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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi bahan bakar minyak bumi (BBM) untuk 

menunjang kehidupan manusia di beberapa negara dalam tahun 

terakhir ini semakin meningkat. Tidak hanya pada negara- negara 

maju, tetapi juga di negara berkembang, salah satunya adalah 

Indonesia. Sampai saat ini bahan bakar fosil merupakan salah 

satu sumber utama yang dapat digunakan. Namun mengetahui 

bahwa bahan bakar yang berasal dari fosil tidak dapat 

diperbaharui dan merupakan sumber daya alam yang langka, 

sehingga bila digunakan secara terus menerus akan habis. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pengembangan energi alternatif lain 

sebagai pengganti bahan bakar fosil. Salah satu energi alternatif 

yang mulai dikembangkan adalah biofuel. Bioetanol merupakan 

salah satu jenis biofuel ramah lingkungan dan berasal dari 

biomassa yang dikembangkan dengan teknologi bioproses. 

Namun, saat ini sebagian besar produsen bioetanol masih 

menggunakan bahan baku yang mengandung gula dan pati dan 

sebagian besar bersumber dari bahan pangan. Hal ini akan 

berdampak buruk bagi penyediaan kebutuhan pangan. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka perlu dikembangkan teknologi 

yang mampu memproduksi bioetanol dari biomassa limbah 

agroindustri yang memiliki kandungan lignoselulosa. 

Penggunaan biomassa limbah agro industri untuk memproduksi 

bioetanol juga mengurangi biaya proses pengolahan biomassa 

sebelum dibuang ke lingkungan dan dapat mengurangi masalah 

pencemaran lingkungan.  
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Jerami padi merupakan salah satu bahan baku pembuatan 

bioetanol generasi-2 karena mengandung selulosa. Selulosa 

merupakan komponen utama yang terkandung dalam dinding sel 

tumbuhan dan mendominasi hingga 50% berat kering tumbuhan. 

Selama ini pemanfaatan limbah jerami belum optimal, biasanya 

jerami digunakan untuk pakan ternak dan sisanya dibiarkan 

membusuk atau dibakar. Hal ini akan menghasilkan polutan (CO2, 

NOx, SOx) yang dapat merusak lingkungan dan penyumbang 

gas rumah kaca. Oleh karena itu sebaiknya jerami padi diolah 

menjadi bioetanol. Pemanfaatan jerami padi sebagai bioetanol 

memiliki prospek yang cukup bagus di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan produksi jerami padi di Indonesia yang cukup 

melimpah yaitu sekitar 74.991.788 ton pada tahun 2015 (BPS, 

2016). Selain itu produksi jerami padi bersifat berkelanjutan 

mengingat penggunaan padi/ beras sebagai bahan baku pokok 

pada pangan.  

Kandungan bahan lignoselulosa pada jerami padi 

umumnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Jerami 

padi diketahui memiliki kandungan selulosa yang tinggi, 

mencapai 34.2% berat kering, 24.5% hemiselulosa dan 

kandungan lignin hingga 23.4%. Dengan jumlah kandungan 

selulosa yang cukup tinggi dan ketersediaan yang sangat 

mendukung, yang tersebar hampir diseluruh wilayah indonesia, 

maka dari itu jerami padi dipilih sebagai salah satu bahan utama 

pembuatan biomassa yang cukup menjanjikan. Sebelum 

dikonversi menjadi bioetanol, perlu dilakukan perlakuan awal 

pada jerami padi untuk memecah selulosa dari lapisan lignin dan 

hemiselulosanya. Selulosa secara alami diikat oleh lapisan lignin 

dan hemiselulosa sehingga sebelum dilakukan proses hidrolisis 

polimer- polimer yang mengikat selulosa tersebut harus dipecah 

terlebih dahulu, proses ini biasa disebut dengan proses pre-

treament. Proses perlakuan ini merupakan tahapan proses yang 

sangat penting dalam menentukan kadar etanol dari bahan 
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lignoselulosa. Proses pre-treatment ini dapat meningkatkan 

efisiensi konversi gula selama proses hidrolisis. Pada proses 

hidrolisis ini memiliki permasalahan dalam pengkonversian 

selulosa menjadi gula sederhana dikarenakan akses menuju 

selulosa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor 

fisik-kimia, struktur dan penyususn dari selulosa. Proses pre-

treatment ini merupakan salah satu tahapan yang cukup penting 

dalam mendapatkan kandungan selulosa yang nantinya akan 

dihidrolisis menjadi gula sederhana dan selanjutnya akan 

difermentasi menjadi bioethanol. Tujuan proses pre-treatment itu 

sendiri adalah memecah struktur lignin dan merusak kristalin dari 

selulosa yang selanjutnya akan memudahkan akses enzim untuk 

melakukan hidrolisis menjadi gula yang akan difermentasikan.   

Pre-treatment dapat berupa metode fisik, kimia, thermal 

atau kombinasi diantara metode- metode tersebut. Pemanasan 

merupakan salah satu bentuk pre-treatment fisik-thermal yang 

dilakukan untuk melepas selulosa dari lignin dan hemiselulosa. 

Peneitian mengenai metode pre-treatment pada jerami padi 

sudah banyak dilakukan, seperti contohnya menggunakan 

metode autoclave dan microwave. Dari dua metode yang telah 

dilakukan masih banyak kelemahan, salah satunya pada metode 

microwave panas yang digunakan kurang merata serta terjadi 

pendegradasian senyawa gula yang seharusnya dibutuhkan 

sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal dan dari 

segi efisiensi waktu kedua metode tersebut membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk sekali proses pre-treatment.  

Oleh karena itu dilakukan penelitian penerapan pemanasan 

dengan metode resistive heating yang dikombinasikan dengan 

perlakuan alkali basa pada pre-treatment berbahan lignoselulosa. 

Resistive heating memiliki konsep pemanasan bahan dengan 

cara melewatkan pada aliran listrik terhadap bahan, bahan yang 

dilewati arus listrik memberikan respon berupa pembangkitan 

panas internal karena adanya tahanan listrik (resistivity) pada 
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bahan tersebut.  Resistive heating merupakan suatu proses 

dimana arus listrik bolak-balik (AC) dilewatkan melalui bahan. 

Akibatnya, terjadi pembangkitan energi internal pada bahan 

pangan. Prinsip dasar pemanasan ini akan menghasilkan sebuah 

pola pemanasan luar dan dalam, sehingga akan mempercepat 

reaksi. Metode ini sudah banyak diterapkan pada proses 

pasteurisasi makanan dan memiliki kelebihan proses pemanasan 

yang seragam dan cepat, bersih dan ramah lingkungan serta 

waktu yang efisien.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh waktu dan konsentrasi NaOH 

terhadap kandungan selulosa yang dihasilkan. Proses penelitian 

ini meliputi tahap pengecilan ukuran jerami dengan mesh, proses 

pelarutan bubuk jerami dengan larutan NaOH, proses 

pemanasan dengan metode resistive heating, penetralan pH 

dengan aquades, pengukuran kadar air, dan pengujian dengan 

metode Chesson untuk mengetahui hasil dari proses pre-

treatment ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi NaOH pada proses 

pre-treatment dengan metode resistive heating terhadap 

jumlah kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin ? 

2. Bagaimana pengaruh waktu pemanasan pada proses 

pre-treatment dengan metode resistive heating terhadap 

jumlah kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin ? 

3. Bagaimana perlakuan terbaik yang didapatkan dari variasi 

perlakuan pada penelitian yang dilakukan berdasarkan 

parameter selulosa, hemiselulosa dan lignin ? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH pada proses 

pre-treatment dengan metode resistive heating terhadap 

jumlah kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin  

2. Mengetahui pengaruh waktu pemanasan pada proses 

pre-treatment dengan metode resistive heating terhadap 

jumlah kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin  

3. Mengetahui perlakuan terbaik yang didapatkan dari 

variasi perlakuan pada penelitian yang dilakukan 

berdasarkan parameter selulosa hemiselulosa dan lignin  

 

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa 

Sebagai media pengembangan teknologi yang 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

metode dan alternatif baru dalam bidang pembuatan 

bioetanol, terutama pada proses pre-treatment sebagai 

langkah awal dalam proses pemecahan struktur bahan 

berlignoselulosa. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan apabila melakukan penelitian yang sejenis. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi mengenai potensi jerami padi yang 

dapat memberikan nilai tambah sebagai bahan baku 

pembuatan bioetanol dan sebagai sumber energy 

alternatif. 
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3. Bagi Peneliti  

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 

didapatkan dari kegiatan belajar mengajar selama 

perkuliahan, terutama pada bidang proses pembuatan 

energi terbarukan dengan biomassa dan media untuk 

menambah pengalaman.  

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jerami padi yang digunakan adalah jerami padi varietas 

Ciherang  

2. Bahan alkali yang digunakan adalah NaOH 

3. Tidak melakukan analisis kebutuhan energi dan total 

massa serta biaya selama proses pre-treatment  

4. Hanya menganalisis kandungan selulosa hemiselulosa 

dan lignin sebelum dan sesudah proses pre-treatment  

5. Tidak melakukan proses hidrolisis selulosa 

 

 

 

 


