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INDAH KURNIAWATI. 0711020028. Pengaruh pH dan Waktu Terhadap 
Kadar Gula Reduksi pada Hidrolisis Asam Jerami Padi dengan Diameter 
Serbuk Jerami 100 mesh. SKRIPSI. 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  

             2. M. Bagus Hermanto, STP, M. Sc 
 

RINGKASAN 
 

Jerami padi memiliki kandungan 30,73% selulosa, 22,97% hemiselulosa, dan 
8,85% lignin, dimana selulosa dan hemiselulosa apabila diolah secara kimiawi 
(hidrolisis) dengan baik dapat menghasilkan larutan gula reduksi. Pembuatan larutan 
gula reduksi terdiri dari dua proses yaitu proses hidrolisis hemiselulosa dan selulosa. 
Dalam proses hidrolisis tersebut membutuhkan  luas permukaan yang luas untuk 
mendapatkan jumlah glukosa yang lebih banyak sehingga dilakukan penelitian 
pengecilan ukuran diameter serbuk jerami 100 mesh dari penelitian sebelumnya yaitu 
45 mesh.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH dan waktu dengan 
menggunakan diameter partikel serbuk jerami 100 mesh terhadap banyaknya H2SO4 

70% yang dibutuhkan dan kadar gula reduksi yang dihasilkan, serta untuk 
mengetahui jumlah glukosa yang dihasilkan pada penelitian pengecilan ukuran 
diameter partikel 100 mesh. 

Pada penelitian ini menggunakan kombinasi perlakuan penentuan pH 1,25 ; 
1,5 ; 1,75 dan waktu 1,5 jam ; 2 jam pada diameter partikel serbuk jerami 100 mesh 
dengan 3 kali ulangan pada setiap perlakuan. Jerami padi sebelum dihidrolisis, diberi 
perlakuan awal (delignifikasi) yang bertujuan untuk memecah lignin sehingga 
memudahkan proses hidrolisis dan diperoleh kandungan selulosa 28,03% dan 
hemiselulosa 5,36%. Pada penelitian menggunakan diameter partikel serbuk jerami 
45 mesh didapatkan kadar gula reduksi tertinggi 14,969% pada pH 1,5 selama 2 jam 
dan terendah 6,148% pada pH 1,75 selama 1,5 jam (Akbar, 2008). Sedangkan pada 
diameter partikel serbuk jerami 100 mesh didapatkan kadar gula reduksi 15,164% 
pada pH 1,5 dan lama 2 jam dan terendah 7,569% pada pH 1,75 selama 1,5 jam. 
Pembuatan glukosa dari proses konversi jerami padi jenis Ciherang dengan 
pengecilan ukuran diameter partikel 100 mesh menghasilkan hidrolisat cair tertinggi 
182,67 ml dengan H2SO4 70% 1 ml pada pH 1,5 selama 2 jam sedangkan pada 
diameter partikel 45 mesh didapatkan hidrolisat cair tertinggi 35ml (Akbar, 2008). 
Perbedaan jumlah hidrolisat cair yang dihasilkan pada penelitian ini disebabkan oleh 
banyaknya H2SO4 70% yang dibutuhkan. Semakin banyak H2SO4 70% yang 
dibutuhkan maka semakin banyak pula hidrolisat cair yang dihasilkan. Hasil tersebut 



menunjukkan bahwa penentuan pH dan waktu berpengaruh terhadap H2SO4 70 % 
yang dibutuhkan dan kadar gula reduksi yang dihasilkan. Begitu juga dengan 
mengecilkan ukuran diameter partikel serbuk jerami dari 45 mesh menjadi 100 mesh 
mampu meningkatkan jumlah glukosa yang dihasilkan. 
 
Kata Kunci : Hidrolisis jerami padi, glukosa, pengecilan ukuran diameter 
partikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDAH KURNIAWATI. 0711020028. Influence of pH and Time of Glucose 
Reduction in Acid Hydrolysis of Rice Straw by Straw diameter powder 100 
mesh. SKRIPSI. 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  

             2. M. Bagus Hermanto, STP, M. Sc 
 

SUMMARY 
Rice straw contains cellulose 30.73%, hemicellulose 22.97%, and 8.85% 

lignin, where the  cellulose and hemicellulose when chemically processed 
(hydrolysis) could well result in the reduction of sugar. Manufacture of sugar solution 
reduction consists of two process, namely hemicellulose and cellulose hydrolysis 
process. In the hydrolysis process requires extensive surface area to obtain the 
amount of glucose that more research be done so that the diameter size reduction 
straw powder 100 mesh from previous study when 45 mesh. 

This study aimed to determine the effect of pH and time by using a particle 
diameter of the straw powder 100 mesh with most of the required 70% H2SO4 and 
reducting sugar levels produced, and to determine the amount of glucose produced in 
particle diameter size reduction research 100 mesh. 

In this study using a combination of treatments determination of pH 1,25 ; 1,5 
; 1,75 ; and 1,5 hours time ; 2 hours on the particle diameter straw powder 100 mesh 
with 3 replications in each treatment of straw. Hydrolyzed rice straw before the initial 
treatment given (delignification) which aim to break lignin making it easier for the 
content of cellulose hydrolysis and obtained cellulose 28,03% and hemicellulose 
5,36%. On research using the particle diameter of 45 mesh powders obtained the 
highest sugar content 14,969% reduction at pH 1,5 for 2 hours and the lowest 6,148% 
at pH 1,75 for 1,5 hours (Akbar, 2008). Whereas the diameter of the straw 100 mesh 
powder particles obtained 15,164% reduction in sugar content at pH 1,5 and 2 hours 
long and the lowest 7,569% at pH 1,75 for 1,5 hours. Glucose production from rice 
straw conversion process with a shrinkage type Ciherang 100 mesh particle diameter 
produces the highest liquid hydrolyzate 35 ml (Akbar, 2008). Differences in the 
amount of liquid hydrolysates generates in this study due to the number of required 
70% H2SO4. H2SO4 70% more required so the more the resulting liquid hydrolysates. 
These results indicate that the determination of pH and time affect the required H2SO4 
70% and sugar levels resulting reduction. As well as shrink the size of the powder 
particle diameter of the straw from 45 mesh to 100 mesh to increase the amount of 
glucose produce. 
Keywords: Hydrolysis of rice straw, glucose, diameter of the particle size 
reduction 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi belakangan ini telah 

memberikan dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Sektor yang 

paling cepat terkena dampaknya adalah sektor transportasi. Fluktuasi suplai dan harga 

minyak bumi seharusnya membuat kita sadar bahwa jumlah cadangan minyak yang 

ada di bumi semakin menipis. Karena minyak bumi adalah bahan bakar yang tidak 

bisa diperbarui maka kita harus mulai memikirkan bahan penggantinya. Sebenarnya 

di Indonesia terdapat berbagai sumber energi terbarukan yang melimpah, seperti 

biodiesel dari tanaman jarak pagar, kelapa sawit maupun kedelai. Atau methanol dan 

ethanol dari jerami yang bisa dipergunakan sebagai pengganti bensin.  

Monosakarida adalah gula sederhana yang dapat dihasilkan melalui suatu 

proses pengolahan bahan-bahan yang mengandung polisakarida, oligosakarida dan 

disakarida. Salah satu bahan yang mengandung polisakarida adalah jerami padi. 

Jerami padi merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. Jerami memilki 

kandungan 8,85% lignin, 30,73% selulosa dan 22,97% hemiselulosa, apabila diolah 

secara kimiawi (hidrolisis) dengan baik dapat menghasilkan larutan gula reduksi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alkohol (Isroi,2008). 

Proses konversi jerami padi menjadi gula pereduksi dapat dilakukan dengan 

cara hidrolisis. Salah satu metode hidrolisis untuk bahan berselulosa yang paling 



ekonomis dan efektif adalah hidrolisis asam pekat, karena metode ini melakukan 

konversi bahan berselulosa menjadi gula sederhana secara lengkap dan terus – menerus 

pada setiap rantai polimer selulosa. Selain itu metode asam pekat memiliki efisiensi 

proses sebesar 90% (Chandel,2007). Kelemahan bahan – bahan berselulosa seperti jerami 

padi adalah kandungan lignin ynag mempersulit proses konversi selulosa dan 

hemiselulosa pada jerami menjadi gula sederhana (Demirbas, 2005). Maka diperlukan 

suatu proses pengolahan untuk memisahkan lignin dan melanjutkannya dengan proses 

pemecahan hemiselulosa dan selulosa menjadi gula agar lebih mudah difermentasi 

apabila akan dikonversi menjadi alkohol.  

Pengecilan ukuran diameter partikel jerami padi merupakan sebuah usaha 

untuk meningkatkan jumlah glukosa yang dihasilkan dibanding yang telah dilakukan 

sebelumnya. Pengecilan ukuran diameter partikel mempunyai luas permukaan kontak 

yang lebih luas sehingga memudahkan selulosa terkonversi menjadi glukosa 

(Nadiem, 2009). 

Berdasarkan penelitian Akbar (2008), perlakuan pH awal dan waktu dengan 

katalis asam sulfat (H2SO4) pada proses konversi jerami padi menjadi glukosa dengan 

menggunakan diameter partikel 45 mesh, dapat diketahui bahwa perlakuan terbaik 

dengan waktu 2 jam dan pH sebesar 1,5 menghasilkan hidrolisat cair sebanyak 57 ml 

dengan kadar glukosa 9,598%. Pada penelitian ini akan digunakan diameter partikel 

serbuk jerami 100 mesh yang mana diameternya lebih kecil dari penelitian 

sebelumnya sehingga nantinya dapat diketahui jumlah glukosa yang dihasilkan. 

 



Adapun alasan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan jerami padi 

sebagai bahan baku untuk proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa menggunakan 

H2SO4 70% dengan diameter partikel yang lebih kecil sehingga dapat meningkatkan 

kuantitas glukosa serta membandingkan pengaruh pH dan waktu yang digunakan 

pada penelitian sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaruh pH dan waktu dengan diameter partikel serbuk jerami 

100 mesh terhadap banyaknya H2SO4 70% yang dibutuhkan dan kadar gula 

reduksi pada hidrolisat yang dihasilkan pada proses hidrolisis? 

b. Bagaimana pengaruh pengecilan ukuran diameter partikel serbuk jerami 100 

mesh terhadap jumlah glukosa yang dihasilkan? 

1.3 Hipotesis 

a. pH dan waktu dengan diameter serbuk jerami 100 mesh berpengaruh terhadap 

banyaknya H2SO4 70%  yang dibutuhkan dan kadar gula reduksi yang 

dihasilkan. 

b. Pengecilan ukuran diameter partikel jerami padi dari 45 mesh menjadi 100 

mesh dapat meningkatkan jumlah glukosa yang dihasilkan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh pH dan waktu dengan diameter partikel serbuk jerami 

100 mesh terhadap banyaknya H2SO4 70% yang dibutuhkan dan kadar gula 

reduksi pada hidrolisat yang dihasilkan pada proses hidrolisis. 



b. Mengetahui jumlah glukosa yang dihasilkan pada penelitian pengecilan 

ukuran diameter partikel 100 mesh. 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

a. Mengetahui jumlah glukosa dari proses konversi jerami padi pada pengecilan 

ukuran diameter partikel 100 mesh. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk hasil hidrolisis 

menggunakan H2SO4 70% pada jerami padi yang memiliki nilai guna lebih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jerami Padi 

 Jerami adalah sisa hijauan dari tanaman pertanian (bangsa padi-padian dan 

kacang-kacangan) setelah biji atau bulirnya dipetik untuk kebutuhan manusia 

(Anonim, 2010). 

 Secara umum jerami dan bahan lignoselulosa lainnya tersusun dari selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Selulosa dan hemiselulosa tersusun dari monomer-monomer 

gula sama seperti gula yang menyusun pati (glukosa). Selulosa ini berbentuk serat-

serat yang terpilin dan diikat oleh hemiselulosa, kemudian dilindungi oleh lignin yang 

sangat kuat. Akibat dari perlindungan lignin dan hemiselulosa ini, selulosa menjadi 

sulit untuk dipotong-potong menjadi gula (proses hidrolisis). Salah satu langkah 

penting untuk biokonversi jerami menjadi ethanol adalah memecah perlindungan ini 

(Isroi, 2008). 

 

Gambar 1. Jerami Padi (Anonim, 2010) 

  



 Adapun deskripsi dan kandungan yang terdapat pada jerami padi  sawah 

jenis Ciherang tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Deskripsi Padi Ciherang (Kadarsah, 2005)  

Komponen Spesifikasi 
Nama varietas Ciherang 
Kelompok Padi Sawah 
Golongan Cere 
Umur tanaman 116-125 hari 
Bentuk tanaman Tegak 
Tinggi tanaman 107-115 cm 
Anakan produktif 14-17 batang 
Warna kaki Hijau 
Warna batang Hijau 
Warna daun telinga Putih 
Warna daun Hijau 
Warna muka daun Kasar pada sebelah bawah 
Posisi daun Tegak 
Daun bendera Tegak 
Bentuk gabah Panjang ramping 
Warna gabah Kuning bersih 
Kerontokan Sedang 
Kerebahan Sedang 
Tekstur Nasi Pulen 
Kadar amilosa 23% 
Bobot 1000 butir 27-28 g 

Rata-rata produksi 
bakteri hawar daun (HBD) strain III 
dan IV 

Ketahanan terhadap 
hama 

tahan terhadap wereng coklat biotipe 
2 dan 3 

  5-8,5 t/ha 
Ketananan terhadap 
penyakit 2000 

Anjuran 
ditanam pada musim hujan dan 
kemarau 

  
dengan ketinggian dibawah 500 m 
dpl 

 



Tabel 2. Kandungan Kimia Pada Jerami (Data Penelitian Pendahuluan, 2011) 

Komponen Kandungan (%) 

Hemiselulosa 22,97 
Selulosa 30,73 
Lignin 8,85 

 

 Produksi jerami padi dapat mencapai 12-15 t/ha/panen, bervariasi 

bergantung pada lokasi dan varietas padi yang ditanam. Setiap jenis tanaman bahkan 

setiap varietas mempunyai indeks panen yang berbeda. Sebagai contoh, indeks panen 

tanaman padi adalah sekitar 0,50. Untuk memperkirakan total produksi biomassa, 

uraian berikut akan memberikan sedikit gambaran. Berdasarkan data BPS, produksi 

beras nasional pada tahun 2007 sekitar 57,15 ton GKG (Gabah Kering Giling) dari 

11,90 juta ha sawah. Jika dihitung berdasarkan indeks panen rata-rata tanaman padi 

0,50 (dari kisaran 0,40-0,55) maka produksi jerami diperkirakan mancapai 54,70 juta 

ton. Jika dihitung secara kasar, dengan asumsi potensi kandungan gula dari selulosa 

dan hemiselulosa pada jerami 50% (27,50 ton), dan hasil teoritis dari gula ke etanol 

0,51 g/g, maka potensi etanol dari jerami padi sekitar 0,27 g/g atau total 7.425 ton. 

Jumlah itu hanya berasal dari limbah biomassa tanaman padi (Anonim, 2010). 

  Jerami padi merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. Menurut 

data BPS tahun 2006, luas sawah di Indonesia adalah 11,9 juta ha. Produksi per 

hektar sawah bisa mencapai 12-15 ton bahan kering setiap kali panen, tergantung 

lokasi dan varietas tanaman. Sejauh ini, pemanfaatan jerami padi sebagai pakan 



ternak baru mencapai 31-39%, sedangkan yang dibakar atau dimanfaatkan sebagai 

pupuk 36-62% dan sekitar 7-16% digunakan untuk keperluan industri. Jerami 

mengandung lignin, selulosa dan hemiselulosa. Kandungan selulosa yang cukup 

besar, yaitu sekitar 39% sehingga jerami padi dapat dimanfaatkan untuk 

memproduksi enzim selulose. Penggunaan jerami padi sebagai substrat dalam 

produksi selulose dapat menambah nilai ekonomi pada jerami padi itu sendiri (Safan, 

2008). 

2.1.1 Hemiselulosa 

Hemiselulosa adalah suatu rantai dari campuran gula yang biasanya berupa 

arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa dan xilosa, juga komponen lain dalam kadar 

rendah seperti asam asetat. Rantai hemiselulosa lebih mudah pecah menjadi 

komponen gula penyusunnya dibandingkan dengan selulosa (Rianti, 2009). 

Hemiselulosa merupakan polisakarida yang mempunyai berat molekul lebih 

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

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

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

polimer gula. Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun atas glukosa, 

hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Monomer gula penyusun 

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

enam (C-6). Hemiselulosa lebih mudah dihidrolisis daripada selulosa, tetapi gula C-5 

lebih sulit difermentasi menjadi etanol daripada gula C-6 (Perez et al., 2005). 

2.1.2 Selulosa 



Selulosa terdiri atas glukosa yang berantai panjang yang dapat dipecah 

melalui reaksi hidrolisis dengan air dan dikatalis oleh enzim yang disebut dengan 

enzim selulosa, atau mengguakan asam. Meskipun demikian ikatan hidrogen 

mengikat kuat rantai selulosa dalam bentuk struktur Kristal, yang menghalanginya 

pecah menjadi glukusa. (Rianti, 2009)  

 

 

   Selobios            glukos 

Gambar 2. Struktur Molekul Selulosa (Rianti, 2009) 

Selulosa juga merupakan bagian terbesar dari komponen lignoselulosa 

tumbuhan. Kandungan selulosa tumbuhan tingkat tinggi tidak tetap, tetapi bervariasi 

menurut umur dan jenis tumbuhan. Konsentrasinya berkisar antara 15-45% dari bobot 

kering tumbuhan dan pada rerumputan yang masih muda kandungan selulosa relatif 

sedikit, berkisar 15% dari bobot kering tumbuhan (Hardjo et al., 1989). 

Menurut Tarmansyah (2008), berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan 

kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5%, selulosa dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : 

2 α – selulosa (Alfa Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut 



dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (derajat 

polimerisasi) 600–1500. Selulosa Alfa dipakai sebagai penduga atau penentu 

tingkat kemurnian selulosa. 

3 β – selulosa (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP 15 – 90, dapat mengendap 

bila dinetralkan. 

4 γ - selulosa (Gamma Cellulose) adalah sama dengan β – selulosa, tetapi 

Dpnya kurang dari 15. 

2.1.3 Lignin 

Lignin bukan merupakan struktur yang dibentuk oleh gula, tetapi merupakan 

materi yang dibentuk oleh fenol – propena. Di alam, lignin merupakan bagian integral 

dari dinding sel tanaman dan terletak di dalam polimer matrik dari selulosa dan 

hemiselulosa. Kandungan lignin berkisar antara 20-40%, tergantung dari jenis 

kayunya (Maryana, 2006).  

Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tanaman yang merupakan 

polimer terbanyak setelah selulosa. Lignin yang merupakan polimer aromatik 

berasosiasi dengan polisakarida pada dinding sel sekunder tanaman dan terdapat 

sekitar 20-40% . Komponen lignin pada sel tanaman (monomer guasil dan siringil) 

berpengaruh terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida. (Anindyawati, 2009). 
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Gambar 3. Satuan Penyusun Lignin (Steffen, 2003) 
 

2.2 Bioetanol 

Bioetanol (C2H5OH) adalah alkohol yang dibuat dari fermentasi bahan-

bahan organik, seperti jagung, tebu, jerami (padi dan gandum) dalam suatu proses 

yang mirip dengan pembuatan bir. Hasil akhirnya dicampur dengan bensin untuk 

mengurangi polutan gas buang kendaraan termasuk didalamnya CO2. Emisi CO2 

yang dihasilkan pembakaran bioetanol sama dengan pembakaran bensin, akan tetapi 

dengan bioetanol CO2 akan digunakan oleh tumbuhan ketika terjadi fotosintesis. Hal 

tersebut menjadikan bioetanol sangat menarik untuk mencari jalan keluar dalam 

mengurangi emisi ( Anonim, 2010 ). 

Bioetanol adalah cairan biokimia pada proses fermentasi gula dari sumber 

karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme dilanjutkan dengan 

proses distilasi. Sebagai bahan baku digunakan tanaman yang mengandung pati lingo 

selulosa dan sukrosa. Dalam perkembangannya produksi bio-etanol yang paling 

banyak digunakan adalah metode fermentasi dan distilasi dengan bahan baku jerami. 



Bioetanol dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) tergantung 

dari tingkat kemurniannya. Bioetanol dengan kadar 95-99% dapat dipakai sebagai 

bahan substitusi premium (bensin) sedangkan kadar 40% dipakai sebagai bahan 

substitusi minyak tanah. Kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai 17,5 miliar 

liter/tahun kurang lebih 30% dari total kebutuhan masih impor (Nurianti, 2007). 

 Bioetanol adalah ethanol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan umumnya 

menggunakan proses fermentasi. Ethanol atau ethyl alkohol (C2H5OH) berupa cairan 

bening tak berwarna, terurai secara biologis (biodegradable), toksisitas rendah dan 

tidak menimbulkan polusi udara yang besar bila bocor. Ethanol yang terbakar 

menghasilkan karbondioksida (CO2) dan air. Ethanol adalah bahan bakar beroktan 

tinggi dan dapat menggantikan timbal sebagai peningkat niali oktan dalam bensin. 

Dengan mencampur ethanol dengan bensin, akan mengoksigenasi campuran bahan 

bakar sehingga dapat terbakar lebih sempurna dan mengurangi emisi gas buang, 

seperti karbondioksida/CO (Anonim, 2010).  

2.3  Proses Biokonversi Jerami Menjadi Etanol 

 Proses biokonversi jerami menjadi etanol ada 4 tahap, yaitu : 

a. Proses Pretreatment 

Proses ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas selulosa terhadap 

perlakuan enzimatik. Lignin yang terdapat dalam jerami mengakibatkan sulitnya 

pemecahan selulosa menjadi glukosa.  



 

 Sumber : (Mosier et al., 2005) 

Gambar 4. Skema Tujuan Pretreatment Biomassa Lignoselulosa 

Menurut (Rachmania, 2009) perlakuan Liquid Hot Water (LHW) sebagai 

metode perlakuan awal untuk mempersiapkan bagas, bahan lignoselulosa agar lebih 

mudah diberi perlakuan secara enzimatis pada proses selanjutnya. Metode perlakuan 

awal LHW ini bertujuan untuk mempersiapkan bahan lignoselulosa agar lebih mudah 

diperlakukan secara enzimatik yang  dapat terlihat dari meningkatnya aksisebel area 

atau kerusakan sel bahan lignoselulosa. Selain itu juga bertujuan meminimalkan 

hidrolisa monosakarida menjadi produk samping pada proses lanjut, fermentasi. 

b. Proses Hidrolisis  

Di dalam metode hidrolisis asam, biomassa lignoselulosa dipaparkan dengan 

asam pada suhu dan tekanan tertentu selama waktu tertentu, dan menghasilkan 

monomer gula dari polimer selulosa dan hemiselulosa. Beberapa asam yang umum 

digunakan untuk hidrolisis asam antara lain adalah asam sulfat (H2SO4), asam 

perklorat, dan HCl. Asam sulfat merupakan asam yang paling banyak diteliti dan 



dimanfaatkan untuk hidrolisis asam. Hidrolisis asam dapat dikelompokkan menjadi  

hidrolisis asam pekat dan hidrolisis asam encer (Taherzadeh dan Karimi, 2007). 

Hidrolisis asam pekat menghasilkan gula yang tinggi (90% dari hasil 

teoritik) dibandingkan dengan hidrolisis asam encer, dan dengan demikian akan 

menghasilkan ethanol yang lebih tinggi (Hamelinck, Hooijdonk, & Faaij, 2005). 

Namun demikian, konsentrasi asam yang digunakan sangat tinggi (30 – 70%). Proses 

ini juga sangat korosif karena adanya pengenceran dan pemanasan asam. Proses ini 

membutuhkan peralatan yang metal yang mahal atau dibuat secara khusus. Rekaveri 

asam juga membutuhkan energi yang besar. Hidrolisis asam pekat juga membutuhkan 

biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi, hal ini mengurangi ketertarikan untuk 

komersialisasi proses ini (Taherzadeh dan Karimi, 2007).  

Hidrolisis asam encer dapat dilakukan pada suhu rendah. Kelemahan dari 

hidrolisis asam encer adalah degradasi gula hasil di dalam reaksi hidrolisis dan 

pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Degradasi gula dan produk 

samping ini tidak hanya akan mengurangi hasil panen gula, tetapi produk samping 

juga dapat menghambat pembentukan ethanol pada tahap fermentasi selanjutnya 

(Isroi, 2008). 

c.  Proses Fermentasi 

Pengguaan Saccharomyces cerevisiae dalam produksi etanol secara 

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

Selatan, dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Saccharomyces cerevisiae 



dapat memproduksi etanol dalam jumlah besar dan mempunyai toleransi terhadap 

alkohol yang tinggi.( Lida, 1993) 

Salah satu metode pembuatan etanol yang paling terkenal adalah fermentasi. 

Bahan baku untuk proses fermentasi berupa bahan mentah seperti mono/disakarida 

(gula tebu, tetes tebu), bahan berpati (padi, jagung, umbi, dll), dan bahan selulosa 

(kayu, limbah pertanian). Ragi yang dapat digunakan dalam proses fermentasi etanol 

adalah Saccharomyces cerivisiae, Saccharomyces uvarum (tadinya Saccharomyces 

carlsbergensis), Candida utilis, Saccharomyces anamensis, Schizosccharomyces 

pombe. Proses fermentasi dapat dijalankan secara batch maupun kontinyu. Fermentasi 

secara batch membutuhkan waktu sekitar 50 jam, pH awal 4,5 dan suhu 20-30 °C 

untuk menghasilkan yield etanol 90% dari nilai gula teoritis. Hasil akhir etanol 

sekitar 10-16% v/v (Bailey, 1986). 

 Proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi 

ethanol/bio-ethanol (alkohol) dengan menggunakan yeast.  Alkohol yang diperoleh 

dari proses fermentasi ini, biasanya alkohol dengan kadar 8-10 % volume 

(Nurdyastuti, 2009). 

d. Proses Purifikasi 

Proses purifikasi ethanol ini tidak jauh berbeda dengan purifikasi ethanol 

dari singkong. Prosesnya meliputi distilasi dan dehidrasi. Proses distilasi akan 

meningkatkan kandungan ethanol hingga 95%. Sisa air yang masih ada dihilangkan 

dengan proses dehidrasi hingga kandungan ethanol mencapai 99.5% (Arif, 2008) 

 



2.4 Asam Sulfat (H2SO4) 

Asam Sulfat memiliki karakteristik khusus seperti: dapat larut dalam air 

(wáter soluble), nilai M besar 98,08 gram per molnya, memiliki berat 1,84 kg per satu 

liter, memiliki titik cair (melting point) pada suhu -150C  dan mendidih pada suhu 

yang sangat tinggi yaitu 3300C (Lewis, 1993). Selulosa melalui proses hidrolisa dapat 

menjadi gula dengan bantuan asam yang kuat seperti asam belerang (H2SO4) dalam 

jumlah yang besar. Keuntungan asam sulfat sabagai katalisator dalam proses 

hidrólisis adalah reaksi pemotongan rantai polimer selulosa secara lengkap dan terus 

menerus (Chandel, 2007). Metode hidrolisis asam pekat menggunakan asam sulfat 

pekat untuk memecah dan menghidrolisis substrat menjadi gula (Fesenden, 1997).  

Asam Sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4 merupakan asam mineral yang 

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

kegunaan, termasuk dalam kebanyakan reaksi kimia dan proses pembuatan. Ia 

digunakan secara meluas sebagai bahan kimia pengilangan. Kegunaan utama 

termasuk produksi baja, memproses biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air 

limbah dan penapisan  minyak. Reaksi hidrasi asam sulfat adalah reaksi eksoterm 

yang kuat. Jika air ditambah kepada asam sulfat , ia mampu mendidih. Senantiasa 

tambah asam kepada air dan bukan sebaliknya. Sebagian dari masalah ini disebabkan 

perbedaan isi padu kedua cairan. Air kurang padu berbanding asam sulfat dan 

cenderung untuk terapung diatas asam (Fesenden, 1997). 

 

 



2.5 Hidrolisis  

Hidrolisis merupakan proses penguraian senyawa-senyawa yang ada di dalam 

suatu bahan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan air 

(Winarno, 2003). Pada dasarnya, hidrolisis memecah molekul air ( H2O) menjadi 

kation hidrogen (H+) dan anion hidroxid ( OH-) dalam proses mekanisme kimia. Ini 

adalah jenis reaksi yang digunakan untuk memecah polimer tertentu, khususnya 

untuk polimerisasi. Degradasi polimer biasanya dikatalis oleh salah satu asam, 

misalnya asam sulfat ( H2SO4) atau asam klorida (HCl) (Isroi, 2008). Reaksi kimia 

dari proses hidrolisis yaitu sebagai berikut : 

H2O   H+ + OH- 

 Hidrolisis yang paling umum terjadi yaitu suatu garam dari asam lemah atau 

basa lemah (atau keduanya) yang dilarutkan dalam air. Air secara spontan 

mengionisasi menjadi anion hidroksil dan kation hidrogen, salah satunya yaitu 

hidrolisis polisakarida (Baes, 1997). 

Monosakarida dapat dihubungkan bersama-sama oleh ikatan glikosidik, yang 

dapat dipecah melalui hidrolisis. Beberapa monosakarida yang  tergabung dapat 

membentuk disakarida, oligosakarida atau polisakarida. Disakarida yang paling 

dihidrolisis yaitu sukrosa yang mampu menghasilkan glukosa dan fruktosa.  

Hidrolisis polisakarida menjadi gula larut disebut "sakarifikasi", salah satunya yaitu 

selulosa diubah menjadi glukosa menggunakan katalis asam sulfat (Greenwood, 

1997). 

 



2.6 Hidrolisis Lignoselulosa 

Hidrolisis adalah salah satu tahapan dalam pembuatan bioetanol berbahan 

baku lignoselulosa. Hidrolisis bertujuan untuk memecah selulosa dan hemiselulosa 

menjadi monosakarida (glukosa & xylosa) yang selanjutnya akan difermentasi 

menjadi etanol (Isroi, 2008). Hidrolisis terbagi menjadi tiga jenis yaitu hidrolisis 

enzim, hidrolisis asam, dan hidrolisis asam-enzim. Kandungan selulosa dan 

hemiselulosa dipecah (terhidrolisa) oleh enzim atau cairan asam menjadi gula sukrosa 

yang kemudian difermentasi menjadi alkohol. Kandungan lignin yang juga terdapat 

pada biomassa biasanya digunakan sebagai bahan bakar pada boiler plants dalam 

produksi etanol (Winarno, 1993). 

Hidrolisis asam dilakukan didalam suatu tangki khusus yang terbuat dari 

baja tahan karat atau tembaga. Alat tersebut disebut converter, dilengkapi dengan 

pipa saluran uap pemanas (life steam) dan pipa saluran udara yang dihubungkan 

dengan kompresor untuk mengatur tekanan udara didalamnya (Taherzadeh, 1999). 

Faktor krisis dibutuhkan dalam membuat proses ini menjadi lebih ekonomis dan 

dilakukan dengan mengoptimasi pengumpulan gula dan mengumpulkan kembali 

asam untuk digunakan kembali (Winarno, 1993). 

Metode asam pekat ini menggunakan asam sulfat dengan sedikit air untuk 

mengencerkan dan menghidrolisis substrat menjadi unsur gula. Proses hidrolisis  

asam memerlukan medium yang sangat asam yaitu pH antara 1-2 (Kolusheva, 2006), 

proses ini melakukan konversi selulosa menjadi glukosa dan hemiselulosa menjadi 

xylosa secara lengkap dan terus-menerus dengan sedikit degadrasi. Proses hidrolisis 



asam pekat ini menggunakan asam sulfat 70% pada suhu 40-50oC selama 2 sampai 4 

jam didalam reaktor. Suhu dan tekanan yang rendah akan meminimalkan degradasi 

gula. Kemudian dilanjutkan seperti pada  tahap pertama dengan suhu 100oC untuk 

tahap hidrolisis selulosa selanjutnya (Chandel, 2007). Setelah direaksikan didalam 

tempat yang berbeda selama 1-4 jam dengan suhu rendah , hidrolisat dipisahkan 

untuk mendapatkan gula dan sedikit asam. Proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa 

menggunakan asam sulfat dapat dituliskan dengan reaksi kimia sebagai berikut : 

C6H10O5 + H2O  H2SO4 70% C6H12O6 

Selulosa + Air  asam sulfat Glukosa 

Keuntungan utama proses hidrolisis asam pekat ini adalah potensinya yang 

tinggi dalam mengumpulkan gula. Proses hidrolisis asam pekat ini mempunyai 

efesiensi sekitar 90% untuk masing-masing gula hemiselulosa dan gula selulosa. 

Suhu yang rendah dan tekanan yang digunakan memungkinkan penggunaan alat 

material yang relatif murah seperti pada tangki fiberglass dan pemipaan (Kolusheva, 

2006). 

Lama hidrolisis sangat berpengaruh pada kesempurnaan proses hidrolisis, 

dalam hal ini apabila waku yang digunakan terlalu cepat maka dapat dimungkinkan 

ada selulosa yang belum terkonversi menjadi gula reduksi, sebaliknya apabila waktu 

yang digunakan terlalu lama maka proses yang digunakan menjadi kurang ekonomis 

dan bisa memungkinkan terjadi kerusakan gula reduksi, sehingga kadar gula 

berkurang. Lama hidrolisis berpengaruh terhadap lama proses penguapan pada 

autoklaf saat proses hidrolisis berlangsung. Pada pengamatan selama percobaan dapat 



diketahui proses hidrolisis jerami padi memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

dapat memecah selulosa menjadi glukosa. 

Hidrolisat padat yang diasumsikan sebagai selulosa yang diperoleh setelah 

mengolah jerami padi pada proses tahap pertama (delignifikasi), dan dilanjutkan 

pengolahan pada tahap kedua (penghilangan hemiselulosa). Larutan gula reduksi 

adalah larutan homogen dari glukosa yang terlarut dalam filtrat hasil hidrolisis tahap 

ketiga. 

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hidrolisis 

Meskipun dasar-dasar pemecahan ikatan glikosida oleh reaksi yang 

dikataliskan asam pada umumnya besar, data kinetika khusus dan proses degradasi 

keseluruhan dan keduanya dipengaruhi oleh media bersifat asam yang digunakan dan 

karakteristik sampel. 

a. Karakteristik Sampel (fasa zat yang bereaksi) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hidrolisis adalah keadaan fasa zat-zat 

yang bereaksi, meliputi 4  kemungkinan utama (tabel.3). Reaksi hidrolitik selulosa 

dan sebagian poliosa (hemiselulosa) yang paling penting dan sering terjadi dalam fasa 

heterogen, dengan komponen polisakarida terdapat dalam keadaan padat dalam 

medium yang kurang lebih bersifat asam. Jika sampel yang akan dihidrolisis mudah 

larut dengan sempurna dalam larutan asam, maka kedua pasangan reaksi berada 

dalam fasa homogen. Gabungan antara sampel terlarut atau padat dengan komponen 

yang bersifat asam dalam keadaan padat  (missal resin penukar ion) cukup jarang 



digunakan dalam persoalan hidrolisis khusus seperti pemecahan selektif ikatan-ikatan 

tertentu dalam hidrolisis sebagian (Fengel, 1995). 

Tabel.3 Kondisi Fasa Hidrolisis Asam yang Berbeda-beda (Fengel, 1995) 
 

Fasa sample Fasa asam contoh 
Padat Cair Selulosa/asam 

encer 
Terlarut Cair Selulosa/asam 

pekat 
Sukrosa/asam 
encer 

Terlarut Padat Sukrosa/resin 
penukar-ion 

Padat Padat Selulosa/resin 
penukar-ion 

 

b. Faktor Kondisi Medium Hidrolisis 

Faktor kondisi medium hidrolisis dapat dikarakterisasi dengan: macam asam, 

konsentrasi asam, harga pH, kekuatan asam, suhu dan tekanan. Sedangkan faktor 

yang berkaitan dengan sampel, faktor-faktor yang terpenting adalah keadaan fasa, 

struktur fisika dan aksesibilitas dalam hidrolisis heterogen, pengaruh konformasi, dan 

struktur cincin dan substituent (Fengel, 1995). 

2.8 Gula Reduksi 

Limbah biomassa (jerami padi) mengandung campuran polimer karbohidrat 

kompleks dari sel dinding tanaman yang disebut selulosa, hemiselulosa dan lignin. 

Untuk memproduksi gula dari biomassa, sebelumnya biomassa tersebut harus diberi 

perlakuan awal dengan asam atau enzim dengan tujuan untuk memperkecil ukuran 

cadangan makanan (substrat) pada tanaman dan untuk membuka struktur tanaman. 



Kandungan selulosa dan hemiselulosa dipecah (terhidrolisa) oleh enzim atau cairan 

asam menjadi gula yang kemudian difermentasi menjadi alkohol (Chandel, 2007). 

Lignoselulosa terdiri dari lignin, selulosa dan hemiselulosa. Selulosa 

dihidrolisis menjadi komponen gula, yaitu glukosa dan hemiselulosa dihidrolisis 

menjadi xylosa dan komponen lainnya. Glukosa dan xylosa dapat difermentasi 

menjadi etanol. Produksi etanol dari bahan lignoselulosa dapat diprediksi dari 

kandungan selulosa dan hemiselulosanya (Isroi, 2008). Menurut Demirbas (2005), 

rumus stoikiometri pembentukan gula dari selulosa dengan cara hidrolisis dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

nC5H8O4 + nH2O katalis  C5H10O5 

Pentosan + Air katalis Pentosa 

 

nC6H10O5 + nH2O  katalis C6H12O6 

Hexosan + Air  katalis Hexosa 

Gula pereduksi merupakan golongan gula (karbohidrat) yang dapat mereduksi 

senyawa-senyawa penerima elektron, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ujung 

dari suatu gula pereduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehida atau keton 

bebas. Semua monosakarida (glukosa, fruktosa, galaktosa) dan disakarida 

(laktosa,maltosa), kecuali sukrosa dan pati (polisakarida), termasuk sebagai gula 

pereduksi. Jumlah gula pereduksi yang dihasilkan selama reaksi diukur dengan 

menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 540 nm. Semakin tinggi 



nilai absorbansi yang dihasilkan, semakin banyak pula gula pereduksi yang 

terkandung (Isroi, 2008).  

2.9 pH 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai 

kologaritama aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion 

hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada 

perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap 

sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan 

internasional (Syukri, 1999). 

Rumus dari pH dapat dituliskan sebagai berikut (Syukri, 1999) : 

pH  = - log [H+] 

pOH  = - log [OH-] 

pH + pOH = 14 

Untuk alur dalam menghitung pH larutan asam adalah sebagai berikut 

(Syukri, 1999) : 

a. menghitung molaritas larutan 

Molaritas =    mol 

        Volume 

  Mol  =   massa 

          Mr 

b. menghitung konsentrasi H+ 



c. pH = - log [H+] 

 

Contoh soal menghitung pH larutan asam adalah : 

1. Larutan asam sulfat pekat (Mr = 98) mempunyai massa 98 gram dengan volume 

500 ml. Hitung pH larutan asam tersebut! 

Penyelesaian : 

a. Mol  =   massa =   98 gram = 1 mol 

             Mr           98 

 Molaritas =    mol =     1   = 2 x 10-3 M 

       Volume     500 ml 

b. Konsentrasi H+ = valensi x Ma = 2 (2 x 10-3 M) 

c. pH = - log 4 x 10-3 = 3 – log 4 = 2,39 

 

Untuk alur dalam menghitung  pH larutan basa adalah sebagai berikut 

(Syukri, 1999) : 

a. menghitung molaritas larutan 

Molaritas =    mol 

        Volume 

  Mol  =   massa 

          Mr 

b. menghitung konsentrasi OH- 

c. pOH = - log [OH-] 



d. pH = 14 – pOH 

 

Contoh soal untuk menghitung pH larutan basa adalah sebagai berikut : 

1. Sebanyak 3,7 gram kalsium hidroksida, Ca(OH)2 (Mr = 74) dilarutkan dalam air 

sampai volume larutan 1 liter. Hitung pH larutan! 

Penyelesaian : 

a. Molaritas Ca(OH)2  = g/Mr x 1000/mL 

   =    3,7  x 1000 = 0,05 M 

 74 

b. Konsentrasi OH-  = valensi x Mb 

   = 2 x 0,05 M = 0,1 M 

c. pOH   = - log [OH-] 

   = - log 0,1 = 1- log 1 = 1 

d. pH   = 14 – pOH 

   = 13 

2.10 Ikatan Ion 

Atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan yang cenderung 

menerima elektron akan membentuk ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan antara ion 

positif dan negatif karena partikel yang muatannya berlawanan tarik – menarik. Ion 

positif dan negatif dapat terbentuk bila terjadi serah terima elektron antara atom. 

Atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif dan sebaliknya yang 

menerima elektron menjadi ion negatif, seperti Na dan Cl (Syukri, 1999) 



 

 

Secara ringkas dapat dituliskan (Syukri, 1999) : 

Na   Na+ +  e 

Cl2 + 2 e  2Cl-) 1/2 

 
Na + Cl  Na+ + Cl-  atau NaCl (senyawa ion) 
 
Jadi, ikatan ion terbentuk melalui suatu proses serah terima elektron, supaya jumlah 

elektron yang diberikan suatu atom sama dengan yang diterima atom lain, maka 

koefisien reaksinya harus disamakan (Syukri, 1999). 

2.11 Molekul 

Molekul didefinisikan sebagai sekelompok atom (paling sedikit dua) yang 

saling berikatan dengan sangat kuat (kovalen) dalam susunan tertentu dan bermuatan 

netral serta cukup stabil. Dalam teori kinetika gas, istilah molekul sering digunakan 

untuk merujuk pada partikel gas apapun tanpa bergantung pada komposisinya. 

Menurut definisi ini, atom-atom gas mulia dianggap sebagai molekul walaupun gas-

gas tersebut terdiri dari atom tunggal yang tak berikatan (Syukri, 1999). 

Sebuah molekul dapat terdiri dari atom-atom yang berunsur sama, misalnya 

oksigen (O2) ataupun terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, misalnya air (H2O). 

Atom-atom dan kompleks yang berhubungan secara non-kovalen (misalnya terikat 

oleh ikatan hidrogen dan ikatan ion) secara umum tidak dianggap sebagai satu 

molekul tunggal (Fessenden, 1986). 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2011 sampai Agustus 2011. 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mekatronika, Laboratorium Teknologi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. Autoklaf berkapasitas 5 liter dengan tekanan maksimal 5 bar dan suhu 100° - 

150° C digunakan untuk proses hidrolisis 

b. Kompor gas sebagai pemanas 

c. Ayakan 100 mesh digunakan untuk mengayak partikel jerami 

d. Timbangan digital Mettler Toledo PM 406 digunakan untuk menimbang 

massa bahan 

e. Bak / ember sebagai tempat bahan 

f. pH meter Metrohm 404 digunakan untuk mengukur pH 

g. Oven Heraeus digunakan untuk mengeringkan bahan 

h. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu proses 



i. Kain saring digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan 

j. Beaker glass digunakan untuk mengukur volume hidrolisat pada analisa gula 

reduksi 

k.  Labu takar digunakan untuk mengukur volume reagen Nelson A dan B yang 

digunakan pada analisa gula reduksi 

l.   Pipet tetes digunakan untuk mengambil reagen Nelson A dan B pada analisa 

gula reduksi 

m. Erlenmeyer digunakan untuk tempat reaksi pada analisa gula reduksi 

3.2.2 Bahan 

a. Jerami padi jenis Ciherang sebagai bahan yang diperoleh dari Desa Areng-

areng, Batu 

b. Asam sulfat (H2SO4 70%) sebagai katalisator perlakuan yang diperoleh dari 

Laboratorium Panadia, Malang 

c. Aquades digunakan untuk menstabilkan pH yang diperoleh dari Laboratorium 

Panadia, Malang 

d. Reagensia Nelson dan larutan arsenomolybdat digunakan untuk analisa kadar 

gula reduksi yang diperoleh dari Laboratorium Panadia, Malang 

3.2 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode empirik dengan 

menggunakan analisis pengaruh pH awal dan waktu terhadap H2SO4 yang 

dibutuhkan, kadar gula reduksi serta rendemen hidrolisat yang dihasilkan. Secara 



rinci penelitian hidrolisis jerami menggunakan H2SO4 70% disusun pada tabel 

berikut : 

 Tabel 4. Kombinasi Perlakuan Percobaan pada Proses Hemiselulosa dan Selulosa 

           T (waktu) 
 
P (pH) 

T1 T2 

P1 P1T1 P1T2 

P2 P2T1 P2T2 

P3 P3T1 P3T2 
 

Pertama adalah pH (P) : 

 PI  =  1,25  P2  = 1,5  P3 =  1,75 

Kedua adalah waktu (T) : 

 T1  = 1,5 jam T2  = 2  jam 

Dalam rancangan penelitian ini, variabel terkontrolnya antara lain : 

a. Proses hidrolisis hemiselulosa jerami menggunakan H2SO4 70% 

dilakukan dengan menggunakan serbuk jerami 25 gram, aquades 250 mL, 

temperatur hidrolisis 50 °C, tekanan 0,15 bar selama 2 jam dan diameter 

100 mesh. 

b. Proses hidrolisis selulosa jerami menggunakan H2SO4 70%  dilakukan 

dengan menggunakan hidrolisat padat, dicampur aquades (1:20) yang 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 1050 C selama 3 jam, 

kemudian direndam 1 jam dan di hidrolisis menggunakan suhu 100 0C 



dengan tekanan 0,25 bar. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.4 .1 Proses Hidrolisis Hemiselulosa Jerami Padi 

 Proses Hidrolisis menggunakan H2SO4 70% melalui 2 tahap, yaitu tahap 

hidrolisis hemiselulosa dan selulosa. Untuk tahap pertama yaitu proses hidrolisis 

hemiselulosa jerami padi menjadi cairan gula hemiselulosa dilakukan berdasarkan 

penelitian dari Akbar (2008) yang telah dilakukan modifikasi. Penjelasan lengkap 

tentang proses hidrolisis hemiselulosa dengan bahan baku jerami padi adalah sebagai 

berikut : 

 25 gram padatan jerami 100 mesh yang telah didelignifikasi diambil sebagai 

sampel, dicampur dengan aquades 250 mL, perbandingan 1 : 10 (Akbar, 2008) 

 Tambahkan H2SO4 70% ke dalam larutan jerami (campuran jerami dengan 

aquades) sampai pH larutan 1,25 ; 1,5 ; 1,75 kemudian diuapkan dalam 

autoklaf pada suhu 500 C dengan tekanan 0,15 bar selama 2 jam. Tahapan ini 

akan menghasilkan hidrolisat berupa padatan (solid residue) yang diduga 

sebagai selulosa dan hidrolisat cair yang diduga sebagai gula hemiselulosa 

(pentosa) (Akbar, 2008). 

 Hidrolisat disaring menggunakan kain saring dengan tujuan untuk 

memisahkan cairan (pentosa) dan padatan (selulosa) dimana padatan tersebut 

yang akan digunakan dalam tahap berikutnya. 

 



Mulai

Jerami : aquades = 1 : 10 
25 gr jerami + 250 ml 
aquades (Akbar, 2008)

H2SO4 70% 

Jerami +Aquades + H2SO4 70% 
hingga mencapai pH 1,25 ; 1,5 

dan 1,75

Proses Hidrolisis Hemiselulosa
Diautoklaf dengan tekanan 0,15 bar, suhu 

50°C selama 2 jam (Akbar, 2008)

Hidrolisat

Disaring dengan 
kain saring Cairan (pentosa)

Padatan 
(selulosa)

Selesai
 

Gambar 5. Proses Hidrolisis Hemiselulosa Jerami Padi 

3.4.2 Proses Hidrolisis Selulosa Jerami Padi 

 Tahap kedua hidrolisis yaitu proses hidrolisis selulosa pada jerami padi 

menjadi cairan gula selulosa, yaitu sebagai berikut : 

 Padatan hasil hidrolisis dikeringkan dengan oven dengan suhu 1050 C selama 

3 jam (Akbar, 2008). 

 



 Padatan dicampur aquades dengan perbandingan 1 : 20 kemudian 

ditambahkan H2SO4 70% hingga mencapai pH 1,25 ; 1,5 dan 1,75.  Kemudian 

campuran tersebut direndam berguna sebagai perlakuan awal pada selulosa 

agar lebih mudah dihidrolisis pada tahap hidrolisis kedua. Perendaman 

dilakukan selama 60 menit dan akan menghasilkan bubur selulosa (Akbar, 

2008). 

 Bubur selulosa dihidrolisis dalam autoklaf dengan suhu 1000 C dan tekanan 

0,25 bar selama 1,5 jam dan 2 jam (Akbar, 2008). 

 Hidrolisat yang dihasilkan berupa padatan dan cairan yang dipisahkan 

menggunakan kain saring untuk mendapatkan gula reduksi. Padatan sisa 

dianggap sebagai selulosa yang tidak terkonversi dan cairan dianggap sebagai 

glukosa yang diukur kadar gula reduksinya menggunakan metode analisa gula 

reduksi Nelson – Somogyl dan dicatat sebagai hasil 

 



 

Gambar 6. Proses Hidrolisis Selulosa Jerami Padi 



3.5 Parameter Ukur 

 Parameter teknis yang diamati selama penelitian ini adalah : 

1. Besarnya H2SO4 70% yang digunakan 

analisa besarnya H2SO4 70% yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh H2SO4 70% terhadap pH yang berbeda – beda (1,25 ; 1,5 dan 1,75). 

2. Kadar gula reduksi setelah proses hidrolisis H2SO4 70% 

Analisa kadar glukosa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh pH dan lama proses hidrolisis dengan diameter partikel 100 mesh 

terhadap kadar gula reduksi yang dihasilkan. 

3.6 Karakteristik Peralatan yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan glukosa yaitu autoklaf uap 

bertekanan dengan kapasitas 5 liter. Autoklaf pada hakikatnya merupakan ruang uap 

berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada 

suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. 

Autoklaf bertekanan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kapasitas 

5 liter yang terbuat dari bahan besi. Autoklaf tersebut mempunyai tekanan maksimal 

5 bar dan temperatur 1000-1500 C. Dalam penggunaan autoklaf, mutlak perlu 

diusahakan agar seluruh udara didalam ruang autoklaf tergantikan dengan uap jenuh. 

Penampang autoklaf uap bertekanan dengan kapasitas 5 liter dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 Pembuatan glukosa dari padatan jerami pada penelitian ini terdapat 2 

tahapan yang harus dilalui dimana masing – masing tahapan penelitian menggunakan 



autoklaf dengan suhu dan tekanan yang berbeda – beda. Pada tahap pertama 

merupakan proses hidrolisis hemiselulosa jerami padi menggunakan autoklaf dengan 

suhu 500 C dengan tekanan 0,15 bar selama 2 jam. Kemudian pada tahap kedua yaitu 

proses hidrolisis selulosa jerami padi menggunakan autoklaf dengan suhu 1000 C 

dengan tekanan 0,25 bar selama 1,5 jam dan 2 jam. 

 Penggunaan autoklaf pada pembuatan glukosa ini harus benar-benar 

diperhatikan mengingat untuk mencapai suhu dan tekanan yang diinginkan 

membutuhkan waktu yang tidak singkat.  Agar autoklaf tetap stabil pada suhu dan 

tekanan yang diinginkan pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Biasanya 

setelah kompor dinyalakan sekitar 20 menit autoklaf baru bisa stabil pada suhu dan 

tekanan yang diinginkan, walaupun sering mengalami kenaikan dan penurunan, 

sehingga harus benar-benar diperhatikan untuk suhu dan tekanannya pada saat proses 

berlangsung. Rangkaian autoklaf tekanan tinggi dapat dilihat pada Gambar 7.  

 

 

Gambar 7. Rangkaian Autoklaf Tekanan Tinggi 

 

Keterangan : 
1. Manometer 
2. Termometer 
3. Autoklaf 
4. LPG 3 kg 
5. Kompor gas 

(pemanas) 



Autoklaf tekanan tinggi tersebut terdapat manometer dan termometer yang 

berfungsi untuk mengatur tekanan dan suhu selama proses hidrolisis berlangsung 

sehingga suhu dan tekanan pada autoklaf dapat dikontrol. Setelah larutan jerami 

dimasukkan dalam autoklaf kemudian autoklaf dipanaskan menggunakan kompor gas 

LPG sampai mencapai suhu dan tekanan tertentu yang diinginkan. Setelah pemanasan 

selesai, autoklaf didinginkan. Larutan yang telah diproses dikeluarkan dari autoklaf 

dan disaring menggunakan kain saring untuk memisahkan padatan yang tidak larut 

dan fase cairnya. Autoklaf  ini bisa selalu stabil pada suhu dan tekanan yang 

diinginkan. 

Autoklaf tekanan tinggi tersebut menggunakan bahan baku stainless steel 

sehingga lebih tahan korosif. Tangki berbentuk silinder, dengan alas dan tutup 

berbentuk torispherical digunakan untuk kondisi operasi pada tekanan maksimal 5 

bar. Sebelum autoklaf mulai dipanaskan, autoklaf bagian dalam harus diisi air dingin. 

Pada penelitian pengecilan diameter partikel ini tidak dilakukan pengamatan dan 

pengukuran tentang banyaknya air yang ditambahkan dalam autoklaf bagian dalam. 

Penambahan air dilakukan hanya sebatas garis yang terdapat dibagian dalam autoklaf. 

 

 

 

 
 
 
 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1  Karakteristik Bahan Baku Jerami Padi Jenis Ciherang 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan glukosa pada penelitian ini 

adalah jerami padi jenis Ciherang dengan umur panen ± 100 hari karena secara fisik 

memiliki ukuran batang dan daun yang panjang sehingga dimungkinkan untuk 

mendapatkan jumlah bahan baku yang lebih besar dari tiap hektar yang dipanen. 

Jerami padi jenis Ciherang ini diperoleh dari dusun Areng-areng, desa Dadaprejo, 

Kota Batu, Malang. 

 Jerami  adalah  tanaman  padi  yang  telah  diambil  buahnya (gabahnya),  

sehingga  tinggal  batang  dan  daunnya  yang  merupakan  limbah  pertanian terbesar 

serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. 

Jerami sebagai limbah pertanian sering  menjadi  permasalahan  bagi  petani,  

sehingga  sering  di  bakar  untuk mengatasi masalah  tersebut.  Perbandingan antara 

bobot gabah yang dipanen dengan jerami (grain straw ratio) pada saat panen padi 

umumnya 2:3. Jika produksi beras nasional pada tahun 2007 sekitar 57,15 ton GKG 

(Gabah Kering Giling) dari 11,90 juta ha sawah, maka produksi jerami diperkirakan 

mancapai 54,70 juta ton (Fengel, 1995). Jerami padi mengandung unsur kimia yaitu 

lignin, hemiselulosa dan selulosa. Untuk besarnya kandungan lignin, hemiselulosa 

dan selulosa dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hemiselulosa adalah suatu rantai dari campuran gula yang biasanya berupa 

arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa dan xilosa, juga komponen lain dalam kadar 



rendah sepertio asam asetat. Rantai hemiselulosa lebih mudah pecah menjadi 

komponen gula penyusunnya dibandingkan dengan selulosa (Rianti, 2009). 

Sedangkan selulosa terdiri atas glukosa yang berantai panjang yang dapat dipecah 

melalui reaksi hidrolisis dengan air dan dikatalis oleh enzim yang disebut dengan 

enzim selulosa, atau mengguakan asam. Meskipun demikian ikatan hidrogen 

mengikat kuat rantai selulosa dalam bentuk struktur Kristal, yang menghalanginya 

pecah menjadi glukosa. (Rianti, 2009). Untuk lignin sendiri merupakan polimer 

aromatik berasosiasi dengan polisakarida pada dinding sel sekunder tanaman. 

Komponen lignin pada sel tanaman (monomer guasil dan siringil) berpengaruh 

terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida. (Anindyawati,2009). 

Karakteristik bahan baku yaitu jerami padi jenis Ciherang yang digunakan 

pada penelitian dengan diameter partikel 45 mesh berbeda dengan bahan baku yang 

digunakan pada penelitian dengan diameter partikel 100 mesh. Penelitian dengan 

diameter partikel 45 mesh menggunakan jerami padi jenis Ciherang dengan kadar 

selulosa sebesar 36,872 % (Akbar, 2008), sedangkan penelitian dengan diameter 

partikel 100 mesh menggunakan kadar selulosa 30,73 %. Perbedaan karakteristik 

bahan baku pada penelitian dengan diameter 45 mesh dan 100 mesh tersebut 

menyebabkan perbedaan pH awal bahan sebelum proses hidrolisis. Perbedaan pH 

awal bahan sebelum proses menyebabkan perbedaan lama hidrolisis, jumlah H2SO4 

70 %  yang dibutuhkan, jumlah hidrolisat cair yang dihasilkan dan kadar gula 

reduksi. 

 



4.2 Proses Hidrolisis Menggunakan H2SO4 70 % 

Dalam pembuatan glukosa (hidrolisis) ini terdiri dari 3 tahap, yaitu proses 

pretreatment (delignifikasi), proses hidrolisis hemiselulosa dan selulosa. Proses 

delignifikasi ini menggunakan metode LHW (Liquid Hot Water) yang bertujuan 

untuk mempersiapkan bahan lignoselulosa agar lebih mudah diperlakukan secara 

enzimatik yang  dapat terlihat dari meningkatnya aksisebel area atau kerusakan sel 

bahan lignoselulosa. Selain itu juga bertujuan meminimalkan hidrolisa monosakarida 

menjadi produk samping pada proses lanjut, fermentasi (Rachmania, 2009). Metode 

LHW (Liquid Hot Water) menggunakan enam perlakuan yaitu dengan kombinasi 

perlakuan tekanan dan waktu. Tekanan yang digunakan 1 bar dan 3 bar, sedangkan 

waktu yang digunakan 20 menit, 40 menit dan 60 menit. Dari enam perlakuan 

tersebut didapatkan hasil lignin terkecil dan hasil selulosa dan hemiselulosa terbesar 

pada perlakuan tekanan 3 bar dengan waktu 60 menit dengan tiga kali ulangan yang 

telah dianalisa menggunakan metode Chesson. Hal itu sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Rachmaniah, 2009),  dimana semakin besar tekanan dan waktu yang 

dibutuhkan semakin lama, lignin akan semakin berkurang sehingga hemiselulosa dan 

selulosa dalam jerami padi juga akan berkurang karena fungsi dari lignin itu sendiri 

sebagai penghalang hemiselulosa dan selulosa untuk diubah menjadi glukosa Hasil 

analisa kandungan jerami padi setelah proses delignifikasi yaitu dengan rata – rata 

selulosa 28,03 %, hemiselulosa 5,36 % dan lignin 2,99 %. 

Dari data analisa kandungan jerami padi tersebut, kemudian dilanjutkan 

proses hidrolisis hemiselulosa yang bertujuan untuk mengubah hemiselulosa menjadi 



selulosa. Hemiselulosa merupakan polisakarida yang mempunyai berat molekul lebih 

kecil daripada selulosa. Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun atas 

glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Hemiselulosa mirip 

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

yang hanya tersusun atas glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis 

gula (Perez et.al., 2005). Pada proses hidrolisis hemiselulosa menggunakan serbuk 

jerami 25 gram dengan kombinasi perlakuan pH awal 1,25 ; 1,5 dan 1,75 selama 2 

jam, tekanan yang digunakan 0,15  bar dengan tiga kali ulangan, didapat hasil 

selulosa (hidrolisat padat) terbesar pada pH awal 1,5 sebesar 77,47 gram. Hal itu 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Akbar, 2008), 

dimana hasil tertinggi untuk hidrolisat selulosa yaitu pada pH awal 1,5. Untuk data 

hasil penelitian proses hemiselulosa dapat dilihat pada Lampiran 2 dan rerata data 

hasil hidrolisat padat atau selulosa dapat dilihat di Lampiran 3.   

Proses ketiga dalam pembuatan glukosa yaitu proses hidrolisis selulosa yang 

bertujuan untuk mengubah selulosa menjadi glukosa (gula reduksi). Selulosa juga 

merupakan bagian terbesar dari komponen lignoselulosa tumbuhan. Kandungan 

selulosa tumbuhan tingkat tinggi tidak tetap, tetapi bervariasi menurut umur dan jenis 

tumbuhan. Konsentrasinya berkisar antara 15-45% dari bobot kering tumbuhan dan 

pada rerumputan yang masih muda kandungan selulosa relatif sedikit, berkisar 15% 

dari bobot kering tumbuhan. Komposisi  kimia  limbah  pertanian maupun limbah 

kayu tergantung pada spesies tanaman, umur tanaman, kondisi lingkungan tempat  

tumbuh  dan  langkah  pemprosesan (Bin  Yang, 2005).  Selulosa merupakan bahan 



kristalin untuk membangun dinding-dinding sel. Bahan dasar selulosa adalah glukosa, 

gula bermartabat enam, dengan rumus C6H12O6. Secara kimia, selulosa merupakan 

senyawa polisakarida yang terdapat banyak di alam. (Hardjo et al. 1989). 

Proses hidrolisis selulosa menggunakan kombinasi perlakuan pH awal 1,25 ; 

1,5 dan 1,75 dengan waktu 1,5 jam dan 2 jam dengan tiga kali ulangan, dengan 

menggunakan serbuk jerami hasil delignifikasi yang mengandung hemiselulosa 5,36 

% dan selulosa 28,03 %. Pada perlakuan terbaik dengan pH 1,5 selama 2 jam mampu 

menghasilkan cairan glukosa 182,67 ml dengan kadar gula reduksi 15,164 % 

sehingga didapatkan besar gula reduksi dari cairan glukosa yang dihasilkan sebesar 

27,7 ml dan sisanya 154,97 ml aquades. Kemudian pada pH 1,75 dan waktu 1,5 jam 

(hasil terendah) mampu menghasilkan cairan glukosa 158ml dengan kadar gula 

reduksi 7,569 % sehingga didapatkan besar gula reduksi dari cairan glukosa yang 

dihasilkan sebesar 11,96 ml dan sisanya 146,04 ml aquades. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Akbar, 2008), dimana pada pH 1,5 

selama 2 jam diperoleh cairan glukosa 35 ml dengan kadar gula reduksi sebesar 

14,969 %  sehingga besarnya gula reduksi yang dihasilkan 5,24 ml dan sisanya 29,76 

ml aquades. Untuk data hasil penelitian proses hidrolisis selulosa dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

4.3 Pengaruh pH dan Waktu Terhadap Banyaknya Asam Pekat (H2SO4 

70%) yang Dibutuhkan 

Proses  hidrolisa  untuk  memproduksi  monomer-monomer  gula  dari 

selulosa  dan hemiselulosa dapat berlangsung melalui proses hidrolisa  asam maupun 



melalui hidrolisa enzimatis. Hidrolisa asam dibedakan menjadi dua proses yaitu 

Dilute Acid Hydrolysis dan Concentrated Acid Hydrolysis. Proses DAH melibatkan 

larutan asam sulfat 1%  dalam  reaktor  kontinyu  yang  beroperasi  pada  suhu  tinggi,  

250 oC.  Konversi  dari proses  tersebut hanya  50%. Concentrated Acid Hydrolysis 

menggunakan  asam  sulfat 4 konsentrat  dan  dilanjutkan  dengan  pelarutan  dalam  

air  untuk  melarutkan  dan menghidrolisa selulosa menjadi gula (Bjerre  AB, 1996).  

Jenis asam yang digunakan pada penelitian ini adalah asam sulfat pekat. 

Peneliti memilih asam sulfat dibanding asam lain (HCL) karena asam klorida 

memiliki tingkat korosif yang lebih tinggi dibanding asam sulfat. Asam sulfat dengan 

kadar 70% diperoleh dengan cara melarutkan asam kedalam aquades dengan rumus 

pengenceran . Untuk membuat 1 liter asam sulfat dengan kadar 70%, 

diperlukan asam sulfat teknis (H2SO4 94%) sebanyak 744,7 ml. Keunggulan asam 

sulfat (H2SO4) sebagai katalis yaitu reaksi eksotermis dan kemampuannya untuk 

melakukan memutus cabang-cabang hexosan pada selulosa menjadi gula reduksi 

(glukosa).  

 Asam sulfat yang pekat (H2SO4 70%) memiliki kekuatan pengasaman yang 

tinggi sehingga untuk mengkondisikan ±262,67 ml larutan jerami dari pH awal 1,84 

hingga menjadi pH 1,25 diperlukan H2SO4 sebanyak 3,7 ml pada perlakuan pertama. 

Pada perlakuan kedua untuk mengkondisikan ±303,33 ml larutan jerami dari pH awal 

1,81 hingga menjadi pH 1,25 diperlukan H2SO4 sebanyak 2,5 ml. Sedangkan untuk 

mengkondisikan ±262,67  ml larutan jerami dari pH awal 1,94 hingga menjadi pH 1,5 



diperlukan H2SO4 sebanyak 0,87 ml pada perlakuan ketiga. Kemudian pada 

perlakuan keempat untuk mengkondisikan ±246,67 ml larutan jerami dari pH awal 

1,95 hingga menjadi pH 1,5 diperlukan H2SO4 sebanyak 1 ml. Untuk 

mengkondisikan ±255,33 ml larutan jerami dari pH awal 2,16 hingga menjadi pH 

1,75 diperlukan H2SO4 sebanyak 0,5 ml pada perlakuan kelima. Sedangkan untuk 

mengkondisikan ±277,2 ml larutan jerami dari pH awal 2,15 hingga menjadi pH 1,75 

diperlukan H2SO4 sebanyak 0,47 ml. Selain itu, pada saat hidrolisis asam sulfat 

berperan dalam memecah selulosa menjadi glukosa dengan reaksi pemotongan acak 

pada rangkaian β 1,4 glukosida. Banyaknya H2SO4 70% yang dibutuhkan pada setiap 

perlakuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik H2SO4 70% yang Dibutuhkan 

Berdasarkan Gambar 8 dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan jumlah 

H2SO4 70% yang dibutuhkan pada setiap perlakuan berbeda-beda disebabkan oleh pH 

awal dan penentuan pH yang berbeda-beda. Pada perlakuan P1T1 membutuhkan 



H2SO4 70% yang paling banyak dikarenakan pH awal lebih besar daripada perlakuan 

yang lainnya. Sedangkan pada perlakuan P3T2 membutuhkan H2SO4 70% yang 

paling sedikit dikarenakan penentuan pH lebih kecil daripada perlakuan P1T1 sampai 

P2T2. Jumlah H2SO4 70% yang dibutuhkan pada setiap perlakuan hanya berbeda 1,2 

ml antara perlakuan P1T1 dengan perlakuan P1T2 dengan penentuan pH yang sama 

1,25 dan 1,63 ml antara perlakuan P1T2 dengan perlakuan P2T1. Kemudian untuk 

perlakuan P2T1 dan perlakuan P2T2 dengan penentuan pH yang sama 1,5 hanya 

berbeda 0,13 ml, sedangkan untuk perlakuan P2T2 dan perlakuan P3T1 berbeda 0,5 

ml. Untuk perlakuan P3T1 dan P3T2 dengan penentuan pH yang sama 1,75 berbeda 

0.03 ml. Perbedaan tersebut jumlahnya tidak terlalu besar karena perbedaan pH awal 

untuk setiap perlakuan juga tidak terlalu besar.  Pada penelitian sebelumnya untuk 

mengkondisikan ±63 ml larutan jerami padi dari pH awal 5,20 hingga mencapai pH 

1,5 hanya diperlukan H2SO4 70% sebanyak 0,3 ml pada perlakuan dengan penentuan 

pH 1,5. Perbedaan jumlah H2SO4 70% yang dibutuhkan antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian pengecilan ukuran diameter partikel jerami disebabkan oleh pH 

awal yang berbeda dimana pada penelitian sebelumnya dari pH awal 5,20 hingga 

mencapai pH 1,5 sedangkan penelitian pengecilan diameter partikel ini dari pH awal 

1,95 hingga mencapai pH 1,5.   

Dalam larutan gula reduksi yang diperoleh masih terdapat asam yang tersisa 

dari proses hidrolisa. Asam sulfat tersebut tidak ikut bereaksi menjadi produk akhir 

melainkan hanya menjadi perantara untuk merubah rantai hexosan pada selulosa 

jerami padi menjadi glukosa. Asam sisa hidrolisis dapat dikumpulkan kembali 



dengan menggunakan evaporator khusus yang mampu memisahkan dan memekatkan 

asam (Chandel, 2007).   

4.4 Pengaruh pH dan Waktu Terhadap Hidrolisat Cair yang Dihasilkan 

Hidrolisis  adalah  pemecahan  kimiawi suatu molekul karena pengikatan air 

sehingga menghasilkan  molekul-molekul  yang  lebih kecil. Reaksi  hidrolisis  dapat  

dipercepat dengan  penambahan  asam  ataupun  enzim sebagai katalis. Gula  

pereduksi  mampu  mereduksi  agen pengoksidasi  pada  analisis  gula  pereduksi. 

Semua  jenis  monosakarida  dan  disakarida kecuali sukrosa dapat berfungsi sebagai 

agen pereduksi (Kelly, 2007). 

Hidrolisat cair yang dihasilkan pada penelitian pengecilan ukuran diameter 

partikel ini pada setiap perlakuan berbeda jumlahnya. Pada perlakuan penelitian 

hidrolisis jerami padi ini ditambahkan aquades ke dalam tiap sampel percobaan 

dengan perbandingan 1:10 pada tahap pertama dan 1:20 pada tahap kedua dengan 

perbandingan sampel banding pelarut dimana   aquades = 1gr/ml. Setelah sampel 

selesai dihidrolisis telah diketahui bahwa cairan pada sampel mengalami penurunan 

jumlah, hingga setelah selesai dilakukan pemisahan dengan kain saring diperoleh 

antara 150-185 ml cairan gula reduksi. Penurunan pada jumlah cairan tersebut dapat 

disebabkan karena ada sejumlah air (aquades) yang menguap saat bereaksi dengan 

sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). Penyebab lain yang 

dapat mengurangi jumlah cairan adalah proses pemisahan dengan kain saring, karena 



kain dapat menyerap cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang 

tertinggal pada kain saring. 

Berat sampel yang berupa jerami padi kering jenis Ciherang untuk setiap 

perlakuan sama yaitu 25 gr jerami padi kering jenis Ciherang yang telah digiling dan 

didelignifikasi, mengandung selulosa 28,03% dan hemiselulosa 5,36%. Akan tetapi 

jumlah hidrolisat cair yang dihasilkan pada masing-masing ulangan berbeda-beda. 

Hidrolisat cair merupakan hasil penelitian pada tahap kedua yang telah dihidrolisis 

menggunakan autoklaf dengan suhu 100oC dan tekanan 0,25 bar selama 1,5 dan 2 

jam. Setelah dihidrolisis, hidrolisat mengandung gula reduksi dan padatan yang harus 

dipisahkan untuk mendapatkan gulanya. Padatan dan cairan dipisahkan dengan cara 

pemerasan dengan kain saring untuk mendapatkan gula reduksi. Padatan sisa adalah 

selulosa yang tidak terkonversi.  Perbedaan hidrolisat cair yang dihasilkan pada setiap 

perlakuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik Hidrolisat Cair yang Dihasilkan 



Berdasarkan grafik pada Gambar 9 dapat dikatakan bahwa perbedaan jumlah 

hidrolisat cair yang dihasilkan pada setiap perlakuan ini disebabkan oleh banyaknya 

H2SO4 70% yang digunakan dalam penelitian. Semakin banyak H2SO4 70% yang 

digunakan maka semakin banyak pula larutan jerami padi. Hal ini berpengaruh 

terhadap hidrolisat cair yang dihasilkan yaitu semakin banyak H2SO4 70% yang 

digunakan maka semakin banyak pula hidrolisat cair yang dihasilkan. Dari hasil yang 

didapatkan dapat dilihat adanya proses konversi kandungan selulosa pada sampel 

jerami padi menjadi glukosa pada proses hidrolisis. 

Proses hidrolisis pada perlakuan pertama didapatkan hidrolisat cair yaitu 

180,33 ml untuk tiga kali ulangan. Pada percobaan yang dilakukan dengan pengecilan 

ukuran diameter partikel ini, bahan baku jerami padi  yang digunakan sebanyak 25 

gram dan diameter partikel 100 mesh. Bahan tambahan berupa aquades dan asam 

sulfat pekat yang ditambahkan sehingga diperoleh larutan jerami sebanyak ±247,9 ml 

dan menghasilkan hidrolisat cair sebanyak ±180,33 ml dimana 17,6 ml berupa 

glukosa dan sisanya 162,73 ml berupa aquades untuk tiga kali ulangan pada 

perlakuan pertama. Cairan  yang hilang sejumlah ±67,57 ml terjadi akibat ada 

sejumlah air (aquades) yang menguap saat bereaksi dengan sampel jerami padi pada 

saat pembentukan glukosa (hidrolisis). Selain itu karena adanya proses pemisahan 

dengan kain saring, karena kain dapat menyerap cairan sehingga memungkinkan ada 

sejumlah cairan yang tertinggal pada kain saring. 

Penelitian dengan diameter partikel 100 mesh pada perlakuan kedua, 

digunakan bahan baku utama jerami padi sejumlah 25 gram. Bahan tambahan yang 



digunakan meliputi aquades dan asam sulfat pekat  yang ditambahkan sehingga 

diperoleh jumlah larutan jerami sebanyak ±270,3 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 

sebanyak ±176 ml dimana 15,65 ml berupa glukosa dan sisanya 160,35 ml berupa 

aquades dengan tiga kali ulangan. Cairan yang hilang pada saat proses sejumlah 

±94,5 ml terjadi akibat ada sejumlah air (aquades) yang menguap saat bereaksi 

dengan sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). Selain itu 

karena adanya proses pemisahan dengan kain saring, karena kain dapat menyerap 

cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang tertinggal pada kain saring. 

Penelitian dengan diameter partikel 100 mesh pada perlakuan ketiga, 

digunakan bahan baku utama jerami padi sejumlah 25 gram. Bahan tambahan yang 

digunakan meliputi aquades dan asam sulfat pekat  yang ditambahkan sehingga 

diperoleh jumlah larutan jerami sebanyak ±228,2 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 

sebanyak ±180,67 ml dimana dengan tiga kali ulangan. Cairan yang hilang pada saat 

proses sejumlah ±47,53 ml terjadi akibat ada sejumlah air (aquades) yang menguap 

saat bereaksi dengan sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). 

Selain itu karena adanya proses pemisahan dengan kain saring, karena kain dapat 

menyerap cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang tertinggal pada 

kain saring. 

Penelitian dengan diameter partikel 100 mesh pada perlakuan keempat, 

digunakan bahan baku utama jerami padi sejumlah 25 gram. Bahan tambahan yang 

digunakan meliputi aquades dan asam sulfat pekat  yang ditambahkan sehingga 

diperoleh jumlah larutan jerami sebanyak ±216 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 



sebanyak ±182,67 ml dimana 27,7 ml berupa glukosa dan sisanya 154,97 ml berupa 

aquades dengan tiga kali ulangan. Cairan yang hilang pada saat proses sejumlah 

±33,33 ml terjadi akibat ada sejumlah air (aquades) yang menguap saat bereaksi 

dengan sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). Selain itu 

karena adanya proses pemisahan dengan kain saring, karena kain dapat menyerap 

cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang tertinggal pada kain saring. 

Penelitian dengan diameter partikel 100 mesh pada perlakuan kelima, 

digunakan bahan baku utama jerami padi sejumlah 25 gram. Bahan tambahan yang 

digunakan meliputi aquades dan asam sulfat pekat  yang ditambahkan sehingga 

diperoleh jumlah larutan jerami sebanyak ±253,6 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 

sebanyak ±158 ml dimana 11,96 ml berupa glukosa dan sisanya 146,04 ml berupa 

aquades dengan tiga kali ulangan. Cairan yang hilang pada saat proses sejumlah 

±95,6 ml terjadi akibat ada sejumlah air (aquades) yang menguap saat bereaksi 

dengan sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). Selain itu 

karena adanya proses pemisahan dengan kain saring, karena kain dapat menyerap 

cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang tertinggal pada kain saring. 

Penelitian dengan diameter partikel 100 mesh pada perlakuan keenam, 

digunakan bahan baku utama jerami padi sejumlah 25 gram. Bahan tambahan yang 

digunakan meliputi aquades dan asam sulfat pekat  yang ditambahkan sehingga 

diperoleh jumlah larutan jerami sebanyak ±246,77ml dan menghasilkan hidrolisat 

cair sebanyak ±154,67 ml dimana 12,93 ml berupa glukosa dan sisanya 141,74 ml 

berupa aquades dengan tiga kali ulangan. Cairan yang hilang pada saat proses 



sejumlah ±92,1 ml terjadi akibat ada sejumlah air (aquades) yang menguap saat 

bereaksi dengan sampel jerami padi pada saat pembentukan glukosa (hidrolisis). 

Selain itu karena adanya proses pemisahan dengan kain saring, karena kain dapat 

menyerap cairan sehingga memungkinkan ada sejumlah cairan yang tertinggal pada 

kain saring. 

Konsentrasi    asam  yang  tinggi  akan mengakibatkan  tingkat  degradasi  

yang lebih  tinggi  sehingga  menurunkan  hidrolisat  serat.  Banyaknya  polisakarida 

yang  terdegradasi mengakibatkan  semakin  banyaknya  komponen  yang  larut. 

Hidrolisat serat  yang  diperoleh  tergantung  dari  proses  yang  dilakukan.  Sebelum  

hidrolisis  dengan  katalis  asam, bahan  telah  dihidrolisis  dengan  katalis enzim  

pada  tahap  sebelumnya  sehingga memungkinkan  terjadinya  kehilangan bobot yang 

cukup banyak selama proses. Kehilangan bobot  juga dapat disebabkan sejumlah 

produk terbuang saat pencucian dan penyaringan (Handayani, 2006). 

Hidrolisis  jerami  dapat  dilakukan  dengan katalis  asam  maupun  enzim.  

Jika  jerami  dipanaskan  dengan  asam  akan  terurai  menjadi molekul  yang  lebih  

kecil  secara  berurutan dengan  menghasilkan  glukosa.  Asam  akan menghidrolisis 

semua  jenis polisakarida yang mampu terhidrolisis.  Asam  akan  merusak  dan 

memutus  ikatan  polimer  terutama  bagian amorf  terlebih  dahulu  dan  reaksi  akan  

lebih cepat  pada  suhu  tinggi  (Zanin,  2005). 

Polisakarida  bersifat  menyerap  dan mengikat  air  bahkan  hingga  melebihi 

bobotnya.  Asam  yang  digunakan  dalam hidrolisis  akan  mereduksi  jumlah  

polisakarida  sehingga  jumlah  oligosakarida dan  monosakarida  meningkat.  



Kemampuan  menyerap  dan  menahan  air  dipengaruhi  oleh  ukuran  partikel  dan  

distribusi  serat (Wulansari, 2004). 

Kejernihan  hidrolisat  jerami  berkaitan dengan kandungan partikel yang 

larut. Warna coklat  pada  hidrolisat  dapat  disebabkan  oleh reaksi antara gula 

pereduksi dengan senyawa nitrogen  (reaksi  Maillard).  Hasil  reaksi Maillard  gula 

pentosa menghasilkan  furfural dan gula heksosa menghasilkan hidroksimetil furfural 

yang berwarna coklat. Hidrolisat berwarna kuning kecoklatan mengindikasikan  

terdapatnya  senyawa  furfural  dan  hidroksimetil  furfural (Winarno, 1993). 

4.5 Pengaruh pH dan Waktu terhadap Kadar Gula Reduksi 

 Pada penelitian dengan diameter partikel 100 mesh yang juga berdasarkan 

kombinasi perlakuan pH dan waktu menghasilkan kadar gula reduksi yang berbeda, 

dimana pada diameter 100 mesh ini dapat menghasilkan kadar gula reduksi yang 

lebih banyak daripada diameter 45 mesh (Akbar, 2008). Hasil analisa gula reduksi 

pada penelitian diameter 100 mesh dapat dilihat di Gambar 10. 

 

    Gambar 10. Grafik Kadar Gula Reduksi pada Diameter Serbuk 100 mesh 



Pada Gambar 10 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan serbuk jerami 

hasil delignifikasi yang mengandung selulosa 28,03 % dan hemiselulosa 5,36 % pada 

pH 1,25 dengan kombinasi lama hidrolisis 90 menit (P1T1) mampu menghasilkan 

kadar gula reduksi yang lebih banyak daripada dengan lama hidrolisis 120 menit 

(P1T2), hal ini disebabkan pada medium pH 1,25 jerami padi akan cepat terkonversi 

menjadi glukosa, tetapi karena lama proses yang terlalu panjang (120 menit) besar 

kemungkinan gula reduksi yang dihasilkan akan menurun disebabkan gula tersebut 

mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dibuktikan dengan adanya endapan sisa 

pada larutan yang tampak hangus pada sampel. Pada pH 1,5 dengan kombinasi lama 

hidrolisis selama 2 jam (P2T2) mampu menghasilkan kadar gula yang lebih banyak 

daripada perlakuan lainnya yaitu 15,164 %. Dengan demikian pada pH 1,5 mampu 

memecah selulosa menjadi glukosa secara optimal selama 2 jam dibandingkan 

dengan waktu 1,5 jam (P2T1) yang mampu menghasilkan kadar gula reduksi 11,025 

%. Pada pH 1,75 dengan kombinasi lama hidrolisis 2 jam (P3T2) mampu 

menghasilkan kadar gula reduksi yang lebih banyak daripada dengan lama hidrolisis 

1,5 jam (P3T1) yaitu 8,363 %. Artinya pada medium pH 1,75 diperlukan waktu yang 

lebih banyak untuk memecah selulosa menjadi glukosa.  

4.6 Pengaruh Diameter Partikel Terhadap Kadar Gula Reduksi 

Jumlah kadar gula reduksi yang dihasilkan pada penelitian menggunakan 

diameter partikel 100 mesh lebih banyak dibandingkan dengan hidrolisis 

menggunakan diameter partikel 45 mesh (Akbar,2008). Hal itu terjadi dikarenakan 

pada diameter 100 mesh dapat memudahkan proses konversi selulosa menjadi 



glukosa. Selain itu juga dikarenakan luas permukaan pada diameter 100 mesh lebih 

luas daripada diameter 45 mesh, yang telah sesuai dengan pernyataan (Nadiem, 

2009),  semakin kecil ukuran partikel jerami padi maka makin besar luas permukaan 

kontak antara katalis dengan jerami sehingga produksi gula reduksi juga semakin 

meningkat Untuk lebih jelasnya perbandingan hasil gula reduksi yang dihasilkan pada 

diameter 45 mesh (Akbar, 2008) dan 100 mesh dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Grafik Kadar Gula Reduksi pada Diameter 45 dan 100 mesh 

Berdasarkan Gambar 11 diatas maka dapat dilihat bahwa kadar gula reduksi 

yang dihasilkan mengalami peningkatan pada diameter 100 mesh dibanding dengan 

diameter 45 mesh (Akbar, 2008). Peningkatan yang terjadi hanya sedikit, hal itu 

terjadi akibat dari autoklaf yang digunakan pada penelitian dengan diameter 100 

mesh masih manual menggunakan kompor gas sehingga suhu dan tekanan yang 

diinginkan tidak dapat stabil. Berbeda dengan alat yang digunakan pada penelitian 

dengan diameter 45 mesh (Akbar, 2008) yaitu sudah menggunakan autoklaf otomatis 

dengan pemanas listrik sehingga suhu dan tekanan yang diinginkan relatif stabil.  



Sampel diulang sebanyak tiga kali dan didapatkan data seperti pada Gambar 

11. Ketiga pengulangan tersebut menghasilkan kadar gula yang paling tinggi 

dibanding proses dengan kombinasi lain, meski tidak menghasilkan kadar gula yang 

sama persis, sehingga dari tiga kali pengulangan tersebut diambil rata-rata untuk 

setiap kombinasi perlakuan. Perbedaan kadar gula tersebut dapat ditoleransi 

mengingat pada setiap percobaan lapang suatu penelitian, terdapat nilai galat 

percobaan yang menentukan besar kadar gula yang dihasilkan tiap sampelnya. Galat 

percobaan itu dapat terjadi karena perbedaan waktu perendaman dan proses 

pengadukan yang kurang sempurna. 

4.7 Analisis Penelitian dengan Diameter Serbuk 100 mesh 

Pada penelitian ini, pengecilan ukuran diameter partikel dilakukan dari 

diameter partikel jerami 45 mesh ke diameter partikel jerami 100 mesh dengan tiga 

kali ulangan. Pada produksi glukosa dengan diameter partikel jerami 45 mesh ini 

belum mampu menghasilkan kadar gula reduksi yang maksimal sehingga perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan diameter partikel jerami 100 mesh untuk 

mendapatkan kadar gula reduksi yang lebih banyak daripada diameter 45 mesh.   

Pada penelitian pengecilan ukuran diameter partikel jerami ini dilakukan terhadap 

cara penggunaan alat yaitu autoklaf uap bertekanan dan jumlah bahan baku yang 

berbeda jika dibandingkan dengan percobaan menggunakan diameter partikel jerami 

45 mesh  yang telah dilakukan oleh Akbar (2008). Perbedaan karakteristik antara 

penelitian diameter partikel 45 mesh (Akbar, 2008) dengan penelitian diameter 

partikel 100 mesh dapat dilihat pada Tabel 5. 



Tabel 5. Karakteristik Kondisi Proses Pembuatan Glukosa dari Jerami Padi jenis 
Ciherang Antara Penelitian Diameter Partikel 45 mesh dengan Diameter Partikel 100 
mesh 
 

Karakteristik Proses Diameter 45 mesh 
(Akbar, 2008) Diameter 100 mesh 

1. Jenis Peralatan Autoklaf Autoklaf  
2. Kapasitas Alat 6 liter 5 liter 
3. Sumber Pemanas Listrik Kompor Gas LPG 
4. Jumlah Larutan Jerami 63 ml 250 ml 
5. pH Awal 5,2 1,95 
6. Penentuan pH 1,5 1,5 
7. Lama Hidrolisis 2 jam 2 jam 
8. Jumlah H2SO4 70% 0,3 ml 1 ml 
9. Jumlah Hidrolisat Cair 35 ml 182,67 ml 

 

Pada Tabel 5 disebutkan pada penelitian menggunakan diameter partikel 45 

mesh (Akbar, 2008) dan pada penelitian menggunakan diameter partikel 100 mesh, 

alat yang digunakan sama yaitu autoklaf uap bertekanan, akan tetapi berbeda 

kapasitas 6 liter untuk 45 mesh dan 5 liter untuk 100 mesh.  Untuk sumber pemanas 

yang digunakan berbeda, untuk penelitian dengan diameter 45 mesh menggunakan 

sumber listrik sedangkan untuk penelitian dengan diameter 100 mesh menggunakan 

kompor gas LPG. Autoklaf yang digunakan untuk penelitian diameter 45 mesh 

tergolong otomatis sedangkan untuk penelitian dengan diameter 100 mesh masih 

tergolong manual, sehingga pada saat proses hidrolisis berlangsung kenaikan, 

penurunan suhu dan tekanan harus benar-benar diperhatikan. Pada saat suhu dan 

tekanan melebihi batas yang diinginkan maka kompor harus dikecilkan, sedangkan 

pada saat suhu dan tekanan berada di bawah batas yang diinginkan maka kompor 



harus dibesarkan. Hal ini berpengaruh terhadap gula reduksi yang dihasilkan 

dikarenakan hemiselulosa dan selulosa tidak dapat memecah menjadi glukosa secara 

maksimal berbeda dengan autoklaf yang digunakan pada penelitian dengan diameter 

45 mesh dimana suhu dan tekanan yang diinginkan selalu stabil. Akan tetapi kadar 

gula reduksi yang dihasilkan pada penelitian menggunakan diameter partikel 100 

mesh lebih banyak dibandingkan dengan penelitian menggunakan diamater partikel 

45 mesh (Akbar, 2008). 

Pada penelitian (Akbar, 2008) dengan diameter partikel 45 mesh jumlah awal 

jerami 63 ml untuk masing-masing perlakuan sampai 3 kali ulangan sedangkan pada 

penelitian dengan diameter partikel 100 mesh  jumlah awal jerami 250 ml untuk 

masing-masing ulangan sampai 3 kali ulangan. Pada penelitian pengecilan ukuran 

diameter partikel 100 mesh yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap 

perubahan nilai terhadap semua parameter yaitu pH awal, jumlah H2SO4 70% yang 

dibutuhkan, dan jumlah hidrolisat cair yang dihasilkan sehingga pengecilan ukuran 

diameter menjadikan nilainya berubah.  

Proses hidrolisis selulosa jerami padi pada penelitian diameter 45 mesh untuk 

menghidrolisis sampai pH 1,5 dari pH awal 5,20 dibutuhkan  H2SO4 70% sebanyak 

0,3 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 35 ml (Akbar, 2008). Pada penelitian 

diameter 100 mesh untuk menghidrolisis sampai pH 1,5 dari pH awal 1,95 

dibutuhkan H2SO4 70% sebanyak 1 ml dan menghasilkan hidrolisat cair 182,67 ml. 

Asam sulfat yang pekat (H2SO4 70%) memiliki kekuatan pengasaman yang tinggi. 

Perbedaan jumlah asam sulfat yang dibutuhkan ini berdasarkan perbedaan jumlah 



kapasitas bahan baku yang digunakan dan perbedaan pH awal pada penelitian. 

Semakin banyak jumlah larutan jerami yang digunakan maka semakin banyak pula 

H2SO4 70 % yang diperlukan dan semakin banyak pula hidrolisat cair yang 

dihasilkan. Selain itu, pada diameter serbuk 100 mesh mempunyai luas permukaan 

yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan hidrolisat cair yang lebih banyak 

dibandingkan pada diameter serbuk 45 mesh. Perbedaan kedua penelitian tersebut 

hanya pada jumlah larutan jerami yang sedikit lebih besar dari penelitian awal dan 

ukuran diameter partikel jerami padi yang digunakan dalam penelitian. 

Waktu hidrolisis sangat berpengaruh pada kesempurnaan proses hidrolisis, 

dalam hal ini apabila waktu yang digunakan terlalu cepat maka dapat dimungkinkan 

ada selulosa yang belum terkonversi menjadi gula reduksi, sebaliknya apabila waktu 

yang digunakan terlalu lama maka proses menjadi kurang ekonomis dan bisa 

memungkinkan terjadinya kerusakan pada gula reduksi, sehingga kadar gula 

berkurang. Waktu hidrolisis 2 jam pada penelitian dengan diameter partikel 45 mesh 

(Akbar, 2008) dan 100 mesh  merupakan perlakuan terbaik dari penelitian dengan 

rancangan acak kelompok dari 3 perlakuan dan selulosa pada jerami padi sudah 

terkonversi menjadi glukosa.  

Proses  hidrolisa  untuk  memproduksi  monomer-monomer  gula  dari  

selulosa  dan hemiselulosa dapat berlangsung melalui proses hidrolisa  asam maupun 

melalui hidrolisa enzimatis. Hidrolisa asam dibedakan menjadi dua proses yaitu 

Dilute Acid Hydrolysis dan Concentrated Acid Hydrolysis. Dilute Acid Hydrolysis 

(DAH) merupakan teknologi tertua yang digunakan untuk menghidrolisa selulosa. 



Proses DAH melibatkan larutan asam sulfat 1%  dalam  reaktor  kontinyu  yang  

beroperasi  pada  suhu  tinggi,  250 oC. Concentrated Acid Hydrolysis menggunakan  

asam  sulfat konsentrat  dan  dilanjutkan  dengan  pelarutan  dalam  air  untuk  

melarutkan  dan menghidrolisa selulosa menjadi gula. (Bjerre, 1996). 

4.8 Respon Hidrolisat yang diperoleh 

Hidrolisis merubah selulosa pada jerami padi menjadi glukosa, dengan 

melalui dua tahapan sebelumnya. Hidrolisat yang dimaksud dalam penelitian dengan 

kombinasi pH dan waktu hidrolisis jerami padi ini adalah berapa banyak larutan gula 

reduksi (glukosa) yang diperoleh, dari sejumlah sampel awal pada proses tahap 

kedua. Sebagai kelengkapan data untuk perhitungan hidrolisat yang diperoleh, telah 

dilakukan perhitungan pada berat awal sampel dan berat akhir sampel.  Massa awal 

didapat dengan menjumlahkan massa sampel dengan massa aquades yang digunakan. 

Sampel yang dimaksud dalam pernyataan diatas adalah padatan hidrolisat yang 

didapat dari proses tahap pertama yang telah dikeringkan menggunakan oven 

sebelum dicampur (dilarutkan) dengan aquades pada hidrolisis tahapan kedua. Massa 

akhir adalah hasil perkalian antara massa jenis ( ) larutan hidrolisat cair hasil 

hidrolisis tahap kedua dengan jumlah milliliter hidrolisat cair, dimana massa jenis 

yang digunakan merupakan penjumlahan massa jenis gula reduksi 1,54 gr/ml (Lee 

Wang Tui, 2009) dikalikan kadar gula reduksi dengan massa jenis aquades dikalikan 

kadar aquades yang terkandung didalam hidrolisat cair yang dihasilkan. Untuk 



mengetahui data respon hidrolisat yang diperoleh berdasarkan massa awal dan akhir 

sampel dapat dilihat pada Lampiran 6.  

Berdasarkan data penentuan pH dan waktu yang menentukan respon nilai 

hidrolisat yang dihasilkan pada penelitian Akbar (2008) dengan diameter partikel 

jerami 45 mesh, dapat diketahui respon hidrolisat terkecil yaitu 57,982 % yang 

didapat pada proses hidrolisis dengan penentuan pH 1,75 dan waktu selama 90 menit 

dan tertinggi 82,589 % pada pH 1,75 selama 120 menit. Sedangkan pada penelitian 

dengan diameter 100 mesh didapat respon hidrolisat terkecil 61,695% pada pH 1,75 

selama 90 menit dan tertinggi 86,925% pada pH 1,5 selama 2 jam. Hasil penelitian 

untuk rerata respon hidrolisat pada diameter serbuk 45 dan 100 mesh dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

Dari data rerata respon hidrolisat pada diameter 45 dan 100 mesh  dapat 

digambarkan menggunakan grafik pada Gambar 12 berikut. 

 

Gambar 12. Grafik Rerata Respon Hidrolisat Pada Diameter  

45 dan 100 mesh 



Berdasarkan gambar 12 maka dapat dikatakan bahwa untuk rerata respon 

hidrolisat yang dihasilkan mengalami peningkatan pada penelitian menggunakan 

diameter partikel 100 mesh dibandingkan dengan diameter 45 mesh (Akbar, 2008) 

dikarenakan pada diameter 100 mesh mempunyai luas permukaan yang lebih luas 

dibandingkan pada diameter 45 mesh. Akan tetapi peningkatan yang terjadi hanya 

sedikit, hal itu terjadi akibat dari autoklaf yang digunakan pada penelitian dengan 

diameter 100 mesh masih manual menggunakan kompor gas sehingga suhu dan 

tekanan yang diinginkan tidak dapat stabil. Berbeda dengan alat yang digunakan pada 

penelitian dengan diameter 45 mesh yaitu sudah menggunakan autoklaf otomatis 

dengan pemanas listrik sehingga suhu dan tekanan yang diinginkan relatif stabil 

(Akbar, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 5.1 Kesimpulan 
 

a) pH dan waktu yang berbeda pada proses hidrolisis dengan massa serbuk 

jerami awal 25 gram dihasilkan jumlah H2SO4 70 % yang dibutuhkan dan 

kadar gula reduksi yang berbeda yaitu jumlah H2SO4 70 % yang dibutuhkan 

±1 ml dan kadar gula reduksi 15,164 % pada perlakuan terbaik dengan pH 1,5 

selama 2 jam.  

b) Pembuatan glukosa dari proses konversi jerami padi jenis Ciherang dengan 

pengecilan ukuran diameter bahan baku 100 mesh dapat meningkatkan jumlah 

cairan glukosa yang dihasilkan yaitu sebesar 182,67 ml dimana 27,7 ml 

berupa glukosa murni dan sisanya 154,96 ml berupa aquades pada perlakuan 

terbaik dengan pH 1,5 selama 2 jam.  

5.2  Saran 

a) Untuk dapat memproduksi glukosa dari jerami padi jenis Ciherang, perlu 

dilakukan penelitian tentang peralatan yang digunakan, salah satunya 

pengaturan otomatis terhadap tekanan dan suhu agar selalu stabil pada 

peralatan selama proses hidrolisis sehingga didapatkan hasil yang lebih 

optimal.  

b) Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kandungan selulosa yang 

terkandung dalam padatan jerami setelah proses hidrolisis hemiselulosa. 
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