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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.１ Jerami Padi 

Tanaman padi memiliki batang yang beruas-ruas. Panjang 

batang tergantung pada jenisnya. Pada jenis unggul biasanya 

berbatang pendek atau lebih pendek daripada jenis lokal, 

sedangkan jenis padi yang tumbuh di tanah rawa dapat lebih 

panjang lagi, yaitu antara 1-2 meter. Biasanya setelah panen 

hasil, batang padi tidak dipergunakan lagi dan dibuang begitu 

saja sehingga menjadi kumpulan jerami padi yang tidak berguna 

lagi. Jerami tersebut kebanyakan terdiri dari batang padi, tetapi 

ada juga terdapat ujung daunnya (Tobing, 2015). 

Jerami adalah tanaman padi yang telah diambil bulirnya 

(gabahnya) sehingga tinggal batang dan daunnya yang 

merupakan limbah pertanian terbesar. Jerami sebagai limbah 

pertanian sering menjadi permasalahan bagi petani sehingga 

sering dibakar untuk mengatasi masalah tersebut. Di beberapa 

daerah di Indonesia, jerami diangkut seluruhnya untuk pakan 

ternak, pembuatan kertas dan lain-lain (Mediastika, 2007 dalam 

Tobing, 2015). Jerami termasuk dalam golongan kayu lunak 

dengan kandungan utama lignoselulosa yang mempunyai 3 

komponen yaitu hemiselulosa (20-35%), lignin (10-25%) dan 

selulosa (35-50%). Dengan kandungan selulosa yang tinggi yang 

terdapat pada jerami padi, maka dari itu jerami padi dipilih 

menjadi salah satu bahan utama pembuatan biomassa yang 

cukup menjanjikan (Zhu, 2009). Dan berikut merupakan bagian 

jerami padi yang telah melalui perontokan biji, yaitu (Novia, 2014) : 

1. Batang (Lidi jerami) 

Bagian batang jerami ini kurang lebih memiliki ukuran 

sebesar lidi kelapa dengan rongga udara memanjang 

didalamnya. 
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2. Ranting Jerami 

Ranting jerami merupakan tempat dimana butiran-butiran 

menempel. Ranting jerami ini lebih kecil, seperti rambut 

yang bercabang-cabang meskipun demikian ranting 

jerami mempunyai tekstur yang kasar dan kuat. 

3. Selongsong Jerami 

Selongsong jerami adalah pangkal daun pada jerami yang 

membungkus batang atau lidi jerami. 

Secara umum jerami dan bahan lignoselulosa lainnya 

tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa dan 

hemiselulosa tersusun dari monomer-monomer gula sama 

seperti gula yang menyusun pati (glukosa). Selulosa ini 

berbentuk serat-serat yang terpilin dan diikat oleh hemiselulosa, 

kemudian dilindungi oleh lignin yang sangat kuat. Akibat dari 

perlindungan lignin dan hemiselulosa ini, selulosa menjadi sulit 

untuk dipotong-potong menjadi gula (proses hidrolisis). Adapun 

kandungan lignoselulosa pada berbagai limbah pertanian dapat 

dilihat pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Kandungan Lignoselulosa pada Limbah Pertanian 

Bahan 

lignoselulosa 

Selulosa (%) Hemiselulosa 

(%) 

Lignin (%) 

Hardwood 40.55 24-40 18-25 

Softwood  45-50 25-35 25-35 

Kulit kacang  25-30 25-30 30-40 

Tongkol jagung  45 35 15 

Kertas  85-99 0 0-15 

Jerami gandum 30 50 15 

Jerami padi 32.1 24 18 

Dedaunan 15-20 80-85 0 

Biji kapas  80-95 5-20 0 

Kertas koran  40-55 25-40 18-30 

Bagas tebu  33.4 30 18.9 

Rerumputan 25-40 25-50 10-30 

( Sumber : Octavia, 2011 ) 
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Pada penelitian ini jerami yang digunakan adalah jerami 

varietas Ciherang, dan berikut deskripsi mengenai padi Ciherang, 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Deskripsi Padi Varietas Ciherang 

Komponen  Spesifikasi  

Nama varietas Ciherang  

Kelompok  Padi sawah 

Golongan Cere  

Umur tanaman  116-125 hari 

Bentuk tanaman Tegak  

Tinggi tanaman 107-115 cm 

Anakan produktif 14-17 batang 

Warna kaki Hijau 

Warna batang Hijau 

Warna daun  Hijau  

Tekstur daun Kasar pada bagian bawah 

Posisi daun  Tegak  

Bentuk gabah Panjang ramping 

Warna gabah  Kuning bersih 

Kadar amilosa  23% 

Ketahanan hama  Tahan wereng coklat biotipe 2 

dan 3 

Anjuran  Ditanam pada musim hujan dan 

kemarau dengan ketinggan 500 

mdpl  

( Sumber : Kodri, 2013) 

 

2.1.1 Lignoselulosa  

Bahan lignoselulosa merupakan biomassa yang berasal dari 

tanaman dengan komponen utama lignin, hemiselulosa dan 

selulosa. Ketersediaannya yang cukup melimpah, terutama pada 

limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, menjadikan 

bahan ini berpotensi sebagai salah satu sumber energi melalui 
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proses konversi baik proses fisika, kimia maupun biologis. 

Lignoselulosa mengandung tiga komponen penyusun utama, 

yaitu lignin, hemiselulosa dan selulosa. Komponen ini merupakan 

sumber penting untuk menghasilkan produk bermanfaat seperti 

gula dari proses fermentasi, bahan kimia, dan bahan bakar cair 

(Anindyawati, 2009). 

Struktur lignoselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

lignoselulosa merupakan material komposit yang disintesis dari 

sel tumbuhan dengan kandungan utama karbohidrat polimer 

(selulosa dan hemiselulosa) dan polimer aromatic berupa lignin. 

Selain itu lignoselulosa juga mengandung sedikit pektin, 

komponen inorganik, protein dan ekstraktif seperti lipid dan lilin. 

Komposisi lignoselulosa pada suatu bahan berbeda-beda 

tergantung pada spesies, jenis tanaman, dan kondisi 

pertumbuhan (Brand et, al., 2013). 

 

Gambar 2.1 Susunan spasial dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin 

dalam dinding sel pada biomassa lignoselulosa 
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2.1.2 Selulosa  

Selulosa merupakan komponen terbesar dari lignoselulosa. 

Pada umumnya kadar selulosa yang terdapat pada bahan baku 

biomassa sangat bervarisi, dan biasanya memiliki kisaran 

sebesar 35-50%. Selulosa adalah jenis polimer linier yang 

mengandung unit glukosa. Seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.2a monomer glucopyranosyl diikat oleh ikatan 1-4-β 

glikosidik. Konfigurasi β pada karbon anomerik meningkatkan 

ikatan konformasi rantai, dengan ikatan hydrogen mengikat pada 

rantai menjadi lembaran datar. Ikatan ini sangat berbeda dengan 

pati, yang mana memiliki bentuk helix pada konfigurasi α pada 

karbon anomerik, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2b (Brand 

et al., 2013). Konformasi secara linier memungkinkan proses 

pembentukan helai-helai selulosa yang berjumlah banyak 

menjadi serat-serat kristalin. Pada proses biosintesis selulosa 

menunjukkan adanya 3 ikatan hydrogen pada setiap unit glukosil, 

dua ikatan hydrogen intramolekul dan satu ikatan intermolekul. 

 

Gambar 2.2 Pengaruh geometri pada karbon anomerik pada 

konformasi polimer (a) ikatan observasi untuk selulosa dengan 

konfigurasi β-konformer biologis menjadi lembaran datar dan (b) 

konformasi helix dari molekul pati dengan konformasi α. 
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Selulosa (C6H10O5)n merupakan komponen utama 

lignoselulosa berupa mikrofibil-,mikrofibril homopolisakarida yang 

terdiri atas unit-unit β-D-glukopiranosa yang terhubung melalui 

ikatan glikosidik (1-4). Selulosa berfungsi sebagai penguat pada 

tumbuhan, lignin untuk melindungi selulosa dari aksi kimia 

maupun biologis sedangkan hemiselulosa pengikat selulosa 

dengan lignin. Struktur selulosa secara umum berbentuk kristalin, 

tetapi terdapat juga bagian-bagian yang berbentuk amorph. 

Tingkat kekristalan selulosa mempengaruhi kemampuan 

hidrolisis baik secara enzimatik ataupun bahan kimia lain 

(Octavia et al., 2011). Selulosa merupakan salah satu polimer 

yang tersedia melimpah dialam, pada umumnya dihasilkan dalam 

bentuk selulosa murni. Selain  itu selulosa berkombinasi dengan  

lignin dan polisakarida lain seperti hemiselulosa dalam dinding 

sel tanaman seperti pada kayu lunak, kertas, jerami, atau bambu 

(Sumaiyah, 2014). Dan berikut merupakan struktur selulosa, 

dapat dilihat pada Gambar 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur selulosa (Lee et al., 2014) 
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2.1.3 Hemiselulosa 

Sumber karbohidrat lain yang terkandung dalam bahan 

lignoselulosa adalah hemiselulosa atau yang dikenal juga dengan 

poliosa, karena terdiri atas berbagai macam gula monomer, yaitu 

pentose (ksilosa, rhamnosa, dan arabinosa); heksosa (glukosa, 

manosa, dan galaktosa); dan asam uronik (4-O-metilglukoronik, 

D-glukoronik, dan D-galaktoronik). Hemiselulosa mempunyai 

rantai polimer yang pendek dan tak berbentuk, sehingga 

sebagian besar dapat larut dalam air. Hemiselulosa memiliki sifat 

non-kristalin dan tidak bersifat serat, mudah mengembang, lebih 

mudah larut dalam pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis 

dengan asam. Berbeda dengan selulosa, hemiselulosa lebih 

mudah larut dalam pelarut alkali namun sukar larut dalam pelarut 

asam, sedangkan selulosa adalah sebaliknya (Octavia et al., 

2011). 

Hemiselulosa merupakan kelompok dari polisakarida dan 

jumlah kandungan yang terdapat pada biomassa sekitar 25%. 

Hemiselulosa merupakan polimer karbohidrat yang memiliki berat 

molekul rendah dibandingkan dengan selulosa, memiliki derajat 

polimerisasi sekitar 100-200. Hemiselulosa terdiri dari dua jenis 

gula heksosa dan pentosa,  gula glukosa C6, mannose, galaktosa 

dan xilosa C5 serta arabinosa (Brand et al., 2013). Hemiselulosa 

berfungsi menghubungkan antara lignin dan serat selulosa dan 

membuat jaringan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin 

menjadi lebih kaku. Hemiselulosa adalah polimer dengan rantai 

yang relatif lebih pendek dan bercabang, terdiri dari monomer-

monomer seperti xilosa, arabinosa, glukosa, manosa, dan 

galaktosa dengan struktur amorf. Hemiselulosa berfungsi 

sebagai pendukung dinding sel dan sebagai perekat.  Dengan 

derajat polimerisasi hanya 200, maka hemiselulosa akan 

terdegradasi lebih dahulu daripada selulosa. Komponen utama 

hemiselulosa kayu lunak adalah glukomanan sedangkan 

komponen utama hemiselulosa kayu keras adalah xilan, xilan 
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(a) 

terikat pada selulosa, pektin, lignin dan polisakarida lainnya untuk 

membentuk dinding sel tanaman ( Asror et al., 2017). Dan berikut 

merupakan struktur hemiselulosa, dapat dilihat pada Gambar 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.4 (a) Unit dasar penyusun hemiselulosa (Chasisa, 2017) (b) 

Struktur hemiselulosa (Lee et al., 2014) 

 

2.1.4 Lignin  

Lignin merupakan zat organik yang memiliki polimer 

terbanyak setelah selulosa. Lignin juga merupakan komponen 

terpenting dalam tanaman. Lignin tersusun atas jaringan polimer 

fenolik yang berfungsi merekatkan serat selulosa dan 

hemiselulosa sehingga strukturnya sangat kuat. Lignin yang 

terdapat pada dinding sel sekunder tanaman sekitar 20-40%. 

Komponen lignin pada sel tanaman (monomer guasil dan siringil) 

berpengaruh terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida 

(Anindyawati,2009). 

Lignin merupakan salah satu komponen tumbuhan yang 

resisten terhadap degradasi, baik secara biologi maupun kimia. 

Hal tersebut dikarenakan kandungan karbonnya yang paling 

tinggi dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa. Lignin 

memiliki struktur yang berbeda bila dibandingkan dengan 

(b) 
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polisakarida lainnya, lignin memiliki struktur aromatik yang 

tersusun atas unit-unit fenilpropana yaitu unit guaiacyl (G) dari 

prekusor trans-koniferil alkohol, unit syringyl (S) dari prekusor 

trans-sinapil alcohol dan p-hidroksipenil (H) dari prekusor trans-

p-koumaril alkohol.  

Lignin yang melindungi selulosa bahan bersifat resisten 

terhadap hidrolisa akibat adanya ikatan aril alkil dan ikatan eter 

dalam struktur tersebut. Pemanasan suhu tinggi yang diterapkan 

pada lignin akan mengakibatkan perubahan struktur, sehingga 

terbentuk asam format, methanol, aseton, asam asetat dan vormil, 

sedangkan bagian lainnya mengalami kondensasi (Loebis, 2008). 

Lignin merupakan polimer alami yang tergolong ke dalam 

senyawa rekalitran, sehingga strukturnya tahan terhadap 

degradasi dari lingkungan. Molekul lignin merupakan senyawa 

polimer organik kompleks yang terdapat pada dinding sel 

tumbuhan yang berfungsi sebagai penguat jaringan tanaman. 

Terdapat 3 jenis senyawa fenilpropanoid penyusun lignin antara 

lain : alkohol kuramil, alkohol koniferil dan alkohol sinapil. 

Ketiganya tersusun secara acak dan membentuk polimer lignin 

yang amorfus (tidak beraturan). Adapun struktur lignin dapat 

dilihat pada Gambar 2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Lignin (Crestini et al., 2010). 
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Pada proses pembuatan bioetanol, adanya lignin pada 

substrat berlignoselulosa tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan 

struktur kimia lignin yang kompleks dan menyelimuti selulosa 

serta hemiselulosa yang membuat enzim sulit untuk 

mengkonversikan selulosa dan hemiselulosa menjadi gula 

reduksi. Oleh karena itu, lignin harus dihilangkan pada proses 

pembuatan bioetanol sebelum proses hidrolisis dilakukan. 

 

2.2 Bioetanol 

Bioetanol adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah 

dari biomassa dengan cara fermentasi, dimana memiliki 

keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18 %. 

dibandingkan dengan emisi bahan bakar fosil seperti minyak 

tanah. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang 

banyak terdapat di Indonesia, sehingga sangat potensial untuk 

diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya sangat dikenal 

masyarakat. Tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan 

bioetanol antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat 

tinggi, seperti tebu, nira, aren, sorgum, ubi kayu, jambu mete 

(limbah jambu mete), garut, batang pisang, ubi jalar, jagung, 

bonggol jagung, jerami, dan bagas (ampas tebu) (Komarayati et 

al., 2010) 

Secara lebih spesifik bioetanol adalah cairan yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi gula dari penguraian sumber 

karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol dapat 

juga diartikan sebagai bahan kimia yang memiliki ada sifat 

kesamaan dengan minyak premium, karena terdapatnya unsur – 

unsur seperti karbon (C) dan hidrogen (H). (Khairani, 2007). 

Bahan baku pembuatan bioetanol dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu bahan ber sukrosa (nira, tebu, nira nipah, nira sargum manis, 

nira kelapa, nira aren, dan sari buah mete); bahan berpati (bahan 

yang mengandung pati) seperti tepung ubi, tepung ubi ganyong, 



17 
 

sorgum biji, jagung, cantel, sagu, ubi kayu, ubi jalar, dan lain–lain; 

dan bahan berserat selulosa/lignoselulosa (tanaman yang 

mengandung selulosa dan lignin seperti kayu, jerami, batang 

pisang, dan lain-lain. Dari ketiga jenis bahan baku tersebut, 

terdapat bahan berlignoselulosa sebagai bahan yang jarang 

digunakan karena cukup sulit dilakukan penguraiannya menjadi 

bioetanol. Ini disebabkan adanya lignin yang merupakan 

senyawa polifenol sehingga lebih sukar diuraikan dan selanjutnya 

mempersulit pembentukkan glukosa dan jumlahnya sedikit 

(Khairani, 2007).  

 

2.2.1 Pre-treatment Lignoselulosa 

Tantangan utama proses produksi bioetanol dari biomassa 

adalah pre-treatment bahan mentah. Pre-treatment ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan area permukaan 

(porositas) selulosa sehingga dapat meningkatkan konversi 

selulosa menjadi glukosa (gula fermentasi). Metoda yang banyak 

digunakan untuk memecah rantai selulosa menjadi glukosa 

adalah hidrolisis dengan asam dan enzim. Masing-masing 

metoda mempunyai keuntungan dan kelemahan, tetapi faktor 

utama yang harus diperhatikan adalah pemakaian energi yang 

rendah dan rendahnya polusi yang dihasilkan dari proses 

tersebut. Hidrolisis enzim dipercaya mampu memenuhi 

persyaratan tersebut, karena proses ini bekerja pada kondisi 

yang menengah (mild condition) sehingga tidak memerlukan 

energi yang besar, menghindari penggunaan bahan kimia yang 

beracun dan korosif (Sharma dkk., 2002). 

Struktur lignoselulosa yang tersusun atas matrix selulosa 

dan lignin yang berikatan melalui rantai hemiselulosa, harus 

dipecah sehingga lebih mudah diserang oleh enzim selama 

proses hidrolisis (Laureano-Perez dkk., 2005). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan enzim menghidrolisis bahan 
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lignoselulosa diantaranya kandungan lignin dan hemiselulosa 

dan tingkat kekristalan selulosa. Oleh karena itu pre-treatment 

diperlukan untuk kebutuhan sebagai berikut (Sanchzes dan 

Cardona, 2007; Zhu dkk., 2008; Hsu dkk., 2010): 

 

1. menghilangkan lignin dan hemiselulosa 

2. menurunkan tingkat kekristalan selulosa sehingga 

meningkatkan fraksi amorph selulosa 

3. meningkatkan porositas material  

 

Pre-treatment juga harus bisa meningkatkan kemampuan 

pembentukan gula selama proses hidrolisis, menghalangi 

terbentuknya inhibitor pada hidrolisis berikutnya dan selama 

proses fermentasi, menghalangi kehilangan karbohidrat, dan 

biaya yang efektif (Sun dan Cheng, 2005; Kumar dan Wyman, 

2009).   

 

Gambar 2.6 Ilustrasi Fungsi dari Proses Pre-treatment 

2.3 Alkalisai NaOH 

Menurut Saha dan Cotta (2005) pre-treatment jerami padi 

dengan menggunakan peroksida alkali seperti NaOH dapat 

mengkonversi jerami padi menjadi gula dan selanjutnya 
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difermentasi serta didapatkan hasil glukosa yang sangat baik 

yaitu (97%) secara enzimatik pada proses sakarifikasi. Natrium 

hidroksida (NaOH) atau yang lebih dikenal dengan sodium 

hidroksida merupakan sejenis basa logam oksida yang terlarut 

dalam air. Pada umumnya penggunaan NaOH yaitu pada proses 

pembuatan kertas yakni pada proses pendegradasian lignin 

(Keenan et al., 1989). NaOH apabila dibiarkan diudara akan 

cepat menyerap karbon dioksida dan akan menimbulkan 

suasana lembab. Kalor jenis (specific heat) dari NaOH adalah 

1.48 J/g °C (O’brien et al., 2005). Sifat kelarutan dari NaOH 

sendiri adalah mudah larut dalam air dan etanol tetapi tidak larut 

dalam eter. Mempunyai titik leleh 318°C, titik didih 1390°C dan 

densitas NaOH adalah 2.1 (Daintith, 2005).  

Menurut Enari (1983), pre-treatment alkali dengan 

menggunakan larutan NaOH dapat merusak dan menghancurkan 

struktur lignin, bagian kristalin dan amorf, memisahkan sebagian 

lignin dan hemiselulosa serta menyebabkan penggembungan 

struktur selulosa. Pada pre-treatment alkali terjadi reaksi 

saponifikasi antar molekuler ikatan silang ester xylan 

hemiselulosa dan komponen lain misalnya lignin dengan 

hemiselulosa . alkali juga menghilangkan asetil dan berbagai 

asam uronat yang bisa mengulangi akses enzim terhadap 

selulosa dan hemiselulosa. Selain itu pretreatment menggunakan 

alkali NaOH lebih optimal dalam menghasilkan kadar glukosa 

lebih tinggi disbanding dengan menggunakan KOH dan Ca(OH)2 

( Devendra dan Rakesh, 2013). 

Cara kerja NaOH dalam mendegradasi lignin yaitu dengan 

merusak lignin, sehingga lignin yang membungkus selulosa dan 

hemiselulosa akan pecah atau rusak sehingga selulosa dan 

hemiselulosa akan terlepas dan keluar dari lignin. Semakin basa 

pH sistem, maka laju dekomposisi alkali peroksida dalam 

mendegradasi lignin akan semakin cepat. Struktur kimia lignin 

juga mengalami perubahan pada kondisi suhu tinggi. Dimana 
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pada suhu tinggi lignin akan terpecah menjadi partikel yang lebih 

kecil sehingga lignin akan terpisah dari selulosa. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan efektivitas degradasi lignin dari senyawa 

kompleks maka ditambahkan perlakuan pemanasan (Gould, 

1987). Pre-treatment alkali dapat memberikan efektifitas 

delignifikasi dan depolimerisasi selulosa, serta biaya dan energi 

yang dibutuhkan cukup kecil. Alkali yang paling sering digunakan 

adalah NaOH dan NH4OH4,5. Penggunaan NaOH encer dapat 

meningkatkan luas permukaan internal bahan dengan 

pembesaran permukaan. Pembesaran permukaan 

menyebabkan terjadinya penurunan derajat polimerisasi, 

pemisahan ikatan struktur lignin dan karbohidrat, serta merusak 

struktur lignin (Chasisa, 2017). Pre-treatment merupakan 

perubahan komposisi struktur fisik dan kimia karakteristik 

biomassa jerami terjadi selama proses pre-treatment alkali. 

Perubahan meliputi pembengkakan serat, penurunan lignin 

dengan karbohidrat, dan terjadi degradasi pelarutan lignin. Dan 

berikut merupakan mekanisme reaksi NaOH dengan 

lignoselulosa pada jerami padi dapat dilihat pada Gambar 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Pemutusan Ikatan Lignoselulosa (Asror, 

2017) 

Lignoselulosa  Lignin Selulosa  
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Pada Gambar 2.7 menunjukkan ion OH- dari NaOH akan 

memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin sedangkan 

ion Na+ akan berikatan dengan lignin membentuk natrium fenolat. 

Garam fenolat ini bersifat mudah larut. Lignin yang terlarut 

ditandai dengan warna hitam pada larutan yang disebut lindi 

hitam (black liquor). Jerami padi yang berupa senyawa 

lignoseulosa bereaksi dengan NaOH. Reaksi tersebut 

berdampak terhadap ikatan ester antara lignin dengan kabohidrat 

(selulosa dan hemiselulosa) dan dapat melepaskan selulosa dan 

hemiselulosa dengan proses hidrolisis ikatan ester antara lignin 

dengan selulosa/hemiselulosa. 

 

2.4 Resistive Heating 

Resistive heating (pemanasan resistive) dikenal juga dengan 

sebutan ohmic heating (pemanasan ohmic) atau joule heating 

(pemanasan joule) merupakan suatu proses pemanasan dimana 

arus listrik (khususnya arus boalk-balik AC) dilewatkan melalui 

bahan. Hal ini menyebabkan pembangkitan energi internal pada 

bahan. Panas yang dihasilkan berasal dari dalam bahan itu 

sendiri akibat adanya aliran arus listrik (I) yang melewati bahan 

yang memiliki hambatan / resistansi (R). Prinsip resistive heating 

didasarkan pada bagian arus listrik umumnya arus bolak-balik 

(AC) yang dialirkan melalui tubuh seperti sistem makanan partikel 

cair yang berfungsi sebagai hambatan listrik yang nantinya 

dihasilkan panas. Tegangan AC diterapkan pada elektroda di 

kedua ujung badan produk dan pengaliran arus listrik pada bahan 

memiliki tujuan utama untuk menghasilkan panas dari dalam 

bahan. Menurut Darvishi et al (2012) pemanasan resistive adalah 

proses pengolahan bahan makanan dengan mneggunakan 

panas internal. Penerapan resistive heating tergantung drai 

konduktivitas listrik dar produk. Konduktivitas listrik makanan 

dipengaruhi dengan suhu, tegangan, konsentrasi elektrolit, 
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ukuran partikel dan jenis pre-treatment. Resistive heating adalah 

proses pengolahan bahan pangan secara modern menggunakan 

suhu dimana bahan pangan berfungsi sebagai resistor listrik, 

dipanaskan dengan mengalirkan arus listrik. Energi listrik diubah 

menjadi panas, yang mengakibatkan pemanasan cepat dan 

seragam.   

Pemanasan secara resistive dapat digunakan sebagai 

metode pemanasan (bahan makanan) untuk pasteurisasi secara 

cepat dibandingkan pemanasan lainnya (konvensional, 

microwave, dan lainnya). Prinsip dasar pemanasan resistive 

adalah dimana arus listrik mengalir melalui bahan/produk yang 

mana bahan tersebut berfungsi sebagai resistansi listrik yang 

memiliki tahanan yang nantinya akan menghasilkan panas saat 

arus listrik dilewatkan melalui bahan tersebut. kedua ujung 

tabung akan dihubungan dengan elektroda yang disuplai ke 

tegangan AC. Tingkat pemanasan berbanding lurus dengan 

kuadrat konduktivitas listrik dan kekuatan medan listrik (E). 

Pengaturan untuk jarak setiap elektroda atau tegangan yang 

akan digunakan sangat bervariasi. Faktor utama pada sistem 

resistive heating adalah konduktivitas listrik dari bahan dan 

ketergantungan pada suhu. Konduktivitas listrik akan meningkat 

dengan meningkatnya suhu, sehingga pemanasan 

resistive/ohmic merupakan pemanasan yang efektif (Kumar et al., 

2017). Menurut Anderson (2008), ada beberapa cara untuk 

desain sistem alat pemanas resistive. Elektroda yang terhubung 

pada catu daya listrik harus memiliki kontak langsung dengan 

zat/bahan agar bisa dilewati arus listrik. Jarak antara elektroda 

dalam sistem dapat berfluktuasi tergantung pada ukuran dari 

tabung sistem pemanas resistive, kekuatan medan listrik yang 

terdapat pada sistem dinyatakan dalam volt per sentimeter 

(V/cm).  

Dalam penggunaan alat resistive heating ada beberapa 

macam besarnya tegangan yang diaplikasikan pada reaktor 
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resistive heating tersebut. Namun berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Lee et al (2012) yaitu penggunaan ohmic 

heating untuk inaktivasi E. coli, Salmonella typhirium, dan Listeria 

monocytogenes pad jus jeruk dan tomat dengan variasi tegangan 

25-40 V/cm, dan hasil terbaik yang paling efektif adalah pada 

tegangan 40 V/cm. Selain itu menurut Muchtadi dan 

Ayutaningwarno (2010), salah satu keunggulan utama dari 

pemanasan ohmic/resistive yaitu panas yang dicapai dalam 

waktu singkat, kecepatan pemanasan yang meningkat akibat dari 

meningkatkannya konduktifitas bahan sehingga penggunaan 

energi selama proses semakin efektif. Selain itu, pemanasan 

yang ditimbulkan oleh pemanasan yang relatif merata karena 

memanfaatkan tahanan dari bahan itu sendiri, pemanasan 

bersifat seragam pada fluida dengan tingkat pemanasan cepat, 

biaya perawatan yang rendah dan efisien penggunaan energi dan 

merupakan sistem yang cukup ramah lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Teknologi Resistive Heating skala laboratorium (Castro, 

2010) 

 

2.5 Perkembangan penelitian  

     Penelitian terhadap pre-treatment bioetanol berbahan jerami 

padi sudah sangat banyak dilakukan, berikut merupakan data 

penelitian terdahulu terdapat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu 

Perlakuan Perubahan (%) Referensi 

Peningkatan 

selulosa 

Penurunan 

lignin 

Autoclave 

dengan NaOH 

tekanan 304.5 

kpa (60 menit )  

2.7 5.86 

 

(Rokhmah, 2011) 

Pre-treatment 

Na2SO3 , 

microwave (30 

menit) 

23.5 4.6 

 

(Phutela,2011 ) 

Pre-treatment 

alkali NH5 (70 

menit) 

25.4 4.0 

 

(Verma et al., 

2011) 

Microwave 

pre-treatment 

alkali NH3 (30 

menit ) P=700 

watt 

29.2 5.1 

 

(Verma et al., 

2011) 

Resistive 

heating 

dengan NaOH 

0.07 M suhu 

75°C selama 

3.25 menit 

32.78 4.07 

 

(Normalasari, 

2016) 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, pada penelitian ini mengacu 

pada penelitian milik Normalasari (2016). Pada penelitian tersebut 

menggunakan bahan jerami padi 100 mesh dengan variasi 

konsentrasi NaOH 0.03 M, 0.05 M, dan 0.07 M serta variasi suhu 

75°C, 85°C, dan 99°C. dan didapatkan perlakuan terbaik yaitu 

pada konsentrasi NaOH 0.07 M dengan suhu referensi 75°C.   

 


