
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam  pembuatan sirup glukosa pada 

penelitian ini adalah bagas tebu. Bagas tebu merupakan bahan berlignoselulosa 

yang memiliki 3 polimer, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Bagas tebu 

berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan glukosa karena bagas 

tebu memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Menurut Dawson and 

Boopathy (2008), kandungan selulosa dan lignin bagas sekitar 30% dan 21%. 

Sebelum bagas tebu diolah untuk dijadikan sirup glukosa, terlebih dahulu 

perlu dilakukan analisa bahan baku dengan melakukan pengukuran kadar selulosa 

menggunakan metode Chesson (Datta, 1981) dan kadar lignin dengan metode 

Klason (TAPPI,1992). Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa kadar 

selulosa pada bagas sebesar 33,71% dan kadar lignin sebesar 21,11%. Hasil 

pengukuran tersebut sesuai dengan pernyataan Dawson and Boopathy (2008) 

yang menyatakan bahwa kadar selulosa dan bagas sekitar 30% dan 21 %. Tetapi 

hasil pengukuran kadar selulosa dan lignin pada penelitian ini masih kurang 

sesuai dengan penelitian Euis Hermiati,dkk (2010) bahwa kandungan selulosa 

bagas tebu sebesar 50% dan kandungan lignin 25%. Perbedaan ini mungkin 

disebabkan oleh pemilihan metode pengukuran kadar selulosa dan lignin yang 

berbeda, di mana setiap metode pengukuran memiliki tingkat keakuratan yang 

berbeda pula sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda. 

Bagas tebu, seperti halnya bahan lignoselulosa yang lain yang 

mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin, tidak dapat dipisahkan menjadi 
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komponen yang siap untuk dapat digunakan. Proses pretreatment perlu dilakukan 

untuk memisahkan komponen-komponen tersebut. Telah dikenal berbagai macam 

metode pretreatment, diantaranya dengan cara fisik, kimia, dan biologi. Pada 

penelitian ini, dilakukan proses pretreatment dengan cara biologi menggunakan 

jamur tiram putih (Pleuratus ostreatus) dan cara kimia menggunakan asam sulfat 

(H2SO4) dengan konsentrasi rendah dan alkali peroksida (H2O2). 

 

4.2 Preteatment Bagas Tebu oleh Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Jamur tiram putih merupakan salah satu dari jenis jamur pelapuk putih 

yang sering digunakan untuk proses pretreatment dengan cara biologi. Jamur 

tiram putih memiliki kemampuan untuk mendegradasi lignin karena memiliki 

enzim-enzim yang dapat mendegradasi lignin. Enzim-enzim pendegradasi lignin 

tersebut, menurut Perez  (2002) diantaranya terdiri dari enzim lakase (polifenol 

oksidase), lignin peroksidase (Li-P) dan mangan peroksidase (Mn-P). 

Pada penelitian ini, bagas tebu digunakan sebagai media pertumbuhan 

jamur tiram putih. Sebelum digunakan sebagai media pertumbuhan jamur tiram 

putih, terlebih dahulu dilakukan penyeragaman ukuran bagas tebu dengan ukuran 

40 mesh. Proses penumbuhan jamur tiram dilakukan selama 2-8 minggu dan 

dianalisa kadar lignin dan selulosa bagas tebu akibat aktivitas pertumbuhan jamur. 

Kadar lignin bagas tebu yang telah ditreatment dengan jamur tiram putih selama 

2-8 minggu disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kadar Lignin Bagas Tebu pada Berbagai Lama Inkubasi oleh Jamur 

Tiram Putih 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semakin lama waktu inkubasi, 

kadar lignin bagas tebu cenderung mengalami penurunan. Penurunan kadar lignin 

yang paling tinggi terjadi pada minggu ke-6 setelah inkubasi, yaitu dengan nilai 

kadar lignin sebesar 13,31%. Hal ini menunjukkan bahwa 6 minggu merupakan 

waktu yang optimal untuk mendegradasi lignin oleh jamur tiram putih. 

Selama inkubasi, jamur tiram putih tumbuh dan mengeluarkan enzim-

enzim pendegradasi lignin sehingga kadar lignin pada bagas tebu menjadi turun. 

Dengan waktu inkubasi yang semakin lama, maka jamur yang tumbuh dengan 

memanfaatkan nutrisi yang terkandung pada bagas tebu akan semakin banyak 

sehingga semakin banyak jamur tiram putih yang akan mendegradasi lignin. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Perez (2002) bahwa pemberian jamur terhadap bagas 

tebu menyebabkan turunnya kadar lignin dan jamur yang tumbuh sebanding 

dengan enzim yang dihasilkan seperti enzim peroksidase, fenol-oksidase dan 

laccase. 

Dari Tabel 2 bila dibandingkan kadar lignin pada minggu ke-6 maka 

terjadi kenaikan kadar lignin pada minggu ke-8, yaitu dari 13,31% menjadi 

13,38%. Namun, kenaikan yang terjadi ini tidak signifikan sebab kenaikan antara 

minggu ke 6 dan minggu ke 8 sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa kadar 

lignin bagas tebu dengan inkubasi 6 minggu dan 8 minggu tetap konstan. 

Lama Inkubasi Lignin (%) 

0 20,1554 

2 18,2443 

4 15,1773 

6 13,3060 

8 13,3899 
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Penurunan kadar lignin bagas tebu setelah proses pretreatment dengan 

jamur tiram putih akan meningkatkan kadar selulosa pada bagas tebu, dimana 

semakin turun kadar lignin pada bagas tebu maka kadar selulosa yang terukur 

akan meningkat sebab lignin yang menyelubungi kadar selulosa berkurang. Kadar 

selulosa yang dihasilkan akibat proses pretreatment  bagas tebu selama 8 minggu 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kadar Selulosa Bagas Tebu pada Berbagai Lama Inkubasi oleh Jamur 

Tiram Putih 

 

Lama Inkubasi Selulosa (%) 

0 33,4480 

2 34,9641 

4 37,3282 

6 37,589 

8 35,9856 

10 36,6906 

 

 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa terjadi kecenderungan adanya 

peningkatan kadar selulosa selama inkubasi 8 minggu. Peningkatan paling tinggi 

terjadi pada minggu ke-6 setelah inkubasi, yaitu dengan kadar selulosa sebesar 

37,59% dan mengalami penurunan pada minggu ke-8 yaitu menjadi 35,98%.   

Peningkatan kadar selulosa disebabkan karena terjadinya penurunan 

lignin, dimana sebelum dilakukan proses delignifikasi lignin masih menyelubungi 

selulosa, sehingga selulosa masih belum terlalu banyak terukur. Akibat proses 

delignifikasi tersebut, lignin akan terdegradasi dan selulosa terukur lebih banyak.  

Pada minggu ke-8, kadar selulosa mengalami penurunan yaitu 35,98%. 

Penurunan ini menurut Chang and Miles (1989) disebabkan karena jamur tiram  

selama pertumbuhannya memerlukan nutrisi berupa senyawa karbon, nitrogen, 
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vitamin, dan mineral. Selain itu jamur juga membutuhkan selulosa, lignin, 

karbohidrat dan serat. Dari pernyataan tersebut memungkinkan bahwa kadar 

selulosa yang turun diakibatkan karena jamur menggunakan selulosa sebagai 

nutrisi untuk pertumbuhannya seiring dengan lama waktu inkubasinya. 

Lama waktu delignifikasi dengan metode pretreatment jamur tiram putih 

dapat mempengaruhi kadar selulosa dan lignin yang ada pada bagas tebu. 

Semakin lama pretreatment jamur tiram putih dilakukan maka kandungan lignin 

akan menurun, namun juga akan berdampak pada terjadinya degradasi 

hemiselulosa dan selulosa (Eaton and Hale, 1993). Sehingga penentuan waktu 

yang tepat pada proses delignifikasi juga harus diperhatikan dengan baik. 

Hasil terbaik pada proses delignifikasi ditunjukkan pada lama waktu 6 

minggu. Dimana terdapat pola yang sama yaitu terjadinya peningkatan pada kadar 

selulosa dan penurunan pada kadar lignin. Hasil menunjukkan pada proses 

delignifikasi lama waktu 6 minggu terjadi peningkatan yang semula kadar selulosa 

sebanyak 33,70% pada bagas tebu tanpa pretreatment meningkat menjadi 37,58% 

setelah mengalami inkubasi selama 6 minggu, sehingga diperolah persentase 

kenaikan selulosa sebesar 11,54%. Sedangkan pada kadar lignin, mengalami 

penurunan dari yang semula 21,11% pada bagas tebu tanpa pretreatment menurun 

menjadi 13,31% setelah inkubasi selama 6 minggu dengan persentase penurunan 

kadar lignin sebesar 36,59%.  

 

4.3 Pretreatment Bagas tebu dengan menggunakan Alkali Peroksida 

Proses pretreatment dengan metode alkali peroksida (H2O2) ini dilakukan 

dengan berbagai konsentrasi yaitu 1%, 3% dan 5% (v/v). Variasi lama inkubasi 
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juga dilakukan yakni selama 24, 48 dan 72 jam. Penambahan alkali peroksida 

dengan berbagai konsentrasi dan lama inkubasi dimaksudkan untuk mendapatkan 

kondisi yang tepat dalam mendegradasi lignin sehingga diperoleh kadar selulosa 

yang tinggi.  

Proses pretreatment dilakukan pada pH11,5 dengan cara menambahkan 

NaOH 2N agar alkali peroksida efektif dalam mendegradasi lignin. Sesuai dengan 

pernyataan Gould (1984) yang menyatakan bahwa semakin basa pH sistem, maka 

laju dekomposisi alkali peroksida dalam mendegradasi lignin akan semakin cepat. 

Struktur kimia lignin juga mengalami perubahan pada kondisi suhu tinggi dimana 

pada suhu tinggi lignin akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil sehingga 

lignin akan terlepas dari selulosa. Oleh karena itu,  untuk meningkatkan 

efektivitas degradasi lignin dari senyawa kompleks maka ditambahkan perlakuan 

pemanasan (autoklaf pada suhu 121
0
C selama 15 menit) setelah proses 

pretreatment.  

Akibat proses degradasi lignin oleh alkali peroksida akan ditunjukkan 

dengan adanya penurunan berat sampel pada akhir proses pretreatment. Semakin 

tinggi persentase penurunan berat sampel diharapkan lignin yang terdegradasi 

akan semakin tinggi. Secara lengkap persentase penurunan berat sampel disajikan 

dalam Tabel 4.   

Tabel 4. Persentase Penurunan Berat Sampel Akibat Pengaruh Konsentrasi Alkali 

Peroksida dan Lama Inkubasi  

 

Konsentrasi Alkali 

Peroksida (%) 

Lama inkubasi 

(jam) 

Berat Awal 

(g) 

Berat 

Akhir (g) 

Penurunan 

Berat (%) 

1 

24 5,00 3,71 25,95 

48 5,00 3,67 26,63 

72 5,00 3,85 22,93 
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3 

24 5,00 3,18 36,49 

48 5,01 3,11 37,94 

72 5,01 3,07 38,70 

5 

24 5,00 2,91 41,83 

48 5,00 2,96 40,86 

72 5,00 2,92 41,73 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa ketiga jenis konsentrasi 

hidrgen peroksida menunjukkan penurunan berat yang semakin tinggi. Hasil 

penurunan berat paling tinggi terjadi pada konsentrasi hidrogen peroksida 5% 

yaitu sebesar 41,83%. Dari Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa persentase penurunan 

berat sampel pada konsentrasi 5% dengan berbagai lama inkubasi menunjukkan 

tingkat penurunan sampel tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi alkali 

peroksida yang terbaik  dalam mendegradasi lignin dengan persentase penurunan 

berat tertinggi diperoleh pada konsentrasi 5%.   

Gould (1984) menyatakan bahwa pada reaksi pretreatment dengan H2O2, 

reaksi sangat bergantung pada pH. Pada pH 11,5-11,6 H2O2 akan terdisosiasi 

dengan reaksi sebagai berikut: 

H2O2 → H
+
 + HOO

-
 

Anion hidroperoksi  (HOO
-
) akan bereaksi dengan dengan H2O2 yang tidak 

terdisosiasi dan membentuk radikal hidroksil (OH
-
) yang sangat aktif dan 

merupakan nukleofil kuat dan super oksida (O2). OH
- 

akan menyerang gugus 

karboksil pada lignin dan menyebabkan oksidasi struktur lignin sehingga 

memutuskan ikatannya.  
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Oksidasi struktur lignin ditunjukkan dengan persentase penurunan berat 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. Penurunan berat yang semakin tinggi 

mengindikasikan bahwa proses delignifikasi telah efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin besar penurunan berat, maka kadar lignin yang terkandung dalam 

sampel semakin rendah dan kadar selulosa semakin tinggi. Secara lengkap kadar 

lignin dan selulosa hasil pretreatment pada masing-masing perlakuan ditunjukkan 

pada Tabel 5.  

Tabel 5. Kadar lignin dan Selulosa Bagas Tebu Setelah Pretreatment dengan 

Hidrogen Peroksida 

 

Konsentrasi H2O2 

(%) 

Lama Inkubasi 

(jam) 

Selulosa (%) Lignin (%) 

 

1 

24 40,80 15,59 

48 48,20 16,24 

72 45,62 14,26 

 

3 

24 45,40 14,71 

48 46,80 13,05 

72 46,38 10,78 

 

5 

24 47,25 7,18 

48 50,07 10,19 

72 56,67 6,39 

 

Berdasarkan  Tabel 5 dapat diketahui bahwa semakin rendah kadar lignin 

bagas tebu hasil dari pretreatment dengan alkali peroksida, maka semakin besar 

kadar selulosa yang dihasilkan. Hasil menunjukkan adanya penurunan kadar 

lignin pada bagas tebu awal sebelum pretreatment dan setelah pretreatment 

dengan H2O2 5% yaitu sebesar 21,11% menjadi 6,39% sehingga diperoleh 

persentase penurunan kadar lignin sebesar 69,73%. Kadar selulosa bagas tebu 

juga mengalami peningkatan dari yang semula 33,71% tanpa perlakuan 
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pretreatment menjadi 56,67% setelah pretreatment dengan H2O2 5% dengan 

peningkatan kadar selulosa sebesar 68,11%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gasper et al., (2007) yang 

menyatakan bahwa pretreatment menggunakan hidrogen peroksida lebih efektif 

memutus ikatan ester diantara lignin menjadi partikel yang lebih kecil. Sun et al., 

(2005) dalam penelitiannya dengan menggunakan alkali peroksida (H2O2) pada 

proses pretreatment jerami gandum dapat menghilangkan lignin sebesar 92-99%.  

 

4.4 Pretreatment Bagas tebu dengan Menggunakan Asam Sulfat  

Proses pretreatment dengan menggunakan asam pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan asam sulfat dengan berbagai konsentrasi yaitu 

0,25%; 0,5% dan 0,75% (v/v). Untuk mendapatkan waktu yang efektif dalam 

mendegradasi lignin oleh asam sulfat, maka dilakukan juga perlakuan pemanasan 

suhu 121
0
C (autoklaf) selama 15, 30 dan 45 menit. Menurut Masato and Roberto 

(2004), lignin mengalami perubahan pada suhu dan asam yang tinggi. Suhu tinggi 

akan mempermudah dekomposisi senyawa lignin. Adanya dekomposisi senyawa 

lignin ditandai dengan penurunan berat yang terjadi. Secara lengkap, penurunan 

berat dari masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Penurunan Berat Bagas Tebu Akibat Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfat 

dan Lama Pemanasan 

Konsentrasi 

H2SO4 (%) 

Lama pemanasan 

(menit) 

Berat 

Awal (g) 

Berat Akhir 

(g) 

Penurunan 

Berat (%) 

0,25 

15 5,02 3,87 22,90 

30 5,02 3,64 27,51 

45 5,01 3,62 27,88 

0,5 

15 5,01 3,74 25,40 

30 5,04 3,58 28,99 

45 5,01 3,54 29,41 
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0,75 

15 5,04 3,52 30,18 

30 5,04 3,17 37,17 

45 5,02 3,25 35,28 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi 

asam sulfat, maka penurunan berat bagas tebu juga akan semakin tinggi. Hasil 

penurunan berat bagas tebu yang paling tinggi terjadi pada konsentrasi asam sulfat 

0,75% yaitu sebesar 37,17% selama 30 menit, namun pada konsentrasi asam 

0,75% selama 45 menit terjadi penurunan kadar berat yakni 35,28%. Penurunan 

ini tidak signifikan karena persentase penurunan pada menit ke 30 dan 45 sangat 

kecil . Hasil ini membuktikan bahwa 0,75% merupakan konsentrasi asam sulfat 

yang paling efektif untuk pretreatment. Sesuai dengan pernyataan Mussato and 

Roberto (2004) bahwa semakin tinggi konsentrasi asam akan semakin 

mempermudah proses delignifikasi. Namun demikian,  lama pemanasan yag 

diberikan terhadap proses pretreatment tidak menunjukkan pengaruh  pada 

penurunan berat dalam proses delignifikasi. 

Menurut Aranie dan Idiawati (2011), pretreatment menggunakan asam 

merupakan metode untuk memutuskan ikatan antara lignin dan selulosa, tetapi 

pemutusan yang bersifat acak menyebabkan kadar lignin yang diperoleh pun tidak 

mempunyai pola yang teratur. Kadar lignin dan selulosa yang dihasilkan setelah 

proses pretreatment pada bagas tebu dengan metode asam disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kadar Lignin dan Selulosa Bagas Tebu Setelah Pretreatment dengan 

Metode Hidrolisis Asam 

Konsentrasi H2SO4 

(%) 

Lama Pemanasan 

(menit) 

Selulosa (%) Lignin (%) 

0,25 

15 39,11 17,43 

30 41,36 20,10 

45 47,19 20,74 
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0,5 

15 35,34 18,05 

30 43,96 12,97 

45 45,62 17,45 

0,75 

15 40,76 22,07 

30 50,27 17,76 

45 51,17 19,36 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa semakin rendah kadar lignin 

bagas tebu hasil dari pretreatment dengan metode hidrolisis asam maka semakin 

besar kadar selulosa yang dihasilkan. Hasil menunjukkan adanya penurunan kadar 

lignin pada bagas tebu awal sebelum pretreatment dan setelah pretreatment yaitu 

21,11% menjadi 19,36% dengan persentase penurunan kadar lignin sebesar 

8,29%. Kadar selulosa bagas tebu juga mengalami peningkatan dari yang semula 

33,71% tanpa perlakuan pretreatment menjadi 51,17% setelah perlakuan 

pretreatment sehingga diperoleh persentase kenaikan kadar selulosa sebesar 

51,79%.  

 

4.5 Pretreatment Terbaik untuk Proses Delignifikasi Bagas  

Ketiga metode pretreatment yang dilakukan pada penelitian ini baik 

menggunakan metode biologi dengan jamur tiram putih, metode kimia dengan 

H2O2 maupun dengan H2SO4, mampu mendegradasi kompleks lignin-selulosa-

hemiselulosa sehingga selulosa mudah diakses oleh enzim untuk menghasilkan 

glukosa. Pretreatment terbaik untuk proses selanjutnya dipilih berdasarkan 

persentase penurunan kadar lignin dan persentase kenaikan kadar selulosa yang 

paling tinggi (Tabel 8). 
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Tabel 8. Persentase Penurunan Kadar lignin dan Peningkatan Kadar Selulosa 

Pada Bagas Tebu Setelah Pretreatment  

 

Jenis Metode 

Pretreatment 

Penurunan Lignin 

(%) 

Peningkatan Selulosa 

(%) 

Jamur tiram putih 21,11 11,54 

Alkali peroksida 69,73 68,11 

Asam sulfat 8,29 51,79 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa dengan metode biologi dan 

asam sulfat  tidak cukup efektif dalam mendegradasi lignin. Metode yang paling 

efektif dalam mendegradasi lignin adalah metode alkali peroksida. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase penurunan kadar lignin dan peningkatan kadar 

selulosa paling tinggi diantara dua metode yang lain, yaitu masing-masing sebesar 

69,73% dan 68,11%. Sesuai dengan hasil penelitian Gasper et al., (2007) yang 

menyatakan bahwa pretreatment menggunakan hidrogen peroksida lebih efektif 

memutus ikatan ester diantara lignin menjadi partikel yang lebih kecil.  

Metode asam sulfat tidak cukup efektif dalam mendegradasi lignin, 

dimana persentase penurunan kadar lignin pada sampel bagas tebu yang telah 

mengalami pretreatment hanya sebesar 8,29%. Menurut Yang and Wyman 

(2004), pretreatment dengan asam hanya dapat mengganggu kestabilan lignin dan 

meningkatkan kerentanan selulosa terhadap hidrolisa enzimatis. 

 Pada penelitian ini, metode biologi dengan menggunakan jamur tiram 

putih juga tidak efektif dalam mendegradasi lignin karena persentase penurunan 

lignin hanya sebesar 21,11%. Hal ini disebabkan oleh proses delignifikasi jamur 

tiram putih disebabkan oleh enzim-enzim pendegradasi lignin yang dihasilkan 

oleh jamur tiram putih untuk pertumbuhannya pada media bahan berlignoselulosa, 



38 
 

sehingga pendegradasian lignin bergantung pada banyaknya pertumbuhan jamur 

tiram putih pada media tumbuhnya. Enzim pendegradasi lignin yang dihasilkan 

akan sebanding dengan banyaknya jamur tiram putih yang tumbuh, oleh karena 

itu butuh waktu yang lama untuk mendegradasi lignin. Disamping itu, pada proses 

pretreatment menggunakan jamur tiram putih tidak disertai perlakuan secara fisik 

yaitu dengan pemanasan untuk optimasi dalam mendegradasi lignin.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa metode 

alkali peroksida merupakan metode yang paling efektif  dalam meningkatkan 

proses delignifikasi bahan berlignoselulosa.  Metode ini dipilih untuk digunakan 

pada proses selanjutnya pada proses hirolisis enzimatis untuk menghasilkan sirup 

glukosa yang selanjutnya akan difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae untuk 

menghasilkan bioetanol generasi kedua.  

 

4.6 Hidrolisis Enzimatis Bagas Tebu Hasil dari Pretreatment Metode Alkali 

Peroksida (H2O2) untuk Menghasilkan Sirup Glukosa  

Berdasarkan metode pretreatment terbaik yang diperoleh dari penelitian 

ini yaitu metode alkali peroksida, maka dilakukan proses hidrolisis enzimatis 

dengan menggunakan enzim selulase untuk dapat menghasilkan sirup glukosa. 

Hidrolisis enzimatis dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi enzim (0,25; 

0,5; 0,75 U/ml) untuk mendapatkan konsentrasi enzim yang optimal dalam 

memecah selulosa. Enzim selulase yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

enzim selulase murni dari kapang Trichoderma viridae dengan kondisi optimum 

reaksi pada suhu 50
0
C, pH 4,5 konsentrasi enzim sebesar 0,2 unit/mg. Kondisi 

hidrolisis disesuaikan dengan kondisi optimum enzim selulase. Kadar gula reduksi 
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yang diperoleh setelah proses hidrolisis dianalisa dengan metode DNS yang 

hasilnya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kadar Gula Reduksi Hasil Hidrolisis Enzimatis Bagas Tebu  

Aktivitas Enzim 

(U/ml) 

Kadar Gula Reduksi (%) Jam Ke- 

24 48 72 

0,25 7,24 8,58 8,88 

0,5 7,91 9,67 10,48 

0,75 9,27 10,14 10,81 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa semakin lama waktu hidrolisis dan semakin 

tinggi konsentrasi enzim yang digunakan, maka kadar gula reduksi yang 

dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sesuai dengan pernyataan Martosuharsono 

(1985) yang menyatakan bahwa makin tinggi konsentrasi dari enzim maka 

kecepatan reaksi makin cepat. Semua ini terjadi karena banyaknya enzim yang 

memecah substrat menjadi suatu produk.  Kadar gula reduksi tertinggi dihasilkan 

dengan penambahan enzim selulase sebesar 0,75 (U/ml) dan lama inkubasi 72 jam 

yang menghasilkan gula reduksi sebesar 10,81%. Hal ini dikarenakan kadar 

selulosa yang tertinggi (56,67%) dan kadar lignin yang terendah (6,39%) yang 

diperoleh pada saat pretreatment dengan menggunakan alkali peroksida 

konsentrasi 5%. Dengan rendahnya kadar lignin hasil dari proses pretreatment 

dengan alkali peroksida menyebabkan enzim dengan mudah mengakses selulosa 

untuk dikonversi menjadi glukosa.  

Proses hidrolisis enzimatis dari selulosa terdiri dari penyerapan enzim 

selulase ke dalam permukaan dari selulosa, biodegradasi dari selulosa menjadi 

gula, dan desorpsi dari selulase. Degradasi enzimatis dari selulosa menjadi 

glukosa secara umum dikerjakan oleh aksi sinergisme dari tiga kelas utama dari 

enzim yang terdiri dari: endo-β-1,4-glukanase, ekso- β-1,4-glukanase dan β-1,4-
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glukosidase. Enzim-enzim ini biasanya secara bersama-sama dikenal sebagai 

selulase atau enzim selulolitik (Wyman, 1996). Enzim selulase bekerja pada 

kondisi pH 4,5-5,0 dan suhu 40-50
o
C (Taherzadeh and Karimi, 2007). 

Endo-β-1,4-glukanase mampu menghidrolisis selulosa secara acak 

menghasilkan selodextrin, selobiosa dan glukosa. Enzim ini sangat aktif memutus 

ikatan selulosa yang dapat larut (amorf) seperti karboksil metil selulosa (CMC). 

Ekso-β-1,4 glukanase atau selobiohidrolase bekerja dengan cara melepas unit-unit 

selobiosa dari ujung rantai selulosa. Aktivitasnya sangat tinggi pada selulosa 

kristal tetapi sangat rendah pada selulosa amorf. Enzim β-1,4-glukosidase atau 

selobiase dapat menghidrolisis selobiosa dan selo-oligomer pendek lainnya untuk 

menghasilkan glukosa (Anindyawati, 2009 ). Pada enzim murni dari kapang 

Trichoderma viridae enzim yang dominan adalah enzim β-1,4-glukosidase atau 

selobiase dalam menghidrolisis selubiosa menjadi glukosa (Berghem and L. 

Garan, 1974). 

 

 


