayu 
yang digunakan pada bangunan yang tidak dirawat dengan baik 
dan dengan sistem sirkulasi udara yang buruk, hal ini 
menyebabkan terjadinya lingkungan hidup yang sesuai dengan 
habitat S. lacrymans (Bruce dan Palfreyman, 1998). 
     S. lacyrmans memiliki mekanisme yang unik untuk 
melapukkan kayu yang terdiri dari polimer polisakarida selulosa 
dan hemiselulosa dan polimer fenolpropanoid lignin (Eastwood 
et al., 2011). Jika jamur pelapuk putih memineralisasi semua 
komponen kayu menjadi karbon dioksida dan air, jamur pelapuk 
coklat seperti S. lacrymans melakukan depolimerisasi dan 
penggabungan polimer polisakarida. Seperti halnya jamur 
pelapuk coklat, S. lacrymans bekerja secara enzimatis dan non-
enzimatis, namun lebih memanfaatkan hydroxyl radical (*OH) 
yang diperoleh dari reaksi Fenton untuk memecah kristal 
selulosa dan memodifikasi lignin (Watkinson dan Eastwood, 
2012).  

2.4.2 Reaksi Fenton 

     Reaksi Fenton didasarkan pada reaksi antara peroksida 
(biasanya H2O2) dan ion besi dalam media asam untuk 
membentuk spesies oksigen reaktif. Reaksi kimia Fenton 
pertama kali diusulkan untuk terlibat dalam biodegradasi kayu 
pada tahun 1960, ketika Halliwell (1965) mengamati bahwa 
selulosa dapat terdegradasi oleh radikal bebas berbasis Fenton, 
dan menunjukkan terdapat kemungkinan reaksi Fenton 
berperan dalam biodegradasi lignoselulosa (Arantes et al., 
2012). Menurut Niemenmaa (2008), reaksi Fenton 
menghasilkan hydroxyl radical (*OH) melalui rekasi Fe2+ + H2O2 
 Fe3+ + *OH + OH-. Hydroxyl radical merupakan agen biologi 
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pengoksidasi yang dikenal paling kuat dan memiliki masa yang 
pendek, hanya sekitar 10-9 detik. Keberlangsungan reaksi 
Fenton tergantung pada sisten regenerasi hidrogen peroksida 
(H2O2) dan mekanisme reduksi Fe3+ kembali ke Fe2+ (Watkinson 
dan Eastwood, 2012). 
     Pada tanaman unsur besi dapat ditemukan pada Fe 
(oxyhydr)oxide kompleks yang tidak terlarut pada sel lumen 
kayu atau pada ikatan komponen kayu di dinding sel kayu 
(Goodell, 2003; Arantes et al., 2012), yang masih harus di 
larutkan dan direduksi menjadi ferrous iron (FeO) untuk dapat 
menjadi bahan pada reaksi Fenton. Asam oksalat yang 
diproduksi oleh brown rot mampu untuk melarutkan Fe 
(oxyhydr)oxide yang ada pada ikatan komponen kayu (Goodell 
et al., 1997; Arantes et al., 2012). Asam oksalat yang terbentuk 
membuat pH menjadi rendah pada hifa di sekitar daerah lumen. 
pH yang rendah akan menguraikan iron oxides (Fe-O). Proton 
membantu proses penguraian ikatan OH dan melemahkan 
ikatan Fe-O (Lee et al., 2006). Hasil penelitian juga mendukung 
ferric iron (Fe3+) disediakan kayu dibantu oleh asam oksalat 
(Arantes et al., 2009; Arantes et al., 2012).  Penguraian Fe 
(oxyhydr)oxide menjadi ferric iron dengan bantuan asam oksalat 
ini membuat ferric iron menjadi fe-oxalate (Fe(C2O4)n), yang 
akan berdifusi dari daerah lumen ke dinding sel.  Difusi ini 
menyebabkan pH naik dan senyawa oxalate terlepas dan 
menjadi Fe2+ (juga disebabkan oleh RC oxidized). Proses inilah 
yang menggambarkan mekanisme penyediaan Fe3+ oleh kayu 
yang sumbernya jauh dari hifa jamur (Arantes et al., 2012).  
     Terdapat dua perkiraan sumber H2O2 yang berkaitan dengan 
mekanisme degradasi jamur pelapuk coklat, reduksi melekul 
oksigen dan oksidasi metanol. Metanol dihasilkan melalui 
demitilasi struktur lignin selama proses degradasi oleh jamur 
pelapuk coklat (Yelle et al., 2008; Arantes et al., 2012). Metanol 
merupakan substrat fisiologis yang disukai oleh alcohol oxidase. 
Alcohol oxidase dihasilkan pada proses degradai jamur pelapuk 
coklat. Oksidasi metanol oleh alcohol oxidase juga berperan 
untuk mengontrol konsentrasi metanol dalam sistem degradasi 
jamur pelapuk coklat, karena metanol bersifat racun (Arantes et 
al., 2012). 
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     Menurut Arantes et al. (2012), terdapat beragam mekanisme 
yang diduga dapat menjelaskan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ 
dalam proses degradasi jamur palapuk coklat. Mekanisme in 
situ generation merupakan mekanisme yang paling sederhana 
untuk menjelaskan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, dapat dilihat pada 
Gambar 2.4. Senyawa aromatik jamur yang mengandung 
substansi penyumbang elektron (seperti OH-, dan OCH3

-) 
dengan cepat mengoksidasi secara otomatis garam Fe3+, 
sehingga menjadi Fe2+. Beberapa komponen reduktor Fe3+ yang 
memiliki berat molekul rendah dari phenolate dan hydroquinone  
dapat mereduksi Fe3+  menjadi Fe2+  (Suzuki et al., 2006; 
Arantes et al., 2012). Reduktor Fe3+  tidak seperti enzim, karena 
memiliki berat molekul relatif yang rendah dan dapat menembus 
matriks dinding sel kayu (Goodell, 1997; Arantes et al., 2012), 
seperti 2,5-dimethoxyhydroquinone (2,5-DMHQ) yang juga 
ditemukan pada S. lacrymans (Shimokawa et al., 2004; Arantes 
et al., 2012). 
 
 
 

 
Gambar 2.4 Mekanisme in situ generation dan degradasi lignoselulosa 

(Arantes et al., 2012). 
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2.5 Penambahan Fe3+ pada proses pretreatment ampas tebu 

     Bagasse atau ampas tebu merupakan salah satu biomassa 
dengan tingkat ketersediaan tinggi dan berpotensi diubah 
menjadi etanol dengan proses fermentasi. Namun komponen 
lignoselulosa pada bagasse harus dipisahkan melalui suatu 
pengolahan awal (pretreatment), sehingga dapat dimanfaatkan 
secara maksimal. Sehingga dilakukan penelitian untuk 
mengetahui metode yang lebih efektif dalam proses 
deligninifikasi. Dilakukan perbandingan hasil pretreatment 
dengan metode kimia (dengan menggunakan bahan (H2O2 dan 
H2SO4) dan metode biologi (dengan menggunakan jamur tiram 
putih (Plenurotus ostreatus)). Penilaian dilakukan dengan 
melihat kadar lignin dan selulosa dari hasil proses pretreatment. 
Pada metode kimia bagasse direndam dengan alkali peroksida 
dan asam sulfat menggunakan konsentrasi yang berbeda yaitu 
1, 3, 5% untuk konsentrasi hidrogen peroksidanya sedangkan 
0.25; 0.5; 0.75% untuk konsentrasi asam sulfat. Pada metode 
biologi, bagasse yang telah dicampur dengan bekatul dan beras 
jagung dengan perbandingan 10:2:1 diinokulasi dengan jamur 
tiram putih sebanyak 1,3% dari berat media. Media bagasse 
diinkubasi pada suhu ruang selama 2, 4, 6, dan 8 minggu. 
Setelah mencapai masa inkubasi yang sudah ditentukan, 
medium dikeringkan di dalam oven listrik pada suhu 100°C 
selama 48 jam. Dilakukan pengujian kadar lignin dengan 
metode Klason dan kadar selulosa dengan metode Chesson. 
Berdasarkan hasil penelitian, pretreatment dengan 
menggunakan alkali peroksida (H2O2) konsentrasi 5% 
menghasilkan penurunan kadar lignin dan peningkatan kadar 
selulosa bagasse yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
pretreatment dengan metode asam sulfat dan jamur tiram putih 
(Wardani, dan Kusumawardani, 2015). 
     Pada penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Zhou (2011), 
digunakan desain Box-Bahnken (BBD) dan desain metodologi 
respon permukaan (RSM) untuk mengoptimalkan konsentrasi 
FeCl3 pada pretreatment dengan menggunakan microwave. 
Faktor penelitian ini adalah konsentrasi FeCl3, intensitas 
microwave, waktu iradiasi dan konsentrasi substrat. 
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Pretreatment dilakukan dengan menambahkan FeCl3 dengan 
konsentrasi antara 0,05 – 0,15 mol/L, intensitas microwave 140 
- 180°C, waktu iradiasi 10 – 20 menit, dan konsentrasi substrat 
85 – 115 gr/L. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
perlakuan yang paling optimal adalah dengan menambahkan 
0,14 mol/L FeCl3, intensitas microwave 160°C, waktu iradiasi 19 
menit dan konsentrasi substrat 109 gr/L, dan diinokulasi dengan 
Trichoderma viride dan Bacillus pumilus, dengan produksi gula 
reduksi sebesar 6.62 g / L. Hasil ini 2,9 kali lebih tinggi dari 
jerami yang tidak diberi perlakuan (Lu dan Zhou, 2011). 
     Efisiensi pengolahan jerami gandum dengan fermentasi 
substrat padat akan memberikan sumber bagi nilai tambah 
bahan kimia dari biomassa limbah pertanian. Dilakukan 
perbandingan kemampuan degradasi lignoselulosa jerami 
gandum antara jamur S. lacrymans dengan jamur 
Basidiomycetes lainnya (Postia placenta, Phanerochaete 
chrysosporium, dan Schizophyllum commune). Sebagian aspek 
yang dibahas pada penelitian ini adalah perbandingan 
kemampuan degradai lignoselulosa jerami gandum antara jamur 
white dan brown rot. Hasil dari penelitian menunjukkan nilai 
Total Reducting Sugar (TRS) dari keempat jamur tersebut 
secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penununan 
selama 5 minggu masa inkubasi, namun nilai TRS paling tinggi 
dihasilkan oleh degradasi lignoselulosa menggunakan jamur P. 
chrysosporium, diikuti S. lacrymans, S. commune dan P. 
placenta. Nilai TRS P. chrysosporium paling tinggi adalah 23.1 
mg/g pada minggu ketiga. Nilai TRS hasil degradasi 
lignoselulosa menggunakan jamur S. lacrymans meningkat 
signifikan dari minggu pertama ke minggu kedua, menunjukkan 
nilai TRS tertinggi pada minggu ketiga dan menurun pada 
minggu keempat, kemudian sedikit meningkat pada minggu 
kelima. Secara keseluruhan nilai TRS hasil degradasi 
lignoselulosa menggunakan jamur S. lacrymans paling tinggi 
kedua dari keempat jamur yang lain. Berdasarkan hasil 
penelitian, nilai Total Soluble Phenol (TSP) dari hasil degradasi 
lignoselulosa jamur S. lacrymans adalah yang paling tinggi dan 
terus meningkat selama 4 minggu awal masa inkubasi, 
kemudian sedikit mengalami penurunan pada minggu kelima. 
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Peningkatan signifikan nilai TSP terjadi dari minggu pertama ke 
minggu kedua dan dari minggu ketiga dan minggu keempat. 
Pada penelitian dengan masa inkubasi 7 minggu, diuji nilai pH 
dan susut berat.  Hasil pengukuran pH pada ekstrak hasil 
degradasi lignoselulosa dengan menggunakan jamur S. 
lacrymans yang dilakukan sampai minggu ke tujuh menunjukkan 
nilai pH terus menurun dari 5.7 menjadi 4.4. Penurunan pH 
dipengaruhi oleh asam-asam organik yang diproduksi selama 
proses degradasi lignoselulosa, khususnya asam oksalat. Hasil 
penimbangan berat kering ampas hasil ekstraksi menunjukkan 
nilainya secara umum mengalami penurunan, namun pada 
minggu ketiga mengalami kenaikan. Susut berat jerami gandum 
selama masa inkubasi sebesar 10 – 20% (Nurika, 2013).  
     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurika 
(2013), diketahui bahwa terdapat hubungan antara indikator 
TRS, TSP, pH dan susut berat terhadap degradasi lingoselulosa 
jerami gandum dengan jamur Serpula lacrymans. Gula yang 
tereduksi yang ditunjukkan oleh TRS secara keseluruhan 
mengalami peningkatan dan sebanding dengan TSP, hal ini 
menunjukkan lignoselulosa terdegradasi menjadi gula reduksi 
dan senyawa fenol. Terdegradasinya lignoselulosa juga 
ditunjukkan oleh nilai susut berat yang semakin naik. Nilai pH 
menunjukkan aktivitas jamur memproduksi asam organik yang 
salah satunya yaitu asam oksalat yang membentu proses 
degradasi lignoselulosa. 

2.6 Hipotesis 

     Diduga penambahan FeCl3 dan lama inkubasi dapat 
mempengaruhi hasil lignoselulosa ampas tebu (bagasse) yang 
terdegradasi oleh jamur Serpula lacrymans. 
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