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Yhohana Kusuma W. 0611013065. Pretreatment Limbah Jerami Padi (Oryza 
sativa ) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Etanol. 
Dosen Pembimbing : Agustin Krisna Wardani, STP., Msi.,Ph.D 

RINGKASAN 
 
Kebutuhan dan ketergantungan energi di Indonesia sangat tinggi.  Hal ini 

diakibatkan karena populasi penduduk, jumlah pabrik, perkantoran, dan industri 
yang sangat besar, tetapi besarnya kebutuhan energi tidak seimbang dengan 
ketersediaan sumber energi tersebut.  Energi yang berasal dari pertambangan fosil 
seperti jenis bahan bakar minyak (BBM) akan mulai habis karena sifatnya yang 
non-reversible. Pemakaian bahan bergula dan berpati sebagai bahan pembuatan 
etanol menimbulkan kompetisi, karena bahan tersebut juga dimanfaatkan sebagai 
bahan pangan. Bahan berbasis lignoselulosa merupakan  alternatif lain sebagai 
bahan pembuatan etanol. Material berbasis lignoselulosa  banyak didapat dari 
limbah pertanian seperti jerami padi, tongkol jagung dan kulit buah. 

Indonesia adalah salah satu penghasil jerami terbesar di dunia.  Produksi 
jerami padi di Indonesia mencapai 64-96 juta ton setiap tahunnya, sehingga 
Indonesia adalah negara yang sangat berpeluang untuk mengoptimalisasikan 
potensi jerami (Anonymous, 2009). Jerami padi adalah limbah pertanian yang  
mengandung banyak lignoselulosa. Akan tetapi komponen bahan lignoselulosa 
sangatlah komplek.  Material berbasis lignoselulosa umumnya terdiri dari selulosa, 
hemiselulosa dan lignin.  Selulosa secara alami diikat oleh hemiselulosa dan 
dilindungi oleh lignin. Adanya senyawa pengikat  lignin inilah yang menyebabkan 
bahan-bahan lignoselulosa sulit untuk dihidrolisa. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pretreatment  untuk memisahkan selulosa dan hemiselulosa dari ikatan lignin 
(delignifikasi). Sehingga selulosa mudah dihidrolisis oleh enzim selulase. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk membandingkan pengaruh 
pretreatment menggunakan alkali peroksida dan hidrolisis asam, serta konsentrasi 
dan waktu inkubasi terhadap proses delignifikasi. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang terdiri dari dua jenis 
metode pretreatment yaitu alkali peroksida dengan menggunakan hidrogen 
peroksida dengan konsentrasi (2%, 4%, 6%) dan waktu inkubasi (10 jam, 20 jam, 
30 jam), serta metode hidrolisis asam dengan menggunakan asam sulfat encer 
konsentrasi (0,5%, 1%, 1,5%) dan waktu inkubasi (10 menit, 15 menit, 20 menit).  
Masing-masing perlakuan dilakukan dua kali pengulangan.  Data hasil dianalisa 
dengan Analysis of Variant (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji BNT. Metode 
pretreatment dengan hidrogen peroksida berpengaruh nyata terhadap konsentrasi 
dan waktu inkubasi, sedangkan dengan menggunakan asam sulfat encer hanya 
berpengaruh nyata pada konsentrasi. Dari hasil uji lignin nilai persen penurunan 
berat tertinggi yaitu 74,4% dengan pretreatment menggunakan hidrogen 
peroksida 6% dan waktu inkubasi 30 jam,  nilai kadar glukosa yang dihasilkan 
23,1% dan kadar etanol 5,24% . 
 
 
Kata kunci:   etanol, lignoselulosa, jerami padi,  pretreatment 
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Yhohana Kusuma W. 0611013065. Pretreatment Rice Straw (Oryza sativa ) For Ethanol 
Production. 

Supervisior : Agustin Krisna Wardani, STP., Msi.,Ph.D 

SUMMARY 

 
Requirement and reliance of energy was highly in Indonesia. This caused  

populations, factories, offices, and very of industry, but the the scale of need energy is 
not balanced by the availability of energy sources such. Energy derived from the maining of 
fossil fuels such as oil (BBM) it started out because of its non-reversible. Consumption of 
sugar and starch materials for ethanol raises competition, because the material is also 
freedstock. lignocellulose-based material is an alternative for the manufacture of ethanol. 
Lignocellulose-based material  is obtained from agricultural waste such as rice straw, corn 
cobs and fruit leather.  

Indonesia is one of the world's largest producing rice straw Production of rice straw 
in Indonesia reaches 64-96 million tons every year, so that Indonesia is a country that is 
very opportunity to optimize the potential of rice straw,  Rice straw  is  an  agricultural of 
waste contains a lot of lignocellulose. However, components of  lignocellulosic  materials  
is compleks. Lignocellulose based material is generally composed of  cellulose, 
hemicellulose and lignin. Cellulose is naturally bound by the hemicellulose and lignin are 
protected. The presence of lignin binder compound is what causes the lignocellulosic 
 material  are difficult to hydrolyzed.  It is therefore necessary pretreatment to separate 
the cellulose and hemicellulose from the lignin  bonding (delignification). Acctually 
cellulose more easy hydrolyzed by the enzyme cellulase. 

This research was descriptive quantitative comprised of two kinds of pretreatment  
methods. The first method of alkaline peroxide witha concentration (2%, 4%,6%) and time of 
incubation (10 hours, 20 hours, 30 hours), and second is acid hydrolysis method using 
dilute sulfuric acid concentration (0.5%, 1%, 1.5%) and time of incubation (10 minutes, 15 
minutes, 20 minutes).  Each of these treatment performed two repetitions.  Result data was 
analyzed by  Analysis  of  Variant  (ANOVA)  and  continued with  LSD. Methode 
with alkaline peroxide pretreatment significantly affect to concentration and duration 
of incubation, but  using dilute sulfuric acid  pretreatment only significantly affects on 
concentration.  From the results in weight loss percent lignin highest value of 74.4% 
with pretreatment using alkali peroxide 6% and the time incubation period of 30 
hours, the glucose produced 18.47% and 5.24% ethanol content. 
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   I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dan ketergantungan energi di Indonesia sangat tinggi.  Hal  ini

diakibatkan karena populasi penduduk, jumlah pabrik, perkantoran, dan industri

yang sangat besar, tetapi besarnya kebutuhan energi tidak seimbang dengan

ketersediaan sumber energi tersebut.  Energi yang berasal dari pertambangan fosil

khususnya minyak bumi, merupakan sumber energi utama dan sumber devisa

negara. Kenyataan menunjukkan bahwa cadangan energi fosil yang dimiliki

Indonesia jumlahnya terbatas.  Terjadi penurunan terhadap cadangan minyak

bumi di Indonesia.  Awal tahun 1990 cadangan minyak bumi masih 11 milyar

barrel, namun ketika masuk tahun 2000 cadangan minyak bumi sudah di bawah

10 milyar barrel, dan pada tahun 2003 cadangan minyak bumi sekitar 8,4 milyar

barel.  Dengan tingkat kebutuhan saat ini, sekitar 348 juta barel per tahun.

Sehingga cadangan ini diperkirakan habis dalam kurun waktu 24 tahun

(Anonymous, 2008).  Dengan  semakin  meningkatnya  konsumsi  energi  dunia

serta adanya keterbatasan energi fosil yang ada untuk mencukupi, maka  beberapa

pengembangan terhadap  energi  baru  dan  bersifat reversible.

Satu diantara energi alternatif yang bersifat reversible dan relatif murah

ditinjau aspek produksinya adalah pengembangan etanol yang berasal dari bahan

bergula dan berpati.  Gula dan bahan berpati yang digunakan untuk memproduksi

etanol tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan.  Kompetisi bahan baku

sebagai bahan pangan dan bahan produksi etanol mendorong usaha penggunaan

1
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bahan baku lain di luar rantai makanan manusia. Alternatif lain yaitu pemilihan

bahan baku yang melimpah dan tidak digunakan sebagai bahan pangan. Salah satu

contohnya yaitu penggunaan bahan berlignoselulosa.

Bahan berbasis lignoselulosa memiliki substrat yang cukup kompleks

karena didalamnya terkadung lignin, polisakarida, zat ekstraktif, dan senyawa

organik lainnya (Castello, 1998). Bioetanol dengan bahan baku berselulosa

disebut sebagai bioetanol generasi kedua (Second Generation), karena mencakup

jenis bahan baku yang luas. Bahan berbasis lignoselulosa didapat dari limbah

pertanian seperti jerami padi, tongkol jagung dan kulit buah .

Indonesia adalah salah satu penghasil jerami terbesar di dunia.  Produksi

jerami padi di Indonesia mencapai 64-96 juta ton setiap tahunnya, sehingga

Indonesia adalah negara yang sangat berpeluang untuk mengoptimalisasikan

potensi jerami (Anonymous, 2011a). Jerami padi mempunyai kandungan selulosa

yang cukup tinggi. Kandungan selulosa pada jerami padi menurut Karimi et al.,

(2006) adalah 39% dan  lignin 12%.  Kendalanya yaitu jerami padi  masih

mengandung lignin, maka perlu dilakukan pretreatment atau perlakuan

pendahuluan dalam proses produksi etanol.

Pada penelitian ini pretreatment yang dilakukan dengan menggunakan

alkali peroksida dan asam sulfat encer. Penggunaan bahan kimia ini ditujukan

untuk proses pelepasan ikatan lignin dari komplek hemiselulosa, selulosa dan

lignin (delignifikasi).  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk

mendapatkan pretreatment yang terbaik sehingga mudah untuk dihidrolisis oleh

enzim.
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1.2 Rumusan Masalah

Tingginya kebutuhan energi di Indonesia, tetapi cadangan energi semakin

berkurang, sehingga perlu dilakukan penelitian pemanfaatan limbah jerami padi

sebagai bahan alternatif pengganti energi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pretreatment

menggunakan hidrogen  peroksida dan asam sulfat, serta pengaruh konsentrasi

dan waktu inkubasi terhadap proses delignifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang

jerami padi sebagai salah satu bahan yang mengandung lignoselulosa yang dapat

digunakan sebagai alternatif bahan baku pembuatan etanol.

1.5  Hipotesa

Diduga jenis metode pretreatment serta konsentrasi dan waktu inkubasi

berpengaruh terhadap proses delignifikasi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etanol

Etanol merupakan senyawa alkohol yang tidak bersifat racun, etanol yang

mempunyai rumus kimia C2H5OH adalah zat organik dalam kelompok alkohol

dan banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya etanol yang

diproduksi dengan cara fermentasi dengan bantuan mikroorganisme oleh

karenanya sering disebut sebagai bioetanol. Etanol dapat diproduksi dari bahan

baku tanaman yang mengandung pati atau dari bahan tanaman yang mengandung

lignoselulosa, melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme

(Amutha and Gunasekaran, 2001).  Bahan baku yang digunakan untuk produksi

etanol dapat berupa tebu, gula bit, tapioka, sorgum, maizena, barley, gandum,

padi, kentang dan bahan–bahan berlignoselulosa seperti : kayu dan limbah

pertanian (Harahap, 2003).

Sebagian besar etanol dimanfaatkan sebagai pelarut dalam industri

farmasi, pereaksi pada industri kimia dan pengawet contoh-contoh biologik

(hewan dan tumbuhan). Namun pada saat ini, etanol banyak digunakan sebagai

bahan bakar alternatif, karena semakin berkurangnya cadangan minyak bumi dan

meningkatnya biaya eksplorasi dan eksploitasi bahan bakar, yang menyebabkan

industri petrokimia menghadapi kesulitan untuk pengembangan lebih lanjut

(Flickinger and Tsao, 1978).

4
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Pengembangan bioenergi seperti bioetanol dari biomasa sebagai sumber

bahan baku yang dapat diperbarui merupakan satu alternatif yang memiliki nilai

positif dari aspek sosial dan lingkungan (Wyman, 1994).

Salah satu bahan baku yang dapat diperbarui adalah bahan yang

mengandung lignoselulosa.  Keuntungan dari bioetanol yang berbahan dasar

lignoselulosa, antara lain (Hagerdal et al., 2006) :

1. Bahan baku lignoselulosa akan mengurangi kemungkinan konflik antara

lahan yang digunakan untuk produksi pangan dan pakan dan lahan untuk

produksi pasokan energi.  Harga bahan baku ini lebih murah dibandingkan

bahan yang mengandung gula dan pati.

2. Bioetanol berbahan dasar lignoselulosa menghasilkan emisi gas rumah

kaca yang lebih rendah, mengurangi dampak lingkungan terutama

perubahan iklim.

3. Bioetanol ini kemungkinan dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah

pedesaan.

2.2 Padi

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan

makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai

tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah

digantikan oleh bahan makanan yang lain.
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Menurut Badan Pusat Statistik (2009), luas lahan pertanian padi di

Indonesia adalah 12.883.576 ha, dengan produksi beras yang dihasilakan

mencapai 64.329.329 ton. Gambar tanaman padi disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tanaman Padi (Anonymous, 2011a)

 Padi merupakan tumbuhan monocotyl yang tumbuh di daerah tropis.

Tanaman padi yang telah siap panen akan diambil butiran – butirannya dan batang

serta daunnya akan dibuang. Batang dan daun inilah yang disebut dengan jerami.

Klasifikasi botani tanaman padi dapat dilihat sebagai berikut (Anonymous,

2011b):

Divisi

Sub divisi

Kelas

Keluarga

Genus

Spesies

Spermatophyta

Angiospermae

Monotyledonae

Gramineae(Poaceae)

Oryza

Oryza spp.
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2.3 Jerami Padi

Jerami padi dan alang-alang merupakan limbah pertanian yang

mengandung polisakarida dalam bentuk selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin

(Howard et al., 2003). Indonesia adalah salah satu  negara penghasil jerami padi

terbesar di dunia. Dengan produksi jerami padi yang mencapai 64 – 96 juta ton

setiap tahunnya, maka Indonesia adalah negara yang sangat berpeluang untuk

mengoptimalisasikan potensi jerami (Anonymous, 2009). Gambar jerami padi

disajikan seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Jerami Padi (Anonymous, 2009)

Jerami padi berasal dari proses pengupasan padi menggunakan mesin,

dimana jerami padi dipindahkan dan dibiarkan kering. Hal ini tidak lagi berguna

selain digunakan sebagai pakan ternak. Sehingga jumlahnya melimpah, biasanya

petani membakar jerami padi  karena dianggap limbah sehingga  menyebabkan

kabut dan masalah lingkungan lainnya ( Eun et al., 2009).

Sebagai limbah tanaman padi, jerami telah mengalami lignifikasi lanjut,

menyebabkan terjadinya ikatan kompleks antara lignin, selulosa dan  hemiselulosa

(lignoselulosa) (Eun et al., 2006).  Lignin pada jerami padi merupakan polimer
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poli aromatik dengan berat molekul tinggi dan termasuk golongan fenolik lignin

(Arroyo, 2000).

Sebagian besar jerami padi dan alang-alang umumnya dimanfaatkan

sebagai pakan ternak, namun bila ditelaah lebih dalam limbah–limbah tersebut

masih terdapat karbohidrat yang dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia

sebagai bahan baku dalam produksi etanol.  Kandungan jerami menurut Karimi et

al., (2006) adalah Selulosa 39%, Hemiselulosa 27%, Lignin 12%, Abu 11%,

lainnya 10%.

2.3.1  Selulosa

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman.

Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari

berat kering tanaman (Lynd et al., 2002). Menurut Sjostrom (1995), selulosa

hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan selalu

berikatan dengan bahan lain yaitu lignin dan hemiselulosa. Serat selulosa alami

terdapat di dalam dinding sel tanaman dan bahan vegetatif lainnya. Selulosa murni

mengandung 44,4% C; 6,2% H dan 49,3% O. Rumus empiris selulosa adalah

(C6H1005)n, dengan banyaknya satuan glukosa yang disebut dengan derajat

polimerisasi (DP), dlmana jumlahnya mencapai 1.200-10.000 dan panjang

molekul sekurang-sekurangnya 5.000 nm. Berat molekul selulose rata-rata sekitar

400.000. Mikrofibril selulosa terdiri atas bagian amorf (15%) dan bagian

berkristal (85%).

Selulosa merupakan polimer glukosa dengan ikatan β-1,4 glukosida dalam

rantai lurus.  Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer dari
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glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan

hidrogen dan gaya van der waals (Perez et al.,2002).  Struktur selulosa disajikan

seperti pada Gambar 3.

Ikatan glikosidik β-1,4 dan ikatan hidrogen pada struktur selulosa yang

sangat kohesif menyebabkan serat-serat selulosa sangat kuat dan sukar larut dalam

air. Pada dinding sel tanaman, serat-serat selulosa melekat dan bersilangan dengan

matriks yang mengandung polisakarida lain serta lignin (Voet and Voet, 1999).

Bagian terpenting yang relatif tidak biasa dalam selulosa adalah adanya struktur

kristal.  Area kristal tersebut dibentuk oleh mikrofibril dan tersusun sangat rapat

untuk mencegah masuknya enzim dan molekul kecil seperti air (Lynd et al.,

2002). Semakin luas area kristal tersebut maka selulosa akan semakin resisten

terhadap hidrolisa oleh enzim (Boisset et al., 1999).

Gambar 3. Struktur Selulosa (Anonymous, 2010)

 Struktur berkristal dan adanya lignin serta hemiselulosa disekeliling

selulosa merupakan hambatan utama untuk menghidrolisa selulosa (Sjostrom,

1995). Hidrolisis sempurna selulosa akan menghasilkan monomer selulosa yaitu

glukosa, sedangkan hidrolisis tidak sempurna akan menghasilkan disakarida dari

selulosa yaitu selobiosa (Fan et al., 1982). Menurut Winarno (2002), selulosa bila

dihidrolisis oleh enzim selulase yang cara kerjanya serupa dengan β-amilase, akan

terhidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosadari ujung rantai.
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Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan menggunakan asam,

basa dan enzim. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan dapat difermentasi menjadi

etanol.

2.3.2 Hemiselulosa

Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang berfungsi sebagai bahan

pendukung dalam dinding-dinding sel. Hemiselulosa relatif mudah dihidrolisis

oleh asam menjadi komponen-komponen monomernya yang terdiri dari D-

glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-xilosa, L-arabinosa, dan sejumlah kecil L-

ramnosa. Jumlah hemiselulosa dari jerami padi biasanya antara 19 sampai 27%

(Roberto et al., 2003).  Struktur hemiselulosa disajikan pada Gambar 4.

Hemiselulosa memiliki sifat-sifat yaitu tidak tahan terhadap perlakuan

panas, strukturnya amorf dan mudah dimasuki pelarut, dapat diekstrasi

menggunakan alkali dan ikatannya lemah sehingga mudah dihidrolisis (Fengel

and Wegener, 1995). Hemiselulosa tersusun oleh gula bermartabat lima dengan

rumus  C
5
H

10
O

5
(pentosan)  atau  gula  bermartabat  enam  C

6
H

12
O

6
(hexosan). Zat-

zat ini berfungsi sebagai bahan bangunan dinding-dinding sel dan juga sebagai

bahan zat cadangan (Dumanauw, 2001).

Gambar 4. Struktur Hemiselulosa (Anonymous, 2011c)
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Hemiselulosa merupakan polisakarida yang mempunyai berat molekul

lebih kecil daripada selulosa. Molekul hemiselulosa lebih mudah menyerap air,

bersifat plastis, dan mempunyai permukaan kontak antar molekul yang lebih luas

dari selulosa (Oshima, 1965). Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang

merupakan polimer gula. Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun

atas glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Monomer

gula penyusun hemiselulosa terdiri dari monomer gula berkarbon lima (C-5) dan

gula berkarbon enam (C-6). Hemiselulosa lebih mudah dihidrolisis daripada

selulosa, tetapi gula C-5 lebih sulit difermentasi menjadi etanol daripada gula C-6.

(Perez et al., 2002).

2.3.3 Lignin

Secara morfologi lignin merupkan senyawa amorf yang terdapat dalam

lamela tengah majemuk maupun dalam dinding sekunder. Selama perkembangan

sel, lignin dimasukkan sebagai komponen terakhir di dalam dinding sel,

menembus di antara fibril-fibril sehingga memperkuat dinding sel (Fengel and

Wegener, 1995). Lignin sulit didegradasi karena strukturnya yang kompleks dan

heterogen yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa dalam jaringan

tanaman. Lebih dari 30 persen tanaman tersusun atas lignin yang memberi ikatan

bentuk yang kokoh dan memberikan proteksi terhadap serangga dan patogen

(Orth et al.,1993).

Lignin tersusun atas jaringan polimer fenolik yang berfungsi merekatkan

serat selulosa dan hemiselulosa sehingga menjadi sangat kuat (Sun and Cheng,

2002). Struktur kimia lignin mengalami perubahan di bawah kondisi suhu yang
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tinggi dan asam. Pada reaksi dengan suhu tinggi mengakibatkan lignin terpecah

menjadi partikel yang lebih kecil dan terlepas dari selulosa (Taherzadeh and

Karimi, 2008).  Jumlah lignin dari jerami padi biasanya antara 5 sampai 24%

(Roberto et al., 2003).

Lignin terbentuk melalui polimerasi tiga dimensi derivat dari sinamil

alkohol terutama kumaril, koniferil dan sinafil alkohol (Perez et al., 2002) dengan

bobot molekul mencapai 11.000.  Lignin yang melindungi selulosa bersifat tahan

terhadap hidrolisis karena adanya ikatan aril alkil dan ikatan eter. Pembentukan

lignin terjadi secara intensif setelah proses penebalan dinding sel terhenti.

Pembentukan dimulai dari dinding primer dan dilanjutkan ke dinding sekunder.

Faktor lignin dalam membatasi permeabilitas dinding sel tanaman dapat

dibedakan menjadi efek kimia dan fisik. Efek kimia, yaitu hubungan lignin-

karbohidrat dan asetilisasi hemiselulosa. Lignin secara fisik membungkus

mikrofibril dalam suatu matriks hidrofobik dan terikat secara kovalen dengan

hemiselulosa. Hubungan antara lignin karbohidrat tersebut berperan dalam

mencegah hidrolisis polimer selulosa (Chahal and Chahal, 1998).  Struktur lignin

disajikan pada Gambar 5.



13

2.4 Delignifikasi

Lignin merupakan salah satu bagian yang mengayu dari tanaman seperti

janggel, kulit keras, biji, bagian serabut kasar, akar, batang dan daun. Lignin

mengandung substansi yang kompleks dan merupakan suatu gabungan beberapa

senyawa yaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Selain lignin, bagian yang lain dari

jerami adalah selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang didalamnya

mengandung zat – zat gula (Hartadi,1983).

Dalam pembuatan etanol dari kayu (jerami) yang digunakan adalah

selulosanya sehingga lignin dalam kayu harus dihilangkan. Proses pemisahan atau

penghilangan lignin dari serat – serat selulosa disebut delignifikasi atau pulping.

Menurut Resita (2006),  delignifikasi menyebabkan rantai polimer yang panjang

akan putus sehingga menjadi rantai polimer yang lebih pendek.

Menurut Sun et al (1999), delignifikasi lignoselulosa memiliki banyak

hambatan yang disebabkan adanya struktur kristalin selulosa yang bersifat sangat

rigid (kaku) dan adanya asosiasi yang kuat antara selulosa dan molekul lignin

Gambar 5. Struktur Lignin (Anonymous, 2011d)
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serta hemiselulosa. Oleh karena itu diperlukan perlakuan pendahuluan untuk

mengurangi hambatan tersebut.

2.5 Pretreatment

Proses pretreatment diperlukan untuk bahan baku lignoselulosa,

mengingat bahan lignoselulosa mengandung hemiselulosa, selulosa dan lignin.

Ketiga komponen tersebut saling terikat kuat akibat dari struktur amorphous dan

ikatan 1,4’-β pada selulosa serta adanya lignin diantara rantai selulosa (Mosier et

al., 2005).

Bahan-bahan lignoselulosa umumnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa

dan lignin.  Selulosa secara alami diikat oleh hemiselulosa dan dilindungi oleh

lignin. Adanya senyawa pengikat  lignin inilah yang menyebabkan bahan-bahan

lignoselulosa sulit untuk dihidrolisa (Iranmahboob et al., 2002). Oleh karena itu,

proses pretreatment merupakan tahapan proses yang sangat penting yang dapat

mempengaruhi perolehan yield etanol.

Pretreatment  bertujuan untuk  memecah ikatan lignin (delignifikasi),

menghilangkan kandungan lignin dan hemiselulosa, merusak struktur kristal dari

selulosa serta meningkatkan porositas bahan (Sun and Cheng, 2002). Rusaknya

struktur kristal selulosa akan mempermudah terurainya selulosa menjadi glukosa.

Selain itu, hemiselulosa turut terurai menjadi senyawa gula sederhana: glukosa,

galaktosa, manosa, heksosa, pentosa, xilosa dan arabinosa. Selanjutnya senyawa-

senyawa gula sederhana tersebut yang akan difermentasi oleh mikroorganisme

menghasilkan etanol. Proses pretreatment meliputi perlakuan secara fisik, fisik-

kimiawi, kimiawi dan  enzimatik (Mosier et al., 2005). Pretreatment secara fisik
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(seperti penghancuran) kurang efektif karena tidak semua lignin dalam sampel

bisa dihilangkan, sedangkan bila menggunakan pretreatment secara enzimatik

memerlukan biaya yang mahal.  Sehingga pada penelitian ini pretreatment

menggunakan asam/alkali.  Tujuan pretreatment secara skematis ditujukan pada

Gambar 6.

Gambar 6. Pretreatment Biomasa Lignoselulosa (Mosier et al., 2005).

2.5.1 Pretreatment dengan Menggunakan Alkali

Pretreatment dengan menggunakan Alkali dilakukan untuk

menghilangkan lignin dan meningkatkan reaktifitas oligosakarida, pretreatment

ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang rendah. Metode ini membutuhkan

waktu berjam-jam bahkan berhari-hari (Hu et al., 2008).  Chang et  al., (2001)

menggunakan metode ini untuk pretreatment kayu pada suhu 1500C selama 6 jam

dengan tekanan 14 atm.

Alkali peroksida dengan rumus kimia H2O2 ditemukan oleh Louis Jacques

Thenard di tahun 1818 (Anonymous, 2011c). Senyawa ini merupakan bahan kimia
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anorganik yang memiliki sifat oksidator kuat. Bahan baku pembuatan alkali

peroksida adalah gas hidrogen (H2) dan gas oksigen (O2).

Menurut Dence and Revee (1996), alkali peroksida adalah bahan pemutih

yang berbentuk cair dan tidak berwarna. Alkali peroksida mudah terurai bila

terkena cahaya menghasilkan air dan oksigen. Biasanya alkali peroksida disimpan

pada konsentrasi 50% dengan sifat – sifat fisik yaitu berat jenis pada 250C 1,19,

titik beku -520C, tekanan parsial pada 250 C  3,5 mmHg, titik didih 1140 C.

 Salah satu keunggulan alkali peroksida dibandingkan dengan oksidator

yang lain adalah sifatnya yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan

residu yang berbahaya. Kekuatan oksidatornya pun dapat diatur sesuai dengan

kebutuhan. Sebagai contoh dalam industri pulp dan kertas, penggunaan alkali

peroksida biasanya dikombinasikan dengan NaOH atau soda api. Semakin basa,

maka laju dekomposisi alkali peroksida pun semakin tinggi. (Anonymous, 2011e)

Selain itu menurut Hendriks (2009), kelebihan dari metode alkali peroksida

adalah dapat digunakan untuk bahan berlignin tinggi dan tidak menghasilkan

furufural ataupun Hidroxymetil furfural (HMF).

Menurut Gould (1987), semakin banyak konsentrasi alkali peroksida,

maka ikatan lignin yang putus semakin banyak. Mekanisme reaksi dekomposisi

alkali peroksida disajikan pada Gambar 7.

H2O2                            HOO- + H+ (1)

H2O2 + HOO- OH- + O2
- + H2O (2)

Gambar 7. Reaksi Dekomposisi Alkali Peroksida (Gould, 1987)



17

Pada suasana pH basa, H2O2 terdisosiasi ke dalam bentuk anion hidrokperoksid

(HOO-).  Anion hidrokperoksid ini dapat bereaksi dengan H2O2 yang tidak

terdisosiasi menjadi bentuk anion radikal hidroksil reaktif (OH) dan superoksida

(O2).  Anion adalah nukleofil yang kuat, menyerang gugus karbonil pada lignin,

menyebabkan oksidasi struktur lignin sehingga memutuskan ikatannya.

Reaksi pembentukan radikal OH- dipengaruhi oleh banyaknya alkali

peroksida. Bila jumlah alkali peroksida diperbanyak dengan meningkatkan

konsentrasi, maka jumlah radikal OH- akan semakin banyak. Semakin banyak

jumlah OH-, semakin banyak pula OH- yang menyerang ikatan lignin, sehingga

semakin banyak ikatan lignin yang putus. Lignin yang putus akan larut di dalam

larutan alkali peroksida (Gould, 1987).

Selama berlangsungnya proses delignifikasi dalam campuran yang berisi

larutan alkali polimer lignin akan terdegradasi dan kemudian larut dalam larutan

pemasak. Larutnya lignin ini disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari

gugus hidroksil pada lignin ke radikal hidroksil (Gilligan, 1974). Menurut

Murdiyatmo dalam Darnoko et al. (1995), mengatakan bahwa alkali selain dapat

melarutkan lignin juga dapat melarutkan hemiselulosa.  Gambar  delignifikasi

lignin oleh gugus hidroksil dari alkali disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8. Delignifikasi Lignin oleh Gugus Hidroksil dari Alkali

(Giligan, 1974)
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2.5.2 Pretreatment dengan Menggunakan Asam

Pretreatment dengan menggunakan asam merupakan metode utama yang

banyak digunakan khususnya untuk bahan-bahan lignoselulosa dari limbah

pertanian dan potongan-potongan kayu (Mussantto and Roberto., 2004).

Pretreatment  asam dapat beroperasi baik dibawah suhu tinggi dan konsentrasi

asam rendah (pretreatment asam encer) atau dibawah suhu rendah dan konsentrasi

asam  tinggi  (pretreatment asam pekat).  Namun, pada konsentrasi asam tinggi

(misalnya 30-70%) dalam proses pretreatment asam sangat korosif dan

berbahaya. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan peralatan yang mahal (Jones

and Semrau, 1984).

Hidrolisis asam encer merupakan metode yang paling umum digunakan

diantara metode pretreatment bahan kimia lain.  Pada suhu tinggi (misalnya 140-

190  C) dan konsentrasi asam yang rendah (misalnya 0,1-1%).   Hemiselulosa

mudah dihidrolisa menggunakan  asam konsentrasi rendah (encer) pada kondisi

reaksi moderat, akan tetapi diperlukan kondisi yang lebih ekstrim untuk dapat

menghidrolisa selulosa. Pretreatment ini tidak efektif dalam melarutkan lignin,

tetapi dapat mengganggu lignin dan selulosa yang meningkatkan kerentanan

terhadap hidrolisi enzimatis ( Yang and Wyman, 2004). Menurut Iranmahboob et

al., (2002), keuntungan utama hidrolisa dengan asam encer adalah, tidak

diperlukannya recovery asam, dan tidak adanya kehilangan asam dalam proses.

Umumnya asam yang digunakan adalah H2SO4 atau HCl (Mussatto and Roberto,

2004).
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Asam Sulfat ( H2SO4), merupakan asam mineral (anorganik) yang kuat.

Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak

kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia (Anonymous,

2011g).

Asam sulfat dapat digunakan untuk menghidrolisis bahan yang

mengandung lignoselulosa untuk dimanfaatkan menjadi bioetanol. Pretreatment

dengan menggunakan asam sulfat memiliki banyak keuntungan.  Keuntungan

metode pretreatment dengan menggunakan asam  adalah cepat, mudah didapat

dan murah bila dibandingkan dengan hidrolisis enzim (Tasic, 2009).  Menurut

Taherzadeh et al.,(2007) penggunaan asam sulfat lebih sering digunakan untuk

proses pretreatment etanol bila dibandingkan jenis asam lain seperti asam nitrat

dan HCl.

Lavarack et al., (2002) mendapatkan kondisi optimum pada suhu

maksimum 160oC, tekanan 2–3 bar dengan waktu hidrolisa 3–4 jam. Hidrolisa

menggunakan autoclave dilakukan pada 121–126oC, 1–1,5 bar dan waktu

hidrolisa 70, 90, 110, 130 menit, sedangkan pada oven dilakukan pada suhu 125oC

dan tekanan 1 atm selama 180, 200, 220, 240 menit.

Achmadi (1990) , menjelaskan bahwa pada suasana asam, lignin

cenderung melakukan kondensasi.  Peristiwa ini menyebabkan bobot molekul

lignin bertambah dan dalam keadaan yang sangat asam, lignin yang telah

terkondensasi ini akan mengendap.   Mekanisme reaksi kondensasi lignin oleh

asam disajikan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Reaksi Kondensasi Lignin oleh asam ( Fengel and Wegener,

1984)

2.6 Hidrolisis Enzim

Hidrolisis enzim selulosa biasanya dlakukan dengan menggunakan enzim

selulase. Selama hidrolisis, selulosa didegradasi menjadi gula reduksi yang dapat

difermentasi oleh yeast atau bakteri mejadi etanol (Duff and Murray,1996).

Selulase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis ikatan β-1,4-

glukosida pada selulosa menjadi monomer glukosa.  Selulosa tersusun atas

campuran protein enzim dengan spesifitas yang berbeda untuk menghidrolisa

ikatan glikosidik (Lynd et al., 2002).

Enzim selulase adalah suatu sistem enzim yang terdiri atas tiga tipe enzim

utama yaitu endo-l,4-3-g1ukanase (EC 3.2.1.1), ekso-l,43-g1ukanase (EC

3.2.1.91) atau selobiohidrolase; dan d-glukosidase (EC 3.2.1.21). Ketiga enzim ini

bekerja secara sinergis mendegradasi selulosa dan melepaskan gula reduksi

(selobiosa dan glukosa) sebagai produk akhirnya (Deng and  Tabatabai, 1994).
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Enzim selulase dihasilkan oleh mikroorganisme dan dapat diekstrak secara

ekstraseluler pada jamur dan bakteri (Schamburg and Salzman, 1991). Jamur yang

dapat menghasilkan enzim selulase seperti Sclerotium roffsii, P. chrysosporium

dan species Trichoderma, Aspergillus,Schizophyllum dan Penicillium. Sedangkan

Bakteri-bakteri yang juga dapat menghasilkan enzim selulase adalah clostridium,

Cellulomonas, Bacillus, Thermomonospora, Ruminococcus, Erwinia, Bacteriodes,

Microbispora dan Strepto(Bisaria, 1991).

Enzim selulase dapat mengubah selulosa tak tersubsitusi menjadi selobiosa

yang kemudian dihidrolisis lebih lanjut dengan β-glukosidase (Alexander et al.,

1992).  Pemutusan ikatan ini akan menghasilkan oligosakarida turunan elulosa,

untuk akhirnya diubah menjadi monomer glukosa (Chaplin, 1994).

Klasifikasi secara umum komplek enzim selulase berdasarkan spesifitas

substrat masing-masing menurut FAO (2010) adalah

1. Faktor Cx yakni enzim endoglukanase (EC 3.2.1.4)

Disebut juga endo-1,4-β-glukanase atau Carboxymethyl(CM)-cellulase,

bekerja pada area kristal internalsecara acak, menghasilkan glukosa dan

cello-oligosakarida dengan panjang yang bervariasi.

2. Faktor C1 yakni enzim eksoglukanase (EC 3.2.1.91)

Merupakan komponen yangmenyerang rantai cello-oligosakarida dan

selulosa kristalin pada ujung non pereduksi, menghasilkan sebiosa.

3. Enzim β-glukosidase (EC.3.2.1.21)

Enzim ini disebut juga selobiose yang berfungsi untuk memecah selobiosa

menjadi dua molekul D-glukosa.
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2.7 Faktor yang Mempengaruhi Aktifitas Enzim

Secara umum, aktifitas selulase dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,

diantaranya adalah suhu dan pH (Lehninger, 1997)

2.7.1 Pengaruh pH

Aktifitas selulase sangat dipengaruhi oleh perubahan pH.  Pada umumnya

enzim hanya aktif pada kisaran pH terbatas.  Nilai pH optimum suatu enzim

ditandai dengan menurunnya aktifitas pada kedua sisi yang lain dari kurva, yang

disebabkan oleh turunnya afinitas atau stabilitas enzim.  Pengaruh pH pada

aktifitas enzim selulase disebabkan oleh terjadinya perubahan tingkat ionisasi

pada sisi aktif selulase yaitu padarantai samping (gugus R) atau pada substrat

sebagai akibat dari perubahan pH (Irawadi, 1991).

Menurut Murray (1999), pengaruh pH pada aktifitas selulase disebabkan

oleh terjadinya perubahan muatan pada residu yang berfungsi sebagai sisi aktif

dalam pengikatan substrat atau katalis.  Enzim dapat pula mengalami perubahan

konformasi bila pH bervariasi.  Dengan berubahnya  muatan pada gugus yang

jauh dari daerah terikatnya substrat, protein dapat terbuka menjadi lebih

berdisosiasi yang mengakibatkan hilangnya aktifitas enzim.

Pada media yang memiliki pH kurang dari pH optimum enzim, akan

terjadi kelebihan ion H+ yang akan mengakibatkan interaksi substrat dan enzim

terhalang dan terjadi perubahan konfirmasi sisi aktif enzim.begitu pula pada

kondisi pH diatas pH optimum enzim akan terjadi kelebihan ion OH- sehingga

mempengaruhi keadaan sel penghasil ezim selulase (Lehninger, 1997).
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2.7.2 Pengaruh Suhu

Reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh suhu, maka reaksi yang dikatalis

oleh enzim juga peka terhadap suhu. Selulase bekerja pada kondisi suhu tertentu.

Enzim ini akan menghasilkan aktifitas lebih besar pada kondisi optimum.

Menurut Mandels et al., (1976), suhu optimum bagi kerja selulase umumnya

berkisar antara 50-600 C.  Selulosa cenderung tahan terhadap pemanasan.

Penentuan suhu optimum aktifitas enzim sangat diperlukan dalam

penerapan enzim, sebab suhu yang terlalu rendah menyebabkan kestabilan enzim

tinggi tetapi mempunyai aktifitas rendah.  Sedangkan pada suhu yang terlalu

tinggi aktifitas enzim tinggi tetapi memiliki kestabilan yang rendah akibat

denaturasi (Tranggano, 1990). Denaturasi merupakan perubahan struktur protein

yang disebabkan oleh panas, pH ekstrim, beberapa pelarut organik seperti alkohol

dan aseton (Girindra, 1993).

Pengaruh suhu pada aktifitas enzim secara umum ditunjukkan melalui

mekanisme komplek yang melibatkan fenomena berlawanan dari stimulasi dan

inaktifasi.  Aktifitas mula-mula akan meningkat dengan makin tingginya suhu,

namun pada suatu titik tertentu akan terjadi inaktivasi enzim yang akan ditandai

dengan menurunnya aktifitas enzim.  Pengaruh suhu sesungguhnya agak

kompleks, yaitu suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat pemecahan atau

perusakan enzim, sebaliknya semakin tinggi suhu semakin aktif enzim tersebut

(Susilowati dkk, 2003).
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2.8 Fermentasi Etanol

Pada fermentasi etanol bahan yang tergolong monosakarida dapat

langsung di fermentasi, tetapi bahan yang tergolong disakarida, pati, ataupun

karbohidrat komplek harus dihidrolisa terlebih dahulu menjadi komponen gula

sederhana (Hunt, 1991).  Fermentasi alkohol merupakan proses pembuatan

alkohol dengan memanfaatkan aktivitas yeast (Saccharomyces cerevisiae). Proses

fermentasi etanol ini dilakukan secara anaerob, yaitu mengubah glukosa menjadi

alkohol tanpa adanya oksigen tetapi dalam pembuatan starter dibutuhkan suasana

aerob dimana oksigen diperlukan untuk pembiakan sel.

Menurut Fardiaz (1998), fermentasi etanol meliputi 2 tahap, yaitu :

1. Pemecahan rantai karbon jalur EMP (Embden Mayerhof Parnas)

menghasilkan karbon teroksidasi yaitu asam piruvat. Jalur EMP terdiri dari

beberapa tahap. masing-masing dikatalis oleh enzim tertentu. Jalur

tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat, dilanjutkan

dengan pemecahan fruktosa difosfat menjadi 2 molekul gliseral dehida

fosfat (fosfogliserida) yang merupakan oksidasi yang menghasilkan energi

dalam bentuk ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliseraldehida fosfat

dihidrogenase. Atom H yang terlepas akan ditangkap oleh nikotinamida-

adenin-dinukleotida (NAD) membentuk NADH2. Proses fermentasi dapat

berlangsung terus jika NADH2 dapat dioksidasi kembali pada tahap kedua

fermentasi sehingga melepaskan atom H kembali. Jadi NAD berfungsi

sebagai pembawa H dalam proses fermentasi. Reaksinya adalah sebagai

berikut :



25

Glukosa + 2 (ADP + 2 NAD+ + Pi) 2 piruvat+ 2ATP+ 2(NADH+ H+)

2. Asam piruvat akan diubah menjadi produk akhir berupa alkohol.  Dengan

reaksi yang disajikan pada Gambar 10.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi etanol yaitu:

1. Suhu

Suhu mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme dan aktifitas

mikroorganisme.  Makin rendah suhu fermentasi maka makin tinggi

alkohol yang dihasilkan, karena pada suhu rendah, fermentasi akan lebih

komplit dan kehilangan alkohol yang terbawa oleh gas CO2 akan lebih

sedikit (Sa’id, 1990).  Suhu yang baik untuk fermentasi berkisar antara 21-

320C, biasanya digunakan suhu 25 - 280C dengan waktu 36 – 59 jam

(Wardio, 1990).

2. pH

Pada pH dibawah 3, proses fermentasi etanol akan berkurang

kecepatannya.  Untuk fermentasi berkisar pH 3 – 6, tetapi pH optimal

adalah 4.0 - 4.5 (Anonim, 2004).  Pada pH 3.5 atau lebih rendah sedikit,

fermentasi masih dapat berjalan dengan baik dan pada pH ini bakteri

pembusuk akan terhambat.  Pengaturan pH dapat menggunakan NaOH

Gambar 10. Fermentasi Etanol (Farabee, 2007)
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untuk menaikkan pH dan asam nitrat untuk menurunkan (Sa’id, 1990).

Selain itu tingkat keasaman dapat diatur dengan asam sulfat dan asam

laktat (Wardio, 1990).

3. Oksigen

Pada permulaan proses, khamir memerlukan oksigen untuk

pertumbuhannnya oleh karena itu perlu dilakukan aerasi.  Setelah

terbentuk gas CO2 reaksi dikondisikan menjadi anaerob.  Proses

fermentasi etanol dalam keadaan anaerob atau tidak ada oksigen agar

khamir melakukan degradasi tidak sempurna sehingga gula diubah

menjadi molekul etanol (Pretis, 1990).

4. Kadar alkohol

Perlu diperhatikan bagi khamir, alkohol merupakan buangan.

Molekul ini ditimbun hanya karena tidak cukup oksigen bagi sel untuk

membebaskan energi alkohol.  Alkohol tidak hanya berguna bagi khamir

tetapi juga berbahaya (Pretis, 1990). Menurut Hartoto et al., (1991),

konsentrasi alkohol  yang dihasilkan oleh yeast yaitu 6 – 12%.

5. Nutrisi

Medium biotransfer harus mengandung zat nutrisi yang dibutuhkan

oleh mikroorganisme berupaa senyawa organik, mineral, vitamin untuk

mensintesis komponen sel dan sebagian 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
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berfungsi sebagai kofaktor.  Selain itu mikroorganikme juga

membutuhkan vitamin yang kebanyakan juga berfungsi sebagai koenzim

(Pretis, 1990).

Nutrisi yang ditambahkan pada proses fermentasi biasanya berupa

amonium sulfat atau (NH4)2SO2 sebanyak 70 – 400 gram/100 liter cairan.

Sumber nitrogen lain yang dapat ditambakkan berupa amonia, garam

amonium, asam amino, peptida, pepton, nitrat atau urea.  Semua

penambahan tersebut tergantung pada jnis khamir yang digunakan (Sa’id,

1990).

6. Kadar gula

Kadar glukosa yang baik berkisar antara 14% hingga 18%.

Apabila digunakan kadar glukosa lebih dari 18% akan mengakibatkan

pertumbuhan yeast terhambat, waktu fermentasilebih besar dan hanya

sedikit glukosa yang dapat difermentasi sehingga hasil etanol yang

diperoleh rendah.  Begitu juga bila kadar glukosa kurang dari 14% maka

etanol yang dihasilkan juga rendah (Anonymous, 20011h). Akibat lain

jika konsentrasi gula terlalu tinggi adalah waktu fermentasi menjadi lebih

lama dan sebagian gula tidak terkonversi sehingga proses fermentasi tidak

ekonomis (Sa’id, 1990).

Etanol dan CO2 yang merupakan hasil fermentasi alkohol dan

jumlah energi yang dihasilkan sama dengan glikolisi anaerob yaitu 2 ATP

(Wirahadi, 1985).
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2.9 Saccharomyces cereviseae

Pemilihan mikroba selektif sangat penting dalam fermentasi jerami padi.

Sampai saat ini belum ada informasi tentang spesifik mikroba yang mendegradasi

senyawa kompleks lignoselulosa dinding sel pada bagian-bagian tanaman jerami

padi untuk meningkatkan viabilitas dinding sel terutama polisakarida sebagai

sumber karbon (Eun et al., 2006).  Saat ini Saccharomyces cereviseae merupakan

organisme yang paling umum digunakan dalam fermentasi alkohol dibandingkan

dengan kapang atau bakteri. Saccharomyces cereviseae mampu menghasilkan

enzim invertase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa

(Narita, 2005).   Gambar Saccharomyces cereviseae disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11. Saccharomyces cereviseae (Anonymous, 2011f)

Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam famili Saccharomycetaceae

yang tumbuh pada substrat organik kaya akan pati dan gula (Dutta, 1974).

Saccharomyces cevisiae termasuk kedalam jenis khamir yang mempunyai bentuk

bulat, oval atau memanjang dan mungkin membentuk pseudomisellium.

Perkembangbiakannya dilakukan secara pertunasan multipolar atau melalui

pembentukan askospora ( Fardiaz, 1989).
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Menurut Vatishta (1978), persyaratan tumbuh khamir pada umumnya

melibatkan ketersediaan oksigen, karbon organik, senyawa nitrogen, beberapa

macam mineral, vitamin temperatur dan pH sesuai. Fardiaz (1989), menambahkan

bahwa khamir yang bersifat fermentatif akan tumbuh baik pada kondisi anaerob.

Penggunaan Saccharomyces cereviseae dalam produksi etanol secara

fermentasi telah banyak dikembangkan di beberapa negara, seperti Brasil, Afrika

Selatan, dan Amerika Serikat (Narita, 2005). Hal ini disebabkan karena

Saccharomyces cereviseae dapat memproduksi etanol dalam jumlah besar dan

mempunyai toleransi terhadap alkohol yang tinggi, toleransi terhadap gula yang

tinggi, memiliki sifat yang stabil dan seragam (Vernam and Suberland, 1994).

Menurut Ratladge (1991), khamir dari jenis Sacharomyces cerevisiae

adalah mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam fermentasi heksosa

(glukosa dan manosa). Sacharomyces cerevisiae dapat memproduksi etanol dari

glukosa dan manosa jika konsentrasi gulanya tinggi dan pada kondisi anaerob.

Fermentasi etanol oleh Saccharomyces cereviseae dapat dilakukan pada

pH 4-5 dengan temperatur 27-35ºC, proses ini dapat berlangsung 35-60 jam

(Simanjuntak dan Silalahi, 2003).
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi,

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya mulai bulan Agustus 2010 hingga

Februari 2011.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender (National),

autoklaf (YXQ602), “Laminar Air Flow”, vortex (VM-2000), pH meter (pH

Electrode PE-01),  inkubator (Binder), kompor listrik (Maspion), kompor

otomatis, spektrofotometer    (Unico UV-2100), “waterbath shaker” (Julabo SW

22), sentrifus dingin (Micro 22 R), GC (Gas Cromatogafi), pipet mikro, stirer dan

alat-alat gelas seperti beaker glass, erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur, pipet ukur,

tabung reaksi, cawan petri.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami padi yang

diperoleh dari sawah di daerah Gresik.  Bahan kimia yang digunakan adalah H2O2

(Alkali Peroksida), NaOH (Merck), H2SO4 (Merck), Garam Rossel, aquades,

30
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alkohol.  Media yang digunakan untuk isolasi media padat CMC (CMC agar)

dengan komposisi (Kasana et al., 2008): 1,7% agar, 0,2% CMC, 0,2% NaNO3,

0,1% K2HPO4, 0,05 KCL, 0,05% MgSO4 dan 0,02% pepton.

Bahan  untuk  analisa  adalah  DNS  (Sigma),  Asam  sulfat  (Merck),  asam

sitrat(Merck), Na-sitrat (Merck).  Bahan untuk hidrolisis enzim adalah enzim

selulase yang berasal dari onggok (Isolat T04) (Rithia, 2010).  Fermentasi

menggunakanSaccharomyces cereviseae (NRRL - Y 132).

3.3  Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat  deskriptif kuantitatif yang terdiri dari empat tahap,

yaitu pembuatan serbuk jerami padi, hasil tertinggi persen penurunan berat

pretreatment, hidrolisis enzim dan fermentasi etanol.

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor.

1. Metode Alkali Peroksida

Faktor I : Konsentrasi alkali peroksida (K) yang terdiri dari 3 level, yaitu :

K1 = 2 %

K2 = 4 %

K3 = 6 %

Faktor II : Waktu Inkubasi (T) yang terdiri dari 3 level, yaitu :

T1 = 10 jam

T2 = 20 jam

T3 = 30 jam
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2.  Metode Hidrolisis Asam

Faktor I : Konsentrasi asam sulfat (K) yang terdiri dari 3 level,yaitu:

K1 = 0,5%

K2 = 1%

K3 = 1,5 %

Faktor II : Waktu Inkubasi (T) yang terdiri dari 3 level, yaitu :

T1 = 10 menit

T2 = 15 menit

T3 = 20 menit

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Preparasi Bahan Baku (Matissek and Steiner, 2006).

- Sampel jerami padi  dipotong kecil-kecil.

- Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender.

- Diayak dengan menggunakan saringan 40 mesh.

- Dimasukkan di dalam wadah yang tertutup rapat.

3.4.2 Pretreatment dengan Menggunakan Hidrogen Peroksida

 (Roslan et al.,  2009)

- 5 gr serbuk jerami padi dimasukkan dalam erlenmeyer

- Ditambahkan 250 ml larutan H202 dengan konsentrasi 2, 4 dan 6 % (v/v)

- Ditambahkan NaOH 2N, sampai pH mencapai 11,5

- Dari tiap perlakuan diinkubasi selama 10, 20, 30 jam

- Setelah di autoclave  selama 15 menit, sampel disaring dengan

menggunakan kertas saring
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- Pemisahan antara residu dan cairan

- Residu dikeringkan dalam oven suhu 1000C, selama 5 jam

- Residu diukur berat keringnya

3.4.3 Pretreatment dengan Menggunakan Asam sulfat

- 5 gr serbuk jerami padi dimasukkan dalam 250 ml erlenmeyer

- Ditambahkan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5, 1 dan 1,5 % (v/v)

- Dari masing – masing perlakuan, diautoclaf selama  10, 15, 20 menit

- disaring dengan menggunakan kertas saring

- Pemisahan antara residu dan cairan

- Residu dikeringkan dalam oven suhu 1000C, selama 5 jam

- Residu diukur berat keringnya

3.4.4 Analisa Lignin ( Samsuri dkk., 2007)

Lignin dianalisis dengan metode klason lignin yang termodifikasi yaitu

dengan menambahkan asam sulfat 72%  (v/v) pada sampel dan diaduk sampai

hancur, diautoclave pada suhu 121o C selama 30 menit, disaring dengan kertas

saring, dibungkus dengan alumunium foil, di-ven selama 1 jam dan ditimbang

berat akhirnya.

3.4.5 Proses Hidrolisis Jerami Padi dengan Enzim Selulase (Maisaroh, 2009)

- 4 gram jerami padi hasil dari pretreatment dengan alkali peroksida dengan

konsentrasi 0, 2, 4, 6 % (v/v)

- Ditambahkan 20% enzim selulase dalam buffer sitrat pH 5.

- Inkubasi dalam shaker waterbath suhu 500C  selama 72 jam.
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3.4.6 Analisa Kadar Glukosa (Sigma, 1999)

 Kadar glukosa dideteksi dengan menggunakan reagen 3,5-dinitrosalicylic

acid method (DNS) dengan di bandingkan kadar glukosa standart.

3.5 Analisa

Analisa data hasil pretreatment dengan menggunakan metode alkali

peroksida dan hidrolisis asam sulfat encer  menggunakan Analysis of Variant

(ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji BNT
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3.6  Diagram Alir

3.6.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 12. Diagram Alir Penelitian

Serbuk Jerami Padi Serbuk Jerami Padi Serbuk Jerami Padi

Pretreatment dengan
Alkali Peroksida

Pretreatment dengan
Asam Sulfat Encer

Analisa Lignin

Hasil Penurunan Berat
Tertinggi dari Analisa

Lignin

Hidrolisis Enzim

Fermentasi

EtanolAnalisa
GC

Analisa
Glukosa
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Jerami Padi Kering

3.6.2  Preparasi Bahan Baku (Matissek and Steiner, 2006).

Gambar 13. Diagram Alir Preparasi Bahan Baku (Matissek
and Steiner, 2006).

3.6.3 Pretreatment dengan Hidrogen  Peroksida ( Modifikasi  Roslan , 2009)

Dimasukkan kedalam erlenmeyer sebanyak 250 ml

H2O2 2% (v/v)

H2O2 4% (v/v)

H2O2 6% (v/v) Diatur pH sampai pH 11,5

Diinkubasi pada suhu ruang selama 10,20, 30 jam

NaOH
2N

Di autoclave pada suhu 1210C, selama 15

Disaring dengan kertas saring

Residu

Dioven dengan suhu 1000C, selama 5 jam

Ditimbang

5 Gram Serbuk Jerami

Hasil
Analisa
Lignin

Dipotong kecil

Dihancurkan

Diayak 40 mesh

Serbuk Jerami Padi

Gambar 14.  Diagram Alir Pretreatment dengan Hidrogen Peroksida (Modifikasi Roslan,2009)

Filtrat
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Ditimbang 4 gram

Dimasukkan
erlenmeyer  250 ml

Diinkubasi suhu
500C selama 72 Jam

Diamati setiap 24 jam

3.6.4 Pretreatment dengan Asam Sulfat

 Gambar 15. Diagram Alir Pretreatment dengan Asam Sulfat

3.6.5    Hidrolisis Enzim (Maisaroh, 2009)
Penurunan Berat Tertinggi

dari Analisa lignin

80 ml Buffer Sitrat pH 5

Analisa Kadar
Glukosa

Dimasukkan kedalam erlenmeyer sebanyak 250 ml

H2SO4 0,5% (v/v)

H2SO4 1   % (v/v)

H2SO4 1,5% (v/v) Di autoclave pada suhu 1210C, selama 10,20, 30 menit

Disaring dengan kertas saring

Residu

Dioven dengan suhu 1000C, selama 5 jam

Ditimbang

5 Gram Serbuk Jerami

Hasil Analisa
Lignin

20 ml Enzim Selulase Kasar

Filtrat

Gambar 16.  Diagram Alir Proses Hidrolisis Jerami Padi (Maisaroh, 2009)

Hasil
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3.6.6   Fermentasi Etanol

Gambar 17. Diagram Alir Fermentasi Etanol

50 ml larutan hasil
hidrolisis enzim

Diatur pH sampai pH 5

Saccharomyces cerevisiae
15%

Diinkubasi pada suhu 300C, selama 72 jam

Buffer Sitrat
0,05 M

Hasil Analisa Etanol
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 IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Preparasi Sampel

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami padi.

Jerami padi ini diperoleh dari persawahan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sampel

jerami padi memerlukan preparasi dahulu sebelum digunakan. Preparasi sampel

dilakukan dengan pengecilan ukuran setelah itu dihaluskan.  Selanjutnya

dilakukan pengayakan dengan ukuran 40 mesh.  Pengecilan ukuran bahan baku

dilakukan untuk memaksimalkan kontak antara bahan dengan alkali atau asam

sehingga meningkatkan hidrolisis lignin.Semakin kecil ukuran jerami padi yang

digunakan akan mempermudah terdegradasinya lignin sehingga selulosa akan

terhidrolisis secara optimal (Sun and Cheng, 2002).

Adanya kandungan lignin pada sampel jerami padi yang digunakan

menyebabkan selulosa sulit untuk diakses oleh enzim yang memecah selulosa

menjadi glukosa, sehingga perlu proses  pendahuluan (pretreatment). Menurut

Mosier et al., (2005) proses pretreatment dan hidrolisa diperlukan untuk bahan

baku lignoselulosa, mengingat bahan lignoselulosa mengandung hemiselulosa,

selulosa dan lignin. Ketiga komponen tersebut saling terikat kuat akibat dari

struktur amorphous dan ikatan β 1,4 pada selulosa, serta adanya lignin diantara

rantai selulosa.  Pada penelitian ini menggunakan pretreatment dengan hidrogen

peroksida dan asam sulfat encer.  Penentuan perlakuan terbaik pretreatment

berdasarkan penurunan berat bahan jerami padi dimana perbedaan berat dapat

menunjukkan banyaknya lignin yang hilang (Dawson and Boopathy, 2008).

39
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4.2 Pengaruh Pretreatment Hidrogen Peroksida Terhadap Hasil

Penurunan Berat

Pengaruh pretreatment hidrogen peroksida terhadap hasil penurunan berat

diketahui dengan melakukan variasi konsentrasi hidrogen peroksida (H2O2) 2%

(v/v), 4% (v/v) dan 6% (v/v) dengan waktu inkubasi pretreatment yaitu 10 jam,

20 jam dan 30 jam.

Pretreatment menggunakan hidrogen peroksida sangat bergantung pada

pH. Pada penelitian ini untuk meningkatkan pH awal (pH alkali peroksida) yang

semula pH 8 menjadi pH 11,5 digunakan penambahan NaOH 2N. Proses

pretreatment dilakukan dengan autoklaf pada suhu 121οC selama 15 menit.

Penggunaan panas pada proses pretreatment ditujukan untuk mempercepat

pemutuskan ikatan lignin. Menurut Gould (1984), struktur kimia yang berasal dari

lignin mengalami perubahan pada kondisi suhu yang tinggi.  Pada suhu tinggi,

lignin terpecah menjadi partikel yang lebih kecil dan terlepas dari selulosa.

Dari hasil penelitian diperoleh penurunan berat pada perlakuan konsentrasi

hidrogen peroksida dan waktu inkubasi seperti ditunjukkan pada Gambar 18.
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Gambar 18. Penurunan Berat Akibat Pengaruh Perlakuan Konsentrasi
Alkali Peroksida dan Waktu Inkubasi

Dari  data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa penurunan berat paling

tinggi pada konsentrasi hidrogen peroksida 6% dengan waktu inkubasi 30 jam

sebesar 55,4%.  Hasil ini diperoleh dari perhitungan dengan sampel awal yaitu 5

gram dan setelah dilakukan pretreatment menjadi 2,23 gram.

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa konsentrasi alkali peroksida serta

waktu inkubasi berpengaruh nyata (α = 0.05) terhadap persentase penurunan

berat. Pengaruh perlakuan konsentrasi dan waktu inkubasi terhadap persentase

penurunan berat secara urut ditunjukkan pada  Tabel 1 dan Tabel 2

Waktu Inkubasi (Jam)
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Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Alkali Peroksida Terhadap
Persentase Penurunan Berat

Konsentrasi Alkali peroksida
 (%)

Rerata Penurunan
Berat
(%)

BNT5%

2 36,50   a
5.136574 41,70   b

6 46,33   b

Keterangan:   1.  Setiap data merupakan rerata dari 2 ulangan
2.  Huruf kecil yang berbeda di belakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang

berbeda menunjukkan beda nyata (α = 0.05)

Tabel 2.  Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap Persentase Penurunan Berat

Waktu Inkubasi
(jam)

Rerata Penurunan
Berat
(%)

BNT5%

10 36,10  a
5.1365720 40,97  a

30 47,47  b
Keterangan:   1.  Setiap data merupakan rerata dari 2 ulangan

2.  Huruf kecil yang berbeda di belakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang
berbeda menunjukkan beda nyata (α = 0.05)

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa pada konsentrasi alkali

peroksida berpengaruh pada proses delignifikasi.  Hal ini dikarenakan adanya

konsentrasi yang tinggi menyebabkan komponen lignoselulosa lebih mudah

terdelignifikasi.  Dimana semakin tinggi konsentrasi H2O2, sehingga jumlah

radikal OH- semakin banyak.  Semakin banyak jumlah OH- menyebabkan

semakin banyak pula ikatan lignin yang putus.  Selain itu, waktu inkubasi juga

berpengaruh terhadap persentase penurunan berat, hal ini dikarenakan semakin

lama waktu inkubasi maka kontak antara jerami padi dan alkali peroksida juga

semakin lama sehingga lignin yang terdegradasi juga semakin banyak yang

ditunjukkan pada perbedaan berat hasil akhir.
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Sampel yang mengalami persentase penurunan berat tertinggi (konsentrasi

hidrogen peroksida 6% waktu inkubasi 30 jam) digunakan untuk perlakuan

selanjutnya.  Hal ini didasarkan atas pendugaan bahwa semakin tinggi persentase

penurunan berat maka semakin banyak pula lignin yang terlepas dari komplek

lignoselulosa atau mengalami delignifikasi. Menurut Dawson and Boopathy

(2008), perbedaan berat menunjukkan jumlah lignin yang diputuskan, semakin

banyak lignin yang diputuskan semakin mudah material lignoselulosa dan

dihidrolisis oleh enzim.

4.3 Pengaruh Pretreatment Asam Sulfat Encer Terhadap Hasil Penurunan

Berat

Pengaruh pretreatment asam sulfat encer terhadap hasil penurunan berat

diketahui dengan melakukan variasi konsentrasi asam sulfat (H2SO4) 0,5% (v/v),

1% (v/v) dan 1,5% (v/v). Pretreatment untuk asam sulfat encer ini dilakukan

dengan menggunakan panas, yaitu menggunakan autoklaf pada suhu 121οC

dengan waktu inkubasi 10 menit, 20 menit dan 30 menit. Pretreatment ini

ditujukan untuk mempermudah melepas ikatan lignin.  Menurut Mussatto and

Roberto (2004), lignin mengalami perubahan pada suhu dan asam yang tinggi.

Suhu yang tinggi akan mempermudah dekomposisi gula sederhana dan senyawa

lignin.

Dari hasil penelitian diperoleh penurunan berat pada perlakuan konsentrasi

asam sulfat dan waktu inkubasi seperti disajikan pada Gambar 19.
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Gambar 19.Penurunan Berat Akibat Pengaruh Perlakuan  Konsentrasi
Asam Sulfat Encer dan Waktu Inkubasi

Dari  data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa penurunan berat paling

tinggi pada konsentrasi asam sulfat encer 1,5% dengan waktu inkubasi 20 menit

sebesar 44%.  Hasil ini diperoleh dari perhitungan dengan sampel awal yaitu 5

gram dan setelah dilakukan pretreatment menjadi 2,8 gram.

Konsentrasi asam sulfat encer berpengaruh nyata (α = 0.05) terhadap

persentase penurunan berat.  Hal ini dibuktikan dari hasil analisa ragam yang

ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4

Tabel 3.  Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Asam Sulfat Encer Terhadap
Persentase Penurunan Berat

Konsentrasi Asam Sulfat
 (%)

Rerata Penurunan
Berat
(%)

BNT5%

0,5 36,13   a
2,109521 40,17   b

1,5 41,97   b
Keterangan:   1.  Setiap data merupakan rerata dari 2 ulangan

2.  Huruf kecil yang berbeda di belakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang
berbeda menunjukkan beda nyata (α = 0.05)



45

Tabel 4. Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap Persentase Penurunan Berat

Waktu Inkubasi
(menit)

Rerata Penurunan
Berat
(%)

BNT5%

10 38,17  a
2,1095215 39,93  a

20 40,17  a
Keterangan:   1.  Setiap data merupakan rerata dari 2 ulangan

Tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi  asam sulfat encer berpengaruh

nyata pada penurunan berat.  Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi asam

maka semakin turun kandungan lignin yang ditunjukkan pada penurunan berat

hasil akhir.  Menurut Mussatto and Roberto (2004) semakin tinggi konsentrasi

asam akan mempermudah proses delignifikasi.  Sedangkan pada Tabel 4

menunjukkan waktu inkubasi tidak berpengaruh nyata pada penurunan berat. Hal

ini disebabkan karena waktu inkubasi yang terlalu dekat.

Sama seperti pretreatment dengan alkali peroksida. Sampel yang

mengalami persentase penurunan berat tertinggi (konsentrasi asam sulfat 1,5%

waktu inkubasi 20 menit) digunakan untuk perlakuan selanjutnya.  Hal ini

didasarkan atas pendugaan bahwa semakin tinggi persentase penurunan berat

maka semakin banyak pula lignin yang terlepas dari komplek lignoselulosa atau

mengalami delignifikasi.

4.4 Pengaruh Pretreatment Terhadap Delignifikasi

Pretreatment baik menggunakan H2O2 maupun dengan H2SO4 mampu

melepas komplek ikatan lignoselulosa sehingga selulosa mudah diakses oleh

enzim untuk menghasilkan glukosa sehingga dapat dikonversi menjadi etanol.

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pretreatment terhadap proses
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delignifikasi maka dilakukan analisa lignin berdasarkan penurunan berat jerami

padi dengan metode klason dan diperoleh hasil yang disajikan pada Gambar 20.

Gambar 20. Penurunan Berat Akibat Pengaruh Perlakuan Delignifikasi

Hasil analisa didapatkan bahwa persentase penurunan berat tertinggi

terlihat pada hasil pretreatment dengan menggunakan hidrogen peroksida 6% dan

waktu inkubasi 30 jam.  Hal ini dibuktikan dengan berat akhir yang didapat paling

rendah yaitu 1,28 gram, sehingga persentase penurunan berat tertinggi didapat

74,4 %.   Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan

hidrogen peroksida efektif dalam meningkatkan proses delignifikasi bahan

berlignoselulosa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan literatur Gaspar et al.,(2007),

pretreatment menggunakan hidrogen peroksida lebih efektif memutus ikatan ester

diantara lignin dan memecah polimer hemiselulosa menjadi partikel yang lebih

kecil. Menurut Sun et al., (2005), pretreatment dengan menggunakan metode

alkali (hidrogen peroksida) dapat menghilangkan lignin 92 -99% dari jerami
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gandum. Pada pretreatment dengan menggunakan asam sulfat tidak dapat

menghancurkan lignin tetapi hanya dapat memisahkan lignin (Yang and Wyman,

2004). Pretreatment dengan asam hanya dapat memisahkan lignin tidak lebih dari

80 % (Xiao, 1997). Selain itu pada pH rendah akan terbentuk beberapa jenis

inhibitor seperti asam karboksilat, furan dan senyawa fenolik.  Senyawa-senyawa

ini tidak berpengaruh terhadap hidrolisis enzim, tetapi biasanya dapat

menghambat pertumbuhan mikroba dan proses fermentasi, sehingga kurang

optimal dalam produktivitas etanol (Taherzadeh and Karimi, 2008).   Sedangkan

pada sampel tanpa pretreatment persentase penurun berat paling rendah bila

dibandingkan dengan sampel yang menggunakan pretreatment (alkali peroksida

dan asam sulfat encer).  Hal ini disebabkan karena kandungan lignin pada sampel

tanpa pretreatment masih tinggi sehingga ketika dianalisa lignin menggunakan

metode klason berat akhir yang didapatkan masih 3,67 dan persen penurunan

berat hanya sekitar 26,6%.

4.5 Pengaruh Hidrolisis Enzim Terhadap Kadar Glukosa

Pada penelitian ini hidrolisis selulosa dari sampel jerami padi dengan

menggunakan enzim selulase. Enzim selulase ini diperoduksi oleh bakteri

selulolitik (T04), ditumbuhkan pada sampel onggok (limbah padat tapioka)

dengan kondisi optimum pH 5, suhu 500C dan aktifitas enzim (0,061 Unit/ml)

(Tantri, 2010). Hasil hidrolisis enzim selulase terhadap hasil pretreatment

menggunakan hidrogen peroksida ditunjukkan pada Gambar 21.
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Gambar 21.  Pengaruh Pretreatment Terhadap Kadar Glukosa

Dari data hasil Hidrolisis Enzim, kadar glukosa tertinggi pada waktu

hidrolisa 72 jam yaitu 23,1% didapatkan pada konsentrasi alkali peroksida 6%

(waktu inkubasi 30 jam) sedangkan sampel tanpa pretreatment 9%. Dari data

tersebut didapatkan bahwa jerami padi tanpa pretreatment menunjukkan kadar

glukosa yang lebih rendah daripada jerami padi dengan pretreatment, hal ini

dikarenakan masih adanya lignin yang menyelubungi  selulosa sehingga selulosa

tidak mudah ditembus oleh enzim. Fenomena ini diperkuat dengan adanya

pernyataan Soerawidjaja dan Amiruddin (2007) yang menyebutkan bahwa lignin

mempersulit kerja enzim dalam mengakses keberadaan selulosa.

4.6       Fermentasi Etanol

Pada penelitian ini fermentasi etanol menggunakan khamir Saccharomyces

cerevisiae dengan konsentrasi 15% (v/v) dan waktu inkubasi selam 72 jam suhu

300C dengan agitasi 100 rpm. Sampel yang digunakan merupakan hasil dari

hidrolisis enzim, yaitu sampel  tanpa proses pretreatment (kontrol)  dan   sampel

yang telah di pretreatment dengan alkali peroksida 6%. Perbandingan kadar
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etanol dari hasil fermentasi pada jerami padi dengan pretreatment menggunakan

H202 dan tanpa pretreatment  disajikan pada Gambar 22.

Gambar 22. Pengaruh Pretreatment Terhadap Kadar Etanol

Dari hasil analisa GC didapatkan bahwa pada kadar etanol sampel dengan

pretreatment menggunakan alkali peroksida 6% lebih tinggi yakni 5,24% daripada

sampel tanpa pretreatment yakni 0,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan

adanya suatu pretreatment dapat memecah ikatan lignin pada jerami padi

sehingga enzim selulase lebih mudah mengakses selulosa sehingga lebih banyak

glukosa yang dihasilkan dan kemudian akan dimanfaatkan Saccharomyces

cerevisiae untuk memperoduksi etanol.  Tinggi rendahnya etanol yang dihasilkan

ditentukan oleh aktivitas yeast dan substrat gula yang terfermentasi.  Dari satu

molekul glukosa akan terbentuk dua molekul etanol dan karbondioksida

(Fessenden and Fessenden, 1997).

Pada penelitian ini kadar etanol yang dihasilkan 5,24% dengan kadar

glukosa 23,1%. Menurut Hartoto et al., (1991), konsentrasi etanol yang dihasilkan

oleh yeast yaitu 6 – 12%. Kadar etanol yang dihasilkan pada penelitian ini cukup
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tinggi tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan dengan mengoptimalisasi

kadar glukosa. Kadar glukosa yang baik berkisar antara 14% hingga 18%. Apabila

digunakan kadar glukosa lebih dari 18% akan mengakibatkan pertumbuhan yeast

terhambat, waktu fermentasi menjadi lebih lama dan hanya sedikit glukosa yang

dapat difermentasi sehingga hasil etanol yang  diperoleh rendah.  Begitu juga bila

kadar glukosa kurang dari 14% maka etanol yang dihasilkan juga rendah

(Anonymous, 2007).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
1. Pretreatment dengan alkali peroksida menghasilkan persentase penurunan 

kadar lignin lebih besar yakni 74,4% daripada dengan menggunakan asam 

sulfat encer yakni 38,2%.  

2. Kadar glukosa sampel yang telah dipretreatment dengan alkali peroksida 

6%  lebih tinggi (23,1%)  daripada sampel tanpa pretreatment (9%). 

3. Kadar etanol sampel yang telah dipretreatment dengan alkali peroksida 

6%  lebih tinggi (5,24%)  daripada sampel tanpa pretreatment (0,64%). 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan optimasi konsentrasi dan lama inkubasi saat pretreatment 

sehingga didapatkan kondisi pretreatment yang optimal. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mencari kadar glukosa 

optimum bagi Saccharomyces cereviseae sehingga didapatkan kadar 

etanol tinggi.  
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Lampiran 1.  Pelaksanaan Penelitian   

 1.   Pembuatan Starter untuk Produksi Enzim Selulase 

 (Rachman, 1992) 

- Bakteri diinokulasikan sebanyak 1 ose ke dalam 5 ml media CMC broth. 

- Inokulan bakteri diinkubasi pada suhu 370C selama 20 jam.  Starter 

disiapkan untuk digunakan pada uji aktifitas selulase. 

2.   Produksi Enzim Selulase (Femi-ola and Aderibigbe, 2008) 

- 20 ml kultur starter dimasukkan dalam 80 ml media CMC broth dan 

diinkubasi dalam shaker waterbath pada suhu  370C , selama 24 jam, 

dengan kecepatan 100 rpm. 

3.   Ekstraksi Enzim Selulase (Femi-ola and Aderibigbe, 2008) 

- Larutan hasil produksi enzim selulase disentrifugasi dengan kecepatan 

5000 rpm pada suhu 40C selama 20 menit.   

- Supernatan yang dihasilkan adalah enzim selulase kasar. 

Lampiran 2.  Prosedur Analisa 

1. Penentuan Penurunan Berat  

 Penentuan penurunan berat dengan cara membandingkan berat kering 

antara sampel yang belum di pretreatment dengan sampel yang telah mengalami 

pretreatment. Semakin besar penurunan berat maka semakin banyak lignin yang 

telah di degradasi.  Perhitungan penurunan berat dinyatakan dengan rumus : 

 % penurunan berat = W1 – W2 

Keterangan : 

 W1   =  Berat sampel awal  

 W2  =   Berat sampel setelah di Pretreatment 

W1 
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 2. Analisa Lignin Metode Klason (Samsuri, 2007) 

- 5 gram sampel dimasukkan ke dalam erlenmeyer ditambah dengan 72% 

Asam sulfat pekat 

- Diautoclave padasuhu 1210 C selama 30 menit 

- Disaring dengan kertas saring untuk memisahkan residu dan cairan 

- Residu dibungkus dengan aluminium foil 

- Dioven pada suhu 1000C selama 1 jam 

- Ditimbang berat akhirnya 

3. Analisa Kadar Glukosa (Sigma, 1999) 

- Penentuan kadar glukosa sampel dengan mencampurkan 1 ml sampel hasil 

dari hidrolisis enzim dengan 1 ml DNS dan 2 ml aquades 

- Setelah itu dipanaskan dalam air mendidih selama 10 menit kemudian 

didinginkan selama 5-10 menit 

- Menentukan absorbansi larutan dengan menggunakan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 540 nm 

- Pembuatan kurva standar kadar glukosa 

Dengan persamaan ; 

 y = ax + b 

Keterangan :  y =  absorbansi 

x = kadar glukosa 

- Menghitung kadar glukosa berdasarkan persamaan regresi linier dari kurva 

standar glukosa. 
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3. Analisa Etanol 

‐ Analisa kadar etanol dengan menggunakan Gas Kromatografi yaitu, 

diambil 1 µL etanol dan disuntikkan ke dalam kolom melalui tempat 

injeksi.  

‐ Luas puncak etanol dari kromatogram dihitung 

‐ Kadar etanol ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva standar 

etanol  
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Lampiran 3. Data Analisa Ragam Metode Alkali Peroksida 

1.  Tabel  Data Persen Penurunan Metode H2O2 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

K1T1 22,6 38,2 60,8 38,9 
K1T2 36 37,4 73,4 40,6 
K1T3 38,6 46,2 84,8 45,6 
K2T1 39,6 38,2 77,8 30,4 
K2T2 38,6 42,6 81,2 36,7 
K2T3 46,2 45 91,2 42,4 
K3T1 37,4 40,6 78 39 
K3T2 46,2 45 91,2 45,6 
K3T3 53,4 55,4 108,8 54,4 
Total 358,6 388,6 747,2 373,6 

 

2.  Tabel  Dua Arah 
Perlakuan T1 T2 T3 Total Rerata 

K1 60,800 73,400 84,800 219,000 36,500 
K2 77,800 81,200 91,200 250,200 41,700 
K3 78,000 91,200 108,800 278,000 46,333 

Total 216,600 245,800 284,800 747,200 124,533 
Rerata 36,100 40,967 47,467 124,533 20,756 

 

3.  Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI
F-TABEL

5% 
Kelompok 1 50,000 50,000 3,359 tn 5,32 
Perlakuan 8 721,818 90,227 6,062 * 3,44 

K 2 290,404 145,202 9,755 * 4,46 
T 2 390,271 195,136 13,110 * 4,46 

KxT 4 41,142 10,286 0,691 tn 3,84 
Galat 8 119,080 14,885 
Total 17 890,898 
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5. Uji BNT Faktor T   

  36,10 40,97 47,47 KTG BNT 
0,05 

36,10 - tn * 

14,885 5,13657
40,97   - * 
47,47     - 
Notasi a a b    

Perlakuan L1 L2 L3 
 

Lampiran 4. Analisa Data Metode Asam Sulfat Encer 

1.  Tabel  Data Persen Penurunan Berat Metode H2SO4 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

K1T1 31,6 33,6 65,2 32,6 
K1T2 37,4 38,2 75,6 37,8 
K1T3 38,6 37,4 76 38 
K2T1 41 38,6 79,6 39,8 
K2T2 39,6 41,6 81,2 40,6 
K2T3 39,6 40,6 80,2 40,1 
K3T1 41,6 42,6 84,2 42,1 
K3T2 43,2 39,6 82,8 41,4 
K3T3 40,8 44 84,8 42,4 
Total 353,4 356,2 709,6 354,8 

 

2. Tabel  Dua Arah 
Perlakuan T1 T2 T3 Total Rerata 

K1 65,200 75,600 76,000 216,800 36,133 
K2 79,600 81,200 80,200 241,000 40,167 
K3 84,200 82,800 84,800 251,800 41,967 

Total 229,000 239,600 241,000 709,600 118,267 
Rerata 38,167 39,933 40,167 118,267 19,711 

4.  Uji BNT Faktor K   

  36,50 41,70 46,33 KTG BNT 
0,05 

36,50 - * * 

14,885 5,13657 
41,70   - tn 
46,33     - 
Notasi a b b 

Perlakuan K1 K2 K3 
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3.  Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI 
F-TABEL 

5% 
Kelompok 1 0,436 0,436 0,173 tn 5,32 
Perlakuan 8 146,271 18,284 7,283 * 3,44 

K 2 107,071 53,536 21,324 * 4,46 
T 2 14,351 7,176 2,858 tn 4,46 

KxT 4 24,849 6,212 2,474 tn 3,84 
Galat 8 20,084 2,511 
Total 17 166,791 

 

4.  Uji BNT Faktor K   

  36,13 40,17 41,97 KTG BNT 
0,05 

36,13 - * * 

2,511 2,10952 
40,17   - tn 
41,97     - 
Notasi a b b  

Perlakuan K1 K2 K3 
 

5. Uji BNT Faktor T   

  38,17 39,93 40,17 KTG BNT 
0,05 

38,17 - tn tn 

2,511 2,10952 
39,93   - tn 
40,17     - 
Notasi a a a 

Perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 5. Analisa Lignin  

Perlakuan Berat Awal 
(Gram) 

Berat Akhir 
(Gram) 

Penurunan Berat
(%) 

 
Kontrol 

 
5 3,67 26,6 

H2SO4 1,5% 
(20 menit) 

 
5 3,09 38,2 

H2O2 6% 
(30 menit) 

 
5 1,28 74,4 

 

Lampiran 6. Kurva Standart Glukosa 
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Lampiran 7. Analisa Data Hasil Hidrolisis Enzim 

1. Data Hasil Kadar Glukosa 

Konsentrasi 
Alkali 

Peroksida 

Data Absorbansi Kadar Glukosa (%) 

24 
Jam 

48 
Jam 

72 
Jam 

24 
Jam 

48 
Jam 

72 
Jam 

0% 0,215 x 10-1 0,224x10-1 0,229 x10-1 8,35 8,8 9 

6% 0.304x10-2 0.352x10-2 0.359x10-2 19,42 22,5 23,1 

 

2.   Perhitungan Kadar Glukosa 

Kurva Standar Glukosa,  y = 1,0214 x + 0,0446 

Kadar Glukosa (%) =  x     . v . FP . 100% 

 

 Keterangan : 

 x      =  Nilai koefisien 

 m     =  Berat Sampel (gram) 

 v      =  Volume pelarut (ml) 

 FP   =   Faktor Pengenceran 

2.1 Kontrol

a.  Hidrolisis Enzim selama 24 jam  

 y  = 1,0214 x + 0,0446 

      0,215 = 1,0214 x + 0,0446 

 x  = 0,167 

Kadar Glukosa (%)= 0,167 . 100 . 2 . 100% 

    

      =  8,35 % 

m.v

4. 100
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b. Hidrolisis Enzim selama 48 jam  

 y  = 1,0214 x + 0,0446 

      0,224 = 1,0214 x + 0,0446 

 x  = 0,1756 

Kadar Glukosa (%)= 0,176 . 100 . 2 . 100% 

    

      =  8,8 % 

c. Hidrolisis Enzim selama 72 jam  

 y  = 1,0214 x + 0,0446 

      0,229 = 1,0214 x + 0,0446 

 x  = 0,18 

Kadar Glukosa (%)= 0,176 . 100 . 2 . 100% 

    

      =  9 % 

2.2 Alkali Peroksida 6% 

a.  Hidrolisis enzim selama 24 jam 

  y  =  1,0214 x + 0,0446 

       0,304 =  1,0214 x + 0,0446 

  x  =  0,259 

Kadar Glukosa (%)=  0,259 . 100 . 2 . 100% 

      

 =  19,42% 

b.  Hidrolisis enzim selama 48 jam 

  y  =  1,0214 x + 0,0446 

       0,352 =  1,0214 x + 0,0446 

  x  =  0,3 

Kadar Glukosa (%)=  0,3 . 100 . 2 . 100% 

      

 =  22,5% 

c.  Hidrolisis enzim selama 48 jam 

  y  =  1,0214 x + 0,0446 

       0,359 =  1,0214 x + 0,0446 

  x  =  0,308 

Kadar Glukosa (%)=  0,308 . 100 . 2 . 100% 

      

 =  23,1% 

 

 

 

 

 

 

4. 100

4. 100

4. 100 

4. 100 

4. 100 
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3.  Hasil Analisa Gas-Kromatografi pada Kontrol 
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4. Hasil Analisa Gas-Kromatografi pada Alkali Peroksida 6% 
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Lampiran 10.  Gambar Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

I II III 

Keterangan  : 

I    : Konsentrasi 0,5% 
II  : Konsentrasi 1% 
III : Konsentrasi 1,5% 

Pretreatment dengan Asam Sulfat Encer 

Pretreatment dengan Alkali Peroksida 6 % 

 

 

 

 
Keterangan  : 
 
I    : Konsentrasi 2 % 
II  : Konsentrasi 4 % 
III:  Konsentrasi 6 % I II III 

Keterangan 
 
I    :  Kontrol    III   :  Pretreatment H2O2 4 % 
II   :  Pretreatment H2O2 2 %  IV  :  Pretreatment H2O2 6 % 

Keterangan :  
 
I    :  Kontrol         
II   :  Pretreatment H2O2  2 % 
III  :  Pretreatment H2O2 4 %       
IV  :  Pretreatment H2O2 6 %

I 
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II III IV 

Keterangan : 
 
I    :  Kontrol         
II   :  Pretreatment H2O2  6 % I II 

I II III IV 

Serbuk Jerami Padi 

Hidrolisis Enzim Fermentasi Etanol 

Sampel untuk Analisa GC 
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