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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bahan Baku Jerami Padi 

Penelitian ini menggunakan bahan baku jerami padi yang 

diperoleh dari petani disekitar daerah Karangploso, Malang. 

Sebelum dilakukan proses pre-treatment jerami padi dengan alat 

resistive heating, jerami padi terlebih dahulu mendapatkan 

treatment awal yaitu berupa pemotongan, pengeringan, 

penggilingan, dan pengayakan. Setelah dilakukan rangkaian 

treatment awal tersebut, selanjutnya jerami padi akan diuji 

kandungan lignoselulosanya, yang mana meliputi kandungan 

hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Dan berikut merupakan data 

hasil uji untuk jerami padi sebelum melewati proses pre-treatment 

dengan resistive heating dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Uji Kandungan Lignoselulosa Jerami Padi 

Parameter Satuan Nilai 

Hemiselulosa % 31.48 

Selulosa % 19.34 

Lignin % 11.80 

 

Data pada Tabel 4.1 tersebut nantinya akan dijadikan 

sebagai sampel kontrol untuk pembanding hasil kandungan 

lignoselulosa sebelum dan setelah proses pre-treatment. Sampel 

kontrol pada penelitian ini berupa bubuk jerami padi tanpa 

perlakuan apapun. Dapat dilihat kandungan jerami padi sebelum 

proses pre-treatment pada penelitian ini, nilai kandungan 

hemiselulosa sebesar 31.48%, untuk nilai selulosa sebesar 

19.34%, dan untuk lignin memiliki nilai sebesar 11.80%. Menurut 

Zhu (2009) hemiselulosa pada jerami padi berkisar antara 20-

35%, untuk selulosa berkisar antara 35-50%, dn untuk lignin 
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berkisar antara 10-25%. Perbedaan kandungan lignoselulosa 

jerami padi tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis jerami yang 

digunakan. Setiap jenis bahan biomassa memiliki kandungan 

bahan yang berbeda-beda. Dan jenis jerami yang digunakan  

pada penelitian ini adalah jenis Ciherang IR 64. Diketahui jerami 

padi sangatlah banyak untuk jenis dan varietasnya, dan setiap 

jenis dan varietas memiliki keunggulan masing-masing. Maka 

dari itu dapat dikatakan  bahwa jenis dan varietas jerami padi 

yang digunakan juga mempengaruhi kandungan bahan 

didalamnya. Selain itu juga, bahan alam sangat rentan rusak 

apabila disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini 

juga dapat mempengaruhi kandungan lignoselulosa didalamnya. 

Sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut, bahan 

jerami padi yang sudah didapatkan sesegera mungkin untuk 

dilakukan proses treatment secara benar. 

4.2 Proses Pre-treatment Menggunakan Resistive Heating 

Pada penelitian ini digunakan metode resistive heating 

dimana pemanasan bersumber dari arus listrik yang mengalir 

melalui elektroda, kemudian bahan menjadi tahanan arus listrik 

sehingga terjadi pergerakan molekul bahan yang menyebabkan 

pembangkitan energi panas dari dalam bahan itu sendiri. Dan 

berikut merupakan gambar rangkaian alat resistive heating yang 

digunakan pada penelitian ini, ditunjukkan pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Rangkain Alat Resistive Heating (a) Tampak Depan (b) 

Tampak Belakang (c) Tampak Atas 

 

Pada penelitian ini perbandingan antara bubuk jerami padi 

dengan larutan alkali NaOH yang digunakan adalah 1:10 

gram/mL yaitu 30 gram jerami padi dengan 300 mL larutan NaOH. 

Proses pre-treatment dengan resistive heating ini dilakukan pada 

suhu 75°C dengan variasi larutan alkali NaOH 0.05 M, 0.07 M, 

dan 0.09 M serta variasi waktu bertahan (holding) 1 menit, 3 menit, 

dan 5 menit. Pencapaian suhu tersebut diatur menggunakan 

termokontrol dengan suhu referensi yang telah ditentukan. 

Termokontrol terhubung dengan termokopel yang terdapat pada 

tabung reaktor untuk mengetahui suhu reaksi kemudian akan 

(a) 

(b) (c) 
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otomatis steady selama waktu yang ditentukan. Waktu holding 

akan diatur menggunakan timer yang terpasang pada alat 

resistive heating tersebut. Dan berikut merupakan waktu 

pencapain suhu pre-treatment tanpa waktu holding, dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Waktu Pencapain Suhu  

Perlakuan  
Suhu (°C) 

Waktu 
Pencapaian NaOH (M) Waktu Holding 

(Menit) 
0.05 1 75 8.10 

3 75 6.92 
5 75 7.23 

0.07 1 75 5.78 
3 75 6.26 
5 75 6.36 

0.09 1 75 4.78 
3 75 5.28 
5 75 5.20 

    

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan 

untuk mencapai suhu setting 75°C pada setiap konsentrasi NaOH 

semakin singkat. Hal ini disebabkan karena NaOH merupakan 

larutan elektrolit kuat sehingga semakin tinggi konsentrasi NaOH 

maka akan semakin cepat waktu pencapaiannya. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hu dan Wen (2008), pre-treatment 

menggunakan pemanasan yang dikombinasikan dengan reagen 

alkali dapat menekan energi input dan waktu pre-treatment dan 

dapat menghasilkan yield gula 75-90%. 

4.3 Analisis Kadar Air  

Pengukuran kadar air pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penurunan kandungan air yang terdapat pada jerami 

padi sebelum dan setelah proses. Pengukuran kadar air ini 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama pada sebelum dan 
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setelah proses treatment awal / treatment fisik yaitu pengeringan 

jerami padi dengan menggunakan sinar matahari kurang lebih 

selama 3 hari dan kedua yaitu sebelum dan setelah proses pre-

treatment dengan resistive heating. Adapun hasil pengukuran 

kadar air pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Kadar Air Bubuk Jerami Padi setelah Proses Pre-

treatment 

Pengukuran kadar air jerami padi sebelum proses pre-

treatment dilakukan dengan sinar matahari. Sebelum dikeringkan, 

jerami padi terlebih dahulu dipotong kecil-kecil sekitar 2 cm 

kemudian dikeringkan selama kurang lebih 78 jam dibawah sinar 

matahari. Berat awal jerami padi sebelum dikeringkan  adalah 

61.5 kg dan setelah dikeringkan didapatkan berat kering sebesar 

26 kg, dengan perhitungan kadar air basis basah didapatkan nilai 

kadar air sebesar 57.72%. Penurunan massa bahan ini 

disebabkan karena adanya penguapan air pada bahan akibat 

proses pengeringan dengan panas. Setelah dikeringkan, jerami 

padi selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan diskmill, 

kemudian dilakukan pengayakan guna menseragamkan ukuran 
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pada bubuk jerami padi. Pengayakan dilakukan dengan 

menggunakan ayakan berukuran 100 mesh. Bahan jerami padi 

yang sudah di mesh selanjutnya akan diberi variasi perlakuan 

dan melalui proses pemanasan dengan metode resistive heating. 

Pada Gambar 4.2 diatas merupakan nilai hasil 

pengukuran kadar air basis basah pada bubuk jerami padi 

setelah proses pre-treatment dengan resistive heating. Dapat 

dilihat kadar air tertinggi yaitu pada variasi perlakuan dengan 

konsentrasi NaOH 0.09 M dan waktu holding 5 menit, yaitu 

sebesar 81.11%. Pengukuran kadar air setelah proses pre-

treatment dilakukan dengan cara pengovenan pada suhu 105°C 

selama 24 jam. Bahan yang sudah dikeringkan kemudian akan 

dilakukan pengujian kandungan lignoselulosa berupa kandungan 

hemiselulosa, selulosa dan lignin dengan metode Chesson. 

Untuk data pengukuran kadar air selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

 

4.4 Analisis Kandungan Lignoselulosa 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktorial, yaitu 

faktor pertama adalah variasi konsentrasi larutan alkali NaOH 

dan faktor kedua adalah variasi waktu steady. Dimana masing-

masing faktor memiliki 3 taraf, antara lain : 

a. Faktor A tiga taraf (0.05 M, 0.07M, dan 0.09M)  

b. Faktor B tiga taraf (1 menit, 3 menit, dan 5 menit) 

Masing-masing kombinasi perlakuan dari kedua faktor 

tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 27 satuan 

percobaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pengharuh 

perlakuan terhadap kandungan lignoselulosa (hemiselulosa, 

selulosa, lignin) pada setiap sampel. Metode yang digunakan 

untuk analisa kandungan lignoselulosa adalah metode Chesson. 
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4.4.1 Pengaruh Pre-treatment terhadap Kandungan 

Hemiselulosa 

Salah satu tujuan dari proses pre-treatment pada penelitian 

ini adalah mengurangi dan menurunkan kandungan hemiselulosa 

jerami padi. Hemiselulosa merupakan perekat dalam setiap serat 

tunggal. Menurut Arumfitani (2015) hemiselulosa pada suatu 

bahan akan melunak dan pecah ketika dilakukan suatu treatment 

pada bahan tersebut, sehingga dapat mengembangkan 

kandungan selulosa didalam bahan tersebut. Hasil kandungan 

hemiselulosa pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Pada gambar tersebut menunjukkan kandungan hemiselulosa 

pada jerami padi yang telah diberi perlakuan pre-treatment 

dengan resistive heating dengan variasi konsentrasi alkali NaOH 

dan waktu holding. 

 

Gambar 4.3 Kandungan Hemiselulosa Jerami Padi setelah Pre-

treatment 

Grafik pada Gambar 4.3 menunjukkan hasil dari 

kandungan hemiselulosa jerami padi setelah proses pre-
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treatment, dapat dilihat pada seluruh variasi perlakuan 

berdasarkan sampel kontrol yang ditunjukkan, nilai kandungan 

hemiselulosa memiliki hasil yang tidak berbeda jauh dengan 

sampel kontrol. Hemiselulosa pada sampel kontrol memiliki nilai 

sebesar 31.48%, variasi perlakuan yang diberikan berupa 

konsentrasi NaOH dengan lama waktu holding memberikan hasil 

nilai yang hampir sama rata untuk semua perlakuan yang 

diberikan. Selisih antara sampel kontrol dengan sampel hasil 

proses pre-treatment rata-rata hanya sebesar 1.38%. 

Berdasarkan hasil uji Annova terhadap kandungan hemiselulosa 

yang dihasilkan setelah proses pre-treatment pada perlakuan 

konsentrasi NaOH dan waktu holding menunjukkan bahwa hasil 

F-hitung perlakuan sebesar 0.33. Hasil F-hitung ini dibandingkan 

dengan F-tabel 1% dan 5% jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai 

F-tabel 1% yaitu 3.89 dan F-tabel 5% yaitu 2.59 maka perlakuan 

yang diberikan berbeda nyata terhadap kandungan hemiselulosa 

jerami padi dan jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel yang 

diberikan, seperti pada hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan 

bahwa perlakuan konsentrasi NaOH dan waktu holding tidak 

berbeda nyata terhadap kandungan hemiselulosa jerami padi. 

Perhitungan Annova hemiselulosa padi dapat diliat pada 

Lampiran 3. Hasil analisa sidik ragam terhadap hemiselulosa 

menunjukkan perlakuan penelitian yang dilakukan adalah tidak 

berbeda nyata. Hal ini dapat disebabkan karena hasil nilai 

kandungan hemiselulosa menunjukkan hasil nilai yang kurang 

signifikan dan cenderung hampir sama rata antara perlakuan 

yang satu dengan yang lain, sehingga variasi perlakuan yang 

diberikan memberikan hasil analisa tidak berbeda nyata.  

Penurunan kandungan hemiselulosa yang dihasilkan 

dapat disebabkan karena hemiselulosa merupakan senyawa 

karbohidrat penyususn sel bahan berlignoselulosa tetapi dengan 

derajat polimerasi yang rendah dibandingkan dengan selulosa. 

Hal ini mengakibatkan hemiselulosa sangat rentan terhadap suhu 
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tinggi, asam, dan basa dibandingkan selulosa (Agustini, 2012). 

Penurunan kandungan hemiselulosa juga sangat dipengaruhi 

oleh konsentrasi dari larutan NaOH dan peningkatan suhu pre-

treatment. NaOH akan memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada 

suhu pre-treatment yang tinggi dan konsentrasi NaOH yang tinggi 

pula, hal ini dikarenakan dengan konsentrasi NaOH dan suhu 

yang tinggi maka struktur hemiselulosa akan lebih mudah rusak, 

begitu pula sebaliknya, semakin rendah konsentrasi NaOH maka 

semakin lambat proses kerusakan dari struktur hemiselulosa 

tersebut (Elwin, 2014). Selain faktor suhu dan NaOH, hasil 

penelitian ini juga dapat disebabkan karena konduktivitas listrik 

tegangan yang digunakan. Menurut Darvishi (2013), parameter 

penting dalam resistive heating/ohmic heating pada produk cair 

adalah konduktivitas listrik. Yaitu terdiri dari suhu, tegangan yang 

digunakan, frekuensi, dan konsentrasi elektrolit. Pada penelitian 

ini menggunakan tegangan sebesar 10.5 V/cm, yang didapatkan 

dari nlai perbandingan tegangan masuk 220 Volt dengan panjang 

tabung reaktor resistive heating yang digunakan yaitu 21 cm. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lee et al (2012) yaitu 

penggunaan ohmic heating untuk inaktivasi E. coli, Salmonella 

typhirium, dan Listeria monocytogenes pada jus jeruk dan tomat 

dengan variasi tegangan 25-40 V/cm, dan hasil terbaik yang 

paling efektif adalah pada tegangan 40 V/cm. Sehingga semakin 

tinggi tegangan yang digunakan maka hasil yang didapatkan 

akan semakin baik. 

 

4.4.2 Pengaruh Proses Pre-treatment terhadap Kandungan 

Selulosa 

Tujuan utama dalam proses pre-treatment ini adalah 

selain menurunkan kandungan hemiselulosa yaitu diharapkan 

dapat meningkatkan kandungan selulosa pada bahan. Selulosa 

merupakan komponen utama dari bahan berlignoselulosa yang 
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memiliki peranan sangat penting karena selulosa merupakan 

bahan utama yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi 

bioetanol. Semakin banyak kandungan selulosa yang dihasilkan, 

maka semakin banyak pula bioetanol yang akan dihasilkan pula. 

Dan berikut merupakan data hasil uji kandungan selulosa setelah 

diberi perlakuan dengan metode resistive heating. Hasil uji 

selulosa dapat dilihat pada grafik Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Kandungan Selulosa Jerami Padi setelah Pre-treatment 

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 menunjukkan nilai 

kandungan selulosa jerami padi sebelum proses pre-treatment, 

yaitu pada sampel kontrol dan setelah proses pre-treatment 

dengan metode resistive heating. Dapat dilihat dari nilai sampel 

kontrol yang tanpa diberi perlakuan apapun, nilai kandungan 

selulosa yang didapat adalah sebesar 19.34% dan setelah diberi 

perlakuan dengan metode resistive heating kandungan selulosa 

naik rata-rata 4.44%. Dari data tersebut dilakukan analisa sidik 

ragam yang dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada perlakuan 

terhadap selulosa, hasil menunjukkan bahwa perlakuan yang 

diberikan berupa variasi konsentrasi NaOH dengan waktu holding 
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terhadap kandungan selulosa adalah tidak berbeda nyata. Dapat 

diliat pada nilai F-hitung perlakuan yaitu sebesar 0.38, nilai 

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai F-tabel. Hal ini 

dikarenakan hasil uji kandungan selulosa pada jerami padi 

setelah proses pre-treatment memiliki nilai hampir sama rata, 

sehingga perlakuan yang diberikan berupa variasi konsentrasi 

NaOH dengan waktu holding tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kandungan selulosa yang dihasilkan. 

Nilai kandungan yang dihasilkan antara perlakuan satu 

dengan lainnya memiliki besar nilai yang tidak berbeda jauh dan 

hampir sama rata. Menurut Winarsih (2013), proses perusakan 

struktur pada ikatan lignin dan hemiselulosa mampu 

mengakibatkan peningkatan jumlah selulosa bebas yang ada 

pada biomassa. Adanya penambahan larutan NaOH pada jerami 

padi dapat menyebarkan energi melalui konduksi ionik yang 

menyebabkan terjadinya pemanasan. Proses interaksi antara 

panas internal dalam sistem resistive heating mengakibatkan 

kandungan hemiselulosa yang mengikat selulosa dapat terlepas 

dan kandungan lignin pada dinding sel yang menghalangi 

selulosa mulai turun. Selain larutan NaOH, seperti halnya pada 

kandungan hemiselulosa sebelumnya, menurut Darvishi (2013), 

parameter penting dalam resistive heating/ohmic heating pada 

produk cair adalah konduktivitas listrik, yang meliputi suhu, 

tegangan yang digunakan, frekuensi, dan konsentrasi elektrolit. 

Pada penelitian ini tegangan yang digunakan sebesar 10.5 V/cm. 

Tegangan ini termasuk tegangan dengan besaran yang dikecil, 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darvishi 

(2013) yaitu ohmic heating pada jus pomegranate untuk 

mengukur konduktivitas listrik dan penurunan pH. Pada penelitian 

tersebut variasi tegangan yang digunakan adalah 30-55 V/cm 

dan suhu 20-85°C, dengan penurunan pH terbaik adalah pada 

tegangan 45 V/cm dan didapatkan bahwa semakin tinggi 

tegangan yang digunakan akan semakin singkat waktu yang 
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diperlukan untuk mencapai suhu dan semakin rendah pula pH jus 

yang didapatkan.  

 

4.4.3 Pengaruh Proses Pre-treatment terhadap Kandungan 

Lignin 

Pada proses pre-treatment ini selain bertujuan untuk 

mengurangi dan menurunkan kandungan hemiselulosa serta 

meningkatkan kandungan selulosa yaitu untuk menurunkan 

kandungan lignin pada bahan. Hasil uji kandungan nilai lignin 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kandungan Lignin Jerami Padi setelah Pre-

treatment 

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 

dapat dilihat kandungan lignin setelah proses pre-treatment 
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kandungan lignin pada jerami padi setelah proses pre-treatment 

dengan metode resistive heating yang didapatkan, selanjutnya 

dilakukan analisa sidik ragam terhadap kandungan lignin yang 

dihasilkan. Hasil analisa sidik ragam pada perlakuan dengan 

variasi konsentrasi NaOH dengan waktu holding yang 

ditunjukkan memiliki hasil yang tidak berbeda nyata. Seperti pada 

Lampiran 5, dapat dilihat pada F-hit yang dihasilkan yaitu hanya 

sebesar 0.44. Hasil tersebut memiliki nilai lebih kecil 

dibandingkan nilai F-tab 1% maupun 5%, hal ini menunjukkan 

bahwa perlakuan variasi yang diberikan memiliki hasil yang tidak 

signifikan terhadap kandungan lignin jerami padi. Hasil perlakuan 

yang tidak berbeda nyata tersebut disebabkan karena nilai 

kandungan lignin yang dihasilkan antara perlakuan satu dengan 

yang lainnya memiliki nilai yang hampir sama rata dan tidak jauh 

berbeda, sehingga hal ini menyebabkan perlakuan variasi yang 

diberikan tidak terlihat memiliki dampak besar terhadap 

kandungan lignin yang dihasilkan. 

Proses menurunnya kandungan lignin tersebut 

dipengaruhi karena adanya larutan NaOH yang digunakan. 

Menurut Safaria (2013) larutan NaOH dapat menyerang dan 

merusak struktur lignin pada bagian kristalin dan amorf serta 

memisahkan sebagian hemiselulosa. Ion OH- dari NaOH akan 

memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin sedangkan 

ion Na+ akan berikatan dengan lignin membentuk natrium fenolat. 

Natrium fenolat ini bersifat mudah larut. Lignin yang terlarut 

ditandai dengan warna hitam pada larutan yang disebut dengan 

black liquor. Selain itu lignin merupakan polimer berkadar 

aromatic-fenolik yang tinggi, berwarna kecoklatan, dan relatif 

lebih mudah teroksidasi. Lignin memiliki berat molekul yang 

bervariasi antara 1000-20.000, tergantung pada sumber 

biomassanya. Lignin memiliki sifat yang relatif stabil terhadap 

larutan asam mineral, tetapi akan larut dalam larutan basa panas 

dan larutan ion bisulfit (HSO3
-) panas (Perez et al, 2002). 
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Parameter penting dalam resistive heating/ohmic heating pada 

produk cair adalah konduktivitas listrik, yang meliputi suhu, 

tegangan yang digunakan, frekuensi, dan konsentrasi elektrolit. 

Pada penelitian ini hanya menggunakan satu besaran tegangan 

yaitu 10.5 V/cm. Menurut Dhingra dan Sangeeta (2012) pada 

penelitian untuk meningkatkan stabilitas rice bran dengan ohmic 

heating dengan menggunakan tegangan 44 dan 72 V/cm, 

tegangan yang digunakan mempengaruhi laju pemanasan dan 

waktu pemansan, sehingga didapatkan bahwa ohmic heating 

merupakan metode yang efektif untuk stabilisasi rice bran. Pada 

penelitian sebelumnya nilai tegangan yang digunakan berkisar 

antara 30-72 V/cm, dari literatur tersebut didapatkan bahwa 

tegangan dengan nilai yang besar memiliki pengaruh terhadap 

suatu bahan atau produk. 

 

4.5 Analisis Data Pengujian Efisiensi 

Analisa data untuk perhitungan nilai efisiensi reaktor 

resistive heating menggunakan data yang telah dihasilkan berupa 

suhu, waktu, dan arus listrik. Pengambilan data tersebut 

dilakukan setiap 1 menit sekali hingga mencapai suhu yang 

ditentukan (75°C). Dari data yang dihasilkan tersebut dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui nilai dari efisiensi reaktor resistive 

heating yang digunakan. Perhitungan-perhitungan yang 

dilakukan yaitu berupa perhitungan massa sampel, daya yang 

dihasilkan, arus rata-rata pada setiap konsentrasi, energi yang 

dibutuhkan oleh reaktor (Ein), energi yang dihasilkan oleh reaktor 

(Eout).  

Perhitungan massa sampel digunakan untuk mengetahui 

gram massa bahan campuran yang mana terdiri dari bubuk 

jerami dan konsentrasi NaOH. dengan berbagai konsentrasi dan 

dengan perbandingan 1:10 (gram/ml). Untuk perhitungan daya 
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yang dihasilkan selama proses pemanasan bisa diketahui 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

P = Daya (J/s) 

I = Arus listrik (A) 

V= Tegangan yang digunakan (V) 

Selanjutnya untuk mengukur arus rata-rata yang dihasilkan 

menggunakan rumus : 

∑ =
∑𝑖

𝑛
 

 

Keterangan : 

∑i = total arus selama proses  

n = banyaknya data selama proses pengujian.  

Pada perhitungan energi yang dibutuhkan (Ein) dengan 

menggunakan rumus :   

 

Keterangan : 

Ein = energi yang dibutuhkan oleh reaktor (J/s) 

V = Tegangann yang digunakan (V) 

I = Arus rata-rata dari setiap sampel (A) 

t = waktu yang dibutuhkan selama proses pemanasan  (s) 

P = I.V 

Ein = V.I.t 



54 
 

Selanjutnya perhitungan untuk energi yang dihasilkan selama 

proses berupa energi kalor (Eout) dengan menggunakan rumus : 

 

 

Keterangan : 

Q = Energi kalor (J/gram) 

m = massa bahan campuran antara bubuk jerami padi dan 

NaOH (gram) 

Cp = panas jenis larutan NaOH 

dT = selisih antara suhu akhir dengan suhu awal  

Setelah semua nilai diketahui hasilnya selanjutnya dapat 

dihitung nilai efisiensi dari reaktor dengan menggunakan rumus : 

Eff = 
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
 × 100% 

Efisiensi dari reaktor resistive heating tersebut dihitung 

sebanyak 9 kali sesuai dengan variasi perlakuan yang dilakukan. 

Setelah menghitung nilai efisiensi, maka dapat diketahui suhu 

dan konsentrasi manakah yang menghasilkan  efisiensi yang 

paling tinggi. 

4.5.1 Hubungan Arus Listrik dan Suhu Pre-treatment 

terhadap Waktu Proses 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran suhu dan arus 

selama proses pre-treatment, dilakukan dengan mencatat data 

secara langsung selama proses berlangsung pada setiap 

perlakuan. Pengambilan data besaran arus dan suhu ini dicatat 

selama 1 menit sekali. Untuk data arus dan suhu secara lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Dan berikut merupakan grafik 

Q = m.Cp.dT 
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kenaikan suhu terhadap waktu pre-treatment. Grafik kenaikan 

suhu terhadap waktu pre-treatmnet dapat diliat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Grafik Kenaikan Suhu terhadap Waktu pada Perlakuan 

Waktu Holding 3 Menit 

Pada Gambar 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan 

suhu selama waktu pre-treatment berlangsung selalu naik secara 

signifikan. Dimulai dengan suhu awal sekitar 30°C, pada 

kosentrasi NaOH 0.05 dengan waktu holding 3 menit, untuk 

mencapai suhu referensi 75°C memerlukan waktu selama 7.5 

menit. Dan pada proses perlakuan konsentrasi 0.07 M dengan 

waktu holding selama 3 menit memerlukan waktu sekitar  5.5 

menit untuk mencapai suhu referensi yang sama pula. Dan untuk 

perlakuan konsentrasi NaOH 0.09 M dengan waktu holding yang 

sama memerlukan waktu sekitar 5 menit. Dapat dilihat pada 

setiap konsentrasi NaOH, semakin tinggi konsentrasi NaOH, 

waktu pencapaian suhu referensi semakin cepat. Hal ini 

dikarenakan NaOH merupakan larutan elektrolit kuat, sehingga 

dapat menimbulkan arus yang tinggi dan dengan itu suhu juga 

meningkat semakin cepat. Semakin tinggi arus yang dihasilkan, 
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maka semakin cepat pula kenaikan suhu yang diinginkan. Grafik 

kenaikan arus selama proses dapat dilihat pada Gambar 4.7 

berikut ini.  

 

Gambar 4.7 Grafik Kenaikan Arus terhadap Waktu pada Perlakuan 

Waktu Holding 3 Menit 

Dapat dilihat grafik pada Gambar 4.7 arus yang 

dihasilkan selama proses pemanasan dengan resistive heating. 

Pada perlakuan konsentrasi 0.05 M dengan waktu holding 3 

menit, dimulai dengan arus sebesar 0.6 A, arus naik secara 

signifikan hingga suhu setting 75°C, dan arus tertinggi yaitu 1.6 A 

pada detik ke 420 untuk perlakuan M1. Selanjutnya pada 

konsentrasi 0.07 M pada waktu holding yang sama, dimulai 

dengan arus sebesar 0.9 A, kemudian seiring proses berjalan, 

arus naik dengan stabil hingga suhu setting dan menghasilkan 

arus tertinggi pada detik ke 300 yaitu sebesar 2.0 A. Pada 

perlakuan ketiga yaitu dengan konsentrasi NaOH 0.09 M, arus 

awal sebesar 1.1 A kemudian naik dengan stabil hingga suhu 

setting dan arus tertinggi terdapat pada detik ke 240 yaitu sebesar 

2.4 A. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi 
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konsentrasi NaOH perlakuan yang digunakan, arus listrik yang 

dihasilkan akan semkain besar dan juga dengan begitu proses 

pemanasan bahan akan berjalan semakin cepat.  

Dari grafik yang terdapat pada Gambar 4.6 dan Gambar 

4.7 didapatkan persamaan antara kenaikan arus dan suhu 

terhadap waktu, yaitu semakin besar konsentrasi NaOH yang 

diberikan, maka proses kenaikan arus dan suhu akan semakin 

cepat. Menurut Salengke (2000) peningkatan konsumsi arus 

listrik sejalan dengan kenaikan suhu pre-treatment. Arus listrik 

yang mengalir pada bahan mengakibatkan getaran sel pada 

bahan, sehingga terjadi friksi dan disipasi dalam bentuk energi 

panas dari dalam bahan. Hal ini menyebabkan arus listrik 

meningkat sejalan dengan suhu pemanasan. 

Selain itu menurut Berk (2009), konduktivitas listrik akan 

meningkat akibat dari kenaikan suhu akibat proses pemanasan 

resistive. Hal ini juga dipengaruhi oleh campuran larutan yang 

digunakan. Apabila larutan bubuk jerami padi mengalami 

penurunana nilai hambat berakibat pada sifat dari bubuk jerami 

padi tersebut yang menjadi lebih konduktor dalam mengalirkan 

listrik. Sehingga konsumsi listrik meningkat seiring dengan 

peningkatan suhu dari bubuk jerami padi. Semakin besar 

konsumsi tersebut dapat berperan sebagai indikator semakin 

efektifnya proses pemanasan. 

 

4.5.2 Daya pada Proses Pre-treatment Resistive Heating 

Pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan daya yang 

digunakan selama proses pre-treatment. Perhitungan tersebut 

berdasarkan pada persamaan P = V × I, V berupa tegangan 

masuk sebesar 220 V yang berasal dari sumber listrik PLN, yang 

diukur dengan menggunakan avometer, dimana selain itu 

tegangan yang digunakan juga dapat diukur dengan 

menggunakan panjang reaktor dan tegangan masuk yang sama 
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yakni 220 V. Pengukuran dilakukan dengan cara perbandingan 

antara panjang reaktor dengan tegangan masuk (220 V), dimana 

panjang reaktor yang digunakan adalah 21 cm, sehingga 

didapatkan tegangan sebesar 10.5 V/cm. Sedangkan I 

merupakan arus yang diukur menggunakan clampmeter. dimana 

daya akan digunakan untuk perhitungan kebutuhan energi listrik 

dari proses pre-treatment resistive heating. Kebutuhan daya 

selama proses dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Kebutuhan Daya selama Proses Pre-treatment Jerami Padi 

Perlakuan Daya Listrik (W) 
NaOH 0.05 M 1 Menit 277.75 

3 Menit 254.22 
5 Menit 286.00 

NaOH 0.07 M 1 Menit 289.67 
3 Menit 342.57 
5 Menit 327.25 

NaOH 0.09 M 1 Menit 396.00 
3 Menit 403.33 
5 Menit 440.00 

 

Pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa pada 

konsentrasi NaOH yang rendah konsumsi daya yang dibutuhkan 

juga rendah dan begitu pula sebaliknya. Konsumsi daya terendah 

yaitu pada konsentrasi NaOH 0.05 M yaitu sebesar 254.22 Watt 

dan kebutuhan daya paling tinggi yaitu pada konsentrasi NaOH 

0.09 M yaitu sebesar 440 Watt. Menurut Giancoli dalam Herdian 

(2016), konsumsi energy berupa daya berbanding lurus dengan 

arus listrik yang masuk dan tegangan yang digunakan. Dari 

keseluruhan proses pre-treatment dapat diketahui bahwa 

kebutuhan daya semakin meningkat seiring dengan kenaikan 

suhu dan konsentrasi larutan. Hal ini diakibatkan oleh konsumsi 

energi yang berbanding lurus dengan arus listrik yang masuk dan 

tegangan yang digunakan. Dimana pada penelitian ini seiring 
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meningkatnya suhu, konduktivitas listrik juga akan meningkat, 

yang mana akan mengakibatkan arus listrik yang melalui bahan 

semakin tinggi sehingga konsumsi daya ynag dibutuhkan juga 

meningkat. Konsumsi daya pada penelitian ini juga sangat 

dipengaruhi oleh variasi konsentrasi NaOH yang digunakan, 

dimana pada konsentrasi NaOH rendah akan membutuhkan 

daya yang rendah juga dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan 

konsentrasi yang diberikan akan mempengaruhi arus yang akan 

mengalir dalam bahan. Dan pada penelitian ini dapat diketahui 

bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu setting yang 

lebih singkat maka dibutuhkan konsentrasi NaOH yang lebih 

tinggi. 

4.5.3 Efisiensi Energi pada Proses Pre-treatment Resistive 

Heating 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan efisiensi energi 

pada proses pre-treatment untuk mengetahui nilai efisiensi dari 

reaktor resistive heating yang digunakan selama proses pre-

treatment. Untuk mencari nilai efisiensi energi pada penelitian ini, 

terlebih dahulu melalukan perhtiungan energi masuk (Ein) dan 

energi keluar (Eout). Energi masuk (Ein) merupakan energi yang 

dubutuhkan oleh alat resistive heating yaitu berupa energi listrik. 

Energi listrik tersebut diperoleh dengan persamaan Ein=P=V.I.t. 

V merupakan tegangan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

220 volt, sedangkan I merupakan arus yang mengalir dalam 

bahan. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai Ein dan Eout, 

kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai efisiensi dengan 

persamaan Eff=Eout/Ein×100%. Dan berikut merupakan data 

untuk nilai Ein selama proses pre-treatment dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Kebutuhan Energi Input pada Proses Pre-treatment Resistive 

Heating 

 

Energi Out merupakan energi yang dihasilkan dari alat 

berupa kalor, energi keluar (Eout) didapat dari persamaan 

Q=m.Cp.∆T . Dimana m merupakan massa dari bahan, 

sedangkan Cp merupakan massa jenis NaOH yaitu sebesar 1.48 

J/g°C. Kemudian ∆T merupakan selisish antara suhu akhir yaitu 

suhu setting 75°C dan suhu awal yaitu suhu saat proses pre-

treatment dimulai. Dengan persamaan tersebut dapat diketahui 

besar Eout yang dihasilkan oleh reaktor resistive heating. Dan 

berikut merupakan data energi keluar (Eout) dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Energi Output pada Proses Pre-treatment Resistive Heating 

  

NaOH 0.05 M 

1 Menit 87784.72 

3 Menit 87784.72 

5 Menit 87784.72 

NaOH 0.07 M 

1 Menit 82181.44 

3 Menit 82181.44 

5 Menit 82181.44 

NaOH 0.09 M 

1 Menit 82181.44 

3 Menit 78445.92 

5 Menit 80313.68 

   

NaOH 0.05 M 
1 Menit 114760.8 
3 Menit 116116.0 
5 Menit 104676.0 

NaOH 0.07 M 
1 Menit 87120.00 
3 Menit 113256.0 
5 Menit 124564.0 

NaOH 0.09 M 
1 Menit 105336.0 
3 Menit 120780.0 
5 Menit 114840.0 

Energi Listrik (J) Perlakuan 

Energi Kalor (J) Perlakuan 
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Dengan diketahuinya nilai Ein dan Eout, maka dapat 

dilakukan perhitungan efisiensi pada reaktor reasistive heating 

dengan menggunakan persamaan Eff=Eout/Ein×100%. Dan 

berikut merupakan nilai efisiensi reaktor resisitive heating dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Nilai Efisiensi Energi Reaktor Resistive Heating 

                                       

NaOH 0.05 M 

1 Menit 76.49 

3 Menit 75.60 

5 Menit 83.86 

NaOH 0.07 M 

1 Menit 94.33 

3 Menit 72.56 

5 Menit 65.98 

NaOH 0.09 M 

1 Menit 78.02 

3 Menit 64.95 

5 Menit 69.94 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.6 nilai efisiensi yang dihasilkan 

pada seluruh perlakuan berkisar antara 64.95%-94.33%. Nilai 

efisiensi terendah ada pada perlakuan dengan konsentrasi NaOH 

0.09 M yaitu sebesar 64.95% dan efisiensi tertinggi ada pada 

perlakuan dengan konsentrsi NaOH 0.07 M yaitu sebesar 94.33%. 

Nilai efisiensi dari reaktor resistive heating ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti halnya besar arus, nilai daya, dan juga 

ukuran dari reaktor tersebut. Dapat dilihat bahwa nilai efisiensi 

tertinggi ada pada konsentrasi NaOH 0.07 M, hal ini menunjukkan 

bahwa konsentrasi NaOH tinggi belum tentu memiliki nilai 

Efisiensi yang tinggi pula. Semakin tinggi konsentrasi NaOH 

maka arus dan daya yang dihasilkan juga besar, hal ini yang 

menyebabkan rendahnya nilai efisiensi pada konsentarsi NaOH 

tinggi, dikarenakan semakin tinggi arus yang dihasilkan maka 

kebutuhan energi juga semakin besar. Selain itu rancangan 

reaktor juga mempengaruhi besar nilai efisiensi alat, menurut 

Efisiensi Energi (%) Perlakuan 
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Silva (2002), efisiensi kerja pemanas resistive heating dapat 

ditingkatkan dengan adanya kontrol otomatis. Medan listrik yang 

dianjurkan dalam pemanas resistive tidak melebihi 16.7 volt/cm. 

Untuk perhitungan Ein, Eout, dan nilai Efisiensi dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

4.6 Perlakuan Terbaik untuk Proses Pre-treatment Jerami 

Padi  

Pemilihan perlakuan terbaik meliputi nilai kandungan 

hemiselulosa, selulosa dan lignin diperoleh dengan 

menggunakan metode Multiple Attribute. Perlakuan  yang mana 

menghasilkan kandungan selulosa tertinggi dan perlakuan yang 

menghasilkan kandungan hemiselulosa serta lignin terendah 

dapat dilihat pada Tabel 4.7  

Tabel 4.7 Perlakuan Terbaik pada setiap Parameter 

Perlakuan Parameter 

Hemiselulosa 

(%) 

Selulosa (%) Lignin (%) 

Kontrol 31.48 19.34 11.80 

M2T2 30.17 25.71 9.25 

M1T3 30.78 24.52 7.18 

M3T3 27.92 24.36 8.84 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.7 berdasarkan hasil uji 

kandungan pada sampel kontrol parameter untuk kandungan 

terbaik tidak hanya pada satu perlakuan saja, namun untuk setiap 

parameter terbaik terdapat pada setiap perlakuan yang berbeda, 

hal ini dikarenakan kandungan hemiselulosa, selulosa, dan lignin 

memiliki pengaruh tertentu pada perlakuan yang diberikan. 

Perlakuan untuk nilai kandungan hemiselulosa terbaik yaitu pada 

variasi NaOH 0.09 M dengan waktu holding selama 5 menit. 

Kandungan hemiselulosa pada perlakuan tersebut merupakan 
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kandungan dengan jumlah penurunan tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan yang lain. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hemiselulosa memiliki pengaruh tinggi terhadap NaOH 

dan waktu holding. Semakin tinggi konsentrasi NaOH yang 

diberikan maka tingkat penurunan hemiselulosa juga semakin 

tinggi, hal ini dikarenakan dengan konsentrasi NaOH dan suhu 

yang tinggi maka struktur hemiselulosa akan lebih mudah rusak, 

begitu pula sebaliknya, semakin rendah konsentrasi NaOH maka 

semakin lambat proses kerusakan dari struktur hemiselulosa 

tersebut (Elwin, 2014). Namun pada perlakuan tersebut nilai 

kandungan selulosa yang diberikan bukan merupakan 

kandungan selulosa yang terbaik. Kandungan selulosa terbaik 

yaitu pada perlakuan dengan variasi konsentrasi NaOH 0.07 M 

dengan waktu holding selama 3 menit. Nilai kandungan yang 

dihasilkan yaitu sebesar 25.71%. Dan dapat dilihat pula pada 

perlakuan yang menghasilkan nilai kandungan selulosa tertinggi 

bukan merupakan perlakuan yang menurunkan jumlah lignin 

terbanyak. Perlakuan yang terbaik untuk penurunan jumlah lignin 

yaitu terdapat pada perlakuan dengan variasi konsentrasi NaOH 

0.05 M dengan waktu holding selama 5 menit. Dari data tersebut 

dapat dilihat bahwa kandungan lignin memiliki pengaruh besar 

terhadap waktu holding. 

Selanjutnya untuk pemilihan perlakuan terbaik dengan 

metode Multiple Attribute dapat dipilih dengan melihat kandungan 

yang memiliki nilai kerapatan terendah. Perhitungan perlakuan 

terbaik dengan metode Multiple Attribute dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Namun diketahui dari hasil uji sidik ragam (annova) 

yang dilakukan, didapatkan bahwa pada keseluruhan perlakuan 

yang diberikan pada penelitian ini memiliki hasil yang tidak 

berbeda nyata, sehingga daripada itu hasil uji kandungan 

lignoselulosa pada penelitian ini dianggap sama untuk 

keseluruhan perlakuan, maka pada penelitian ini dapat dianggap 

tidak memiliki perlakuan terbaik yang dihasilkan.  
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