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RINGKASAN 

Konsumsi energi menjadi kebutuhan penting yang 

menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak. Diperlukan 

suatu sumber bahan bakar terbarukan dapat diperbaharui yang 

diaplikasikan antara lain bioetanol. Material bioetanol yang 

merupakan sumber pangan dikhawatirkan akan mengurangi 

ketersediaannya bahan pangan dan tidak dapat mencukupi 

produksi bioetanol yang dibutuhkan. Oleh karena itu ada 

beberapa faktor yang mendorong makin intensifnya dilakukan 

penelitian mengenai pemanfaatan bahan lignoselulosa menjadi 

sumber energi, dalam hal ini etanol. Salah satunya material 

yang dapat dimanfaatkan adalah ampas tebu yang merupakan 

limbah padat pabrik gula yang banyak mengandung 

lignoselulosa. 

Proses pretreatment pada bahan lignoselulosa perlu 

dilakukan untuk mempermudah proses hidrolisis yaitu untuk 

membuka struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih 

mudah diakses oleh enzim yang memecah polimer polisakarida 

menjadi bentuk monomer. Dalam penelitian ini digunakan 

pretreatment pada bahan berlignoselulosa dengan pemberian 

pemanasan ohmic. Penelitian pretreatment dengan pemanasan 

ohmic diharapkan dapat berpengaruh terhadap kandungan 

lignoselulosa ampas tebu serta dapat memaksimalkan 

degradasi lignin sehingga kandungan selulosa pada bahan lebih 

tinggi. Metode penelitian berupa Rancangan Acak Lengkap 
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(RAL) dengan dua perlakuan yaitu konsentrasi larutan NaOH 

(0,03 M; 0,05 M; dan 0,07 M) dan suhu pemanasan (65°C, 75°C 

dan 85°C) dengan dilakukan 3 kali pengulangan. 

Pretreatment pemanasan ohmic berpengaruh terhadap 

kandungan lignoselulosa ampas tebu. Konsentrasi larutan 

NaOH yang lebih tinggi akan mempercepat waktu pemanasan 

dan akan menghasilkan pH dan kadar air yang lebih tinggi. 

Tidak adanya interaksi antara perlakuan konsentrasi NaOH 

dengan suhu pemanasan terhadap rendemen bahan. Perlakuan 

terbaik didasarkan pada pengurangan kandungan lignin serta 

peningkatan selulosa yaitu pretreatment dengan konsentrasi 

larutan NaOH 0,07 M dan suhu pemanasan 75°C yakni 

pengurangan lignin 7,86% dan peningkatan hemiselulosa 8,01% 

serta peningkatan selulosa tertinggi yaitu 3,82%. 

 

Kata Kunci: Ampas Tebu, Lignoselulosa, Pemanasan Ohmic, 

Pretreatment 
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YURISMA EKA VITALINA. 135100201111033. Effect of NaOH 

Concentration and Temperature of Ohmic Heating In 

Pretreatment Process to The Lignocellulosic Content of 

Sugar Cane as Raw Material Bioethanol. Undergraduate 

Thesis. Supervisor : Yusuf Hendrawan, STP, M.App.Life.Sc, 
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SUMMARY 

Energy consumption is an important requirement that 

causes by the scarcity of fuel oil. An updated renewable fuel 

source that is applicable is bioethanol. Bioethanol material which 

is a food source is feared will reduce the availability of food and 

can not meet the required bioethanol production. Therefore 

there are several factors that encourage more intensive 

research on the utilization of lignocellulosic materials into energy 

sources, in this case ethanol. One of the materials that can be 

utilized is a bagasse which is a solid waste sugar factory that 

contains many lignocelluloses. 

The process of pretreatment in lignocellulosic materials 

needs to be done to facilitate the process of hydrolysis which is 

to open the lignocellulose structure so that cellulose becomes 

more accessible by the enzyme that breaks down 

polysaccharide polymer into monomer form. In this study used 

pretreatment on materials berlignoselulosa with resistive 

heating. Pretreatment research with resistive heating is 

expected to affect lignocellulose content of bagasse and can 

maximize lignin degradation so that cellulose content in the 

material is higher. The research method was a Completely 

Randomized Design (RAL) with two treatments ie NaOH 

solution concentration (0,03 M; 0,05 M; and 0,07 M) and heating 

temperature (65°C, 75°C and 85°C) with 3 repetitions. 
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Pretreatment of ohmic heating effect on lignocellulose 

content of bagasse. The higher concentration of NaOH solution 

will speed up the heating time and will result in higher pH and 

water content. There is no interaction between the treatment of 

NaOH concentration and the heating temperature to the 

rendement of the material. The best treatment was based on the 

reduction of lignin content and increase of cellulose and 

hemicellulose with pretreatment with 0,07 M NaOH solution 

concentration and 75°C heating temperature ie 7,86% lignin and 

8,01% increase in hemicellulose and highest cellulose increase 

of 3,82 %. 

 

 

 

Keywords : Lignocellulose, Ohmic Heating, Pretreatment, 

Sugar Cane 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi energi menjadi kebutuhan penting yang 

menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak. Di Indonesia 

produksi dan cadangan bahan bakar minyak bumi (fosil) terjadi 

penurunan ±10% setiap tahunnya dan terjadi kenaikan ±6% 

pada konsumsi minyak pertahunnya (Kuncahyo, 2013). 

Meningkatnya kebutuhan bahan bakar yang bersumber dari 

bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui yang jumlahnya 

semakin menipis. Diperkirakan bahwa Asia menjadi konsumen 

minyak terbesar. Di Indonesia bioetanol dimulai dengan adanya 

Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang aturan 

penggunaan bioeful sebanyak 5% dari konsumsi energi nasional 

di tahun 2025 (Sholihin, 2015). 

Diperlukan suatu sumber bahan bakar terbarukan dapat 

diperbaharui yang diaplikasikan antara lain bioetanol. Material 

bioetanol yang merupakan sumber pangan dikhawatirkan akan 

mengurangi ketersediaannya bahan pangan dan tidak dapat 

mencukupi produksi bioetanol yang dibutuhkan (Maryana et al., 

2014). 

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mendorong 

makin intensifnya dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan 

bahan lignoselulosa menjadi sumber energi, dalam hal ini 

etanol. Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih baik 

dibandingkan dengan bensin karena dapat meningkatkan 

efisiensi pembakaran (Hambali et al., 2007). 

Salah satunya material yang dapat dimanfaatkan adalah 

ampas tebu yang merupakan limbah padat pabrik gula yang 

banyak mengandung lignoselulosa. Indonesia merupakan 

negara penghasil gula. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

pabrik-pabrik gula yang berdiri di Indonesia. Banyaknya gula 

yang dihasilkan memerlukan bahan baku tebu yang banyak 
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pula. Perkebunan tebu di Indonesia menempati luas areal ± 321 

ribu hektar. Rata-rata bagasse yang diperoleh 35-40% dari 

setiap tebu yang diproses. Produksi tebu di Indonesia pada 

tahun 2007 sebesar 21 juta ton maka potensi ampas yang 

dihasilkan sekitar 6 juta ton ampas per tahun (Samsuri et al., 

2007). 

Proses pretreatment pada bahan lignoselulosa perlu 

dilakukan untuk mempermudah proses hidrolisis yaitu untuk 

membuka struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih 

mudah diakses oleh enzim yang memecah polimer polisakarida 

menjadi bentuk monomer, sehingga dapat mengurangi 

penggunaan enzim dan dapat menekan biaya (Dashtban dkk, 

2009). 

Dalam penelitian ini digunakan pretreatment pada bahan 

berlignoselulosa dengan pemberian pemanasan ohmic. 

Pemanasan ohmic adalah pemanasan bahan dengan 

melewatkan bahan pada aliran listrik yang berupa pembangkitan 

panas secara internal akibat adanya tahanan listrik dalam bahan 

(Sastry, 2008). Penelitian pretreatment dengan pemanasan 

ohmic diharapkan dapat berpengaruh terhadap kandungan 

lignoselulosa ampas tebu. Parameter teknis yang diukur dalam 

penelitian ini adalah kadar lignoselulosa ampas tebu sebelum 

dan sesudah pretreatment. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian 

pretreatment ampas tebu menggunakan pemanasan ohmic 

dilakukan untuk mengetahui kandungan lignoselulosa dan 

memaksimalkan degradasi lignin sehingga kandungan selulosa 

pada bahan lebih tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh konsentrasi NaOH dan suhu 

pemanasan ohmic terhadap kandungan lignoselulosa 

ampas tebu? 

2. Berapa konsentrasi NaOH dan suhu pemanasan ohmic 

yang optimum digunakan dalam proses pretreatment 

ampas tebu? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan 

suhu pemanasan ohmic terhadap kandungan 

lignoselulosa ampas tebu. 

2. Untuk mendapatkan konsentrasi NaOH dan suhu 

pemanasan ohmic yang optimum dalam proses 

pretreatment ampas tebu. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai informasi mengenai konsentrasi NaOH dan 

suhu pemanasan yang optimum menggunakan metode 

pemanasan ohmic 

2. Penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

1.5 Batasan masalah 

Agar pembahasan masalah lebih fokus dan terarah 

maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya membahas tahap pretreatment 

bahan lignoselulosa yaitu ampas tebu. 
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2. Penelitian yang dilakukan terbatas hanya pada skala 

laboratorium saja. 

3. Parameter yang diamati adalah nilai kandungan 

lignoselulosa yang diuji menggunakan metode Chesson. 

4. Penelitian ini tidak membahas kesetimbangan massa. 

 

1.6 Hipotesis 

Dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pretreatment dengan pemanasan ohmic akan 

berpengaruh terhadap kandungan lignoselulosa ampas 

tebu dimana dapat menghasilkan pengurangan 

kandungan lignin. 

2. Semakin tinggi konsentrasi NaOH maka semakin banyak 

lignin yang terdegradasi. 

3. Semakin tinggi suhu pemanasan ohmic yang dilakukan 

akan diperoleh hasil yang semakin baik. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ampas Tebu 

Ampas tebu (bagasse) merupakan limbah pertanian yang 

berlimpah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian 

Perkebunan Gula Indonesia (P3GI, 2010), dihasilkan ampas 

tebu sebanyak 10% dari berat tebu giling. Sejauh ini sebanyak 

60% dari ampas tebu dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai 

bahan baku untuk kertas, bahan bakar, industri jamur, bahan 

baku industri kanvas rem dan lain-lain. Oleh karena itu, 

diperkirakan sebanyak 40% dari ampas tebu tersebut belum 

dimanfaatkan, bagasse (limbah padat tebu) sebagian besar 

mengandung ligno-cellulose (Lestu et al., 2010). Pada Gambar 

2.1 merupakan gambar ampas tebu yang digunakan. 

 
Gambar 2.1 Ampas Tebu 

 

Ampas tebu merupakan suatu residu dari proses 

penggilingan tebu (Saccharum oficianarum) setelah diekstrak 

niranya pada industri pemurnian gula sehingga diperoleh hasil 

samping sejumlah besar produk limbah berserat yang dikenal 

sebagai ampas tebu (bagasse) (Yuwono et al., 2012). 

Kandungan ketiga senyawa utama dalam bahan lignoselulosa 

berbeda-beda, bergantung pada sumbernya. Dengan 

mengetahui kandungan yang terdapat dalam bahan 

lignoselulosa, dapat diperkirakan etanol yang dihasilkan dari 

bahan tersebut. Ampas tebu memiliki kandungan selulosa 50%, 

hemiselulosa 25% dan lignin 25% (Sun dan Cheng, 2002). 
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Kandungan lignoselulosa pada berbagai limbah pertanian 

terdapat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Kandungan lignoselulosa pada limbah pertanian 

Bahan 

Lignoselulosa 

Selulosa 

(%) 

Hemiselulosa 

(%) 

Lignin 

(%) 

Bonggol jagung 45 35 15 

Jerami padi 32,1 24 18 

Bagas segar 33,4 30 18,9 

Kulit kacang-

kacangan 
25-30 25-30 30-40 

Sumber : Howard et al., 2003 

 

2.2  Pretreatment Bahan Lignoselulosa 

Pretreatment berfungsi untuk mengubah makroskopik dan 

mikroskopik ukuran serta struktur seperti komposisi dan struktur 

kimia sehingga hidrolisis karbohidrat menjadi monomer gula 

berlangsung lebih cepat dan menghasilkan yield yang lebih 

tinggi (Mosier et al., 2005). Tahapan delignifikasi atau 

pretreatment merupakan tahapan yang menentukan 

keefektifitasan konversi biomassa lignoselulosa menjadi 

bioetanol. Karena dengan dilakukanya pretreatment diharapkan 

adanya proses penurunan rekalsitran biomassa lignoselulosa. 

Sehingga tahapan hidrolisis dan fermentasi dapat berjalan 

optimal (Alvira et al., 2010). 

Pretreatment bertujuan untuk memecah ikatan lignin 

(delignifikasi), menghilangkan kandungan lignin dan 

hemiselulosa, merusak struktur kristal dari selulosa serta 

meningkatkan porositas bahan (Prawitwong et al., 2012). 

Proses pretreatment yang sekaligus proses hidrolisa meliputi : 

perlakuan secara fisik, fisik-kimiawi, kimiawi dan enzimatik 

(Mosier et al., 2005; Sun and Cheng, 2002). Pada Tabel 2.2 

merupakan berbagai metode pretreatment. 
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Tabel 2.2 Metode pretreatment 

Metode Contoh 

Mekanik panas Digerus, digiling, digunting, extruder 

Autohydrolysis Super critical, carbon dioxide explotion 

Perlakuan asam 
Asam sulfat dan asam khlorida encer, asam 

sulfat dan asam khlorida pekat 

Perlakuan alkali 
Sodium hidroksida, ammonia, alkali hydrogen 

peroksida 

Perlakuan larutan 

organik 
Methanol, etanol, butanol, phenol 

Sumber : Mosier et al., 2005; Sun and Cheng, 2002 

 

Tujuan dari pretreatment adalah untuk membuka struktur 

lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh 

enzim yang memecah polimer sakarida menjadi monomer gula. 

Pretreatment menyediakan akses yang lebih mudah untuk 

enzim sehingga akan mengalami peningkatan hasil glukosa dan 

xilosa. Tujuan pretreatment secara skematis ditunjukan oleh 

Gambar 2.2 dibawah ini. 

 
Gambar 2.2 Skema tujuan pretreatment biomassa 

lignoselulosa (Mosier et al., 2005) 
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Selama beberapa tahun terakhir berbagai teknik 

pretreatment telah dipelajari melalui pendekatan biologi, fisika, 

kimia. Menurut (Sun dan Cheng, 2002), pretreatment 

seharusnya memenuhi kebutuhan berikut ini: 

1. Meningkatkan pembentukan gula atau kemampuan 

menghasilkan gula pada proses berikutnya melalui 

hidrolisis enzimatik 

2. Menghindari degradasi atau kehilangan karbohidrat  

3. Menghindari pembentukan produk samping yang dapat 

menghambat proses hidrolisis dan fermentasi  

4. Biaya yang dibutuhkan ekonomis 

 

2.3  Selulosa 

Selulosa merupakan sebuah senyawa organik (C6H10O5)n 

sebuah polimer yang memiliki rantai lurus yang tersusun atas 

sub unit D-glukosa terhubung oleh ikatan β-1,4 glycosidic 

membentuk dimer selubiosa. Karakteristik senyawa ini yaitu 

tidak berbau, tidak larut dalam air dan biodegradable. Selulosa 

membentuk mikrofibril melalui ikatan inter dan intra molekuler. 

Selulosa dapat diubah menjadi glukosa dengan mencampurkan 

dengan asam pada suhu tinggi. Keberadaan seluosa pada 

tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan bersifat biodegradable 

(Natasha, 2012). Selulosa adalah unsur pokok pada tanaman 

dan merupakan biopolimer linier dari molekul 

anhidroglukopiranosa pada ikatan β-1,4 glukosidik yang 

berlimpah di alam (Dashtban et.al., 2009). 

Selulosa merupakan polimer linier dari β-D-glukosa yang 

dihubungkan satu sama lain dengan ikatan glikosidik β (1→4). 

Selulosa merupakan komponen struktur utama dinding sel. 

Selulosa dicirikan dengan kekuatan daya tahannya yang tinggi 

terhadap zat-zat kimia dan relatif tidak larut dalam air. Selulosa 
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dapat dihidrolisis dengan enzim selulase (Kusnandar, 2010). 

Pada Gambar 2.3 merupakan struktur selulosa. 

 
Gambar 2.3 Struktur selulosa (Kusnandar, 2010) 

 

2.4  Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan senyawa yang terikat dengan 

polisakarida, protein, dan lignin serta memiliki sifat lebih mudah 

larut dibanding dengan selulosa. Hemiselulosa bersifat hidrofilik 

sehingga berfungsi sebagai perekat antar selulosa yang 

menunjang kekuatan fisik serat sehingga dengan hilangnya 

hemiselulosa akan menyebabkan terjadinya lubang diantara 

fibril dan kurangnya ikatan antar serat (Trisanti, 2009). 

Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang 

mengandung berbagai gula, terutama pentose. Hemiselulosa 

umumnya terdiri atas dua atau lebih residu pentose yang 

berbeda. Komposisi hemiselulosa sering mengandung asam 

uronat sehingga mempunyai sifat asam. Hemiselulosa memiliki 

derajat polimerisasi yang lebih rendah, lebih mudah terhidrolisis 

dalam asam, mempunyai suhu bakar yang lebih rendah 

dibandingkan dengan selulosa, dan tidak berbentuk serat-serat 

panjang. Selain itu, umumnya hemiselulosa larut dalam alkali 

dengan konsentrasi rendah, dimana semakin banyak 

cabangnya semakin tinggi kelarutannya. Hemiselulosa dapat 

dihidrolisis dengan enzim hemicellulase (xylanase) (Kusnandar, 

2010). Pada Gambar 2.4 merupakan struktur hemiselulosa. 
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Gambar 2.4 Struktur hemiselulosa (Kusnandar, 2010) 

 

2.5  Lignin 

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 

memperkuat struktur tanaman dalam menahan terhadap 

serangan mikroba dan tekanan oksidasi (Hendriks dan Zeeman, 

2009). 

Lignin merupakan kompleks polimer aromatik yang 

mempunyai struktur tiga dimensi. Lignin mempunyai peranan 

dalam memberikan kekerasan pada dinding sel, bertindak 

sebagai zat pengikat antarsel dan bersama-sama dengan 

komponen dinding sel yang lain menyebabkan sel mempunyai 

ketahanan yang baik, serta memperlambat penyerapan air dari 

dinding sel dan melindungi sel dari serangan mikroorganisme. 

Lignin bersifat sangat inert, tidak larut serta tahan terhadap 

pencernaan (Kusnandar, 2010). Pada Gambar 2.5 merupakan 

struktur lignin. 

 
Gambar 2.5 Struktur lignin (Kusnandar, 2010) 
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2.6  Ohmic Heating 

Konsep pemanasan Ohmic atau pemanasan Joule (joule 

heating) adalah pemanasan pada produk pangan dengan cara 

melewatkan aliran listrik melewati produk yang diolah. 

Akibatnya, terjadi pembangkitan energi internal pada bahan 

pangan. Prinsip dasar pemanasan ini akan menghasilkan 

sebuah pola pemanasan luar dan dalam. Konstruksi pemanas 

Ohmic terdiri dari sumber arus dan reaktor yang disisipi dengan 

elektroda. Vibrasi sel menyebabkan terjadinya friksi dan disipasi 

dalam bentuk panas (Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010). 

Oven microwave bekerja dengan memancarkan radiasi 

gelombang mikro, biasanya pada frekuensi 2.450 MHz (dengan 

panjang gelombang 12,24 cm), melalui makanan. Molekul air, 

lemak, dan gula dalam makanan akan menyerap energi dari 

gelombang mikro tersebut dalam sebuah proses yang disebut 

pemanasan dielektrik. Kebanyakan molekul adalah dipol listrik, 

yang berarti mereka memiliki sebuah muatan positif pada satu 

sisi dan sebuah muatan negatif di sisi lainnya, dan oleh karena 

itu mereka akan berputar pada saat mereka mensejajarkan 

dengan medan listrik yang berubah-ubah yang diinduksi oleh 

pancaran gelombang mikro. Gerakan molekuler inilah yang 

menciptakan panas. Bila dibandingkan dengan pemanasan 

konvensional, dimana panas yang dilakukan dari luar pada 

permukaan bahan pangan, pemanasan ohmic dilakukan dengan 

pemanasan di seluruh bahan pangan. Pemanasan Ohmic pada 

dasarnya menerapkan kontak antara bahan pangan dengan 

beberapa elektroda yang memiliki perbedaan potensial atau 

tegangan. Untuk menghasilkan panas, bahan pangan harus 

memiliki konduktifitas listrik. Pemanas Ohmic menggunakan 

arus bolak balik (Alternating Current). Pemanas Ohmic berbeda 

dengan pemanas microwave dari segi penggunaan frekuensi. 

Pemanas Ohmic dioperasikan dengan frekuensi rendah (50 

sampai dengan 60 Hz) yang tidak akan merusak dinding sel, 

http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/01/tiga-tanda-akan-terjadi-gempa-bumi.html
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sedangkan microwave dioperasikan pada frekuensi tinggi yaitu 

sekitar 915 sampai 2450 MHz (Sastry, 2008). 

Bahan yang dilewati arus listrik memberi respon berupa 

pembangkitan panas secara internal akibat adanya tahanan 

listrik dalam bahan pangan tersebut. Jumlah panas yang 

dibangkitkan dalam bahan pangan akibat aliran arus 

berhubungan langsung dengan kerapatan arus yang ditimbulkan 

oleh besarnya medan listrik (field strength) dan konduktifitas 

listrik dari bahan pangan yang diolah. Teknologi pemanasan 

Ohmic dapat diterapkan, tidak hanya untuk cairan tetapi juga 

untuk multi-fase campuran cair-padat (Delgado et al., 2012). 

Ketika jaringan selular dipanaskan secara ohmik, suhu 

konduktivitas menjadi linier ketika gradient voltage dinaikkan hal 

ini menjelaskan bahwa terjadi non-linearitas pada gradient 

voltage rendah (20 sampai 30 V/cm). Penjelasannya adalah 

terjadinya electro-osmosis ketika pemanasan Ohmic digunakan 

yang tergantung dari besar medan voltase yang digunakan. 

Pada gradient voltage tinggi, electro-osmosis mendorong ion-ion 

melewati membran dinding sel bahkan pada suhu lebih rendah. 

Prinsip dasar pemanasan Ohmic terkenal dengan disipasi 

energi listrik menjadi panas, yang menghasilkan generasi energi 

internal berbanding lurus dengan kuadrat dari kekuatan medan 

listrik dan konduktivitas listrik. Suatu bahan pangan dengan 

konduktivitas listrik σ, ditempatkan di antara dua elektroda 

dengan kekuatan medan ΔV, menghasilkan laju generasi energi 

internal (internal energy generation) μ (Muhtadi dan 

Ayustaningwarno, 2010). 

 Semakin tinggi suhu yang ada pada sistem 

mengindikasikan bahwa arus listrik yang mengalir lebih banyak, 

sehingga vibrasi yang ditimbulkan semakin banyak. Reaksi 

antara arus listrik dan bahan yang menimbulkan getaran 

mengakibatkan tumbukan antar partikel. Vibrasi (getaran) ini 

menyebakan gesekan antar molekul padat dan medium 



13 
 

sekitarnya sehingga sistem menjadi panas (Keshwani, 2009). 

Menurut Gaol dkk (2013) yang menyatakan bahwa suhu yang 

semakin tinggi pada ohmic heating dapat menyebabkan 

kandungan selulosa ikut terdegradasi. 

 Proses interaksi panas dari aliran listrik dengan bahan 

mengakibatkan kandungan hemiselulosa yang mengikat 

selulosa dapat terurai dan kandungan lignin sebagai lapisan 

terluar yang menghalangi selulosa mulai turun. Panas yang 

ditimbulkan oleh resistive heating berasal dari vibrasi sel yang 

menyebabkan terjadinya friksi dan disipasi dalam bentuk panas 

yang dapat meningkatkan laju difusi alkali (Rahma, 2012).  

Konduktivitas listrik tergantung pada konsentrasi ion, maka 

memungkinkan untuk mengubahnya menggunakan perlakuan 

sederhana seperti penambahan garam. Penurunann 

konduktivitas listrik dalam sampel yang direndam air disebabkan 

hilangnya senyawa ionik dalam air (Muhtadi dan 

Ayustaningwarno, 2010). Pada Gambar 2.6 merupakan model 

pemanasan ohmic dan reaktor ohmic. 

 
Gambar 2.6 Model pemanas ohmic dan reaktor ohmic  

(Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010) 

 

2.7 Karakteristik NaOH Pada Pretreatment  

Natrium Hidroksida (NaOH) berwarna putih, berbentuk 

pellet, maupun serpihan. Bersifat sangat basa, keras, rapuh, 

dan menunjukkan pecahan hablur. Kelarutan mudah larut dalam 

air dan dalam etanol tetapi tidak larut dalam eter. Titik leleh yaitu 

318°C serta memiliki titik didih yaitu 1390°C (Daintith, 2005). 
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Cara kerja NaOH dalam mendegradasi kandungan lignin yang 

membungkus selulosa dan hemiselulosa yaitu dengan cara 

merusak lignin sehingga lignin yang membungkus akan pecah 

ataupun rusak (Dawson and Boopathy, 2008). 

Mekanisme pretreatment alkali terjadi saponifikasi inter 

molekuler ikatan silang ester xylan hemiselulosa dan komponen 

lignin dengan hemiselulosa. Alkali juga menghilangkan asetil 

dan berbagai asam uronat yang bisa mengurangi akses enzim 

terhadap selulosa dan hemiselulosa (Zheng et al, 2009). 

Pemberian larutan NaOH mengakibatkan tingkat kelarutan 

karbohidrat lebih lambat dibandingkan dengan oksidasi atau 

reaksi dengan senyawa lain sehingga kandungan karbohidrat 

dalam media menurun. Ketika tingkat kelarutan karbohidrat 

melambat terjadi reaksi oksidasi untuk membentuk senyawa 

yang lebih kompleks dan akhirnya terakumulasi hingga akan 

menyebabkan kandungan hemiselulosa pada bahan akan naik 

(Mahdy et al., 2014). 

Adanya pemberian konsentrasi larutan NaOH (basa kuat) 

pada bahan dapat menyebarkan energi melalui konduksi ionik 

yang menyebabkan pemanasan. Pemanasan ohmic pada cairan 

atau padatan dapat mengubah energi elektromagnetik menjadi 

energi panas. Proses interaksi ohmic dengan bahan ini 

mengakibatkan kandungan hemiselulosa yang mengikat 

selulosa dapat terlepas dan kandungan lignin pada dinding sel 

yang menghalangi selulosa mulai turun. Proses perusakan 

struktur pada ikatan lignin dan hemiselulosa mampu 

mengakibatkan peningkatan jumlah selulosa bebas yang ada 

pada suatu bahan. (Winarsih, 2013). 
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2.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pretreatment dengan menggunakan 

ohmic heating telah dikembangkan sebelumnya. Pada Tabel 2.3 

merupakan penelitian terdahulu mengenai pretreatment yang 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu 

Bahan Perlakuan Hasil Referensi 

10 gram 

ampas 

tebu 

Pretreatment 

menggunakan 

Microwave 

dengan NaOH 3 

M selama 40 

menit 

Meningkatkan 

kadar selulosa 

sebesar 33,1%, 

menurunkan kadar 

lignin sebesar 

12,09%, dan 

menurunkan kadar 

hemiselulosa 

sebesar 18,4% 

Widyawati 

(2014) 

    

10 gram 

ampas 

tebu 

Pretreatment 

menggunakan 

Autoclave pada 

suhu 121°C 

dengan NaOH 1% 

lama pemanasan 

60 menit 

Menurunkan kadar 

lignin sebesar 

69,90% 

Fajriutami, 

dkk (2013) 

    

10 gram 

Ampas 

tebu 

Pretreatment 

dengan metode 

alkali dengan 

NaOH 3 N proses 

pemanasan 80°C 

selama 6 jam 

Menurunkan kadar 

lignin sebesar 

70,3% dan 

meningkatkan 

kadar selulosa 

sebesar 48,23% 

Daniar 

(2014) 

    

50 gram 

Kulit 

kacang 

tanah 

Pretreatment 

dengan 

pemanasan 

resistive NaOH 

Menurunkan kadar 

lignin sebesar 

14,68% dan 

meningkatkan 

Putri (2016) 
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0,07 M pada suhu 

75°C dan 100 

mesh 

selulosa sebesar 

7,06% 

    

30 gram 

Jerami 

padi 

Pretreatment 

dengan 

pemanasan 

resistive NaOH 

0,07 M pada suhu 

75°C dan 100 

mesh 

Menurunkan kadar 

lignin sebesar 

1,39%, mengurangi 

kadar selulosa 

4,33% dan 

meningkatkan 

selulosa 8,88% 

Kumalasari 

(2016) 

    

5 gram 

Alang-

alang 

Pretreatment 

dengan 

pemanasan 

resistive NaOH 

0,07 M pada suhu 

75°C dan 100 

mesh 

Meningkatkan 

kadar selulosa 

25,73% 

Athrosy 

(2016) 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari 2018 hingga Juni 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Blender (Panasonic MX-T1GN) untuk menggiling ampas 

tebu 

2. Reaktor Ohmic (Merk Ball 1500 ml) untuk proses 

pretreatment ampas tebu 

3. Thermocouple  K sebagai sensor suhu 

4. Thermocontrol  display (Omron E5CWL-Q1TC) untuk 

menampilkan suhu dari ohmic heating 

5. Kabel konektor sebagai penghantar arus listrik 

6. Elektroda stainless stell sebagai konduktor arus listrik 

7. Ayakan mesh untuk menyaring bubuk ampas tebu 

8. Timbangan digital (HWH DJ1002A) untuk mengukur 

massa bahan perlakuan 

9. Spatula sebagai pengaduk dan membersihkan tabung 

ohmic heating 

10. Gelas ukur untuk mengukur volume larutan NaOH 

11. Stopwatch untuk menghitung waktu pretreatment 

12. Oven (Tamson) untuk mengeringkan bahan 

13. Kertas saring untuk menyaring bubuk ampas tebu hasil 

pretreatment 
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14. pH meter (ATC tipe PH-009) untuk mengukur pH larutan 

sebelum dan sesudah pretreatment 

15. Cawan petri sebagai wadah sampel bubuk ampas tebu 

ketika di oven 

16. Plastik klip sebagai tempat sampel bubuk ampas tebu 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Ampas tebu sebagai bahan perlakuan 

2. Aquades sebagai pengencer NaOH dan H2SO4 

3. NaOH sebagai larutan untuk memecah lignin pada 

proses pretreatment ampas tebu 

4. H2SO4 berfungsi sebagai katalis pada proses pengujian 

ligoselulosa 

 

3.2.3 Spesifikasi Alat 

Adapun gambar reaktor ohmic heating dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Reaktor ohmic heating 

1 

5 

4 

2 

6 

3 
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Keterangan: 

1. Tabung reaktor sebagai tempat proses pretreatment 

2. Elektroda stainless stell sebagai konduktor arus listrik 

3. Kabel konektor sebagai penghantar arus listrik 

4. Thermocouple K sebagai sensor suhu 

5. Multimeter sebagai pengukur kuat arus listrik 

6. Thermocontrol display untuk menampilkan suhu 

 

Pada reaktor Ohmic Heating, sensor yang terdapat 

thermocouple K dimasukkan kedalam sebuah tabung reaktor 

dan dilem dengan lem pipa agar melekat dan tidak bocor pada 

saat pretreatment berlangsung. Berikut merupakan spesifikasi 

reaktor Ohmic Heating. 

 

Nama : Reaktor Ohmic Heating 

Kapasitas : 1500 ml 

Voltase : 220 V 

Kuat arus : 0,2 A 

Daya : 44 W 

Energi : 0,00792 kwh 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pretreatment 

adalah analisis pengaruh konsentrasi NaOH dan suhu 

pemanasan ohmic terhadap kandungan lignoselulosa (lignin, 

selulosa, hemiselulosa) pada ampas tebu untuk menentukan 

kombinasi faktor mana yang terbaik dalam proses pretreatment 

ampas tebu. 

Pada penelitian pretreatment bubuk ampas tebu dengan 

pemanasan ohmic ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang tersusun atas 2 faktor. Faktor 1 merupakan 

konsentrasi larutan NaOH yaitu menggunakan konsentrasi 0,03 

M; 0,05 M dan 0,07 M. Faktor 2 merupakan suhu pemanasan 
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yaitu 65°C, 75°C dan 85°C. Dari kombinasi faktor didapatkan 9 

perlakuan dan dilakukan 3 kali ulangan sehingga terdapat 27 

pelakuan dan 3 perlakuan tanpa dilakukan pretreatment yang 

dijadikan sebagai perlakuan kontrol, sehingga didapatkan 30 

sampel percobaan dari pengaruh konsentrasi NaOH dan suhu 

pemanasan. Pada Tabel 3.1 merupakan variabel penelitian dan 

kombinasi dari setiap variabel 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

Konsentrasi NaOH 

(M) 

Suhu Pemanasan °C (T) 

65 

(T1) 

75 

(T2) 

85 

(T3) 

0,03 (M1) M1T1 M1T2 M1T3 

0,05 (M2) M2T1 M2T2 M2T3 

0,07 (M3) M3T1 M3T2 M3T3 

Keterangan: 

Perlakuan pertama adalah konsentrasi larutan (M), yaitu: 

M1 = Konsentrasi NaOH 0,03 M  

M2 = Konsentrasi NaOH 0,05 M  

M3 = Konsentrasi NaOH 0,07 M 

Perlakuan kedua adalah suhu pemanasan (T), yaitu: 

T1 = suhu pemanasan 65 °C 

T2 = suhu pemanasan 75 °C 

T3 = suhu pemanasan 85 °C 

 

Kombinasi perlakuan tersebut dapat dijadikan model 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai berikut: 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Dimana : 

Yijk = pengamatan hasil pengulangan perlakuan ke-k yang 

terjadi karena pengaruh bersama taraf ke-i faktor A 

(Konsentrasi NaOH) dan taraf ke-j faktor B (waktu 

pretreatment) 
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μ = rata-rata umum 

αi = pengaruh taraf ke-i faktor A (konsentrasi NaOH) 

βj = pengaruh taraf ke-j faktor B (waktu pretreatment) 

(αβ)ij= pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j 

faktor B 

εijk  =kesalahan (galat) percobaan ke-k dalam kombinasi 

perlakuan konsentrasi NaOH i dan waktu pretreatment j 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Bubuk Ampas Tebu 

Bahan yang digunakan yaitu ampas tebu. Ampas tebu 

didapatkan dari PG Kebon Agung, Pakisaji, Malang, Jawa 

Timur, Indonesia. Ampas tebu yang didapatkan sudah dalam 

bentuk tercacah dan semi kering sehingga, perlu dikeringkan 

lagi menggunakan panas matahari selama 12 jam. Setelah itu 

ampas tebu digiling supaya lebih halus dan dilakukan 

pengayakan menggunakan ayakan 100 mesh. Bubuk ampas 

tebu yang berukuran 100 mesh dioven selama 24 jam dengan 

suhu 105°C. Pada Gambar 3.2 merupakan diagram alir proses 

persiapan bubuk ampas tebu 
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Gambar 3.2 Diagram alir proses persiapan ampas tebu 

 

3.4.2 Perlakuan Pretreatment 

Proses pretreatment dilakukan dengan metode ohmic 

heating. Bubuk ampas tebu berukuran 100 mesh yang 

digunakan sebagai bahan perlakuan pretreatment ditimbang 

sebanyak 10 gram. Bubuk ampas tebu dicampurkan dengan 

larutan NaOH 100 ml dengan konsentrasi sesuai pada 

rancangan penelitian diletakkan dalam reaktor ohmic heating. 

Setelah itu dilakukan pengukuran pH untuk mengetahui 

pH larutan bahan sebelum dimasukkan dalam reaktor ohmic 

heating. Selanjutnya pretreatment ampas tebu dilakukan 

menggunakan ohmic heating dengan cara dialirkan listrik 

Pengayakan 100 mesh 

Bubuk ampas tebu 100 

mesh 

Pengeringan dengan oven pada suhu 105°C 24 jam 

Bubuk ampas tebu 

Analisa 

kandungan 

lignin, selulosa, 

hemiselulosa. 

Selesai 

x 
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tegangan 220 V dengan kuat arus 0,2 A dan daya 44 watt dari 

kedua elektroda pada ujung reaktor hingga mencapai suhu 

pemanasan yang telah ditentukan yaitu pada suhu 65°C, 75°C 

dan 85°C. 

Proses pretreatment ohmic heating dihentikan setelah 

mencapai suhu set point dan dicatat waktu akhir untuk 

mengetahui durasi pemanasan. Kemudian reaktor dibuka 

untuk mendinginkan larutan dan dilakukan pengukuran pH 

akhir setelah pretreatment. Selanjutnya bubuk ampas tebu 

dipisahkan dari larutan NaOH dengan cara disaring 

menggunakan kain saring dan dikeringkan di dalam oven 

selama 3 jam pada suhu 105°C untuk menghilangkan air dan 

sisa NaOH pada bubuk ampas tebu yang telah di pretreatment 

agar enzim-enzim tidak dapat bekerja. Sampel kemudian diuji 

kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa dengan metode 

Chesson. Pada Gambar 3.3 diagram alir proses pretreatment 

ampas tebu menggunakan pemanasan ohmic 
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Gambar 3.3 Diagram alir proses pretreatment ampas tebu  

menggunakan pemanasan ohmic  
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3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian Kadar Air 

Pengujian kadar air dilakukan untuk mengetahui kadar 

air dalam ampas tebu sebelum dan sesudah pretreatment. 

Sampel bubuk ampas tebu sebanyak 3 gram ditimbang dalam 

cawan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C 

selama 3 jam. Setiap sampel bahan bubuk ampas tebu 

diletakkan kedalam oven tidak bertumpuk agar penguapan 

terjadi secara sempurna. Perhitungan kadar air ampas tebu 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 (%) =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100 %  ................ (3.1) 

 

3.5.2 Pengujian Kandungan Lignoselulosa 

Pengujian dilakukan berdasarkan Metode Chesson 

(Datta, 1981) meliputi kandungan selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Satu gram sampel kering (berat a) ditambahkan dengan 

150 ml H2O dan direfluks pada suhu 100 °C dengan water 

bath selama 1 jam. Proses refluks dengan water bath 

dilakukan untuk menstabilkan volume pencampuran 

bahan baku dengan H2O. 

2. Hasilnya disaring, residu dicuci dengan aquades panas 

sampai netral (volume 300 ml). 

3. Residu kemudian dikeringkan dengan oven sampai 

beratnya konstan. Pengeringan pada suhu 105  °C  

dengan waktu 1 jam dan kemudian ditimbang (berat b). 

4. Residu ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N dan direfluks pada 

suhu 100 °C dengan water bath selama 1 jam. 

5. Hasilnya disaring dan dicuci dengan aquades panas 

sampai netral (300 ml) dan residunya dikeringkan dengan 

oven sampai konstan pada suhu 105  °C  selama 1 jam 

dan kemudian ditimbang (berat c). 



26 
 

6. Residu kering ditambahkan 10 ml H2SO4 72% (v/v) dan 

direndam pada suhu kamar selama 4 jam. 

7. Ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N dan direfluks pada suhu 

100 °C dengan water bath selama 1 jam pada pendingin 

balik. 

8. Residu disaring dan dicuci dengan aquades panas sampai 

netral (400 ml). 

9. Residu kemudian dikeringkan dengan oven sampai 

konstan pada suhu 105  °C  selama 1 jam dan kemudian 

ditimbang (berat d). 

10. Selanjutnya residu diabukan dan ditimbang (berat e). 

 

Perhitungan kadar selulosa, hemiselulosa dan lignin 

menggunakan rumus berikut ini: 

 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 (%) =  
𝑐 − 𝑑

𝑎
 𝑥 100 %  ................................... (3.2) 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 (%) =  
𝑏−𝑐

𝑎
 𝑥 100 %  ............................ (3.3) 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (%) =  
𝑑−𝑒

𝑎
 𝑥 100 %  ....................................... (3.4) 

 

3.5.3 Analisa Data 

Analisa data dilakukan setelah proses pretreatment dari 

ampas tebu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis sidik ragam Analysis of Variance 

(ANOVA) pada taraf nyata 5% dan 1%. Analisis data untuk 

mengetahui parameter-parameter pengamatan yang diuji 

memiliki pengaruh pada setiap perlakuan. Apabila hasil 

menunjukkan terdapat beda nyata, maka dilakukan uji beda 

nyata terkecil (BNT) dengan selang kepercayaan 5%. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap Waktu 

Pretreatment 

Pada penelitian dilakukan pengukuran lama waktu 

pretreatment pada pemanasan ohmic untuk mencapai suhu 

yang sudah ditentukan (65°C, 75°C dan 85°C). Pemanasan 

ohmic adalah pemanasan bahan dengan melewatkan bahan 

pada aliran listrik yang berupa pembangkitan panas secara 

internal akibat adanya tahanan listrik dalam bahan (Sastry, 

2008). Panas yang dihasilkan dalam makanan disebabkan arus 

listrik yang lewat dan menimbulkan panas akibat tahanan pada 

bahan pangan. Pemanasan ohmic pada pretreatment ini 

diaplikasikan pada bahan berlignoselulosa yaitu ampas tebu 

yang menggunakan prinsip kerja seperti pada bahan pangan. 

Gambar 4.1 merupakan gambar yang menunjukkan lama waktu 

pemanasan pada pretreatment pemanasan ohmic dalam satuan 

menit.  

 
Gambar 4.1 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap lama waktu pretreatment ampas tebu 
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Dari Gambar 4.1 lama waktu pretreatment pada masing-

masing perlakuan berbeda-beda. Dari grafik diatas 

menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 

yang ditentukan tergantung dengan konsentrasi larutan NaOH. 

Waktu pretreatment paling lama adalah 34,74 menit yaitu pada 

konsentrasi larutan NaOH 0,07 M dengan suhu 85°C. 

Berdasarkan analisis sidik ragam ANOVA lama waktu 

pretreatment pada Lampiran 2 menunjukkan perlakuan 

konsentrasi larutan NaOH dan suhu pemanasan ohmic 

memberikan pengaruh nyata terhadap waktu pemanasan 

sehingga perlu dilakukan uji lanjut BNT (α<0,05). Uji lanjut yang 

dilakukan menggunakan BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan 

α<0,05 pada faktor konsentrasi larutan NaOH dapat dilihat pada 

Tabel 4.1sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor konsentrasi larutan 

NaOH 

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

0,07 M 30,64 a 

0,05 M 38,44 b 

0,03 M 78,55 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pada faktor konsentrasi larutan NaOH terdapat perbedaan 

antara waktu pemanasan pada konsentrasi larutan NaOH 0,07 

M; 0,05 M; dan 0,03 M dilihat dari notasi yang ditunjukkan 

berbeda (a, b, dan c). Rata-rata waktu pemanasan terlama pada 

konsentrasi larutan NaOH 0,03 M yaitu 78,55 menit. Rata-rata 

waktu pemanasan tercepat pada konsentrasi 0,07 M yaitu 30,64 

menit. Dengan demikian semakin tinggi konsentrasi larutan 

NaOH, maka semakin cepat waktu pemanasan pretreatment. 

Hasil uji lanjut pada suhu pemanasan ohmic dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor suhu pemanasan ohmic 

Suhu Pemanasan Rata-rata Notasi 

65°C 36,54 a 

75°C 48,36 b 

85°C 62,52 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pda faktor suhu pemanasan ohmic terdapat perbedaan antara 

waktu pemanasan pada suhu pemanasan 65°C, 75°C dan 85°C 

dilihat dari notasi yang ditunjukkan berbeda (a, b, dan c). Rata-

rata waktu pemanasan terlama pada suhu 85°C yaitu 62,52 

menit. Rata-rata waktu pemanasan tercepat pada suhu 65°C 

yaitu 36,54 menit. Dengan demikian semakin rendah suhu 

pemanasan, maka semakin cepat waktu pemanasan 

pretreatment. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa waktu 

pemanasan bergantung pada konsentrasi larutan NaOH yang 

digunakan dan suhu pemanasan pada reaktor ohmic. Pada 

suhu 85°C membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan 

perlakuan lainnya. Ini dikarenakan pencapaian suhu pada titik 

yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan pencapaian suhu pada titik yang lebih 

rendah. 

Pada konsentrasi larutan NaOH hasil penelitian, pada 

konsentrasi 0,07 M merupakan larutan elektrolit yang lebih 

pekat dibandingkan yang lainnya. Apabila larutan elektrolit 

semakin pekat konsentrasinya, maka daya hantar listrik akan 

semakin besar dan menyebabkan kenaikan suhu pada bahan 

akan semakin cepat. Hal ini akan memicu kecepatan aliran 

listrik. Dengan pemberian konsentrasi NaOH yang lebih besar 

maka akan mempercepat lama waktu pemanasan pada 

pretreatment ohmic heating. Peningkatan laju difusi alkali 

kedalam jaringan sel-sel sehingga kecepatan reaksi modifikasi 
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dapat ditingkatkan dan lama pengolahan dapat diturunkan 

(Salengke, 2000). 

 

4.2 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap pH 

Sebelum dan pH Sesudah Pretreatment 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pH sebelum 

pretreatment dan sesudah pretreatment untuk mengetahui 

perbedaan nilai pH dan pengaruh pada setiap perlakuan yang di 

pengaruhi oleh konsentrasi larutan NaOH dan suhu pemanasan. 

Nilai pH larutan proses pretreatment dapat dilihat pada Tabel 

4.3 merupakan nilai pH yang diperoleh sebelum pretreatment 

dan sesudah pretreatment. 

Tabel 4.3 pH larutan sebelum dan sesudah pretreatment  

Konsentrasi 

(M) 

Suhu °C 

(T) 

Rata-rata 

sebelum 

pretreatment 

Rata-rata 

sesudah 

pretreatment 

0,03 65 12,10 10,23 

 75 12,13 10,20 

 85 12,13 10,13 

0,05 65 12,23 10,33 

 75 12,27 10,20 

 85 12,23 10,07 

0,07 65 12,40 10,30 

 75 12,40 10,20 

 85 12,40 10,13 

 

Dari Tabel 4.3 bahwa pada tiap perlakuan pH mengalami 

penurunan setelah dilakukan proses pretreatment 

menggunakan ohmic heating. Selisih penurunan pH juga terjadi 

dikarenakan pengaruh besarnya konsentrasi. Berdasarkan 

analisis sidik ragam ANOVA pH sebelum dan sesudah 

pretreatment pada Lampiran 3 perlakuan konsentrasi larutan 

NaOH dan suhu pemanasan ohmic memberikan pengaruh 

nyata terhadap waktu pemanasan sehingga perlu dilakukan uji 
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lanjut BNT (α<0,05). Uji lanjut yang dilakukan menggunakan 

BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan α<0,05 pada faktor 

konsentrasi larutan NaOH dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor konsentrasi larutan 

NaOH 

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

0,03 M 5,80 a 

0,05 M 6,13 b 

0,07 M 6,57 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pada faktor konsentrasi larutan NaOH terdapat perbedaan 

selisih pH pada konsentrasi larutan NaOH 0,03 M; 0,05 M; dan 

0,07 M dilihat dari notasi yang ditunjukkan berbeda (a, b, dan c). 

Rata-rata selisih pH terkecil pada konsentrasi larutan NaOH 

0,03 M yaitu 5,80. Rata-rata selisih pH terbesar pada 

konsentrasi 0,07 M yaitu 6,57. Dengan demikian semakin tinggi 

konsentrasi larutan NaOH, maka semakin besar selisih pH yang 

dihasilkan pada saat dilakukan pretreatment. Hasil uji lanjut 

pada suhu pemanasan ohmic dapat dilihat pada Tabel 4.5 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor suhu pemanasan ohmic 

Suhu Pemanasan Rata-rata Notasi 

65°C 5,87 a 

75°C 6,20 b 

85°C 6,43 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pda faktor suhu pemanasan ohmic terdapat perbedaan antara 

waktu pemanasan pada suhu pemanasan 65°C, 75°C dan 85°C 

dilihat dari notasi yang ditunjukkan berbeda (a, b, dan c). Rata-

rata selisih pH terkecil pada suhu 65°C yaitu 5,87. Rata-rata 
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selisih pH terbesar pada suhu 85°C yaitu 6,43. Dengan 

demikian semakin tinggi suhu pemanasan, maka semakin besar 

selisih pH yang dihasilkan pada saat dilakukan pretreatment. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selisih 

pH bergantung pada konsentrasi larutan NaOH yang digunakan 

dan suhu pemanasan pada reaktor ohmic. Selisih atau 

penurunan pH yang terjadi pada semua perlakuan dikarenakan 

adanya perbedaan konsentrasi larutan yaitu 0,03 M; 0,05 M dan 

0,07 M serta adanya variasi suhu pemanasan 65°C, 75°C dan 

85°C. Penurunan pada nilai pH ini dikarenakan saat dilakukan 

pretreatment dengan menggunakan ohmic menyebabkan 

timbulnya panas sehingga terjadi reaksi pembentukan garam 

antara asam lemah yang terdapat didalam lignin dengan ion 

OH- yang berasal dari basa kuat terdapat pada larutan alkali 

NaOH. Menyebabkan berkurangnya kandungan OH- dan ion H+ 

akan meningkat jumlahnya bila dibandingkan dengan ion OH-. 

Semakin tinggi konsentrasi NaOH yang terkandung dalam 

larutan alkali, maka semakin banyak pula kandungan OH- yang 

berkurang dikarenakan kandungan H+ sehingga pada larutan 

akan menjadi lebih asam dari sebelumnya (Baig and Brunner, 

2006). Semakin lama waktu pemanasan dan semakin tinggi 

konsentrasi larutan NaOH akan menyebabkan semakin tinggi 

nilai penurunan pH. Nilai penurunan pH ini karena semakin 

banyaknya ion OH- yang terambil dan diidentifikasikan pada 

proses difusi alkali yang tinggi terhadap bahan tersebut (Yosua, 

2016). 

 

4.3 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap 

Rendemen Pretreatment 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran rendemen 

menggunakan faktor konsentrasi larutan NaOH dan suhu 

pemanasan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecermatan dalam 

penelitian serta mengetahui massa yang tersisa pada saat 
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proses pretreatment. Perhitungan rendemen dari berat padatan 

bubuk ampas tebu hasil pretreatment dibagi dengan berat 

bubuk ampas tebu sebelum pretreatment dikalikan 100%. Hasil 

akhir rendemen ampas tebu yang didapatkan dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 merupakan gambar rendemen hasil pretreatment. 

 
Gambar 4.2 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap rendemen pretreatment ampas tebu 

 

Dari Gambar 4.2 dihasilkan nilai rata-rata rendemen pada 

masing-masing perlakuan yang berbeda. Berdasarkan analisis 

sidik ragam ANOVA hasil rendemen pretreatment pada 

Lampiran 4 perlakuan konsentrasi larutan NaOH dan suhu 

pemanasan ohmic tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap 

hasil rendemen. Pada perlakuan variasi konsentrasi larutan 

NaOH pada penelitian juga tidak memberikan pengaruh nyata. 

Selain itu, perlakuan suhu pemanasan juga tidak memberikan 

pengaruh nyata. Karena tidak ada pengaruh maka tidak 

diperlukan uji lanjut BNT. 

Adanya perbedaan konsentrasi pada larutan NaOH yang 

menyebabkan nilai rendemen pretreatment yang berbeda-beda. 
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Menurunnya massa bahan rendemen terjadi karena proses 

penyaringan bahan dengan larutan yang menimbulkan bahan 

menempel pada kertas saring dan juga terbawa oleh aquades 

dikarenakan ukuran partikel yang lebih kecil. Sehingga bahan 

menjadi ikut terbuang dan hilang. 

 

4.4 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap Kadar 

Air Pretreatment 

Pengukuran kadar air untuk mengetahui kandungan air 

yang terdapat dalam bahan. Pada penelitian ini dilakukan 

pengukuran kadar air bahan sebelum pretreatment pada sampel 

kontrol (tanpa pretreatment) dan pengukuran kadar air bahan 

sesudah pretreatment. Pengukuran dilakukan dengan cara 

diambil sedikit dari sampel bahan pretreatment yang kemudian 

di oven. Dimana berat awal adalah massa bubuk ampas tebu 

sebelum pretreatment yaitu 10 gram. Gambar 4.3 merupakan 

hasil pengukuran kadar air dalam penelitian. 

 
Gambar 4.3 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap kadar air pretreatment ampas tebu 
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Dari Gambar 4.3 kadar airpada masing-masing perlakuan 

berbeda-beda. Dari grafik diatas menunjukkan kadar air yang 

dihasilkan tergantung dengan konsentrasi larutan NaOH dan 

suhu pemanasan. Kadar air tertinggi pada perlakuan dengan 

suhu 65°C dan konsentrasi 0,03 M sebesar 25,49%. Sedangkan 

kadar air terendah pada perlakuan dengan suhu 85°C dan 

konsentrasi 0,07 M yaitu 17,65%. Dapat dilihat pada grafik 

bahwa kadar air mengalami penurunan dikarenakan 

bertambahnya konsentrasi larutan NaOH dan suhu pemanasan. 

Berdasarkan analisis sidik ragam ANOVA kadar air 

pretreatment pada Lampiran 5 pada perlakuan konsentrasi 

larutan NaOH diperoleh data yang berpengaruh sangat nyata 

terhadap kadar air ampas tebu. Pada perlakuan suhu 

pemanasan diperoleh data yang berpengaruh sangat nyata 

terhadap kadar air ampas tebu. Namun interaksi antara kedua 

perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air. Uji lanjut 

yang dilakukan menggunakan BNT (Beda Nyata Terkecil) 

dengan α<0,05 pada faktor konsentrasi larutan NaOH dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor konsentrasi larutan 

NaOH 

Konsentrasi Rata-rata Notasi 

0,07 M 57,49 a 

0,05 M 63,61 b 

0,03 M 70,58 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pada faktor konsentrasi larutan NaOH terdapat perbedaan kadar 

air pada konsentrasi larutan NaOH 0,07 M; 0,05 M; dan 0,03 M 

dilihat dari notasi yang ditunjukkan berbeda (a, b, dan c). Kadar 

air terendah pada konsentrasi larutan NaOH 0,07 M yaitu 

57,49%. Kadar air terbesar pada konsentrasi 0,03 M yaitu 

70,58%. Dengan demikian semakin tinggi konsentrasi larutan 
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NaOH, maka semakin rendah kadar air yang dihasilkan pada 

saat pretreatment. Hasil uji lanjut pada suhu pemanasan ohmic 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil uji lanjut BNT terhadap faktor suhu pemanasan ohmic 

Suhu Pemanasan Rata-rata Notasi 

85°C 60,36 a 

75°C 63,64 b 

65°C 67,68 c 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa uji lanjut BNT 

pda faktor suhu pemanasan ohmic terdapat perbedaan antara 

kadar air pada suhu pemanasan 85°C, 75°C dan 65°C dilihat 

dari notasi yang ditunjukkan berbeda (a, b, dan c). Kadar air 

terendah pada suhu pemanasan 85°C yaitu 60,36%. Kadar air 

terbesar pada suhu pemanasan 65°C yaitu 67,68%. Dengan 

demikian semakin tinggi suhu pemanasan, maka semakin 

rendah kadar air yang dihasilkan pada saat pretreatment. 

Pada proses pretreatment terjadi reaksi pembentukan 

garam karena lignin ampas tebu yang mengandung asam lemah 

dan larutan alkali yang mengandung basa kuat. Penguraian 

kandungan air pada ampas tebu terjadi karena reaksi 

pembentukan garam. Sehingga makin berkurangnya kandungan 

air pada ampas tebu. Semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH 

dan semakin tinggi suhu pemanasan yang digunakan maka 

akan semakin banyak yang terurai sehingga kadar air pada 

bahan akan semakin menurun pada setiap penambahan 

konsentrasi larutan NaOH dan suhu pemanasan yang 

digunakan. Pindah panas massa selama proses pemanasan 

ditandai dengan hilangnya kandungan air pada bahan. 

Hilangnya kandungan air pada bahan terjadi dikarenakan 

penguapan air pada bagian kerak yang menimbulkan 

penurunan pengikatan air bahan pada saat terjadi kenaikan 

suhu (Hallstrom, 1980). 
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4.5 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap Kadar 

Lignoselulosa 

4.5.1 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap 

Kandungan Hemiselulosa 

Pada penelitian ini dilakukan pretreatment ampas tebu 

dengan menggunakan ohmic heating. Pengukuran kadar 

lignoselulosa yaitu meliputi kadar hemiselulosa, kadar 

selulosa, dan kadar lignin awal pada bahan (sebelum 

pretreatment) dilakukan untuk mengetahui perubahan kadar 

hemiselulosa, selulosa dan lignin bahan setelah dilakukan 

pretreatment. Bubuk ampas tebu sebelum dan sesudah 

pretreatment dianalisa kandungan hemiselulosa, selulosa dan 

lignin dengan menggunakan metode Chesson. 

Pada Gambar 4.4 didapatkan nilai kandungan 

hemiselulosa ampas tebu sebelum dipretreatment rata-rata 

setelah dilakukan tiga kali pengujian dengan menggunakan 

metode Chesson sebelum pretreatment sebesar 18,90%. 

Peningkatan hemiselulosa tertinggi pada konsentrasi larutan 

NaOH 0,07 M yaitu 8,01%. Menurut Dahani et al (2016), 

ampas tebu mengandung hemiselulosa 17-23%, selulosa 26-

43% dan lignin 13-22%. Perbedaan kandungan hemiselulosa 

tersebut dikarenakan faktor diantaranya perbedaan proses 

budidaya tanaman tebu atau pemeliharaan serta nutrisi yang 

didapatkan selama budidaya tanaman tebu tersebut. Besarnya 

kandungan hemiselulosa bubuk ampas tebu sebelum dan 

sesudah pretreatment dapat dilihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap kandungan hemiselulosa sebelum dan sesudah 

pretreatment ampas tebu 

 

Pada penelitian kandungan hemiselulosa mengalami 

kenaikan setelah dilakukan pretreatment. Dari Gambar 4.4 

didapatkan juga hasil kandungan hemiselulosa yang berbeda-

beda tiap perlakuan. Dari grafik diatas menunjukkan 

kandungan hemiselulosa mengalami kenaikan tergantung 

dengan konsentrasi larutan NaOH. Kandungan hemiselulosa 

yang mengalami kenaikan tertinggi adalah pada konsentrasi 

larutan NaOH 0,07 M dan suhu pemanasan 75°C. Kandungan 

hemiselulosa yang naik setelah proses pretreatment 

disebabkan karena pengaruh adanya penambahan larutan 

NaOH mengakibatkan tingkat kelarutan karbohidrat lebih 

lambat dibandingkan dengan oksidasi atau reaksi dengan 

senyawa lain sehingga kandungan karbohidrat dalam media 
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menurun. Ketika tingkat kelarutan karbohidrat melambat terjadi 

reaksi oksidasi untuk membentuk senyawa yang lebih 

kompleks dan akhirnya terakumulasi hingga kandungan 

hemiselulosa naik (Mahdy et al., 2014). 

 

4.5.2 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap 

Kandungan Selulosa 

 Pengukuran kadar lignoselulosa yaitu meliputi kadar 

hemiselulosa, kadar selulosa, dan kadar lignin awal pada 

bahan (sebelum pretreatment) dilakukan untuk mengetahui 

perubahan kadar hemiselulosa, selulosa dan lignin bahan 

setelah dilakukan  pretreatment. Bubuk ampas tebu sebelum 

dan sesudah pretreatment dianalisa kandungan selulosa 

dengan menggunakan metode Chesson. Didapatkan nilai 

kandungan selulosa ampas tebu sebelum dipretreatment rata-

rata setelah dilakukan tiga kali pengujian dengan 

menggunakan metode Chesson sebelum pretreatment 

sebesar 40,62%. Peningkatan selulosa tertinggi pada 

konsentrasi larutan NaOH 0,07 M dan suhu pemanasan 75°C 

yaitu 3,82%. Namun pada penggunaan suhu pemanasan 85°C 

mengalami penurunan. Peningkatan kandungan selulosa 

dapat dilihat pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap kandungan selulosa sebelum dan sesudah pretreatment 

ampas tebu 

 

Pada penelitian kandungan selulosa mengalami 

kenaikan setelah dilakukan pretreatment. Dari Gambar 4.5 

didapatkan juga hasil kandungan selulosa yang berbeda-beda 

tiap perlakuan. Dari grafik diatas menunjukkan kandungan 

selulosa mengalami kenaikan tergantung dengan konsentrasi 

larutan NaOH. Kandungan selulosa yang mengalami kenaikan 

tertinggi adalah pada konsentrasi larutan NaOH 0,07 M dan 

suhu pemanasan 75°C. Peningkatan suhu pemanasan dapat 

menyebabkan selulosa ikut terdegradasi jika konsentrasi 

larutan NaOH semakin tinggi. Sehingga perlakuan optimal 

untuk peningkatan selulosa adalah pada suhu 75°C dan 

konsentrasi NaOH 0,07 M. Proses perusakan struktur pada 

ikatan lignin dan hemiselulosa mampu mengakibatkan 
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peningkatan jumlah selulosa bebas yang ada pada suatu 

bahan. Adanya penambahan konsentrasi larutan NaOH (basa 

kuat) pada bubuk ampas tebu dapat menyebarkan energi 

melalui konduksi ionik yang menyebabkan pemanasan. 

Pemanasan ohmic pada cairan atau padatan dapat mengubah 

energi elektromagnetik menjadi energi panas. Proses interaksi 

ohmic dengan bahan ini mengakibatkan kandungan 

hemiselulosa yang mengikat selulosa dapat terlepas dan 

kandungan lignin pada dinding sel yang menghalangi selulosa 

mulai turun (Winarsih, 2013). 

 

4.5.3 Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Suhu Terhadap 

Kandungan Lignin 

  Pengukuran kadar lignoselulosa yaitu meliputi kadar 

hemiselulosa, kadar selulosa, dan kadar lignin awal pada 

bahan (sebelum pretreatment) dilakukan untuk mengetahui 

perubahan kadar hemiselulosa, selulosa dan lignin bahan 

setelah dilakukan  pretreatment. Bubuk ampas tebu sebelum 

dan sesudah pretreatment dianalisa kandungan lignin dengan 

menggunakan metode Chesson. Didapatkan nilai kandungan 

lignin ampas tebu sebelum dipretreatment rata-rata setelah 

dilakukan tiga kali pengujian dengan menggunakan metode 

Chesson sebelum pretreatment sebesar 21,71%. Penurunan 

lignin tertinggi pada konsentrasi dan suhu pemanasan 0,07 M 

75°C yaitu 7,86%. Pada suhu pemanasan 75°C didapatkan 

semakin besar penggunaan konsentrasi larutan NaOH maka 

semakin besar penurunan lignin yang terjadi. Perubahan 

kandungan lignin ampas tebu setelah pretreatmentdapat dilihat 

pada Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Perlakuan suhu pemanasan dan konsentrasi NaOH 

terhadap kandungan lignin sebelum dan sesudah pretreatment ampas 

tebu 

 

Pada penelitian kandungan lignin mengalami penurunan 

setelah dilakukan pretreatment. Dari Gambar 4.6 didapatkan 

juga hasil kandungan lignin yang berbeda-beda tiap perlakuan. 

Dari grafik diatas menunjukkan kandungan lignin mengalami 

penurunan tergantung dengan konsentrasi larutan NaOH dan 

suhu pemanasan. Peningkatan konsentrasi larutan NaOH 

akan meningkatkan proses pendegradasian lignin. Adanya 

penambahan NaOH pada proses pretreatment dapat 

menurunkan kandungan lignin. Penurunan kandungan lignin 

disebabkan karena reaksi ikatan lignin yang terlepas menjadi 

lebih cepat. Peningkatan konsentrasi larutan NaOH berarti 

meningkatkan jumlah OH- didalam cairan. Ini akan terjadi 

pemutusan ikatan pada struktur dasar pembentuk lignin, 
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sehingga lignin menjadi lebih mudah untuk dilarutkan 

(Jalaluddin dan Rizal, 2005). 

Semakin tinggi suhu yang mengalir pada sistem 

menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir semakin 

banyak, sehingga getaran yang dihasilkan oleh bubuk ampas 

tebu dan larutan NaOH semakin banyak. Hal ini menunjukkan 

reaksi pemutusan lignin pada bahan semakin besar. Semakin 

tinggi konsentrasi NaOH maka semakin besar pengurangan 

kandungan lignin pada bahan. Semakin tinggi suhu 

pemanasan ohmic maka semakin kecil pengurangan 

kandungan lignin pada bahan. Penurunan lignin akibat 

pemanasan ohmic disebabkan terjadinya interaksi antara arus 

listrik dan bahan sehingga menimbulkan getaran 

mengakibatkan tumbukan antar partikel bubuk ampas tebu. 

Getaran (vibrasi) ini menyebabkan gesekan antar molekul 

polar dan medium disekitarnya sehingga sistem menjadi panas 

(Keshwani, 2009). Tumbukan panas pada bahan disebabkan 

oleh arus listrik yang mengalir. Semakin tinggi suhu maka arus 

listrik yang mengalir lebih banyak, sehingga vibrasi yang 

ditimbulkan oleh bubuk ampas tebu semakin banyak. 

Berdasarkan pengurangan atau degradasi kandungan 

lignin serta peningkatan selulosa dan hemiselulosa maka 

dipilih perlakuan paling optimum pada penelitian ini. Perlakuan 

terbaik yaitu pada pretreatment dengan konsentrasi larutan 

NaOH 0,07 M dan suhu pemanasan 75°C. Pada perlakuan 

tersebut dihasilkan pengurangan lignin yaitu 7,86% dan 

peningkatan hemiselulosa 8,01% serta peningkatan selulosa 

tertinggi yaitu 3,82%. 

 

4.6 Analisis Kebutuhan Energi, Biaya dan Bahan Kimia 

 Kebutuhan energi perlu dilakukan analisis agar produksi 

bioetanol yang akan diproduksi dalam skala besar nantinya. 

Analisis kebutuhan energi yang mencakup kebutuhan energi 
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listrik selama proses pretreatment dengan ohmic heating. Pada 

perlakuan terbaik lama waktu pretreatment adalah 10,62 menit 

atau 0,18 jam. Tegangan yang digunakan pada proses 

pretreatment adalah 220 V dengan kontrol arus listrik dijaga 0,2 

A. Sehingga didapatkan daya yang merupakan perkalian antara 

tegangan dan arus listrik yaitu 44 W. Sehingga energi listrik 

yang diperlukan adalah 0,00792 kWh dan biaya yang digunakan 

adalah Rp.10,93,00. Pretreatment dengan ohmic heating jauh 

lebih murah dibandingkan dengan pretreatment seperti 

microwave sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.8 

Penggunaan bahan kimia larutan NaOH pada penelitian juga 

rendah dibandingkan dengan pretreatment menggunakan 

microwave dan autoclave. Perlakuan menggunakan microwave 

dengan konsentrasi larutan 3 M dan waktu pretreatment 40 

menit berdasarkan (Widyawati, 2014). Pada Tabel 4.9 

perbandingan hasil pretreatment menggunakan ohmic heating 

pada bahan jerami padi dan ampas tebu. 

 

Tabel 4.8 Perbandingan kebutuhan energi dan biaya pretreatment 

ohmic heating, microwave, dan autoclave 

 
Micro 

wave* 
Hasil 

Ohmic 

Heating 
Hasil 

Auto 

clave ** 
Hasil 

Bahan 
Ampas 

tebu 
 

Ampas 

tebu 
 

Jerami 

padi 

 

 

Spesifi 

kasi alat 

Panaso 

nic NN-

GD 371 

M 

Frekuen

si 2450 

MHz 

Pening

katan 

kadar 

selulo 

sa 

33,1% 

Penu 

runan 

kadar 

Tegang

an 220 

V 

Kuat 

arus 0,2 

A 

Peningka

tan kadar 

selulosa 

3,82% 

Penurun

an kadar 

lignin 

7,86% 

Peningka

Tekana

n 

304,05 

kPa 

Tegang

an 220 

V 

Penu 

runan 

kadar 

selulosa 

2,7 % 

Penuru

nan 

kadar 

lignin 
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lignin 

12,09

% 

Penu 

runan 

kadar 

hemi 

selulos

a 

18,4% 

tan kadar 

hemi 

selulosa 

8,01% 

5,86 % 

Penu 

runan 

kadar 

hemi 

selulosa 

17,61 % 

 

Daya 

(per 

gram 

sampel

) 

950 watt  44 watt  
1500 

watt 
 

Energi 

(kWh) 
0,665  0,00792  1,5  

Waktu 

(menit) 
40  10,62  60  

Biaya 

(per 

kWh***

) 

Rp 

917,7 
 

Rp 

10,93 
 Rp 2070  

Kon 

sen 

trasi 

NaOH 

(M) 

3  0,07  0,5  

Suhu 

pema 

nasan 

(°C) 

89  75  107  

*Sumber : Widyawati, 2014 

**Sumber : Rokhmah, 2011 

***PLN, 2018 dengan Rp.1380/kWh 
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Tabel 4.9 Perbandingan hasil pretreatment ohmic heating pada jerami 

padi dan ampas tebu 

 

Ohmic 

Heating 

Jerami 

Padi* 

Hasil 

Ohmic 

Heating 

Ampas 

Tebu 

Hasil 

Spesifikasi 

alat 

Tegangan 

220 V 

Kuat arus 

0,2 A 

Peningkatan 

kadar 

selulosa 

8,88% 

Penurunan 

kadar lignin 

1,39% 

Penurunan 

kadar 

hemiselulosa 

4,33% 

Tegangan 

220 V 

Kuat arus 

0,2 A 

Peningkatan 

kadar 

selulosa 

3,82% 

Penurunan 

kadar lignin 

7,86% 

Peningkatan 

kadar 

hemiselulosa 

8,01% 

Daya 

(per gram 

sampel) 

44 watt  44 watt  

Energi 

(kWh) 
0,0044  0,00792  

Waktu 

(menit) 
6,42  10,62  

Biaya 

(per kWh**) 
Rp 6,07  Rp 10,93  

Konsentrasi 

NaOH (M) 
0,07  0,07  

Suhu 

pemanasan 

(°C) 

75  75  

*Sumber : Normalasari, 2016 

**PLN, 2018 dengan Rp.1380/kWh 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pretreatment 

menggunakan ohmic heating memiliki banyak keunggulan 
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apabila dilihat dalam segi kebutuhan energi. Pada pretreatment 

ampas tebu menggunakan ohmic heating penggunaan daya 

lebih hemat energi hingga 906 watt dibandingkan microwave. 

Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan 

microwave adalah 4 kali lebih cepat dan dibandingkan dengan 

autoclave adalah 6 kali lebih cepat. Kelebihan ini berpengaruh 

terhadap biaya maupun kebutuhan kimia yang lebih rendah. 

Sehingga pretreatment dengan ohmic heating jauh lebih aman 

dan ramah lingkungan dibandingkan dengan microwave. 

Namun, pada hasil peningkatan kandungan selulosa dengan 

pretreatment menggunakan ohmic heating didapatkan hasil 

peningkatan lebih rendah dibandingkan dengan pretreatment 

menggunakan microwave ini dikarenakan ampas tebu pada 

penelitian yang didapat dari pabrik gula mengalami proses 

penggilingan beberapa kali. Sedangkan ampas tebu pada 

penelitian pretreatment menggunakan microwave didapatkan 

dari pedagang sari tebu yang berada dipinggir jalan yang 

mengalami proses penggilingan satu kali. Proses penggilingan 

pada pabrik gula dilakukan sebanyak 5 kali. Pertama – tama 

tebu masuk ke meja tebu untuk dilakukan penimbangan. Lalu 

setelah ditimbang, tebu masuk ke unigrator untuk dihancurkan 

dengan cara ditumbuk. Tebu yang sudah hancur kemudian 

masuk ke Gilingan I. Pada Gilingan I dihasilkan Nira Perahan 

Pertama dan sebagian hasil nira Gilingan I masuk ke Gilingan II 

begitu seterusnya hingga terakhir pada Gilingan V. Pada proses 

Gilingan III, IV, dan V dilakukan penambahan air imbibisi 

dengan suhu 70°C. Hasil akhir dari stasiun penggilingan adalah 

nira mentah dan ampas (Sari, 2012). 

Pada Tabel 4.9 pretreatment pada jerami padi 

menggunakan ohmic heating perlakuan terbaik lama waktu 

pemanasan adalah 6,42 menit atau 0,1 jam. Dengan tegangan 

220 V dan 0,2 A sama dengan pretreatment ampas tebu 

menggunakan ohmic heating. Sehingga didapatkan daya yang 
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merupakan perkalian antara tegangan dan arus listrik yaitu 44 

W. Sehingga energi listrik yang diperlukan adalah 0,0044 kWh 

dan biaya yang digunakan adalah Rp.6,07,00. Terdapat 

perbedaan biaya yang dikeluarkan karena karakteristik ataupun 

kandungan lignoselulosa yang terdapat dalam masing-masing 

bahan berbeda. Namun, pada jerami padi dan ampas tebu 

membutuhkan konsentrasi larutan NaOH dan suhu pemanasan 

yang sama. 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi NaOH dan suhu pemanasan ohmic tidak 

berpengaruh nyata terhadap kandungan hemiselulosa dan 

selulosa namun berpengaruh nyata terhadap kandungan 

lignin pada ampas tebu. Semakin tinggi konsentrasi NaOH 

maka semakin besar pengurangan kandungan lignin pada 

bahan. Semakin tinggi suhu pemanasan ohmic maka 

semakin kecil pengurangan kandungan lignin pada bahan.  

2. Perlakuan optimum yaitu pada pretreatment dengan 

konsentrasi larutan NaOH 0,07 M dan suhu pemanasan 

75°C. Pada perlakuan tersebut dihasilkan pengurangan 

lignin 7,86% dan peningkatan hemiselulosa 8,01% serta 

peningkatan selulosa tertinggi yaitu 3,82%. 

 

5.2 Saran 

Dengan hasil penelitian, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pretreatment ohmic heating terhadap degradasi lignin, 

hemiselulosa dan peningkatan selulosa bahan selulosa 

lainnya seperti ampas kelapa, tandan kelapa sawit dan 

bonggol pisang. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tahap hidrolisis 

ampas tebu dengan menggunakan ohmic heating. 
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