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Pretreatment (Delignification) Pressure to Change the content of Milled Rice 

Straw Powder on the Production of Bioethanol. SCRIPTION.  

Supervisor 1: Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA 

2: Ir. Nur Komar, MS 

 

SUMMARY 

 Rice (Oryza sativa L.) is the main carbohydrate source for most of 

Indonesian People and it is as endurance in national food security. In fact, the 

farmer just burn the rice straw simple way. This treatment shows that Rice straw, 

by product of the rice plant, are not utilized optimally 

 In general, rice straw is composed of cellulose, hemicelluloses and lignin. 

The Presence of lignin binder compound is causes these lignocelluloses which are 

difficult to be hydrolyzed (Iranmahboob et al.,2002). Pretreatment and hydrolysis 

processes is a very important stage of the process that could effect the acquisition 

of ethanol yield. Damaging of structure of crystalline cellulose will breakdown of 

cellulose into glucose. Pretreatment process is performed for conditioning 

lignocellulosic material, crystal damage the structure of cellulose and increase the 

porosity of materials (Sun and Cheng, 2002).  

The purpose of this study is to know influence of time and pressure on the 

treatment of rice straw content include cellulose, hemicelluloses and lignin. This 

study consist of several stage namely, rice straw cutting, grinding, into powder 

with a size of 100 mesh, initial testing of the content (Chesson method), 

pretreatment of straw powder 0.5 N NaOH (1:10) treatment time (20, 40,60 

minute) and pressure (101.35 and 304.05 kPa), testing by Chesson method. 

 The result showed that the highest cellulose content is 28.03% found at 

pressure treatment 304.05 kPa and 60 minutes, whereas the lowest  cellulose 

content is 23.59% at pressure treatment 101.35 kPa and 20 minutes. In other side, 

the highest hemicellulose content is 9.07% found at pressure treatment 101.35% 

and 20 minutes, while the lowest hemicelluloses content is 5.36% found at 

pressure treatment 304.05 kPa and 60 minutes. Besides, The highest lignin content 

is 5.14% found at pressure treatment 101.35 kPa and 20 minutes, while the lowest 

lignin content is 2.99% found at pressure treatment 304.05 kPa and 60 minutes. 

Finally, the treatment of time and pressure can influence the changing of 

lignocellulosic in the rice straw.   

 

Key words: Rice straw, Lignocellulosic materials, Pretreatment 
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RINGKASAN 

 

Padi (Oryza Sativa L.) adalah sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia dan tanaman padi merupakan tanaman penopang utama 

dalam ketahanan pangan nasional. Namun dalam kenyataanya, banyak perilaku 

petani setelah pemanenan hasil, melakukan penanganan limbah pertanian dengan 

cara pembakaran. Perilaku ini menujukkan bahwa jerami merupakan salah satu 

produk samping dari tanaman padi yang belum termanfaatkan secara optimal. 

Secara umum jerami padi tersusun dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. 

Adanya senyawa pengikat lignin inilah yang menyebabkan bahan-bahan 

lignosellulosa sulit untuk dihidrolisa (Iranmahboob dkk., 2002). Proses 

pretreatment dan hidrolisa merupakan tahapan proses yang sangat penting yang 

dapat mempengaruhi perolehan yield etanol. Rusaknya struktur kristal selulosa 

akan mempermudah terurainya sellulosa menjadi glukosa. Proses pretreatment 

dilakukan untuk mengkondisikan bahan-bahan lignosellulosa baik dari segi 

struktur dan ukuran dengan memecah dan menghilangkan kandungan lignin dan 

hemisellulosa, merusak struktur kristal dari selulosa serta meningkatkan porositas 

bahan (Sun and Cheng, 2002). 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh waktu dan tekanan pada 

proses perlakuan terhadap kandungan jerami padi meliputi selulosa, hemiselulosa 

dan lignin. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, pemotongan jerami 

padi, penggilingan menjadi bubuk dengan ukuran 100 mesh, pengujian awal 

kandungan (metode Chesson), pretreatment bubuk jerami:NaOH 0.5 N (1:10) 

perlakuan waktu (20,40,60 menit) dan tekanan (101.35 dan 304.05 kPa), 

pengujian dengan metode Chesson.  

Hasil penelitian menunjukkan kandungan dari selulosa tertinggi 28.03 % 

pada perlakuan waktu 60 menit dengan tekanan 304.05 Kpa, sedangkan untuk 

kandungan selulosa terendah 23.59 % pada perlakuan waktu 20 menit dengan 

tekanan 101.35 kPa. Kandungan hemiselulosa tertinggi 9.07 % pada perlakuan 

waktu 20 menit dengan tekanan 101.35 kPa, sedangkan untuk kandungan 

hemiselulosa terendah pada perlakuan 60 menit dengan tekanan 304.05 kPa 

adalah 5.36%. Kandungan lignin tertinggi 5.14 % pada perlakuan waktu 20 menit 

dengan tekanan 101.35 kPa, sedangkan kandungan nilai terendah 2.99 % pada 

perlakuan waktu 60 menit dengan tekanan 304.35 kPa. dari data hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa perlakuan waktu dan tekanan dapat mempengaruhi 

perubahan lignoselulosa pada jerami padi. 

 

Kata kunci: Jerami padi, Bahan Lignoselulosa, Pretreatment 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Padi (Oryza sativa L.) adalah sumber karbohidrat utama bagi sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman penopang 

utama dalam ketahanan pangan nasional, dan tanaman padi mempunyai 

produk samping termanfaatkan secara optimal, misalnya jerami padi. Hal ini 

secara umum dapat dilihat dari perilaku petani dalam menangani limbah 

jerami dengan cara pembakaran.  

Jerami padi merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan Data BPS tahun 2007 sekkitar 57.15 ton/th 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 mencapai 54.70 juta ton/th. 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/th. Jumlah itu 

hanya berasal dari limbah biomassa tanaman padi (Safan, 2008). 

Bahan-bahan lignosellulosa umumnya terdiri dari sellulosa, 

hemisellulosa dan lignin. Sellulosa secara alami diikat oleh hemisellulosa dan 
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dilindungi oleh lignin. Adanya senyawa pengikat lignin inilah yang 

menyebabkan bahan-bahan lignosellulosa sulit untuk dihidrolisa 

(Iranmahboob dkk., 2002). Oleh sebab itu, proses pretreatment dan hidrolisa 

merupakan tahapan proses yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 

besarnya etanol yang didapatkan. Proses pretreatment dilakukan untuk 

mengkondisikan bahan-bahan lignosellulosa baik dari segi struktur dan 

ukuran dengan memecah dan menghilangkan kandungan lignin dan 

hemisellulosa, merusak struktur krital dari sellulosa serta meningkatkan 

porositas bahan (Sun and Cheng, 2002). Rusaknya struktur kristal sellulosa 

akan mempermudah terurainya sellulosa menjadi glukosa. Selain itu, 

hemisellulosa akan turut terurai menjadi senyawa gula sederhana: glukosa, 

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

senyawa-senyawa gula sederhana tersebut yang akan difermentasi oleh 

mikroorganisme menghasilkan etanol (Mosier dkk., 2005). 

Salah satu alternatif metode perlakuan awal yang paling banyak 

dipelajari untuk menghidrolisa selulosa/hemiselulosa adalah dengan tekanan 

tinggi. Metode ini membuat hemiselulosa terhidrolisa sehingga selulosa lebih 

mudah ditembus oleh perlakuan secara biologis (enzimatik).  

Pretreatment ini menggunakan Natrium hidroksida merupakan 

peroksida alkali efektif untuk pretreatment biomassa. Menurut Saha dan Cotta 

(2005) menunjukkan bahwa dengan menggunakan peroksida alkali seperti 
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NaOH untuk pretreatment jeerami gandum dapat dikonversi menjadi gula dan 

selanjutnya difermentasi didapatkan hasil yang sangat baik (97%) secara 

enzimatik pada proses sakarifikasi. Perlakuan dengan tekanan tinggi yaitu  

101.35 kPa dan 304.05 kPa membuat hemiselulosa terhidrolisa sehingga 

selulosa lebih mudah ditembus oleh perlakuan secara enzimatik (Rachmania, 

2009). 

Parameter teknis yang diukur dalam penelitian ini adalah kandungan 

jerami yang meliputi lignin, selulosa dan hemiselulosa sebelum dan setelah 

proses pretreatment. Dengan metode ini struktur ikatan lignin akan terurai 

akibat perlakuan hidrothermal sedangkan hemiselulosa dan selulosa akan 

terlarut dalam air sehingga struktur selulosa akan lebih mudah ditembus oleh 

perlakuan biologis (enzimatik) pada proses hidrolisis (Perez, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian dasar tentang 

“pretreatment” secara fisik dari jerami padi dibutuhkan dalam rangka untuk 

menyediakan bahan baku yang mudah dihidrolisa menjadi gula-gula 

sederhana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang 

diteliti adalah : 

 Bagaimana pengaruh waktu dan tekanan terhadap perubahan kandungan 

selulosa, hemiselullosa dan lignin? 

 

1.3 Hipotesis 

 Waktu dan tekanan mempengaruhi perubahan kandungan terutama lignin 

pada jerami padi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh waktu dan tekanan pada kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin.  

 

1.5 Manfaat 

 Memanfaatkan jerami padi sebagai bahan alternatif pembuatan bioetanol 

sehingga dapat meningkatkan nilai manfaatnya. 
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1.6 Batasan Masalah 

1. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kandungan jerami yang 

meliputi lignin, selulosa dan hemiselulosa sebelum dan setelah proses 

pretreatment, 

2. Jenis padi yang digunakan adalah padi sawah jenis Ciherang dan 

3. Tidak membahas analisis energi dari proses yang dilakukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jerami 

Jerami merupakan golongan kayu lunak yang mempunyai komponen 

utama selulosa. Selulosa adalah serat polisakarida yang berwarna putih yang 

merupakan hasil dari fotosintesa tumbuh-tumbuhan. Jumlah kandungan 

selulosa dalam jerami antara 35 - 40 %. Kandungan lain pada jerami adalah 

lignin dan komponen lain yang terdapat pada kayu dalam jumlah sedikit 

(Safan. 2008). 

Secara umum jerami dan bahan lignoselulosa lainnya tersusun dari 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa berbentuk serat yang terpilin dan 

diikat oleh hemiselulosa dan dilindungi oleh lignin yang sangat kuat. Gambar 

dari jerami terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Jerami Padi (Safan, 2008). 

Secara umum jerami dan bahan lignoselulosa lainnya tersusun dari 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa dan hemiselulosa tersusun dari 
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monomer-monomer gula sama seperti gula yang menyusun pati (glukosa). 

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 etanol adalah memecah 

perlindungan ini (Isroi, 2008). 

Lignoselulosa adalah komponen organik di alam yang berlimpah dan 

terdiri dari tiga tipe polimer, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. 

Komponen ini merupakan sumber penting untuk menghasilkan produk 

bermanfaat seperti gula dari proses fermentasi, bahan kimia dan bahan cair. 

Lignoselulosa bisa diperoleh dari jerami, rumput-rumputan, limbah 

pertanian/hutan, limbah industri (kayu,kertas) dan bahan berserat lainnya 

(Perez et al., 2002). Kandungan jerami padi sebelum dilakukan proses 

pretreatment dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan pada jerami padi 

Komponen Kandungan (%) 

Selulosa 30,73 

Hemiselulosa 22,97 

Lignin 8,85 

Sumber: Hasil penelitian pendahuluan sebelum perlakuan 

pretreatment 

 

  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 bahan pakan ternak baru mencapai 31-39 % 

sedangkan yang dibakar atau dimanfaatkan sebagai pupuk 36-62 % dan 
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sekitar 7-16 % digunakan untuk keperluan industry. Jerami mengandung 

lignin, selulosa dan hemiselulosa. Kandungan selulosa yang cukup besar, 

yaitu sekitar 39% sehingga jerami padi sebagai substrat dalam produksi 

selulosa dapat menmbah nilai ekonomi pada jerami padi itu sendiri (Safan, 

2008). 

Jerami padi merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. 

Jumlahnya sekitar 20 juta per tahun. 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 

(safan, 2008). 

Deskripsi yang terdapat pada jerami padi sawah jenis Ciherang 

tercantum pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Deskripsi padi sawah jenis Ciherang 

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 

Sumber: Kadarsa, (2005) 
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2.2 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 menggunakan asam. Meskipun demikian ikatan 

hidrogen mengikat kuat rantai selulosa dalam bentuk struktur Kristal, yang 

menghalanginya pecah menjadi glukosa (Riyanti, 2009). 

Selulosa adalah homopolisakarida yang tersusun atas satuan-satuan 

anhidroglukopiranosa yang berikatan dengan ikatan glikosida-β-(1,4) 

membentuk rantai molekul linier glukan. Selulosa secara empiris dapat ditulis 

sebagai (C6H10O5)n  dengan n adalah derajat polimerisasinya yang 

menyatakan jumlah satuan glokosa yang berikatan (Widjaja, 2009). 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. 

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

dari berat kering tanaman (Lynd et al. 2002).  

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

dalam rantai lurus. Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer 

dari glukosa. Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui 

ikatan hidrogen dan gaya van der Waals (Perez et al. 2002).  

Selulosa mengandung sekitar 50-90% bagian berkristal dan sisanya 

bagian amorf s (Aziz et al. 2002). Ikatan β-1,4 glukosida pada serat selulosa 

dapat dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam atau 

enzimatis. Struktur selulosa sebagai polimer karbohidrat atau polisakarida 

yang memiliki rumus C6H10O5 dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur molekul selulosa (Carpita dan McCann, 2000) 

Banyak faktor yang dapat membatasi kecernaan dinding sel tanaman. 

Salah satu faktor yang membatasi kecernaan dinding sel tanaman dapat 

disebabkan oleh efek kimia dan fisik. Efek kimia yang membatasi kecernaan 

dinding sel adalah adanya hubungan lignin-karbohidrat dan asetilasi 

hemiselulosa. Efek fisik yang membatasi kecernaan dinding sel oleh karena 

adanya kecernaan dinding sel oleh karena adanya pembungkus mikrofibril 

selulosa dalam suatu matriks hidrofobik yang terikat secara kovalen baik pada 

selulosa maupun hemiselulosa. Hubungan lignin-karbohidrat lebih berperan 

dalam mencegah hidrolisis polimer selulosa (Sa’id, 1994) 

 

2.3 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 
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dipecah menjadi komponen gula penyusunnya dibandingkan dengan selulosa 

(Riyanti, 2009). 

 Hemiselulosa adalah polimer heteropolisakarida yang merupakan 

multi enzim dengan komponen utama C5. Enzim- enzim yang termasuk 

komponen hemiselulosa antara lain xilanase, β manannase, α-L-

arabinofuranosidase, α-D-glucuronidase, β-xyliosidase dan hemiselulotik 

esterase (Shallom and Shoham, 2003). 

Hemiselulosa merupakan kelompok polisakarida heterogen dengan 

berat molekul rendah. Jumlah hemiselulosa biasanya antara 15 dan 30 persen 

dari berat kering bahan lignoselulosa (Taherzadeh 1999).  

Menurut suparjo (2008) hemiselulosa relatif lebih mudah dihidrolisis 

dengan asam menjadi monomer yang mengandung glukosa, manosa, 

galaktosa, xilosa dan arabinosa. Hemiselulosa mengikat lembaran serat 

selulosa membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabilitas dinding sel. 

hemiselulosa juga berikatan silang dengan lignin membentuk jaringan 

kompleks dan memberikan struktur yang kuat. Struktur hemiselulosa dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Hemiselulosa (Carpita dan McCann, 2000) 

Istilah hemiselulosa menunjukkan segolongan zat-zat termasuk 

didalamnya pentose dan berbagai hexosan, yang kurang peka terhadap zat-zat 

kimia daripada selulosa. Golongan zat tersebut biasanya didefinisikan sebagai 

zat karbohidrat yang tidak larut dalam air mendidih tetapi larut dalam alkali 

encer dan hancur dalam asam encer (Anggoridi, 1979). 

 

2.4 Lignin 

Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tanaman yang merupakan 

polimer terbanyak setelah selulosa. Lignin merupakan polimer aromatik 

berasosiasi dengan polisakarida pada dinding sel sekunder tanaman dan 

terdapat sekitar 20-40%. Komponen lignin pada sel tanaman berpengaruh 

terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida (Anindyawati, 2009) . 

Lignin bukan merupakan struktur yang dibentuk oleh gula, tetapi 

merupakan materi yang dibentuk oleh fenol-propena (Riyanti, 2009).  
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 Di alam lignin merupakan bagian integral dari dinding sel tanaman 

dan terletak didalam polimer matrik dari selulosa dan hemiselulosa. 

Kandungan lignin berkisar antara 20-40% tergantung dari jenis kayunya 

(Maryana, 2006). 

 Menurut Irawadi (1990) lignin merupakan senyawa polimer yang 

berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa pada jaringan tanaman, lignin 

tersusun atas komplek polimer hidrokarbon dengan komponen senyawa 

alifatik dan aromatik. 

Lignin merupakan polimer dengan struktur aromatik yang terbentuk 

melalui unit-unit penilpropan (Sjorberg, 2003) yang berhubungan secara 

bersama oleh beberapa jenis ikatan yang berbeda (Perez et al. 2002).  

Lignin sulit didegradasi karena strukturnya yang kompleks dan 

heterogen yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa dalam jaringan 

tanaman. Lebih dari 30 persen tanaman tersusun atas lignin yang memberikan 

bentuk yang kokoh dan memberikan proteksi terhadap serangga dan patogen 

(Orth et al. 1993). Disamping memberikan bentuk yang kokoh terhadap 

tanaman, lignin juga membentuk ikatan yang kuat dengan polisakarida yang 

melindungi polisakarida dari degradasi mikroba dan membentuk struktur 

lignoselulosa.  

Lignin terutama terkonsentrasi pada lamela tengah dan lapisan dinding 

sel yang terbentuk selama proses lignifikasi jaringan tanaman (Chahal dan 

Chahal 1998; Steffen 2003). Lignin tidak hanya mengeraskan mikrofibril 

selulosa, juga berikatan secara fisik dan kimia dengan hemiselulosa. 
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Para Kumaril-Alkohol Koniferil Alkoho- Sinapil Alkohol-Model Kerangka C 

Gambar 4. Satuan Penyusun Lignin (Steffen, 2003). 

Lignin terbentuk melalui polimerasi tiga dimensi derivate (Gambar 4) 

dari sinamil alkohol terutama ρ-kumaril, koniferil dan sinapil alkohol (Perez 

et al. 2002) dengan bobot molekul mencapai 11.000. Lignin yang melindungi 

selulosa bersifat tahan terhadap hidrolisis karena adanya ikatan arilalkil dan 

ikatan eter. 

Pembentukan lignin terjadi secara intensif setelah proses penebalan 

dinding sel terhenti. Pembentukan dimulai dari dinding primer dan dilanjutkan 

ke dinding sekunder. Faktor lignin dalam membatasi fermeabilitas dinding sel 

tanaman dapat dibedakan menjadi efek kimia dan efek fisik. Efek kimia, yaitu 

hubungan lignin-karbohidrat dan asetilisasi hemiselulosa. Lignin secara fisik 

membungkus mikrofibril dalam suatu matriks hidrofobik dan terikat secara 

kovalen dengan hemiselulosa. Hubungan antara lignin karbohidrat tersebut 

berperan dalam mencegah hidrolisis polimer selulosa (Chahal dan Chahal, 

1998). 
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2.5 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 lignoselulosa 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 
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liter/tahun kurang lebih 30% dari total kebutuhan masih impor (Nurianti, 

2007). 

Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan 

umumnya menggunakan proses fermentasi. Etanol atau etil alkohol C2H5OH 

berupa cairan bening tak berwarna, terurai secara biologis (biodegradable), 

toksisitas rendah dan tidak menimbulkan polusi udara yang besar bila bocor. 

Etanol yang terbakar menghasilkan karbondioksida (CO2) dan air. Etanol 

adalah bahan bakar beroktan tinggi dan dapat menggantikan timbal sebagai 

peningkat nilai oktan dalam bensin. Dengan mencampur etanol dengan 

bensin, akan mengoksigenasi campuran bahan bakar sehingga dapat terbakar 

lebih sempurna dan mengurangi emisi gas buang, seperti karbondioksida/CO 

(Anonim, 2010). 

Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif yang mempunyai 

beberapa kelebihan, diantaranya sifat etanol yang dapat diperbarui dan ramah 

lingkungan karena emisi karbondioksidanya rendah (Jeon, 2007).  

Etanol dapat digunakan sebagai bahan campuran bensin (gasolin) yang 

kemudian dinamakan gasohol, dan juga dapat digunakan secara langsung 

sebagai bahan bakar (McKetta, 1983). 

2.6 Proses Pembuatan Bioetanol 

 Dari sekian banyak bahan yang tersedia di alam selain bahan berpati, 

bahan lignoselulosa merupakan substrat terbanyak yang belum digunakan 

secara maksimal. Komponen bahan lignoselulosa yang sangat komplek, 
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sehingga dalam penggunaannya sebagai substrat untuk produksi bioetanol 

harus melalui beberapa tahapan. Menurut (Anindyawati, 2009) tahapan untuk 

proses pembuatan bioetanol yang berbahan lignoselulosa antara lain : 

1. Delignifikasi untuk melepas selulosa dan hemiselulosa dari ikatan 

kompleks lignin 

2. Depolimerisasi untuk mendapatkan gula bebas 

3. Fermentasi gula heksosa dan pentose untuk mendapatkan produksi 

bioetanol 

4. Pemurnian dengan cara destilasi 

 Menurut (Riyanti, 2009) proses pembutan bioetanol dari bahan 

berlignoselulosa adalah: 

1. Metode perlakuan awal untuk pelarutan dan pemisahan satu atau lebih 

empat komponen utama biomassa (hemiselulosa, slulosa, lignin, dan 

ekstraktif lain). 

2. Proses hidrolisis (proses sakarifikasi) memecah ikatan hydrogen dalam 

farksi hemiselulosa dan selulosa menjadi komponen gula. Hidrolisis dapat 

dilakukan secara kimiawi (hidrolisis secara lemah dan kuat) dan hidrolisis 

secara enzimatis.  

3. Gula- gula dari perlakuan hidrolisis inilah yang akan difermentasi menjadi 

etanol. 

4. Destilasi (pemurnian) 
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2.7 Pretreatment 

Proses ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas selulosa 

terhadap perlakuan enzimatik. Lignin yang terdapat dalam jerami 

mengakibatkan sulitnya pemecahan selulosa menjadi glukosa. Perlakuan awal 

(prtetreatment) perlu dilakukan untuk merusak lignin agar selulosa dan 

hemiselulosa dapat terdegradasi menjadi gula pada proses hidrolisis seperti 

pada Gambar 5. 

                                         

 

Gambar 5. Proses pretreatment biomassa lignoselulosa  

  Sumber : (Mosier et al. ,2005) 

 Pretreatment biomassa lignoselulosa harus dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang tinggi di mana penting untuk pengembangan 

teknologi biokonversi dalam skala komersial (Mosier et al., 2005).  

 Pretreatment merupakan tahapan yang banyak memakan biaya dan 

berpengaruh besar terhadap biaya keseluruhan proses. Sebagai contoh 
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pretreatment yang baik dapat mengurangi jumlah enzim yang digunakan 

dalam proses hidrolisis (Wyman, 2005).  

Pretreatment dapat meningkatkan hasil gula yang diperoleh. Gula 

yang diperoleh tanpa pretreatment kurang dari 20%, sedangkan dengan 

pretreatment dapat meningkat menjadi 90% dari hasil teoritis (Hamelinck, 

Hooijdonk, & Faaij, 2005). Tujuan dari pretreatment adalah untuk membuka 

struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh enzim 

yang memecah polymer polisakarida menjadi monomer gula. 

Proses pretreatment diperlukan untuk memecah struktur Kristal dari 

lignoselulosa dan menghilangkan lignin untuk mebuka molekul selulosa dan 

hemiselulosa. Pretreatment bisa dilakukan secara fisik maupun kimia. Secara 

fisik dapat menggunakan suhu tinggi dan tekanan, sedangkan metode kimia 

menggunakan pelarut untuk melarutkan struktur Kristal (Badger, 2002) 

Teknik pretreatment umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang 

berbeda yaitu : ( Yi Zheng dkk, 2009) 

1.Pretreatment fisik 

Pretreatment fisik tidak menggunakan bahan kimia misalnya 

Uncatalyzed Steam Explision (Autohidrolysis), Liquid Hot Water (LHW), dan 

energi radiasi tinggi. Metode Liquid Hot Water (LHW) atau biasa disebut 

autohydrolysis yaitu hanya menggunakan uap air dalam proses pretreatment. 

Metode ini paling umum digunakan untuk pretreatment dengan bahan 

belignoselulosa. Selama pretreatment hemiselulosa sering dihidrolisis oleh 

asam organik seperti asam asetat dan asam lainnya yang dibentuk dari 
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kelompok-kelompok fungsional asetil, dibebaskan dari biomassa. Selain itu 

juga air memiliki beberapa sifat asam pada suhu tinggi yang selanjutnya 

mengkatalis hemiselulosa pada proses hidrolisis. Metode Liquid Hot water 

(LHW) biasanya dilakukan pada suhu 160-270 
0
C. Metode Liquid Hot Water 

(LHW) merupakan pretreatment cairan panas, tekanan tinggi digunakan untuk 

mempertahankan air dalam keadaan cair. Biomassa mengalami pemasakan 

dengan temperatur tinggi dengan tekanan tinggi. LHW pretreatment memiliki 

potensi untuk meningkatkan kecernaan selulosa, ekstraksi gula, dan 

pemulihan pentose.  

Menurut (Perez et al, 2002) Proses LHW untuk pretreatment jerami 

gandum diperoleh pemulihan gula maksimum yang diturunkan hemiselulosa 

sebesar 53% dan hasil hidrolisis enzimatik 96%. Proses pretreatment 

peningkatan biomass selulosa telah dengan menggunakan metode radiasi 

tinggi, termasuk USG, sinar electron, medan listrik, dan pemanasan 

microwave. 

2. Pretreatment kimia 

Pretreatment kimia yang dipelajari saat ini memiliki tujuan utama 

meningkatkan biodegradabilitas selulosa, hemiselusa oleh lignin dan umtuk 

menurunkan derajat polimerisasi kristalinitas komponen selulosa. Misalnya 

Catalyzed Steam Explosion, dengan menggunakan beberapa asam kimia 

(termasuk SO2, H2SO4, CO2, asam oksalat, dll ). Metode pretreatment asam 

berasal dari  hidrolisis asam pekat (H2SO4) dan hidrolisis HCl yang telah 

menjadi teknologi  besar untuk hidrolisis biomassa lignoselulosa selanjutnya 
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produksi gula difermentasi. Meskipun sangat kuat dan efektif untuk hidrolisis 

selulosa, asam pekat beracun, korosif , berbahaya dan membutuhkan reaktor 

yang mahal. Dari semua metode pretreatment asam berbasis asam sulfat telah 

paling ekstensif dipelajari karena murah dan efektif. Pretreatment alkaline 

pada dasarnya adalah proses delignifikasi dimana sejumlah besar 

hemiselulosa dilarutkan. Proses mekanisme ini didapatkan saponifikasi ester 

obligasi antarmolekul yaitu hemiselulosa, lignin dan komponen lainnya. 

Pretreatment alkali bersifat menghilangkan asam asetil pada hemiselulosa 

yang mengurangi aksesibilitas hemiselulosa dan selulosa untuk enzim. Pada 

pretreatment alkali biasanya basa yang digunakan adalah sodium hidroksida, 

kalsium hidroksida (kapur), kalium hidroksida, cairan amonia, amonia 

hidroksida, dan natrium hidroksida di kombinasi dengan hidrogen peroksida. 

Efektivitas pretreatment basa bervariasi, tergantung pada kondisi substrat dan 

pemberian perlakuan. Pada umumnya perlakuan awal alkali lebih efektif pada 

kayu keras, tanaman herba, dan residu pertanian dengan kandungan lignin 

rendah daripada kayu lunak dengan lignin tinggi. 

3.  Pretreatment biologi 

Pretreatment Biologi menggunakan kayu untuk menurunkan 

mikroorganisme termasuk jamur pelapuk putih, coklat, dan bakteri untuk 

mengubah komposisi kimia pada struktur biomassa lignosellulosa. Jamur 

memiliki degradasi berbeda pada karakteristik biomassa lignoselulosa. Secara 

umum, jamur yang digunakan adalah jamur pelapuk putih karena lebih efektif 

mendegradasi komponen lignin. 
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Menurut (Rachmaniah, 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. Hasil penelitian 

dengan metode LHW dengan suhu 47
0
C dan tekanan 101.35 kPa; 107

0
C dan 

tekanan 304.05 kPa, menunjukkan bahwa peningkatan tekanan operasi 

membuat struktuk mikrofibril dari serat bagas lebih rusak dan terbuka 

dibandingkan dengan bahan baku awal. Waktu operasi yang digunakan yaitu 

10, 20 dan 30 menit. Peningkatan waktu operasi hingga 10 menit tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ukuran 

mikrofibril bagas, namun peningkatan operasi hingga 20 menit turut 

memperbesar penghilangan komponen amorph (hemiselulosa dan lignin) dari 

bagas. 

Metode perlakuan awal merupakan cara untuk pelarutan dan 

pemisahan satu atau lebih empat komponen utama biomassa (hemiselulosa, 

selulosa, lignin, dan ekstraktif lain) untuk membuat komponen biomassa lebih 

sesuai untuk perlakuan secara kimiawi atau biologi. Hidrolisis (proses 

sakarifikasi) memecah ikatan hidrogen dalam fraksi hemiselulosa dan selulosa 
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menjadi komponen gula: pentosa dan heksosa. Gula-gula ini kemudian 

difermentasi menjadi bioetanol (Riyanti, 2009). 

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 etanol adalah memecah perlindungan lignin ini. Banyak cara 

untuk melakukan pretreatment, misalnya dengan cara ditekan dan dipanaskan 

secara cepat dengan uap panas (Steam Exploaded). Bisa juga dengan cara 

direndam dengan kapur selama waktu tertentu. Ada juga yang merendamnya 

dengan bahan-bahan kimia yang bisa membuka perlindungan lignin. Setelah 

pelindung lignin ini menjadi ‘lunak’, maka jerami siap untuk dihidrolisis 

(Anonim, 2009). 

Selama beberapa tahun terakhir berbagai teknik pretreatment telah 

dipelajari melalui pendekatan biologi, fisika, kimia. Menurut (Sun, 2004) 

pretreatment seharusnya memenuhi kebutuhan berikut ini:1) meningkatkan 

pembentukan gula atau kemampuan menghasilkan gula pada proses 

berikutnya melalui hidrolisis enzimatik; 2) menghindari degradasi atau 

kehilangan karbohidrat; 3) menghindari pembentukan produk samping yang 
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dapat menghambat proses hidrolisis dan fermentasi, 4) biaya yang dibutuhkan 

ekonomis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tekanan dan waktu 

operasi mempengaruhi kerusakan struktur sel bagas dan meningkatkan derajat 

kekristalan bagas sedangkan penambahan larutan buffer memperkecil 

penghilangan hemisellulosa dan lignin pada bagas (Rachmania, 2009). Teknik 

pretreatment yang telah dikembangkan lebih banyak dilakukan secara 

mekanik atau fisiko-kimia. Pretreatment secara biologi sedikit dilaporkan. 

Perlakuan pendahuluan (pretreatment) dapat dilkukan secara fisika, 

fisiko-kimia, kimia, biologis maupun kombinasi dari cara-cara tersebut (Sun 

dan Cheng, 2002) : 

1) Perlakuan pendahuluan secara Fisika antara lain pencacahan secara 

mekanik, penggilingan, dan penepungan untuk memperkecil 

ukuran bahan dan mengurangi kristalinitas selulosa. 

2) Perlakuan pendahuluan secara fisikokimia antara lain adalah steam 

explosion, ammonia fiber explosion (AFEX), dan CO2 eksplosion. 

Pada metode ini partikel biomassa dipaparkan pada suhu dan 

tekanan tinggi, kemudian tekanannya diturunkan secra cepat 

sehimgga mengalami dekompresi. 

3) Perlakuan pendahuluan secra kimia, diantaranya adalah ozonisis 

hidrolisis asam, hidrolisis alkali, dan delignifikassi oksdidatif. 

4) Perlakuan secara biologis. Pada metode ini digunakan 

mikroorganisme jamur pelapuk coklat, jamur pelapuk putih, dan 
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jamur pelunak untuk memdegradasi lignin dan hemiselulosa yang 

terdapat pada bahan lignoselulosa. Di antara ketiga jamur tersebut, 

yang paling efektif pada perlakuan pendahuluan bahan 

berlignoselulosa adalah jamur pelapuk putih (White-rot fungi). 

 

2.8 Parameter efektif dalam pretreatment lignoselulosa 

Karakteristik yang melekat pada bahan lignoselulosa membuat bahan 

tahan terhadap serangan enzimatis maupun kimia. Tujuan dari pretreatment 

adalah untuk mengubah sifat-sifat dalam rangka mempersipakan bahan untuk 

proses degradasi baik secara enzimatik maupun kimia. Bahan lignoselulosa 

yang sangat rumit menjadikan pretreatment sebagai langkah awal perlu untuk 

dipelajari. Metode terbaik dan kondisi pretreatment sangat tergantung pada 

jenis lignoselulosa. Misalnya pretreatment untuk kulit kayu atau daun pohon 

jagung tampaknya menjanjikan, tetapi metode ini kurang efektif untuk bahan 

lignoselulosa lainnya seperti batang gandum atau jagung (Donghai, 2006). 

Kristalinitas selulosa diakses pada permukaan area, perlindungan oleh 

lignin dan hemiselulosa, derajat polimerisasi selulosa, dan tingkat asetilisasi 

hemiselulosa merupakan faktor utama yang mempengaruhi laju degradasi 

biologis lignoselulosa oleh enzim (Wyman, 1996). 
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1. Kristalinitas 

Mikrofibril selulosa memiliki daerah kristal yang baik dan amorf, kristalinitas 

ini terdapat pada selulosa, sekitar dua per tiga dari selulosa dalam bentuk 

Kristal (Chum, 1985). Hal ini menunjukkan bahwa kristal dan amorf selulosa 

mudah terhidrolisis pada sebagian dari selulosa, sedangkan enzim tidak begitu 

efektif dalam menurunkan kristalinitas pada permukaan selulosa. Kim dan 

Holtazaple (2006) menunjukkan bahwa derajat kristalinitas dari batang jagung 

sedikit meningkat dari 43% menjadi 60% dengan kalium hidroksida, yang 

terkait dengan penghapusan komponen amorf (lignin, hemiselulosa). Fan et, al 

(1980) mempelajari pengaruh proses penggilingan pada permukaan bahan dan 

kristalinitas selulosa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kristalinitas 

dari selulosa dapat berkurang dengan cara proses penggilingan. Hal ini 

dikarenakan bahwa rekristalisasi selama air dapat meningkatkan 

pembengkakan kristalinitas  selulosa akibat penggilingan. Kristalinitas dapat 

dijadikan faktor penting dalam kecernaan lignoselulosa, namun bukan satu-

satunya faktor untuk pretreatment yang efektif karena sifat heterogen dari 

selulosa dan kontribusi komponen lainnya seperti lignin dan hemiselulosa. 

2. Pengaruh luas permukaan yang diakses 

Beberapa penelitian menunujukkan korelasi yang baik antara volume pori-

pori (yang dapat diakses oleh luas permukaan selulosa) dan kecernaan bahan 

lignoselulosa. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada hidrolisis 

enzimatik adalah dengan menghapus lignin dan hemiselulosa yang 

berhubungan dengan luas area permukaan yang diakses oleh selulosa.. Efek 
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dari luas permukaan yang diakses oleh selulosa berkorelasi dengan 

perlindungan lignin dan presesntase kandungan hemiselulosa. Oleh karena itu 

banyak peneliti belum menganggap bahwa luas permukaan yang diakses 

sebagai faktor individual yang mempengaruhi proses pada tahap selanjutnya 

(hidrolisis). Bahan lignoselulosa memiliki dua jenis luas permukaan yaitu 

eksternal dan internal. Eksternal behubungan dengan ukuran dan bentuk 

partikel sedangkan area internal tergantung pada struktur kapiler dari serat 

selulosa. Serat selulosa kering memiliki ukuran kecil, namun luas permukaan 

internal dari serat selulosa kering lebih kecil dari permukaan eksternal. 

Pengeringan serat dapat menyebabkan penyusutan dari kapiler, dengan 

demikian mengurangi luas permukaan yang diakses (Fan et.al, 1980). Namun 

hal itu menunjukkan bahwa luas permukaan selulosa bukan faktor pembatas 

utama untuk proses hidrolisis.  

3. Efek dari lignin 

Selulosa dan hemiselulosa yang dilindungi oleh lignin berhubungan dengan 

struktur yang amorf dan pencegahan proses kecernaan pada bahan 

lignoselulosa . Lignin sangat penting sebagi faktor penghambat dalam proses 

hidrolisis dengan membatasi aksebilitas enzim dan kimia. Namun dalam 

metode delignifikasi yang terpenting juga bagian dari hemiselulosa 

terhidrolisis karena delignifikasi tidak menunjukkan efek tunggal lignin 

(Wyman,1996). Dalam beberapa penelitian Money et al (1998) menunjukkan 

peran penghambatan lignin telah berhubungan dengan efek pembengkakan 

pada selulosa. Akan tetapi pembengkakan pada selulosa dapat dicapai tanpa 
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pengangkatan dari lignin dan tidak meningkatkan ukuran pori. Namun itu 

menunjukkan bahwa lignin masih memiliki pengaruh signifikan pada 

kecernaan enzimatik. Alasan untuk peningkatan hidrolisis dengan 

penghilangan lignin mungkin terkait dengan permukaan aksebilitas enzim 

yang lebih baik  dengan meningkatkan jumlah pori-pori setelah pelepasan 

lignin. 

4. Pengaruh hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan penghalang fisik yang mengelilingi serat selulosa 

dan dapat melindungi selulosa dari serangan secara enzim. Banyak metode 

pretreatment yang dilakuan untuk dapat menghilangkan hemiselulosa dan 

akibatnya meningkatnya hidrolisis. Proses pretreatment tidak hanya 

menghilangkan hemiselulosa, akan tetapi menghilangkan lignin. 

(Wyman,1996). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dimulai pada bulan Maret sampai Agustus 2011. Penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan Hasil Pertanian, 

Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, di Laboratorium Mekatronika, Jurusan Keteknikan Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Laboratorium Kimia 

Tanah, Jurusan Tanah, Fakultas pertanian, Universitas Brawijya, dan 

Laboratorium Pusat Studi Ilmu Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

  Peralatan yang digunakan adalah : 

1. Disk mill 

Digunakan untuk menggiling jerami menjadi ukuran yang lebih kecil. 

2. Autoclave 

Digunakan untuk proses pretreatment 

3. Stopwatch 

    Digunakan untuk menghitung waktu pretreatment 

3. Kaleng 

     Digunakan sebagai tempat air dan bahan 
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4. pH meter SenseLine Plus F470 

 Digunakan mengukur pH pada cairan pretreatment 

5. Kompor gas 

Sebagai pemanas 

6. Ayakan (100 mesh) 

Untuk mengayak partikel jerami 

7. Timbangan digital 

Untuk  menimbang massa bahan 

8. Plastik 

Untuk tempat bahan 

11. Gelas ukur 

       Untuk mengukur larutan pada proses pretreatment 

12. Spatula 

Untuk mengaduk dan membantu membersihkan tabung ukur 

3.2.2 Bahan 

  Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Jerami padi ( jenis Ciherang) 

Berfungsi sebagai bahan perlakuan 

2. NaOH 0.5 N  

 Berfungsi untuk memecah lignin dan hemiselulosa sebagian pada jerami 

padi (proses pretreatment). 

3. Aquades 

Untuk menstabilkan pH 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian pretreatment ini menggunakan analisa pengaruh 

tekanan dan waktu operasi terhadap analisa kandungan struktur pada jerami 

padi yaitu dengan metode Chesson. 

Penelitian ini menggunakan perlakuan waktu dan tekanan. Waktu (W) 

yang digunakan 20, 40, dan 60 menit, sedangkan tekanan (P) yang digunakan 

adalah 101.35 kPa dan 304.05 kPa. 

Secara rinci penelitian pretreatment ini disusun pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memperoleh ketelitian dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. 

Penelitian ini menggunakan RancanganAcak Lengkap (RAL) dengan 

dua faktor : 

yijk = µ + ai + Bj + (αβ)ij + εijk  

yijk = Hasil pengamatan dari faktor tekanan pada taraf ke-i dan faktor 

waktu pada taraf ke-i dan pada taraf ke-j                                                                                       

µ    = efek nilai tegah 

                       P  

W            (tekanan 

                      kPa   ) 

(waktu  

dalam menit)                  

P1 (kPa) P2 (kPa) 

W1 (menit) W1P1 W1P2 

W2 (menit) W2P1 W2P2 

W3 (menit) W3P1 W3P2 
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ai    = efek dari faktor tekanan pada taraf ke-i 

βj    = efek dari faktor waktu pada taraf ke-j 

(αβ)ij = efek interaksi dari faktor tekanan pada taraf ke-i dan faktor waktu 

pada taraf  ke-j 

εijk = efek galat dari faktor tekanan pada taraf ke-i dan faktor waktu 

pada taraf ke-j dengan ulangan ke-k 

 i       = kombinasi perlakuan pada tekanan (P) 

 j                 = kombinasi perlakuan pada waktu (w) 

 Faktor 1 : Perbandingan tekanan (P) yang terdiri dari dua taraf yaitu : 

  P1 = 101.35 kPa 

P2 = 304.05 kPa 

 Faktor 2 : Waktu operasi (W) yang terdiri dari 3 taraf yaitu : 

  W1 = 20 menit 

  W2 = 40 menit 

  W3 = 60 menit 

Dalam penelitian ini variable terkontrolnya adalah : 

 Proses pretreatment menggunakan bubuk jerami 25 gram dengan ukuran 

partikel 100  mesh diproses pada suhu 107° C dalam autoclave yang telah 

dicampur menggunakan NaOH 0.5 N 250 ml. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

  Proses perlakuan awal dengan metode bertekanan ini menggunakan 

bahan baku berupa jerami padi. Pengaruh tekanan, waktu operasi terhadap 

kerusakan struktur jerami padi diteliti dengan melakukan penelitian pada 

tekanan tinggi.. Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan tekanan 

(101.35 kPa dan 304.05 kPa) dengan  waktu operasi (20, 40, dan 60 menit). 

Jerami padi yang akan digunakan, dikeringkan dengan sinar matahari 

12 jam, dipotong 2 cm, digiling menggunakan disk mill, di oven pada suhu 

105
o
C selama 1 jam, kemudian diperkecil ukurannya hingga lolos 100 mesh. 

Selanjutnya jerami padi siap untuk di ptreatment sesuai dengan kondisi 

operasi yang telah ditetapkan. 

 

3.5 Pengolahan Data 

Pengolahan data menggunakan SPSS, yaitu merupakan software 

statistika untuk analisa data. Data yang akan di olah di uji normalitas data. 

Asumsi normalitas ini antara lain uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov yang terdapat dalam prosedur SPSS Explore. 

Pengolahan data pada prosedur SPSS Explore juga akan ditampilkan secara 

grafis normal probality plot dan detrended normal plot. Selanjutnya data di 

analisa menggunakan Independent-Samples t Test dan ragam satu arah 

(Oneway Analysis of Variance = Oneway ANOVA) digunakan untuk 

membandingkan data lebih dari dua sampel.  
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  Analisa dilakukan di awal maupun diakhir proses, yaitu analisa 

perubahan kandungan jerami padi menggunakan Metode Chesson, dapat 

dilihat pada lampiran 1. Hasil pretreatment yang berupa padatan tersebut  

digunakan untuk proses selanjutnya yaitu hidrolisis. Diagram alir untuk  

Proses pretreatment dapat dilihat pada Gambar 6.  
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Mulai

Jerami padi dipotong ± 2 cm 

Digiling dengan disk mill 

Dikeringkang dengan oven suhu 

105 °C selama 1 jam

Bubuk jerami 100 mesh 

(diukur nilai kadar air bubuk)

Pengujian awal kandungan jerami 

(metode Chesson)

Parameter :

Selulosa, hemiselulosa dan lignin 

Bubuk jerami padi 25 gr dicampur dengan 

250 ml NaOH 0,5 N (1;10)

pH larutan di ukur

Delignifikasi

Perlakuan waktu (20,40,60 menit) dan tekanan (101,35 dan 

304.05 kPa)

Konstanta suhu 107°C

pH larutan di ukur

Paremeter :

Selulosa, Hemiselulosa dan lignin 

Analisis kandungan jerami 

menggunakan metode Chesson 

Dikeringkan dengan oven 

Padatan (serbuk)

selesai

 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Pretreatment 
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3.6 Parameter Ukur 

Parameter teknis yang diukur adalah kandungan jerami yang meliputi 

lignin, selulosa dan hemiselulosa sebelum dan setelah proses pretreatment. 

 

3.7 Karakteristik peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan glukosa yaitu autoclave 

uap bertekanan dengan kapasitas 5 liter. Autoclave 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. 

Autoclave bertekanan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

kapasitas 5 liter yang terbuat dari bahan besi. Autoclave tersebut mempunyai 

daya 1.5 kW, tegangan 220 volt, dan temperatur 121
0
-126

0 
C. Dalam 

penggunaan autoclave, mutlak perlu diusahakan agar seluruh udara didalam 

ruang autoclave tergantikan dengan uap jenuh. Penampang autoclave uap 

bertekanan dengan kapasitas 5 liter dapat dilihat pada gambar 7. 

   

Gambar 7. Autoclave 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Jerami Padi 

Jerami padi yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah 

jerami padi sawah jenis Ciherang. Jerami padi diperoleh dari Malang 

digunakan sebagai bahan penelitian. Menurut Isroi (2008) 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). Lignin pada tanaman 

berfungsi untuk memberikan dukungan struktural tanaman. Struktur lignin 

yang tidak mengandung gula, membungkus struktur selulosa dan 

hemiselulosa membuat struktur ini sulit untuk didegradasi menjadi gula 

(proses hidrólisis).  

Salah satu langkah penting untuk biokonversi jerami menjadi etanol 

adalah memecah perlindungan lignin ini. Jerami padi di keringkan dengan 

sinar matahari selama 12 jam, kemudian dipotong 2 cm dan digiling 

menggunakan disk mil, sehingga didapatkan bubuk jerami padi. Bubuk jerami 

padi yang digunakan sebagai penelitian dengan diameter 100 mesh. 

Penggilingan bubuk jerami padi sebagai salah satu langkah pretreeatment 

secara fisik. Bubuk jerami padi siap untuk ditreatment menggunakan larutan 

NaOH 0.5 N dengan perbandingan 1:10 (jerami:larutan NaOH). Selanjutnya 

bahan di autoclave sesuai prerlakuan. Proses pemasakan bahan mengunakan 
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autoclave dilakukan pada suhu 107
0
C dengan perlakuan tekanan dan waktu 

proses yang berbeda. Tekanan yang digunakan yaitu 101.35 kPa dan 304.05 

kPa dengan waktu pemasakan 20, 40 dan 60 menit. Menurut Rachmania 

(2009) Peningkatan tekanan operasi 304.05 kPa membuat struktur mikrofibril 

dari bagas lebih rusak dan terbuka dibandingkan dengan tekanan 101.35 kPa. 

Sebagaimana pengaruh tekanan, pengaruh waktu operasi terhadap kerusakan 

struktur juga dipelajari. 

Penelitian dimulai pada bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011. 

Terdapat 6  sampel dengan 3 kali ulangan yang digunakan untuk penelitian. 

Bahan kimia yang digunakan yaitu NaOH 0.5 N. Menurut Rebeca, etal. 

(2007) penggunaan NaOH untuk tandon kelapa sawit kosong dapat 

mendegradasi lignin hampir 66%. Pretreatment menggunakan alkaline adalah 

salah satu bahan kimia utama teknologi pretreatment yang banyak diteliti 

salah satunya adalah NaOH. Metode pretreatment ini pada dasarnya sebuah 

delignifikasi proses, dimana sebagian jumlah hemiselulosa dilarutkan. 

Menurut Playne (1984) menjelaskan bahwa kimia alkali NaOH adalah bahan 

kimia alkali terbaik untuk mencapai 85% peningkatan hasil glukosa pada saat 

hidrolisis.  
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4.1.2 Pengeringan jerami padi 

  Jerami padi jenis Ciherang dikeringkan dengan bantuan sinar matahari 

kurang lebih selama 12 jam. Pengeringan dilakukan sebagai cara mekanik 

langkah awal untuk penghilangan lignin. Pengeringan ini dilakukan juga 

sebagai langkah agar jerami setelah panen tidak terjadi kebusukan sebelun 

diproses lebih lanjut. Setelah pengeringan jerami dipotong dengan alat 

pemotong kurang lebih 2 cm untuk memudahkan proses pretreatment 

selanjutnya. 

4.1.3 Penggilingan  

  Penggilingan merupakan salah satu pretreatment secara fisik. 

Penggilingan dimaksudkan untuk mengubah struktur molekul yang terdapat 

pada bahan lignoselulosa dan tingkat kristalinitas, sehingga didapatkan 

selulosa yang lebih tinggi (Maiss, 2002). Penggilingan dan pengurangan 

ukuran telah ditetapkan sebelum dilkukan proses hidrolisis enzimatik atau 

bahkan proses pretreatment lainnya. Kaukious (1989)  menunjukkan bahwa 

akibat penurunan kristalinitas oleh penggilingan sakarifikasi selulosa jerami 

lebih dari 50 % dengan degradasi glukosa minimal terjadi. Pretreatment 

dengan cara penggilingan tidak dapat digunakan untuk penghilangan lignin 

yang membatasi akses dari enzim yang membatsi selulosa. Hal ini 

menunjukkan bahwa partikel yang lebih kecil akan lebih baik dicerna dalam 

produksi bioetanol, namun pengurangan partikel jauh lebih baik jika 

dikombinasikan dengan metode pretreatment lainnya. Sebuah studi untuk 
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peningkatan produksi dari bioetanol menunjukkan bahwa kombinasi 

penggilingan dengan penambahan bahan kimia didapatkan nilai tertinggi. 

Pretreatment biomassa dilakukan secara mekanik melalui proses 

penggilingan. Proses penggilingan ini dimaksudkan untuk menurunkan 

kristalinitas dari selulosa, menurunkan derajat polimerisasi, dan meningkatkan 

luas permukaan secra spesifik untuk biomassa selulosa. 

  Penggilingan jerami padi menggunakan mesin penggiling tipe disk 

mill. Penggilingan jerami ini sebagai langkah pretreatment lanjut untuk 

menurunkan kandungan lignin pada jerami padi yang mengikat selulosa. 

Selanjutnya hasil penggilingan jerami padi di ayak untuk mendapatkan bubuk 

jerami padi yang diinginkan yaitu dengan ukuran partikel bubuk jerami padi 

100 mesh. Bubuk Jerami yang didapatkan siap untuk proses pretreatment. 

4.1.4 Pengukuran Kadar air 

Sebelum di pretreatment bubuk jerami yang digunakan diukur kadar 

airnya. Pengukuran kadar air bubuk jerami diambil sampel pada tiap 

perlakuan. Hasil nilai perhitungan kadar air tiap perlakuan didapatkan nilai 

kadar air bubuk jerami padi rata-rata tiap perlakuan sebesar 4.32%. 

Pengukuran Kadar air menggunakan analisa SNI 01-2354.2-2006 dapat dilihat 

pada lampiran 1. Hasil ulangan perhitungan kadar air dari penelitian dapat 

diihat pada lampiran 2. 
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4.1.5 Pengukuran pH 

  Pengukuran pH untuk mengetahui pH larutan bahan sebelum 

dimasukkan autoclave  dan sesudah dimasukkan autoclave. Pengukuran pH 

menggunakan alat pH meter tipe Methrohm 740. Ph larutan sebelum di 

autoclave didapatkan nilai rata-rata 12.91 dan setelah di autoclave didapatkan 

nilai rata-rata sebesar 12.10. Pengukuran pH sebagai data untuk melanjutkan 

proses pada tahap selanjutnya. pH larutan di ukur untuk mngetahui perbedaan 

nilai pH pada berbagai perlakuan tekanan dan waktu proses pretreatment. 

Nilai pH larutan pada proses pretreatment dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. pH larutan pada proses pretreatment 

Waktu Tekanan Perlakuan rata-rata pH 

sebelum di 

autoclave 

Rata-rata pH 

sesudah di 

autoclave 

20 101.35 W1P1 12,96 12,47 

40 101.35 W2P1 13,01 12,41 

60 101.35 W3P1 12,98 12,42 

20 304.05 W1P2 12,93 11,63 

40 304.05 W2P2 12,89 11,86 

60 304.05 W3P2 12,70 11,85 

 

Pada tabel. 3 dapat dilihat nilai pH larutan pada proses sesudah dan 

sebelum di autoclave terjadi perbedaan. Perbedaan nilai pH yang dihasilkan 

sebelum dan sesudah proses pretreatment dikarenakan adanya ion H
+ 

 dari 

ionisasi air akibat perlakuan kompresi, sehingga terjadi penurunan nilai pH 

sebelum dan sesudah pretreatment. Oleh sebab itu pada suhu tinggi air dapat 

berlaku sebagai asam akibat terurainya H2O menjadi ion H
+
 dan OH

-
 (Baig, 
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2006). Pengukuran nilai pH dilakukan pada tiap perlakuan untuk untuk 

mengetahui pH pada proses sebelum dan sesudah pretreatment. Hasil 

pengukuran pH didapatkan nilai rata-rata sebelum pretreatment dan sesudah 

pretreatment. Nilai pH hasil pengukuran pengulangan pada tiap perlakuan 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

  Proses pretreatment (Delignifikasi) sebelum diberi perlakuan dianalisa 

menggunakan metode Chesson. Bubuk jerami padi setelah mengalami proses 

penggilingan dianalisa kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin, sehingga 

didapatkan data pada tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan jerami sebelum pretreatment 

Komponen Kandungan (%) 

Selulosa 30.73 

Hemiselulosa 22.97 

Lignin 8.85 

(sumber : penelitian sebelum pretreatment) 

Pada tabel 4 didapatkan nilai kandungan jerami padi secara berurutan 

sebelum pretreatment  sebesar 30.73% untuk selulosa, 22.97% untuk 

hemiselulosa dan lignin sebesar 8.85%. Biomassa lignoselulosa mengandung 

karbohidrat yang polimer 5C dan 6C unit gula,  sebagian karbohidrat ini 

diproses baik secara kimia maupun biologi untuk menghasilkan biofuel sepeti 

etanol. Pengolahan biomassa lignoselulosa yang paling penting untuk 
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produksi bioetanol secara efisien adalah menghasilkan difermentasi hidrolisat 

kaya glukosa dari kadar selulosa dalam bahan baku. Sehingga tujuan 

keseluruhan pretreatment adalah untuk memecah perlindungan yang dibentuk 

oleh lignin dan hemiselulosa, mengganggu struktur kristal, dan mengurangi 

tingkat polimerisasi selulosa. Pretreatment diperlukan untuk mengubah 

ukuran makroskopik dan mikroskopik struktur biomassa serta submikroskopik 

structural komposisi kimia untuk mempercepat efisiensi proses hidrolisis 

karbohidrat menjadi gula dan selanjutnya difermentasi.  

Analisa terhadap bahan baku jerami padi yang telah diberi perlakuan 

(pretreatment) dalam penelitian ini adalah kadar lignin, selulosa dan 

hemiseluosa. Secara umum jerami dan bahan lignoselulosa lainnya tersusun 

dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignoselulosa bisa diperoleh dari 

jerami, rumput-rumputan, limbah pertanian/hutan, limbah industri 

(kayu,kertas) dan bahan berserat lainnya (Perez et al., 2002). Struktur 

lignoselulosa yang tersusun atas matrix selulosa dan lignin yang berikatan 

melalui rantai hemiselulosa, harus dipecah sehingga lebih mudah diserang 

oleh enzim selama proses hidrolisis (Laureano-Perez dkk., 2005).  

Tantangan utama pada proses produksi bioetanol dari biomassa adalah 

prtetreatment bahan berlignoselulosa. Pretreatment ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan area permukaan selulosa sehingga dapat 

meningkatkan konversi selulosa menjadi glukosa (gula fermentasi). Oleh 

karena itu pretreatment diperlukan untuk menghilangkan lignin dan 
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hemiselulosa, menurunkan tingkat kekristalan selulosa sehingga 

meningkatkan fraksi amorph selulosa, dan meningkatkan kemampuan area 

permukaan selulosa (Cardona, 2007; Zhu dkk., 2008; Hsu dkk., 2010). 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. 

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

dari berat kering tanaman (Lynd et al. 2002). Struktur selulosa secara umum 

berbentuk kristalin, tetapi terdapat juga bagian-bagian yang berbentuk 

amorph. Tingkat kekristalan selulosa mempengaruhi kemampuan hidrolisis 

baik secara enzimatik ataupun bahan kimia lain.  

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 

dipecah menjadi komponen gula penyusunnya dibandingkan dengan selulosa 

(Riyanti, 2009). Komponen hemiselulosa berkebalikan dengan komponen 

selulosa, hemiselulosa memimliki struktur acak dan amorph sehinggga lebih 

muda untuk dihidrolisa dibandingkan dengan selulosa yang memiliki struktur 

Kristal (Taherzadeh, 2008).  

Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tanaman yang merupakan 

polimer terbanyak setelah selulosa. Lignin merupakan polimer aromatik 

berasosiasi dengan polisakarida pada dinding sel sekunder tanaman dan 

terdapat sekitar 20-40%. Komponen lignin pada sel tanaman berpengaruh 

terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida (Anindyawati, 2009). 
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Kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin pada Jerami Padi setelah 

pretreatment dilihat pada tabel. 5 

Tabel 5. Kandungan Selulosa, Hemiselulosa dan Lignin setelah 

pretreatment 

 

Waktu 

(menit) 

Tekanan 

(Kpa) 

Selulosa 

(%) 

Hemiselulosa 

(%) 

Lignin 

(%) 

20 101.35  23.59 9.07 5.14 

40 101.35 24.25 8.15 4.07 

60 101.35 25.06 7.65 3.16 

20 304.05 26.26 6.94 4.67 

40 304.05 27.30 5.98 3.98 

60 304.05 28.03 5.36 2.99 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa kandungan dari selulosa tertinggi 

28.03% pada perlakuan waktu 60 menit dengan tekanan 304.05 kPa, 

sedangkan untuk kandungan selulosa terendah 23.59 % pada perlakuan waktu 

20 menit dengan tekanan 101.35 kPa. Kandungan hemiselulosa tertinggi 

9.07% pada perlakuan waktu 20 menit dengan tekanan 101.35 kPa, sedangkan 

untuk kandungan hemiselulosa terendah 5.36% pada perlakuan 60 menit 

dengan tekanan 304.05 kPa. Kandungan lignin tertinggi 5.14 % pada 

perlakuan waktu 20 menit dengan tekanan 101.35 kPa, sedangkan kandungan 

nilai terendah 2.99 % pada perlakuan waktu 60 menit dengan tekanan 304.35 

kPa.  

Kandungan selulosa meningkat karena kandungan lignin turun. Hal ini 

dikarenakan basis 100 % saat kandungan lignin menurun (ada lignin yang 

hilang), maka kandungan selulosa naik (meski jumlahnya tetap). Tetapi pada 
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percobaan ini nilai selulosa turun dibandingkan dengan kandungan saat 

sebelum pretreatment disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena saat 

ikatan lignin berusaha dipecahkan, ada sebagian selulosa yang ikut rusak. 

Kedua, analisa menggunakan metode chesson. Metode ini dilakukan dengan 

mereaksikan sampel dengan H2SO4 dan H2O, di refluks dengan suhu 100
0
C 

dan dipanaskan dengan oven suhu 105
0
C. Reaksi tersebut dilakukan berulang 

kali hingga didapatkan residu yang dikeringan, selanjutnya hasil residu 

ditimbang  dan dihitung kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin. 

Pengulangan tahap tersebut berupa pembilasan, penyaringan sampel, dan 

pemindahan sampel yang dilakukan berulang kali dari proses penimbangan 

sampel awal, direfluks dengan water bath, disaring residu dengan air, dan 

dikeringkan dengan oven.  

Analisa kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin menggunakan 

metode Chesson dapat dilihat pada lampiran 4. Secara diskriptif untuk analisa 

menggunakan metode Chesson (Datta, 1981) adalah sebagai berikut, bahan 

baku bubuk jerami padi kering sebanyak 1 gram ditimbang dan ditambahkan 

150 ml H2O kemudian di refluk pada suhu 100
0
C dengan water bath selama 1 

jam. Proses refluks dengan water bath dilakukan untuk menstabilkan volume 

pencampuran bahan baku dengan H2O. Satu gram berat sampel kering bubuk 

jerami padi ditimbang, sebelum dicampur dengan H2O sebagai (a).  

Selanjutnya residu disaring dicuci dengan air sampai netral, untuk mengetahui 

residu sudah netral volume air yang digunakan 300 ml dan secara fisik residu 
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netral terlihat dari warna sebelumnya yaitu menjadi pudar. Setelah itu residu 

yang sudah mengalami proses penetralan dikeringkan dengan oven sampai 

konstan. Pengeringan dilakukan pada suhu 105
0
C dengan waktu 24 jam 

merupakan prosesdur pengeringan, dimana bahan sudah dalam keadaan 

konstan. Setelah bahan konstan ditimbang sebagai nilai (b). Selanjutnya 

dihitung nilai Hot Water Slube (HWS). Hot Water Slube (HWS) digunakan 

untuk mengetahui karbo/pati yang terlarut dalam air panas. Perhitungan nilai 

Hot Water Slube (HWS) adalah 1 dikurangi nilai (b) dibagi dengan nilai (a) 

dikalikan 100%.  

Menghitung nilai hemiselulosa yang terkandung dalam jerami padi 

adalah sebagai berikut, residu ditambhakan H2SO4 1 N direfluks dengan water 

bath suhu 100
0
C selama 1 jam. Kemudian residu disaring dengan air sampai 

netral sebanyak 300 ml, selanjutnya residu dikeringkan dengan oven sampai 

konstan pada suhu 105
0
C selama 24 jam dan timbang sebagi nilai (c). Total 

hemiselulosa yang terkandung nilai (b) dikurangi nilai (c) dibagi dengan nilai 

(a) dikalikan 100%. 

Prosedur untuk menghitung kandungan selulosa pada jerami padi 

adalah sebagai berikut, residu ditambahkan 10 ml H2SO4 72% direndam pada 

suhu kamar selama 4 jam. Selanjutnya ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N da di 

refluks pada water bath dengan waktu 1.5 jam pada pendingin balik. Residu 

selanjutnya disaring denagn H2O 400 ml sampai netral, selanjutnya 

dipanaskan dengan oven suhu 105
0
C  selama 24 jam. Setelah 24 jam dan 
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dianggap konstan residu ditimbang sebagai nilai (d). Total kandungan selulosa 

adalah nilai (c) dikurangi nilai (d) dibagi denngan nilai (a) dikalikan 100%. 

Perhitungan lignin pada jerami padi yaitu residu diabukan dan 

ditimbang sebagi nilia (e). Total lignin dapat dihitung dengan pengurangan 

nilai (d) dengan nilai (e) dibagi dengan nilai (a) dikalikan 100%. Selama 

proses analisa air yang digunakan adalah aquades. Pencucian residu 

menggunakan air panas dimaksudkan untuk lebih memudahkan terlarutnya 

bahan dalam prosedur analisa. Pemakaian larutan H2SO4 digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi yaitu karbohidrat/pati menjadi gula yang 

mudah larut dan dipisahkan dari lignin.  

Hasil analisa tiap pengulangan kandungan jerami padi sesudah 

pretreatment meliputi selulosa, hemiselulosa, Lignin) dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

 

4.3 Pengolahan Data 

4.3.1 Uji Normalitas Data 

   Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak dilihat pada tabel.6 
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Tabel 6. Normalitas data 

  kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk   

  Statistic Df sig Statistic Df sig. 

Selulosa 0.153 6 0.2 0.955 6 0.783 

Hemiselulosa 0.143 6 0.2 0.979 6 0.947 

Lignin 0.176 6 0.2 0.947 6 0.719 

  (sumber : analisa dengan software SPSS)  

Hipotesis untuk uji normalitas mengunakan uji normalitas Shapiro-

wilk dan uji normalitas Kolmogorov-smirnov dengan tingkat kepercayaan α = 

0.05. 

Dari tabel 6. terlihat bahwa selulosa, hemiselulosa dan lignin 

mempunyai nilai sig > 0.05 sehingga data berasal dari populasi yang 

terdistribusi normal.  

4.3.2 Normal Probability Plot 

4.3.2.1 Normal Probabilty Plot Selulosa 

  Normal Probability plot adalah setiap nilai data yang diamati 

dipasangkan dengan nilai harapannya (expected value) dari distribusi normal. 

Grafik Normal Probability Plot selulosa dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Normal Probability Plot selulosa 

  Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa titik nilai data terletak kurang lebih 

dalam suatu garis lurus, sehingga sampel data merupakan dari sutau popluasi 

yang terdistribusi normal. 

 4.3.2.2 Normal Probability Plot hemiselulosa 

  Normal probability plot adalah setiap nilai data yang diamati 

dipasangkan dengan nilai harapannya (expected value) dari distribusi normal. 

Grafik Normal Probability Plot Hemiselulosa dapat dilihat pada Grafik 9. 
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      Gambar 9. Normal Probability Plot Hemiselulosa 

  Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa titik nilai data terletak kurang lebih 

dalam suatu garis lurus, sehingga sampel data merupakan dari sutau populasi 

yang terdistribusi normal. 

4.3.2.3 Normal Probality Plot Lignin 

  Normal Probability Plot adalah setiap nilai data yang diamati 

dipasangkan dengan nilai harapannya (expected value) dari distribusi normal. 

Graik Normal Probability Plot Lignin dapat dilihat pada Gambar 10. 
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   Gambar 10. Normal probability Plot Lignin   

Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa titik nilai data terletak kurang 

lebih dalam suatu garis lurus, sehingga sampel data merupakan dari sutau 

popluasi yang terdistribusi normal. 

 4.3.3 Pengujian Hipotesis menggunakan independent sample test 

 Uji hipotesis secara deskriptif besar sampel untuk setiap perlakuan 

adalah 3. Rerata (mean) untuk nilai selulosa sebesar 24.3039 dan 27.1978 dan 

simpangan baku (standart deviation) 0.73713 dan 0.88776. Nilai rerata (mean) 

untuk hemiselulosa 8.2894 dan 6.0894, simpangan baku (standart deviation) 

0.71773 dan 0.79519. Nilai rerata (mean) untuk lignin 4.1267 dan 3.8778, 

simpangan baku (standart deviation) 0.99031 dan 0.84172. 
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 Pengujian hipotesis independent sample test dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

4.4   Pengaruh waktu dan tekanan pretreatment terhadap kandungan 

jerami padi  

4.4.1 Pengaruh waktu dan tekanan Terhadap kandungan Selulosa pada            

jerami padi  

Dari tabel uji statistic ANOVA didapatkan nilai F untuk selulosa 

sebesar 0.312; nilai df (simpangan baku) adalah 2 dan p-value (sig) 0.753. 

Nilai sig lebih besar dari α = 0.05 artinya waktu tidak memberikan pengaruh 

pada kandungan selulosa. Pengujian untuk One-Way ANOVA dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

Pengaruh peningkatan waktu operasi terhadap perubahan kandungan 

selulosa sebelum dan sesudah proses pretreatment juga diteliti. Pada tabel 

Multiple comparisons dapat dilihat pada lampiran 7. 

Pengujian tekanan menggunakan independent sample t-test untuk 

membandingkan apakah suatu rata-rata kelompok x memiliki nilai yang sama 

dengan kelompok y. Nilai kelompok x merupakan tekanan 101.35 kPa dan 

nilai y dengan tekanan 304.05 kPa. Pada uji independent samples test pada 

selulosa didapatkan nilai sig. 0.756 . Nilai sig yang didapatkan lebih besar 

dari α = 0.05, sehingga asumsi kedua variansi sama besar (equal variances 

assumed) terpenuhi.  
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Hasil Levene’s Test menyatakan asumsi kedua variansi sama besar, 

maka menggunakan hasil uji-t dua sampel independent. Untuk selulosa nilai p 

–value (sig. 2 tailed) didapatkan nilai 0.012. Karena menggunakan uji nilai p-

value (2 tailed) harus dibagi menjadi dua menjadi 0.006. Karena nilai p-value 

0.006 lebih kecil dari α = 0.05 maka terdapat perbedaan pada perlakuan 

tekanan untuk selulosa.  

Kurva plotting waktu terhadap kandungan selulosa jerami padi dapat 

dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 11. Kurva plotting  waktu terhadap kandungan selulosa 

    Dari Gambar 11 didapatkan plotting kurva hubungan waktu terhadap 

kandungan selulosa. Kandungan selulosa sebelum proses pretreatment 

30.73% di analisa menggunakan metode Chesson (hasil penelitian sebelum 

proses pretreatment). Tekanan yang dipakai dalam penilitian ini adalah 
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tekanan gauge, artinya tekanan yang didapatkan pada alat ukur tekanan. 

Tekanan gauge adalah tekanan relative  terhadap atmosfir. Setelah dilakukan 

pretreatment dengan perlakuan waktu dan tekanan kandungan selulosa terjadi 

perubahan. Waktu 20 menit pada tekanan 101.35 kPa kandungan seluosa 

sebesar 23.59%, waktu 40 menit tekanan 101.35 kPa didapatkan nilai 

kandungan selulosa 24.25%, dan waktu 60 menit pada tekanan 101.35 kPa 

kandungan selulosa yang didapat 25.06%. Perlakuan Tekanan 304.05 kPa 

dengan waktu 20 menit kandungan selulosa 26.26%, waktu 40 menit dengan 

tekanan 304.05 kPa kandungan selulosa 27.30%, dan waktu 60 menit pada 

tekanan 304.05 kPa kandungan selulosa 28.03%. Hasil nilai selulosa tertinggi 

pada waktu 60 menit dengan tekanan 304.05 kPa. Kandungan nilai selulosa 

yang didapat kenaikannya tidak begitu besar.  

 Peningkatan tekanan pada kondisi 304.05 kPa dengan waktu 60 menit 

didapatkan nilai kandungan selulosa paling optimal dalam penelitian ini. Nilai 

kandungan selulosa pada proses sebelum dan sesudah pretreatment 

mengalami penurunan dari 30.73% menjadi 28.03%. Hal ini dikarenakan 

setelah proses pretreatment dimungkinkan selulosa terlarut, adanya efek fisik 

yang membatasi kecernaaan dinding sel pembungkus mikrofibril selulosa 

dalam suatu matriks hidrofobik yang terikat pada selulosa maupun 

hemiselulosa. Setelah pretreatment dengan penambahan larutan NaOH 

kecernaan dinding sel yang menghalangi selulosa mulai turun. Adanya 
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hubungan lignin-karbohidrat yang membungkus selulosa berperan dalam 

mencegah hidrolisis polimer selulosa (Sa’id, 1994). Selulosa lebih tahan 

terhadap reagensia kimia daripada pati. Asam lemah dan alkali lemah 

mempunyai pengaruh kecil terhadap selulosa, tetapi selulosa dapat dihidrolisa 

oleh asam kuat menjadi glukosa (Anggoridi, 1979).  

4.4.2 Pengaruh waktu dan tekanan terhadap kandungan hemiselulosa pada 

Jerami padi 

Dari tabel uji statistic ANOVA didapatkan nilai F untuk hemiselulosa 

sebesar 0.472; nilai df (simpangan baku) adalah 2 dan p-value (sig) 0.663. 

Nilai sig lebih besar dari α = 0.05 artinya waktu tidak memberikan pengaruh 

pada kandungan hemiselulosa. Pengujian untuk One-Way ANOVA dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

Pengujian tekanan menggunakan independent sample t-test untuk 

membandingkan apakah suatu rata-rata kelompok x memiliki nilai yang sama 

dengan kelompok y. Nilai kelompok x merupakan tekanan 101.35 kPa dan 

nilai y dengan tekanan 304.05 kPa. Pada uji independent samples test pada 

hemiselulosa didapatkan nilai sig. 0.886 . Nilai sig yang didapatkan lebih 

besar dari α = 0.05, sehingga asumsi kedua variansi sama besar (equal 

variances assumed) terpenuhi. 

Hasil Levene’s Test menyatakan asumsi kedua variansi sama besar, 

maka menggunakan hasil uji-t dua sampel independent. Untuk hemiselulosa 
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nilai p –value (sig. 2 tailed) didapatkan nilai 0.024. Karena menggunakan uji 

nilai p-value (2 tailed) harus dibagi menjadi dua menjadi 0.012. Karena nilai 

p-value 0.012 lebih kecil dari α = 0.05 maka terdapat perbedaan pada 

perlakuan tekanan untuk hemiselulosa. Pengujian hipotesis mengguakan 

independent sample test dapat dilihat pada lampiran 6. 

Kurva plotting waktu  terhadap kandungan hemiselulosa pada jerami 

padi dapat dilihat pada Gambar 15. 

        

Gambar 12. Kurva Plotting waktu  terhadap kandungan Hemiselulosa 

  Dari Gambar 12 Kandungan hemiselulosa sebelum proses 

pretreatment 22.97 % di analisa menggunakan metode Chesson (hasil 

penelitian pendahuluan). Tekanan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

tekanan gauge, artinya tekanan yang didapatkan pada alat ukur tekanan. 
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Tekanan gauge adalah tekanan relative terhadap atmosfir. Setelah dilakukan 

pretreatment dengan perlakuan waktu dan tekanan kandungan hemiselulosa 

terjadi perubahan. Waktu 20 menit pada tekanan 101.35 kPa kandungan 

hemiseluosa sebesar 9.07%, waktu 40 menit tekanan 101.35 kPa didapatkan 

nilai kandungan hemiselulosa 8.15 %, dan waktu 60 menit pada tekanan 101.35 

kPa kandungan hemiselulosa yang didapat 7.65%. Perlakuan Tekanan 304.05 

kPa dengan waktu 20 menit kandungan hemiselulosa 6.94%, waktu 40 menit 

dengan tekanan 304.05 kPa kandungan hemiselulosa 5.98%, dan waktu 60 

menit pada tekanan 304.05 kPa kandungan hemiselulosa 5.36%. Hasil nilai 

hemiselulosa pada proses pretreatment terjadi penurunan yang tidak terlalu 

besar pada tiap perlakuan.   

 Peningkatan tekanan pada kondisi 304.05 kPa dengan waktu 60 menit 

didapatkan nilai kandungan hemiselulosa paling rendah dalam penelitian ini. 

Nilai kandungan hemiselulosa pada proses sebelum dan sesudah pretreatment 

mengalami penurunan dari 22.97% menjadi 5.36%. Berdasarkan literatur 

hemiselulosa merupakan golongan zat karbohidrat yang tidak larut dalam air 

mendidih, tetapi larut dalam alkali encer dan hancur dalam asam encer 

(Anggoridi, 1979).  Hemiselulosa merupakan heteropolimer yang 

mengandung galaktosa, glukosa, arabinosa, dan sedikit rhamnosa, asam 

glukorinik dan asam galakturonik. Berkebalikan dengan selulosa, 

hemiselulosa memiliki struktur acak dan amorph sehingga lebih mudah 
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dihidrolisa dibandingkan dengan selulosa yang memiliki struktur Kristal 

(Taherzadeh dan karimi, 2008).  

 Pretreatment alkaki dengan penambahan NaOH pada dasarnya adalah 

sebuah delignifikasi proses dimana sejumlah besar hemiselulosa dilarutkan. 

Mekanisme pelarutan ini diyakini menjadi saponifikasi ester obligasi 

antarmolekul xilan hemiselulosa dan komponen lainnya. Alkali pretreatment 

bersifat  menghilangkan asam asetil dan berbagai zat pada hemiselulosa yang 

mengurangi aksebilitas hemiselulosa maupun selulosa untuk proses hidrolisis 

enzimatik (Chang, 2000). 

4.4.3 Pengaruh waktu dan Tekanan terhadap kandungan Lignin pada 

jerami padi 

Dari tabel uji statistic ANOVA didapatkan nilai F untuk lignin sebesar 

37.562;  nilai df (simpangan baku) adalah 2 dan p-value (sig) adalah 0.008. 

Nilai sig lebih kecil dari α = 0.05 artinya waktu memberikan pengaruh pada 

kandungan lignin. Pengujian hasil One-Way ANOVA dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

Pengujian tekanan menggunakan independent sample t-test untuk 

membandingkan apakah suatu rata-rata kelompok x memiliki nilai yang sama 

dengan kelompok y. Nilai kelompok x merupakan tekanan 101.35 kPa dan 

nilai y dengan tekanan 304,05 kPa. Pada uji independent samples test pada 

lignin didapatkan nilai sig. 0.838. Nilai sig yang didapatkan lebih besar dari α 
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= 0.05, sehingga asumsi kedua variansi sama besar (equal variances assumed) 

terpenuhi.  

Hasil Levene’s Test menyatakan asumsi kedua variansi sama besar, 

maka menggunakan hasil uji-t dua sampel independent. Untuk lignin nilai p –

value (sig. 2 tailed) didapatkan nilai 0.757. Karena menggunakan uji nilai p-

value (2 tailed) harus dibagi menjadi dua menjadi 0.378. Karena nilai p-value 

0.378 lebih besar dari α = 0.05 maka tidak terdapat perbedaan pada perlakuan 

tekanan untuk lignin. Pengujian Hipotesis mengguakan independent sample 

test dapat dilihat pada lampiran 6.  

Kurva plotting waktu terhadap kandungan lignin jerami padi dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Kurva plotting waktu terhadap kandungan lignin  
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   Dari Gambar 13 Kandungan Lignin sebelum proses pretreatment 

8.85% di analisa menggunakan metode Chesson (hasil penelitian 

pendahuluan). Tekanan yang dipakai dalam penilitian ini adalah tekanan 

gauge, artinya tekanan yang didapatkan pada alat ukur tekanan. Tekanan 

gauge adalah tekanan relatif terhadap atmosfir.  Setelah dilakukan 

pretreatment dengan perlakuan waktu dan tekanan kandungan lignin terjadi 

perubahan. Waktu 20 menit pada tekanan 101.35 kPa kandungan lignin 

sebesar 5.14%, waktu 40 menit tekanan 101.35 kPa didapatkan nilai 

kandungan lignin 4.07%, dan waktu 60 menit pada tekanan 101.35 kPa 

kandungan lignin yang didapat 3.17%. Perlakuan tekanan 304.05 kPa dengan 

waktu 20 menit kandungan lignin 4.67%, waktu 40 menit dengan tekanan 

304.05 kPa kandungan lignin 3.98%, dan waktu 60 menit pada tekanan 

304.05 kPa kandungan lignin 2.99%. Hasil nilai lignin pada proses 

pretreatment terjadi penurunan yang tidak terlalu besar pada tiap perlakuan.   

  Peningkatan tekanan pada kondisi 304.05 kPa dengan waktu 60 menit 

didapatkan nilai kandungan lignin paling rendah dalam penelitian ini. Nilai 

kandungan lignin pada proses sebelum dan sesudah pretreatment mengalami 

penurunan dari 8.85% menjadi 2.99%. Lignin merupakan lapisan protektif 

pada struktur selulosa-hemiselulosa dan jaringan tanaman. Lignin ini 

menghalangi hidrolisis selulosa, karena lignin berperan sebagai pelindung 

selulosa terhadap serangan enzim pemecah selulosa (Enaari,1983). Penurunan 

nilai kandungan lignin dari tekanan (101.35 kpa dan 304.05 kpa) dan waktu 
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(20,40,60 menit) tidak banyak mengubah persen lignin karena rentang waktu 

dan tekanan yang digunakan terlalu kecil. Akan tetapi penambahan NaOH 

dapat menurunkan kandungan lignin yang cukup besar, karena terjadi reaksi 

pemutusan ikatan lignin menjadi lebih cepat. Pretreatment bahan 

lignoselulosa dengan penambahan NaOH mengarah pada penurunan derajat 

polimerisasi kristalinitas, peningkatan luas permukaan internal, terganggunya 

struktur lignin, dan pemisahan struktural antara lignin dan karbohidrat. 

Menurut Zhao et.al (2007) menjelaskan bahwa perlakuan awal dengan NaOH 

bisa mendapatkan rasio konversi yang lebih tinggi dibandingkan pretreatment 

menggunakan asam. Dibandingkan dengan asam atau reagen oksidatif 

pretreatment dengan alkali (NaOH) merupakan metode paling efektif dalam 

memecahkan ikatan ester antara lignin, hemiselulosa dan selulosa 

Dokumentasi penelitian pretreatment dapat dilihat pada lampiran 9. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan tentang pengaruh tekanan dan waktu terhadap 

perubahan kandungan jerami padi pada proses pretreatment (delignifikasi) 

bertekanan dapat ditarik  kesimpulan yaitu: 

1. Pengaruh waktu (20, 40 dan 60 menit) dan tekanan (101.35 dan 304.05 

kPa) pada kandungan selulosa jerami padi setelah pretreatment didapatkan 

nilai kandungan selulosa tertinggi 28.03 % pada perkakuan waktu 60 

menit dengan tekanan 304.05 kPa.  

2. Pengaruh waktu (20, 40, dan 60 menit) dan tekanan (101.35 dan 304.05    

kPa) pada kandungan hemiselulosa jerami padi setelah pretreatment 

didapatkan nilai terendah 5.36 % pada waktu 60 menit dengan tekanan 

304.05 kPa. 

3. Pengaruh waktu (20, 40 dan 60 menit) dan tekanan (101.35 dan 304.05 

kPa) pada kandungan lignin jerami padi setelah pretreatment didapatkan 

nilai lignin terendah 2.99 %  pada waktu 60 menit dengan tekanan 304.05 

kPa. 

Berdasarkan uji statistik One-way ANOVA waktu memberikan 

pengaruh pada kandungan lignin dan hasil independent sample t- test terdapat 

perbedaan perlakuan tekanan untuk kandungan selulosa. 

 



65 
 

5.2 Saran 

   Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian lebih lanjut perlu adanya pengujian parameter pH, kadar air bubuk 

jerami yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pada perubahan 

kandungan selulosa, hemiselulosa  dan lignin pada jerami padi. 

2. Jerami padi yang digunakan untuk proses pretreatment sebaiknya diteliti 

untuk jenis padi lainnya untuk mengetahui kandungan selulosa, hemiselulosa 

dan lignin pada jerami padi. 

3. Penggunaan larutan NaOH juga diperlukan pada konsentrasi yang lainnya 

untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin pada jerami padi. 

4. Metode untuk analisa kandungan jerami meliputi Selulosa, Hemiselulosa dan 

lignin dapat dilakukan dengan metode yang lain. 
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Lampiran 1. Metode analisis Kadar air (SNI 01-2354.2-2006) 

- Dikondisikan oven pada suhu 105
0
C yang akan digunakan sehingga 

mencapai kondisi stabil. 

- Cawan kosong dimasukkan dalam oven minimal 2 jam 

- Cawan kosong dipindahkan kedalam destikatot sekitar 30 menit sampai 

mencapai suhu ruang dan timbang bobot kosong cawan (A) 

- Contoh bahan yang telah dihaluskan (bubuk jerami padi) dtimbang 

sebanyak ± 2 gram kedalam cawan (B) 

- Cawan yang telah diisi dengan contoh bahan di masukkan ke dalam oven 

dengan suhu 105
0
C selama 16-24 jam 

- Cawan dipindahkan dengan menggunakan alat penjepit kedalam destikator 

selama ± 30 menit kemudian ditimbang (C) 

 

% Kadar Air (KA) = B - C/B - A X 100%  



 
 

71 
 

Lampiran 2. Hasil ulangan nilai kadar air bubuk jerami padi 

 

 

waktu tekanan   ulangan   jumlah rata-rata 

    1 2 3     

20 101.35 3.62 3.57 3.5 10.69 3.56 

40 101.35 3.37 3.64 5.26 12.27 4.09 

60 101.35 3.55 6.81 3.33 13.69 4.56 

20 304.05 3.69 6.99 3.01 13.69 4.56 

40 304.05 3.48 6.81 3.33 13.62 4.54 

60 304.05 3.58 6.49 3.71 13.78 4.59 
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Lampiran 3. Hasil ulangan pH tiap perlakuan 

Sebelum di autoclave 

waktu tekanan   ulangan   jumlah rata-rata 

    1 2 3     

20 101.35 13.00 13.03 12.85 38.88 12.96 

40 101.35 13.04 12.92 13.01 38.97 12.99 

60 101.35 12.95 13.04 12.95 38.94 12.98 

20 304.05 12.91 12.82 13.06 38.79 12.93 

40 304.05 12.91 12.78 12.99 38.68 12.89 

60 304.05 12.91 12.93 12.82 38.66 12.88 

 

Sesudah di autoclave 

waktu tekanan 

 

ulangan 

 

jumlah rata-rata 

    1 2 3     

20 101.35 12.38 12.63 12.39 37.40 12.47 

40 101.35 12.43 12.38 12.43 37.24 12.41 

60 101.35 12.43 12.55 12.27 37.25 12.42 

20 304.05 11.01 12.10 11.77 34.88 11.63 

40 304.05 11.80 12.10 11.67 35.57 11.86 

60 304.05 12.35 12.09 11.84 36.28 12.09 

 



 
 

73 
 

Lampiran 4. Prosedur Analisa Kandungan Jerami Padi (Metode 

Chesson) 

 Prosedur analisa kandungan jerami menggunakan metode Chesson, 

menurut (Datta, 1981) : 

1. 1 g (a) sampel kering + 150 ml H2O refluk T 100
o
C dengan water bath 

selama 1 jam 

2. Saring residu dicuci dengan air sampai netral (volume 300 ml). Residu di 

keringkan dengan oven sampai konstan (b), Timbang (b) 

           1 - b 

HWS = _____ x 100 % 

                  a 

3. Residu + 150 ml H2SO4 IN refluks waterbath 100
o
C selam 1 jam. Saring 

sampai netral (300 ml). Keringkan (c) 

         b - c 

Hemi Selullosa  =  _____ x 100% 

                                               a 

4. Residu kering + 10 ml H2SO4 72% (v/v). Rendam pada suhu kamar 4 

jam. Tambah 150 ml H2SO4 IN refluks pada water bath/hot plate 1,5 jam 

pada pendingin balik. 

5. Residu disaring, cuci dengan H2O sampai netral (400 ml). Panaskan 

dengan oven 105
o
C. Timbang (d) 

                   c – d 

Selullosa =_____ x 100% 

                    a 
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6. Residu diabukan. Timbang (e) 

       d - e 

Lignin  =_____ x 100% 

              a 

 

 

CATATAN : Semua pencucian harus dengan air panas 
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Lampiran 5. Hasil  Ulangan  kandungan jerami padi setelah pretreatment 

 

    ulangan       

selulosa 1 2 3 total Rata-rata 

W1P1 23.58 23.87 23.33 70.78 23.59 

W2P1 24.10 23.75 24.90 72.76 24.25 

W3P1 24.98 25.62 24.59 75.19 25.06 

W1P2 26.02 26.54 26.23 78.79 26.26 

W2P2 27.08 26.98 27.84 81.90 27.30 

W3P2 28.05 27.76 28.28 84.09 28.03 

 

    ulangan       

hemiselulosa 1 2 3 total Rata-rata 

W1P1 8.96 9.24 9.00 27.20 9.07 

W2P1 8.13 7.78 8.54 24.45 8.15 

W3P1 7.41 7.05 8.49 22.95 7.65 

W1P2 6.86 6.80 7.14 20.80 6.93 

W2P2 5.86 6.06 6.01 17.93 5.98 

W3P2 5.96 5.08 5.03 16.07 5.36 

 

    ulangan       

lignin 1 2 3 total Rata-rata 

W1P1 5.00 5.19 5.24 15.43 5.14 

W2P1 4.06 4.12 4.03 12.21 4.07 

W3P1 3.05 3.01 3.43 9.49 3.16 

W1P2 5.00 4.02 4.98 14.00 4.67 

W2P2 4.58 4.07 3.27 11.92 3.97 

W3P2 3.00 2.85 3.12 8.97 2.99 
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Lampiran 6. Pengaruh tekanan terhadap kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin (independent sample t-test) 

 

 

1. Deskriptif 

Group Statistics 

 

tekanan N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Selulosa 101.35 3 24.3039 .73713 .42558 

304.05 3 27.1978 .88776 .51255 

Hemiselulosa 101.35 3 8.2894 .71773 .41438 

304.05 3 6.0894 .79519 .45910 

Lignin 101.35 3 4.1267 .99031 .57176 

304.05 3 3.8778 .84172 .48597 
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Lanjutan lampiran 6 

2. Independent 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Selulosa Equal 

variances 

assumed 

.110 .756 -4.344 4 .012 -2.89389 .66620 -4.74357 -1.04421 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-4.344 3.869 .013 -2.89389 .66620 -4.76848 -1.01930 

Hemisel

ulosa 

Equal 

variances 

assumed 

.023 .886 3.557 4 .024 2.20000 .61846 .48289 3.91711 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.557 3.959 .024 2.20000 .61846 .47581 3.92419 

Lignin Equal 

variances 

assumed 

.048 .838 .332 4 .757 .24889 .75038 -1.83450 2.33228 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.332 3.899 .757 .24889 .75038 -1.85602 2.35379 
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Lampiran 7. Multiple Comparison 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable 

(I) 

waktu 

(J) 

waktu 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

selulosa Tukey 

HSD 

20 40 -.84833 2.04948 .913 -9.4125 7.7159 

60 -1.61917 2.04948 .734 -10.1834 6.9450 

40 20 .84833 2.04948 .913 -7.7159 9.4125 

60 -.77083 2.04948 .927 -9.3350 7.7934 

60 20 1.61917 2.04948 .734 -6.9450 10.1834 

40 .77083 2.04948 .927 -7.7934 9.3350 

LSD 20 40 -.84833 2.04948 .707 -7.3707 5.6740 

60 -1.61917 2.04948 .487 -8.1415 4.9032 

40 20 .84833 2.04948 .707 -5.6740 7.3707 

60 -.77083 2.04948 .732 -7.2932 5.7515 

60 20 1.61917 2.04948 .487 -4.9032 8.1415 

40 .77083 2.04948 .732 -5.7515 7.2932 

hemiselulosa Tukey 

HSD 

20 40 .93750 1.55641 .829 -5.5663 7.4413 

60 1.49667 1.55641 .645 -5.0071 8.0005 

40 20 -.93750 1.55641 .829 -7.4413 5.5663 

60 .55917 1.55641 .933 -5.9446 7.0630 

60 20 -1.49667 1.55641 .645 -8.0005 5.0071 

40 -.55917 1.55641 .933 -7.0630 5.9446 

LSD 20 40 .93750 1.55641 .589 -4.0157 5.8907 

60 1.49667 1.55641 .407 -3.4565 6.4498 

40 20 -.93750 1.55641 .589 -5.8907 4.0157 

60 .55917 1.55641 .743 -4.3940 5.5123 

60 20 -1.49667 1.55641 .407 -6.4498 3.4565 
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40 -.55917 1.55641 .743 -5.5123 4.3940 

lignin Tukey 

HSD 

20 40 .88167
*
 .21079 .050 .0008 1.7625 

60 1.82667
*
 .21079 .007 .9458 2.7075 

40 20 -.88167
*
 .21079 .050 -1.7625 -.0008 

60 .94500
*
 .21079 .042 .0642 1.8258 

60 20 -1.82667
*
 .21079 .007 -2.7075 -.9458 

40 -.94500
*
 .21079 .042 -1.8258 -.0642 

LSD 20 40 .88167
*
 .21079 .025 .2108 1.5525 

60 1.82667
*
 .21079 .003 1.1558 2.4975 

40 20 -.88167
*
 .21079 .025 -1.5525 -.2108 

60 .94500
*
 .21079 .021 .2742 1.6158 

 
      

60 20 -1.82667
*
 .21079 .003 -2.4975 -1.1558 

40 -.94500
*
 .21079 .021 -1.6158 -.2742 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 8. Tabel pengaruh waktu terhadap kandungan selulosa hemiselulosa 

dan lignin dengan uji One-way ANOVA  

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Selulosa Between 

Groups 
2.624 2 1.312 .312 .753 

Within Groups 12.601 3 4.200   

Total 15.225 5    

hemiselulosa Between 

Groups 
2.288 2 1.144 .472 .663 

Within Groups 7.267 3 2.422   

Total 9.555 5    

Lignin Between 

Groups 
3.338 2 1.669 37.562 .008 

Within Groups .133 3 .044   

Total 3.471 5    
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 

 

                                 

 

 

                                      

 

     

 

     

 

jerami  padi di potong          bubuk jerami padi 

       Campuran NaOH dan bubuk    

jerami padi siap diautoklav 

Hasil bahan setelah 

autoklav 

Padatan hasil pretreatment siap untuk 

dihidrolisis 
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