
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Glukosa cair adalah produk setengah jadi yang merupakan hasil olahan 

dari pati atau polisakarida lain seperti selulosa dengan hidrolisis menggunakan 

asam kuat atau enzim. Industri yang memanfaatkan glukosa antara lain industri 

kembang gula (permen), biskuit, es krim, dan industri farmasi. Namun saat ini  

glukosa juga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. 

Produksi glukosa selama ini dibuat dengan hidrolisis pati menggunakan enzim α- 

amilase dan glukoamilase, dengan bahan dasar pati tapioka, sagu, jagung, 

kentang,dan ubi jalar ( Redley, 1992 ). 

Penelitian ini membuat sirup glukosa sebagai bahan dalam pembuatan 

bioetanol untuk menanggulangi krisis energi yang terjadi saat ini, dengan 

menggunakan bahan baku yang banyak terdapat di alam dan melimpah  serta 

dapat diperbarui. Saat ini teknologi proses pembuatan etanol berbahan baku 

tepung jagung di Amerika sudah dijalankan (Sun and Cheng, 2002). Hal ini justru 

dikhawatirkan terjadi kompetisi antara ketersediaan bahan baku untuk pangan, 

pakan dan untuk sumber energi (Anonymous, 2008; Anonymous, 2007
b
; Sun and 

Cheng, 2002). Sumber bahan baku potensial yang ketersediaannya melimpah, 

belum banyak dimanfaatkan dan mengandung gula sederhana yang dapat diubah 

menjadi etanol adalah bahan-bahan lignoselulosa (Anonymous, 2007
a
; Mosier et 

al., 2005; Sun and Cheng, 2002). 

Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, 

melainkan selalu berikatan dengan bahan lain yaitu lignin dan hemiselulosa. 
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Bahan-bahan lignoselulosa ini jarang dimanfaatkan namun melimpah sebagai 

limbah. Salah satunya adalah limbah padat pabrik gula yang banyak mengandung 

lignoselulosa. 

Indonesia merupakan negara penghasil gula. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya pabrik-pabrik gula yang berdiri di Indonesia. Banyaknya gula yang 

dihasilkan  memerlukan bahan baku tebu yang banyak pula. Perkebunan tebu di 

Indonesia menempati luas areal ± 321 ribu hektar. Pada tahun 2007 produksi tebu 

Indonesia mencapai 21 juta ton (Witono, 2007). Limbah hasil penggilingan tebu 

yang biasa disebut ampas tebu (bagas) akan melimpah seiring dengan banyaknya 

tebu yang diolah menjadi gula. 

Rata-rata bagas yang diperoleh 35-40% dari setiap tebu yang diproses. 

Produksi tebu di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 21 juta ton maka potensi 

ampas yang dihasilkan sekitar 6 juta ton ampas per tahun (Witono, 2007). Selama 

ini hampir di setiap pabrik gula tebu menggunakan bagas sebagai bahan bakar 

boiler sebanyak 50% dan 50% sisanya ditimbun sebagai buangan yang memiliki 

nilai ekonomi yang rendah. Penimbunan bagas dalam waktu tertentu juga akan 

menimbulkan permasalahan bagi pabrik. Mengingat bahan ini mudah terbakar, 

mengotori lingkungan sekitar, dan menyita lahan yang luas untuk 

penyimpanannya (Lavarack et al., 2002).  

Bagas  mengandung lignoselulosa yang dapat dipecah menjadi glukosa 

yang akhirnya nanti diubah menjadi etanol dengan proses fermentasi. Komponen 

lignoselulosa pada bagas harus dipisahkan melalui suatu pengolahan awal 

(pretreatment), sehingga ketiga komponen lignoselulosa pada bagas dapat 

dimanfaatkan secara terpisah dan maksimal. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu 
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penelitian untuk mengetahui metode yang lebih efektif dalam proses delignifikasi. 

Proses delignifikasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara metode 

kimia (H2O2 dan H2SO4) dan biologi (jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Manakah proses pretreatment ampas tebu yang terbaik dari metode kimia 

(H2O2 dan H2SO4) dan biologi dengan jamur tiram putih untuk 

menghasilkan selulosa?  

2. Apakah ada pengaruh konsentrasi dan lama proses pretreatment terhadap 

delignifikasi untuk menghasilkan selulosa? 

3. Apakah ada pengaruh konsentrasi enzim dan lama inkubasi terhadap 

proses hidrolisis enzimatis selulosa untuk menghasilkan sirup glukosa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perlakuan terbaik dari 3 jenis  proses pretreatment ampas tebu 

(bagas) yakni metode kimia (H2O2 dan H2SO4), dan biologi dengan jamur 

tiram putih untuk menghasilkan selulosa. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama proses pretreatment terhadap 

proses delignifikasi untuk menghasilkan selulosa. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi enzim dan lama inkubasi terhadap 

proses hidrolisis enzimatis selulosa untuk menghasilkan sirup glukosa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah 

menawarkan pemanfaatan ampas tebu (bagas) menjadi sirup glukosa sebagai 

bahan baku bioetanol untuk menagani krisis energi. Serta memberikan informasi 

kepada masyarakat metode pretreatmen yang efektif dalam proses delignifikasi 

limbah ampas tebu (bagas). 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Metode pretreatment yang dilakukan dapat menghasilkan selulosa yang 

tinggi sehingga dapat menghasilkan sirup glukosa secara optimal saat proses 

hidrolisis enzimatis. 

 

 


