
 

 

OPTIMASI PRODUKSI ETANOL DARI NIRA SIWALAN 

OLEH FLOCCULANT Saccharomyces cerevisiae 

MENGGUNAKAN METODOLOGI PERMUKAAN RESPON 

 (Kajian Konsentrasi Inokulum  dan Konsentrasi Urea) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 
Disusun Oleh: 

 

WITANA RAHARJO 

NIM. 0511010080 - 101 
 

 
 

 
 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 

 



 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi : Optimasi Produksi Etanol dari Nira Siwalan oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

”Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Konsentrasi Urea) 

Nama Mahasiswa  :  Witana Raharjo 

NIM   :  0511010080 – 101 

Jurusan   :  Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  :  Teknologi Pertanian 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

NIP.  19690807 199702 2 001 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul Skripsi : Optimasi Produksi Etanol dari Nira Siwalan oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

”Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Konsentrasi Urea) 

Nama Mahasiswa  :  Witana Raharjo 

NIM   :  0511010080 – 101 

Jurusan   :  Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  :  Teknologi Pertanian 

 

 

 
 

 

 

  

 

Dosen Penguji I 

 

 

 

 

Dr. Teti Estiasih, STP.MP 

NIP. 19701226 200212 2 001 

 

Dosen Penguji II 

 

 

 

 

Dr. Ir. Aji Sutrisno, M.Sc 

NIP. 19680223 199303 1 002 

Dosen Penguji III 

 

 

 

 

Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

NIP. 19690807 1 99702 2 001 

 

 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

 

                                              Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP 

                                              NIP. 19590821 199303 2 001  



 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Mahasiswa : Witana Raharjo 

N I M   : 0511010080-101 

Jurusan  : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi : Optimasi Produksi Etanol dari Nira Siwalan oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

“Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Konsentrasi Urea) 

 

 

Menyatakan bahwa, 

 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia 

dituntut sesuai hukum yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

Malang, 20 April 2011 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

Witana Raharjo 

NIM. 0511010080 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis dilahirkan di kota Jambi pada tanggal 12 April 1987, merupakan 

anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Wida Kristianto  dan Ibu 

Murtini. Penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 1993 di TK Xaverius I 

Jambi, kemudian menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1999 di SD 

Xaverius I Jambi, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP 

Negeri 1 Jambi hingga tahun 2002 dan menamatkan pendidikan menengah atas di 

SMA Negeri 1 Sidoarjo pada tahun 2005. 

Pada tahun 2011 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Brawijaya Malang di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian. Penulis mengambil tugas akhir penelitian dengan judul  

Optimasi Produksi Etanol dari Nira Siwalan oleh flocculant Saccharomyces 

cerevisiae Menggunakan “Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Konsentrasi Urea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

berkat dan perlindungan-NYA, terima kasih kepada keluarga beserta para sahabat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Optimasi 

Produksi Etanol dari Nira Siwalan oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Menggunakan “Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi 

Inokulum dan Konsentrasi Urea). Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknologi Pertanian. 

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Agustin Krisna Wardani, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan 

dukungan moril dan materil 

2. Ibu Dr. Teti Estiasih, STP.MP dan bapak Dr. Ir. Aji Sutrisno, M. Sc selaku 

dosen penguji. Terima kasih atas segala pertanyaan, kritik, saran dan 

segala masukan 

3. Ibu Ir. Elok Zubaidah, MS., selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Ibu 

Ella Saparianti, STP,. MP selaku Koordinator Pendidikan Tingkat Sarjana 

terimakasih atas kerjasama dan bantuannya 

4. Bapak dan Ibu, adikku, serta teman - temanku yang telah mencurahkan 

semua perhatian dan doa serta dukungannya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

5. Pak Kum, Mbak Fitri, Mas Yudho, Mbak Luluk, Mas Agus, Mbak Isti dan 

Mbak Lisa, Mbak Yuli terimakasih atas semua bantuan Teman-teman THP 

2005 dan 2007 atas doa, semangat, bantuan dan dukungannya. 



 

 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam laporan 

skripsi ini, oleh karena itu penyusun memohon maaf  kepada pihak-pihak yang 

terkait dan penulis juga mengharapkan saran dan kritik kepada pada pembaca.   

 

 

 

 

Malang,  20 April 2011 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Witana Raharjo. NIM 0511010080-101.  Optimasi Produksi Etanol dari Nira 

Siwalan oleh Flocculant Saccharomyces cerevisiae Menggunakan 

“Metodologi Permukaan Respon” (Kajian Konsentrasi Inokulum dan 

Konsentrasi Urea). 

Dosen Pembimbing:  Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

 

RINGKASAN 

 

Etanol merupakan sumber energi yang paling banyak dipakai sebagai 

bahan bakar alternatif  karena etanol dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. 

Etanol dapat diproduksi dari beberapa bahan baku, salah satunya adalah nira 

siwalan (Borassus flabellifer). Nira siwalan merupakan sirup gula yang berasal 

dari pohon siwalan. Nira siwalan ini memiliki kandungan nutrisi yang lengkap 

seperti gula, nitrogen, dan vitamin B yang bermanfaat untuk pertumbuhan 

mikroorganisme. Flocculant Saccharomyces cerevisiae (NRLL Y-256) 

merupakan khamir unggul karena memiliki kemampuan memecah sukrosa pada 

medium fermentasi, serta memiliki kemampuan untuk memisahkan sel dari 

medium fermentasinya sehingga dapat menekan biaya untuk pemurnian etanol. 

Untuk membangun suatu proses yang maksimal dalam produksi etanol, 

diperlukan optimasi fermentasi. Proses fermentasi etanol memerlukan ketepatan 

konsentrasi urea sebagai sumber nitrogen dan jumlah inokulum yang digunakan. 

Metodologi Permukaan Respon (MPR) merupakan metode yang sesuai untuk 

mengidentifikasi pengaruh dari variabel tunggal dan mencari kondisi optimum 

pada sistem multivariabel secara efisien 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi inokulum dan 

konsentrasi urea yang optimum dalam proses fermentasi etanol oleh flocculant 

Saccharomyces cerevisiae (NRLL Y-256). Optimasi menggunakan Rancangan 

Komposit Pusat dengan kombinasi dua faktor. Konsentrasi inokulum (X1,% v/v) 

dan konsentrasi urea (X2,% v/v) yang merupakan variabel bebas dan konsentrasi 

etanol (Yi) yang merupakan variabel respon. Dari rancangan tersebut akan 

menghasilkan 13 perlakuan, sehingga akan diperoleh persamaan model dan 

kondisi optimum yang disarankan dalam proses fermentasi etanol oleh flocculant 

saccharomyces cerevisiae. 

Hasil penelitian menunjukkan produksi etanol yang optimum adalah 

7,705% b/v dengan kondisi optimum 16,41%  (v/v) inokulum dan 0,31% ( v/v) 

urea.  Persamaan model  γ = -1,12525 + 0,50952 X1 + 30,38589 X2 – 0,30100 X1 

X2 – 0,012647 X1
2
 – 40,51750 X2

2
 dengan yield etanol 0,967 

 

 
 

Kata kunci: etanol; nira siwalan; flocculant Saccharomyces cerevisiae; 

Metodologi Permukaan Respon; Rancangan Komposit Pusat 
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From Palmyra Sap by flocculant Saccharomyces cerevisiae Using “Response 

Surface Methodology” (Effects of Initial Inoculum Concentration and Effects of 

Initial Urea Concentration) 

Dosen Pembimbing:  Agustin Krisna Wardani, Ph.D 

 

SUMMARY 

 

Ethanol is the most widely energy source used as alternative gasoline 

because ethanol is a renewable source and environmentally friendly. Ethanol can 

be produced from several raw material, one of them is palmyra sap (Borassus 

flabellifer). Palmyra sap is sugar syrup from palmyra tree. Palmyra sap has more 

complete nutrition eg. Sugar, nitrogen, and vitamine B that can be useful for 

microorganism growth. Flocculant Saccharomyces cerevisiae (NRLL Y-256) is a 

superior yeast because has the ability to break down sucrose in the fermentation 

medium, and has the ability to separate cells from the fermentation medium so the 

cost reduction of purification process can be achieved. 

To develop a process for maximum ethanol production, optimization of 

fermentation is required. Ethanol fermentation process requires precise 

concentration of urea as a nitrogen source and amount of inoculums. Response 

Surface Methodolgy (RSM) is a an appropriate method to analyze the effects of a 

single variable and for seeking the optimum condition for multivariable systems 

efficiently. 

The purpose of this study is to determine the optimum inoculum and urea 

concentration in the fermentation process of ethanol by flocculant Saccharomyces 

cerevisiae. Optimization using RSM “Central Composite experimental Design 

(CCD)” with two combination factors. Inoculum concentration (X1,% v/v) and 

urea concentration (X2,% v/v) as independent variables and ethanol ( Yi,% w/v) as 

response variable. From the design of CCD will produce 13 treatments, so the 

model equation and the optimum conditions suggested in ethanol fermentation 

process by flocculant Saccharomyces cerevisiae will be obtained. 

Result of this study showed that the optimum ethanol production is 7,705 

%(w/v) with optimum condition 16,41% (v/v) inoculum and 0,31 %(v/v) uea. The 

model equation is  γ = -1,12525 + 0,50952 X1 + 30,38589 X2 – 0,30100 X1 X2 – 

0,012647 X1
2
 – 40,51750 X2

2
 with ethanol yield 0,967. 

 

 

 

Key words: ethanol; palmyra sap; flocculant Saccharomyces cerevisiae; Respone 

Surface Methodology; Central Composite experimental Design (CCD) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

     Saat ini kebutuhan akan bahan bakar minyak sangat tinggi baik untuk 

kepentingan industri maupun transportasi, namun peningkatan kebutuhan ini tidak 

diimbangi dengan ketersediaan bahan bakar yang memadai. Di Indonesia produksi 

minyak mentah sebanyak 1095 ribu barel perhari pada tahun 2004 menurun 

menjadi hanya 977 ribu barel per hari pada tahun 2008.  Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar bahan bakar minyak berasal dari bahan bakar fosil yang 

ketersediaannya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Keadaan ini 

mendorong negara-negara industri mencari sumber energi alternatif lain seperti 

etanol, metana, dan hidrogen. Etanol menjadi pilihan utama dunia karena senyawa 

ini dapat terus menerus diproduksi baik secara fermentasi maupun kimiawi. 

Etanol memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi bahan 

bakar pengganti minyak bumi karena dapat diperbaharui dan bersifat ramah 

lingkungan. 

     Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi disebut bioetanol. Bioetanol 

merupakan hasil konversi pati menjadi gula kemudian dari gula dikonversi 

menjadi alkohol baik dengan bantuan enzim maupun dengan bantuan 

mikroorganisme seperti khamir (Najafpour and Lim, 2002). 

     Pemilihan bahan baku yang tepat dapat menurunkan biaya produksi dan 

meningkatkan efisiensi produksi bioetanol. Nira siwalan dapat digunakan sebagai 

substrat alternatif  untuk produksi etanol, karena nira siwalan memiliki kandungan 



 

 

gula yang sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai substrat oleh 

mikroba untuk menghasilkan metabolit yang diinginkan yaitu alkohol  (Ambati 

dan Ayyanna, 2001). Nira bisa langsung digunakan untuk fermentasi tanpa perlu 

perlakuan pendahuluan seperti sakarifikasi dan liquifikasi. 

     Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme yang paling umum digunakan 

dalam pembuatan produk-produk yang dikonsumsi manusia seperti roti anggur 

dan bir. Saccharomyces cerevisiae mampu menghasilkan enzim invertase yang 

berfungsi merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Apabila Saccharomyces 

cerevisiae memiliki oksigen dalam jumlah banyak, gula-gula tersebut diurai tahap 

demi tahap menjadi molekul yang lebih kecil. Akan tetapi, jika oksigen dalam 

jumlah sedikit atau tidak ada maka degradasi kimia tidak berjalan dengan 

sempurna sehingga gula diuraikan menjadi etanol. 

     Selama ini dalam fermentasi etanol perlu dilakukan proses purifikasi untuk 

memisahkan sel dari medium fermentasinya. Hal ini memerlukan energi yang 

tinggi sehingga mempengaruhi biaya produksi etanol tersebut, terutama pada 

industri-industri penghasil etanol dalam jumlah besar. Oleh karena itu pada 

penelitian ini digunakan flocculant Saccharomyces cerevisiae  yang memiliki 

kemampuan untuk memisahkan sel dari medium fermentasinya. Flocculant 

Saccharomyces cerevisiae terjadi karena interaksi antara permukaan protein 

(zymolectin) dengan polisakarida (dinding sel mannan) akan menyebabkan sel-sel 

Saccharomyces cerevisiae saling menempel satu sama lain sehingga terjadi 

flokulasi.    



 

 

     Untuk membangun suatu proses yang maksimal dalam produksi etanol, 

diperlukan ketepatan konsentrasi urea sebagai sumber nitrogen dan jumlah 

inokulum mikroba yang digunakan. Menurut Boris (2002), dalam jumlah tertentu 

komponen nitrogen bermanfaat dalam pertumbuhan dan metabolisme sel mikroba. 

Menurut Agbogdo (2007), beberapa level inisial konsentrasi sel menunjukkan 

pengaruh pada laju fermentasi dan konsentrasi etanol akhir. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan mengkaji pengaruh konsentrasi inokulum dan konsentrasi urea 

untuk mendapatkan kondisi optimum dalam produksi etanol dari nira siwalan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

     Mengetahui konsentrasi urea dan konsentrasi inokulum yang optimum untuk 

produksi etanol dari nira siwalan menggunakan flocculant Saccharomyces 

cerevisiae. 

1.3 Manfaat Penelitian 

     Efisiensi produksi etanol dari nira siwalan menggunakan flocculant 

Saccharomyces cerevisiae   sebagai sumber energi alternatif. 

1.4 Hipotesis 

     Diduga konsentrasi urea dan konsentrasi inokulum yang berbeda selama proses 

fermentasi nira siwalan menggunakan flocculant Saccharomyces cerevisiae   akan 

berpengaruh terhadap produksi etanol yang dihasilkan. 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Siwalan (Borassus flabellifer) 

     Tanaman siwalan merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di daerah 

tropis. Tanaman siwalan merupakan tanaman multi guna karena hampir semua 

komponennya dapat dimanfaatkan (Handayani, 1999). Hasil utama tanaman ini 

adalah buah siwalan dan nira siwalan. Dua jenis hasil inilah yang menjadikan 

pohon siwalan terus berpotensi untuk diolah dan dikembangkan . 

 

           

Gambar 1. Pohon Siwalan 

     Nira siwalan merupakan sirup gula yang disadap dari tangkai bunga pohon 

siwalan. Pemanenan nira dengan cara disadap dapat dilakukan ketika pohon 

mencapai usia 15-20 tahun dan pemanenan dapat dilakukan terus selama 30 tahun.  

Pohon siwalan jantan maupun betina dapat menghasilkkan nira, namun nira dari 

pohon betina 50% lebih banyak jika dibandingkan pohon jantan (Johnson,1992). 

Komposisi nira siwalan dapat dilihat pada Tabel 1. 



 

 

Tabel 1. Komposisi Nutrisi Nira Siwalan 

Karakteristik Jumlah 

Berat Jenis 1,07 

pH 6,7-6,9 

Nitrogen (g/100 cc) 0,056 

Protein (g/100 cc) 0,35 

Total gula (g/100 cc) 10,93 

GulaReduksi (g/100 cc) 0,96 

Mineral sebagai abu (g/100 cc) 0,54 

Kalsium Sedikit 

Fosfor (g/100 cc) 0,14 

Besi (g/100 cc) 0,4 

Vitamin C (mg/100 cc) 13,25 

Vitamin B1 (IU) 3,9 

Vitamin B kompleks Diabaikan 

(Davis dan Johnson, 1987)  

     Nira segar atau yang lebih dikenal sebagai legen merupakan cairan yang keluar 

dari tandan bunga (mayang) pohon siwalan. Nira segar yang dibiarkan hanya akan 

dapat bertahan dalam waktu setengah hari (Josep, dkk. 1990). 

2.2 Etanol  

     Etanol adalah ethyl alkohol (C2H5OH) yang dapat dibuat dengan cara sintesis 

ethylen atau dengan fermentasi glukosa. Wujud dari etanol berupa cairan yang 

tidak berwarna dan mempunyai bau yang khas. Berat jenisnya adalah sebesar 

0.789 g/ml pada suhu 20°C, dan titik didihnya78,320 °C pada tekanan 766 mmHg. 

(Shakashiri, 2009).   

     Pada kondisi normal etanol bersifat volatil, mudah terbakar, bersih dan tidak 

berwarna. Dapat menimbulkan bau yang sedap, familiar, dan berkarakter serta 

dapat larut dengan air. Karakteristik fisik dan kimia dari etanol tergantung dari 

gugus hidroksilnya. Gugus tersebut berperan pada polaritas pada suatu molekul 



 

 

dan berperan dalam membentuk ikatan hidrogen intermolekul. Pada fase cair, 

ikatan hidrogen terbentuk dengan adanya ikatan antara hidrogen hidroksil dari 

suatu molekul dan hidroksil oksigen dari molekul lainnya (Hwan-Um, 2007). 

Sifat-sifat fisik dari etanol dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Fisik Etanol 

Sifat Nilai 

Titik Didih Normal (°C) 78,32 

Temperatur Kritis (°C) 243,1 

Densitas (g/ml) 0,780 

Densitas Energi (MJ/kg) 25,0 

Temperatur Pembakaran Sendiri  793,0 

Batas Terbakar di Udara:  

Batas Bawah (% vol) 4,3 

Batas Atas (% vol) 19,0 

Kalor Pembakaran pada 25°C (J/g) 29676,69 

       (Hwan-Um, 2007) 

     Menurut Nurdyastutik (2005), secara umum etanol dapat digunakan sebagai 

bahan baku industri turunan alkohol, campuran untuk minuman keras, bahan dasar 

industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Pemanfaatan etanol 

harus disesuaikan dengan grade etanol yang akan digunakan. Untuk etanol yang 

mempunyai grade 90-96,5% vol dapat digunakan pada industri, sedangkan etanol 

yang mempunyai grade 96-99,5% vol dapat digunakan sebagai campuran untuk 

minuman keras dan bahan dasar industri farmasi. Berlainan dengan besarnya 

grade etanol yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan 

yang harus betul-betul kering dan anhidrous supaya tidak korosif, sehingga etanol 

harus mempunyai grade sebesar 99,5-100% vol.  



 

 

     Etanol sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan bakar pengganti 

minyak bumi yang bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Sebagai 

bahan bakar, etanol memiliki beberapa keunggulan dibandingkan minyak bumi. 

Selain bahannya yang dapat diperbaharui, etanol memiliki nilai oktan yang lebih 

tinggi sehingga pembakaran yang dihasilkan lebih sempurna serta dapat 

mengurangi emisi efek rumah kaca karena penggunaan etanol akan mengurangi 

terbentuknya karbon monoksida pada proses pembakaran (Hwan-Um, 2007). 

     Kandungan panas etanol jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya 

ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan Nilai Oktan Etanol dengan Bahan Bakar Lain 

Jenis bahan bakar MJ / L MJ / kg Bilangan Oktan 

Metanol 

Etanol 

LPG 

Autogas (60% Propana 

+ 40% butana 

Gashohol 

Bensin biasa 

Solar 

17,9 

23,5 

25,3 

26,8 

 

33,7 

34,8 

38,6 

19,9 

31,1 

~55 

50 

 

47,1 

44,4 

45,4 

123 

129 

- 

- 

 

93/94 

Min 91 

25 

       (Davis et al., 2008) 

2.3 Fermentasi Etanol 

     Fermentasi merupakan proses pelepasan energi melalui katabolisme senyawa-

senyawa organik. Namun secara mikrobiologi industri, fermentasi berarti 

pertumbuhan sejumlah besar sel dibawah kondisi aerobik maupun anaerobik 

dalam sebuah fermentor atau bioreaktor (kondisi terkontrol) untuk menghasilkan 

senyawa yang diinginkan (Waites et al., 2001). 



 

 

     Proses fermentasi dari berbagai material yang mengandung gula dapat 

menghasilkan etanol. Beberapa bahan baku yang umumnya digunakan dalam 

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

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

langsung difermentasi menjadi etanol. Sedangkan bahan berpati dan berselulosa 

harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi gula (Wyman, 1996). 

     Pada fermentasi etanol, gula secara cepat dihidrolisis oleh mikroba untuk 

menghasilkan etanol (Quintero et al., 2006). Flocculant  Saccharomyces 

cerevisiae memproduksi etanol dari glukosa melalui jalur Embden-Meyerhoff 

Parnas (EMP). 

     Secara teoritis, hidrolisis glukosa akan menghasilkan etanol dan 

karbondioksida. Perbandingan mol antara glukosa dan etanol dapat dilihat pada 

reaksi berikut ini:     

 C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2 

     Gaur (2006), menyatakan bahwa dalam fermentasi etanol, mikroba yang 

digunakan harus mempunyai sifat-sifat yang penting antara lain : 

a. Kemampuan fermentasi yang cukup. 

b. Sifat flokulasi maupun sendimentasi yang khas. 

c. Stabilitas genetik. 

d. Osmotoleran (tetap hidup pada kadar gula yang tinggi). 

e. Toleran terhadap kadar alkohol yang tinggi. 

f. Viabilitas yang tinggi untuk digunakan kembali sebagai inokulum. 



 

 

     Dalam kondisi anaerob, glukosa akan dikonversi menjadi beberapa produk  

seperti yang tersaji pada Tabel 4. Adanya produk samping seperti asam-asam 

organik dan gliserol dapat menghambat pembentukan etanol. 

Tabel 4. Fraksi Glukosa Terkonversi Menjadi Berbagai Produk Selama 

Fermentasi Oleh Mikroba Penghasil Etanol 

Produk Fraksi Terkonversi 

Etanol 0,92 

Gliserol 0,034 

Asam suksinat 0,01 

Asam laktat 0,002 

Asam asetat 0,0024 

Massa sel 0,0316 

      (Caylack and Vardar Sukan, 1996) 

2.4  Flocculant  Saccharomyces cerevisiae 

     Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang sering digunakan 

untuk produksi etanol melalui proses fermentasi karena memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: pertumbuhan yang cepat, pemanfaatan glukosa yang efisien, 

efisien dalam produksi etanol, dan tahan terhadap konsentrasi etanol yang cukup 

tinggi dan kadar oksigen yang rendah (Piskur et al., 2006). 

     Saccharomyces cerevisiae memiliki 2 tipe sifat yaitu non-flocculant  dan 

flocculant . Berikut ini perbedaan gambar dari tipe tersebut: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b)  

Gambar 2.  (a) S. cerevisiae non-flocculant  dan (b) flocculant  S. cerevisiae  

      Sumber: Domingues et al., 2000 

     Flocculant  Saccharomyces cerevisiae didefinisikan sebagai kumpulan sel 

yang dapat membentuk aglomerasi dan memisahkan sel dari medium 

fermentasinya lalu mengendap pada bagian bawah medium fermentasi (Wakisaka 

et al., 2010). 

     Keunggulan dari flocculant Saccharomyces cerevisiae dibandingkan 

mikroorganisme penghasil etanol lainnya adalah kemampuan memisah sel dari 

medium fermentasinya, memiliki enzim invertase sehingga mampu 

mengkonsumsi sukrosa, pertumbuhan yang cepat. 

     Flocculant  Saccharomyces cerevisiae memproduksi etanol dari glukosa 

melalui jalur Embden Meyerhof Parnas (EMP). Jalur ini menghasilkan 2 ATP (16 

kcal) dan menghasilkan efisiensi fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol 

sekitar 29% (Todar, 2009). 

 

 

 



 

 

Berikut ini merupakan alur metabolisme glukosa pada jalur EMP; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jalur Embden-Meyerhoff Parnas (EMP) (Todar, 2009) 

2.5 Mekanisme flokulasi Saccharomyces cerevisiae 

     Selama beberapa tahun ini, sifat flokulasi dari flocculant  Saccharomyces 

cerevisiae adalah fenomena yang belum jelas. Saat ini, terdapat tiga teori yang 

menjelaskan tentang terjadinya flokulasi pada khamir, yaitu: Teori koloidal, Teori 

jembatan Ca
2+

 dan Teori Lectin-model. Saat ini teori Lectin-model diakui sebagai 
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teori yang dapat diterima. Berdasarkan teori tersebut, flokulasi terjadi karena 

interaksi antara dua komponen berbeda dalam permukaan sel yang sama 

(Domingues et al., 2000). Hal ini diperkuat oleh Miki et al. (1982), bahwa 

flokulasi bisa terjadi karena terjadi interaksi antara permukaan protein dengan 

polisakarida pada sel yang saling berdekatan. Interaksi antara permukaan protein 

(zymolectin) dengan polisakarida (dinding sel mannan) akan menyebabkan sel-sel 

Saccharomyces cerevisiae saling menempel satu sama lain sehingga terjadi 

flokulasi. Teori ini dapat mejelaskan adanya pengaruh kalsium (Ca
2+

) dan gula 

terhadap terjadinya flokulasi.  

 

Gambar 4. Flokulasi 

 

     Karakteristik menarik dari flocculant  Saccharomyces cerevisiae selain mampu 

tetap beraktivitas baik pada medium bersukrosa juga kemampuannya membentuk 

sifat aglomerasi. Hal ini menyebabkan proses pemisahan sel dari metabolit 

primernya berjalan lebih mudah, karena sel sudah saling menggumpal sehingga 

mudah untuk diambil (Kojima, 1998). Tidak semua Saccharomyces cerevisiae 

mempunyai kemampuan membentuk flokulasi. 

 



 

 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya flokulasi pada flocculant  

Saccharomyces cerevisiae, antara lain: 

1. Faktor genetik 

Flocculant Saccharomyces cerevisiae memiliki gen yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya zymolectin. Zymolectin ini akan membentuk ikatan dengan 

dinding sel manan dari sel lain disekitarnya dengan bantuan ion Ca
2+

 

(Domingues et al., 2000). 

2. Adanya kalsium (Ca
2+)

 

Ion Ca
2+

 berfungsi untuk membantu terbentuknya ikatan antara zymolectin 

dengan dinding sel manan. Menurut Wakisaka et al (2010) bahwa flokulasi 

dapat dihambat dengan tidak adanya ion Ca
2+

 atau dengan adanya EDTA. 

Flokulasi meningkat dengan penambahan ion Ca
2+

. 

3. pH 

Flokulasi terjadi secara optimum pada kisaran pH antara pH 3-6. pH yang 

terlalu rendah dapat menghambat terjadinya flokulasi (Wakisaka et al., 2010). 

4. Suhu 

Suhu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

metabolisme khamir. Pada suhu tertentu dapat meningkatkan penggumpalan 

dan denaturasi protein sehingga dapat merubah struktur membran selnya. 

Suhu optimum untuk flokulasi adalah 30°C. Dimana pada suhu diatas 70°C 

flokulasi menjadi tidak stabil (Wakisaka et al., 2010). 

 

 



 

 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Etanol 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi antara lain mikroba yang 

digunakan, pH, suhu, konsentrasi gula, konsentrasi urea dan jumlah inokulum 

(Quintero et al., 2006). 

2.6.1 pH 

     Flocculant  Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh baik pada range 3 - 6, 

namun apabila pH lebih kecil dari 3 maka proses fermentasi akan berkurang 

kecepatannya. pH optimum dari  flocculant  Saccharomyces cerevisiae adalah 4,3 

– 5,0. Pada pH yang optimum, adaptasi khamir lebih rendah dan aktivitas 

fermentasinya juga meningkat, karena kondisi pH yang optimum juga akan 

menentukan aktivitas enzim dari  flocculant  Saccharomyces cerevisiae untuk 

menghasilkan metabolit primernya yaitu etanol serta berpangaruh terhadap 

pembentukan zymolectin yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya flokulasi 

(wakisaka et al., 2010). 

2.6.2 Suhu fermentasi 

     Suhu berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal secara langsung 

mempengaruhi aktivitas enzim flocculant  Saccharomyces cerevisiae dan secara 

langsung mempengaruhi hasil alkohol karena adanya penguapan, seperti proses 

biologis (enzimatik) yang lain. Kecepatan fermentasi akan bertambah sesuai 

dengan suhu optimumnya 27 – 32°C. Pada 27°C etanol hilang menguap 0,83%, 

pada 32°C sebesar 1,66%. Pada interval 15-30°C fermentasi mengikuti pola 

bahwa semakin tinggi suhu, fermentasi makin cepat berlangsung (Slininger, 

1990). 



 

 

2.6.3 Konsentrasi Gula 

     Pada proses fermentasi heterotropik atau yang menghasilkan CO2, sumber 

karbon sangat dibutuhkan pada media dalam jumlah yang relatif tinggi yaitu 10-

20 g/L atau lebih. Sumber karbon ini sangat diperlukan untuk pembentukan rantai 

karbon pada proses biosintesis dan sebagai sumber energi. Umumnya gula 

merupakan sumber karbon dan sumber energi yang banyak digunakan (Waites et 

al., 2001).  Konsentrasi gula yang terlalu tinggi merupakan inhibitor bagi 

mikroorganisme selama fermentasi karena dapat menyebabkan stress (Gaur, 

2006). 

2.6.4 Konsentrasi Urea 

     Dalam pertumbuhannya mikroba memerlukan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan 

digolongkan menjadi dua yaitu nutrien makro dan mikro. Salah satu contoh nutrisi 

makro yang dibutuhkan adalah nitogen (N). Senyawa bernitrogen merupakan 

senyawa yang memegang peranan penting pada suatu proses fermentasi. Nitrogen 

berperan dalam proses pertumbuhan dan aktivitas metabolik dari suatu 

mikroorganisme. Nitrogen diperlukan sebagai bahan pembentuk sel dan sintesa 

protein. Oleh karena itu, diperlukan jumlah nitrogen yang cukup untuk 

mendukung populasi sel selama proses fermentasi (Dharmadhikari, 2005). 

2.6.5 Jumlah Inokulum 

     Inokulum atau inisial konsentrasi sel awal merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh pada suatu proses fermentasi. Dalam proses fermentasi etanol 

diperlukan konsentrasi inokulum yang tepat sehingga produksi etanol menjadi 

efisien. Inokulum disini adalah banyaknya sel yang ditumbuhkan kedalam 



 

 

medium fermentasi. Pada proses fermentasi etanol dari medium xylosa yang 

difermentasi oleh Pichia stipitis CBS 6054 pada beberapa level inisial konsentrasi 

sel menunjukkan pengaruh pada laju fermentasi dan konsentrasi etanol akhir 

(Agbogdo, 2007).  

2.7 Metodologi Permukaan Respon 

     Metodologi permukaan respon merupakan salah satu metode yang sesuai untuk 

mengidentifikasi pengaruh dari variabel tunggal dan mencari kondisi optimum 

pada sistem multivariabel secara efisien (bandaru, 2006). 

     Bandaru et al. (2006) menyatakan optimasi medium dengan metode klasik 

dimensi tunggal dengan cara mengubah satu per satu variabel dinilai sangat 

menyita banyak waktu dan tenaga, terlebih lagi bila jumlah variabelnya besar. 

Selain itu, metode tersebut juga memungkinkan terjadinya kesalahan akibat tidak 

diperhitungkannya efek alternatif yang timbul pada antar faktor perlakuan. Salah 

satu alternatif dan pendekatan yang lebih efisien adalah penggunaan Metodologi 

Permukaan Respon. 

     Secara umum metode ini mengoptimasi proses melalui tiga tahapan utama, 

yakni melakukan penelitian yang telah didesain secara statistik, menentukan 

koefisien pada model matematis, serta memprediksi respon dan mengecek 

keakuratan model (Box et al., 2005) 

     Rancangan Komposit Pusat merupakan salah satu desain metodologi 

permukaan respon yang terdiri dari sebuah fraksional desain faktorial dengan nilai 

tengah (center point) yang diperbesar dengan sekelompok star point yang 

memungkinkan titik lengkung kurva. Jika jarak dari nilai tengah ke factorial point 



 

 

adalah ±1 unit untuk tiap faktor, jarak dari nilai tengah ke star point adalah ±α 

dengan |α| > 1. Nilai presisi dari α tergantung pada desain porsi faktorial yang 

diinginkan dan jumah faktor yang digunakan (Box et al., 2005). 

     Untuk mempertahankan rotabilitas, nilai dari α tergantung dari jumlah 

eksperimen yang dilakukan pada sistem faktorial dari rancangan komposit pusat : 

α = [jumlah faktorial perlakuan]
1/4

 

jika faktornya merupakan faktoril penuh, maka : 

α = [2
k
]
1/4 

Tabel 5. Nilai Α Sebagai Fungsi dari Jumlah Faktor 

Jumlah Faktor Porsi Faktorial Nilai α relaltif terhadap ±1 

2 2
2
 2

2/4
 = 1,414 

3 2
3
 2

3/4
 = 1,682 

4 2
4
 2

4/4 
= 2,000 

5 2
5-1

 2
5/4

 = 2,000 

5 2
5
 2

5/4
 = 2,378 

6 2
6-1

 2
5/4

 = 2,378 

6 2
6
 2

6
 = 2,828 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan waktu 

     Penelitian dilaksanakan di Laboratotium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang mulai 

bulan Juni 2010 – Desember 2010. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan dalam proses produksi etanol antara lain: autoclave 

(Model HL-36 AE, Hirayama Jepang), waterbath shaker (Model Memmert WNB 

14), laminar air flow (Magnehelic), sentrifuse dingin (Hettrich Zentrifugen 

Jerman), mikropipet 1000 µl dan 40-200 µl (Finnipipett, Labsystem), mikrotube, 

tip, bunsen dan inkubator (Binder BD 53 Germany). 

     Alat-alat yang digunakan untuk analisa adalah timbangan analitik (Mettler 

Toledo AL 204), pH meter (HANNA INSTRUMENT), vorteks (Turbo Mixer 

model LW Scientific).tabung reaksi (Iwaki Pyrex), labu ukur, spektrofotometer 

(Spectonic 20 Genesys), Gas chromatografi. 

3.2.2 Bahan 

     Isolat yang digunakan adalah flocculant Saccharomyces cerevisiae (NRRL-

Y265). Isolat ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa (Pronadisa), 

yeast extract (Difco), pepton (Pronadisa). 

     Bahan baku utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nira siwalan 

yang diambil dari pohon siwalan (Borassus flabellifer) yang tumbuh di daerah 



 

 

Gresik Jawa Timur dengan lama penyimpanan satu hari dan penambahan CaCO3 

1% (v/v). 

     Bahan yang digunakan untuk analisa adalah DNS (Sigma), NaK Tartarat 

(panadia), NaOH (Panadia), EDTA, asam sitrat, natrium sitrat, urea(panadia).` 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Tahap I: Penelitian Pendahuluan 

     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil pertumbuhan dan produksi  

etanol oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae pada pengaruh konsentrasi urea 

dan konsentrasi inokulum. Penelitian dilakukan dengan mengubah satu variabel 

dan membuat konstan variabel lain. Penentuan titik optimum diambil berdasarkan 

produksi etanol tertinggi. Hasil penelitian tahap I ini digunakan sebagai dasar 

rancangan optimasi dengan menggunakan RSM. 

3.3.2 Tahap II: Optimasi dengan Metodologi  Permukaan Respon (MPR) 

     Penelitian ini dilakukan untuk mencari optimum level dari konsentrasi urea dan 

konsentrasi inokulum pada fermentasi etanol dari nira siwalan menggunakan 

flocculant Saccharomyces cerevisiae. 

     Optimasi dilakukan dengan menggunakan Rancangan Komposit Pusat yang 

terdiri dari dua faktor perlakuan yaitu: Konsentrasi Inokulum (X1) dan 

Konsentrasi Urea (X2). Respon yang dioptimasi adalah konsentrasi Etanol yang 

dihasilkan.  

     Tiga level faktor yang digunakan untuk Rancangan Komposit Pusat didasarkan 

pada hasil penelitian tahap I, yaitu: 

 



 

 

X1= Konsentrasi Inokulum = 10; 15; dan 20 % (v/v) 

X2= Konsentrasi Urea = 0,2; 0,3; dan 0,4 % (v/v) 

Tabel 6. Variabel Bebas Pada Penelitian Utama 

Variabel Kode Level 

-1,414 -1 0 1 1,414 

Inokulum 

(% v/v) 

7,93 10 15 20 22,07 

Urea 

(% v/v) 

0,16 0,2 0,3 0,4 0,44 

 

     Rancangan penelitian dengan menggunakan desain Rancangan Komposit Pusat 

untuk dua variabel independen akan menghasilkan 13 perlakuan. Ketigabelas 

perlakuan tersebut dapat dilihat pada Tabel (7). Analisis data dilakukan dengan 

program Design Expert DX  7.1.5 . 

Tabel 7. Rancangan Komposit Pusat Untuk  Dua Variabel Independen 

No. Variabel Kode Variabel Sebenarnya 

X1 X2 Konsentrasi 

Inokulum (%) 

Konsentrasi Urea 

(%) 

1 -1 -1 10 0,2 

2 1 -1 20 0,2 

3 -1 1 10 0,4 

4 1 1 20 0,4 

5 -1,414 0 7,93 0,3 

6 1,414 0 22,07 0,3 

7 0 -1,414 15 0,16 

8 0 1,414 15 0,44 

9 0 0 15 0.3 

10 0 0 15 0.3 

11 0 0 15 0.3 

12 0 0 15 0.3 

13 0 0 15 0.3 

     Hasil dari kombinasi ketigabelas perlakuan diatas kemudian dianalisis dengan 

program Design Expert DX  7.1.5. Sehingga diperoleh Kondisi optimum yang 

diprediksi oleh model. 



 

 

3.3.3 Tahap III: Verifikasi kondisi optimum  

     Pada tahap ini dilakukan pengujian kondisi optimum hasil prediksi model. 

Sehingga diperoleh data perbandingan hasil prediksi model dan nilai aktual hasil 

penelitian.  

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Kondisi Pertumbuhan 

     Kultur flocculant Saccharomyces cerevisiae ditumbuhkan pada medium cair 

dengan komposisi glukosa 2% (b/v), pepton 2% (b/v), yeast extract 1% (b/v). Sel 

diinkubasi pada temperatur 30°C selama 18-24 jam. 

     Stok kultur cair (gliserol) dibuat dengan menumbuhkan kultur pada medium 

broth dengan komposisi seperti diatas dan diinkubasi selama 18-24 jam. Broth 

kultur tersebut dimasukkan pada tube ependorff dan ditambahkan dengan gliserol 

60% dengan perbandingan 1:1. 

     Stok kultur starter flocculant Saccharomyces cerevisiae dibuat dengan 

mentransfer 2% stok kultur gliserol ke dalam medium broth dan diinkubasi 

selama 18-24 jam pada suhu 30°C tanpa agitasi. Kemudian broth ditransfer 

kedalam seed kultur pada erlenmeyer 250 ml dan diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 30°C. 

     Stok kultur starter diatas kemudian dipindahkan kedalam Erlenmeyer 250ml 

yang telah berisi 100 ml nira siwalan sesuai dengan konsentrasi inokulum yang 

diinginkan (7,93%,10%,15%,20% dan 22,07% v/v), diinkubasi selama 72 jam 

pada suhu 30°C dan agitasi 105 rpm. 

 



 

 

3.4.2 Tahap I: Penelitian Pendahuluan 

 3.4.2.1 Profil Pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae 

     Flocculant Saccharomyces cerevisiae ditumbuhkan pada medium sintetik 

(glukosa 2%, urea 2% dan yeast extract 1% b/v ) dan diamati Optical density 

(OD) pada λ 600 nm setiap 4 jam selama 32 jam, sehingga didapat kurva 

pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae. 

3.4.2.2 Produksi Etanol flocculant Saccharomyces cerevisiae dengan 

Perlakuan Berbagai Konsentrasi Inokulum 

     Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi inokulum pada produksi etanol, 

digunakan media nira siwalan dengan berbagai konsentrasi inokulum (0; 5; 15 dan 

25% v/v), dengan konsentrasi urea 0,3% v/v. Fermentasi dilakukan pada shaker 

waterbath pada suhu 30°C selama 72 jam. Dilakukan pengujian total gula, kadar 

etanol, pH dan Optical Density (OD). 

3.4.2.3 Produksi Etanol flocculant Saccharomyces cerevisiae dengan 

Perlakuan Berbagai Konsentrasi Urea 

     Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi urea pada produksi etanol, digunakan 

media nira siwalan dengan berbagai konsentrasi urea (0; 0,1; 0,3 dan 0,5% v/v), 

dengan konsentrasi inokulum 15% v/v. Fermentasi dilakukan pada shaker 

waterbath pada suhu 30°C selama 72 jam. Dilakukan pengujian total gula, kadar 

etanol, pH dan Optical Density (OD). 

 

 

 



 

 

3.4.3 Tahap II: Optimasi Fermentasi dengan Metodologi Permukaan Respon 

3.4.3.1 Persiapan Bahan Baku 

     Nira siwalan segar disaring untuk memisahkan dari kotoran. Setelah itu nira 

dipanaskan selama ± 10-15 menit untuk mencegah terjadinya fermentasi alami 

oleh mikroorganisme alami yang terkandung didalam nira siwalan. 

3.4.3.2 Media Fermentasi dan Produksi 

     Media fermentasi nira siwalan ditambahkan urea pada beberapa level 

konsentrasi (0,16; 0,2; 0,3; 0,4 dan 0,44% v/v). Kemudian ditambahkan inokulum 

dari seed kultur dengan berbagai konsentrasi inokulum (7,93; 10; 15; 20 dan 

22,07% v/v). Sesuai dengan 13 perlakuan dari rancangan komposit pusat. 

     Fermentasi dilakukan menggunakan waterbath shaker dengan suhu 30°C dan 

agitasi 105 rpm selama 72 jam. Diamati Optical Density (OD) λ=600 nm, pH dan 

total gula setiap 24 jam. Kemudian diuji kadar etanol pada jam ke 72 

3.4.4 Tahap III: Verifikasi Hasil Prediksi Model Matematis 

     Media fermentasi nira siwalan ditambahkan urea dan inokulum sesuai dengan 

konsentrasi kondisi optimum hasil prediksi model.  

     Fermentasi dilakukan menggunakan waterbath shaker dengan suhu 30°C dan 

agitasi 105 rpm selama 72 jam. Diamati Optical Density (OD) λ=600 nm, pH dan 

total gula setiap 24 jam. Kemudian diuji kadar etanol pada jam ke 72. Selain itu 

juga dilakukan perhitungan yield etanol. 

 

 



 

 

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

     Pengujian total gula bahan baku menggunakan metode DNS (Ceirwyn, 1995). 

Pengujian produk meliputi total gula menggunakan metode DNS (Ceirwyn, 

1995), pengukuran kadar etanol menggunakan Gas Chromatografi dan  

konsentrasi sel dengan Optical Density (OD). 

3.5.2 Analisa Data 

     Analisa data dilakukan dengan software  Design Expert DX  7.1.5 (Stat-Ease 

inc, Minneapolis, MN, USA) menggunakan Metodologi Permukaan Respon 

Rancangan Komposit Pusat. Perbandingan ketepatan antara prediksi dan hasil 

penelitian dengan “analysis of variance”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penelitian Tahap I 

                      

 

 

 

Sterilisasi Suhu 121°C selama 15 menit 

 

 

 

Fermentasi pada kondisi 30°C, 

32 jam, 105rpm 

 

                                       

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Profil Pertumbuhan flocculant Saccharomyces 

cerevisiae 
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Gambar 6. Diagram Alir Produksi Etanol oleh flocculant Saccharomyces 

cerevisiae dengan Perlakuan Berbagai Konsentrasi Inokulum 
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Gambar 7. Diagram Alir Produksi Etanol oleh flocculant Saccharomyces 

cerevisiae dengan Perlakuan Berbagai Konsentrasi Urea 
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Gambar 8. Diagram Alir Optimasi Fermentasi dengan MPR 
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Gambar 9. Diagram Alir Verifikasi Hasil Prediksi Model Matematis 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penelitian Pendahuluan 

4.1.1 Profil pertumbuhan 

     Flocculant Saccharomyces cerevisiae ditumbuhkan pada medium sintetik yang 

terdiri dari glukosa 2% b/v, urea 2% b/v, dan yeast extract 1% b/v lalu diamati 

Optical density (OD) pada λ 600nm setiap 4 jam selama 32 jam. Pada medium 

sintetik ini flocculant Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh dengan baik yang 

ditandai dengan meningkatnya nilai OD pada medium tersebut. Peningkatan nilai 

OD menunjukkan peningkatan jumlah sel. Peningkatan jumlah sel ini terjadi 

akibat adanya pemanfaatan medium yang kaya akan sumber karbon dan nitrogen 

oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae.  

     Pada proses fermentasi batch, fase pertumbuhan mikroorganisme meliputi fase 

lag atau fase adaptasi, fase log pertumbuhan eksponensial, fase stasioner dan fase 

kematian (Waites et al.,2001). Kurva pertumbuhan flocculant Saccharomyces 

cerevisiae tersaji pada Gambar 10.  

 

Gambar 10. Profil Pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae 



 

 

     Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat bahwa fase lag dari flocculant 

Saccharomyces cerevisiae terjadi pada jam ke-0 sampai jam ke-4. Pada fase ini 

inokulum beradaptasi pada lingkungan yang baru karena itu pertumbuhannya 

berjalan lambat. Pada fase ini OD berkisar 0,522-1,171. Fase log atau fase 

pertumbuhan eksponensial terjadi pada kisaran jam ke-4 sampai jam ke-12. Pada 

fase ini pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae berlangsung paling 

cepat karena terjadi katabolisme substrat dalam jumlah besar yang digunakan 

untuk pertumbuhan, sintesa enzim dan sintesa senyawa lainnya. Menurut waites et 

al. (2001), lamanya fase log dipengaruhi oleh konsentrasi sumber karbon pada 

medium, umur dan konsentrasi inokulum. Pada fase ini OD berkisar 1,171-3,562. 

Pertumbuhan optimum dicapai pada kisaran jam ke-12 sampai jam ke-20. Pada 

kisaran waktu ini isolat sangat baik untuk dijadikan inokulum karena jumlahnya 

optimum. 

4.1.2 Pengaruh Konsentrasi Inokulum dan Konsentrasi Urea pada Produksi 

Etanol flocculant Saccharomyces cerevisiae  

4.1.2.1 Produksi Etanol flocculant Saccharomyces cerevisiae dengan 

Perlakuan Berbagai Konsentrasi Inokulum 

     Inokulum atau konsentrasi sel awal merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh pada suatu proses fermentasi. Menurut Agbodo (2007), level 

konsentrasi sel awal menunjukkan pengaruh pada laju fermentasi, konsentrasi 

etanol akhir dan produk yang dihasilkan. 

     Adanya variasi konsentrasi inokulum berpengaruh pada produksi etanol oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae. Pada penelitian ini diuji pengaruh variasi 



 

 

inokulum pada berbagai konsnentrasi (5, 15, dan 25 % v/v) pada konsentrasi urea 

0,3% v/v. Produksi etanol pada berbagai konsentrasi inokulum tersaji pada 

Gambar 11. 

 

Gambar 11. Pengaruh Variasi Konsentrasi Inokulum pada Produksi Etanol 

     Berdasarkan Gambar 11 dapat diketahui produksi etanol paling tinggi terjadi 

pada konsentrasi inokulum 15% (v/v) yaitu 6,04% (b/v). Produksi etanol paling 

rendah terjadi pada konsentrasi inokulum 5% (v/v) yaitu 4,829% (b/v). Data 

produksi etanol secara lengkap tersaji pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh Variasi Konsentrasi Inokulum Pada Produksi Etanol 

Dengan Konsentrasi Urea 0,3 %v/v 

Konsentrasi Inokulum (% v/v) Etanol (% b/v) 

5 4,829 

15 6,04 

25 5,429 

 



 

 

 

4.1.2.2 Produksi Etanol flocculant Saccharomyces cerevisiae dengan   

Perlakuan Berbagai Konsentrasi Urea 

     Senyawa bernitrogen merupakan senyawa yang memegang peranan penting 

pada suatu proses fermentasi. Nitrogen berperan dalam proses pertumbuhan dan 

aktivitas metabolisme sel. Urea merupakan salah satu sumber nitrogen. Nitrogen 

digunakan sebagai bahan pembentuk sel serta sintesa protein dan enzim 

(Rodriguez et al., 2001). 

     Adanya variasi konsentrasi urea berpengaruh pada produksi etanol oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae. Pada penelitian ini diuji pengaruh variasi 

urea pada berbagai konsentrasi (0; 0,1; 0,3; dan 0,5 % v/v) dengan konsentrasi 

inokulum 15 %v/v. Produksi etanol pada berbagai konsentrasi inokulum tersaji 

pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Pengaruh Variasi Konsentrasi Urea pada Produksi Etanol 

     Peningkatan produksi etanol seiring dengan peningkatan konsentrasi urea 

sampai pada titik tertentu dikarenakan urea sebagai sumber nitrogen yang akan 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pembentukan sel serta sintesa protein dan 



 

 

enzim yang penting untuk proses metabolisme (Rodriguez et al., 2001). Jumlah 

sel berpengaruh terhadap etanol yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah sel 

maka produksi etanol juga semakin tinggi sampai pada titik tertentu. 

     Berdasarkan Gambar 12 dapat diketahui produksi etanol paling tinggi terjadi 

pada konsentrasi urea 0,3% (v/v) yaitu 7,236% (b/v). Produksi etanol paling 

rendah terjadi pada konsentrasi urea 0% (v/v) yaitu 5,315% (b/v). Data produksi 

etanol secara lengkap tersaji pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh Variasi Konsentrasi Urea Pada Produksi Etanol Dengan   

Konsentrasi Inokulum 15 %v/v 

Konsentrasi Urea (% v/v) Etanol (% b/v) 

0 5,315 

0,1 6,647 

0,3 7,236 

0,5 6,678 

 

4.2 Optimasi Menggunakan Metodologi Permukaan Respon 

     Faktor yang sangat berpengaruh pada fermentasi produksi etanol adalah 

komposisi medium fermentasi dan konsentrasi inokulum yang digunakan. 

Konsentrasi inokulum dan sumber nitrogen (N) berpengaruh pada produksi etanol 

seperti pada hasil penelitian Tahap I (penelitian pendahuluan). 

     Hasil penelitian tahap I menunjukkan titik-titik optimum produksi etanol pada 

pengaruh konsentrasi konsentrasi urea sebagai sumber N dan pengaruh 

konsentrasi inokulum. Namun demikian, titik optimum produksi etanol pada 

pengaruh kedua fakor tersebut belum diketahui secara pasti. Untuk mengetahui 



 

 

titik optimum pada fermentasi multivariabel digunakan Metodologi Permukaan 

Respon (MPR). MPR adalah salah satu metode yang sesuai untuk 

mengidentifikasi efek dari variabel tunggal dan mencari kondisi optimum pada 

sistem multivariabel secara efisien.   

     Optimasi dilakukan menggunakan rancangan komposit pusat dengan dua 

variabel  bebas (konsentrasi inokulum dan konsentrasi urea) masing-masing 

memiliki tiga level konsentrasi. Rancangan penelitian dengan menggunakan 

rancangan komposit pusat untuk dua variabel independen akan menghasilkan 13 

perlakuan.  

Tabel 10. Variabel Bebas Pada  Penelitian Utama 

Variabel 
Kode Level 

-1,141 -1 0 1 1,414 

Inokulum (% v/v) 7,93 10 15 20 22,07 

Urea (% v/v) 0,16 0,2 0,3 0,4 0,44 

 

     Model-model yang mungkin terpilih untuk menjelaskan data hasil penelitian 

adalah linier, 2FI, kuadratik dan kubik. Analisis pemilihan model dilakukan 

berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of 

Squares), pengujian ketidaktepatan model (lack of Fit Tests) dan ringkasan model 

secara statistik (Model Summary Statistics).  

 

 



 

 

4.2.1 Pemilihan model berdasarkan uraian jumlah kuadrat dari urutan 

model (Sequential Model Sum of Squares) 

     Model terpilih berdasarkan uraian jumlah kuadrat adalah urutan polinomial 

dengan nilai tertinggi dimana syarat model yang diterima bernilai nyata  (p < 5%). 

Tabel 11. Pemilihan Model Berdasarkan Uraian Jumlah Kuadrat Dari 

Urutan Model 

Sumber keragaman 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Mean 

kuadrat F-hitung 

Nilai P 

Prob>F Keterangan 

Mean vs Total 700,90 1 700.9    

Linier vs Mean 0,51 2 0,26 1,21 0,3386  

2FI vs Linier 0,091 1 0,091 0,40 0,5416  

Kuadratik vs 2FI 1,63 2 0,82 14,55 0,0032 Suggested 

Kubik vs Kuadratik 0,30 2 0,15 7,89 0,0284 Aliased 

Residual 0,094 5 0,019    

Total 703,52 13 54,12    

     Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model terpilih untuk dapat 

menjelaskan respon (kadar etanol) adalah model kuadratik vs 2FI, karena 

mempunyai nilai P sebesar < 0,0032  (< 5%) yang menunjukkan bahwa peluang 

keslahan dari model kurang dari 5%, dengan kata lain model tersebut berpengaruh 

nyata untuk dapat menjelaskan respon yang dimaksud. Model kuadratik vs 2FI 

tersebut berstatus disarankan untuk digunakan (suggested) oleh program. Model 

kubik dinyatakan aliased (tidak disarankan) oleh program karena model tersebut 

terlalu  kompleks sehingga tidak mungkin digunakan. Montgomery (2006) 

menyatakan bahwa dalam rancangan komposit pusat dengan dua variabel tidak 

cukup untuk mendukung model kubik secara sempurna. 



 

 

4.2.2 Pemilihan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of 

Fit Tests) 

     Pada pemilihan model ini dianggap tepat apabila ketidaktepatan model 

berpengaruh tidak nyata dengan nilai P yang paling tinggi (p >5%).  dan model 

tersebut berstatus Suggested. 

Tabel 12. Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Model 

Sumber 

keragaman 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Mean 

kuadrat 

F-

hitung 

Nilai P 

Prob>F 

Keterangan 

Linier 2,04 6 0,34 18,32 0,0071  

2FI 1,95 5 0,39 21,01 0,0057  

Kuadratik 0,32 3 0,11 5,72 0,0627 Suggested 

Kubik 0,020 1 0,020 1,09 0,3559 Aliased 

Galat 0,074 4 0,019    

     Tabel 12 menunjukkan bahwa model yang memiliki nilai P yang paling tinggi 

adalah model kuadratik dan kubik yang berarti ketidaktepatan model tersebut 

tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Program memilih model kuadratik 

sebagai model terpilih (suggested) meskipun model kuadratik memiliki nilai P 

yang lebih kecil daripada model kubik. Montgomery (2006) menyatakan bahwa 

dalam rancangan komposit pusat dengan dua variabel tidak cukup untuk 

mendukung model kubik secara sempurna. 

 

 



 

 

4.2.3 Pemilihan model berdasarkan ringkasan model secara statistik (Model 

Summary Statistics) 

     Proses pemilihan model ini berdasarkan ringkasan model secara statistik. 

Parameter statistik yang digunakan untuk memilih model yang tepat difokuskan 

pada R-Kuadrat dan akar R-kuadrat tertinggi (mendekati 1). 

Tabel 13. Pemilihan Model Berdasarkan Uraian Ringkasan Model Secara 

Statistik  

Sumber 

keragaman 

Standar 

Deviasi 

R-Kuadrat Akar R-

Kuadrat 

Prediksi R-

Kuadrat 

PRESS Keterangan 

Linier 0,46 0,1947 0,0337 -0,3607 3,58  

2FI 0,47 0,2292 -0,0277 -1,0288 5,33  

Kuadratik 0,24 0,8505 0,7438 0,0939 2,38 Suggested 

Kubik 0,14 0,9640 0,9137 0,4638 1,41 Aliased 

     Tabel 13 menunjukkan bahwa diantara model-model yang ada yaitu linier, 2FI, 

kuadratik dan kubik, hanya model kuadratik yang menunjukkan status Suggested 

yang berarti bahwa model tersebut disarankan untuk digunakan. Program memilih 

model kuadratik sebagai model terpilih (suggested) meskipun model kuadratik 

memiliki R-Kuadrat dan akar R-kuadrat yang lebih kecil daripada model kubik. 

Montgomery (2006) menyatakan bahwa dalam rancangan komposit pusat dengan 

dua variabel tidak cukup untuk mendukung model kubik secara sempurna. 

Berikut bentuk umum persamaan regresi untuk model kuadratik: 

γ = -1,12525 + 0,50952 X1 + 30,38589 X2 – 0,30100 X1 X2 – 0,012647 X1
2
 –  

40,51750 X2
2
        (1) 



 

 

     Nilai prediksi dari produksi etanol menggunakan persamaan (1) dibandingkan 

dengan data penelitian tersaji pada Tabel 14 

Tabel 14. Data Hasil Penelitian dan Prediksi Produksi Etanol 

No. 
Variabel Kode Variabel Sebenarnya 

Konsentrasi etanol 

(% b/v) 

X1 X2 

Konsentrasi 

Inokulum 

(%) 

Konsentrasi 

Urea (%) 
Aktual Prediksi 

1 -1 -1 10 0,2 6,247 6,559 

2 1 -1 20 0,2 7,284 7,259 

3 -1 1 10 0,4 7,047 7,173 

4 1 1 20 0,4 7,482 7,269 

5 -1,414 0 7,93 0,3 7,162 6,873 

6 1,414 0 22,07 0,3 7,247 7,436 

7 0 -1,414 15 0,16 6,938 6,774 

8 0 1,414 15 0,44 7,115 7,211 

9 0 0 15 0.3 7,602 7,786 

10 0 0 15 0.3 7,765 7,786 

11 0 0 15 0.3 7,877 7,786 

12 0 0 15 0.3 7,956 7,786 

13 0 0 15 0.3 7,733 7,786 

 

Uji Analisa Ragam (ANOVA) dari model secara lengkap tersaji pada Tabel 15 

 

 

 



 

 

Tabel 15. Hasil Analisa Ragam (ANOVA) dari Model 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 
DB 

Mean 

Kuadrat 
Nilai F 

Nilai P 

Prob > F 
 

Model 2.24 5 0.45 7.97 0.0083 Significant 

A-isolat 0.32 1 0.32 5.65 0.0491 Significant 

B-urea 0.19 1 0.19 3.47 0.1047  

AB 0.091 1 0.091 1.61 0.2444 
Not 

significant 

A
2 0.70 1 0.70 12.39 0.0097 Significant 

B
2 1.14 1 1.14 20.35 0.0028 Significant 

Residual 0.39 7 0.056    

Lack of fit 0.32 3 0.11 5.72 0.0627 
Not 

significant 

Pure Error 0.074 4 0.019    

Cor Total 2.63 12     

 

Std.Dev 0.24 R-Kuadrat 0.8505 

Mean 7.34 Akar R-Kuadrat 0.7438 

PRESS 2.38 Pred R-Kuadrat 0.0939 

    

  Dari Tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa model, A-isolat, A
2
 dan B

2
 

menunjukkan pengaruh signifikan pada produksi etanol. Apabila nilai P (Prob>F) 

kurang dari 0,0500 berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Pengujian 

ketidaktepatan (Lack  of  fit) tidak menunjukkan signifikan yang berarti bahwa 

ketidaktepatan pengujian tidak berpengaruh nyata terhadap respon.  

     A
2
 signifikan menunjukkan bahwa konsentrasi inokulum memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap produksi etanol. Konsentrasi inokulum adalah banyaknya sel 



 

 

awal yang dimasukkan kedalam medium fermentasi. Sel inilah yang akan 

menghasilkan etanol sebagai hasil metabolitnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Agbodo (2007) bahwa level konsentrasi sel awal menunjukkan pengaruh pada laju 

fermentasi, konsentrasi etanol akhir dan produk yang dihasilkan. Semakin tinggi 

konsentrasi inokulum sampai pada titik tertentu akan menghasilkan etanol yang 

tinggi. Konsentrasi inokulum ini harus disesuaikan dengan banyaknya substrat 

yang ada didalam medium fermentasinya. Jumlah inokulum, komposisi medium 

fermentasi, dan kondisi fermentasi dapat mempengaruhi hasil fermentasi 

(Quintero et al., 2006). 

     B
2
 signifikan menunjukkan bahwa konsentrasi urea juga memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap produksi etanol. Dalam penelitian ini urea digunakan sebagai 

sumber nitrogen yang bermanfaat dalam fermentasi etanol. Menurut 

Dharmadhikari (2005), nitrogen berperan dalam pertumbuhan dan aktivitas 

metabolik dari suatu mikroorganisme, nitrogen diperlukan sebagai bahan 

pembentuk sel dan sintesa protein. Menurut Boris (2002), urea akan 

terdegradasmi menjadi amonia (NH4
+
), amonia ini nantinya akan berikatan 

dengan α-ketoglutarat membentuk glutamat, glutamat berikatan dengan amonia 

membentuk glutamin. Glutamat dan glutamin ini merupakan komponen penyusun 

protein yang bermanfaat untuk pertumbuhan sel dan metabolisme sel. 

     AB tidak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada interaksi antara konsentrasi inokulum dan konsentrasi urea. 

Artinya kedua faktor tersebut tidak saling mempengaruhi namun masing-masing 

faktor memiliki pengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. 



 

 

     Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai koefisien determinasi R
2
 = 0,8505 

yang menunjukkan bahwa 85,05% variasi sampel pada produksi etanol 

dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai R
2
 juga menunjukkan bahwa hanya 

14,95 % variasi yang tidak dijelaskan oleh model. 

     Keakuratan model juga dapat diketahui dari perbandingan nilai aktual 

penelitian dengan prediksi dari model. Distribusi sebaran nilai aktual dan nilai 

prediksi yang dinyatakan sebagi garis linier tersaji pada Gambar 13. Hasil prediksi 

model (predicted) dinyatakan sebagai garis lurus dan nilai aktual hasil penelitian 

(actual) dinyatakan sebagai kotak. Berdasarkan Gambar 13 dapat diketahui nilai 

aktual penelitian tersebar mendekati garis linier (hasil prediksi model). Hal ini 

menunjukkan deviasi yang rendah. Sesuai dengan uji ANOVA nilai standar 

deviasi menunjukkan nilai 0,24. Nilai standar deviasi yang rendah ini 

menunjukkan bahwa model memiliki keakuratan yang baik atau model fit. 

 

Gambar 13. Distribusi sebaran nilai aktual dan prediksi produksi etanol  

 



 

 

     Dengan menggunakan persamaan model (1) dapat diprediksikan level optimum 

dari inokulum dan urea dalam fermentasi produksi etanol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Respon Permukaan dan Plot Kontur Inokulum dan Urea Pada 

Produksi Etanol 

     Pada Gambar 14 menunjukkan bahwa produksi etanol tertinggi dicapai pada 

level inokulum 16,41 %v/v dan urea 0,31 %v/v. Pada kondisi optimum ini 

prediksi model terhadap etanol yang dihasilkan adalah 7,82554  %(v/v). Pengujian 



 

 

hasil prediksi produksi etanol oleh model selanjutnya diverifikasi dengan 

melakukan pengujian secara empiris pada uji kondisi optimum. 

4.3 Verifikasi Kondisi Optimum Hasil Prediksi Model 

     Pada tahap ini dilakukan pengujian kondisi optimum hasil prediksi model 

secara empiris. Data perbandingan hasil prediksi dan aktual penelitian tersaji pada 

Tabel 16 

Tabel 16. Perbandingan Prediksi Model dan Hasil Penelitian Kondisi 

Optimum      Produksi Etanol 

Variabel Nilai Optimum Produksi etanol % (b/v) 

Aktual Prediksi 

Inokulum (% v/v) 16,41 7,705 7,82554 

Urea (% v/v) 0,31 

      

     Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui selisih nilai prediksi dan aktual adalah 

0,12054 % (b/v)  yang berarti bahwa terdapat kesamaan yang tinggi antara hasil 

prediksi model dan aktual hasil penelitian. Hal ini menunjukkan keakuratan model 

matematis yang dihasilkan serta kemampuan aplikasi MPR untuk optimasi 

produksi etanol. 

     Selain pengukuran kadar etanol akhir, pada kondisi optimum juga dilakukan 

pengamatan beberapa parameter lainnya setiap 24 jam. Hasil beberapa parameter 

pada kondisi optimum tersaji pada Tabel 17. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 17. Data Analisa Kondisi Optimum 

Jam Total Gula 

%(b/v) 

pH OD sel 

0 11,443 4,11 1,542 

24 8,379 3,67 3,3 

48 4,489 3,65 4,176 

72 3,481 3,63 5,46 

     Hasil penelitian menunjukkan penurunan total gula selama fermentasi. Kadar 

total gula menurun dari 11,443 %(b/v) menjadi 3,481 %(b/v). Penurunan ini 

diakibatkan karena konsumsi gula oleh flocculant Saccharomyces cerevisiae. Gula 

dimanfaatkan sebagai sumber karbon bagi pembentukan senyawa metabolit 

melalui jalur Embden-Meyerhoff Parnas (EMP). Penurunan gula ini diikuti 

dengan peningkatan OD sel. Hal ini menunjukan bahwa gula dimanfaatkan oleh 

flocculant Saccharomyces cerevisiae  untuk pertumbuhan sel dan aktifitas 

metabolisme. 

     Selain itu juga terjadi penurunan pH dari 4,11 menjadi 3,63. Hal ini disebabkan 

karena adanya senyawa asam-asam organik yang diproduksi oleh flocculant 

Saccharomyces cerevisiae seperti asam laktat yang dihasilkan selama proses 

glikolisis melalui jalur Embden-Meyerhoff Parnas (EMP). Namun perubahan  pH 

selama proses fermentasi masih berada dikisaran pH normal bagi pertumbuhan 

khamir, yakni pH 3 – 6. 

     Penentuan efisiensi fermentasi bukan didasarkan oleh konsentrasi produk 

tertinggi yang dihasilkan dari suatu proses namun ditentukan oleh yield. Semakin 

tinggi nilai yield-nya maka semakin efisien proses fermentasi tersebut karena 



 

 

melalui yield dapat dilihat efisiensi penggunaan substrat glukosa oleh mikroba 

untuk mengasilkan etanol dengan konsentrasi tertentu.  

     Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat dihitung juga yield produksi 

etanol dengan persamaan (2): 

 

 

Yield etanol 96,7% menunjukkan bahwa efisiensi fermentasi sebesar 96,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Optimasi menggunakan Metodologi Permukaan Respon memungkinkan untuk 

menguji beberapa faktor pada beberapa level yang berbeda dengan perlakuan 

yang lebih sedikit serta menghasilkan sistem model dan titik optimum dengan 

presisi yang lebih tinggi. Hasil perhitungan model menunjukkan bahwa inokulum 

dan urea berpengaruh nyata terhadap produksi etanol. Sedangkan ketidaktepatan 

model (lack of fit) tidak berpengaruh nyata terhadap produksi etanol. 

     Hasil penelitian menunjukkan kondisi fermentasi optimum untuk produksi 

etanol dari nira siwalan menggunakan flocculant Saccharomyces cerevisiae 

adalah konsentrasi inokulum 16,41 % v/v dan konsentrasi urea 0,31 % v/v. Pada 

kondisi optimum ini prediksi model terhadap etanol yang dihasilkan adalah 

7,82554 % b/v. 

     Hasil verifikasi kondisi optimum yang disarankan oleh model terhadap etanol 

yang dihasilkan adalah 7,705 % b/v. Perbedaan yang tidak signifikan antara hasil 

prediksi model dan hasil verifikasi menunjukkan akurasi dan kemampuan aplikasi 

Metodologi Permukaan Respon untuk optimasi produksi etanol. 

5.2 Saran  

     Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh suhu, pH, agitasi, dan 

konsentrasi gula terhadap produksi etanol. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

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

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

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

hingga larut sempurna. Larutkan 200 gr garam Rochell dan 0,5 gr 

Na2SO3 denga 250 ml aquades. Setelah masing- masing bahan terlarut 

masukkan garam Rochell ke dalam larutan DNS dan aduk hingga 

homogen, lalu tambahkan aquades hingga mencapai 1000 ml. 

Pembuatan Kurva Standart 

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

mg/50 ml) larutan gula standart, tambahkan aquades sampai total 

volume masing-masing tabung reaksi 2 ml. 

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

reaksi, kemudian ditutup. 

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

air mendidih). 

d. Dinginkan dan pindahkan dalam kuvet, baca pada absorbansi 575 nm. 

e. Dibuat kurva standart antara absorbansi dengan mg glukosa 



 

 

 

 

2. Analisa Total gula(Ceirwyn, 1995) 

a. Penentuan total gula dilakukan dengan menghidrolisa gula non 

pereduksi menjadi gula reduksi dengan mencampur 2 ml sampel 

dengan 0,2 ml HCl 2M dan didihkan selama 30 menit. 

b. Campuran kemudian didinginkan dan dinetralkan dengan NaOH. 

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

diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

d. Dihitung kadar gula reduksi dengan memasukkan nilai absorbansi pada 

persamaan kurva baku.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Prosedur Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk, 1989) 

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

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih 

dahulu. 

b. pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, 

kemudian elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti buffer 

dan dikeringkan dengan tissue. 

c. Celupkan elektroda pada sampel, set pengukuran pH. 

d. Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan 

yang stabil. 

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

elektroda dicuci terlebih dahulu dengan aquades serta dikeringkan 

dengan tissue. 

4. Prosedur Analisa Etanol dengan Gas Chromatography (GC) 

a. Perhitungan Standart 

a. Ditimbang standart etanol 

b. Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

c. Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

d. Hasil kromatogram dianalisis 

 

 

 

 



 

 

b. Perhitungan 

a. Berat etanol dibandingkan dengan berat standart asam propionat 

(ratio berat) 

b. Area etanol dibandingkan dengan area asam propionat (ratio area) 

c. Kurva validasi yang menghubungkan berat ratio etanol (sumbu X) 

dan area ratio (sumbu Y) 

d. Dianalisa untuk mencari intersept dan slope termasuk tingkat 

kepercayaan R
2 
 

e. Hasil dari point 4 digunakan untuk perhitungan sampel 

c. Prosedur Sampel 

a. Ditimbang standart etanol 

b. Ditimbang standart propionat (sebagai pembanding) 

c. Diinjeksikan ke dalam 1 mikron 

d. Hasil kromatogram dianalisis 

d. Perhitungan Sampel 

a. Area etanol dibandingkan denagn area asam propionat (ratio area) 

b. Hasil ratio (point 1) dimasukan ke persamaan regresi (berat ratio 

etano) 

c. Hasil dari point 2 dikalikan dengan berat asam propionat 

d. Hasil etanol dibagi dengan berat sampel, lalu dikalikan dengan 

100% = persen etanol 



 

 

 

 

5.  Analisa OD sel dengan spektrofotometer (Modifikasi Jennifer,2005) 

Persiapan sampel: 

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

selama  10 menit 

2. Sampel dalam  deflocculation buffer di sentrifuse dingin 7000 rpm 

3. Super natan dibuang sehingga tersisa pelet saja 

4. Ditambahkan 3 ml deflocculation buffer  

5. Sampel siap 

 

Analisa sampel: 

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

berbeda sebanyak ± 3 mL 

2. Dilakukan pembacaan OD sampel pada panjang gelombang 600 nm 

setelah dikalibrasi dengan blanko 



 

 

Lampiran 2. Data Analisa 

2.1 Pengaruh Konsentrasi Inokulum 

Jam ke 
 Inokulum 

(% v/v) 
OD sel pH 

Total gula 

(% b/v) 

Etanol  

(% b/v) 

0 5 1,871 4,09 8,24 

_ 

 15 1,781 4,12 9,79 

 25 1,9 4,09 7,51 

24 5 3,388 3,75 6,96 

 15 3,644 3,73 6,35 

 25 3,534 3,79 5,10 

48 5 5,454 3,7 0,27 

 15 5,232 3,65 0,31 

 25 5,463 3,72 0,23 

72 5 5,448 3,64 0,055 4,83 

 15 5,136 3,62 0,076 6,04 

 25 5,256 3,63 0,1 5,429 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. 2 Pengaruh Konsentrasi Urea 

Jam ke 
 Urea 

(% v/v) 
OD sel pH 

Total gula 

(% b/v) 

Etanol  

(% b/v) 

0 0 1,829 3,96 11,443 

_ 

 0,1 1,765 3,95 11,510 

 0,3 1,768 4 11,932 

 0,5 1,886 3,98 11,375 

24 0 2,792 3,95 5,696 

 0,1 3,164 3,96 6,354 

 0,3 3,5 3,93 6,367 

 0,5 3,286 3,93 5,810 

48 0 3,158 3,98 0,573 

 0,1 3,708 3,13 0,565 

 0,3 3,656 3,11 0,152 

 0,5 3,512 3,32 0,135 

72 0 3,23 3,05 0,291 5,13 

 0,1 3,668 3,3 0,308 6,647 

 0,3 3,512 3,59 0,097 7,236 

 0,5 5,256 3,28 0,067 6,678 

 

 

 



 

 

2.3 Profil Pertumbuhan flocculant Saccharomyces cerevisiae 

Waktu (jam) OD sel 

0 0,522 

4 1,171 

8 1,999 

12 3,562 

16 3,56 

20 3,656 

24 3,584 

28 3,628 

32 3,678 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Optimasi menggunakan Metodologi Permukaan Respon 

Inokulum 

(% v/v) 

Urea 

(% v/v) 

pH OD sel 

Total gula         

(% b/v) 

T0 T72 T0 T72 T0 T72 

10 0,2 4,05 3,59 1,428 6,028 15,69 0,083 

20 0,2 4,07 3,61 1,487 6,28 16 0,204 

10 0,4 4,09 3,61 1,402 5,744 16 0,089 

20 0,4 4,1 3,63 1,257 6,364 14,28 0,36 

7,93 0,3 4,09 3,63 1,577 5,264 15,07 0,16 

22,07 0,3 4,07 3,6 1,675 6,68 16,39 0,37 

15 0,16 3,95 3,58 1,591 5,264 15,32 0,187 

15 0,44 4,13 3,63 1,427 5,888 14,90 0,284 

15 0.3 4,08 3,63 1,367 5,312 15,66 0,215 

15 0.3 4,11 3,64 1,542 5,46 15,85 0,198 

15 0.3 4,13 3,58 1,537 6,2 16 0,353 

15 0.3 4,11 3,68 1,552 5,556 15,07 0,163 

15 0.3 4,12 3,7 1,571 6,064 14,38 0,083 



 

 

2.4 Verifikasi kondisi optimum 

Jam ke 

Inokulum 

(% v/v) 

Urea       

(% v/v) 

pH OD sel 

Total gula         

(% b/v) 

0 

16,41 0,31 

4,11 1,542 11,443 

24 3,67 3,3 7,240 

48 3,65 4,176 4,489 

72 3,63 5,46 3,48 

 

 


