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FATIMATUL IQLIMA. 0311030029-103. Optimasi Proses Fermentasi 
Pembuatan Etanol Dari Nira Siwalan Dengan Menggunakan S. cerevisiae 
Serta Penggandaan Skalanya. SKRIPSI. 
Pembimbing: 1. Dodyk Pranowo, STP, M.Si 
             2. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS  
 

RINGKASAN 
 

Siwalan merupakan tanaman multifungsi karena hampir seluruh komponen 
dari tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hasil utamanya berupa nira yang 
dapat diolah menjadi beberapa macam produk, namun sangat rentan mengalami 
kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme. Untuk meningkatkan daya tahan dan 
nilai jualnya, nira dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pembuatan etanol. Etanol 
adalah cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan 
menggunakan S. cerevisiae. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan kondisi 
optimum dari penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi pada pembuatan etanol 
dari nira siwalan terhadap kadar etanol yang dihasilkan pada skala laboratorium, serta 
mendapatkan informasi teknis mengenai proses pembuatan etanol dari nira siwalan 
hasil penggandaan skala.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2008 di 
Laboratorium Bioindustri dan Pengelolaan Limbah, Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 
Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium menggunakan Metode 
Permukaan Respon dengan rancangan Desain Komposit Pusat. Penentuan level 
dan titik pusat didasarkan pada penelitian Kidianti (2006) dengan menggunakan 2 
faktor perlakuan yaitu konsentrasi penambahan S. cerevisiae (0,5%, 1%, 1,5%) 
dan lama fermentasi (36 jam, 48 jam, 60 jam). Pengamatan dilakukan terhadap 
total gula, kadar etanol, pH, dan efisiensi fermentasi. Hasil solusi optimal 
menggunakan program Design-Expert DX7 Trial Version 7.1.5, dengan 
persamaan model kuadratik Y1= -4,39297+10,85569X1+0,45383X2-3,29335X1

2-
0,000458394X2

2-0,054917X1X2 diperoleh pada penambahan S. cerevisiae 1,35% 
dan lama fermentasi 36 jam dengan nilai kadar etanol sebesar 11,9882%.  

Dari hasil solusi optimal tersebut, kemudian dilakukan verifikasi dan 
diperoleh kadar etanol sebesar 12,013% dengan efisiensi fermentasi sebesar 
91,12%. Total gula sebelum dan sesudah fermentasi adalah 18,682% dan 1,659%. 
pH sebelum dan sesudah fermentasi sebesar 4,960 dan 4,497. Dari hasil verifikasi 
tersebut, kemudian dilakukan penggandaan skala sebesar 50 liter, diperoleh kadar 
etanol sebesar 11,867% dengan efisiensi fermentasi sebesar 94,32%. Total gula 
sebelum dan sesudah fermentasi sebesar 18,473% dan 1,049%. pH sebelum dan 
sesudah fermentasi sebesar 5 dan 4,502. Proses pembuatan etanol dari nira siwalan 
ini membutuhkan energi LPG sebesar Rp 250,00 untuk skala laboratorium dan     
Rp 400,00/hari pada penggandaan skala. Energi listrik yang dibutuhkan pada skala 
laboratorium dan penggandaan skala masing-masing sebesar Rp 12.700,00 dan    
Rp 48.500,00. Waktu proses pada skala laboratorium sebanyak 296 menit 
sedangkan pada penggandaan skala 376 menit. 

Kata Kunci : Etanol, Fermentasi, Nira siwalan, Penggandaan Skala  
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FATIMATUL IQLIMA. 0311030029-103. Optimization of Etanol's Making 
Fermentation Process from Toddy Sap Using S. cerevisiae and its Scale Up. 
SKRIPSI 
Supervisor: 1. Dodyk Pranowo, STP, M.Si 
          2. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 
 

SUMMARY 
 

Toddy palm is multifunction plant because almost all of its component can 
be used by human. Main product from it is nira that can be produced into several 
product, but so susceptible to experience damage because contamination of 
organism. To increase its endurance and price, nira is used as main material for 
ethanol production. Ethanol is a liquid  sugar fermentation’s  yield process from 
carbohydrate source using S. cerevisiae. The purpose of this research is to finding 
out optimum condition from S. cerevisiae adding and the fermentation time on 
ethanol production from toddy sap to its ethanol content that produced on laboratory 
scale, and to finding out technical information about ethanol fermentation process 
from toddy sap in scale up.  

The research was done at Juni until Oktober 2008 in Bioindustry and 
Waste Management Laboratory, Majors of Agriculture Industrial Technology, 
Agriculture Technology Faculty of Brawijaya University, Malang. This research 
was done on laboratory scale used Response Surface Method using Centre 
Composite Design. Level determination and centre point based on Kidianti 
research (2006) to use two treatment factors, which are  concentration S. cerevisiae 
adding (0,5%, 1%, 1,5%) and fermentation time (36 hour, 48 hour, 60 hour). 
Conducted observation includes total sugar, ethanol’s content, pH, and fermentation 
efficiency. The result of optimal solution using Design-Expert DX7 Trial Version 
7.1.5 , with quadratic’s model equation Y1= -4,39297+ 10,85569X1+0,45383X2-
3,29335X1

2-0,000458394X2
2-0,054917X1X2 on S. cerevisiae adding 1,35% and 

fermentation time is 36 hour with ethanol content value is 11,9882%. 
From the optimization solution result, conducted the verification and 

obtained ethanol’s content is 12,013% with fermentation efficiency 91,12%. Total 
sugar before and after fermentation are 18,682% and 1,659%. pH before and after 
fermentation are 4,960 and 4,497. From that verification result, scale up to 50 
litre, gained ethanol content 11,867% with fermentation efficiency 94,32%. Total 
sugar before and after fermentation are  18,473% dan 1,049%. pH before and after 
fermentation are 5 and 4,502. Ethanol's making process from toddy sap needs 
energy LPG amount Rp 250,00 in laboratory scale and Rp 400,00/day in scale up. 
Electric energy that needs in the laboratory scale and scale up each Rp 12.700,00 
and Rp 48.500,00. Processing time in laboratory scale is 296 minutes and in scale 
up 376 minutes. 
 
 
Keyword: Ethanol, Fermentation, Toddy sap, Scale Up 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Siwalan merupakan tanaman multifungsi karena hampir seluruh komponen 

dari tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh manusia (Elfa, Rowi, dan Ardana., 1989). 

Hasil utama dari tanaman siwalan berupa nira yang dapat diolah menjadi beberapa 

macam produk, seperti gula siwalan, sirup siwalan, cuka, dan alkohol. Dalam 

keadaan segar, nira mempunyai rasa yang manis, berbau harum khas, dan tidak 

berwarna (Nuraini dan Rosidi, 1989).  

Nira siwalan merupakan minuman khas yang banyak digemari oleh 

masyarakat sebagai minuman segar, namun sangat rentan mengalami kerusakan 

akibat kontaminasi mikroorganisme. Kerusakan nira ditandai oleh penurunan pH 

yang disebabkan adanya perombakan gula menjadi asam organik oleh mikroba, 

seperti khamir (Saccharomyces sp.) serta bakteri (Acetobacter sp.). Nira sangat 

mudah terkontaminasi karena mengandung nutrisi yang lengkap seperti gula, protein, 

lemak dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba (Lutony, 1993). 

Pohon siwalan yang sudah produktif dapat disadap sebanyak 20 liter 

nira/pohon/hari atau rata-rata 6 liter nira/tandan/hari. Masa produksi nira berlangsung 

selama 4 bulan/tahun, sehingga setiap pohon dapat menghasilkan 720 liter nira/tahun. 

Dari potensi tersebut sebenarnya cukup menghasilkan di tingkat petani, namun 

demikian sampai saat ini nira siwalan masih belum dikembangkan secara 

maksimal (Lutony, 1993). Salah satu pemanfaatan nira siwalan yaitu sebagai 

bahan baku utama dalam pembuatan etanol.  
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Etanol adalah cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat 

dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Etanol dibuat dengan bahan baku 

dari bahan bergula seperti tebu, nira, bahan berpati seperti jagung, dan ubi-ubian, 

bahan berserat yang berupa limbah pertanian masih dalam taraf pengembangan di 

negara maju (Anonymous, 2007). Diantara bahan baku pembuatan etanol tersebut, 

nira merupakan salah satu sumber energi alternatif yang mempunyai prospek baik 

karena mempunyai kandungan gula yang cukup tinggi (10-15%) sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh bakteri untuk tumbuh dan dikonversi menjadi etanol.  

Hasil penelitian Kidianti (2006) menunjukkan bahwa, pembuatan etanol dari 

nira tebu dengan penambahan ragi 1% dan lama fermentasi 48 jam menghasilkan 

kadar etanol sebesar 11,25%. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

penambahan Saccharomyces cerevisiae dan lama fermentasi pada pembuatan etanol, 

sehingga kadar etanol yang dihasilkan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi proses 

fermentasi dengan Metode Permukaan Respon (Respon Surface Method). 

Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium yang dilanjutkan dengan 

penggandaan skala, sehingga produksi etanol ini dapat diterapkan pada skala 

industri. Penggandaan skala dilakukan pada setiap tahapan proses produksi 

dengan jumlah bahan baku dan kapasitas alat yang lebih besar. Dengan 

dilakukannya penggandaan skala, kondisi proses pembuatan etanol dapat 

diketahui secara pasti karena akan berpengaruh terhadap kualitas etanol yang 

dihasilkan.   
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan kondisi optimum dari penambahan Saccharomyces cerevisiae 

dan lama fermentasi pada pembuatan etanol dari nira siwalan terhadap kadar 

etanol yang dihasilkan pada skala laboratorium. 

2. Mendapatkan informasi teknis mengenai proses pembuatan etanol dari nira 

siwalan hasil penggandaan skala. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi optimum dari penambahan Saccharomyces cerevisiae dan 

lama fermentasi pada pembuatan etanol dari nira siwalan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya ke skala pilot plant dan 

industri. 

 

1.4 Hipotesis 

Diduga penambahan Saccharomyces cerevisiae dan lama fermentasi pada 

pembuatan etanol dari nira siwalan akan berpengaruh pada kadar etanol yang 

dihasilkan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Nira Siwalan 

Nira merupakan jenis minuman tradisional yang diperoleh dari cairan yang 

keluar dari bunga tanaman familia Palmae tertentu. Di Jawa Timur dan Jawa 

Tengah, nira disebut dengan legen (Sunanto, 1992). Nira siwalan merupakan hasil 

utama dari pohon siwalan yang dapat diolah untuk beberapa macam produk (Nuraini 

dan Rosidi, 1989). Dari rasanya yang khas dapat diketahui bahwa nira siwalan 

mengandung etanol. Etanol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air, 

yang terdapat dalam minuman keras. Tetapi etanol bukan satu-satunya senyawa 

kimia yang dapat menyebabkan mabuk pada konsentrasi tertentu, karena sifat ini 

juga dimiliki oleh senyawa lain misalnya metanol, propanol, dan butanol yang 

kesemuanya masuk dalam golongan alkohol (Etievant, 1991).  

Selain air, komponen utama yang terdapat di dalam nira adalah karbohidrat 

dalam bentuk sukrosa, sedangkan komponen lainnya tetapi dalam jumlah yang relatif 

kecil adalah protein, lemak, vitamin, dan mineral (Lutony, 1993). Kandungan kimia 

dari nira siwalan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Kimia Nira siwalan 

Kandungan Nira siwalan 
pH 6-9 
Protein dan asam amino 360 mg  
Sukrosa 13-18% 
Fosfor (P)  110 mg 
Kalium (K) 1900 mg 
Kalsium (Ca) 6 0 mg 
Vitamin C 132 mg 
Abu 4-5g 
Vitamin B 3,9 TU 

Sumber: Anonymous (2009)  
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Penyebab utama rusaknya nira adalah akibat kontaminasi mikroorganisme, 

khususnya khamir dan bakteri (Lutony, 1993). Sebagian mikroba akan mati akibat 

proses pemanasan pada suhu 82oC. Proses pemanasan yang ditujukan sebagai 

upaya pengawetan harus memperhatikan dua faktor, yaitu: (1) jumlah panas yang 

diberikan cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen, (2) jumlah 

panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa pada 

produk makanan atau minuman. Pemanasan awal pada nira bertujuan untuk 

mengurangi populasi mikroorganisme yang dapat merusak dan membusukkan nira 

tanpa merusak kandungan nutrisi dari nira itu sendiri (Fardiaz dan Winarno, 1989). 

Nira yang disimpan pada suhu kamar akan mengalami proses fermentasi 

atau peragian gula karena adanya proses enzimatis. Bahan baku energi yang paling 

banyak digunakan adalah glukosa. Metabolisme tipe anaerobik menghasilkan 

sejumlah kecil energi, karbondioksida, air, dan produk akhir metabolik organik lain, 

seperti asam laktat, asam asetat, dan etanol (Buckle, et al., 1985). Glukosa yang 

terkandung dalam nira menunjang pertumbuhan aktif organisme-organisme 

fermentatif (Rukmana, 1998). Nira yang sudah mengalami fermentasi ini biasa 

disebut dengan legen. Proses peragian pada nira yang pertama adalah fermentasi gula 

yang terkandung dalam nira menjadi alkohol oleh mikroorganisme (Fardiaz, 1992).  

 

2.2 Sukrosa 

Gula adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi setiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya digunakan 

untuk menyatakan sukrosa, gula yang diperoleh dari bit atau tebu. Gula terlibat dalam 
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pembuatan aneka ragam produk-produk makanan, seperti selai, jeli, sirup buah-

buahan, manisan buah, susu kental manis, dan sebagainya (Buckle, et al., 1987). 

Disamping memiliki kandungan zat gizi, fungsi gula yang lain adalah sebagai 

humektan, plastizer, pembentuk tekstur (Fennema, 1996).  

Sukrosa atau yang secara ekonomi disebut dengan gula digunakan sebagai 

pemanis dan diproduksi dengan jumlah yang lebih besar dari pada jenis gula 

lainnya (Belitz dan Grosch, 1987). Gula digunakan untuk merubah rasa dan keadaan 

makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa (yang diproduksi dari 

sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam) menyimpan energi yang akan digunakan 

oleh sel (Anonymous, 2007). 

 

2.3 Etanol 

Etanol (C2H5OH) adalah produk dari proses fermentasi gula dari sumber 

karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme (Anonymous, 2007). Bahan baku 

pembuatan etanol bisa dari berbagai tanaman baik yang secara langsung menghasilkan 

gula sederhana seperti tebu, gandum manis ataupun yang menghasilkan pati seperti 

jagung, ubi kayu dan gandum (Hidayat, 2003). Etanol didapat dari substrat yang 

mengandung karbohidrat (pati, glukosa, selulosa) (Sa’id, 1999). 

Etanol mempunyai nama lain alkohol, ethanolum, etil alcohol, merupakan 

cairan bening, tidak berwarna, mudah mengalir, mudah menguap, higroskopik 

dengan karakteristik bau spiritus dan rasa membakar, mudah terbakar dengan api 

biru tanpa asap, larut air, cloroform, eter, gliserol dan hampir semua pelarut 

organik lainnya. Penyimpanan pada suhu 8-15°C, jauh dari api dalam wadah 
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kedap udara dan dilindungi dari cahaya (Tjandrawati dan Mardoni, 2006). Berat 

spesifik cairan ini pada 15°C sebesar 0,7937 gr/ml. Etanol mulai mendidih pada 

suhu 78,32°C. Kandungan kalorinya sebesar 7.100 kal/gr, dengan panas 

pembakaran 328 kkal dalam bentuk cair (Sa’id, 1999). Sifat-sifat fisik etanol 

secara rinci  disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Sifat Fisik Etanol 

Karakteristik Etanol 
Nama lain 
Rumus bangun 
Sifat 
 
Berat molekul (BM) 
Titik leleh 
Titik didih 
Densitas 
Kelarutan 
Kegunaan 
 
Vapour density 

- Alkohol, ethyl hidroxide, grain alcohol, ethylic, dll 
- C2H5OH 
- Volatil, tidak berwarna/jernih, burning taste, no 

residual odor, pleasant odor purgent 
- 46,7 
- (-114,3oC) 
- 78,5oC (pada 760 mmHg) 
- 0,789 gr/ml pada 20oC 
- Dalam air, eter, kloroform, metil alkohol 
- Analisa kimia, casing fluids, confectioner, cutting  
 oil, emulsi, pelarut flavor 
-   1,5 gr 

Sumber: Anonymous (2004a) 

 

2.4 Proses Pembuatan Etanol     

2.4.1 Persiapan Bahan 

 Persiapan bahan baku tergantung dari bahan yang akan digunakan. Nira 

siwalan merupakan bahan baku utama yang mengandung gula, sehingga 

prosesnya tanpa dihirolisa terlebih dahulu seperti bahan-bahan yang mengandung 

pati dan karbohidrat. Menurut Triwahyuningsih (2008), bahan baku yang dapat 

dikembangkan sebagai etanol, antara lain:  

• Nira bergula (sukrosa): nira tebu, nira nipah, nira sorgum manis, nira kelapa, 

nira aren, nira siwalan, sari buah mete. 
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• Bahan berpati: tepung-tepung sorgum biji, jagung, cantel, sagu, singkong atau 

gaplek, ubi jalar, ganyong, garut, suweg, umbi dahlia.  

• Bahan berselulosa (lignoselulosa): kayu, jerami padi, batang pisang, 

bagase, dll.  

2.4.2 Fermentasi 

Fermentasi berasal dari bahasa latin ferve yang berarti mendidih, berasal 

dari fermentasi alkohol yang dicirikan adalah gelembung-gelembung gas seperti 

cairan mendidih (Schlegel, 1986). Anonymous (2006) menambahkan bahwa, 

fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana yang melibatkan mikroorganisme.  

Fermentasi diklasifikasikan menjadi fermentasi alkohol oleh yeast, 

fermentasi asam oleh bakteri, fermentasi campuran alkohol atau asam dan 

fermentasi fungi (Reed dan Nagodawithana, 1991). Kelebihan proses fermentasi 

oleh jamur, ragi atau kapang adalah mampu mengubah makro molekul protein 

menjadi mikro molekul protein sehingga mudah dicerna dan tidak menghasilkan 

senyawa kimia beracun (Russel, et al., 1991). Berdasarkan kebutuhan oksigen, 

fermentasi terbagi menjadi dua tipe yaitu  (Herliani, 2004): 

1. Tipe aerobik 

Tipe ini merupakan fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. 

Semua organisme untuk hidupnya memerlukan sumber energi yang diperoleh 

dari hasil metabolisme bahan pangan dimana organisme itu berada. Dengan 

adanya oksigen maka mikroorganisme dapat mencerna glukosa sehingga 

menghasilkan air, karbondioksida dan sejumlah besar energi. 

 8



 
 
 

2. Tipe anaerobik 

Pada proses fermentasinya tidak memerlukan oksigen, sehingga hanya 

sebagian bahan energi yang dipecah dan akan menghasilkan sebagian energi, 

karbondioksida dan air termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, asam 

volatile, alkohol dan ester. 

Pada fermentasi etanol, bahan-bahan yang mengandung monosakarida 

langsung dapat difermentasi, akan tetapi pada bahan yang mengandung 

disakarida, pati ataupun karbohidrat komplek harus dihirolisa terlebih dahulu 

menjadi komponen gula sederhana (Hunt, 1991).  

Khamir yang digunakan dalam proses fermentasi etanol adalah strain 

murni dari S. cerevisiae. Khamir ini dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan 

CO2 (Hidayat, dkk., 2006). Pada kondisi anaerobik, S. cerevisiae menggunakan 

senyawa organik sebagai akseptor elektron terakhir pada jalur reaksi bioenergetik. 

Dalam hal ini yang digunakan adalah glukosa dari substrat dengan hasil akhir 

perombakan berupa alkohol (etanol), aldehid, asam organik, dan fussel oil. 

Reaksi yang berlangsung dalam keadaan anaerobik tersebut adalah sebagai 

berikut (Lydia dan Djenar, 2000): 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 +  produk samping 

Sesuai  dengan  persamaan  tersebut,  hasil  fermentasi  etanol  yang  ideal   adalah 

51,1% etanol dan 48,9% karbondioksida. Hasil optimal yang diharapkan bila 

dinyatakan dengan persen berat yang difermentasi terdiri dari: etil alkohol 

(48,4%), karbondioksida (46,6%), gliserol (3,3%), asam suksinat (0,6%), serta 

selulosa dan lainnya (1,2%). 
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Suatu parameter keberhasilan fermentasi etanol adalah angka efisiensi 

fermentasi yang tinggi. Efisiensi fermentasi etanol menunjukkan banyaknya mol 

gula yang diubah menjadi alkohol. Dapat pula dikatakan bahwa fermentasi 

etanol merupakan proses biokonversi substrat menjadi produk yang dapat diamati 

melalui pengukuran koefisien konversi. Jadi semakin tinggi koefisien konversi, 

semakin tinggi pula pembentukan produk. Oleh karena itu, koefisien konversi 

selalu berbanding lurus dengan efisiensi fermentasi (Hutasoit dan Santoso, 1995). 

Dalam kenyataannya jarang di perusahaan diperoleh efisiensi fermentasi alkohol 

lebih dari 90% dihitung berdasarkan seluruh kandungan gula invert yang dikirim 

ke tangki fermentasi (Sa`id, 1990). 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Etanol 

Faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan oleh nutrisi (substrat) 

yang digunakan, karena mikroba membutuhkan energi yang berasal dari 

karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan zat-zat gizi lainnya. Selain itu jenis 

mikroba juga berpengaruh dalam proses fermentasi. Mikroba dalam fermentasi 

harus mampu tumbuh pada substrat, mudah beradaptasi dengan lingkungannya, 

dan mampu mengeluarkan enzim-enzim penting yang dapat melakukan 

perubahan yang dikehendaki secara kimia. Fermentasi dipengaruhi pula oleh 

kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan mikroba yaitu suhu 

udara (oksigen), kelembaban, garam dan asam (Herliani, 2004).  

2.4.3.1 Suhu 

Tiap golongan mikrobia mempunyai suatu suhu pertumbuhan optimal, 

sehingga pengaturan suhu suatu substrat merupakan suatu kendali yang positif 
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terhadap pertumbuhannya untuk memperoleh hasil yang maksimal selama proses 

fermentasi, harus diciptakan kondisi suhu yang optimal bagi pertumbuhan 

organisme (Desrosier, 1988). Menurut Tambunan (1995), suhu mempengaruhi 

pertumbuhan, metabolisme dan aktivitas mikroorganisme. Pada suhu yang rendah, 

pertumbuhan dan kecepatan metabolisme akan lambat sedangkan pada suhu yang 

tinggi akan menyebabkan kematian mikroorganisme. Pertumbuhan dan metabolisme 

akan berlangsung baik jika telah mencapai suhu yang optimal. 

S. cerevisiae merupakan organisme yang paling umum digunakan dalam 

fermentasi etanol dibandingkan dengan kapang atau bakteri (Anonymous, 1999). 

Fermentasi etanol oleh S. cerevisiae dapat dilakukan pada suhu 27-35°C dengan 

waktu 36-59 jam (Anonymous, 2004b).  

2.4.3.2 pH 

Pertumbuhan sebagian besar organisme sangat peka terhadap perubahan 

pH karena setiap kelompok organisme mempunyai nilai pH optimal sendiri yang 

tertentu. Nilai optimal pH untuk pembentukan produk biasanya berbeda dengan 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan (Smith, 1993). pH untuk proses fermentasi 

berkisar antara 3-6, tetapi pH optimal untuk pertumbuhan khamir S. cerevisiae 

adalah 4-5 (Anonymous, 2004b).  

2.4.3.3 Oksigen 

Pada permulaan proses, khamir memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, 

oleh karena itu perlu dilakukan aerasi. Setelah terbentuk gas CO2 reaksi dikondisikan 

menjadi anaerob. Proses fermentasi etanol dalam keadaan anaerob atau tidak ada 
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oksigen agar khamir dapat melakukan degradasi tidak sempurna sehingga gula 

diubah menjadi molekul etanol (Pretis, 1990). 

2.4.3.4 Kadar alkohol 

Perlu diperhatikan bahwa bagi khamir, alkohol merupakan buangan. 

Molekul ini ditimbun hanya karena tidak cukup oksigen bagi sel untuk 

membebaskan energi alkohol. Pada konsentrasi alkohol 12-15%, khamir akan 

berhenti tumbuh bahkan akan mati (Pretis, 1990). 

2.4.3.5 Nutrisi 

Medium  biotransfer  harus  mengandung  zat  nutrisi  yang  dibutuhkan  

oleh mikroorganisme berupa senyawa organik, mineral dan vitamin untuk 

mensintesis komponen sel dan sebagai sumber energi. Unsur mikro yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme adalah karbon, nitrogen, oksigen, belerang dan 

fosfor sedangkan unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah kecil adalah ion-

ion logam seperti  K+, Ca2+, Mg2+ dan Fe2+ yang berfungsi sebagai kofaktor. 

Selain itu, mikroorganisme juga membutuhkan vitamin yang kebanyakan juga 

berfungsi sebagai koenzim (Tambunan, 1995). 

Nutrisi yang ditambahkan pada proses fermentasi biasanya berupa 

amonium sulfat atau (NH4)2SO2 sebanyak 70-400 g/100 liter cairan. Sumber 

nitrogen lain yang dapat ditambahkan antara lain amonia, garam amonium, asam 

amino, peptida, pepton, nitrat atau urea, semua penambahan tersebut tergantung 

pada jenis khamir yang digunakan (Sa`id, 1990). 
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2.4.3.6 Kadar Gula 

Dalam pembuatan etanol, konsentrasi gula yang biasanya digunakan berkisar 

antara 10-18% (Casida, 1980), sedangkan menurut Sa`id (1990), konsentrasi gula 

optimum adalah 14-18%. Jika konsentrasi gula terlalu tinggi akan berakibat buruk 

bagi khamir yang digunakan atau alkohol yang dihasilkan. Akibat lain jika 

konsentrasi gula terlalu tinggi adalah waktu fermentasi menjadi lebih lama dan 

sebagian gula tidak terkonversi sehingga proses fermentasi tidak ekonomis.  

 

2.5 Sacharomyces cerevisiae 

Secara ekonomi, arti penting khamir terletak pada kemampuannya 

memecah karbohidrat menjadi etanol dan karbondioksida, yang sering disebut 

dengan fermentasi alkohol. Khamir yang banyak digunakan untuk industri 

pembuatan etanol adalah S. cerevisiae (Amerin, 1987).  

S. cerevisiae mempunyai kemampuan untuk memfermentasi macam-

macam gula yaitu sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, maltotriosa, dan 

xilosa, bersifat fermentatif kuat, tumbuh secara menggerombol, serta mampu 

mereduksi alkohol dan karbondioksida (Zubaidah, 1998). S. cerevisiae mampu 

tumbuh dengan cepat, mampu memproduksi alkohol dalam jumah yang banyak, 

toleransi terhadap konsentrasi alkohol tinggi, toleransi terhadap gula yang tinggi, 

serta memiliki sifat yang stabil dan seragam (Varnam dan Sutherland, 1994).  

S. cerevisiae merupakan organisme yang paling umum digunakan dalam 

fermentasi alkohol dibandingkan dengan kapang atau bakteri (Anonymous, 1999). 

S. cerevisiae memiliki suhu optimum antara 20-30oC, pH optimum adalah pH 
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netral yaitu 7. Pada umumnya S. cerevisiae toleran terhadap asam sehingga masih 

dapat tumbuh pada pH 4-4,5 (Bennett, et al., 1999). Khamir yang digunakan 

harus memiliki karakteristik tahan terhadap alkohol (maksimal 12%), dan 

dapat hidup pada pH 3,5-5,5 (Anonymous, 2007).  

 

2.6 Optimasi dengan Metode Permukaan Respon 

2.6.1 Metode Permukaan Respon 

Metode Permukaan Respon atau Respon Surface Methodology (RSM) 

adalah suatu kumpulan dari teknik-teknik statistika yang berguna untuk menganalisis 

permasalahan tentang beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak 

bebas atau respon, serta bertujuan untuk mengoptimalkan respon tersebut. RSM dapat 

digunakan untuk (Gasperz, 1992): 

1. Mencari fungsi pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang akan datang 

2. Menentukan nilai-nilai dari variabel bebas yang mengoptimalkan respon yang 

dipelajari  

Menurut Krottmaier (1993) metode permukaan respon merupakan kombinasi dari 

desain eksperimen dan metode analisis regresi yang bertujuan untuk : 

1. Menentukan titik optimal dari produk/ proses. 

2. Menunjukkan karakteristik produk/proses apabila input level diubah. 

Pada dasarnya analisis RSM serupa dengan analisis regresi, yaitu 

menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi respon berdasarkan metode 

kuadrat terkecil (least squares method), namun dalam RSM diperluas dengan 

menerapkan teknik-teknik matematika untuk menentukan titik-titik optimal agar 
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dapat ditemukan respon yang optimal (maksimal/minimal). Kelemahan dari 

penggunaan RSM yaitu timbulnya kesulitan bagi peneliti untuk menetapkan 

daerah percobaannya karena dapat saja terjadi bahwa percobaan yang dilakukan 

tidak berhasil menemukan titik optimum karena memang titik optimum berada 

jauh di luar daerah percobaannya (Gasperz, 1992). 

Pembahasan dalam RSM, variabel bebas akan didefinisikan sebagai x, 

dimana variabel bebas itu diasumsikan merupakan variabel kontinyu dan dapat 

dikendalikan oleh peneliti tanpa kesalahan, diasumsikan merupakan variabel acak 

(random variable). Variabel bebas bisa terdiri dari x1, x2, ..., xk, dengan Y sebagai 

varibel tak bebas atau variabel respon yang diduga sebagian atau seluruhnya 

merupakan respon dari y1, y2,..., yk. Kebanyakan masalah metode permukaan 

respon menggunakan salah satu model polinominal dari fungsi (Gasperz, 1992):  

Y = β0 + β1 X1+ β2X2+ ...+ βkXk + Є,  

yang merupakan model polinomial ordo satu sebagai tahap awal. Bila terdapat 

lengkungan dalam sistem maka dapat dirumuskan dengan model polinomial ordo 

kedua dengan fungsi:  

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1
2 + β4X2

2 + β5X1X2 + Є 

dimana Y adalah hasil yang diperkirakan, β0 adalah intersep, β1 dan β2 adalah 

koefisien persamaan linier, β3 dan β4 adalah koefisien persamaan kuadrat, 

sedangkan  β5 adalah koefisien interaksi sedangkan X1 dan X2 adalah variabel 

berubah/bebas (Ulfah, 2006). 

Pada kebanyakan permasalahan RSM, hubungan matematika menggambarkan 

respon percobaan yang dianggap tidak diketahui sehingga langkah pertama yang 
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harus dilakukan adalah menentukan perkiraan yang sesuai untuk hubungan 

matematika tersebut. Jika suatu hubungan matematika diketahui maka hubungan 

tersebut dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi paling efisien dari sistem 

yang dipelajari (Garcia dan Philips, 1995).  

Penggunaan rancangan komposit pusat akan menghemat bahan percobaan 

karena banyaknya data yang diperlukan dalam membangun ordo kedua lebih 

sedikit, selain itu fungsi persamaan matematika dari ordo kedua dapat dijadikan 

sebagai salah satu kelebihan dalam penggunaan RSM karena dapat mempermudah 

peneliti dalam meramalkan respon yang akan datang (Gasperz, 1992). 

2.6.2 Rancangan Komposit Pusat 

Suatu rancangan percobaan untuk membangun model polinomial ordo kedua 

harus memiliki paling sedikit 3 taraf dari setiap faktor yang dicobakan agar parameter 

model dapat diduga. Rancangan percobaan itu dipilih berdasarkan pertimbangan 

ketelitian relatif dalam menduga koefisien parameter model dan banyaknya 

pengamatan yang dibutuhkan. Rancangan percobaan yang dapat dipergunakan untuk 

membangun model ordo kedua adalah rancangan faktorial 3k. Salah satu bentuk 

rancangan permukaan respon ordo kedua yang diterapkan secara luas adalah 

rancangan komposit terpusat (Gasperz, 1992).  

Pada dasarnya rancangan komposit terpusat adalah rancangan faktorial ordo 

pertama (2k) yang diperluas melalui penambahan titik-titik pengamatan pada pusat 

agar memungkinkan pendugaan koefisien parameter permukaan respon ordo kedua. 

Rancangan komposit pusat didefinisikan sebagai suatu rancangan percobaan faktorial 
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2k atau faktorial sebagian (biasanya diberi kode +1 dan -1) ditambah dengan titik 

sumbu ( ±1, 0, 0,...0), (0, ±1, 0,..., 0), (0, 0, ±1,...0), (0, 0, ... ±1) (Gaspersz, 1992). 

2.6.3 Penentuan Kondisi Operasi Optimum Fermentasi 

Kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan uji simpangannya, 

dimana suatu model dianggap tepat dengan permasalahan apabila uji simpangan dari 

model bersifat tidak nyata secara statistik, meskipun mungkin kriteria yang lain cukup 

memuaskan. Kondisi optimum akan diperoleh dengan syarat (Gaspersz, 1992): 

1.  Syarat perlu 

  dŶ =  0    dan     dŶ  =  0................................................................................(1)                             
dX1                                 dX2 

 

2.  Syarat cukup 

 Determinan minor utama D matrik Hessan (H) bersifat definit negatif dimana 

matrik H didefinisikan sebagai berikut: 

                  d2Ŷ              d2Ŷ          
H  =         dX2           dX1dX2 

                       d2Ŷ              d2Ŷ 
               dX2dX1                 dX2             ..............................................................(2) 

 

2.7 Penggandaan Skala (Scale Up) 

Penggandaan skala (Scale Up) menunjukkan pengertian bahwa sistem baru 

lebih besar dari sistem yang ada (Suharto, 2004). Menurut Valents, et al., (1990), 

penggandaan skala merupakan sebuah usaha memproduksi sesuatu yang sama jika 

memungkinkan, hasil prosesnya pada tingkat produksi yang lebih besar dibanding yang 

telah dilakukan sebelumnya. Setyowati (2000) menambahkan bahwa, penggandaan 
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skala adalah suatu kegiatan pembesaran atau pengindustrian suatu teknologi atau 

motivasi yang masih skala laboratorium. Untuk melakukan penggandaan skala suatu 

proses secara benar, hal-hal yang harus dilakukan adalah (Valents, et al., 1990): 

1. Mendefinisikan hasil proses produksi yang diinginkan 

2. Mendefinisikan kriteria utama penggandaan skala sebagai parameter atau 

seperangkat parameter yang membuat hasil proses yang diinginkan tidak 

tergantung skala  

3. Mendefinisikan kriteria kedua untuk proses penggandaan skala adalah 

perubahan secara mekanik dan fisik pada skala yang harus diketahui agar 

dibutuhkan kriteria utama penggandaan skala. 

Penggandaan skala erat hubungannya dengan pengembangan, manufaktur 

dan kualitas, khususnya untuk mendokumentasikan semua produk yang prosesnya 

spesifik dan menstransfernya ke fasilitas manufaktur. Hubungan erat antara tim 

berlanjut selama proyek berlangsung untuk menjamin bahwa selama tahap 

awal produksi skala penuh, proses beroperasi secara handal dan dapat 

diprediksi (Valents, et al., 1990).  

 

2.8 Aspek Teknis 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan proyek secara teknik dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut 

selesai dibangun (Husnan dan Suwarsono, 1999). Soeharto (1997) menyatakan 

bahwa pengkajian aspek teknis dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk 

memberikan batasan garis besar parameter-parameter teknis yang berkaitan 
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dengan perwujudan fisik proyek. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini 

antara lain (Kasmir dan Jakfar, 2003): 

a. Penentuan Lokasi Proyek 

Menurut Husnan dan Suwarsono (1999), lokasi proyek untuk perusahaan 

industri mencakup dua pengertian, yakni lokasi dan lahan pabrik serta lokasi 

untuk bangunan administrasi perkantoran dan pemasaran. Faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi proyek adalah bahan baku, letak pasar, 

ketersediaan tenaga kerja, fasilitas pendukung, lingkungan hidup, peraturan 

pemerintah dan sikap masyarakat.  

b. Penentuan Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi memberikan arti batas atas atau plafon produksi yang 

dapat dicapai oleh suatu instalasi, atau batas atas beban yang dapat ditampung 

oleh suatu fasilitas proyek (Soeharto, 1997). Menurut Sutoyo (1989), kapasitas 

produksi ekonomis adalah jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama 

satuan waktu tertentu secara menguntungkan. Besar kapasitas produksi ekonomis 

bisa ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah penjualan produk dimasa datang, 

kemungkinan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu, tersedianya tenaga inti, 

serta tersedianya mesin dan peralatan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. 

c. Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

Tersedianya bahan baku dan pembantu secara konstan dengan harga yang wajar 

merupakan salah satu syarat agar proyek dapat beroperasi secara sehat. Bahan baku 

dan bahan pembantu harus dapat memenuhi standar syarat teknis produksi yang 

ditentukan, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat (Sutoyo, 1989). 
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d. Pemilihan Jenis Teknologi dan Equipment 

Menurut Sutoyo (1989), biasanya suatu produk dapat diproses dengan lebih 

dari satu cara. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi yaitu: 

1. Teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan standar mutu produk yang 

dikehendaki pasar. 

2. Teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk 

mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. 

3. Teknologi tersebut harus didukung oleh adanya tenaga ahli, bahan baku dan 

pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. 

4. Pemilihan teknologi harus dikaitkan dengan perhitungan jumlah dana yang 

diperlukan untuk pembelian mesin peralatan yang dibutuhkan.  

 

2.9 Neraca Massa  

Suatu dasar dari hukum fisika adalah hukum kekekalan massa. Hukum ini 

adalah bagian yang sederhana, yang berbunyi bahwa massa tidak dapat diciptakan 

atau dimusnahkan (kecuali nuklir atau reaksi atom). Oleh karena itu, total massa 

(berat) dari material yang masuk ke dalam proses harus sama dengan total massa 

dari seluruh material yang keluar ditambah massa dari beberapa material yang 

terakumulasi atau yang meninggalkan proses (Geankoplis, 1983). 

   Input = Output + Akumulasi ……………(1) 

Pada sebagian besar kasus sederhana tidak terdapat akumulasi material 

pada saat proses dan input sama dengan output. Dengan kata lain “apa yang 
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masuk harus keluar” sehingga tipe ini disebut sebagai proses steady state (bagian 

yang tetap atau terus menerus). 

   Input = Output (steady state) ……………(2) 

Kesetimbangan massa atau neraca massa adalah kajian jumlah material 

yang masuk, keluar dan yang terakumulasi dari tiap-tiap proses. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menghitung neraca massa adalah penggunaan dasar 

perhitungan dalam kaitannya dengan teknologi proses (Bardan, 2005). 

Kesetimbangan massa berguna untuk mengevaluasi masing-masing bagian dari 

suatu alat atau mesin, terhadap konsistensi kegiatan produksi dari beberapa unit 

proses (Sinh, 1984).  
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2008 di 

Laboratorium Bioindustri dan Pengelolaan Limbah, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi timbangan digital, kain 

saring, pH meter, kompor, panci, baskom, bunsen, jarum ose, gelas ukur, 

erlenmeyer, tabung reaksi, pengaduk, pipet tetes, pipet ukur, botol fermentor, 

mesin fermentor, laminer flow, inkubator, autoclave, kelereng, water bath, kuvet, 

cawan Conway, dan spektrofotometer. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu nira siwalan yang diperoleh dari industri 

rumah tangga di kabupaten Tuban, S. cerevisiae yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, glukosa, yeast extract, pepton, 

urea, KH2PO4, (NH4)2SO4, aquades, air, alkohol 70%, PDA, larutan buffer 7 dan 4, 

reagensia Kalium Bikromat Asam Sulfat, dan larutan Kalium Karbonat jenuh. 
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3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bahan  baku  yang  digunakan  adalah  nira siwalan yang diperoleh dari 

industri rumah tangga di kabupaten Tuban, dan diasumsikan memiliki kualitas 

dan kondisi yang homogen. 

2. Penelitian hanya dilakukan sampai proses pembuatan cairan fermentasi 

(etanol), dan kemudian dilakukan penggandaan skala untuk membandingkan 

kualitas etanol yang dihasilkan. 

3. Variabel yang akan dijadikan obyek penelitian adalah penambahan S. cerevisiae 

dan lama fermentasi pada pembuatan etanol dari nira siwalan. 

4. Pengujian hasil solusi optimal hanya dilakukan pada total gula, kadar etanol, 

pH, dan efisiensi fermentasi. 

5. Aspek teknis dibatasi pada kebutuhan utilitas alat dan mesin, neraca massa 

dan kebutuhan energi. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari 

identifikasi masalah sampai dengan pemilihan kondisi optimal melalui Metode 

Respon Permukaan, serta penggandaan skalanya. Tahapan penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.  
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Selesai

Studi Literatur 

Dibandingkan 

Kondisi Optimal Terpilih 

Analisa Data dengan RSM 

Penambahan S. cerevisiae 
Lama Fermentasi 
Kadar Etanol

Verifikasi Solusi Optimal 

Uji Kualitas 

-  Kadar Etanol 
- Total Gula 
- pH 
- Efisiensi Fermentasi 

Pengolahan Data 

-  Utilitas Alat dan Mesin 
- Waktu baku proses 

Penggandaan Skala 

Skala Laboratorium 500 mL 

Hasil Perbandingan Skala Laboratorium dan Penggandaan Skala 

Pelaksanaan Penelitian 

Penentuan Hipotesis dan Metode Rancangan Percobaan 

Percobaan Pendahuluan 

Identifikasi Masalah 

Mulai 

Gambar 1. Alur Kerja Tahapan Pelaksanaan Penelitian  
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3.4.1 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah dari dilakukannya penelitian ini adalah produksi nira 

siwalan yang melimpah, serta bagaimana pemanfaatan nira siwalan sebagai bahan 

baku utama dalam pembuatan etanol. 

3.4.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber  

baik buku, majalah, jurnal, maupun beberapa laporan penelitian untuk digunakan 

sebagai acuan dalam mendukung pelaksanaan penelitian. 

3.4.3 Percobaan Pendahuluan 

Percobaan pendahuluan dilakukan untuk menentukan tahapan proses serta 

mengetahui konsentrasi penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi yang 

optimal pada pembuatan etanol dari nira siwalan dengan menggunakan Metode 

Respon Permukaan. 

3.4.4 Penentuan Hipotesis dan Metode Rancangan Percobaan 

Pendugaan awal terhadap hasil penelitian yang akan dicapai berdasarkan 

trial dan error pada percobaan pendahuluan. Metode yang digunakan adalah 

Metode Permukaan Respon (RSM) dengan Rancangan Komposit Terpusat  yang 

terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi 

pada pembuatan etanol dari nira siwalan. 

Sesuai dengan Metode Respon Permukaan 2 faktor, maka pengulangan 

dilakukan pada titik tengah (X=0) sebanyak 5 kali. Sebagai acuan dasar untuk titik 

tengah percobaan adalah dari Kidianti (2006) yaitu dengan penambahan               

S. cerevisiae 1% (X1 = 0) dan lama fermentasi 48 jam (X2 = 0). Nilai α dipilih k = 2 
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adalah 2k/4 = 22/4 = 1,414. Tahapan selanjutnya adalah menentukan level dari 

masing-masing faktor dalam percobaan yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Menentukan rancangan faktorial 22 (pengaruh dari 2 faktor) sebagai percobaan 

ordo pertama dan ditetapkan level-level yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Faktor penambahan S. cerevisiae (S) dengan level faktor: 

 S. cerevisiae 0,5% (Kode X1 = -1) 

 S. cerevisiae 1,5% (Kode X1 = 1) 

b. Faktor lama fermentasi (L) dengan level faktor: 

 Lama fermentasi 36 jam (Kode X2 = -1) 

 Lama fermentasi 60 jam (Kode X2 = 1) 

2) Setelah menetapkan level-level faktor yang sesuai dengan rancangan faktorial 

22, maka ditetapkan level-level faktor yang sesuai dengan titik pusat X1= 0 

dan X2= 0. Pada faktor penambahan S. cerevisiae diketahui levelnya berturut-

turut yaitu 0,5 (X1 = -1), 1,5 (X1 = 1) dan 1 (X1 = 0). Angka 1 merupakan titik 

tengah dengan jarak antara level faktor adalah 0,5 sehingga hubungan antara 

variabel  X1  dengan variabel asli dapat dinyatakan seperti berikut: 

 5,0
1

1
−

=
SX  ,  S = 0,5 X1 + 1 .................................................................. (3) 

 Pada faktor lama fermentasi, hubungan variabel X2 dengan variabel asli dapat 

diketahui dengan cara yang sama sehingga dapat dinyatakan seperti berikut: 

 12
48

2
−

=
LX  ,  L = 12 X2 + 48 ................................................................. (4) 
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3) Menentukan level-level faktor yang bersesuaian dengan nilai –α = -1,414 dan            

α = 1,414 dengan perhitungan melalui hubungan variabel X1 dan X2 dengan 

variabel asli dalam persamaan (3) dan (4).  

 Dari persamaan (3) diketahui bahwa: 

  Untuk X1 = -1,414, maka S = 0,5 (-1,414) + 1 = 0,29 

  Untuk X1 =  1,414, maka S = 0,5 ( 1,414) + 1 = 1,71 

 Dari persamaan (4) diketahui bahwa: 

  Untuk X2  = -1,414, maka L = 12 (-1,414) + 48 = 31,03 (31 jam, 2 menit) 

  Untuk X2  = 1,414, maka L = 12 (1,414) + 48 = 64,97 (64 jam, 58 menit) 

Pengkodean dan level asli (variabel bebas) yaitu dengan menggunakan 

Rancangan Percobaan Komposit Terpusat yang ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rancangan Percobaan Komposit Terpusat 

 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 
No. 

X1 X2
A:   S. cereviceae 

(%) 
B: Lama 

fermentasi (jam) 
Kadar etanol 

(%) 
1 –1 –1 0,5 36  
2 –1 1 0,5 60  
3 1 –1 1,5 36  
4 1 1 1,5 60  
5 0 0 1 48  
6 0 0 1 48  
7 0 0 1 48  
8 0 0 1 48  
9 0 0 1 48  
10 -1,414 0 0,29 48  
11 1,414 0 1,71 48  

12 0 -1,414 1 31,03 
(31 jam, 2 menit)  

13 0 1,414 1 64,97 (64 jam, 
58 menit)  
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3.4.5 Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terbaik dari Kidianti (2006) 

dengan total gula 18,76%. Dari hasil tersebut, kadar etanol yang dihasilkan masih 

perlu ditingkatkan melalui optimalisasi proses fermentasi dengan kajian 

penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi. Pada penelitian ini, total gula awal 

sebelum fermentasi disamakan atau mendekati hasil penelitian Kidianti, hal ini sesuai 

dengan literatur yang menyebutkan bahwa, konsentrasi gula optimum pembuatan 

etanol dengan menggunakan S. cerevisiae sebesar 14-18% (Sa`id, 1990). Tahapan 

proses penelitian adalah sebagai berikut: 

 Persiapan Medium (Nira siwalan) 

- Nira bersih dilakukan analisa terhadap kadar etanol, total gula,dan pH 

(Lampiran 1a, 1b, dan 1c), 

- Ditambah sukrosa hingga kadar gulanya mencapai 18% (sesuai dengan 

penelitian Kidianti, 2006), 

- Sebanyak 500 mL nira siwalan dipanaskan pada suhu 82oC selama          

15 menit untuk mengurangi populasi mikroorganisme yang dapat merusak 

dan membusukkan nira. 

 Pembuatan kultur stok S. cerevisiae  

- Khamir S. cerevisiae pada kultur miring digoreskan pada medium Potato 

Dextrose Agar (PDA) agar miring steril kemudian diinkubasi pada suhu 

ruang selama 1 hari, 

- Stok kultur agar miring disimpan dalam lemari es suhu 2-3oC. 
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 Pembuatan Inokulum dengan media Yeast Extract Peptone  (YEP) 

- Pembuatan medium YEP dengan komposisi bahan yang tertera pada 

Lampiran 2a, masing-masing bahan dicampur dalam erlenmeyer. Dilarutkan 

dengan aquades hingga volume 1 liter, 

- Diatur pH 4,5 dan dituang dalam erlenmeyer berukuran 500 mL, masing-

masing 200 mL, 

- Disterilisasi (121oC, 20 menit) dengan menggunakan autoklaf, 

Medium ini digunakan untuk perbanyakan sel khamir. 

- Sebanyak 1 ose kultur murni S. cerevisiae dari biakan agar miring Potato 

Dextrose Agar (PDA) yang telah berumur 48 jam diinokulasi ke dalam 

200 mL medium YEP, diinkubasi selama 24 jam. 

 Pembuatan Starter 

- KH2PO4 dan (NH4)2SO4 (sesuai dengan komposisi pada Lampiran 2b). 

- Dicampur dengan nira siwalan sebanyak 1000 mL, 

- Dituang pada erlenmeyer berukuran 500 mL, 

- Diatur pH 4,5 kemudian disterilisasi (121oC, 15 menit) dengan 

menggunakan autoklaf, 

- Masing-masing diinokulasikan inokulum S. cerevisiae dari medium YEP 

sebanyak 5% (v/v), diinkubasi selama 24 jam. 

Menurut Sa’id (1987), penambahan starter optimum pada fermentasi alkohol 

adalah 2-5%, sedangkan hasil penelitian Hidayat, dkk (1997) penambahan ragi 

0,5% menghasilkan alkohol yang optimum. Diagram alir pembuatan starter 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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 Proses Fermentasi Etanol 

- Skala Laboratorium  

Dilakukan dengan menginokulasikan inokulum S. cerevisiae yang telah 

berumur 24 jam sebanyak (0,5%, 1%, 1,5%) v/v pada medium nira siwalan 

500 mL. Proses ini dilakukan dalam botol fermentor dengan sistem batch 

culture pada suhu 28oC, secara anaerob, dengan waktu yang telah ditentukan 

(36, 48, dan 60 jam). 

- Penggandaan Skala 

Proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan mesin fermentor 

berkapasitas 100 L pada suhu 28-32oC. Ditambahkan starter sebanyak   

1,35% pada medium nira siwalan 50 L, dengan lama fermentasi 36 jam. 

Diagram alir proses pembuatan etanol dari nira siwalan dapat dilihat pada    

Gambar 2. 

3.4.5.1 Analisa Data 

Analisa yang dilakukan pada skala laboratorium meliputi total gula dan kadar 

etanol. Pengolahan data menggunakan program Design-Expert DX7 Trial Version 

7.1.5 yang diperoleh dari situs www.statease.com. Data dimasukkan dalam 

rancangan komposit terpusat dengan 2 faktor dan 5 pengulangan pada titik tengah 

dengan respon kadar etanol. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan 

program Design-Expert DX7 Trial Version 7.1.5 antara lain: 

1. Memilih metode yang digunakan yaitu RSM dan desain model untuk 

rancangan percobaan yaitu Desain Komposit Pusat (Central Composite). 

2. Menetapkan banyaknya faktor perlakuan. 
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3. Menuliskan nama dan satuan dari masing-masing faktor perlakuan yang 

dilakukan  dalam  penelitian  serta  masukkan  batasan  minimal dan maksimal 

dari masing-masing faktor perlakuan. 

4. Menetapkan banyaknya respon, dilengkapi dengan nama dan satuannya. 

5. Memasukkan data dari hasil penelitian pada masing-masing kolom respon. 

6. Menekan masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil 

perhitungan analisis ragam (ANOVA). 

7. Menekan menu view untuk melihat bentuk kurva 3 dimensi hubungan antara 

faktor perlakuan masing-masing respon. 

8. Menekan menu numerical optimation dan memilih solution untuk melihat 

hasil solusi optimal dari hasil komputasi menggunakan Design Expert DX7 

Trial Version 7.1.5 

3.4.5.2 Kondisi Optimal Terpilih 

Analisa data dilakukan dengan metode optimalisasi Rancangan Komposit 

Terpusat dengan menggunakan program Design Expert DX7 Trial Version 7.1.5. 

3.4.5.3 Verifikasi Solusi Optimal 

 Setelah diperoleh  solusi optimal,  selanjutnya  dilakukan  verifikasi  untuk 

membuktikan apakah hasil verifikasi (aktual) sama dengan solusi optimal hasil 

komputasi (prediksi). Verifikasi diperoleh dari hasil solusi optimal dengan nilai 

desirability yang tinggi atau mendekati satu.  Proses fermentasi etanol dilakukan 

dengan penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi sesuai solusi optimal hasil 

komputasi, kemudian dilakukan analisa total gula, kadar etanol, dan pH. Proses 
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fermentasi pada solusi yang diverifikasi dilakukan pada kondisi yang sama 

dengan kondisi fermentasi sebelumnya.  

3.4.6 Penggandaan Skala 

Dari hasil verifikasi, dilakukan penggandaan skala sebanyak 50 liter untuk 

mengetahui jumlah produksi yang akan dilakukan dengan kapasitas yang lebih besar 

atau pabrik. Alat dan bahan yang digunakan sama persis dengan yang digunakan pada 

skala laboratorium, hanya saja kapasitasnya lebih besar. Proses fermentasi 

menggunakan tabung fermentor dengan kapasitas 100 liter. Selanjutnya, dilakukan 

studi kelayakan teknis yang meliputi utilitas alat dan mesin, neraca masa, serta 

kebutuhan energi.   

3.4.7 Uji Kualitas 

Uji kualitas dilakukan terhadap total gula, kadar etanol, pH, dan efisiensi 

fermentasi. Perbandingan hasil skala laboratorium dan penggandaan skala diperoleh 

dari kualitasnya. Semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan, maka efisiensinya juga 

semakin tinggi.   
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Nira siwalan 0,5 mL  

S. cereviceae (0,5%,  
1%, 1,5%) v/v 

difermentasi 
(36, 48, dan 60 jam, suhu 28oC) 

Analisa : 
-  Total gula  
-  pH fermentasi 
Kadar etanol 
Efisiensi fermentasi 

Sukrosa 3% 

Cairan fermentasi (Etanol) 

Inokulasi 
 (suhu 30oC) 

didinginkan 30oC 

dipanaskan 82oC, 15 menit 
Analisa : 
-  Total gula (18,682%) 
-  pH  

Analisa : 
-  Total gula (15,645%) 

Gambar 2a. Diagram  Alir  Pembuatan  Etanol  dari  Nira  Siwalan  
Pada Skala Laboratorium 
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Gambar 2b. Diagram  Alir  Pembuatan  Etanol  dari  Nira  Siwalan 
Pada Kondisi Optimal Skala Laboratorium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nira siwalan 0,5 mL  

S. cereviceae 
(1,35%) v/v 

difermentasi 
(36 jam, suhu 28oC) 

Analisa : 
-  Total gula  
-  pH fermentasi 
Kadar etanol 
Efisiensi fermentasi 

Sukrosa 3% 

Cairan fermentasi (Etanol) 

Inokulasi 
 (suhu 30oC) 

didinginkan 30oC 

dipanaskan 82oC, 15 menit 
Analisa : 
-  Total gula (18,682%) 
-  pH  

Analisa : 
-  Total gula (15,645%) 
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Gambar 2c. Diagram  Alir  Pembuatan  Etanol  dari  Nira  Siwalan 

Pada Penggandaan Skala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nira siwalan 50 L  

Starter (1,35%) v/v 

difermentasi 
(36 jam, suhu 28-32oC) 

Analisa : 
-  Total gula  
-  pH fermentasi 
Kadar etanol 
Efisiensi fermentasi 

Sukrosa 4,3% 

Cairan fermentasi (Etanol) 

Inokulasi 
 (suhu 30oC) 

didinginkan 30oC 

dipanaskan 82oC, 60 menit 
Analisa : 
-  Total gula (18,473%) 
-  pH  

Analisa : 
-  Total gula (14,269%) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan respon kadar etanol tertinggi 

sebesar 12,002% dari penambahan S. cerevisiae 1% dan lama fermentasi 48 jam. 

Nilai kadar etanol terkecil sebesar 8,430% dari penambahan S. cerevisiae 0,29% 

dan lama fermentasi 48 jam. Data Hasil Penelitian Respon Kadar Etanol 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Penelitian Respon Kadar Etanol 

 
 Dari hasil analisis penentuan model dengan menggunakan Metode 

Permukaan Respon, dapat diketahui bahwa desain model yang terpilih adalah 

model Kuadratik (Lampiran 4), dengan persamaan model sebagai berikut: 

 

Variabel Kode Variabel Asli Respon 
No. 

X1 X2
A:   S. cereviceae 

(%) 
B: Lama 

fermentasi (jam)
Kadar Etanol 

(%) 
1 –1 –1 0,5 36 10,204 
2 –1 1 0,5 60 9,552 
3 1 –1 1,5 36 12,002 
4 1 1 1,5 60 10,032 
5 0 0 1 48 11,842 
6 0 0 1 48 11,972 
7 0 0 1 48 12,002 
8 0 0 1 48 11,970 
9 0 0 1 48 10,993 
10 -1,414 0 0,29 48 8,430 
11 1,414 0 1,71 48 11,438 

12 0 -1,414 1 31,03  
(31 jam, 2 menit) 10,730 

13 0 1,414 1 64,97 (64 jam,  
58 menit) 9,791 
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Y1 = -4,39297+10,85569X1+0,45383X2-3,29335X1
2-0,000458394X2

2-0,054917X1X2         

dimana : Y1 = Kadar etanol  

  X1 = Penambahan S. cerevisiae 

 X2 = Lama fermentasi 

dari persamaan di atas, dapat diketahui bahwa koefisien X1
2 (3,29335) lebih besar 

dibandingkan koefisien X2
2 (0,000458394), sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

kadar etanol (Y1) lebih dipengaruhi oleh konsentrasi penambahan S. cerevisiae  

(X1
2) dari pada lama fermentasi (X2

2).  

Nilai probabilitas (P) respon kadar etanol sebesar 0,0034 yang menunjukkan 

bahwa nilai P < 0,05. Artinya, peluang kesalahan dari model tersebut adalah kurang 

dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model berpengaruh nyata terhadap respon. 

Semakin kecil nilai probabilitas suatu model, maka model tersebut memiliki pengaruh 

yang semakin besar. Pengujian pada simpangan model (lack of fit) menunjukkan bahwa 

nilai P sebesar 0,3051 yang berarti nilai P > 0,1 sehingga model sudah sesuai dengan 

trend dari model kuadratik (tidak berpengaruh nyata karena simpangan model 

mempunyai nilai lebih dari 0,1). Menurut Gaspersz (1992), kriteria ketepatan model 

adalah berdasarkan uji simpangan model, dimana suatu model dianggap tepat atau 

cocok dengan permasalahan apabila uji simpangan dari model bersifat tidak nyata 

secara statistik, serta suatu model dianggap tidak tepat atau tidak cocok untuk 

menerangkan fenomena sistem yang dipelajari jika simpangan dari model bersifat nyata 

secara statistik meskipun mungkin kriteria yang lain cukup memuaskan.  

Model kuadratik dari respon kadar etanol memiliki nilai koefisien           

R2 terkoreksi (R2-Adjusted) sebesar 0,8225 yang menunjukkan bahwa faktor 
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penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi memberikan kontribusi dan 

pengaruh sebesar 82,25% terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Data analisis 

penentuan model  (Fit Summary) selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Data analisis ragam (ANOVA)  pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

model respon konsentrasi etanol dipengaruhi secara nyata oleh faktor penambahan 

S. cerevisiae dan lama fermentasi. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai P pada faktor 

penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi adalah 0,0022 dan 0,0248. Nilai P 

yang dihasilkan dari kedua faktor tersebut adalah kurang dari 5%.  

Kurva respon permukaan kadar etanol yang dipengaruhi oleh faktor 

penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi dan Kontur Plot  
Hubungan Penambahan S. cereviceae dan Lama Fermentasi  

Terhadap Respon Kadar Etanol  
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Kurva pada Gambar 3 menunjukkan adanya hubungan antara penambahan  

S. cerevisiae dan lama fermentasi terhadap pembuatan etanol dari nira siwalan. 

Kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap respon kadar etanol. Dalam 

kurva respon permukaan dan kontur plot menunjukkan bahwa konsentrasi etanol 

akan semakin tinggi pada daerah dengan warna yang semakin merah, dan 

sebaliknya akan semakin rendah pada daerah dengan warna yang semakin biru. 

Kondisi optimal diperoleh pada daerah dengan warna merah, dimana pada daerah 

pusat dan setelahnya memiliki daerah dengan warna yang stabil. Semakin lama 

proses fermentasi mengakibatkan penurunan respon kadar etanol yang diakibatkan 

oleh penurunan aktifitas S. cerevisiae, sehingga fermentasi dalam waktu yang lama 

mengakibatkan S. cerevisiae mengkonsumsi alkohol untuk mempertahankan 

hidupnya (Anonymous, 2007). Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan 

kadar etanol mulai terjadi pada penambahan S. cerevisie 1,25% dan lama fermentasi 

52 jam, dan mengalami penurunan pada penambahan S. cerevisiae 1,15% dan lama 

fermentasi 56 jam.  

 

4.2  Optimasi Respon Kadar Etanol  

Perhitungan optimasi dilakukan dengan batasan-batasan yang disesuaikan 

dengan tujuan yang diharapkan, yaitu  untuk mengoptimalkan respon kadar etanol 

dalam batas pengaruh penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi. Batasan-

batasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Batasan Optimasi Nilai Kadar Etanol Fermentasi Nira Siwalan 

Nama Tujuan Batas Bawah Batas Atas 

S. cereviceae Dalam Batas 0,5% 1,5% 

Lama Fermentasi Minimasi 36 jam 60 jam 

Kadar Etanol Maksimasi 8,430% 12% 
 

Penentuan batasan untuk penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi 

yang merupakan faktor pada rancangan percobaan ordo kedua, maka nilai 

batasannya sesuai dengan perlakuan dalam percobaan. Penambahan S. cerevisiae 

mempunyai nilai batas bawah 0,5 dan batas atas 1,5, sedangkan lama fermentasi 

memiliki nilai batas bawah 36 dan batas atas 60. Batas bawah untuk respon kadar 

etanol  sebesar 8,430% karena kadar etanol terkecil pada penelitian yaitu 8,430% 

sedangkan batas atas respon kadar etanol sebesar 12%. Khamir yang digunakan 

harus memiliki karakteristik tahan terhadap alkohol (maksimal 12%), dan dapat 

hidup pada pH 3,5-5,5 (Anonymous, 2007). Pada konsentrasi etanol 12-15%, khamir 

akan berhenti tumbuh bahkan akan mati (Pretis, 1990). Dengan memperhatikan 

batasan-batasan tersebut, diharapkan didapatkan kadar etanol yang optimal. 

Pengoptimalan respon kadar etanol bertujuan untuk lebih mengoptimalkan 

respon sehingga dihasilkan solusi optimal. Pengoptimalan respon sesuai dengan 

batasan-batasan yang telah ditentukan seperti pada Tabel 5. Berdasarkan batasan-

batasan tersebut, maka diperoleh solusi optimal hasil komputasi pada Tabel 6. 

Tabel 6. Solusi Hasil Komputasi Design-Expert 7.1.5 

No. S. cerevisiae 
(%) 

Lama Fermentasi 
(jam) 

Kadar 
Etanol (%)

Desirability 
(%) States 

1 
2 
3 
4 

1,35 
1,34 
1,34 
1,42 

36 
36 
36 
36 

11,9882 
11,9881 
11,9878 
11,9687 

0,998 
0,998 
0,998 
0,995 

Selected

 40



 
 
 

 Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa titik optimal diperoleh saat penambahan 

S. cerevisiae 1,35% dan lama fermentasi 36 jam dengan nilai kadar alkohol 

sebesar 11,9882%. Hasil optimasi model kuadratik pada respon kadar etanol 

adalah 4 solusi optimal dan 35 solusi alternatif. Data hasil solusi optimal dapat 

dilihat pada Lampiran 7. Solusi optimal yang dipilih adalah yang memiliki nilai 

desirability 0,998 (99,8%), dimana nilai desirability maksimum.  

Keempat solusi optimal tersebut memiliki nilai desirability hampir sama. 

Menurut Montgomery (2001), fungsi desirability adalah untuk menentukan 

derajat ketepatan hasil solusi optimal. Dimana semakin mendekati satu semakin 

tinggi nilai ketepatan optimasinya. Sehingga dapat dikatakan yang memiliki nilai 

desirability mendekati satu yaitu sebesar 0,998 atau tingkat solusi optimal 

memiliki ketepatan 99,8%. Solusi 2 dan 3 memiliki nilai desirability sama dengan 

solusi 1, hanya saja kadar etanol yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan 

solusi 1. Pada solusi 4 meskipun penambahan S. cerevisiae paling tinggi, namun 

nilai kadar etanol dan desirabilitynya paling kecil. Hal ini disebabkan perombakan 

gula oleh khamir tidak terurai secara sempurna. Tingginya aktivitas sel                

S. cerevisiae menyebabkan tingginya konsumsi gula oleh sel dari khamir untuk 

dirubah menjadi alkohol. Dari hasil solusi optimal kemudian dilakukan verifikasi 

untuk membuktikan apakah hasil verifikasi (aktual) sama dengan solusi optimal 

hasil komputasi (prediksi). Proses verifikasi yang dilakukan adalah dengan 

melakukan penelitian ulang dari hasil solusi optimal. Hasil verifikasi dari soluasi 

optimal diperoleh nilai kadar etanol sebesar 12,013%.  
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4.3 Penggandaan Skala 

Dari hasil verifikasi pada skala laboratorium, kemudian dilakukan 

penggandaan skala sebanyak 50 liter untuk mengetahui jumlah produksi yang akan 

dilakukan dengan kapasitas yang lebih besar atau pabrik. Alat dan bahan yang 

digunakan sama persis dengan yang digunakan pada skala laboratorium, hanya saja 

kapasitasnya lebih besar.   

 

4.4 Kondisi Proses dan Kualitas Produk Pembuatan Etanol Pada Skala 
Laboratorium dan Penggandaan Skala 

 
4.4.1 Kondisi Proses  

Pembuatan etanol dari nira siwalan pada skala laboratorium dilakukan 

sebanyak 0,5 liter nira sebagai bahan baku. Nira awal yang digunakan memiliki 

total gula sebesar 15,645%. Untuk meningkatkan jumlah gula menjadi 18% 

(sesuai penelitian Kidianti), nira siwalan ditambahkan dengan sukrosa sebanyak 

3%, sehingga total gulanya menjadi 18,682%. Proses fermentasi dilakukan dengan 

menggunakan botol fermentor berkapasitas 2,5 liter. Botol fermentor yang 

digunakan merupakan botol sisa yang telah disterilkan sehingga dapat digunakan 

untuk proses fermentasi. Kondisi fermentasi berlangsung secara anaerob dengan 

waktu 36, 48, dan 60 jam pada suhu 28oC.  

Pada penggandaan skala dilakukan peningkatan skala sebesar 100 kali 

skala laboratorium, yaitu 50 liter menggunakan mesin fermentor berkapasitas 100 

liter untuk proses fermentasinya. Nira awal yang digunakan memiliki total gula 

sebesar 14,269%, ditambahkan sukrosa sebanyak 4,3% sehingga total gula nira 

siwalan menjadi 18,473%. Waktu fermentasi selama 36 jam didapat dari kondisi 
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optimal yang telah diverifikasi pada skala laboratorium. Suhu pada proses 

fermentasi 28-32oC. Perbedaan jenis dan kapasitas alat pada penelitian skala 

laboratorium dan penggandaan skala ini mempengaruhi kondisi proses yang 

dibutuhkan, seperti waktu dan suhu serta jumlah bahan baku yang diolah dan 

massa yang hilang pada saat proses, dengan karakteristik  proses  ditunjukkan 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Karakteristik Proses Pembuatan Etanol dari Nira Siwalan Pada 
Skala Laboratorium, Kondisi Optimal, dan Penggandaan Skala 

 

Karakteristik Proses Skala 
Laboratorium 

Kondisi 
Optimal 

Penggandaan 
Skala 

Jenis Peralatan 
Kapasitas alat 
Jumlah nira siwalan 
Jumlah starter  
Jumlah air (bak pemanas) 
Suhu proses 
Waktu Proses 

Botol fermentasi
2,5 L 
0,5 L 
0,5%; 1%; 1,5% 
- 
28oC 
36, 48, 60 jam 

Botol fermentasi 
2,5 L 
0,5 L 
1,35% 
- 
28oC 
36 jam 

Mesin fermentor 
100 L 
50 L 
1,35% 
100 L 
28-32oC 
36 jam 

 

Proses fermentasi dimulai pada saat inokulum yang telah beradaptasi 

dalam medium dimasukkan dalam medium di fermentor. Fermentor merupakan 

alat yang dirancang untuk memberikan kondisi yang terbaik bagi pertumbuhan 

mikroba sehingga diperoleh produk yang diinginkan (Rachman, 1988). 

Wignyanto, dkk (2006) menambahkan bahwa, fermentor merupakan bejana 

fermentasi aseptis untuk produksi senyawa oleh mikrobia melalui fermentasi. 

Penampang mesin fermentor dapat dilihat pada Gambar 4: 
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Spesifikasi Mesin: 
 Tabung fermentor : 

 Dimensi tabung  : Ø 50 cm, tinggi 103 cm 
 Kapasitas : 100 liter 
 Penggerak : motor listrik 1 PK 
 Bahan : 

 Tabung dalam : stainless steel 
 Pelapis : glasswool 
 Fluida pelapis : air 
 Frame : besi 
 Bak Pemanas : 

 Bak : stainless steel 
 Frame : besi 
 Pemanas : heater 2000 W 
 Kontrol suhu : otomatis 
 Pengisian bahan  : manual 

 

 
Gambar 4. Penampang Mesin Fermentor 

Mesin fermentor pada penggandaan skala dilengkapi dengan indikator 

thermo untuk mengatur suhu secara otomatis. Pipa saluran fluida digunakan untuk 

mengalirkan air dalam bak pemanas dengan bahan baku pada tabung fermentor 

sehingga suhu selama proses fermentasi dapat terkontrol dengan baik. Suhu dalam 

proses fermentasi sangat mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme dan aktivitas 

mikroorganisme. Pada suhu yang rendah, pertumbuhan dan kecepatan 

metabolisme akan lambat sedangkan pada suhu yang tinggi akan menyebabkan 

kematian mikroorganisme. Suhu proses fermentasi pada skala laboratorium 

sebesar 28oC, hal ini disebabkan oleh proses fermentasi yang dilakukan berada 

pada suhu ruang, sementara suhu proses pada penggandaan skala berkisar antara 

28-32oC. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan kapasitas 

alat yang digunakan. Faktor lingkungan yang paling penting, yaitu pH dan suhu. 
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pH merupakan faktor abiotik bagi mikroorganisme yang berperan dalam 

keberhasilan suatu fermentasi (Herliani, 2004). pH awal pembuatan etanol dari 

nira siwalan pada skala laboratorium adalah 4,960 sedangkan setelah dilakukan 

proses fermentasi pHnya menjadi 4,497.  Pada penggandaan skala, pH awal 5 dan 

menjadi 4,502 setelah dilakukan proses fermentasi. Perubahan pH juga dipengaruhi 

oleh kerja sel S. cerevisiae dalam metabolismenya. Sel ini tidak hanya 

menghasilkan etanol sebagai metabolit primernya, tetapi juga menghasilkan asam 

organik sebagai hasil sampingannya (Sa’id, 1987). Penurunan nilai pH seiring 

dengan besar nilai konsentrasi gula. Semakin rendah konsentrasi gula, maka 

semakin rendah  pula nilai pHnya.  

Seperti halnya pH, suhu juga merupakan faktor yang penting dalam 

fermentasi etanol. Pada awal fermentasi, suhu mengalami kenaikan, namun pada 

akhir fermentasi mengalami penurunan. Fenomena ini disebabkan oleh kerja sel 

yang selama fermentasi menghasilkan energi panas. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Kunkee dan Amerin (1970) yang menyatakan bahwa salah satu efek 

yang ditimbulkan dalam fermentasi etanol oleh S. cerevisiae adalah variasi suhu 

selama fermentasi. Variasi perubahan suhu berpengaruh terhadap produk etanol, 

hal ini terlihat bahwa pada skala laboratorium suhu fermentasi sebesar 28oC, 

sedangkan pada penggandaan skala mengalami peningkatan sampai 32oC. Makin 

rendah suhu selama proses fermentasi, maka kadar etanol yang dihasilkan makin 

tinggi, karena pada suhu rendah fermentasi akan lebih sempurna dan kehilangan 

etanol karena terbawa oleh gas CO2 akan lebih sedikit (Buckle, et al., 1987). 
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Suhu optimal pertumbuhan khamir dengan menggunakan fermentor 

berkisar 28,9oC-32,2oC. Di atas suhu tersebut, aktifitas khamir pada umumnya 

sudah terhambat dan cocok bagi pertumbuhan bakteri kontaminan (Alico, 1982). 

Agar S. cerevisiae dapat tumbuh dengan baik selama proses fermentasi, maka 

perlu ditambahkan vitamin dan mineral. Vitamin yang ditambahkan antara lain: 

multivitamin biotin, pantothenate, nicotinic acid, riboflaving dan vitamin A, B, C, 

D, E, dan sebagainya. Untuk aktivitas hidupnya, S. cerevisiae memanfaatkan 

substrat yang berupa gula dan nutrisi lainnya untuk memetabolisme sel yang 

ditandai dengan penurunan kadar gula setelah akhir fermentasi. Fungsi utama         

S. cerevisiae dalam pembuatan etanol adalah mengubah gula sebagai substrat 

menjadi etanol (Anonymous, 2004b). 

Pada proses fermentasi dari skala laboratorium ke penggandaan skala, 

terjadi perbandingan antara permukaan pada alat yang digunakan sehingga 

terjadi perubahan volume. Kapasitas mesin fermentor yang digunakan sebesar 

100 liter, sementara penggandaan hanya dilakukan sebesar 50 liter, sehingga 

terdapat ruang kosong bagi udara yang cukup banyak dibanding botol fermentasi 

pada skala laboratorium. Pada permulaan proses, khamir memerlukan oksigen 

untuk pertumbuhannya, namun setelah terbentuk gas karbondioksida reaksi 

dikondisikan menjadi anaerob (Pretis, 1990). Adanya udara yang cukup banyak 

ini mengakibatkan proses fermentasi tidak efisien, karena sel S. cerevisiae tidak 

dapat terurai semua menjadi etanol, melainkan akan menghasilkan asam-asam 

organik. Keberadaan oksigen juga akan mengoksidasi etanol menjadi asam 

asetat (Widayati, dkk., 1995).  
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Selain itu, area permukaan yang cukup luas ini menyebabkan sel            

S. cerevisiae tidak mampu mendegradasi gula secara sempurna, sehingga kadar 

etanol yang dihasilkan juga semakin kecil. Menurut Wignyanto, dkk (2001), 

sebagian gula tidak terkonversi juga disebabkan karena konsentrasi gula di luar sel 

yang terlalu tinggi menyebabkan perbedaan konsentrasi dan tekanan osmosis yang 

besar antara lingkungan dengan cairan sel khamir sehingga terjadi peristiwa 

plasmolisis. Varnam dan Sutherland (1994) menambahkan bahwa, penurunan total 

gula selama fermentasi berlangsung, terjadi aktivitas khamir yang memecah sukrosa 

menjadi glukosa dan fruktosa, selanjutnya diubah menjadi alkohol dan karbondioksida. 

 Pada skala laboratorium, khamir yang digunakan berupa inokulum murni dari 

S. cerevisiae, sedangkan pada penggandaan skala digunakan starter. Jumlah Colony 

Forming Unit (cfu) dari inokulum murni yang digunakan sebesar 3,78x104 cfu/ml. 

Setiap sediaan mensyaratkan batas angka bakteri dan kapang/khamir tertentu yang 

masih dianggap aman, yaitu < 104 koloni per ml untuk kapang/khamir dan < 106  

koloni per ml untuk bakteri (Anonymous, 1992). Menurut Ardhana dan Fleet (2003), 

genus S. cerevisiae berperan dalam proses konversi sukrosa, glukosa, dan fruktosa 

pada pulp menjadi etanol, serta menyediakan alkohol untuk dimanfaatkan oleh 

bakteri asam asetat. Genus lain yang signifikan, dan hanya ditemukan dalam tahap 

fermentasi adalah Kluyveromyces dan Kloeckera. Pada 24-48 jam pertama ditemukan 

Kloeckera apiculata, K. javanica, dan K. apis hingga konsentrasi 108 cfu/gr kemudian 

turun dengan tajam hingga tidak terdeteksi setelah 48 jam. S. cerevisiae ditemukan 

hingga akhir proses fermentasi pada konsentrasi 102 cfu/gr.  
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 Starter yang digunakan pada penggandaan skala adalah hasil inokulum 

murni yang digunakan pada skala laboratorium. Jumlah starter yang dibuat 

dengan menggunakan media bahan baku berupa nira siwalan sebanyak 1,35% 

dari nira siwalan dengan penyesuaian inokulum dari kondisi optimal pada skala 

laboratorium.  Jumlah cfu ini cukup sedikit bila dibandingkan dengan jumlah sel 

pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pemilihan pelarut yang digunakan 

untuk proses pengenceran pada perhitungan sel dengan menggunakan air garam. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti, beberapa mikroorganisme dapat 

mudah mengalami kerusakan apabila dilarutkan dalam air dan larutan air 

garam (Straka dan Strokes, 1980).  

  Efisiensi fermentasi dapat diperoleh dengan cara seperti pada Lampiran 

1d. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan tinggi 

rendahnya efisiensi fermentasi bukan hanya dari kadar etanol yang dihasilkan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh total gula awal. Beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi hasil etanol dan efisiensinya, yaitu: kondisi fisiologis tergantung 

pada kondisi pertumbuhan optimal yang spesifik bagi mikroba yang digunakan. 

Menurut Sa’id (1990), dalam kenyataannnya jarang di perusahaan diperoleh 

efisiensi fermentasi alkohol lebih dari 90%. Efisiensi fermentasi pada skala 

laboratorium sebesar 91,12% dan pada penggandaan skala sebesar 94,32%. Dengan 

demikian, hasil efisiensi fermentasi yang didapat menunjukkan bahwa fermentasi 

sudah berjalan dengan baik.  

 

 

 48



 
 
 

4.4.2 Kualitas Produk   

Hasil analisa yang dilakukan meliputi total gula, kadar etanol, pH, dan 

efisiensi fermentasi dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Analisa Produk Etanol Skala Laboratorium dan Penggandaan         
   Skala  
  

No Kriteria Analisa Skala 
Laboratorium 

Penggandaan 
Skala 

1 Kadar Etanol (%) 12,013 11,867 
2 Total Gula Sebelum Fermentasi (%) 18,682 18,473 
3 Total Gula Sesudah Fermentasi (%) 1,659 1,049 
4 pH awal 4,960 5,000 
5 pH akhir 4,497 4,502 
6 Efisiensi Fermentasi (%) 91,12 94,32 

 

4.4.2.1 Kadar Etanol 

Kadar etanol hasil solusi optimal dengan menggunakan program Design 

Expert DX7 Trial Version 7.1.5 adalah sebesar 11,9882% diperoleh dari penambahan 

S. cerevisiae 1,35% dan lama fermentasi 36 jam. Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa 

hasil penelitian pada skala laboratorium tidak jauh berbeda dengan setelah dilakukan 

penggandaan skala. Respon kadar etanol yang dihasilkan pada skala laboratorium 

sebesar 12,013%, sedangkan pada penggandaan skala sebesar 11,867%.  

Kadar etanol yang dihasilkan pada skala laboratorium lebih besar dari 

pada penggandaan skala. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat serta jumlah 

nutrisi yang ditambahkan pada sel khamir adalah sama. Agar S. cerevisiae dapat 

tumbuh dengan baik selama proses fermentasi, maka perlu ditambahkan vitamin 

dan mineral (Anonymous, 2004b). Semakin sedikitnya jumlah kadar etanol yang 

dihasilkan pada penggandaan skala disebabkan oleh suhu pada proses fermentasi. 

Makin rendah suhu selama proses fermentasi, maka kadar etanol yang dihasilkan 
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makin tinggi, karena pada suhu rendah fermentasi akan lebih sempurna dan kehilangan 

etanol karena terbawa oleh gas CO2 akan lebih sedikit (Buckle, et al., 1987). 

4.4.2.2 Total Gula  

Total gula setelah dilakukan proses fermentasi berhubungan dengan 

kemampuan sel khamir untuk menghabiskan gula yang terdapat dalam substrat. 

Hasil perhitungan total gula pada skala laboratorium sebelum fermentasi adalah 

sebesar 18,682% dan setelah dilakukan proses fermentasi total gulanya menjadi 

1,659%. Pada penggandaan skala, total gula sebelum fermentasi sebesar 18,473% 

dan setelah dilakukan proses fermentasi menjadi etanol, total gulanya menurun 

hingga 1,049%. Hal ini menunjukkan bahwa gula telah terurai oleh S. cerevisiae. 

Tingginya aktivitas sel S. cerevisiae menyebabkan tingginya konsumsi gula oleh 

sel dari khamir untuk dirubah menjadi alkohol.  

4.4.2.3 pH  

pH untuk proses fermentasi berkisar antara 3-6, tetapi pH optimal untuk 

pertumbuhan khamir adalah 4-5 (Anonymous, 2004b). pH awal pembuatan etanol 

dari nira siwalan pada skala laboratorium adalah 4,960 sedangkan setelah dilakukan 

proses fermentasi pHnya menjadi 4,497. Pada penggandaan skala, pH awal 5 dan 

menjadi 4,502 setelah dilakukan proses fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada pH selama proses fermentasi terjadi sangat kecil karena S. cerevisiae sulit 

untuk bertahan hidup akibat banyak asam-asam organik yang dihasilkan dari 

proses metabolisme S. cerevisiae itu sendiri. Penurunan pH juga dipengaruhi 

oleh adanya asam-asam organik seperti asam laktat, asetat, dan piruvat yang 

terbentuk selama proses fermentasi (Sa’id, 1987). Keberadaan oksigen juga 
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akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat sehingga pH medium akan 

menurun (Widayati, dkk., 1995). 

4.4.2.4 Efisiensi Fermentasi 

Efisiensi fermentasi etanol menunjukkan banyaknya mol gula yang diubah 

menjadi alkohol. Efisiensi fermentasi produk etanol yang dihasilkan pada skala 

laboratorium sebesar 91,12% dan pada penggandaan skala sebesar 94,32% dengan 

perhitungan seperti pada Lampiran 1d. Nilai efisiensi fermentasi tersebut didapat 

berdasarkan jumlah etanol yang dihasilkan pada proses fermentasi dari total gula 

awal yang mampu diproses oleh sel S. cerevisiae. Efisiensi fermentasi pada skala 

laboratorium lebih kecil dibanding penggandaan skala, meskipun kadar etanol yang 

dihasilkan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gula yang terkonversi 

menjadi etanol pada penggandaan skala lebih besar dibanding dengan skala 

laboratorium.   

 

4.5 Neraca Massa 

Menurut Sherwin (1993), neraca massa proses produksi dikatakan 

seimbang apabila pada aliran bahan masuk harus sama dengan bahan yang 

dikeluarkan. Penyusunan neraca massa digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

bahan baku utama dan bahan tambahan yaitu nira siwalan, sukrosa, dan starter    

S. cerevisiae yang diperkirakan akan mempengaruhi massa bahan pada akhir 

proses. Melalui neraca massa ini juga dapat diketahui dengan jelas kebutuhan rata-

rata bahan yang digunakan untuk proses produksi pembuatan etanol dari nira siwalan, 
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kemudian digunakan untuk membandingkan biaya produksinya. Perubahan massa 

pada proses pembuatan etanol dari nira siwalan dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 Berdasarkan Lampiran 8, dapat diketahui bahwa neraca massa pada proses 

pembuatan etanol skala laboratorium, massa bahan awal nira siwalan sebesar      

0,397 kg. Pada nira siwalan sebelum proses pemanasan ditambahkan sukrosa sebesar 

0,01191 kg, sehingga massa bahan baku masuk menjadi 0,40891 kg. Saat proses 

pemanasan awal nira terjadi penguapan sebanyak 0,0012 kg nira, sehingga nira hasil 

pemanasan yang diperoleh sebesar 0,40771 kg. Selanjutnya dilakukan proses 

inokulasi dengan menambahkan inokulum S. cerevisiae sebanyak 0,0053595 kg, 

sehingga total nira untuk proses fermentasi menjadi 0,4130695 kg.  

Pada penggandaan skala, massa bahan awal nira siwalan sebesar 39,7 kg. 

Penambahan sukrosa sebanyak 1,7071 kg, sehingga massa bahan baku masuk 

menjadi 41,4071 kg. Setelah dilakukan proses pemanasan terhadap nira siwalan, 

massa bahan menjadi 40,1569 kg karena terjadi penguapan sebesar 1,2502 kg. 

Selanjutnya dilakukan proses inokulasi dengan menambahkan starter sebanyak 

0,53595 kg, sehingga total nira untuk proses fermentasi menjadi 40,69285 kg.  

 

4.6 Kebutuhan Energi dan Utilitas 

Perhitungan kebutuhan energi dalam suatu proses produksi digunakan 

untuk mengetahui kebutuhan energi yang digunakan pada setiap detik proses 

beroperasinya mesin dan peralatan (Sherwin, 1993). Biaya kebutuhan energi 

listrik ditentukan oleh jumlah energi terpakai dan biaya energi listrik/KWh, serta 
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biaya kebutuhan gas. Semakin lama waktu yang digunakan, maka semakin besar 

pula kebutuhan energinya.  

Energi kebutuhan gas digunakan untuk pembuatan media YEP dan 

pembuatan starter, serta pemanasan nira siwalan. Biaya kebutuhan energi listrik 

dibebankan pada mesin fermentor, refrigerator, laminer flow, inkubator, dan 

penerangan. Proses pembuatan etanol pada skala laboratorium membutuhkan energi 

gas sebesar Rp 250,00/hari, dengan biaya kebutuhan energi listrik Rp 12.700,00. Pada 

penggandaan skala, kebutuhan gas yang dibutuhkan sebesar Rp 400,00/hari, dengan 

biaya kebutuhan energi listrik Rp 48.500,00.  

Air merupakan kebutuhan utilitas yang sangat penting selama proses 

produksi berlangsung. Pada skala laboratorium, kebutuhan air digunakan pada 

proses sterilisasi, pencucian alat, dan lain-lain. Kebutuhan air tiap hari untuk 

proses pembuatan etanol pada skala laboratorium adalah 0,05 m3 atau sebanyak  

50 liter. Pada penggandaan skala, kebutuhan air selain untuk proses sterilisasi, 

pencucian alat, dan lain-lain, juga dibutuhkan pada bak pemanas mesin fermentor 

sebanyak 100 liter. Kebutuhan air tiap hari untuk proses pembuatan etanol pada 

penggandaan skala adalah 0,265 m3 atau sebanyak 265 liter. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengaruh penambahan S. cerevisiae dan lama fermentasi dimodelkan  

pada persamaan kuadratik, Y1=-4,39297+10,85569X1+0,45383X2-3,29335X1
2-

0,000458394X2
2-0,054917X1X2. Dari persamaan tersebut diperoleh solusi optimal 

dengan kadar etanol sebesar 11,9882% dari penambahan S. cerevisiae 1,35% dan 

lama fermentasi 36 jam. Hasil verifikasi diperoleh kadar etanol sebesar 12,013% 

dengan efisiensi fermentasi sebesar 91,12%. Total gula sebelum dan sesudah 

fermentasi adalah 18,682% dan 1,659%. pH sebelum dan sesudah fermentasi 

sebesar 4,960 dan 4,497. Pada penggandaan skala diperoleh kadar etanol sebesar 

11,867% dengan efisiensi fermentasi sebesar 94,32%. Total gula sebelum dan 

sesudah fermentasi sebesar 18,473% dan 1,049%. pH sebelum dan sesudah 

fermentasi sebesar 5 dan 4,502. 

Proses pembuatan etanol dari nira siwalan ini membutuhkan energi LPG 

pada proses sterilisasi dan pemanasan nira yaitu sebesar Rp 250,00 untuk skala 

laboratorium dan Rp 400,00/hari pada penggandaan skala. Energi listrik yang 

dibutuhkan pada skala laboratorium dan penggandaan skala masing-masing 

sebesar Rp 12.700,00 dan Rp 48.500,00. Waktu proses pada skala laboratorium 

sebanyak 296 menit sedangkan pada penggandaan skala 376 menit. 
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5.2 Saran 

Pada penelitian ini aspek teknis hanya dibatasi pada kebutuhan utilitas alat 

dan mesin, neraca massa, serta kebutuhan energi. Oleh karena itu, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut tentang aspek-aspek teknis yang lain, aspek pasar dan 

pemasaran, serta kelayakan finansialnya. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kimia 

a. Prosedur Pengujian Total Gula dengan metode “Anthrone”-Spektrofotometri 
(Apriyantono, dkk., 1989) 

 
Pereaksi 

- Pereaksi Anthrone 0,1% dalam asam sulfat pekat. Dibuat hanya pada hari 

akan digunakan, tidak stabil, hanya tahan 1 hari. 

- Larutan glukosa standar 0,2 mg/ml. Larutan 200 mg glukosa dalam 100 ml 

akuades. Ambil 10 ml encerkan menjadi 100 ml (1 ml = 0,2 mg glukosa). 

Peralatan 

- Pipet 1 ml, 5 ml 

- Tabung reaksi 

- Kelereng/corong kecil 

- Water bath 100oC 

- Spectrofotometer, kuvet 

Cara kerja: 

Pembuatan Kurva Standar 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko), 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 ml 

larutan gula standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing 

tabung reaksi 1,0 ml 

2. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-

masing tabung reaksi 

3. Tutup tabung reaksi (dapat digunakan kelereng), campur merata 

4. Tempatkan dalam water bath 1000C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih) 
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Lampiran 1. Lanjutan 

5. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

6. Pindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada 680 nm 

7. Buat hubungan antara Absorbans dengan glukosa 

Penetapan sampel 

a) Masukkan 1 ml sampel ke dalam tabung reaksi 

b) Selanjutnya lakukan tahap (2) sampai (6) seperti pada pembuatan kurva 

standar 

c) Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel 

 

b. Prosedur Pengujian Kadar Alkohol dengan metode ”Dichromat 
Oxidation-Spectrophotometer” (Kartika, dkk., 1992) 

 
a. Menyiapkan reagensia yang akan digunakan yaitu kalium bikromat asam 

sulfat dan larutan K2CO3 jenuh. Cara membuat larutan kalium bikromat 

asam sulfat adalah 2,6 g K2Cr2O7 dilarutkan dalam 50 ml air suling 

kemudian ditambahkan 138 ml H2SO4 secara perlahan-lahan dan 

selanjutnya diencerkan menjadi 500 ml. Pembuatan larutan kalium 

karbonat jenuh dengan cara melarutkan 234 g K2CO3 yang kemudian 

dilarutkan dalam 150 ml air suling 

b.   Menyiapkan cawan conway dan memasukkan 1 ml kalium bikromat asam 

sulfat pada bagian tengah cawan 

c.  Masukkan 1 ml sampel dan 1 ml kalium karbonat jenuh secara terpisah 

pada bagian tepi cawan 
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Lampiran 1. Lanjutan 

d.   Menutup dengan hati-hati cawan tersebut dan merapatkan dengan vaselin 

e.   Setelah tertutup rapat, goyangkan cawan hingga sampel dan larutan kalium 

karbonat jenuh tercampur dengan baik 

f.  Setelah tercampur, biarkan selama 1-2 jam dan amati perubahan warna 

pada larutan kalium bikromat asam sulfat yang ada pada bagian tengah 

cawan 

g. Perubahan warna kalium bikromat asam sulfat dengan warna kuning menjadi 

hijau kebiruan menunjukkan adanya etanol dalam sampel yang diuji 

h.  Mengambil larutan kalium bikromat asam sulfat dengan mikropipet 

dengan mengusahakan semua larutan terambil, jika perlu menambahkan 

aquades untuk membilas sehingga semua larutan terambil 

i.    Masukkan larutan dalam labu takar 10 ml dan encerkan sampai tanda batas 

j.  Amati absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 480 nm 

k. Konsentrasi alkohol dapat diketahui dengan cara menggunakan 

perbandingan kurva standar 

l. Pembuatan kurva standar adalah dengan cara : 

•  Membuat sampel dengan kadar alkohol 0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,4%; 

0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8%; 0,9%; 1%. 

•  Dilakukan tahapan di atas (a - j). 
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Lampiran 1. Lanjutan 

•  Dari pembuatan kurva standar diperoleh hasil sebagai berikut : 

Dari hasil pengamatan, dianalisa dengan menggunakan ANOVA 

metode Rancangan Acak Kelompok. Apabila dari hasil uji 

menunjukkan adanya pengaruh, maka dilakukan uji BNT 1% dan 5% 

dan apabila terdapat interaksi maka dilakukan uji lanjut dengan 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) 1% dan 5%. Penentuan perlakuan 

terbaik dilakukan dengan metode Multiple Attribute (Zeleny,1982). 

 

c. Prosedur Pengujian pH (Apriyantono, dkk., 1989) 

Bahan diukur derajat keasaman menggunakan pH meter. Sebelum 

digunakan alat dikalibrasi menggunakan larutan buffer 7 dan buffer 4 lalu 

dibersihkan dengan aquades kemudian dilakukan pengukuran pH sampel. 

 

d. Efisiensi Fermentasi 

Asumsi: semua gula terfermentasi, mampu diubah menjadi etanol 

 

Efisiensi fermentasi = 100%x
awalGula

asi)terferment(Gula  

 Skala Laboratorium 

Efisiensi fermentasi = %100
682,18

)659,1682,18( x−
 = 91,12% 

 Penggandaan Skala 

Efisiensi fermentasi = %100
473,18

)049,1473,18( x−
 = 94,32% 
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Lampiran 2a. Komposisi Bahan Pembuatan Medium YEP per 1 liter 

Nama Bahan Berat (gram) 
Yeast extract 
Pepton 
(NH4)2SO4 
KH2PO4
Glukosa  

5 
5 
3 
3 
10 

 
 

Lampiran 2b. Komposisi Bahan Pembuatan Starter dan Medium Fermentasi  
  per 1 liter 
 

Nama Bahan Berat (gram) 
(NH4)2SO4 
KH2PO4

3 
3 
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Lampiran 3. Diagram Alir Pembuatan Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didinginkan 

diinkubasi 24 jam, suhu 30oC 

Inokulum S.c  
5% (v/v) 

Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NH4)2SO4 0,5 g, KH2PO4 0,5 g, nira siwalan 500 mL 

disterilisasi (121 oC, 15 menit) 

dilarutkan 
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Lampiran 4. Design (Actual) of Respon Surface Method 
 
 Design Summary 

 
 

 
 

 



 
 
 

Lampiran 5.  Hasil Analisis Penentuan Model (Fit Summary) Respon Kadar 
Etanol 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan ANOVA Respon Kadar Etanol 
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 Batasan Optimasi Model pada Kedua Faktor terhadap Respon Kadar 
Etanol 

 
   Desirability  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Point prediction 
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Lampiran 7. Hasil Optimasi Model Kuadratik (Solution Of Numerical 
Optimization) 
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Lampiran 8. Perhitungan Neraca Massa: 

a. Skala Laboratorium 

Produksi etanol dari nira siwalan = 0,5 L = 500 mL = 500 cm3 

 ρ etanol  = 0,794 g/mL 

ρ = massa/volume 

  0,794 g/cm3  = massa/500 cm3 

   = 0,794 g/cm3 x 500 cm3 

   = 397 g = 0,397 kg 

 

- Pemanasan nira siwalan 

Massa Masuk  Massa Keluar 

Nira siwalan = 0,397      kg Uap nira siwalan = 0,0012   kg 

Sukrosa       = 0,01191  kg  Nira hasil pemanasan = 0,40771  kg 

Total = 0,40891  kg Total = 0,40891  kg 

  

- Inokulasi S. cerevisiae 

Massa Masuk    Massa Keluar 

Nira hasil pemanasan  = 0,40771  kg  Nira hasil inokulasi  

Inokulum    = 0,0053595 kg   = 0,4130695 kg 

Total   = 0,4130695 kg  Total = 0,4130695 kg 
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Lampiran 8. Lanjutan   

b. Penggandaan Skala 

Produksi etanol dari nira siwalan = 50 L = 50.000 mL = 50.000 cm3 

 ρ etanol  = 0,794 g/mL 

ρ = massa/volume 

  0,794 g/cm3  = massa/50.000 cm3 

   = 0,794 g/cm3 x 50.000 cm3 

   = 39.700 g = 39,7 kg 

 

- Pemanasan nira siwalan 

Massa Masuk Massa Keluar 

Nira siwalan = 39,7  kg           Uap nira siwalan =   1,2502 kg 

Sukrosa       =   1,7071  kg Nira hasil pemanasan = 40,1569 kg 

Total = 41,4071  kg Total = 41,4071 kg 

  

- Inokulasi S. cerevisiae 

Massa Masuk    Massa Keluar 

Nira hasil pemanasan = 40,1569  kg Nira hasil inokulasi   

Inokulum   =  0,53595  kg             = 40,69285  kg  

Total = 40,69285  kg Total = 40,69285  kg  
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Lampiran 9. Biaya Kebutuhan Energi dan Utilitas 

Asumsi :  

- Perhitungan dilakukan pada satu kali proses 

- 1 KWh = Rp 495,- (sumber: PLN) 

- Proses sterilisasi pada pembuatan media YEP dan starter, serta pemanasan nira 

siwalan menggunakan kompor gas (LPG) 

- Harga 1 tabung gas Rp 78.000,00 ; dengan netto 12 kg untuk 1 tabung 

- 1 kg gas  = Rp 6.500,00  

 

Skala Laboratorium  

 Kebutuhan Listrik 
 

Jenis Mesin 
Peralatan 

Daya 
(Watt) 

Jumlah 
(unit) 

Jam 
Pemakaian 

Kebutuhan 
energi (Watt)

Refrigerator  125 1 24        3.000
Laminer flow 
- Lampu 
- Sinar UV 
- Kompresor 

20
30

1000

2
1
1

   0,333        356,31

Inkubator 900 1 24  21.600
Lampu untuk 
penerangan 50 2 5   500

Total  2125 8 53,333     25.456,31
 
Kebutuhan energi listrik  = 25.456,31 Watt = 25,45631 KWh  
Biaya kebutuhan energi listrik  = 25,45631 x Rp 495,00 
  = Rp 12.600,87345,00 ≈ Rp12.700,00 
 
 Kebutuhan LPG 

 

Proses Pemakaian/hari 
(jam) 

Kebutuhan/jam 
(kg) 

Kebutuhan/hari 
(kg) 

Pemanasan  0,25 0,025 0,00625
Sterilisasi media YEP 0,333 0,05 0,01665
Sterilisasi starter 0,25 0,05 0,0125
Total 0,833 0,125 0,0354

 
Biaya kebutuhan gas  = 0,0354 x Rp 6.500,00  
    = Rp 230,1,00 ≈ Rp 250,00 
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Lampiran 9. Lanjutan 

 Kebutuhan Air 
 

Proses Jumlah air/hari (liter) Jumlah air/hari (m3) 
Sterilisasi  5 0,005
Pencucian alat 40 0,04
Lain-lain 5 0,005
Total 50 0,05

 
 

Penggandaan Skala 

 Kebutuhan Listrik 
 

Jenis Mesin 
Peralatan 

Daya 
(Watt) 

Jumlah 
(unit) 

Jam 
Pemakaian 

Kebutuhan 
energi (Watt)

Mesin fermentor 2000 1 36      72.000
Refrigerator  125 1 24        3.000
Laminer flow 
- Lampu 
- Sinar UV 
- Kompresor 

20
30

1000

2
1
1

   0,333        356,31

Inkubator 900 1 24  21.600
Lampu untuk 
penerangan 50 2 10  1.000

Total  4125 9 94,333     97.956,31
 
Kebutuhan energi listrik  = 97.956,31 Watt = 97,95631 KWh  
Biaya kebutuhan energi listrik  = Jumlah energi terpakai x Biaya energi/KWh 
  = 97,95631 x Rp 495,00 
  = Rp 48.488,37345,00 ≈ Rp 48.500,00 
 
 Kebutuhan LPG 

 

Proses Pemakaian/hari 
(jam) 

Kebutuhan/jam 
(kg) 

Kebutuhan/hari 
(kg) 

Pemanasan  1 0,025 0,025
Sterilisasi media YEP 0,333 0,05 0,01665
Sterilisasi starter 0,25 0,05 0,0125
Total 1,583 0,125 0,05415

 
Biaya kebutuhan gas  = 0,05415 x Rp 6.500,00 
  = Rp 351,975,00 ≈ Rp 400,00 
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Lampiran 9. Lanjutan 

 Kebutuhan Air 
 

Proses Jumlah air/hari (liter) Jumlah air/hari (m3) 
Fermentasi 100 L 100 0,1
Sterilisasi  5 0,005
Pencucian alat 150 0,15
Lain-lain 10 0,01
Total 265 0,265
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Lampiran 10. Peta Proses Operasi  
 
 Kondisi Optimal Skala Laboratorium 

 
Inokulum S.c 1,35%       Sukrosa 3%                Nira siwalan (500 mL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216’

0-2 ditimbang 
timbangan 

5’
0-1 

0-3 

S-1 

0-6 

10’

15’

15’

15’

0-5 ditimbang 
timbangan 

10’

0-4 

0-7 

0-8 

ditimbang 
timbangan 

dipanaskan 
kompor gas 

didinginkan 

diinokulasi 
laminar flow 

difermentasi 
mesin fermentor 

dikemas 10’

penyimpanan 
ruang penyimpanan 

Ringkasan 

Kegiatan Jumlah Waktu 
(menit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 

50’ 
 
 

246’ 
 
 
- 

Total 9 296’ 
Dipetakan oleh: Fatimatul Iqlima 
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Lampiran 10. Lanjutan 

 Penggandaan Skala 
 
Starter 1,35%                 Sukrosa 4,3%             Nira siwalan (50 L) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216’

0-2 ditimbang 
timbangan 

5’
0-1 

0-3 

S-1 

0-6 

20’

15’

30’

60’

0-5 ditimbang 
timbangan 

15’

0-4 

0-7 

0-8 

ditimbang 
timbangan 

dipanaskan 
kompor gas 

didinginkan 

diinokulasi 
laminar flow 

difermentasi 
mesin fermentor 

dikemas 15’

penyimpanan 
ruang penyimpanan 

 
 

Ringkasan 

Kegiatan Jumlah Waktu 
(menit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 

85’ 
 
 

291’ 
 
 
- 

Total 9 376’ 
Dipetakan oleh: Fatimatul Iqlima 
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Lampiran 11. Dokumentasi Proses Pembuatan Etanol dari Nira Siwalan 
 
 
 

Media YEP 

Proses Pemanasan Nira Siwalan  

Starter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proses Fermentasi dengan Mesin Fermentor 
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