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Fenty Nurtyastuti E.P. 0711010052. Produksi Etanol dari Tetes Tebu oleh 

Flocculant Saccharomyces cerevisiae (NRRL – Y 265) (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Sumber Gula). Skripsi 

Pembimbing : Dr. Agustin Krisna W. STP., M.Si 

 

RINGKASAN 

 

Jumlah populasi manusia yang semakin meningkat dan semakin 

berkembangnya industri  mengakibatkan semakin tingginya angka ketergantungan 

terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi utama. Pada tahun 

2010 jumlah produksi minyak di Indonesia hanya berkisar 0,98 juta barel per hari 

(bph), sedangkan jumlah konsumsi minyak lebih besar yaitu 1,27 bph. Selain itu, 

cadangan minyak mentah di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun 2007 

sebesar 4,90 milyar bph menjadi 3,99 milyar bph pada tahun 2010. Hal inilah 

yang menyebabkan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis 

energi. Bioetanol merupakan sumber energi alternatif pengganti BBM yang 

terbuat dari proses fermentasi bahan-bahan alami oleh mikroorganisme. Produksi 

dan permintaan terhadap bioetanol di dunia mengalami peningkatan setiap tahun. 

Total permintaan etanol dunia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 3x10
11 

liter.  

Efisiensi produksi bioetanol diperoleh melalui ketepatan pemilihan jenis 

mikroorganisme, bahan baku, dan kontrol proses fermentasi. Tetes merupakan 

sisa dari proses pengkristalan gula pasir yang masih mengandung gula dan asam-

asam organik sehingga merupakan bahan baku yang baik untuk pembuatan etanol. 

Dibandingkan bahan baku lain, tetes mempunyai keunggulan yaitu selain 

harganya murah juga mengandung 50% gula sederhana yang dapat difermentasi 

langsung oleh yeast menjadi etanol tanpa pretreatment. Flocculant 

Saccharomyces cerevisiae merupakan yeast yang mampu membentuk flok atau 

gumpalan sel yang mengendap secara cepat dalam medium pertumbuhannya 

berperan penting dalam produksi bioetanol karena mempermudah proses 

purifikasi yaitu meniadakan proses sentrifugasi sehingga dapat menurunkan biaya 

produksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi 

penambahan inokulum flocculant Saccharomyces cerevisiae dan konsentrasi 

sumber gula dalam tetes tebu yang tepat dalam produksi etanol yang tinggi.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan dua faktor yaitu 

konsentrasi inokulum (5%, 10%, dan 15% v/v) dan konsentrasi sumber karbon 

(15%, 20%, dan 25% b/v). Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan produksi etanol 

tertinggi yaitu sebesar 8, 792% (b/v) dengan konsentrasi inokulum 10% (v/v) dan 

konsentrasi sumber karbon 15% (b/v). Yield etanol yang dihasilkan adalah 65%. 

 

Kata kunci: tetes tebu, flocculant Saccharomyces cerevisiae, etanol, metode 

deskriptif 
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Fenty Nurtyastuti E.P. 0711010052. Ethanol Production from Cane Molasses 

by Flocculant Saccharomyces cerevisiae (NRRL – Y 265) (Study of Inoculum 

and Sugar Sources Concentration). Thesis 

Supervisor : Dr. Agustin Krisna W. STP., M.Si 

 

SUMMARY 

 

The increasing of populations  and industrial developing caused increasing 

of gasoline dependent as main energy source. Total Indonesia oils production was 

0,98 million bph in 2010, whereas total oil consumtion was 1,27 million bph. 

Beside that, Indonesia crude oil reserves have decreased from 4,90 billion bph in 

2007 to 3,99 billion bph in 2010. Hence, the world included Indonesia had energy 

crisises. Bioethanol was alternative energy resources made from fermentation of 

natural source by miroorganisms that can replace gasoline. The world production 

and demand of ethanol has increased every year. Total world ethanol demand was 

estimated up to 3x10
11 

liters. 

 Efficiency of bioethanol production was obtained by choosing appropiate 

type of microorganism, substrat, and controling fermentation. Molasses were by 

product of sugar cane crystalization which still contain sugar and some organic 

acids so they were potential to be raw material for ethanol production. If they 

were compared with other raw materials, molasses had advantages such as not 

only had cheap cost, but also contained 50% fermentable sugars that can be 

fermented directly by yeast without pretreatment. Flocculant Saccharomyces 

cerevisiae was a yeast that has ability to aggregate into flocks which sediment 

rapidly in culture medium . It was very important for bioethanol production 

because it will remove sentrifugal process that decreases product separation or 

purification cost. 

 The aim of this study was to  obtain  the appropiate inoculum and sugar 

sources concentration for ethanol production  from cane molasses using flocculant 

Saccharomyces cerevisiae. 

This study used descriptive methode with two factors, they were inoculum 

concentration (5%, 10%, and 15% v/v) and carbon source concentration (15%, 

20%, and 25% w/v). The best experiment was choosed based on the highest 

ethanol production was 8, 792 %(w/v) with 10% (v/v) inoculum concentrations 

and 15% (w/v) carbon source concentration. Ethanol yield that produced was 

65%. 

 

Key words: cane molasses, flocculant Saccharomyces cerevisiae, ethanol, 

descriptive methode 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah populasi manusia yang semakin meningkat dan semakin 

berkembangnya industri  mengakibatkan semakin tingginya angka ketergantungan 

terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi utama. Data Badan 

Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa 

(pada 1971), 147,5 juta jiwa (1980), 179,4 juta jiwa (1990), dan 206,2 juta jiwa 

(2000), dan pada tahun 2010 sudah mencapai 238 juta jiwa. Pada garis tren yang 

sama, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 285 juta jiwa pada 2025 dan 360 

juta jiwa pada 2050. Data Kompas (2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 

jumlah produksi minyak di Indonesia hanya berkisar 0,98 juta barel per hari (bph), 

sedangkan jumlah konsumsi minyak lebih besar yaitu 1,27 bph. Selain itu, 

cadangan minyak mentah di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun 2007 

sebesar 4,90 milyar bph menjadi 3,99 milyar bph pada tahun 2010. Hal inilah 

yang menyebabkan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis 

energi.  

Bioetanol merupakan sumber energi alternatif pengganti BBM yang 

terbuat dari proses fermentasi bahan-bahan alami oleh mikroorganisme. Bioetanol 

mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya sifat etanol yang dapat diperbaharui 

dan ramah lingkungan (Jeon, 2007).  Produksi dan permintaan terhadap bioetanol 

di dunia mengalami peningkatan setiap tahun. Total permintaan etanol dunia pada 

tahun 2010 diperkirakan mencapai 3x10
11 

liter (Inoue et al., 2000). Di Indonesia,
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 produksi bioetanol juga semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya pabrik-pabrik bioetanol di seluruh Indonesia dari 9 pabrik pada 

tahun 2005 meningkat menjadi 16 pabrik pada tahun 2007 (Panaka dan Yudiarto, 

2007). Dengan demikian perlu ditemukan suatu metode baru produksi bioetanol 

yang ekonomis dan mampu untuk dilakukan. 

  Bahan-bahan nabati dan limbah industri yang mengandung karbohidrat 

dan gula seperti tebu, jagung, sorgum, bit, tetes, dan lain-lain bisa digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan bioetanol (Patrascu et al., 2009). Tetes adalah 

sejenis sirup yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir. Tetes tidak 

dapat dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa yang sulit untuk 

dikristalkan. Tetes masih mengandung gula dan asam-asam organik sehingga 

merupakan bahan baku yang baik untuk pembuatan etanol. Dibandingkan bahan 

baku etanol yang lain, tetes mempunyai keunggulan yaitu selain harganya murah 

juga mengandung 50% gula sederhana yang dapat difermentasi langsung oleh 

yeast menjadi etanol tanpa pretreatment (Murtagh, 1995). Tetes sebagai limbah 

produksi gula tebu diproduksi sekitar 4,5% tebu atau sekitar 1,5 juta ton per tahun 

atau per musim giling se-Indonesia (Sutrisno dan Toharisman, 2009). Tetes 

digunakan oleh industri bioetanol dan spirtus sejumlah 600 ton/tahun, industri 

MSG serta pakan ternak sebesar 600 ton/tahun, dan diekspor sejumlah 200 

ton/tahun (Hendroko, 2009). 

  Efisiensi produksi bioetanol diperoleh melalui ketepatan pemilihan jenis 

mikroorganisme, bahan baku, dan kontrol proses fermentasi. Mikroba yang paling 

umum digunakan dalam produksi etanol adalah Saccharomyces cerevisiae. Di 
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Indonesia pembuatan bioetanol dari tetes menggunakan Saccharomyces cerevisiae 

sudah umum dilakukan. Flocculant Saccharomyces cerevisiae merupakan yeast 

yang mampu membentuk flok atau gumpalan sel yang mengendap secara cepat 

dalam medium pertumbuhannya. Hal ini merupakan faktor penting dalam 

produksi bioetanol karena mempermudah proses purifikasi yaitu meniadakan 

proses sentrifugasi sehingga dapat menurunkan biaya produksi (Kida et al., 1991). 

  Dalam penelitian ini digunakan variasi konsentrasi substrat (total gula 

dalam tetes) dan konsentrasi inokulum. Konsentrasi substrat gula  dan inokulum 

sangat mempengaruhi yield etanol yang dihasilkan. Konsentrasi substrat yang 

terlalu tinggi dapat menghambat fermentasi karena tekanan osmotik sehingga 

etanol yang dihasilkan rendah (Jones et al,1981). Demikian juga tingginya 

inokulum yeast dapat menyebabkan rendahnya etanol yang dihasilkan akibat 

cepatnya pertumbuhan sel di awal fermentasi kemudian sel cepat mati setelah fase 

logaritmik (Casey et al, 1983). 

  Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mencari konsentrasi yang 

tepat dari sumber gula dan inokulum dalam menghasilkan etanol yang tinggi.  

    

1.2 Tujuan Penelitian 

 Mendapatkan konsentrasi sumber karbon dan inokulum yang tepat untuk 

produksi etanol yang tinggi dari tetes tebu menggunakan flocculent 

Saccharomyces cerevisiae. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1. Menawarkan alternatif pemanfaatan tetes tebu sebagai energi alternatif 

untuk memecahkan masalah krisis energi. 

2. Menawarkan suatu teknologi baru yang diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dalam produksi etanol dengan memanfaatkan flocculent 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

1.4 Hipotesis 

 Diduga konsentrasi sumber gula dan konsentrasi inokulum yang berbeda 

selama proses fermentasi limbah tetes tebu menggunakan flocculent 

Saccharomyces cerevisiae  akan berpengaruh terhadap yield etanol yang 

dihasilkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tetes Tebu 

  Tetes tebu merupakan hasil samping dari tahap akhir kristalisasi pada 

proses pembuatan gula. Tetes tebu merupakan salah satu sumber karbon yang 

paling ekonomis dan digunakan secara luas sebagai substrat fermentasi mikroba 

dalam produksi asam laktat, polyhydroxybutyrate, etanol, pululan, dan gum xantan 

(Bae and Shoda, 2004).  

  Produksi tetes di Indonesia lebih kurang 1,4 juta ton per tahun, digunakan 

oleh industri bioetanol industri dan spiritus sejumlah 600 ton/tahun, industri MSG 

(bumbu masak antara lain Ajinomoto, Sasa, dan lain-lain) serta pakan ternak 

(antara lain PT Miwon di Pasuruan, Jawa Timur) sebesar 600 ton/tahun, dan 

diekspor sejumlah 200 ton/tahun (data 2008 mencatat ekspor mencapai 400 ton 

karena demand meningkat) (Hendroko, 2009).  

  Tetes tebu berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap pemisahan kristal 

gula. Tetes tidak dapat lagi dibentuk menjadi sukrosa, tetapi masih mengandung 

gula dengan kadar tinggi yaitu 50-60%, asam amino dan mineral. Tingginya 

kandungan gula dalam tetes sangat potensial dimanfaatkan sebagai bahan baku 

bioetanol. Dari 1000 kg tebu terkandung 450 – 520 kg gula yang bisa 

menghasilkan 250 L etanol. Perbandingan hasil biomassa dengan bioetanol adalah 

4 : 1. Dari perhitungan biaya produksi oleh para peneliti dibidang pengembangan 

bahan bakar bioetanol, pengembangan bioetanol berbahan baku tetes bisa 

didapatkan tingkat keuntungan sampai 24%, lebih tinggi dari bioetanol berbahan 
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baku singkong yang tingkat keuntungannya hanya mencapai 19% (Yumaihana 

dan Aini, 2008). 

Tetes merupakan campuran kompleks bahan-bahan organik, anorganik, 

dan air. Tetes terdiri dari 52% gula (sukrosa dan dekstrosa), 10% atau lebih 

garam-garam anorganik atau abu, 17-25% air, dan sisanya bahan non-gula. Tetes 

tebu berbentuk seperti sirup kental, berwarna coklat yang tidak bisa dikristalkan 

lagi dengan cara sederhana seperti yang terlihat pada Gambar 1(Baikow, 1982). 

Tetes bersifat asam dengan pH 5,5-6,5. Hal ini disebabkan karena adanya asam-

asam organik bebas di dalamnya (Kumalaningsih dan Hidayat, 1995).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tetes Tebu (Anonim, 2011) 

  Karbohidrat dalam tetes tebu yang bisa difermentasi adalah sukrosa dan 

gula lainnya terutama glukosa dan fruktosa. Komponan non-gula terdiri dari 

komponen nitrogen seperti gum, polisakarida, wax, sterol, pigmen dan garam 

kalsium, potasium, dan magnesium (Gaur, 2006). Tabel 1 di bawah ini 

menunjukkan komposisi tetes tebu secara rinci. 
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Tabel 1. Komposisi Tetes Tebu 

Konstituen Komponen 
Normal 

Range (%) 

Air  17 – 25 

Gula Sukrosa 

Glukosa (dextrose) 

Fruktosa (leluvosa) 

Gula reduksi lain (sebagai invert) 

Gula reduksi total (sebagai invert) 

30 – 40 

4 – 9 

5 – 12 

1 – 4 

10 – 25 

Abu Karbonat 

 

Basa: 

 

 

 

 

Asam: 

 

 

K2O 

CaO 

MgO 

Na2O 

R2O3 

SO3 

Cl 

P2O5 

SiO2 dan insol 

 

Abu, % 

30 – 50 

7 – 15 

2 – 14 

0,3 – 9 

0,4 – 2,7 

7 – 17 

12 – 20 

0,5 – 2,5 

1 – 7 

7 – 15 

Komponen 

Nitrogen 

Protein (N x 6,25) 

True protein 

Asam amino 

Tak teridentifikasi 

2,5 – 4,5 

0,5 – 1,5 

0,3 – 0,5 

1,5 – 3,0 

Komponen 

non-nitrogen 

 
1,5 – 6 

Asam-asam Asam askonitat (1-5%), asam sitrat, malat, 

oksalat, glikolat 
0,5 – 1,5 

Wax, sterol, 

dan phospatide 

 
0,1 – 1 

Vitamin-

vitamin 

 
Bervariasi 

( Chen et al., 1993) 

  Tetes tebu berbeda dengan bahan baku pembuatan etanol yang lain seperti 

jagung, milo, dan kentang yang mengandung karbohidrat jenis pati dimana 

memerlukan perlakuan awal dengan pemanasan dan reaksi enzimatis untuk 

menghidrolisa pati menjadi gula yang bisa difermentasi. Sebaliknya, karbohidrat 

dalam tetes sudah dalam bentuk gula dan tidak perlu dilakukan perlakuan awal 
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seperti pati (Murtagh, 1995). Sukrosa yang terkandung dalam tetes tebu lebih 

sedikit dibandingkan kandungan gula invert yang lebih banyak dan sedikit 

mengandung nitrogen dan rafinosa (Borzani, 2001). Perbedaan proses produksi 

bioetanol dari tetes tebu dan ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbedaan Proses Produksi Bioetanol dari Ubi Kayu dan Tetes Tebu 

Proses Etanol dari ubi kayu Etanol dari tetes tebu 

Pretreatment Ada Tidak ada 

Likuifikasi Ada  Tidak ada 

Sakarifikasi Ada Tidak ada 

Fermentasi Jumlah fermentor 1,5 kali 

lebih banyak 

Jumlahnya lebih sedikit 

Distilasi Ada Ada 

Dekantasi  Ada Tidak ada 

(Supriyanto, 2007) 

  Pada proses pembuatan gula tebu, nira tebu yang telah mengalami 

penjernihan dilakukan evaporasi menjadi konsentrat gula yang menyebabkan 

pengkristalan gula. Cairan sisa pengkristalan gula disebut A molase. Kemudian 

dievaporasi kembali dan dipisahkan dari kristal gula menjadi B molase. Proses 

tersebut diulangi lagi sehingga diperoleh C molase. Evaporasi dan pengkristalan 

biasanya dilakukan tiga kali, tetapi jumlah perlakuan ini tergantung dengan 

keadaan ekonomi di pasar. Ketika harga gula tinggi, evaporasi bisa dilakukan 

sampai empat kali yang menyebabkan mutu molase semakin jelek karena 

kandungan gulanya semakin rendah (Murtagh, 1995). 

  Menurut Paturau (1989), ada dua bentuk tetes yang merupakan hasil 

samping industri gula, yaitu: 

1. Tetes hitam yang mengandung residu dan merupakan hasil samping setelah 

dilakukan proses kristalisasi gula tebu. Tetes hitam mengandung 50% bobot 

gula yang terdiri dari 60-70% sukrosa dan gula invert. 
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2. Tetes pekat yaitu cairan gula yang diapkan sehingga mengandung 70-80% 

gula, yang terdiri dari 70%gula invert. 

  Ada beberapa pretreatment molase sebelum fermentasi yang bertujuan 

mengurangi komponen pengotor dan terlarut yang menyebabkan masalah scaling 

dan penghambatan pada kolom distilasi. Masalah utamanya adalah adanya 

komponen kalsium yang berasal dari penambahan kapur pada proses pembuatan 

gula tebu. Spesifikasi utama molase sebagai bahan baku alkohol adalah tidak 

mengandung abu lebih dari 10% (Murtagh, 1995). 

  Yadav et al. (1997) telah meneliti efek pretreatment molase untuk 

produksi etanol oleh yeast. Pretreatment molase dapat menurunkan berbagai 

substansi penghambat fermentasi seperti Ca, Cu, dan Fe sehingga dapat 

meningkatkan produksi etanol 

 

2.2 Etanol 

Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) merupakan bahan kimia organik yang 

mengandung oksigen yang luar biasa karena kombinasi sifat-sifat uniknya yang 

dapat digunakan sebagai pelarut, germisida, minuman, bahan antibeku, bahan 

bakar, bahan depresant dan khususnya karena kemampuannya sebagai bahan 

kimia intermediet untuk menghasilkan bahan kimia lain (Gaur, 2006). 

Pada kondisi standar atau atmosferik, etanol merupakan cairan volatil yang 

mudah terbakar, jernih dan tidak berwarna, aromanya menyegarkan, mudah 

dikenali, dan berkarakter khas. Cairan ini juga mudah larut dalam air (Supriyanto 
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dan Wahyudi, 2007). Secara detail, sifat-sifat fisik etanol dapat dilihat dalam 

Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Fisik Etanol 

Keterangan  Nilai 

Titik didih normal, ˚C, 1 atm +78,32 

Suhu kritis, ˚C 243,1 

Tekanan kritis, kPa 6383,48 

Volume kritis, L/mol 0,167 

Densitas,d
20

4, g/ml 0,7893 

Viskositas pada 20 ˚C, mPas (cP) 1,17 

Kelarutan dalam air pada 20˚C Saling larut 

Autoignition temperature, ˚C 793,0 

Titik nyala, ˚C 14 

(Kirk and Othmer, 1951) 

Etanol yang dibuat dari sumberdaya hayati disebut sebagai bioetanol. 

Etanol dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan baku yang digunakan, proses dan 

pemanfaatannya (Rasilolo and Calle, 2006). 

1. Klasifikasi menurut bahan baku yang digunakan serta proses produksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Secara mikrobiologis (fermentasi) menggunakan bahan baku berpati antara 

lain jagung, ubi kayu, dan kentang, bahan mengandung gula antara lain 

molases, tebu, dan sorgum manis, serta bahan berserat. 

b. Secara sintetis menggunakan bahan baku antara lain minyak mentah dan gas. 

Saat ini produksi etanol sintetis kurang dari 5% dari total produksi. 

2. Klasifikasi menurut komposisi kandungan air adalah sebagai berikut: 

a. Etanol 95–96% yaitu komposisi etanol–air pada kondisi azeotrop. 

b. Etanol 99,5% (anhydrous ethanol) dengan kandungan air 0,05%. 

3. Klasifikasi menurut pemanfaatannya yaitu: 

a. Untuk industri (industrial grade). 
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b. Untuk bahan bakar (fuel grade ethanol). 

c. Untuk minuman (potable grade). 

Pada umumnya etanol ditambahkan dalam bensin sebanyak 10% atau 

dikenal dengan E10. Maksud penambahan pada awalnya adalah untuk 

mengurangi emisi gas CO dan sedikit meningkatkan nilai oktan. Namun, 

penambahan ini bernilai ekonomis ketika harga minyak bumi mencapai 80 USD 

per barel. Etanol yang ditambahkan harus bebas dari kandungan air untuk 

melindungi mesin mobil dari korosi dan kerusakan bahan pengemas dari polimer. 

E10 dapat langsung digunakan pada mobil tanpa banyak perubahan. Campuran 

E85 (85% etanol dan 15% bensin) dipergunakan untuk mobil khusus untuk bahan 

bakar etanol. Jumlah bensin 15% digunakan karena etanol kurang mudah 

menguap sehingga pada suhu dingin kesulitan menyalakan mesin. Keluhan dari 

beberapa pengguna gasohol adalah harus sering menguras air dari tangki minyak 

karena etanol cenderung mengasorbsi air dan air terpisah dalam tangki. Selain itu, 

energi menjadi berkurang atau jumlah bahan bakar bertambah karena etanol telah 

mengandung oksigen (Anonim, 2006). 

Bahan bakar etanol mempunyai keunggulan dibandingkan dengan gasolin 

yang dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Keunggulan Bahan Bakar Etanol dibandingkan Gasolin  

Jenis Bahan Bakar Petrolium (gasolin) Etanol 

Sumber  Unreversible  Reversible 

Nilai oktan Rendah sehingga 

diperlukan additive 

timbal yang berbahaya 

Tinggi, tidak perlu additive 

bahkan bisa dipakai sebagai 

additive pengganti timbal pada 

gasolin. 

Emisi buang Berbahaya dan 

nonbiodegradable 
 Tidak berbahaya karena 

semuanya biodegradable. 

 Penggabungan etanol kadar 

tinggi dapat mengurangi 

emisi nitrogen 20% serta 

mampu menurunkan emisi 

volatile organic compound 

yaitu senyawa organik yang 

dapat menguap pada suhu 

rendah sampai 30% atau 

lebih yang merupakan 

pemicu formasi lapisan 

ozon. 

 Etanol yang mengandung 

oksigen mengurangi tingkat 

gas CO lebih dari bahan 

bakar beroksigen yang lain 

sampai 25-30%. 

 Mengurangi emisi sulfur 

dioksida maupun particulate 

matter lainnya. 

 Etanol dapat menurunkan 

batas emisi karbon dioksida 

sampai 100% dalam sekali 

life cycle. 

(Anonim, 2007) 

 

2.3 Saccharomyces cerevisiae 

  Pemilihan mikroorganisme biasanya didasarkan pada jenis karbohidrat 

yang digunakan sebagai medium fermentasi. Untuk memproduksi alkohol dari 

pati dan gula digunakan khamir Saccharomyces cerevisiae. Pemilihan tersebut 

bertujuan agar didapatkan mikroorganisme yang mampu tumbuh dengan cepat 
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dan mempunyai toleransi terhadap konsentrasi gula tinggi, mampu menghasilkan 

alkohol dalam jumlah yang banyak, dan tahan terhadap alkohol tersebut (Sa’id, 

1987). 

  Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang sering dimanfaatkan 

dalam industri brewing, industri anggur, pengembangan roti, dan juga industri 

etanol. Saccharomyces cerevisiae tumbuh optimum pada suhu 28-35˚C dan pada 

pH 4,5-6,5. Saccharomyces cerevisiae memerlukan oksigen untuk 

mempertahankan viabilitas sel dan untuk pertumbuhan sel, meskipun juga dapat 

tumbuh pada kondisi mikroaerofil. Saccharomyces cerevisiae mampu 

memfermentasi berbagai jenis gula yaitu heksosa atau D-glukosa, D-fruktosa, dan 

D-manosa. Sukrosa, maltosa, dan D-galaktosa juga dapat difermentasi, tetapi gula 

dalam bentuk L tidak dapat difermentasi. Saccharomyces cerevisiae tahan 

terhadap kadar etanol 8-12% dan mampu bertahan hingga konsentrasi etanol 15% 

(Carl et al., 2000).  

  Saccharomyces cerevisiae memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya 

sering digunakan untuk produksi etanol, yaitu pertumbuhan yang cepat, 

pemanfaatan glukosa yang efisien, efisien dalam produksi etanol, dan tahan 

terhadap konsentrasi etanol hingga 13 -15% dan kadar oksigen yang rendah 

(Piskur et al., 2006). Saccharomyces cerevisiae mampu memproduksi etanol 

dengan adanya oksigen sehingga disebut Crabtree-positive yeasts (Pronk et al., 

1996). 

  Flokulasi yeast didefinisikan sebagai agregasi yeast sel secara aseksual, 

reversible, dan tergantung pada kalsium yang membentuk flok dimana terdiri dari 
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sejumlah besar sel yang dengan cepat dapat mengendap pada medium 

pertumbuhan cair. Umumnya industri etanol menggunakan nonflocculant 

Saccharomyces cerevisiae yang membutuhkan biaya pemurnian dengan 

sentrifugasi atau filtrasi yang mahal untuk memisahkan sel (Bauer et al., 2010).  

Perbedaan penampakaan sel floculant dan nonflocculant Saccharomyces 

cerevisiae di bawah mikroskop dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

(a)                                                  (b) 

Gambar 2. (a) Non-flocculant  S. cerevisiae dan (b) Flocculant S. Cerevisiae 

(Domingues et al., 2000) 

 

 

Alternatif proses untuk meminimalisasi biaya produksi etanol adalah 

dengan mengeliminasi tahap pemisahan sentrifugasi sel dari produk karena 

memerlukan biaya instalasi dan biaya perawatan yang tinggi. Flocculant 

Saccharomyces cerevisiae merupakan yeast yang mampu membentuk flok atau 

gumpalan sel yang mengendap secara cepat dalam medium pertumbuhannya. Hal 

ini merupakan faktor penting dalam produksi bioetanol karena mempermudah 

proses purifikasi yaitu dengan meniadakan proses sentrifugasi sehingga dapat 

menurunkan biaya produksi (Kida et al., 1991). 

Selama beberapa tahun ini, flokulasi yeast adalah fenomena yang belum 

diperjelas. Saat ini, terdapat tiga teori yang menjelaskan tetntang terjadinya 
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flokulasi pada yeast, yaitu: Teori koloidal, Teori jembatan Ca
2+

 dan Teori Lectin-

model. Untuk sementara ini teori Lectin-model diakui sebagai teori yang dapat 

diterima. Berdasarkan teori tersebut, flokulasi terjadi karena interaksi antara dua 

komponen berbeda dalam permukaan sel yang sama (Domingues et al., 2000). 

Hal ini diperkuat oleh Miki et al. (1982) bahwa flokulasi bisa terjadi karena 

terjadi interaksi antara permukaan protein dengan polisakarida pada sel yang 

saling berdekatan. Teori ini dapat menjelaskan adanya pengaruh kalsium dan gula 

terhadap terjadinya flokulasi. Gambar struktur dinding sel yeast secara umum 

seperti yang ada pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Dinding Sel Saccharomyces cerevisiae  

(Verstrepen, 2010) 

 

 

Menurut Smit (1992) flokulasi yang terjadi pada Flocculant 

Saccharomyces cerevisiae diakibatkan oleh adanya ion Ca
2+

 seperti dijelaskan 

pada Gambar 4. Flokulasi tidak terjadi pada saat Ca
2+

 dihilangkan, demikian pula 

adanya EDTA atau EGTA yang mampu mencegah pembentukan flocc. Flokulasi 

juga sangat dipengaruhi pH buffer. Kondisi optimum untuk proses flokulasi 

adalah 4.5, sedangkan pada pH kurang dari 3 dan lebih dari 6 flokulasi tidak dapat 
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terbentuk. Selain itu, adanya monosakarida juga dapat menghambat flokulasi, 

khususnya manosa dan metil-pyranosida.  

 

Gambar 4. Mekanisme Flokulasi Yeast (Verstrepen, 2010) 

 

Teori Lectine menjelaskan proses flokulasi yang melibatkan beberapa 

struktur protein seperti lektin, ligan lektin atau molekul yang memfasilitasi adanya 

kontak antar sel, semisal interaksi hidrofobik. Dengis et al. (1995) menjelaskan 

bahwa flokulasi pada strain fermentasi bawah (bottom fermenting strain) memiliki 

karakteristik tertentu seperti : (i) terjadinya flokulasi terjadi pada saat fase 

stasioner, (ii) membutuhkan ion Ca
2+

, (iii)
 
dapat dihambat oleh pH rendah dan 

adanya manosa. Sedangkan untuk mekanisme pembentukan flokulan, hal ini 

dijelaskan oleh Esser and Kues (1983) ; Stewart and Russel (1981) sebagai berikut 

: dinding sel S. cerevisiae memegang peran kunci dalam flokulasi. Diketahui bahwa 

dinding sel S. cerevisiae terdiri atas 2 lapisan (lapisan dalam: glucan , lapisan luar: 

fosfomannan), dimana dinding bagian luar yang tersusun atas fosfomannan 

mempunyai afinitas yang tinggi terhadap protein. Terbentuknya kompleks antara 
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protein dengan fosfomannan inilah yang merupakan bahan esensial terjadinya 

flokulasi sel. 

Faktor kedua yang berpengaruh adalah peranan kation bivalen, terutama 

Ca
2+

. Kaitan yang erat mengenai peranan Ca
2+

 adalah dengan senyawa glikoprotein 

spesifik yang lebih dikenal dengan sebutan lectin. Hipotesis yang dikembangkan 

dari perlunya Ca
2+ 

adalah bahwa ion kalsium tersebut menjadi ko-faktor dalam 

mengaktifasi kemampuan pengikatan dari lectin terhadap karbohidrat (Shankar and 

Umesh-Kumar, 1994). 

Mekanisme flokulasi S. cerevisiae juga tidak lepas dari berbagai macam 

faktor yang mempengaruhi flokulasi seperti: 

 Faktor genetika 

Pada perkembangannya Bony et al. (1997), melaporkan bahwa flokulasi pada 

S. cerevisiae dikendalikan oleh gen FLO1, FLO5 dan FLO8. Dari analisa 

sekuens genom S. cerevisiae ditemukan beberapa open reading frame (orf) 

baru yang nampaknya homolog terhadap gen FLO1. Dua diantara orf baru 

tersebut ada hubungannya dengan gen FLO5 dan FLO8 yang telah dikenal, 

sementara yang lainnya merupakan gen flokulasi yang mungkin baru sama 

sekali. 

 Faktor fisiologis 

Flokulasi S. cerevisiae juga ditentukan oleh umur sel. Pada yeast 

kemampuan flokulasi meningkat pada akhir fase log dan mencapai tingkat 

maksimal saat mencapai fase akhir fermentasi (Esser and Kues, 1983). 
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 Faktor fisika 

Prinsip yang umum tentang pengaruh temperatur terhadap flokulasi adalah 

bahwa terjadinya penurunan suhu optimal pada kisaran tertentu akan 

menyebabkan flokulasi. Adanya agitasi yang ringan juga merupakan faktor 

fisik yang dapat mempercepat terjadinya flokulasi sel. 

 Faktor kimia 

Faktor kimia yang sangat menentukan proses flokulasi adalah pH dan 

senyawa-senyawa kimia penginduksi flokulasi. Faktor pH memegang 

peranan yang esensial karena sifatnya yang spesifik strain.Tiap-tiap strain 

mempunyai kisaran pH optimal untuk terjadinya proses flokulasi. 

 Faktor biologi 

Dalam hal ini faktor biologi yang menentukan flokulasi adalah konsentrasi 

sel di dalam suspensi. Menurut (Esser and Kues, 1983) flokulasi pada 

S.cerevisiae baru terjadi bila konsentrasi selnya telah mencapai 3-5 x 

10
8
 sel/ml. Selain konsentrasi sel, faktor biologi lainnya yang cukup 

berpengaruh terhadap flokulasi adalah terdapatnya strain lain didalam 

fermentor. Kehadiran strain lain dapat bersifat meningkatkan atau 

menghambat proses flokulasi. 

 

2.4 Fermentasi Etanol 

  Fermentasi merupakan proses pelepasan energi melalui katabolisme 

senyawa-senyawa organik. Namun, secara mikrobiologi industri, fermentasi 

berarti pertumbuhan sejumlah besar sel di bawah kondisi aerobik maupun 
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anaerobik dalam sebuah fermentor atau bioreaktor untuk menghasilkan senyawa 

yang diinginkan (Waites et al., 2001). 

Proses fermentasi dari berbagai material yang mengandung gula dapat 

menghasilkan etanol. Beberapa bahan baku yang umumnya digunakan dalam 

produksi etanol adalah bahan bergula, bahan berpati dan bahan berselulosa. Bahan 

bergula seperti gula tebu, gula bit, tetes tebu dan buah-buahan dapat secara 

langsung difermentasi menjadi etanol. Sedangkan bahan berpati dan berselulosa 

harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi gula (Wyman, 1999).  

Pada fermentasi etanol, gula secara cepat dihidrolisis oleh mikroba untuk 

menghasilkan etanol.  Saccharomyces cerevisiae memproduksi etanol dari 

glukosa melalui jalur Embden Meyerhof Parnas (EMP) yang tampak pada gambar 

5, dimana satu molekul glukosa dimetabolisme, dan dua molekul piruvat 

dihasilkan (Madigan et al., 2000). Dibawah kondisi anaerobik, piruvat selanjutnya 

berkurang menjadi etanol dengan melepaskan CO2. Secara teorikal, menghasilkan 

0.511 etanol dan 0.489 CO2 dari masa awal pada metabolisme glukosa. Selain 

etanol dan CO2, variasi produk juga dihasilkan selama fermentasi seperti gliserol 

sekitar 1.0 (b/v) dari total fermentasi etanol (Ingledew, 1999).  
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Gambar 5. Jalur Embden-Meyerhoff Parnas (EMP) 

(Todar, 2009) 
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etanol. Dengan melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan penggunaan substrat 

yang murah untuk dapat menekan biaya produksi etanol sehingga harganya bisa 

lebih mudah (Richana dan Suarni, 2008). 

Dalam kondisi anaerob, glukosa akan dikonversi menjadi beberapa produk  

seperti yang tersaji pada Tabel 5. Adanya produk samping seperti asam-asam 

organik dan gliserol dapat menghambat pembentukan etanol. 

Tabel 5. Fraksi Glukosa Terkonversi menjadi Berbagai Produk Selama 

Fermentasi 

Produk Fraksi Glukosa Setelah Fermentasi 

Etanol 0,92 

Gliserol 0,034 

Asam suksinat 0,01 

Asam laktat 0,002 

Asam asetat 0,0024 

Massa sel 0,0316 

      (Caylack and Vardar Sukan, 1996) 

  Menurut Gaur (2006), produksi etanol yang efisien membutuhkan empat 

komponen, yaitu karbohidrat yang bisa difermentasi, strain yeast yang efisien, 

beberapa nutrisi, dan kondisi kultur yang sederhana. Sekitar 80% alkohol yang 

tersedia di dunia diproduksi melalui fermentasi gula dan pati yang berasal dari 

hasil panen atau hasil samping (limbah) industri. Bahan baku yang digunakan 

secara luas di dunia adalah molase dari gula tebu dan gula bit karena molase 

langsung siap dikonversi dengan pretreatment yang minimal dibandingkan dengan 

pati atau selulosa. Produksi etanol melalui fermentasi tidak dapat menghasilkan 

etanol dengan kadar melebihi 12-15% karena enzim menjadi tidak aktif pada 

konsentrasi yang lebih tinggi. 
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2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Etanol 

  Menurut Quintero et al. (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

fermentasi antara lain mikroba yang digunakan, jumlah inokulum, komposisi 

medium fermentasi, dan kondisi fermentasi seperti pH, suhu,dan aerasi. 

2.5.1 Pengaruh Konsentrasi Sumber Karbon 

  Sumber karbon (gula) merupakan salah satu faktor utama yang 

berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi dan konsentrasi produk akhir (etanol) 

yang dihasilkan. Pada industri alkohol, kandungan awal gula yang digunakan 

umumnya 16-18%, semakin tinggi konsentrasi substrat, akan meningkatkan 

tekanan osmotik yang dapat meganggu metabolisme sel dan efisiensi proses 

fermentasi (Gour, 2006). 

  Menurut Cazetta et al.. (2007), jenis substrat sangat dipengaruhi oleh jenis 

mikroba. Konsentrasi substrat juga berpengaruh pada produksi etanol. 

Penggunaan konsentrat gula merupakan salah satu cara untuk menghasilkan etanol 

yang tinggi pada proses fermentasi. 

  Fermentasi repeated batch telah digunakan untuk produksi etanol 

menggunakan imobilisasi Saccharomyces cerevisiae osmotoleran (US3) (Sree et 

al., 2000). Fermentasi dilakukan dengan konsentrasi glukosa awal 15, 20, dan 25 

% (b/v) pada 30˚C. Maksimal yield etanol 9,3% (b/v) dihasilkan pada fermentasi 

dengan konsentrasi glukosa 20% setelah 48 jam fermentasi. 

  Gaur (2006) mengoptimasi fermentasi etanol dari molase menggunakan 

Saccharomyces cerevisiae dengan konsentrasi glukosa 5, 10, 15, 20, dan 25% 

(b/v) menyebutkan bahwa semakin tinggi kadar glukosa maka semakin tinggi 
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kadar etanol yang dihasilkan tapi menurun pada konsentrasi glukosa 25%. Yield 

etanol maksimum dihasilkan pada kondisi glukosa optimum 20%. 

  Pengaruh konsentrasi gula  (5; 7,5; 10; 12,5; 15%) pada produksi etanol 

dari tetes tebu oleh Saccharomyces cerevisiae dengan operasi kontinyu pada 

kondisi vakum telah diteliti oleh Supriyanto dan Wahyudi (2007). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi tercapai pada konsentrasi gula 12,5%. 

Kecenderungan yang terjadi yaitu semakin naiknya konsentrasi gula akan 

menghasilkan produktivitas etanol yang makin tinggi. Hal ini disebabkan semakin 

banyaknya substrat yang tersedia untuk digunakan dalam metabolisme yeast 

sehingga akan menghasilkan metabolit yaitu etanol yang semakin banyak pula. 

Namun, tetap saja ada batas maksimal konsentrasi substrat untuk proses 

fermentasi etanol. 

  Menurut Roukas (1996), penurunan produksi etanol pada konsentrasi gula 

berlebih merupakan efek dari inhibisi subtrat. Konsentrai subtrat yang tinggi akan 

mengurangi jumlah oksigen terlarut. Dalam proses fermentasi ini, oksigen tetap 

dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Saccharomyces cereviseae 

membutuhkan oksigen untuk mempertahankan kehidupan dan menjaga 

konsentrasi sel tetap tinggi, (Hepworth, 2005; Nowak, 2000; Tao et al.., 2005). 

Fungsi oksigen disini adalah untuk memproduksi ATP dalam glikolisis dan dalam 

fosforilasi oksidatif. Proses fosforilasi oksidatif merupakan proses yang paling 

menonjol dalam produksi ATP. Bila tidak ada oksigen (anaerob), NADH dalam 

mitokondria tidak dapat dioksidasi kembali maka daur asam sitrat, pembentukan 

ATP serta pemecahan nutrisi akan terhenti. Hal inilah yang mengakibatkan pada 
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konsentrasi gula tertinggi, yaitu 150 gram/l didapatkan nilai produktivitas yang 

lebih rendah daripada konsentrasi gula 125 gram/l. 

  Cazetta et al. (2004) menyebutkan bahwa pengaruh kondisi terbaik untuk 

produksi etanol dari tetes tebu menggunakan Zymomonas mobilis adalah pada 

konsentrasi gula tetes  20% (b/v), suhu 30˚C, waktu fermentasi 48 jam. Dari 

kondisi terbaik tersebut diperoleh etanol 5,58 % (b/v). 

  Produksi  etanol oleh Zymomonas mobilis dalam tetes tebu menunjukkan 

etanol tertinggi diperoleh pada konsentrasi gula awal 15% (b/v) (Gulasekaran et 

al., 1986). Konsentrasi gula awal tetes tebu di atas 15% menyebabkan produksi 

etanol menurun.  

  Pengaruh variasi konsentrasi substrat (6, 7, 8, 9, dan 10%) terhadap yield 

etanol dari cashew apple juice menggunakan Saccharomyces cerevisiae telah 

diteliti oleh  Neelakandan dan Usharani (2009). Hasil penelitian untuk waktu 

fermentasi 24 jam pada pH optimum 6 dan suhu 30˚C, konsentrasi etanol 

maksimum adalah 9,35% diperoleh pada konsentrasi substrat 10%. 

  Menurut Asli (2009) konsentrasi gula awal memepengaruhi konsentrasi 

etanol dan konversi gula dalam proses fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian, 

konsentrasi etanol meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat, tetapi 

waktu fermentasi lebih bervariasi. Konsentrasi etanol maksimal  2,3; 4,6; dan 

9,54% diperoleh selama 48, 72, dan 120 jam pada konsentrasi gula awal 5, 10, dan 

25%. Pada konsentrasi gula yang lebih rendah, produksi etanol berhubungan 

dengan pertumbuhan yeast yang sangat singkat dan membutuhkan waktu 

fermentasi yang lebih pendek. Persentase konversi gula ditemukan 100% pada 
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konsentrasi gula 5% dan 10%. Persentase konversi gula minimum 89,5% pada 

konsentrasi gula 25%. Berdasarkan hasil tersebut, yield etanol maksimal diperoleh 

pada konsentrasi gula awal 10%. 

  Pengaruh perbedaan konsentrasi gula awal pada produksi etanol dari tetes 

tebu telah diteliti oleh Mariam et al. (2009). Konsentrasi gula yang diteliti 

berkisar 12-21% dengan lama fermentasi 12-120 jam. Maksimal produksi etanol 

diperoleh pada konsentrasi gula 15%. 

  Efek konsentrasi substrat awal pada produksi etanol oleh empat strain 

mutan telah diteliti menggunakan kulit pisang sebagai substrat dengan perbedaan 

konsentrasi substrat dalam percobaan (5;7,5;10; dan 12,5% b/v), dimana semua 

parameter yang lain dijaga konstan pada suhu 33˚C, pH 4,5 dan inokulum 2% 

(v/v). Hasil penelitian menunjukkan kecepatan produksi etanol meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi substrat awal hingga 10% dengan maksimum yield 

0,9% dan yield menurun pada konsentrasi substrat awal yang lebih tinggi 

(Manikandan, 2007). 

  Untuk menentukan efek konsentrasi sukrosa pada produksi etanol secara 

kontinyu oleh imobilisasi sel yeast, molase diencerkan dengan kandungan total 

hingga 10,90; 14,59; 18,84; dan 22,70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi etanol, produktivitas, dan yield value menurun dengan meningkatnya 

konsentrasi medium karena inhibisi produk dan substrat. Produktivitas etanol 

maksimal dicapai pada konsentrasi awal gula 10,90% (Ksungur and Zorlu, 2000). 

Roukas (1994) telah meneliti produksi etanol secara kontinyu dari ekstrak wortel 

menyatakan bahwa produktivitas dan konsentrasi etanol meningkat secara 
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signifikan pada konsentrasi gula awal hingga 20%, tetapi secara teori yield etanol 

menurun dengan meningkatnya konsentrasi gula dari 10% sampai 25%. Hal ini 

dikarenakan kritisnya konsentrasi substrat, menurunnya water activity, dan proses 

plasmolisis akibat menurunnya kecepatan fermentasi. 

2.5.2 Pengaruh Jumlah Inokulum 

  Inokulum atau inisiasi konsentrasi sel merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh pada proses fermentasi. Pada proses fermentasi etanol dari medium 

xylosa yang difermentasi oleh  Pichia stipitis CBS 6054 pada beberapa level 

inisial konsentrasi sel menunjukkan pengaruh pada laju fermentasi, konsentrasi 

etanol akhir dan produk yang dihasilkan (Agbogbo, 2007). Jumlah inokulum pada 

kultur mikrobial umumnya sekitar 10% dari total volume (Gomez and Goma, 

1986). Pada awal fermentasi laju konsumsi gula meningkat seiring dengan 

peningkatan inokulum, tetapi setelah 8 jam fermentasi semua level inokulum 

menunjukkan laju konsumsi gula yang sama (Guessan et al., 2008).  

  Mukhtar et al. (2010) meneliti efek konsentrasi inokulum  Saccharomyces 

cerevisiae (15,10,20,25,30% v/v) terhadap yield etanol pada produksi etanol dari 

molase yang mengandung gula 13-15%.  Yield etanol tertinggi diperoleh pada 

konsentrasi inokulum 20%  yaitu 8,5-8,7% etanol. Dalam pembuatan etanol, 

inokulasi yeast yang terlalu tinggi menyebabkan proses melemah lebih cepat dan 

menurunkan viabilitas sel setelah fase pertumbuhan. Yield etanol meningkat 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi inokulum, tetapi  yield etanol paling 

rendah terdapat pada konsentrasi inokulum di atas 30%. 
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  Pengaruh konsentrasi inokulum Saccharomyces cerevisiae (2, 4, 6, 8, dan 

10% v/v) terhadap yield etanol dari cashew apple juice menunjukkan bahwa 

etanol tertinggi  8,8% diperoleh pada kondisi fermentasi optimum pH 6 dan suhu 

32,5˚C selama 24 jam (Neelakandan and Usharani,2009). 

  Pengaruh konsentrasi sel awal terhadap produksi etanol telah diteliti oleh 

Khongsay et al. (2010) dimana produksi etanol tertinggi diperoleh pada 

konsentrasi awal sel tertinggi (1 x 10
8
). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

konsentrasi awal sel juga mempengaruhi waktu fermentasi untuk menghasilkan 

etanol tertinggi. Waktu fermentasi pada konsentrasi awal terendah adalah lebih 

panjang daripada pada konsentrasi awal sel yang lebih tinggi. 

  Konsentrasi starter khamir yang menghasilkan rendemen produk-substrat 

(Yp/s) tinggi adalah starter khamir dengan konsentrasi 15% (v/v) yaitu 0,69 

dengan kadar alkohol 9,29 % (Wahyudi, 1997). 

2.5.3 Pengaruh Suhu 

  Suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, metabolisme, dan 

pertahanan mikroba fermentasi. Industri fermentasi biasanya manggunakan suhu 

ruang 25-35˚C. Suhu di atas 40˚C selama fermentasi dapat menurunkan viabilitas 

sel yang menjadi karakteristik utama fermentasi untuk memperoleh yield etanol 

yang tinggi (Gaur, 2006). 

  Suhu berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal, yakni 

secara langsung mempengaruhi aktivitas enzim dan juga mempengaruhi hasil 

alkohol karena adanya penguapan. Seperti proses biologis (enzimatik) yang lain, 

kecepatan fermentasi akan bertambah sesuai dengan suhu yang optimum 
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umumnya 27 - 32
°
C. Pada 27

°
C etanol hilang menguap 0,83%, pada 32°C sebesar 

1,66% (Eka dan Halim, 2009). 

2.5.4 Pengaruh Oksigen 

  Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan yeast tapi tidak diperlukan dalam 

proses alkohol, karena proses fermentasi alkohol bersifat anaerob (Eka dan Halim, 

2009). Sebagian besar yeast merupakan mikroorganisme aerob. Yeast dari kultur 

yang memakai aerob akan menghasilkan alkohol dalam jumlah yang lebih besar 

apabila dibandingkan dengan  yeast kultur yang tanpa aerasi. Akan tetapi efek ini 

tergantung yeast yang dipergunakan (Fardias, 1988). 

2.5.5 Pengaruh Nutrisi 

  Dalam pertumbuhannya mikroba memerlukan nutrient. Nutrien yang 

dibutuhkan digolongkan menjadi dua yaitu nutrien makro dan nutrien mikro. 

Nutrien makro meliputi unsur  C, N, P, K.  Unsur C didapat dari substrat yang 

mengandung karbohidrat, unsur N didapat dari penambahan urea, sedang unsur P 

dan K dari pupuk NPK  (Halimatuddahliana, 2003). Unsur mikro meliputi vitamin 

dan mineral-mineral lain yang disebut trace element seperti Ca, Mg, Na, S, Cl, Fe, 

Mn, Cu, Co, Bo, Zn, Mo, dan Al (Jutono, 1972). 

 

2.6 Gas Chromatography 

Teknik kromatografi merupakan suatu  teknik yang didasarkan pada adsorpsi dan 

atau partisi dari molekul yang dipisahkan di antara fase mobil dan fase diam. 

Pemisahan merupakan hasil dari perbedaan kekuatan adsorpsi dari berbagai 

molekul partisi diantara dua fase. Teknik kromatografi memiliki kemampuan 
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pemisahan yang tinggi sehingga sering digunakan untuk analisis kuantitatif 

molekul seperti kandungan makanan, bahan tambahan legal dan ilegal, polutan, 

dan lain-lain. Fase stasioner umumnya padat, sedangkan fase mobil berupa cairan 

atau gas (Forgacs and Cserhati., 2003). 

Gas chromatography (GC) merupakan teknik kromatografi dengan 

menggunakan gas sebagai fase mobil dan padatan atau cairan sebagai fase diam. 

Tipe molekul yang cocok untuk analisa GC yaitu senyawa tahan pada tekanan uap 

air pada suhu 350-400 ˚C, dan senyawa tersebut dengan mudah menguap tanpa 

mendekomposisi atau bereaksi dengan komponen fase stasioner dan fase mobil 

atau dengan komponen lain yang terkandung di dalam sampel yang dianalisa 

(Forgacs and Cserhati., 2003). 

Keuntungan metode GC adalah tingginya kapasitas pemisahan, kecepatan, 

dan ketepatan (reability) dalam menganalisa berbagai komponen makro dan 

mikro, bahkan enantioner. Selain itu, sampel yang diperlukan untuk analisis 

adalah dalam jumlah yang kecil. Sampel yang tidak dapat menguap atau tidak 

termolabil tidak dapat dianalisis menggunakan GC. Kerugian menggunakan GC 

adalah terkadang membutuhkan waktu yang lama, mahalnya biaya per sampel, 

dan mungkin terjadi eror. Masalah yang umum terjadi pada GC adalah 

kontaminasi dari sampel yang diinjeksikan sebelumnya, perubahan kecepatan 

mengalir dari gas pembawa, dan rusaknya injektor (Forgacs and Cserhati., 2003). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Laboratorium Nutrisi dan Pengolahan Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan,dan Laboratorium BioIndustri Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian,  Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang mulai 

bulan Desember 2010 sampai Juni 2011. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan antara lain: sheaker waterbath (Model Memmert 

WNB 14) autoklaf (Model HL-36 AE, Hirayama Jepang), inkubator (Binder BD 

53 Germany), vorteks (Turbo Mixer model LW Scientific), hot plate stirrer 

(Model IKA RH Basic 2), plate stirrer (Model IKA Big squid star), pH meter 

(HANNA INSTRUMENT), laminar air flow (Magnehelic), timbangan analitik 

(Mettler Toledo AL 204), mikropipet 1000 µl dan 40-200 µl (Finnipipett, 

Labsystem), sentrifuse dingin (Hettrich Zentrifugen Jerman), sentrifuse 8 x 5L 

(WINA Instruments type 5020A), refrigerator (Sharp), atomic absorption 

spectrophotometer (AA-6300 SHIMADZU), kompor listrik (Maspion), tanur 

pengabuan, lemari asam, termometer, ose, mikrotube, tip, bunsen, glassware, dan 

bola hisap. 
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3.2.2 Bahan 

Isolat yang digunakan adalah flocculant Saccharomyces cerevisiae 

(NRRL -Y265) yang diperoleh dari Northen Regional Research Laboratory, 

USA. Isolat ditumbuhkan pada media sintetik yang mengandung glukosa 

(Pronadisa), yeast extract dan pepton. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tetes tebu 

dari PG Gempol Kerep, PT Serbaguna Harapan, Mojokerto, Jawa timur.  Bahan 

kimia yang digunakan yaitu NaOH, EDTA dan HCl yang diperoleh dari toko 

Panadia, Malang dan dinitrosalisilic acid (DNS) (Sigma), urea (Merck) yang 

diperoleh dari PT Makmur Sejati, gliserol yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Ilmu dan  Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang, asam sitrat, Na-sitrat, Na-K Tartarat, HNO3 pekat, 

H2SO4 dari Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

Bahan lain yang digunakan antara lain aquades dari Laboratorium 

Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya. Alkohol 70% diperoleh dari toko 

Makmur Sejati, Malang. spiritus, botol film, plastik wrap, plastik PP, alumunium 

foil, kapas, dan karet gelang. 
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3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dirancang menggunakan dua faktor. Faktor pertama adalah 

konsentrasi inokulum (I) flocculant Saccharomyces cerevisiae yang terdiri atas 

tiga level yaitu 5%, 10%, dan 15 % (v/v). Sedangkan faktor kedua adalah 

konsentrasi sumber karbon (S) yang merupakan kandungan gula dalam tetes tebu 

terdiri terdiri level yaitu 15%, 20%, dan 25% (b/v), sehingga diperoleh 9 

kombinasi perlakuan. Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 

Tabel 6. Tabel Rancangan Percobaan 

Konsentrasi Inokulum 

(% v/v) 

Konsentrasi Sumber Karbon (% b/v) 

S1 S2 S3 

I1 I1S1 I1S2 I1S3 

I2 I2S1 I2S2 I2S3 

I3 I3S1 I3S2 I3S3 

Keterangan: 

I1S1 = 5% inokulum dengan 15% sumber karbon 

I2S1 = 10% inokulum dengan 15% sumber karbon 

I3S1 = 15% inokulum dengan 15% sumber karbon 

I1S2 = 5% inokulum dengan 20% sumber karbon 

I2S2 = 10% inokulum dengan 20% sumber karbon 

I3S2 = 15% inokulum dengan 20% sumber karbon 

I1S3 = 5% inokulum dengan 25% sumber karbon 

I2S3 = 10% inokulum dengan 25% sumber karbon 

I3S3 = 15% inokulum dengan 25% sumber karbon 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pengamatan flocculant Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

Mikroskop Cahaya 

Untuk mengetahui bentuk sel flocculant Saccharomyces cerevisiae, maka 

dilakukan pembuatan preparat basah flocculant Saccharomyces cerevisiae. 

Pembuatan preparat basah dilakukan dengan cara mengambil 1 ose 

inokulum flocculant Saccharomyces cerevisiae dari media agar miring 

PGYA kemudian diletakkan dalam gelas preparat yang telah ditambahkan 

1 tetes akuades. Setelah itu gelas preparat ditutup dengan kaca penutup 

dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali dan 1000 

kali. 

 

3.4.2 Kurva Pertumbuhan Flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Untuk mengetahui kurva pertumbuhan flocculant S. cerevisiae, maka 4% 

(v/v) kultur ditumbuhkan pada medium sintetik PGYB (glukosa 20 g/L, yeast 

extract 10 g/L, pepton 20 g/L), kemudian diamati Optical density (OD) 

menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang (λ) 660 nm setiap 4 

jam selama 24 jam. 

 

3.4.3 Peremajaan dan Pembuatan Stok Kultur 

Peremajaan kultur dilakukan dengan menumbuhkan 1 ose kultur flocculant 

S. cerevisiae pada media sintetik cair (PGYB) pH 5 dengan komposisi glukosa 20 
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g/L, yeast extract 10 g/L, dan pepton 20 g/L. Sel ditumbuhkan dalam inkubator 

suhu 30 °C selama 24 jam (Bandaru et al., 2005).  

Pembuatan stok kultur dilakukan dengan menumbuhkan 1 ose kultur  

flocculant S. cerevisiae yang telah diremajakan (umur 24 jam) pada media agar 

miring (PGYA) dengan komposisi glukosa 20 g/L, yeast extract 10 g/L, pepton 20 

g/L dan agar 15 g/L. Stok kultur agar miring ditumbuhkan pada inkubator suhu 30 

°C selama 24 jam, kemudian disimpan dalam lemari es suhu 4°C dan diremajakan 

setiap 2 minggu sekali. Sedangkan pembuatan stok kultur dalam gliserol 

dilakukan dengan memasukkan kultur yang berumur 24 jam dari media PGYB 

dimasukkan pada microtube dan ditambahkan dengan gliserol 60% dengan 

perbandingan 1:1. Kemudian disimpan dalam freezer dengan metode deepf reeze. 

 

3.4.4 Pembuatan Kultur Starter Flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Kultur starter flocculant S. cerevisiae dibuat dengan menumbuhkan 4% 

(v/v) kultur yang telah diremajakan selama 24 jam pada medium  sintetik PGYA 

dalam erlenmeyer 250 ml dan diinkubasi di dalam inkubator selama 15 jam pada 

suhu 30 °C. 

 

3.4.5 Persiapan Tetes Tebu 

1. Tetes tebu diencerkan dengan penambahan aquades yang bertujuan untuk 

menurunkan kandungan gula dalam tetes. Pengenceran dilakukan sesuai 

dengan rumus pengenceran. 

M1.V1 = M2.V2 
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2. Proses pretreatment dilakukan dengan penambahan asam sulfat 75% (v/v) 

yang bertujuan untuk mengendapkan dan pengikatan logam serta trace 

element. Pada proses ini, kondisi pH dibuat mencapai titik isoelektrik yaitu 

sekitar 2,8-3,2. Proses dilakukan pada temperatur 90ºC selama 5 menit.  

3. Tetes tebu diendapkan 24 jam pada suhu ruang untuk memaksimalkan endapan 

yang terbentuk. Setelah itu tetes tebu disaring menggunakan kain saring untuk 

memisahkan cairan dengan endapannya.  

4. Proses sentrifugasi dilakukan pada 1200 rpm selama 30 menit untuk 

memisahkan endapan yang masih terlarut di dalam cairan tetes tebu. 

5. Proses pengaturan pH tetes tebu dengan menggunakan NaOH 50%. pH tetes 

diatur pada pH 5. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari 

flocculant S. cerevisiae 

6. Proses Pasteurisasi dilakukan pada suhu ±90°C selama 5 menit. Pasteurisasi 

bertujuan untuk menghilangkan mikroba patogen yang ada dalam tetes tebu 

yang sudah diencerkan. Hasil pasteurisasi kemudian disimpan dalam lemari es 

suhu 4˚C sebelum digunakan sebagai medium fermentasi. 

7. Tetes tebu sebelum dan sesudah pretreatment dilakukan analisa kadar abu dan 

kadar kalsium untuk mengontrol kandungan logam dan zat pengotor. 

 

3.4.6 Fermentasi Etanol dari Tetes Tebu 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi inokulum dan konsentrasi sumber 

karbon terhadap produksi etanol dari tetes tebu, inokulum flocculant 

Saccharomyces cerevisiae masing-masing sebanyak 5%, 10%, dan 15% (v/v) 
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diinokulasikan pada medium tetes tebu yang telah mengalami pretreatment 

dengan konsentrasi sumber karbon 15%, 20%, dan 25% (b/v) sesuai dengan 

rancangan percobaan. Fermentasi dilakukan pada shaker waterbath pada suhu 

30°C, 100 rpm selama 72 jam, kemudian juga dilakukan analisa Optical density 

(OD) sel, pH, gula reduksi setiap 24 jam, dan analisa kadar etanol pada jam ke-72. 

 

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

Pengujian bahan baku tetes meliputi analisa total gula metode DNS 

(Ceirwyn, 1995), total abu (Sudarmadji, 1997), kadar kalsium metode AAS. 

Sedangkan pengujian produk hasil fermentasi tetes tebu meliputi analisa pH 

menggunakan pH meter, total gula menggunakan metode DNS (Ceirwyn, 1995), 

konsentrasi sel dengan optical density (OD) dan kadar etanol menggunakan gas 

kromatografi. 

3.5.2 Analisis Data 

Analisa data dilakukan menggunakan menggunakan metode deskriptif. 

Perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan produksi etanol tertinggi oleh flocculant 

Saccharomyces cerevisiae\ akibat pengaruh konsentrasi inokulum dan konsentrasi 

sumber karbon dalam tetes tebu. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Peremajaan dan Pembuatan Stok Kultur 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Peremajaan dan Pembuatan Stok Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpan dalam lemari es suhu 5˚ C 

Diinokulasikan 1-3 ose pada media PGY agar 

miring  

Diinkubasi suhu 30˚C selama 24 jam 

Diinokulasikan pada media PGY 

1 ose inokulum  flocculant Sacharomyces cervisiae  

Stok kultur agar miring flocculant Sacharomyces cerevisiae 

Diinkubasi suhu 30˚C selama 24 jam 



38 

 

 

 

3.6.2 Pembuatan Kultur Starter 

 

Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Kultur Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diinokulasikan pada media seed culture 

(PGYB) 

1 ose inokulum flocculant Saccharomyces 

cerevisiae 

Diinokulasikan pada media PGYB 

Diinkubasi suhu 30˚C selama 24 

jam 

Diambil 4% (v/v) 

Medium Sel 

Disentrifuse suhu 4˚C, 8000 rpm, 8 menit 

Diinkubasi suhu 30˚C selama 15 

jam 

Starter flocculant S.cerevisiae 
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3.6.3 Pretreatmen Tetes Tebu 

 

Gambar 8. Diagaram Alir Pretreatmen Tetes Tebu 

 

 

 

 

 

 

Tetes tebu hasil pengenceran 

 

Disentrifuse 1200rpm selama 30 mnt 

H2SO4 75% (v/v) 

pH 2,8-3,3 

Analisa kadar abu dan 

kalsium 

Diendapkan 24 jam pada suhu ruang 

Dipanaskan 90˚C, 10 mnt 

Diatur pH 5 

Filtrat Endapan 

Disaring dengan kain saring 

Filtrat Endapan 

Tetes tebu hasil pretreatment 

Dipanaskan ± 90˚C, 5 menit 

NaOH 50% 

Analisa kadar abu dan 

kalsium 
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3.6.4 Fermentasi Etanol dari Tetes Tebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Alir Fermentasi Etanol dari Tetes Tebu 

 

Difermentasi pada suhu 30˚C selama 72 jam 100 rpm 

Dianalisa: 

 pH 

 OD sel 

 Total Gula 

 Etanol 

 5%, 10%, dan 15% 

(v/v)Flocculant S.cerevisiae  

Hasil Fermentasi 

Tetes tebu hasil pretreatment dengan 

konsentrasi sumber karbon 15%, 

20%, dan 25% (b/v) 
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IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Isolat Flocculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

4.1.1 Karakteristik Flocculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

 Pada penelitian produksi etanol dari tetes tebu ini, flocculant 

Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 merupakan mikroorganisme yang 

digunakan sebagai inokulum yang berperan mengkonversi sumber karbon dalam 

tetes tebu menjadi etanol. Flocculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

merupakan yeast yang mempunyai kemampuan membentuk gumpalan sel (flok) 

kemudian mengendap dengan cepat dalam medium pertumbuhannya (Kida, et al., 

1991). Menurut Sousa and Teixeira (1996), Flocculant Saccharomyces cerevisiae 

NRRL – Y265 merupakan yeast yang mempunyai kemampuan flok yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian ini, Flocculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

yang ditumbuhkan pada media sintetik PGYB kemudian divortex untuk 

mencampur sel dalam medium, sel terbukti tetap membentuk flok atau gumpalan 

sel yang melayang-layang dalam medium dan dapat mengendap di dasar medium 

dalam waktu tujuh menit. Gambar flocculant Saccharomyces cerevisiae  dalam 

media dapat dilihat pada Gambar 10.  
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(a)    (b)  

     

Gambar 10. Gambar Flocculant Saccharomyces cerevisiae dalam Medium 

Sintetik (a) Hasil Pengamatan dan (b) Literatur (Bauer, et al., 2010) 

 

Penampakan sel floccculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

melalui penagamatan di bawah mikroskop cahaya dapat dilihat pada Gambar 11. 

              

  (a)      (b) 

Gambar 11. Gambar floccculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

melalui Mikroskop Cahaya (a) Perbesaran 400x dan (b) Perbesaran 1000x 

 

 

 Berdasarkan Gambar 11, sel floccculant Saccharomyces cerevisiae NRRL 

– Y265 membentuk kumpulan sel (flok) yang berdekatan antara satu dengan sel 

yang lain. Hal ini dikarenakan adanya flokulin yang melekat pada dinding sel 

glikoprotein akan berikatan dengan α-manan karbohidrat dari sel yang lain 

(teinissen and Steensma, 1995). Miki et al. menambahkan adanya ion Ca
2+

 

berperan sebagi kofaktor dalam mengaktifkan permukaan protein sehingga 
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meningkatkan kemampuan lektin untuk berikatan dengan α-manan karbohidrat. 

Oleh karena itu, penampakan floccculant Saccharomyces cerevisiae bila dilihat 

melalui mikroskop magnetik dalam bentuk tiga dimensi adalah seperti pada 

Gambar 12. 

 
Gambar 12. Floccculant Saccharomyces cerevisiae diamati menggunakan 

Mikroskop Magnetik dengan Perbesarn 50x (Purwadi, 2006)  

 

  

 

4.1.2 Pola Pertumbuhan Floccculant Saccharomyces cerevisiae NRRL – Y265 

 Pengamatan terhadap pola pertumbuhan flocculant Saccharomyces 

cerevisiae bertujuan untuk mengetahui terjadinya fase awal stasioner dimana 

jumlah sel paling maksimum. Pada fase ini, flocculant Saccharomyces cerevisiae 

digunakan sebagai kultur starter dalam fermentasi bioetanol karena dapat 

mempersingkat fase adaptasi mikroba pada medium fermentasi tetes tebu 

sehingga dapat mempercepat terjadinya proses fermentasi etanol.   

Penelitian ini dilakukan dengan cara menumbuhkan floccculant 

Saccharomyces cerevisiae pada medium sintetik PGYB yang mengandung 2% b/v 

glukosa, 2% b/v pepton, dan 1% b/v yeast extract. Pertumbuhan floccculant 
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Saccharomyces cerevisiae diamati setiap 4 jam selama 24 jam dengan membaca 

tingkat kekeruhan (optical density (OD)) medium pada panjang gelombang 600 

nm. Tingkat kekeruhan  medium menunjukkan banyaknya sel flocculant 

Saccharomyces cerevisiae yang tumbuh dalam medium PGYB, dimana semakin 

besar nilai OD maka semakin banyak sel yang tumbuh. Jumlah sel yang terukur 

merupakan total jumlah sel yang mati dan hidup dalam medium. Kurva 

pertumbuhan floccculant Saccharomyces cerevisiae dapat dilihat pada Gambar 13. 

  

Gambar 13. Pola Pertumbuhan floccculant Saccharomyces cerevisiae (NRRL 

– Y 265) 

 

 Tortora (2001) menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan mikroba 

dibagi menjadi empat fase, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase 

kematian. Berdasarkan Gambar 13 dapat diketahui bahwa floccculant 

Saccharomyces cerevisiae mengalami fase lag pada jam ke-0 sampai jam ke-4. 

Fase lag merupakan fase adaptasi mikroba terhadap substrat dan lingkungan di 

sekitarnya. Lamanya fase lag dipengaruhi oleh medium dan lingkungan serta 
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jumlah inokulum yang ditambahkan (Fardiaz, 1998). Floccculant Saccharomyces 

cerevisiae kemudian mengalami fase log pada jam ke-4 sampai jam ke-16 dimana 

sel tumbuh sangat cepat dan jumlah sel bertambah mengikuti kurva logaritmik 

karena terjadi katabolisme substrat dalam jumlah besar yang digunakan untuk 

pertumbuhan, sintesa enzim dan sintesa senyawa lainnya. Menurut Fardiaz 

(1998), kecepatan pertumbuhan sel sangat dipengaruhi oleh medium tempat 

tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrisi, juga kondisi lingkungan termasuk 

suhu dan kelembapan udara. Sel mikroba membutuhkan energi yang lebih banyak 

daripada fase lainnya dan sel paling sensitif terhadap keadaan lingkungan. Pada 

jam ke-16 hingga ke-24, floccculant Saccharomyces cerevisiae mengalami 

stasioner dimana jumlah sel relatif tetap karena terbatasnya jumlah substrat 

sehingga sel hidup sama dengan sel yang mati. Menurut Khongsey et al. (2010), 

fase stasioner Saccharomyces cerevisiae terjadi pada t-12 ke t-24 jam tergantung 

pada konsentrasi awal sel. Konsentrasi awal sel tertinggi adalah pada saat awal 

fase stasioner. Oleh karena itu, pada penelitian ini kultur starter yang digunakan 

untuk fermentasi etanol dari tetes tebu adalah floccculant Saccharomyces 

cerevisiae yang berumur 15 jam dimana konsentrasi sel dianggap paling maksimal 

serta fase adaptasi sel terhadap medium fermentasi selanjutnya dapat dipercepat 

sehingga proses fermentasi berjalan lebih cepat. Fase kematian floccculant 

Saccharomyces cerevisiae tidak teramati pada kurva karena pengukuran sel 

menggunakan OD dimana sel yang terbaca merupakan total sel yang hidup dan 

mati. 
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4.2 Analisa Bahan Baku Tetes Tebu 

Parameter penting tetes tebu pembuatan bioetanol adalah kandungan gula 

dan total abu. Kandungan gula dalam tetes berperan sebagai substrat yang 

digunakan oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae untuk dikonversi menjadi 

etanol. Tetes tebu yang dihasilkan pabrik biasanya mengandung gula sekitar 48-

52%. Tetes tebu yang digunakan diencerkan terlebih dahulu sehingga kadar 

gulanya mencapai 12-17% karena kandungan gula yang terlalu tinggi dapat 

menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroba (Wanto dan Soebagyo, 

1980). Dengan demikian perlu dilakukan analisa kandungan gula tetes tebu 

sehingga dapat diperoleh pengenceran tetes tebu dengan kandungan gula yang 

sesuai untuk fermentasi. 

Tetes tebu mempunyai kandungan logam dan kandungan zat pengotor 

lainnya akibat dari proses pembuatan gula pasir. Kadar logam yang tinggi dapat 

menyebabkan kerak pada alat serta dapat menghambat fermentasi. Oleh karena 

itu, kadar abu dan kalsium yang merupakan indikator kandungan logam dan zat 

pengotor perlu diketahui dan diminimalisir jumlahnya dalam tetes tebu yang akan 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan etanol. Berikut ini adalah tabel hasil 

analisa total gula reduksi, kadar abu, dan kadar kalsium tetes tebu yang diambil 

dari PG Gempol Krep, PT Serbaguna Harapan, Mojokerto, Jawa timur. 
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Tabel 7. Data Hasil Analisa Bahan Baku Tetes Tebu 

Parameter 
Hasil (%) 

Literatur Analisa 

Total Gula 50-60* 50,23 

Kadar Abu 7-15** 11,005 

Kadar 

Kalsium 

Tetes tebu 7-15** 12,28 

Tetes encer tanpa pretreatment 7-15** 11,67 

Tetes encer Pretreatment  0,5*** 9,38 

* Yumaihana dan Aini, 2008  

** Chen et al., 1993 

*** Yadaf, et al. 

 

 

4.2.1 Kadar Gula Tetes Tebu 

Berdasarkan Tabel 7, tetes tebu yang digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan etanol pada penelitian ini mengandung gula sebesar 50,23 %. Hal ini 

sesuai dengan literatur (Yumaihana dan Aini, 2008) yang menyebutkan bahwa 

tetes tebu mengandung gula dengan kadar tinggi yaitu 50-60%, asam amino dan 

mineral sehingga tetes sangat potensial dimanfaatkan sebagai bahan baku 

bioetanol. Karena kadar gula tetes tebu yang sangat tinggi, tetes tebu diencerkan 

terlebih dahulu hingga kadar gulanya berkisar 12-17% sebelum digunakan sebagai 

bahan baku bioetanol. Karbohidrat dalam tetes tebu yang bisa difermentasi oleh 

mikroba adalah sukrosa dan gula lainnya terutama glukosa dan fruktosa (Gaur, 

2006). Sukrosa yang terkandung dalam tetes tebu lebih sedikit dibandingkan 

kandungan gula invert yang lebih banyak dan sedikit mengandung nitrogen dan 

rafinosa (Wang et al., 1985; Borzani et al., 1993; Borzani 2001). Sukrosa dalam 

tetes tebu lebih sedikit daripada gula invert (glukosa dan fruktosa) karena tetes 

merupakan cairan kental sisa dari proses pengkristalan gula pasir dimana sukrosa 

dalam sari tebu telah dirubah menjadi kristal sedangkan glukosa dan fruktosa 

masih tersisa dalam cairan dan tidak bisa dikristalkan menjadi gula pasir. Dengan 
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demikian, tetes mengandung gula sederhana yang akan difermentasikan oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae secara langsung menjadi etanol tanpa adanya 

tahap hidrolisis, liquifikasi, dan sakarifikasi seperti yang dilakukan pada 

pembuatan etanol dari bahan baku yang mengandung pati atau selulosa. 

 

4.2.2 Kadar Abu dan Kalsium Tetes Tebu 

Kadar abu merupakan banyaknya logam dan trace element yang 

terkandung dalam suatu bahan. Berdasar Tabel 7, tetes yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai kadar abu sebesar 11,001% (b/v). Berdasarkan Chen et 

al. (1993), kadar abu tetes berkisar 7-15%. Sedangkan spesifikasi utama tetes tebu 

sebagai bahan baku alkohol (termasuk etanol) adalah tidak mengandung abu lebih 

dari 10% (Murtagh, 1995). Karena kadar abu tetes tebu dalam penelitian ini lebih 

dari 10%, maka dilakukan pretreatment untuk mengendapkan logam dan 

komponen pengotor dalam tetes tebu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku 

produksi etanol. 

  Ada beberapa pretreatment tetes sebelum fermentasi yang bertujuan 

mengurangi komponen pengotor dan terlarut yang dapat menyebabkan masalah 

scaling dan penghambatan pada kolom distilasi. Salah satu komponen pengotor 

tersebut adalah kalsium yang berasal dari penambahan kapur pada proses 

pembuatan gula tebu. Pada penelitian ini dilakukan pretreatment tetes 

menggunakan H2SO4 pekat dimana ion SO4
2-

 akan mengikat logam-logam yang 

terkandung dalam tetes yang pada akhirnya mengendap dan dapat dipisahkan 

dalam medium. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
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kadar kalsium dalam tetes setelah dilakukan pretreatment turun dari  11,67 % 

menjadi 9,38 %. Yadav et al. (1997) telah meneliti efek pretreatment molase 

untuk produksi etanol oleh yeast. Efek pretrement tetes menggunakan H2SO4 dan 

K4Fe(CN)6 dalam produksi etanol oleh berbagai jenis strain yeast telah diteliti 

dengan tujuan untuk menemukan metode yang efektif untuk mengurangi berbagai 

komponen penghambat. Pretratment menghasilkan penurunan tingkat komponen 

penghambat seperti Ca, Cu, and Fe dalam tetes yang dapat meningkatkan produksi 

etanol. Efek penghambatan oleh komponen tersebut telah dikonfirmasi dalam 

medium sintetik dengan residu dari berbagai jenis pretreatment dan tingkat 

penghambatan, yaitu Ca > 0,5%, besi > 46 ppm dan Cu >5,4 ppm.  

 Pada penelitian ini penambahan H2SO4 pekat dalam tetes hingga pH 3 

kemudian dilakukan pemanasan pada suhu 90˚C selama  5 menit dan diendapkan 

selama 24 jam akan menghasilkan 2 lapisan pada tetes tebu, yaitu lapisan atas 

berupa cairan bening berwarna coklat kehitaman dan lapisan bawah berupa 

endapan berwana kuning kecoklatan. Menurut Mariam et al. (2009), endapan 

yang terbentuk dalam pretreatment tetes tebu merupakan endapan dari komponen 

logam dan pengotor lainnya. Oleh karena itu, hasil pretreatment tetes tebu dalam 

penelitian ini telah dapat mengurangi kadar kalsium dalam tetes menjadi 9,38% 

(<10%) sehingga tetes tebu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

etanol. Namun, menurut Yadaf et al. (1997), komponen kalsium dapat 

menghambat fermentasi etanol jika kadarnya lebih dari 0,5%. Dengan demikian 

perlu dilakukan pretreatment yang lain untuk dapat mengurangi komponen logam 

dan pengotor dalam tetes sesuai dengan batas yang telah ditentukan. 
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4.3 Produksi Etanol dari Tetes Tebu Menggunakan Floccculant 

Saccharomyces cerevisiae 

 Menurut Gaur (2006), produksi etanol yang efisien membutuhkan empat 

komponen utama, yaitu karbohidrat yang bisa difermentasi, strain yeast yang 

efisien, beberapa nutrisi, dan kondisi kultur yang sederhana. Quintero et al. 

(2006), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi 

antara lain mikroba yang digunakan, jumlah inokulum, komposisi medium 

fermentasi, dan kondisi fermentasi seperti pH, suhu,dan aerasi. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini dikaji pengaruh konsentrasi inokulum floccculant 

Saccharomyces cerevisiae dan konsentrasi sumber gula (kandungan gula tetes 

tebu) terhadap etanol yang dihasilkan. Floccculant Saccharomyces cerevisiae 

dengan berbagai konsentrasi (5%, 10%, dan 15% (v/v) digunakan sebagai 

inokulum yang berperan mengubah gula dalam tetes menjadi etanol. Tetes tebu 

dalam berbagai konsentrasi (15%, 20%, dan 25% b/v) digunakan sebagai sumber 

gula untuk dikonversi secara maksimal menjadi etanol. Fermentasi etanol 

dilakukan menggunakan shaker waterbath suhu 30˚C 100 rpm selama 72 jam.  

 

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Inokulum Floccculant Saccharomyces cerevisiae 

terhadap Produksi Etanol dari Tetes Tebu  

 Floccculant Saccharomyces cerevisiae ditambahkan pada medium tetes 

tebu untuk memfermentasi gula menjadi etanol. Floccculant Saccharomyces 

cerevisiae akan mengubah glukosa menjadi etanol melalui jalur Embden 

Meyerhof-Parnas Pathway (EMP). Dari 1 molekul glukosa akan terbentuk 2 
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molekul etanol dan CO2 sehingga berdasarkan beratnya secara teoritis 1 gram 

glukosa akan menghasilkan 0.51 gram etanol (Roehr, 2001). Pengaruh variasi 

konsentrasi inokulum flocculant Saccharomyces cerevisiae terhadap produksi 

etanol dari tetes tebu dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

Gambar 14. Pengaruh Konsentrasi Inokulum flocculant Saccharomyces 

cerevisiae terhadap Produksi Etanol dari Tetes Tebu  

 

  

Gambar 14 menunjukkan bahwa konsentrasi inokulum flocculant 

Saccharomyces cerevisiae berpengaruh terhadap produksi etanol dari tetes tebu. 

Semakin banyak konsentrasi inokulum yang ditambahkan pada medium tetes tebu 

menyebabkan produksi etanol semakin tinggi.  Hal ini sesuai dengan Mukhtar et 

al. (2010) yang menyatakan bahwa konsentrasi etanol meningkat dengan semakin 

banyaknya konsentrasi inokulum yang ditambahkan. Pada penelitian ini, produksi 

etanol semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi inokulum yang 

ditambahkan pada medium tetes yang mengandung sumber karbon sebesar 20% 

dan 25%. Dimana pada fermentasi tetes tebu yang mengandung gula 20% dengan 

penambahan inokulum sebesar 5%, 10%, dan 15% (b/v) dihasilkan etanol 
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berturut-turut yaitu 6,873%, 7,234%, dan 7,439% b/v). Dan fermentasi tetes tebu 

dengan kandungan gula 25% dan ditambahkan inokulum sebesar 5%, 10%, dan 

15% (b/v) dihasilkan etanol berturut-turut yaitu 0,469%, 0,588%, dan 1,992%.  

Hal ini disebabkan konsentrasi awal flocculant Saccharomyces cerevisiae akan 

mempengaruhi banyaknya sel dalam medium fermentasi dimana semakin banyak 

jumlah bimassa sel, maka semakin banyak flocculant Saccharomyces cerevisiae 

yang akan mengubah gula menjadi etanol dengan konsentrasi yang tinggi. 

Wahyudi (1997) menyatakan bahwa pada konsentrasi sumber karbon yang lebih 

tinggi dibutuhkan inokulum yang lebih banyak untuk mengkorversi gula menjadi 

etanol. Vega et al. (1987) menambahkan bahwa peningkatan konsentrasi 

inokulum dapat mengurangi masalah penghambatan etanol. 

 Berdasar Gambar 14, pada media tetes dengan kandungan gula 15% (b/v), 

tetes tebu yang diinokulasikan 10% (v/v) flocculant Saccharomyces cerevisiae 

menghasilkan etanol yaitu 8,792%% b/v) yang lebih tinggi daripada penambahan 

konsentrasi inokulum 15% yang menghasilkan etanol sebesar (8,221% b/v). Hal 

ini dapat dikarenakan dengan penambahan inokulum yang lebih sedikit, sumber 

karbon yang tersedia menjadi lebih banyak karena tidak ada kompetisi pemakaian 

substrat oleh sel. Flocculant Saccharomyces cerevisiae akan memanfaatkan 

sumber karbon untuk pertumbuhan sel dan kemudian akan mengkonversi sumber 

karbon yang tersisa menjadi etanol. Agbogbo (2007) menyatakan bahwa 

konsentrasi sel awal akan mempengaruhi laju fermentasi dan konsentrasi etanol 

yang dihasilkan. Penambahan inokulum dengan konsentrasi yang rendah 

mengakibatkan laju fermentasi menjadi lambat, tetapi dapat menghasilkan etanol 
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yang lebih tinggi karena setelah sel memperbanyak diri, sel akan mengkonversi 

gula menjadi etanol secara perlahan. Maka, selama fermentasi tidak akan terjadi 

akumulasi etanol yang bisa menjadi racun bagi sel tersebut dan sel masih tetap 

bisa menghasilkan etanol hingga akhir fermentasi. Khongsey et al. (2010) 

menyatakan bahwa waktu fermentasi pada konsentrasi awal sel terendah adalah 

lebih panjang daripada pada konsentrasi awal sel yang lebih tinggi. Selain itu,  

jumlah sel yang besar pada awal fermentasi mengakibatkan terjadinya kompetisi 

substrat untuk pertumbuhan sel sehingga jumlah sumber karbon yang tersedia 

untuk dikonversi menjadi etanol lebih sedikit atau bahkan sudah habis dan etanol 

yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Mukhtar et al. (2010) menyatakan bahwa 

dalam pembuatan etanol, inokulasi yeast yang terlalu tinggi menyebabkan proses 

melemah lebih cepat dan menurunkan viabilitas sel setelah fase pertumbuhan. 

Kondisi pertumbuhan dan metabolisme pada populasi sel yang tinggi tidak 

diharapkan karena mengganggu akses nutrisi, keterbatasan ruang, dan interaksi 

antar sel (Jarzebski, 1989).   

Produksi etanol tertinggi  sebesar 8,792 % (b/v) diperoleh dari fermentasi 

dari tetes tebu yang mengandung sumber karbon 15% dengan penambahan 

inokulum sebanyak 10% (v/v). Dengan demikian konsentrasi awal flocculant 

Saccharomyces cerevisiae yang tepat untuk menghasilkan etanol dengan 

konsentrasi tinggi adalah sebesar 10% (v/v). Menurut Gomez and Goma (1986), 

jumlah inokulum pada kultur mikrobial umumnya sekitar 10% dari total volume 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian T. Neelakandan and G. Usharani (2009) 

yaitu konsentrasi starter khamir Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan 
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rendemen produk-substrat (Yp/s) tinggi adalah starter khamir dengan konsentrasi 

10% (v/v). 

 

4.3.2 Pengaruh Konsentrasi Sumber Gula terhadap Pertumbuhan flocculant 

Saccharomyces cerevisiae 

Pada penelitian ini, tetes tebu digunakan sebagai sumber gula untuk 

memproduksi etanol karena kandungan gulanya yang tinggi. Tetes tebu yang 

merupakan hasil samping pengkristalan gula mengandung lebih banyak glukosa 

dan fruktosa daripada sukrosa. Flocculant Saccharomyces cerevisiae akan 

memecah gula yang berupa sukrosa pada tetes menjadi fruktosa dan glukosa, 

kemudian dikonversi menjadi etanol. Yeast mengkorversi glukosa melalui siklus 

glikolisis menjadi etanol dan karbondioksida. Berdasarkan teori yang 

dikemukakan Gay-Lussac, setiap 180 g fermentasi glukosa oleh oleh yeast akan 

menghasilkan 92 g etanol. Hanya dua ATP yang dihasilkan per mol glukosa yang 

dimetabolisme, dan yeast memanfaatkan energi tersebut untuk pertumbuhannya. 

Selama fermentasi sebagian substrat digunakan untuk memproduksi lebih banyak 

sel. Dengan demikian selama fermentasi, gula sebagai sumber karbon akan 

digunakan untuk memperbanyak sel kemudian gula akan dikonversi oleh sel 

menjadi etanol. Fermentasi oleh mikroorganisme menghasilkan sekitar 10 g sel 

(berat kering) untuk setiap ATP yang disintesis sehingga secara teoritis fermentasi 

glukosa akan menghasilkan 20 g sel (berat kering).  

Amutha and Paramasamy (2001) menyatakan bahwa konsentrasi gula 

merupakan faktor kritis dalam proses fermentasi yang berpengaruh terhadap 
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kecepatan produksi dan yield akhir serta terhadap pertumbuhan fisiologis yeast. 

Pada awal fermentasi terjadi penurunan konsentrasi gula yang cukup drastis. Hal 

tersebut terjadi karena pada awal fermentasi, yeast membutuhkan substrat dalam 

jumlah banyak untuk pertumbuhan, baik memperbanyak maupun 

mempertahankan hidup sel (Widjaja, 2007). Pengaruh konsentrasi sumber gula 

terhadap pertumbuhan flocculant Saccharomyces cervisiae dapat dilihat pada 

Gambar 15. 
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Gambar 15. Pengaruh Konsentrasi Sumber Gula terhadap Pertumbuhan 

Flocculant Sacharomyces cerevisiae selama Fermentasi Etanol pada 

Penambahan Inokulum 5% (A),  Inokulum 10% (B), Inokulum 15% (C) 
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Berdasarkan Gambar 15, flocculant Saccharomyces cerevisiae mengalami 

pertumbuhan secara signifikan selama fermentasi 24 jam kemudian sel mengalami 

fase stasioner pada fermentasi 24 jam hingga 72 jam. Selama fase eksponensial, 

sel yeast mengubah gula dari medium pertumbuhannya menjadi biomassa yang 

menunjukkan pertumbuhan sel yang intensif. Bersamaan dengan proses ini, etanol 

dan CO2 diproduksi. Pada fase anaerobik sel yeast menggunakan gula untuk 

sintesis etanol (Rankovic et al., 2009). Pada penelitian ini, jumlah sel paling 

maksimal diperoleh setelah fermentasi selama 48 jam pada medium tetes tebu 

yang mengandung sumber gula 15% (b/v) dan inokulum sebesar 10%  (v/v) 

dengan nilai OD 4,179. Jumlah sel yang lebih rendah dihasilkan pada medium 

tetes yang mengandung sumber gula lebih tinggi dari 15% yaitu 20% dan 25%. 

Jumlah sel paling minimum dihasilkan pada medium tetes dengan kandungan 

sumber karbon 25%. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa 

fermentasi pada medium yang mengandung gula sebesar 25% tergolong 

fermentasi pada kondisi tekanan osmotik tinggi (Thomas et al.,1996), dimana sel 

mengalami stres sehingga metabolisme sel terganggu. 

Berdasarkan Gambar 15, konsentrasi sumber karbon dalam tetes tebu 

berpengaruh terhadap pertumbuhan Flocculant Saccharomyces cerevisiae. 

Banyaknya sel dalam medium fermentasi diukur berdasarkan tingkat kekeruhan 

medium (optical density (OD)) menggunakan spektrofotometer. Semakin tinggi 

OD berarti jumlah sel semakin banyak. Gambar (A) menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi sumber karbon 15% dan 20%, sel mengalami pertumbuhan secara 

signifikan. Pada tetes tebu yang ditambahkan inokulum sebesar 5%, semakin 
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tinggi konsentrasi sumber karbon, maka semakin banyak sel yang dihasilkan 

selama fermentasi karena substrat yang tersedia semakin banyak sehingga energi 

yang dihasilkan cukup digunakan untuk memperbanyak sel. Karena konsentrasi 

awal flocculant Saccharomyces cerevisiae hanya 5%, pertumbuhan sel menjadi 

lebih lambat pada konsentrasi sumber karbon 20% dan mencapai jumlah 

maksimal pada jam ke-48. Jumlah sel yang semakin banyak diharapkan dapat 

menghasilkan etanol yang lebih tinggi. Namun, pada konsentrasi sumber karbon 

25% tingkat pertumbuhan sel sangat rendah. Hal ini dikarenakan tingginya 

kandungan sumber karbon mengakibatkan viskositas dan tekanan osmotik dalam 

medium meningkat sehingga sel mengalami stres dan metabolisme sel menurun. 

Gaur (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae 

meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi gula hingga 20% dalam 

medium. Akan tetapi, meningkatnya konsentrasi gula lebih dari 20% 

mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat.  

Pada Gambar 15 (B) dan (C) di atas, pertumbuhan flocculant 

Saccharomyces cerevisiae juga meningkat secara signifikan pada konsentrasi 

sumber karbon 15% dan 20%. Namun, jumlah sel mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi sumber karbon. Hal ini dikarenakan populasi 

sel yang tinggi mengakibatkan terganggunya akses nutrisi, keterbatasan ruang, 

dan interaksi antar sel (Jarzebski, 1989) sehingga terjadi kekurangan ketersediaan 

substrat untuk pertumbuhan sel dan jumlah sel yang dihasilkan menjadi lebih 

rendah. Selain itu, konsentrai subtrat yang tinggi akan mengurangi jumlah oksigen 

terlarut. Dalam proses fermentasi ini, oksigen tetap dibutuhkan walaupun dalam 
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jumlah yang sedikit. Saccharomyces cereviseae membutuhkan oksigen untuk 

mempertahankan kehidupan dan menjaga konsentrasi sel tetap tinggi, (Hepworth, 

2005; Nowak, 2000; Tao et al., 2005).  

 

4.3.3 Pengaruh Konsentrasi Sumber Gula terhadap Produksi Etanol dari 

Tetes Tebu 

 Pada penelitian ini sumber gula merupakan konsentrasi total gula yang 

terkandung dalam tetes tebu yang dimanfaatkan sebagai substrat untuk 

menghasilkan etanol oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae.. Konsentrasi 

sumber gula merupakan faktor kritis dalam proses fermentasi yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan fisiologis yeast, kecepatan produksi serta yield akhir. 

Konsentrasi awal sumber karbon telah dibuktikan menentukan jumlah alkohol 

yang dihasilkan (Amutha and Paramasamy, 2001; Monte et al., 2003). Pengaruh 

konsentrasi sumber gula dalam tetes tebu terhadap etanol yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Pengaruh Konsentrasi Sumber Gula terhadap Produksi Etanol 

dari Tetes Tebu  
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 Berdasarkan Gambar 16, produksi etanol semakin menurun dengan 

meningkatnya konsentrasi sumber gula dalam tetes tebu yaitu pada konsentrasi 

15%, 20%, dan 25% (b/v). Menurut Asli (2009) konsentrasi gula awal 

memepengaruhi konsentrasi etanol dan konversi gula dalam proses fermentasi. 

Pada konsentrasi terendah sumber gula 15% menunjukkan produksi etanol paling 

maksimal dimana mikroba akan tumbuh dan mengkonversi substrat menjadi 

etanol tanpa adanya inhibisi substrat yang menyebabkan sel mengalami stres dan 

metabolisme sel menurun. Konsentrasi sumber gula yang tepat untuk 

menghasilkan etanol paling tinggi berdasarkan penelitian ini adalah 15% (b/v). 

Pengaruh perbedaan konsentrasi gula awal pada produksi etanol dari tetes tebu 

juga telah diteliti oleh Mariam et al.. (2009). Konsentrasi gula yang diteliti 

berkisar 12-21% dengan lama fermentasi 12-120 jam. Maksimal produksi etanol 

diperoleh pada konsentrasi gula 15%. Gulasekaran et al. (1986) menyatakan 

bahwa konsentrasi gula awal tetes tebu di atas 15% menyebabkan produksi etanol 

menurun. Semakin tinggi konsentrasi substrat, akan meningkatkan tekanan 

osmotik yang dapat meganggu metabolisme sel dan efisiensi proses fermentasi 

Gaur, 2006). 

 Penurunan produksi etanol pada konsentrasi sumber gula 20% tidak begitu 

signifikan seperti pada konsentrasi sumber gula 25%. Hal ini dikarenakan 

fermentasi dengan kandungan sumber karbon 20% masih tergolong kondisi 

dengan tekanan osmotik normal sedangkan pada konsentrasi sumber karbon 25% 

sudah tergolong kondisi tekanan osmotik tinggi (Thomas, et al.,1996). Fermentasi 

pada kondisi tekanan osmotik sangat tinggi yaitu terjadi pada media yang 
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mengandung lebih dari 27% padatan terlarut) (Bayrock and Ingledew, 2001). 

Selain itu menurut Patrascu (2009), S. cerevisiae  tergolong mikroba yang toleran 

terhadap gula tinggi (tidak lebih dari 25% b/v). Dengan demikian, produksi etanol 

pada konsentrasi sumber gula 20% lebih rendah daripada 15% diakibatkan 

tekanan osmotik yang lebih tinggi serta kurangnya konsentrasi penambahan 

inokulum sehingga tidak semua sumber karbon dapat dikonversi menjadi etanol. 

Wahyudi  (1997) menyatakan bahwa pada konsentrasi sumber gula yang lebih 

tinggi membutuhkan inokulum yang lebih banyak untuk mengkorversi gula 

menjadi etanol.  

Rendahnya produksi etanol pada konsentrasi sumber gula 25%, di 

karenakan terjadinya inhibisi substrat dimana semakin besar kadar gula tetes, 

viskositasnya semakin besar sehingga mengakibatkan tingginya tekanan osmotik 

dan stres pada sel. Gaur (2006) menyatakan bahwa produksi etanol menurun pada 

konsentrasi glukosa 25% karena semakin tinggi konsentrasi substrat, akan 

meningkatkan tekanan osmotik yang dapat meganggu metabolisme sel dan 

efisiensi proses fermentasi.  

 Menurut Roukas (1996), penurunan produksi etanol pada konsentrasi gula 

berlebih merupakan efek dari inhibisi subtrat. Konsentrai subtrat yang tinggi akan 

mengurangi jumlah oksigen terlarut. Dalam proses fermentasi ini, oksigen tetap 

dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Saccharomyces cereviseae 

membutuhkan oksigen untuk mempertahankan kehidupan dan menjaga 

konsentrasi sel tetap tinggi, (Hepworth, 2005; Nowak, 2000; Tao et al.., 2005). 

Fungsi oksigen disini adalah untuk memproduksi ATP dalam glikolisis dan dalam 
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fosforilasi oksidatif. Proses fosforilasi oksidatif merupakan proses yang paling 

menonjol dalam produksi ATP. Bila tidak ada oksigen (anaerob), NADH dalam 

mitokondria tidak dapat dioksidasi kembali maka daur asam sitrat, pembentukan 

ATP serta pemecahan nutrisi akan terhenti. 

 Produksi etanol tertinggi pada penelitian ini diperoleh pada penambahan 

konsentrasi inokulum flocculant Saccharomyces cerevisiae sebesar 10% (v/v) dan 

konsentrasi sumber karbon dalam tetes tebu sebesar 15% (b/v).  

 

4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik  

 Penentuan perlakuan terbaik pada produksi etanol dari tetes tebu 

menggunakan flocculant Saccharomyces cervisiae dilakukan menggunakan 

metode deskriptif. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan hasil produksi etanol 

tertinggi. Tabel 8 merupakan data lengkap hasil produksi etanol yang dipengaruhi 

oleh variasi konsentrasi inokulum dan sumber gula. 

Tabel 8. Pengaruk Konsentrasi Inokulum dan Konsentrasi Sumber Gula 

terhadap Produksi Etanol dari Tetes Tebu oleh Floccculant Saccharomyces 

cerevisiae 

Konsentrasi Inokulum 

(% v/v) 

Konsentrasi Sumber Karbon (% b/v) 

15 20 25 

5 7,525 6,873 0,469 

10 8,792 7,234 0,588 

15 8,221 7,439 1,992 

 

 Berdasarkan Tabel 8, perlakuan penambahan konsentrasi inokulum 

flocculant Saccharomyces cervisiae sebesar 10% (v/v) pada tetes tebu dengan 

kandungan sumber gula 15% (b/v) merupakan perlakuan terbaik dalam penelitian 

ini karena menghasilkan etanol paling tinggi sebesar 8,792% (b/v). Hal ini sesuai 
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dengan hasil penelitian T. Neelakandan and G. Usharani (2009) yaitu produksi 

etanol maksimum sebesar 8,0% diperoleh pada penambahan inokulum 

Saccharomyces cerevisiae sebesar 10%. Pengaruh perbedaan konsentrasi gula 

awal pada produksi etanol dari tetes tebu telah diteliti oleh Mariam et al. (2009). 

Konsentrasi gula yang diteliti berkisar 12-21% dengan lama fermentasi 12-120 

jam. Maksimal produksi etanol diperoleh pada konsentrasi gula 15%. Pengaruh 

perbedaan konsentrasi gula awal pada produksi etanol dari tetes tebu telah diteliti 

oleh Mariam et al. (2009). Produksi  etanol oleh Zymomonas mobilis dalam tetes 

tebu menunjukkan etanol tertinggi diperoleh pada konsentrasi gula awal 15% 

(b/v) (Gulasekaran et al., 1986). Konsentrasi gula awal tetes tebu di atas 15% 

menyebabkan produksi etanol menurun. Grafik produksi etanol dari tetes tebu 

menggunakan flocculant Saccharomyces cervisiae pengaruh konsentrasi inokulum 

dan sumber karbon selama 72 jam dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

Gambar 17. Pengaruh Konsentrasi Inokulum dan Sumber Gula terhadap 

Produksi Etanol dari Tetes Tebu oleh Flocculant Saccharomyces cervisiae 

selama Fermentasi 72 Jam 
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atau rendahnya produksi etanol dapat dilihat berdasarkan bersarnya konsumsi gula 

dan pertumbuhan yeast selama fermentasi. Pada awal fermentasi, yeast akan 

memanfaatkan gula sebagai energi untuk pertumbuhan sel. Setelah itu, sel akan 

memanfaatkan gula sebagai substrat untuk dimetabolisme menjadi etanol sebagai 

metabolit primer. Semakin lama waktu fermentasi, konsentrasi gula dalam tetes 

tebu akan semakin berkurang dan konsentrasi sel akan semakin bertambah. 

Semakin banyak gula yang dikonsumsi dan semakin banyak sel yang dihasilkan 

selama fermentasi akan menghasilkan etanol yang tinggi. Oleh karena itu, 

semakin besarnya konsumsi gula yang diikuti dengan penigkatan jumlah sel yang 

tinggi akan menghasilkan etanol dengan konsentrasi yang  semakain tinggi. Grafik 

hubungan antara pertumbuhan sel dan konsentrasi total konsumsi gula selama 

fermentasi etanol dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 Produksi etanol terendah (0, 469%) 

 Produksi etanol tertinggi (8,792%) 

Gambar 18. Hubungan Pertumbuhan Sel flocculant Saccharomyces cerevisiae 

dan Konsentrasi Total Konsumsi Gula selama Fermentasi Etanol  
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Berdasarkan Gambar 18, grafik dengan garis tidak putus-putus 

menunjukkan hubungan antara total konsumsi gula dan pertumbuhan flocculant 

Saccharomyces cerevisiae selama fermentasi etanol tetes tebu dengan sumber gula 

15% dan penambahan inokulum sebesar 10%. Semakin besar konsumsi gula yang 

ditandai dengan penurunan konsentrasi gula yang signifikan, maka pertumbuhan 

sel juga semakin tinggi  sehingga pada penelitian ini dihasilkan etanol paling 

tinggi sebesar 8, 792% (b/v). Sedangkan grafik dengan garis putus-putus 

menunjukkan hubungan antara konsumsi gula dan pertumbuhan flocculant 

Saccharomyces cerevisiae selama fermentasi etanol tetes tebu dengan sumber gula 

25% dan penambahan inokulum sebesar 5%. Semakin sedikit konsumsi gula oleh 

yeast, pertumbuhan sel juga semakin rendah sehingga pada kondisi ini dihasilkan 

etanol paling rendah yaitu sebesar 0,469% (b/v). 

Penambahan konsentrasi inokulum 10% pada medium tetes tebu dengan 

kandungan sumber karbon 15% dapat menghasilkan etanol tertinggi dikarenakan 

berdasarkan gambar hubungan konsentrasi inokulum dan konsentrasi gula 

menunjukkan bahwa pada kondisi ini dihasilkan jumlah sel flocculant 

Saccharomyces cerevisiae terbanyak serta terjadi konversi sumber karbon dalam 

tetes tebu paling maksimal menjadi etanol. Pada waktu awal fermentasi terlihat 

penurunan konsentrasi gula yang cukup drastis. Hal tersebut terjadi karena pada 

awal fermentasi, flocculant Saccharomyces cerevisiae membutuhkan substrat 

dalam jumlah banyak untuk pertumbuhan, baik memperbanyak maupun 

mempertahankan hidup sel. Fenomena tersebut terjadi antar waktu 0 sampai 24 

jam. Setelah 24 jam, penggunaan gula sebagai substrat mulai stabil dan flocculant 
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Saccharomyces cerevisiae telah mencapai fase stationary. Menurut Widjaja 

(2007), pembentukan etanol terjadi pada saat fase stationary. Pada fase ini terlihat 

penggunaan gula oleh yeast dengan penurunan yang tidak terlalu drastis. Pada 

fase ini, gula digunakan oleh yeast untuk beraktivitas sehingga menghasilkan 

etanol sebagai metabolit primer. 

Dalam fermentasi etanol.  S. cerevisiae  mengkonsumsi substrat untuk 

pembentukkan biomassa dan etanol.  Efisiensi penggunaan substrat untuk 

menghasilkan etanol dinyakan dalam yield etanol.  Semakin tinggi nilai yield, 

maka semakin efisien proses fermentasi tersebut. Yield etanol perlakuan terbaik 

pada penelitian ini dapat dihitung melalui persamaan pada Lampiran 2.6.  

Hasil perhitungan yield etanol perlakuan terbaik adalah 65% lebih besar 

daripada yield  etanol secara teori.  Tingginya yield yang diperoleh menyatakan 

bahwa proses fermentasi pada penelitian ini telah efisien. Najafpour and Lim 

(2002)  menunjukkan   yield maximum etanol oleh yeast sebesar 0,51 gr etanol/gr 

glukosa atau 51% yang dihitung melalui reaksi stoikiometri. Berdasarkan  hasil 

penelitian, yield  etanol  yang dihasilkan sebesar  127 % dari nilai maksimum 

secara teoritis atau 27,45% lebih besar dari nilai maksimum yield etanol teoritis. 

Namun, menurut  Maiorella (1985), pada kondisi anaerobik, yeast melakukan 

metabolisme dengan merombak glukosa menjadi etanol mealalui jalur Embden-

Meyerhof (EMP). Reaksi  fermentasi  keseluruhan  melibatkan produksi masing-

masing 2 mol etanol, tetapi hasil dicapai dalam fermentasi praktis biasanya tidak 

melebihi 90 - 95% dari theoritical. Hal ini disebabkan karena tidak semua substrat  

yang digunakan oleh  flocculant Saccharomyces cerevisiae dikonversi menjadi 
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etanol, dimana sebagian glukosa digunakan untuk sintesis massa sel, pemeliharaan 

sel, dan produksi berbagai macam metabolit seperti gliserol, asam asetat, asam 

laktat, dan asam suksinat.  

Demain, et al. (2005) menyatakan bahwa yield etanol dapat melebihi dari 

92-95% dari yield teori. Alasan yield etanol yang sangat tinggi tidak hanya karena 

penggunaan ATP untuk pertumbuhan sel. Beberapa energi digunakan untuk 

fungsi sel yang lain, salah satunya untuk mempertahankan sel akibat kondisi 

ekstrim seperti inhibisi etanol dan kekurangan nutrisi. Untuk menghasilkan etanol 

dengan konsentrasi yang tinggi dalam kondisi tersebut, sel akan meningkatkan 

penggunaan ATP untuk reproduksi sel dan pemecahan sumber karbon sehingga 

sumber karbon dalam medium fermentasi turun dari 10% menjadi 5% yang diikuti 

dengan peningkatan yield etanol. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah produksi etanol 

tertinggi sebesar 8,792% (b/v) diperoleh pada penambahan inokulum flocculant 

Saccharomyces cerevisiae sebesar 10% (v/v) dalam tetes tebu yang mengandung 

sumber karbon sebesar 15% (b/v). Yield etanol yang dihasilkan adalah 65% lebih 

dari yield etanol secara teori yaitu sebesar 51%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi proses fermentasi pada penelitian ini sudah efisien. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu tidaknya dilakukan optimisasi pretreatment tetes tebu untuk 

menghasilkan etanol yang optimum menggunakan flocculant Saccharomyces 

cerevisiae. 

2. Perlu dilakukan optimisasi kondisi proses fermentasi pH, suhu, dan agitasi, 

untuk menghasilkan etanol yang optimum dari tetes tebu. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Analisa Kimia 

1. 1.1 Pembuatan Reagen DNS dan Kurva Standart Glukosa (Miller, 1959) 

Timbang 10 gr 3,5 Dinitro Salicylic Acid (DNS) lalu masukkan ke dalam 

250 ml larutkan NaOH 2N, tambahlan 2 gr phenol krista. Aduk hingga larut 

sempurna. Larutkan 200 gr garam Rochell dan 0,5 gr Na2SO3 dengan 250 ml 

aquades. Setelah masing- masing bahan terlarut masukkan garam  Rochell ke 

dalam larutan DNS dan aduk hingga homogen, lalu tambahkan aquades hingga 

mencapai 1000 ml. 

Pembuatan Kurva Standart 

a. Pipet dalam tabung reaksi (blanko) 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ml (50 mg/50 ml) 

larutan gula standart, tambahkan aquades sampai total volume masing-masing 

tabung reaksi 2 ml. 

b. Ditambahkan 2 ml pereaksi DNS ke dalam masing-masing tabung reaksi, 

kemudian ditutup. 

c. Tempatkan dalam waterbath 100°C selama 10 menit (rendam dalam air 

mendidih). 

d. Dinginkan dan pindahkan dalam kuvet, baca pada absorbansi 540 nm. 

e. Dibuat kurva standart antara absorbansi dengan mg glukosa 
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1.1.2 Analisa Total Gula (Ceirwyn, 1995) 

a. Penentuan total gula dilakukan dengan menghidrolisa gula non pereduksi 

menjadi gula reduksi dengan mencampuur 2 ml sampel dengan 0,2 ml HCl 2M 

dan didihkan selama 30 menit. 

b. Campuran kemudian didinginkan dan dinetralkan dengan NaOH. 

c. Hidrosilat kemudian ditambahkan 1 ml DNS dan 2 mlaquades, lalu diukur 

dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

d. Dihitung kadar gula reduksi dengan memasukkan nilai absorbansi pada 

persamaan kurva baku.  

 

1.1.3 Prosedur Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk, 1989) 

a. Sampel yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu. 

y = 1.185x - 0.007
R² = 0.984

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Kurva Standart Glukosa
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b. pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, kemudian 

elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti buffer dan dikeringkan 

dengan tissue. 

c. Celupkan elektroda pada sampel, set pengukuran pH. 

d. Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang 

stabil. 

e. Catat pH sampel dan harus diingat setiap kali mengganti sampel, elektroda 

dicuci terlebih dahulu dengan aquades serta dikeringkan dengan tissue. 

 

1.1.4 Prosedur Analisa Etanol dengan Gas Chromatography (GC) 

a. Perhitungan Standart 

 Ditimbang standart etanol 

 Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

 Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

 Hasil kromatogram dianalisis 

b. Perhitungan 

 Berat etanol dibandingkan dengan berat standart asam propionat (ratio 

berat) 

 Area etanol dibandingkan denagn area asam propionat (ratio area) 

 Kurva validasi yang menghubungkan berat ratio etanol (sumbu X) dan area 

ratio (sumbu Y) 

 Dianalisa untuk mencari intersept dan slope termasuk tingkat kepercayaan 

R
2 
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 Hasil dari point 4 digunakan untuk perhitungan sampel 

c. Prosedur Sampel 

 Ditimbang standart etanol 

 Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

 Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

 Hasil kromatogram dianalisis 

d. Perhitungan Sampel 

 Area etanol dibandingkan denagn area asam propionat (ratio area) 

 Hasil ratio (point 1) dimasukan ke persamaan regresi (berat ratio etano) 

 Hasil dari point 2 dikalikan dengan berat asam propionat 

 Hasil etanol dibagi dengan berat sampel, lalu dikalikan dengan 100% = 

persen etanol 
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1.1.5 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, 1997) 

1. Menimbang bahan 2-10 gram dalam porselin 

2. Memijarkan dalam muffle sampai warna abu keputih-putihan (suhu 600 ˚C) 

3. Timbang 

 

 

1.1.6 Analisa Kadar Kalsium (Metode AAS) 

1. Sampel dilakukan pengabuan 

2. Abu ditambahkan 1 ml HNO3 pekat hingga sampel berubah jernih 

3. Disaring dengan kertas saring halus 

4. Filtrat diencerkan dengan aquades hingga 10 ml 

5. Buat blanko yang berisi 10 ml aquades yang ditambah 1 ml HNO3 pekat 

6. Tera aquades, blanko, dan sampel menggunakan AAS 

 

1.2 Analisa Mikrobiologi 

Analisa OD sel dengan spektrofotometer (Modifikasi Jennifer,2005) 

Persiapan sampel: 

1. Sampel yang berisi sel direndam di dalam 1 ml deflocculation buffer  selama  

10 menit 

2. Sampel dalam  deflocculation buffer di sentrifuse dingin 7000 rpm 
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3. Super natan dibuang sehingga tersisa pelet saja 

4. Ditambahkan 3 ml deflocculation buffer  

5. Sampel siap 

Analisa sampel: 

1. Sampel dan blanko (deflocculation buffer) diisikan pada kuvet yang berbeda 

sebanyak ± 3 mL 

2. Dilakukan pembacaan OD sampel pada panjang gelombang 600 nm setelah 

dikalibrasi dengan blanko 
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Lampiran 2. Data Hasil Percobaan 

2.1 Kurva Pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Waktu (jam) OD sel 

0 0,087 

4 0,381 

8 0,981 

12 1,929 

16 3,875 

20 3,635 

24 3,705 

 

2.2 Total Gula Tetes Tebu 

Absorbansi Faktor Pengenceran Total Gula (% b/v)  

0,421 1400 50,56 
50,23 

0,448 1300 49,92 

 

2.3 Kadar Abu 

No Sampel Berat Sampel (g) Berat Abu (g) Kadar Abu (%b/b) 

1 Tetes 8,8816 0,9774 11,005 

2 Tetes 8,6056 1,0456 12,122 

 

2.3 Kadar Kalsium 

 

Kadar Kalsium (% b/b) 

No Sampel 1 2 rata-rata 

1 Tetes 12,36443 12,40612 12,36527 
12,28332 

2 Tetes 12,19487 12,20784 12,20136 

3 Tetes cair 11,8817 12,0596 11,97065 
11,67045 

4 Tetes cair 11,22756 11,51248 11,37025 

5 Tetes cair + H2SO4 9,56535 9,73723 9,65152 
9,382825 

6 Tetes cair + H2SO4 9,07151 9,15629 9,11413 
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2.4 Kadar Etanol (72 jam) 

Konsentrasi Inokulum 

(% v/v) 

Konsentrasi Sumber Karbon (% b/v) 

15 20 25 

5 7,525 6,873 0,469 

10 8,792 7,234 0,588 

15 8,221 7,439 1,992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

 

 

 

2.4.1 Hasil GC Etanol 5% Inokulum dan 15% Sumber Gula 

 

 

 
 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1496 0,5041 1476936,28 5424908,82 0,27 0,2561 0,0379 7,525 
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2.4.2 Hasil GC Etanol 5% Inokulum dan 20% Sumber Gula 

 

 
 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1702 0,5223 1343356,49 5931650,73 0,23 0,2131 0,0359 6,873 
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2.4.3 Hasil GC Etanol 5% Inokulum dan 25% Sumber Gula  

 

 
 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1482 0,5731 101645,89 5217255,41 0,02 0,0183 0,0027 0,469 
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2.4.4 Hasil GC Etanol 10% Inokulum dan 15% Sumber Gula 

 

 
 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1721 0,5107 1372192,62 4898310,82 0,28 0,2635 0,0449 8,792 
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2.4.5 Hasil GC Etanol 10% Inokulum dan 20% Sumber Gula 

 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1726 0,5203 1222453,61 5221227,62 0,23 0,2203 0,0376 7,234 
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2.4.6 Hasil GC Etanol 10% Inokulum dan 25% Sumber Gula 

 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1703 0,5429 112271,52 5577810,32 0,02 0,0189 0,0032 0,588 
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2.4.7 Hasil GC Etanol 15% Inokulum dan 15% Sumber Gula 

 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1706 0,5089 1317080,69 5001924,60 0,26 0,2477 0,0418 8,221 
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2.4.8 Hasil GC Etanol 15% Inokulum dan 20% Sumber Gula 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1699 0,5200 1299291,17 5314804,86 0,24 0,2300 0,0387 7,439 
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2.4.9 Hasil GC Etanol 15% Inokulum dan 25% Sumber Gula 

 

Berat (g) Area Ratio Etanol Berat Etanol 

Propionat Sampel Etanol Propionat Area Berat 
Hitung 

(g) 

Persen 

(w) 

0,1720 0,5555 439351,43 6358887,71 0,07 0,0650 0,0111 1,992 
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2.5 OD Sel 

Inokulum 

(% v/v) 

Sumber Karbon 

(% b/v) 
OD Sel 

  
0 24 48 72 

5 15 0,626 2,942 3,098 3,372 

 
20 0,937 2,188 3,538 3,566 

 
25 0,961 0,896 1,052 1,094 

10 15 0,643 3,534 3,928 4,179 

 
20 1,073 2,932 3,562 3,418 

 
25 1,233 1,124 1,254 1,426 

15 15 0,985 3,372 3,632 3,998 

 
20 0,924 3,17 3,604 3,026 

 
25 1,146 0,902 1,538 1,73 

 

2.6 Total Gula Tetes Tebu selama Fermentasi 

Sumber Karbon 

(% b/v) 

Inokulum 

(% v/v) 

Total Gula (% b/v) 

0 24 48 72 

15 

5 15,899 5,6 4,168 2,47 

10 15,02 7,49 1,928 1,494 

15 15,87 9,91 3,087 3,907 

20 

5 20,84 20,02 9,215 7,671 

10 21,61 19,54 6,954 6,835 

15 21 11,683 4,747 2,127 

25 

5 25,709 25,39 25,37 25,31 

10 26,39 26 25,823 25,747 

15 25,84 21,31 19 20,2 
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2.6 Hasil Perhitungan Yield Etanol Perlakuan Terbaik 
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Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Penelitian 

1.  Gambar Tetes Tebu yang Digunakan sebagai Bahan Baku Penelitian 

 

2. Pretreatment Tetes Tebu 
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3. Analisa Kadar Abu dan Kalsium 

 

 
 

4. Analisa Total Gula (DNS) dan OD Sel 

 
 

5. Flocculant S. cerevisiae Setelah Dipisahkan Dari Medium Tetes Tebu 

Tanpa Sentrifugasi 

           
 

 
 

 


