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Dony Fahmi. NIM 105100601111007. Pemurnian Etanol 
Hasil Fermentasi Kulit Nanas (Ananas comosus L. Merr) 
Dengan Menggunakan Destilasi Vakum. Skripsi 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr. 
          2. Wahyunanto A. Nugroho, STP.  

                M. Eng. 
 

RINGKASAN 
 

 Kulit nanas mengandung 81,72 % air, 20,87 % serat 
kasar, 17,53 % karbohidrat, 4,41 % protein dan 13,65 % gula 
reduksi, oleh karena itu kulit nanas potensial untuk dijadikan 
sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimental dengan menggunakan 
perlakuan monofaktor yaitu suhu destilasi vakum dengan 
lingkungan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan respon yang 
diamati adalah rendemen dan kadar etanol destilat. Dilakukan 
penentuan kondisi optimum proses sehingga dihasilkan produk 
etanol yang optimal. Perlakuan yang diberikan dibagi dalam 3 
taraf dengan ulangan sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan ANOVA dan jika terdapat perbedaan maka 
dilakukan dengan Uji Wilayah Ganda Duncan. Adapun taraf 
perlakuan yang digunakan adalah suhu destilasi vakum 40˚ C, 
50˚ C dan 60˚ C pada tekanan mutlak 31 Kpa. Pada penelitian 
pemurnian etanol hasil fermentasi kulit nanas menggunakan 
destilasi vakum, nilai kadar etanol destilat tertinggi yang 
diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 21,250%, suhu 
yang paling optimal dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan suhu 500C. Nilai rendemen tertinggi yang 
diperoleh dalam penelitian pemurnian etanol hasil fermentasi 
kulit nanas dengan menggunakan destilasi vakum ini adalah 
1,166%. 

Kata Kunci : Bioetanol, Kulit Nanas, Pemurnian, Destilasi 

Vakum, Suhu Destilasi Vakum 
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Dony Fahmi. NIM 105100601111007. The Purification of 
Ethanol Produced from Pineapple (Ananas comosus L. 
Merr) Peel Fermentation Using Vacuum Distillation. 
Bachelor Thesis 
Supervisor :   1. Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr. 
       2. Wahyunanto A. Nugroho, STP. M. Eng. 
 

SUMMARY 
 

 Pineapple peel contains of 81.72 % water, 20.87 % 
crude fiber, 17.53 % carbohydrate, 4.41 % protein, and 13.65 
% reduced sugar. Therefore, pineapple peel must be used as 
the raw material of bio-ethanol. Research method is 
experiment with monofactor treatment. The treated factor is 
vacuum distillation. The design of research is Complete 
Random Planning. The observed responses are rendement 
rate and distillated ethanol rate. Optimum condition of process 
is determined to produce optimum ethanol product. Treatment 
is divided into 3 levels with 3 replications. Data are analyzed 
with ANOVA. If there is difference, it is followed by Duncan 
Multiple Region Test. Treatment levels are vacuum distillation 
temperatures at 400C, 500C and 600C at absolute pressure of 
31 Kpa. The purification of ethanol produced from pineapple 
peel fermentation is indeed using vacuum distillation. The 
highest ethanol distillate is 21.250 % and the most optimum 
temperature is 500C. The highest rendement obtained in the 
purification of ethanol produced from pineapple peel 
fermentation using vacuum distillation is 1.166 %. 

 

Keywords: Bio-ethanol, Pineapple Peel, Purification, 

Vacuum Distillation, Vacuum Distillation Temperature 
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BAB I.   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh 
banyak negara saat ini adalah jumlah bahan bakar fosil yang 
sangat terbatas sementara kebutuhan terus meningkat. Di sisi 
lain pemanasan global yang diakibatkan oleh pemakaian 
bahan bakar fosil semakin terasa. Setiap kegiatan manusia 
seperti kegiatan distribusi, kegiatan transportasi, kegiatan  
mekanisasi, kegiatan industri dan kegiatan lainnya 
membutuhkan input energi. Dengan mobilitas manusia yang 
sangat tinggi, bahan bakar merupakan cairan yang sangat 
penting. Bahan bakar merupakan hal yang sangat vital bagi 
perekonomian suatu negara sama seperti vitalnya darah bagi 
tubuh manusia. Energi fosil yang digunakan oleh manusia 
keberadaannya semakin menipis karena tingkat konsumsi 
yang selalu meningkat serta keberadaannya yang tidak dapat 
diperbaruhi. Pada tahun 2008 kenaikan harga minyak telah 
melebihi angka US$ 125 per barrel, hal ini dapat beresiko 
meningkatkan subsidi BBM yang memberatkan keuangan 
negara (Kassuryani dan Anwar, 2008).  

Kenaikan harga bahan bakar minyak dan perkiraan 
tentang penurunan produksi minyak bumi pada masa yang 
akan datang serta ketergantungan yang besar terhadap 
sumber energi minyak bumi, mendorong dikembangkannya 
bahan bakar alternatif yang bersifat terbarukan dan konservasi 
energi. Salah satu bentuk dari energi terbarukan adalah energi 
biomassa. Energi biomassa berasal dari bahan organik dan 
sangat beragam jenisnya. Sumber energi biomassa dapat 
berasal dari tanaman perkebunan atau pertanian, hutan, atau 
bahkan limbah, baik limbah domestik maupun limbah 
pertanian. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat 
diperbaharui adalah etanol. Etanol merupakan sumber energi 
alternatif yang mempunyai prospek yang baik sebagai 
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pengganti bahan bakar cair dan gasohol dengan bahan baku 
yang dapat diperbaharui serta ramah lingkungan.  

Bahan baku pembuatan bioetanol dibagi menjadi tiga 
kelompok yaitu bahan bersukrosa, bahan berpati, dan bahan 
berselulosa. Penggunaan bahan-bahan tersebut sebagai 
bahan baku bioetanol sudah banyak dilakukan. Diantaranya 
sari buah-buahan, ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain. 
Penggunaan bahan pangan tersebut sebagai bahan baku 
bioetanol dapat mengancam ketersediaan bahan-bahan 
pangan jika tidak dilakukan dengan arif dan bijaksana dalam 
pengelolaannya. Sementara ini, untuk menghindari masalah 
tersebut dicari alternatif lain, yaitu limbah dari bahan pangan 
yang masih mengandung kandungan bahan karbohidrat 
diantaranya adalah limbah kulit nanas. Menurut Wijana, dkk 
(1991) kulit nanas mengandung 81,72 % air, 20,87 % serat 
kasar, 17,53 % karbohidrat, 4,41 % protein dan 13,65 % gula 
reduksi. Etanol atau etil akohol dapat diproduksi secara 
fermentasi dari bahan baku yang mengandung gula atau 
secara sintesis dapat juga diproduksi dari turunan minyak, 
tetapi sebagian besar yaitu sekitar 93% produksi etanol di 
dunia di produksi secara fermentasi. 

Pada akhir proses fermentasi, etanol masih 
tercampur di dalam larutan. Untuk memisahkannya perlu 
dilakukan destilasi atau penyulingan, yaitu dengan 
memanaskan campuran air dan etanol pada suhu 78° C. 
Menurut Hidayat (2003), titik didih etanol murni adalah 78° C 
sedangkan air adalah 100° C (kondisi standar). Pada suhu 78°  
C etanol lebih dulu menguap dari pada air. Uap etanol 
dialirkan melalui pipa yang terendam air sehingga 
terkondensasi dan kembali menjadi etanol cair. Bila terdapat 
perbedaan besar antar titik didih, proses destilasi dapat 
dilangsungkan pada tekanan yang lebih rendah, yang akan 
menurunkan titik didih senyawa dan memungkinkan destilasi 
berlangsung pada suhu rendah. Tetapi banyak zat cair 
memiliki tekanan uap cukup besar pada suhu tinggi sehingga 
uap yang mula-mula mengembun dapat mengandung unsur 
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yang bertitik didih lebih tinggi. Pada kasus seperti ini, destilasi 
berulang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kemurnian. 

  
 

1.2. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dalam rangka memecahkan 
permasalahan : 

1. Berapa kadar etanol yang dapat diperoleh pada 
pemurnian etanol hasil fermentasi kulit nanas 
dengan menggunakan destilasi vakum? 

2. Berapa suhu yang paling optimal terhadap 
peningkatan kadar etanol menggunakan proses 
destilasi vakum? 

3. Berapa rendemen yang diperoleh pada pemurnian 
etanol hasil fermentasi kulit nanas dengan 
menggunakan destilasi vakum? 
 
 

1.3. Tujuan    

 Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui kadar etanol yang dapat 

diperoleh pada pemurnian etanol hasil fermentasi 
kulit nanas dengan menggunakan destilasi vakum. 

2. Untuk mengetahui suhu yang paling optimal 
terhadap peningkatan kadar etanol menggunakan 
proses destilasi vakum. 

3. Untuk mengetahui rendemen yang diperoleh pada 
pemurnian etanol hasil fermentasi kulit nanas 
dengan menggunakan destilasi vakum. 
 
 

1.4.  Manfaat 

1. Bagi Pemerintah : Penelitian ini mendukung 
program pemerintah dalam rangka penelitian dan 
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pengembangan energi alternatif baru dan 
terbarukan sebagai energi alternatif pengganti 
energi fosil. 

2. Bagi Masyarakat : Memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai potensi kulit nanas yang 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk produksi 
bioetanol.  

3. Bagi Peneliti : Sebagai media dalam 
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
didapatkan dari kegiatan belajar mengajar di 
Universitas dan media untuk mengaktualisasi diri 
dan menambah pengalaman. 

 
 
1.5.  Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan fokus, maka ada 
beberapa hal yang dibatasi diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian tidak menganalisa energi yang digunakan 
pada proses pembuatan bioetanol dari kulit nanas. 

2. Penelitian hanya pada tahap pemurnian etanol 
dimana hasil yang diperoleh yaitu kemurnian etanol 
dianalisa kadar etanolnya menggunakan alat analisis 
alkohol dengan metode Gas Chromatography. 
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BAB II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Kulit Nanas (Ananas comosus L. Merr) 

 Kulit nanas (Ananas comosus L. Merr) yang 
merupakan limbah rumah tangga atau limbah industri 
pengolahan nanas juga merupakan bahan yang masih 
mengandung karbohidrat. Dari data statistik, produksi nanas di 
Indonesia untuk tahun 2009 adalah sebesar 1.558.296 ton 
dengan nilai konsumsi 16,31 kg/kapita/tahun. Dengan semakin 
meningkatnya produksi nanas, maka limbah yang dihasilkan 
akan semakin meningkat pula (Novitasari dkk, 2008). Kulit 
nanas mengandung karbohidrat sekitar 17,53%. Kulit nanas 
biasanya oleh masyarakat hanya dibuang dan hal itu menjadi 
permasalahan limbah di alam karena akan meningkatkan 
keasaman tanah dan mencemarkan lingkungan sehingga 
harus dimanfaatkan. Salah satu manfaatnya adalah dapat 
digunakan sebagai penghasil bioetanol. 

 Pada industri pengolahan nanas, perlu diperhitungkan 
kemungkinan pemanfaatan kulitnya. Selain menjadi alternatif 
pemanfaatan limbah industri, usaha pemanfaatan kulit nanas 
dapat memberikan nilai tambah (Murniati, 2006). Secara 
ekonomi kulit nanas masih bermanfaat untuk diolah menjadi 
pupuk dan pakan ternak. 

 
Gambar 1. Tanaman Nanas (Jaelani, 2013) 
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Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 
Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
Kelas  : Angiospermae (berbiji tertutup) 
Ordo   : Farinosae (Bromeliales) 
Famili  : Bromiliaceae 
Genus   : Ananas 
Spesies : Ananas comosus (L) Merr. 

 
Keberadaan tanaman nanas hampir merata di seluruh 

Indonesia. Daerah - daerah di Indonesia yang dikenal sebagai 
daerah penghasil nanas adalah Sumatera (Palembang), Jawa 
Timur (Blitar, Kediri dan Tulungagung) dan Jawa Barat 
(Bogor). Buah nanas (Ananas comosus L.) dapat dipanen 

sepanjang tahun sehingga produksi nanas di Indonesia cukup 
banyak. Bagian yang dapat dimakan dari nanas adalah 45%, 
sisanya yaitu sebanyak 55% merupakan limbah kulit dan hati 
nanas. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak, 
sehingga perlu diusahakan agar nilai ekonomisnya dapat 
ditingkatkan sekaligus dapat mengurangi pencemaran 
lingkungan yang disebabkan olehnya.  Bahan ini berpotensi 
untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan 
etanol secara fermentasi (Mahmud, dkk.,1990).  

Berdasarkan kandungan nutriennya, ternyata kulit buah 
nanas mengandung  karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. 
Menurut Wijana, dkk (1991) kulit nanas mengandung 81,72 % 
air, 20,87 % serat kasar, 17,53 % karbohidrat, 4,41 % protein 
dan 13,65 % gula reduksi. Mengingat kandungan karbohidrat 
dan gula yang cukup tinggi tersebut maka kulit nanas 
memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan bahan kimia, salah satunya adalah bioetanol 
melalui proses fermentasi. 
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2.2.   Bioetanol 

 Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) adalah alkohol yang 
sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol 
bentuknya berupa cairan tak bewarna dengan bau yang khas. 
Alkohol mulai mendidih pada suhu 78,32° C (760 mmHg). 
Bahan ini mudah larut dalam air dan eter. Etanol adalah salah 
satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, ramah 
lingkungan, serta menghasilkan gas emisi karbon yang rendah 
dibandingkan dengan bensin atau sejenisnya sampai 85% 
lebih rendah. Dewasa ini etanol terus diteliti dan 
dikembangkan karena perannya sebagai bahan bakar 
alternatif yang dalam jangka panjang diprediksi dapat 
menggantikan peran energi fosil. Selain itu etanol juga 
digunakan sebagai bahan aditif yang dapat menaikan nilai 
oktan bensin serta bahan campuran bensin (Kardono, 2010).  

 Penggunaan etanol sebagai bahan bakar mempunyai 
beberapa keunggulan dibanding BBM, yaitu : a) kandungan 
oksigen yang tinggi (35%) sehingga jika dibakar sangat bersih, 
b) ramah lingkungan karena emisi gas karbon-monoksida lebih 
rendah 19-25% dibanding BBM sehingga tidak memberikan 
kontribusi pada akumulasi karbondioksida di atmosfer serta 
bersifat terbarukan (Kardono, 2010). Penggunaan etanol 
sebagai bahan bakar pengganti energi fosil khususnya bensin 
dinilai sangat menguntungkan karena dapat mengurangi polusi 
udara serta keberadaannya dapat diperbarui. 

 Dewasa ini, proses pembuatan etanol sudah banyak 
mengalami berbagai macam pengembangan. Seperti di Brazil, 
pada awalnya produksi etanol menggunakan cara lama yang 
mempunyai beberapa kerugian seperti banyaknya kebutuhan 
ragi, banyaknya komposisi bahan yang digunakan, serta 
sering kali muncul saat- saat tidak produktif yang akan 
menghambat proses produksi etanol itu sendiri. Salah satu 
cara yang mulai dikembangkan untuk meningkatkan  produksi 
etanol adalah dengan melakukan  fermentasi secara 
berkelanjutan (Devasconcelos et.al., 2004).  
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Bioetanol dapat dibuat dari biomassa berbasis pati atau 
berbasis lignoselulosa. Namun biomassa berbasis pati 
umumnya dimanfaatkan sebagai makanan atau pakan, 
sehingga pemanfaatannya sebagai bahan baku bioetanol 
dapat mengganggu penyediaan makanan atau pakan. Oleh 
karena itu, pemanfaatan biomassa berbasis lignoselulosa 
perlu dikembangkan. Contoh biomassa berbasis lignoselulosa 
adalah kayu, tongkol, bonggol dan lain sebagainya. Etanol 
banyak digunakan sebagai bahan bakar cair nabati. Etanol 
adalah alkohol yang didapat dari fermentasi bahan-bahan 
yang mengandung gula, pati atau selulosa. Etanol merupakan 
bahan yang sangat penting karena merupakan bahan bakar 
cair dari sumber yang dapat diperbaharui (bioetanol). 
Bioetanol, tidak seperti bensin, merupakan bahan bakar 
oksigenat yang mengandung 35% oksigen yang dapat 
mereduksi partikulat dan emisi NOx dari hasil pembakaran 
(Demirbas, 2005).  

Greer (2005) menyatakan bahwa bioetanol dapat 
digunakan sebagai substitusi sebagian ataupun keseluruhan 
bahan bakar bensin. Pencampuran bioetanol dengan bensin 
dapat menaikkan angka oktan pada bahan bakar itu. Bensin 
memiliki angka oktan kurang dari 90. Penambahan etanol ke 
dalam bensin sebanyak 10% akan menaikkan angka oktan 
pada kisaran angka 110, sementara etanol murni memiliki 
angka oktan 112 (Wheals et.al., 1999). Penggunaan bioetanol 
sebagai bahan bakar akan menimbulkan gas berbahaya hasil 
pembakaran relatif lebih rendah daripada penggunaan bensin 
sebagai bahan bakar. 

Manfaat pemakaian bioetanol di Indonesia yaitu 
memperbesar basis sumber daya bahan bakar cair, 
mengurangi impor bahan bakar minyak, menguatkan  security 
of supply  bahan bakar, meningkatkan kesempatan kerja, 

berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan individu dan 
antar daerah, meningkatkan kemampuan nasional dalam 
teknologi pertanian dan industri, mengurangi kecenderungan 
pemanasan global dan pencemaran udara (bahan bakar 
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ramah lingkungan) serta berpotensi mendorong ekspor 
komoditi baru (Martono dan Sasongko, 2007). 

Menurut Faith et. al. (1975), bioetanol dapat dibuat dari 
berbagai bahan baku, seperti gas hidrokarbon, bahan-bahan 
yang mengandung sakarosa (tebu, tetes, gula biet), bahan-
bahan yang mengandung pati (ubi kayu, jagung, beras), 
maupun bahan-bahan yang mengandung selulosa (kayu, 
limbah pertanian, dan lain sebagainya). Indonesia mempunyai 
potensi yang sangat besar untuk menghasilkan bioetanol 
mengingat bahan bakar nabati ini dapat memanfaatkan kondisi 
geografis dan sumber bahan baku dari berbagai tanaman yang 
tersedia di Indonesia. 

Bioetanol merupakan etanol yang diproduksi dari 
mahluk hidup sehingga keberadaannya dapat diperbaruhi. 
Bahan baku pembuatan etanol berasal  dari berbagai 
tanaman, baik yang secara langsung menghasilkan gula 
sederhana seperti tebu, gandum manis ataupun yang 
menghasilkan pati seperti jagung, ubi kayu dan gandum. 
Secara umum bahan yang mengandung pati dikonversi 
menjadi gula melalui proses pemecahan menjadi gula komplek 
(likuifikasi) dan pemecahan gula komplek menjadi gula 
sederhana (sakarifikasi) dengan penambahan air dan enzim 
(Hidayat, 2003). Konversi glukosa menjadi bioetanol 
memerlukan perantara mikroba seperti Saccharomyces 
cerevisiae. 

 Selain dapat diperbaruhi, bioetanol juga merupakan 
energi yang ramah lingkungan. Menurut Riyanti (2009) etanol 
dapat menghasilkan energi paling sedikit 20% energi lebih 
tinggi dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan dalam 
proses produksinya. Selain itu, proses produksi dan 
pembakaran etanol dapat menurunkan 12% gas rumah kaca 
dibandingkan dengan bahan bakar fosil.  
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Gambar 2. Bioetanol 
 

2.3.   Fermentasi Etanol 

 Prinsip pembentukan alkohol adalah pelepasan energi 
yang tersimpan pada bahan- bahan organik, yang memiliki 
kandungan karbohidrat tinggi, dengan bantuan mikroba 
sebagai fermentor. Terdapat sejumlah jenis mikroba yang 
memiliki kemampuan untuk memfermentasikan alkohol, di 
antaranya khamir dan bakteri. Proses pembentukan alkohol  
dengan perantara mikroba tersebut berlangsung secara 
anaerob. Secara sederhana, proses fermentasi etanol 
merupakan penguraian karbohidrat menjadi alkohol (etanol) 
dan gas karbondioksida (CO2) dengan bantuan enzim 
(Nursiyah, 2000). 
  

Pembuatan etanol dilakukan dengan cara fermentasi. 
Pada fermentasi etanol, bahan yang mengandung 
monosakarida langsung difermentasi tetapi disakarida, pati 
ataupun karbohidrat komplek harus dihidrolisa terlebih dahulu 
menjadi komponen gula sederhana (Fajar, 2013). Proses 
fermentasi memerlukan bantuan enzim yang diletakkan pada 
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ragi agar dapat bekerja pada suhu optimum sehingga akan 
menghasilkan etanol dan CO2.    
 

Fermentasi etanol meliputi dua tahap (Fardiaz, 1992) yaitu: 
  

1. Pemecahan rantai karbon dari glukosa dan pelepasan 
paling sedikit dua pasang atom hidrogen melalui jalur EMP 
(Embden-Meyerhoff-Parnas), menghasilkan senyawa 
karbon lainnya yang lebih teroksidasi daripada glukosa.  

2. Senyawa yang teroksidasi tersebut direduksi kembali oleh 
atom hidrogen yang dilepaskan dalam tahap pertama, 
membentuk senyawa-senyawa hasil fermentasi yaitu 
etanol dengan reaksi sebagai berikut :   
 

Glukosa (C12H22O11)               2 CH3COOH 

                 Asam piruvat 

  2 NAD+ 2 NADH + H+ 

       

            CO2 

2 CH3CHO    2 CH3CH2OH 
etanol     asetaldehid 

Gambar 3. Tahap Pembentukan Etanol (Fardiaz, 1992) 

Persamaan reaksi sederhana proses fermentasi 
alkohol berdasarkan teori Gay lussac (Lidya dan Djenar, 2000) 
adalah: 

C6H12O6                2C2H5OH + 2CO2 

Glukosa    Fermentasi    Etanol       Karbondioksida 

Gambar 4. Reaksi Sederhana Proses Fermentasi Alkohol 

Sesuai dengan persamaan di atas, hasil fermentasi 
etanol yang ideal adalah 51,1% etanol dan 48,9% 
karbondioksida. Pada umumnya fermentasi etanol 
menggunakan khamir  Saccharomyces cereviceae. Produksi 
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etanol dari substrat gula oleh khamir Saccharomyces 
cereviceae merupakan proses fermentasi dengan kinetika 
sangat sederhana. Disebut sederhana karena hanya 
melibatkan satu fase pertumbuhan dan produksi, pada fase 
tersebut glukosa diubah secara simultan menjadi biomassa, 
etanol dan CO2  (Mangunwidjaja dan Suryani, 1994). 
Fermentasi etanol oleh Saccharomyces cereviceae  dapat 

dilakukan pada pH 4-5 dengan temperatur 27-35°C, proses ini 
dapat berlangsung 35-60 jam (Otto dan Escovar, 2005).   

Untuk mempertahankan hidup, Saccharomyces 
cereviceae memerlukan energi diantaranya ATP (Adenosin 
Triphospat) dan untuk mendapatkannya maka mengkonsumsi 

gula yang dapat berupa glukosa dan fruktosa. Apabila 
Saccaromyces cereviceae  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 (Pretis, 1990). 

Pada proses fermentasi etanol, khamir terutama akan 
memetabolisme  glukosa  dan  fruktosa membentuk asam 
piruvat melalui tahapan reaksi  pada  jalur  Embden-Meyerhof-
Parnas, sedangkan asam piruvat yang dihasilkan akan 
didekarboksilasi menjadi asetaldehida yang kemudian 
mengalami dehidrogenasi menjadi etanol. Khamir yang  sering 
digunakan dalam fermentasi alkohol adalah Saccharomyces 
cerevisiae, karena  jenis  ini  dapat  berproduksi  tinggi,  
toleran terhadap alkohol yang cukup  tinggi (12-18% v/v), 
tahan terhadap kadar gula yang tinggi dan tetap aktif 
melakukan fermentasi pada suhu 4-32˚C. 

 
 

2.4.   Pemurnian Etanol 

Dalam pembuatan etanol dari kulit nanas, pemurnian 
atau destilasi merupakan tahapan akhir proses. Secara umum, 
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produksi etanol mencakup 3 (tiga) rangkaian proses, yaitu : 
persiapan bahan baku, fermentasi, dan pemurnian atau 
destilasi. Destilasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi 
uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit 
operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk 
memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu 
larutan atau campuran dan tergantung pada distribusi 
komponen-komponen tersebut antara fasa uap dan fasa air. 
Semua komponen tersebut terdapat dalam fasa cairan dan 
uap. Fasa uap terbentuk dari fasa cair melalui penguapan 
(evaporasi) pada titik didihnya (Geankoplis, 1983). 

Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-
komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus 
berbeda dari komposisi cairan dengan terjadi keseimbangan 
larutan-larutan, dengan komponen-komponennya cukup dapat 
menguap. Suhu cairan yang mendidih merupakan titik didih 
cairan tersebut pada tekanan atmosfer yang digunakan 
(Geankoplis, 1983). 

Destilasi dilakukan melalui tiga tahap : evaporasi yaitu 
memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan; pemisahan 
uap-cairan di dalam kolom, untuk memisahkan komponen 
dengan titik didih lebih rendah yang lebih volatil dari komponen 
lain yang kurang volatil dan kondensasi dari uap, untuk 
mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil.  

a. Teori Dasar Destilasi  

Perpindahan panas ke cairan yang sedang 
mendidih memegang peranan yang penting pada proses 
evaporasi dan destilasi atau juga pada proses biologi dan 
proses  kimia lain seperti proses petroleum, pengendalian 
temperatur suatu reaksi kimia, evaporasi suatu bahan 
pangan dan sebagainya. 

Cairan yang sedang dididihkan biasanya ditampung 
dalam bejana dengan panas yang berasal dari pipa-pipa 
pemanas yang horizontal atau vertikal. Pipa dan plat-plat 
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tersebut dipanaskan dengan listrik, dengan cairan panas 
atau uap panas pada sisi yang lain (Geankopolis, 1983).  

Perbedaan sifat campuran suatu fase dengan 
campuran dua fase dapat dibedakan secara jelas jika 
suatu cairan menguap, terutama dalam keadaan mendidih. 
Sebagai contoh adalah cairan murni didalam suatu tempat 
yang tertutup. Pada suhu tertentu molekul-molekul cairan 
tersebut memiliki energi tertentu dan bergerak bebas 
secara tetap dan dengan kecepatan tertentu. Tetapi setiap 
molekul dalam cairan hanya bergerak pada jarak pendek 
sebelum dipengaruhi oleh molekul-molekul lain, sehingga 
arah geraknya diubah. Namun setiap molekul pada lapisan 
permukaan yang bergerak ke arah atas akan 
meninggalkan permukaan cairan dan akan menjadi 
molekul uap. Molekul-molekul uap tersebut akan tetap 
berada dalam gerakan yang konstan, dan kecepatan 
molekul-molekul dipengaruhi oleh suhu pada saat itu 
(Guenther, 1987). 

Zat cair yang mudah larut kepada suatu cairan 
dalam keadaan suhu konstan, maka cairan tersebut akan 
larut sempurna pada larutan yang pertama. Kedua larutan 
tersebut terbentuk fase tunggal dimana bagian permukaan 
dari campuran larutan tersebut terutama terdiri dari 
molekul-molekul cairan jenis pertama. Jumlah molekul 
cairan jenis pertama yang lolos ke dalam ruang penguapan 
dalam waktu tertentu tergantung dari jumlah molekul yang 
berada di lapisan permukaan cairan. Jumlah ini lebih 
sedikit dibanding dengan larutan murni semula. Akan tetapi 
bagi molekul yang saling larut sempurna, molekul yang 
berubah menjadi cairan (berkondensasi) tidak akan segera 
terjadi. Karena luas permukaan tidak berubah, sedangkan 
molekul cairan jenis pertama lebih banyak berkondensasi 
daripada menguap, maka untuk sementara waktu keadaan 
keseimbangan akan terganggu. Proses tersebut akan 
berlangsung terus sampai tercapai suatu kesetimbangan 
yang mantap, yaitu pada saat kecepatan penguapan dan 
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kondensasi sudah sama besarnya. Keadaan 
kesetimbangan ini pada suatu saat akan mengalami 
gangguan kembali yaitu pada saat molekul uap cairan 
pertama semakin berkurang (Geankoplis, 1983).  

Kondensasi atau proses pengembunan uap 
menjadi cairan, dan penguapan suatu cairan menjadi uap 
melibatkan perubahan fase cairan dengan koefisien pindah 
panas yang besar. Kondensasi terjadi apabila uap jenuh 
seperti steam bersentuhan dengan padatan yang 
temperaturnya dibawah temperatur jenuh sehingga 
membentuk cairan seperti air (Geankoplis, 1983). 

b.  Destilasi Vakum  

Titik didih dapat didefinisikan sebagai suhu pada 
tekanan atmosfer atau pada tekanan tertentu lainnya, 
dimana cairan akan berubah menjadi uap atau suhu pada 
saat tekanan uap dari cairan tersebut sama dengan 
tekanan gas atau uap yang berada disekitarnya. Jika 
dilakukan proses penyulingan pada tekanan atmosfer 
maka tekanan uap tersebut akan sama dengan tekanan air 
raksa dalam kolom setinggi 760 mmHg. Berkurangnya 
tekanan pada ruangan di atas cairan akan menurunkan 
titik didih, dan sebaliknya peningkatan tekanan di atas 
permukaan cairan akan menaikkan titik didih cairan 
tersebut (Guenther, 1987).  

Beberapa bahan organik tidak dapat didestilasi 
secara memuaskan pada tekanan atmosfer, sebab akan 
mengalami penguraian atau dekomposisi sempurna 
sebelum titik didih normal tercapai. Dengan mengurangi 
tekanan eksternal 0,1-30 mmHg, titik didih dapat 
diturunkan dan destilasi dapat berlangsung tanpa 
mengakibatkan terjadinya dekomposisi.  

 Jika cairan yang disuling tidak stabil pada kisaran 
suhu tertentu, atau jika titik didihnya pada kondisi normal 
terlalu tinggi, maka destilasi dapat dilakukan pada suhu 
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yang direndahkan dengan menurunkan tekanan atmosfer 
destilasi. Teknik destilasi ini disebut destilasi vakum. 

Grafik pengaruh tekanan terhadap titik didih etanol 
dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini. 

 

Gambar 5. Titik Didih Etanol (Antoine, 2013) 
 

Permurnian etanol melalui destilasi bertingkat 
merupakan bagian terpenting dalam proses produksi untuk 
mendapatkan etanol dengan kadar/kualitas yang lebih baik 
sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif 
potensial yang dapat diperbarui. Proses pemurnian ini melalui 
empat tahapan proses dehydration, dalam arti menghilangkan 

(memisahkan) air dalam larutan. Penggunaan energi dalam 
proses  ini hanya pada proses penguapan yang berdasarkan 
boiling point. Kondensor dengan selang penguapan berbentuk 

spiral memiliki tujuan agar uap berjalan lebih panjang, serta 
destilat yang dihasilkan dari proses tersebut lebih murni. 
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BAB III.   METODE PENELITIAN 

3.1.   Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan pada Oktober 2013 sampai 
dengan Februari 2014 yang akan dilaksanakan pada 
Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, 
Jurusan Keteknikan Pertanian, Laboratorium Biomol Jurusan 
Fisika Universitas Brawijaya Malang, dan Laboratorium Unit 
Produksi, Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. 
 
3.2.  Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
timbangan digital Hitachi, pisau, timbangan analitis AND / GR-
200,  blender, gelas ukur, erlemenyer, pipet volume,  timer, 
termometer, pH meter Schott CG 842, kain saring, tabung 
fermentor, aluminium foil, alcohol meter, seperangkat alat 
destilasi vakum, alat analisis alkohol dengan metode Gas 
Chromatography. 

 
3.2.1.1.  Rangkaian Alat Destilasi Vakum 

 

Gambar 6. Destilasi vakum 
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3.2.2.  Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah limbah kulit nanas. 
Bahan pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ragi roti dengan merk dagang fermipan, NaOH, HCl, dan 
aquades. 

3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 
dengan menggunakan perlakuan monofaktor yaitu suhu 
destilasi vakum dengan lingkungan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dan respon yang diamati adalah rendemen dan kadar 
etanol destilat. Dilakukan penentuan kondisi optimum proses 
sehingga dihasilkan produk etanol yang optimal. Penentuan 
suhu destilasi vakum didasarkan pada pengaruh tekanan 
terhadap titik didih etanol (lampiran 6), Perlakuan yang 
diberikan dibagi dalam 3 taraf dengan ulangan sebanyak 3 
kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA dan jika 
terdapat perbedaan maka dilakukan dengan Uji Wilayah 
Ganda Duncan. Adapun taraf perlakuan yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 

T1= suhu destilasi vakum 40˚ C 

T2= suhu destilasi vakum 50˚ C 

T3= suhu destilasi vakum 60˚ C  

 
3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap Pembuatan Etanol dari Kulit Nanas 
1. Pembuatan Larutan Fermentasi  

Larutan fermentasi dibuat dari 80 gram kulit nanas 
yang dipotong kecil-kecil, dicampur dengan aquades 
160 ml lalu dihancurkan dengan blender.  
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2. Pengaturan pH 

Untuk mengatur pH menjadi pH 4,5 – 5,5 agar sesuai 
dengan syarat tumbuh  Saccharomyces cereviceae 

(ragi roti). Jika nilai pH lebih dari 5,5 maka dapat 
ditambahkan HCl agar nilai pH berada pada kisaran 
yang diinginkan. Begitu juga sebaliknya, jika  nilai pH 
kurang dari 4,5 dapat ditambah NaOH sampai nilai pH 
berada pada kisaran yang telah ditentukan.  

3. Sterilisasi 

Larutan kulit nanas yang telah disesuaikan pHnya 
kemudian sterilisasi pada suhu 70˚ C - 80˚ C selama 15 
menit  

4. Fermentasi dengan ragi roti (merk fermipan) 

Larutan kulit nanas yang sudah diatur pHnya, ditambah 
fermipan sebanyak 0,5% (b/v) dan difermentasi dalam 
kondisi anaerob selama 4 hari.  

5. Penyaringan  

Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain 
saring untuk memisahkan larutan fermentasi dengan 
kotoran yang tercampur didalam larutan tersebut agar 
proses evaporasi berjalan dengan lancar dan lebih 
optimal. 

6. Destilasi vakum 

Tahap destilasi vakum dilakukan dengan menggunakan 
seperangkat alat vacuum destilation untuk memisahkan 

etanol dari larutan fermentasi yang terbentuk. Alat ini 
bekerja seperti alat destilasi sederhana, penurunan 
tekanan diberikan kepada labu yang berisi sampel 
menyebabkan terjadinya penurunan titik didih larutan. 
Pompa vakum digunakan untuk menguapkan larutan 
agar naik ke kondensor yang selanjutnya akan diubah 
kembali ke dalam bentuk cair. 
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Tahap destilasi vakum ini dilakukan pada kondisi 
operasi sebagai berikut : 

1. Suhu 40˚ C, 50˚ C, 60˚ C 

2. Tekanan mutlak 31 Kpa 

 
3.5. Pengamatan dan Analisa Data 

Pada penelitian kali ini larutan kulit nanas yang telah 
difermentasikan akan menghasilkan etanol, untuk memisahkan 
komponen-komponen lain yang terkandung atau tercampur 
dengan etanol dilakukan proses destilasi vakum. Parameter 
yang diamati pada proses pemurnian etanol dengan 
menggunakan destilasi vakum ini meliputi : 

 
1. Suhu 

Suhu yang digunakan pada pemurnian dengan 
menggunakan destilasi vakum ini yaitu 40˚ C, 50˚ C, 
60˚ C. 

2. Tekanan 
Pada penelitian ini parameter tekanan menggunakan 
tekanan mutlak, yaitu sebesar 31 Kpa. 

3. Kadar Etanol 
Pemurnian etanol dengan destilasi vakum pada 
penelitian ini dilakukan secara berulang, kadar etanol 
dianalisa pada tahapan proses destilasi vakum 
terakhir. Penentuan kadar etanol dilakukan dengan 
alat analisis alkohol dengan metode Gas 
Chromatography. 

 
Analisa rendemen yang dilakukan dalam penelitian, 

dapat dihitung dengan rumus: 
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3.6. Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Setelah dilakukan uji wilayah berganda Duncan, 
langkah selanjutnya adalah menentukan perlakuan terbaik 
suhu destilasi vakum yang telah ditentukan dengan mengamati 
hasil analisa yang dilakukan terhadap kadar etanol destilat. 
Perlakuan terbaik diambil dengan memilih suhu destilasi 
vakum yang menghasilkan destilat etanol dengan kadar 
tertinggi. 
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Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Etanol Dari Kulit  
    Nanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didestilasi vakum:                                       

(suhu:  40˚ C, 50˚ C, 60˚ C)                        

(tekanan mutlak 31 Kpa)                     

  

Etanol 

 

-  Analisis volume larutan            

-  Analisis kadar etanol                 

-  Analisis rendemen                     

Selesai 

A 
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BAB VI.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.    Proses Fermentasi 

 Pada proses fermentasi menggunakan bahan baku 
larutan kulit nanas didapatkan data sebelum dan sesudah 
fermentasi sebagai berikut : 

Tabel 1. Fermentasi terhadap larutan kulit nanas sebanyak  
              200 ml, selama 4 hari 

No Analisa Fermentasi 

sebelum sesudah 

1 pH 5 5,3 

2 Kadar Etanol - 2,47 % 

3 Warna Kuning 
kecokelatan 

Atas : kuning tua 

  Bawah : kuning muda 

Sumber : Hasil Penelitian  

Menurut Admianta dan Fitrianida (2001), semakin lama 
proses fermentasi, dan semakin banyak dosis ragi 
Saccaromyces cereviceae yang diberikan maka kadar 

bioetanol semakin meningkat. Semakin lama waktu fermentasi 
maka mikroba berkembang biak dan jumlahnya bertambah 
sehingga kemampuan untuk memecah glukosa yang ada 
menjadi alkohol semakin besar. Menurut Roukas (1996), 
penurunan bioetanol terjadi pada konsentrasi glukosa berlebih 
sebagai efek inhibisi substrat dan produk. Konsentrasi substrat 
yang terlalu tinggi mengurangi jumlah oksigen terlarut, 
walaupun dalam jumlah yang sedikit, oksigen tetap dibutuhkan 
dalam fermentasi oleh Saccaromyces cerevisiae  untuk 
menjaga kehidupan dalam konsentrasi sel tinggi. Pada 
perlakuan penambahan Saccaromyces cerevisiae 0,5% dan 
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waktu fermentasi 4 hari pada penelitian ini diperoleh kadar 
bioetanol 2,47%. 

4.2.   Kadar Etanol Destilat 

Setelah dilakukan proses destilasi vakum, destilat yang 
diperoleh dianalisa kadar etanolnya dengan menggunakan gas 
cromatography, kadar etanol tertinggi dihasilkan pada 

perlakuan dengan suhu 50oC sebesar 20,453%, proses 
destilasi vakum dilakukan selama 3 jam pada tekanan mutlak 
31 Kpa. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
besarnya suhu destilasi 600C mempunyai pengaruh beda 
nyata (α= 0,05) terhadap kadar etanol destilat (lampiran 2), 
sedangkan untuk perlakuan antara suhu destilasi 400C dan 
500C tidak berpengaruh nyata terhadap kadar etanol destilat. 

Grafik kadar etanol destilat yang dipengaruhi oleh suhu 
destilasi vakum dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini:  

 

Gambar 8. Pengaruh Suhu Destilasi terhadap Kadar Etanol   
Destilat 

Kadar etanol destilat yang didapat pada suhu 40oC 
dengan lama waktu destilasi 3 jam tidak berbeda nyata 
dengan kadar etanol destilat yang diperoleh pada suhu 50oC. 
Hal ini disebabkan karena terjadinya keseimbangan jumlah 
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etanol dan uap air yang terdestilasi serta kedua suhu masih 
berada di bawah titik didih etanol, sehingga tidak ada 
perbedaan yang nyata pada kadar etanol destilat yang 
dihasilkan. Pada suhu destilasi 600C mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap kadar etanol destilat yang dihasilkan, hal 
ini terjadi karena pada suhu tersebut mendekati titik didih air 
pada tekanan 31 Kpa yaitu 700C sehingga lebih banyak fase 
air pada larutan fermentasi yang menguap bersama etanol 
seehingga menurunkan kadar etanol destilat. 

Dari gambar 8 yang didapat dari analisa kadar etanol 
dapat dilihat pengaruh suhu destilasi vakum terhadap kadar 
etanol yang dihasilkan. Penurunan kadar etanol destilat pada 
suhu 60oC disebabkan karena semakin banyak pula fase cair 
lain selain etanol yang ikut teruapkan pada saat proses 
destilasi berlangsung. Kadar etanol destilat yang diperoleh 
dalam penelitian ini masih sangat rendah jika akan digunakan 
sebagai bahan baku pembuat bahan bakar, karena hanya 
mencapai 21,250%. Sedangkan untuk bisa digunakan sebagai 
bahan bakar, diperlukan etanol dengan kadar 99,5% atau 
bahkan lebih. Rendahnya kadar etanol destilat yang didapat 
selama penelitian ini dapat disebabkan oleh alat destilasi, 
bahan yang digunakan dan proses yang dilakukan pada saat 
penelitian. Selain itu, proses destilasi yang dilakukan pada 
penelitian ini hanya sekali saja, untuk mendapatkan etanol 
dengan kadar yang lebih tinggi memungkinkan untuk dilakukan 
destilasi berulang. 

Ardi (2009), telah melakukan penelitian terhadap 
pemurnian etanol dengan menggunakan alat destilasi 
sederhana dengan menggunakan bahan baku tape ubi kayu. 
Hasil yang diperoleh melebihi kadar alkohol 40% dengan 
waktu destilasi selama 5 jam. Pada penelitian ini waktu yang 
digunakan hanya 3 jam, sehingga penggunaan waktu yang 
lebih lama dimungkinkan dapat meningkatkan kadar etanol 
yang diperoleh. 
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Sebagai suatu proses yang menghasilkan energi, 
jumlah input energi dan output energi harus dihitung dalam 
suatu neraca massa dan energi. Energi yang dimasukkan ke 
dalam suatu proses diharapkan seminimum mungkin, 
mengingat output dari proses yang diharapkan adalah energi 
pula, sehingga total energi yang dihasilkan dari proses 
dihitung. Jika terlalu banyak energi yang harus ditambahkan 
ke dalam proses, maka proses tidak efisien. 

4.3.   Volume Destilat 

Nilai rerata volume yang diperoleh dari proses destilasi 
vakum tertinggi dihasilkan pada perlakuan dengan suhu 
destilasi vakum 600C yaitu sebanyak 2,333 ml. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perlakuan besarnya suhu destilasi 
vakum mempunyai pengaruh beda nyata (α= 0,05) terhadap 
volume destilat yang dihasilkan (Lampiran 3). Pada suhu 40oC, 
suhu destilasi vakum mempunyai pengaruh beda nyata 
terhadap volume destilat. Begitu juga pada suhu  50oC dan 
60oC keduanya memiliki pengaruh beda nyata terhadap 
volume destilat. 

Kecenderungan rerata nilai volume destilat akibat 
perlakuan suhu destilasi disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Pengaruh Suhu terhadap Volume Destilat 

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada suhu 40oC, 
volume destilat yang diperoleh sebesar 0,666 ml. Pada suhu 
50oC, volume destilat mengalami peningkatan menjadi 1,500 
ml. Dan pada suhu destilasi vakum 600C kembali mengalami 
peningkatan menjadi 2,333 ml, ketiganya menggunakan waktu 
destilasi vakum yang sama yaitu 3 jam. Nilai rerata volume 
destilat mengalami peningkatan seiring dengan semakin 
meningkat pula suhu destilasi vakum. Hal ini disebabkan 
karena semakin tinggi suhu destilasi vakum yang digunakan, 
maka semakin banyak fase cair yang menguap kemudian 
terkondensasi sehingga semakin meningkatkan volume 
destilat yang diperoleh. Menurut Sari (2009) pemurnian 
menggunakan destilasi vakum pada tekanan yang sama 
menggunakan temperatur berbeda, volume destilat yang 
dihasilkan sedikit dan kadar etanol yang dihasilkan tinggi 
sebaliknya pada tekanan berbeda dan temperatur sama, 
menghasilkan volume desilat yang tinggi, dan kadar etanol 
yang dihasilkan kecil. 
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4.4.   Rendemen 

Nilai rerata rendemen produk yang diperoleh dari 
proses destilasi vakum yang tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan dengan suhu destilasi vakum 600C yaitu 
menghasilkan rendemen sebesar 1,16 %. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan besarnya suhu destilasi vakum 
mempunyai pengaruh beda nyata (α= 0,05) terhadap 
rendemen yang dihasilkan (Lampiran 4). Pada perlakuan 
dengan menggunakan suhu 40oC terdapat perbedaan yang 
nyata rerata hasil rendemen yang  diperoleh. Begitu juga pada 
suhu 500C dan 60oC dengan waktu destilasi 3 jam, rendemen 
yang diperoleh meningkat seiring dengan meningkatnya suhu 
destilasi vakum yang digunakan. 

Pengaruh suhu destilasi vakum terhadap rendemen 
yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini. 

 
Gambar 10. Pengaruh Suhu Destilasi Vakum terhadap 

Rendemen 

Dari Gambar 10 dapat diketahui bahwa semakin 
meningkatnya suhu destilasi vakum terjadi pula peningkatan 
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nilai rendemen. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu 
destilasi yang digunakan, maka cairan yang teruapkan pada 
saat proses destilasi vakum berlangsung juga akan semakin 
banyak sehingga akan semakin banyak pula uap yang 
dihasilkan yang selanjutnya akan terkondensasi menjadi 
etanol destilat di dalam wadah penampung. Destilasi vakum 
dengan suhu 400C menghasilkan rendemen sebesar 0,333%. 
Kemudian meningkat menjadi 0,750% pada suhu 500C dan 
terus meningkat menjadi 1,166% dengan suhu destilasi vakum 
600C. 

Alat destilasi yang digunakan pada penelitian ini 
menyebabkan nilai rendemen yang didapat tidak terlalu besar, 
bahkan bisa dikatakan kecil, nilai rendemen selain dipengaruhi 
oleh suhu destilasi vakum juga sangat dipengaruhi oleh alat 
destilasi yang digunakan, bahan baku dan proses. Untuk 
memperoleh rendemen yang lebih besar dapat dilakukan 
dengan menambah waktu destilasi vakum.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi (2009), hasil 
pemurnian etanol dengan destilasi sederhana, menunjukkan 
bahwa rendemen tertinggi yang dihasilkan adalah 6% dengan 
waktu destilasi yang digunakan adalah selama 5 jam dan suhu 
destilasi 850C. Rendemen yang diperoleh pada penelitian ini 
jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan rendemen yang 
diperoleh dari pembuatan etanol tape ubi kayu tersebut, 
karena dari suhu dan waktu yang digunakan pada penelitian 
tersebut jauh lebih besar sehingga didapatkan rendemen yang 
besar pula. Untuk mendapatkan nilai rendemen yang lebih 
besar, bisa dilakukan proses destilasi lanjutan misalnya 
dengan menggunakan Azeotropic distillation karena dengan 

destilasi azeotrop, larutan yang sudah mempunyai tingkatan 
fase uap dan fase cair yang sama akan bisa teruapkan dan 
akan dihasilkan kembali etanol yang lebih murni.  
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4.5.   Volume Larutan Sisa Destilasi 

Nilai rerata volume sisa destilasi yang tidak menguap 
pada proses destilasi vakum tertinggi dihasilkan pada 
perlakuan dengan suhu destilasi vakum 400C yaitu sebanyak 
194,666 ml. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan besarnya suhu destilasi vakum mempunyai 
pengaruh beda nyata (α= 0,05) terhadap volume larutan sisa 
destilasi (Lampiran 5 ). Pada suhu 40oC, suhu destilasi vakum 
mempunyai pengaruh beda nyata terhadap volume destilat. 
Begitu juga pada suhu  50oC dan 60oC keduanya memiliki 
pengaruh beda nyata terhadap volume destilat. 

Pengaruh suhu destilasi vakum terhadap volume 
larutan sisa destilasi  dapat dilihat pada Gambar 11 di bawah 

ini. 

 
Gambar 11. Pengaruh Suhu Destilasi Vakum terhadap 

Volume Larutan Sisa Destilasi 

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada suhu 40oC, 
volume larutan sisa destilasi sebesar 194,666 ml. Pada suhu 
50oC, volume larutan sisa destilasi mengalami penurunan 
menjadi 192,666 ml. Dan pada suhu destilasi vakum 600C 
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kembali mengalami penurunan menjadi 188,333 ml, ketiganya 
menggunakan waktu destilasi vakum yang sama yaitu 3 jam. 
Nilai rerata volume larutan sisa destilasi mengalami penurunan 
seiring dengan semakin meningkatnya suhu destilasi vakum. 
Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu yang 
digunakan, maka semakin banyak etanol dan zat cair lain yang 
menguap sehingga menurunkan volume larutan di dalam labu 
destilasi. 

4.6   Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Pemilihan perlakuan terbaik pada hasil kadar etanol 
destilat, dilakukan dengan memilih  perlakuan suhu yang 
menghasilkan kadar etanol destilat yang tertinggi. Kadar etanol 
destilat yang tertinggi pada penelitian ini yaitu 21,250%. 
Kondisi ini dicapai dengan perlakuan suhu destilasi vakum 
50oC, waktu destilasi selama 3 jam dan tekanan mutlak 31 
Kpa. 

Pemilihan perlakuan terbaik pada nilai rendemen yang 
dihasilkan dilakukan dengan memilih perlakuan yang 
menghasilkan nilai rendemen yang paling tinggi. Nilai 
rendemen tertinggi yang diperoleh pada penelitian ini adalah 
sebesar 1,166%. Dari hasil analisa data, nilai rendemen 
tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan suhu destilasi 
sebesar 60oC dengan waktu destilasi selama 3 jam dan 
tekanan mutlak 31 Kpa. 
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BAB V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Pada penelitian pemurnian etanol hasil fermentasi kulit 
nanas menggunakan destilasi vakum, dapat diambil 
kesimpulan bahwa:  

1. Nilai kadar etanol destilat tertinggi yang diperoleh pada 
penelitian ini yaitu sebesar 21,250%. 

2. Suhu yang paling optimal dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan suhu 500C. 

3. Nilai rendemen tertinggi yang diperoleh dalam penelitian 
pemurnian etanol hasil fermentasi kulit nanas dengan 
menggunakan destilasi vakum ini adalah 1,166%. 

5.2. Saran 

 Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan proses 
destilasi vakum dengan menggunakan rangkaian alat destilasi 
vakum yang lebih baik sehingga diharapkan hasilnya akan 
diperoleh kadar etanol serta rendemen yang lebih tinggi. Pada 
penelitian ini kadar etanol yang dihasilkan relatif tidak jauh 
berbeda dengan pemurnian menggunakan destilasi 
sederhana, hal ini dikarenakan rangkaian alat destilasi yang 
digunakan pada dasarnya sama dengan destilasi sederhana 
hanya berbeda pada penambahan pompa vakum untuk 
menurunkan titik didih larutan fermentasi. Penggunaan suhu 
serta tekanan pada proses destilasi vakum kedepannya perlu 
diperhatikan dengan baik agar mendapatkan hasil yang lebih 
optimal.  
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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian 

1.1 Data Hasil Analisa Kadar Etanol Destilat (%) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

T1 21,39 22,6 17,37 61,36 20,453 

T2 21,42 23,08 19,25 63,75 21,25 

T3 9,95 15,88 11,64 37,47 12,49 

 

1.2 Data Hasil Analisa Volume Destilat Etanol (ml) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

T1 0,5 0,5 1 2 0,667 

T2 1,5 1,5 1,5 4,5 1,5 

T3 2 2,5 2,5 7 2,333 

 
1.3 Data Hasil Analisa Rendemen (%) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

T1 0,25 0,25 0,5 1 0,333 

T2 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75 

T3 1 1,25 1,25 3,5 1,167 

 
1.4 Data Hasil Analisa Volume Larutan Sisa Destilasi (ml) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

T1 196 194 194 584 194,667 

T2 193 192 193 578 192,667 

T3 189 187 189 565 188,333 
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Lampiran 2. Analisis Ragam Kadar Etanol 

Data Hasil Analisa Kadar Etanol (%) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata Std Dev 
1 2 3 

T1 21,39 22,6 17,37 61,36 20,453 2,737 

T2 21,42 23,08 19,25 63,75 21,25 1,920 

T3 9,95 15,88 11,64 37,47 12,49 3,055 

 
Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F.hit 
F.tabel 

Not. 
5% 1% 

Perlakuan 2 140,787 70,393 10,292 5,143 10,924 * 

Galat 6 41,0364 6,839 
    Total 8 181,823 

      
Uji DMRT Perlakuan 

N 9 
 ulangan (n) 3 
 Perlakuan (p) 3 
 db galat 6 
 p 2 3 

nilai jarak, R(3, 6, 
0,05) 3,46 1,58 

nilai DMRT 5% 5,224256 2,385643 

 

perlakuan  rataan 
 T3 12,49a 17,7142 

T1 20,45333b 22,83893 

T2 21,25b 
  



40 

 

Lampiran 3. Analisis Ragam Data Volume Destilat 

Data Hasil Analisa Volume Destilat (ml) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata Std Dev 
1 2 3 

T1 0,5 0,5 1 2 0,667 0,288 

T2 1,5 1,5 1,5 4,5 1,5 0 

T3 2 2,5 2,5 7 2,333 0,288 
 
Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F.hit 
F.tabel 

Not. 
5% 1% 

Perlakuan 2 4,166 2,083 37,5 5,143 10,924 ** 

Galat 6 0,333 0,055 
    Total 8 4,5 

      
Uji DMRT Perlakuan 

N 9 
 ulangan (n) 3 
 Perlakuan (p) 3 
 db galat 6 
 P 2 3 

nilai jarak, R(3, 6, 
0,05) 3,46 1,58 

nilai DMRT 5% 0,470611 0,214903 

 

perlakuan  rataan 
 T1 0,6666a 1,1372 

T2 1,5b 1,7149 

T3 2,3333c 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Data Rendemen 

Data Hasil Analisa Rendemen (%) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata Std Dev 
1 2 3 

T1 0,25 0,25 0,5 1 0,333 0,144 

T2 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75 0 

T3 1 1,25 1,25 3,5 1,167 0,144 
 
Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F.hit 
F.tabel 

Not. 
5% 1% 

Perlakuan 2 1,041 0,520 37,5 5,143 10,924 ** 

Galat 6 0,083 0,013 
    Total 8 1,125 

      
Uji DMRT Perlakuan 

N 9 
 ulangan (n) 3 
 Perlakuan (p) 3 
 db galat 6 
 p 2 3 

nilai jarak, R(3, 6, 
0,05) 3,46 1,58 

nilai DMRT 5% 0,234669 0,107161 

 

perlakuan  rataan 
 T1 0,3333a 0,5679 

T2 0,75b 0,8571 

T3 1,1666c 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Data Volume Larutan Sisa 

Destilasi 

Data Hasil Analisa Volume Larutan Sisa Destilasi (ml) 

Suhu 
ulangan 

Total Rerata Std Dev 
1 2 3 

T1 196 194 194 584 194,667 1,154 

T2 193 192 193 578 192,667 0,577 

T3 189 187 189 565 188,333 1,154 
 
Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

db JK KT F.hit 
F.tabel 

Not. 
5% 1% 

Perlakuan 2 62,888 31,444 31,444 5,143 10,924 ** 

Galat 6 6 1 
    Total 8 68,888 

      
Uji DMRT Perlakuan 

N 9 
 ulangan (n) 3 
 Perlakuan (p) 3 
 db galat 6 
 P 2 3 

nilai jarak, R(3, 6, 
0,05) 3,46 1,58 

nilai DMRT 5% 1,997632 0,912213 
 

perlakuan  rataan 
 T3 188,3333a 190,3309 

T2 192,6667b 193,5789 

T1 194,6667c 
 



43 

 

Lampiran 6. Pengaruh Tekanan Vakum terhadap Titik 
Didih Etanol 

 

 

Gambar 16. Konversi tekanan vakum online (Antoine. 

2013) 

 Konversi Tekanan Vakum Persamaan Clausius-
Clapeyron 
∆Hvap  = 21 Tboil 

 = 21,84 x 351,3o K x 1 cal/K 
 = 7672,3 cal 

Log      = -   (  - ) 

Log 232,519 – Log 760  = -   (  - 

) 

-0,514    = - 1676,636 (  - ) 

    

-0,514    =  +  

-0,514    =  + 4,772 

    = 5,286 

T2    = 317,18o K 
    = 44,03o C 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 17. Buah Nanas     Gambar 18. Kulit buah nanas 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 19. Bahan diblender     Gambar 20. Sterilisasi 

 



45 

 

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Pengaturan pH              Gambar 22. Fermentasi 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Hasil fermentasi       Gambar 24. Penyaringan  
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Hasil Penyaringan     Gambar 26. Persiapan  
                                    Destilasi 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Destilasi Vakum       Gambar 28. Hasil Destilasi 

 


