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ABSTRAK 

Putri, E. S. 2014. Pemanfaatan Limbah Tandan Kelapa Untuk Pembuatan 

Bioetanol Melalui Proses Hidrolisis dan Fermentasi. Skripsi, Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Prof. Dr. Supartono. M.S.  

 

Kata kunci: Tandan kelapa, lignoselulosa, bioetanol. 

Tandan kelapa merupakan limbah utama berlignoselulosa yang belum 

termanfaatkan secara optimal dari industri pengolahan kelapa. Limbah tandan 

kelapa selama ini hanya dibakar, ditimbun dan dijadikan kompos. Limbah tandan 

kelapa mengandung 45% selulosa yang mana dapat berpotensi dijadikan 

bioetanol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui waktu paling baik yang 

menghasilkan kadar glukosa paling tinggi dan presentase etanol yang dihasilkan 

dari proses pembuatan bioetanol. Proses delignifikasi dengan menggunakan 

larutan NaOH 0,01M. Selanjutnya dilakukan proses hidrolisis dan fermentasi. 

Dengan variabel terkendali untuk hidrolisis yaitu 80°C-90°C, konsentrasi HCl 

12% dan fermentasi pH=5 dengan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan 

untuk variabel bebas yaitu lama hidrolisis (30, 60, 90, 120 menit) dan lama 

fermentasi (7, 9, 12, 14 hari). Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada 

variabel lama waktu hidrolisis yang paling baik adalah selama 30 menit dengan 

glukosa yang dihasilkan 12,7954 ppm. Kadar bioetanol tertinggi dicapai pada 

waktu fermentasi 7 hari sebesar 6,66%.  
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ABSTRACT 

Putri, E. S. 2014. The Utilization of Wastes for the production of Coconut 

Bioetanol Bunches Through the Process of Hydrolysis and Fermentation. Thesis, 

Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences. State 

University of Semarang. Advisor Prof. Dr. Supartono. M.S. 

 

Keywords: bunches of coconuts, lignoselulosa, bioetanol. 

Bunches of coconuts is the lignocellulosic mainwaste that has not been utilized 

optimally from coconut processing industry. The waste of bunches coconuts so far 

only burned, stockpiled and made into compost. The waste of bunches 

coconutscontains 45% cellulose which can be potentially touse as bioethanol. The 

purpose of this research is to know the best time that produced the highest glucose 

levels and percentage of ethanol produced from bioethanol production process. 

Delignification process using NaOH 0,01M. The next do hydrolysis and 

fermentation. With the controlled variable for the hydrolysis of 80°C-90°C, HCl 

concentrations of 12%, and pH=5 fermentations with Saccharomyces 

cerevisiaemicrobes.Whereas the free variables are long of hydrolysistimes (30, 

60, 90, 120 minutes) and longof fermentationtimes  (7, 9, 12, 14 days). On this 

research was obtainedresults on a variable length of time of hydrolysis the best are 

for 30 minutes with the resulting glucose 12,7954 ppm. The highest levels of 

bioethanol achieved during thefermentation of 7 days at 6,66%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Krisis energi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan 

menipisnya cadangan minyak bumi sedangkan tingkat penggunaannya cukup 

tinggi. Cepat atau lambat cadangan minyak bumi duniapun pastiakan habis.Ini 

disebabkan oleh persediaan yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui.Keadaan 

ini mendorong banyak negara di dunia meningkatkan upayanya untuk 

menggunakan biofuel sebagai bahan bakar alternatif. Biofuel adalah bahan bakar 

atau sumber energi yang berasal dari bahan organik dan dapat diperbaharui. 

Cadangan minyak bumi yang semakin berkurang memerlukan adanya 

sumber energi alternatif terutama energi yang dapat diperbaharui, salah satu 

contohnya adalah bioetanol. Penggunaan etanol sebagai bioetanol mempunyai 

beberapa keuntungan, diantaranya adalah mengurangi ketergantungan terhadap 

minyak bumi, menciptakan lapangan kerja di daerah dan mengurangi polusi udara 

karena meminimalkan pembentukan gas CO2.  

Harga bahan bakar minyak yang terus meningkat dan cadangan minyak 

dunia yang makin terbatas telah mendorong upaya untuk mendapatkan bahan 

bakar alternatif (Zaldivar et al. 2001; Schubert 2006).  

Bioetanol adalah energi alternatif yang banyak diproduksi di dunia sampai 

saat ini.Laporan menunjukkan bahwa produksi bioetanol di Indonesia tepatnya di 

daerah Jawa Timur. 
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Tabel 1.1 Data Bioetanol di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Timur) 

Tahun Produksi Bioetanol Nilai Eksport Bioetanol Nilai Import Bioetanol 

 

(liter/tahun) % (liter/tahun) % (liter/tahun) % 

2003 158.388.000 19,06 506.717.560,00 16,23 506.276.550,10 19,53 

2004 160.686.000 19,33 581.539.694,50 18,62 511.397.955,60 19,73 

2005 167.984.000 20,21 671.448.405,50 21,50 521.522.008,90 20,12 

2006 169.752.000 20,42 680.088.933,00 21,78 532.547.530,00 20,20 

2007 174.328.000 20,97 682.819.760,00 21,87 529.565.340,00 20,42 

 

 Berdasarkan Tabel 1, untuk produksi ekspor dan impor bioetanol di 

Indonesia pada tahun 2003–2007 semakin meningkat. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan dan aspek pasar terhadap bioetanol cukup besar. 

Penggunaan bahan baku berlignoselulosa untuk produksi bioetanol 

mendapatkan perhatian khusus untuk mendorong pengembangan usaha energi 

terbarukan dan juga untuk menekan biaya produksi karena harganya murah 

(Knauf dan Moniruzzaman, 2004; Ragauskas et al., 2006; Schubert, 2006). 

Penggunaan bahan baku ini akan mengurangi kekhawatiran akan persaingan 

penggunaan tanaman untuk pangan. Penggunaan biomassa sebagai bahan baku 

energi juga berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, karena CO2 yang 

dilepaskan dari degradasi biomassa alam akan tersedia sebagai karbon dalam 

energi, sehingga meniadakan emisi gas rumah kaca (Schubert, 2006).  

Hidrolisis selulosa secara enzimatik memberi hasil bioetanol sedikit lebih 

tinggi dibandingkan metode hidrolisis asam (Palmqvist& Hahn-Hagerdal, 2000). 

Namun proses enzimatik tersebut merupakan proses yang paling mahal, proses 

recycle dan recovery enzim selulase diperlukan untuk menekan tingginya biaya 

produksi (Iranmahboob et al., 2002).  
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Mengingat kelemahan proses hidrolisis enzimatik sebagaimana tersebut di 

atas, dalam penelitian ini dilakukan proses perlakuan awal dengan hidrolisis asam. 

Menurut Sun & Cheng, sebagaimana dikutip oleh Orchidea et al., (2010), 

konsentrasi asam, waktu hidolisis dan suhu reaksi merupakan variabel penting, 

umumnya asam yang digunakan adalah H2SO4 atau HCl. Pada penelitian 

Heriawati & Asdar (2009) konsentrasi HCl optimum dalam hidrilosis selulosa 

tepung sagu adalah 12% pada suhu reaksi 120-160oC, dan pada penelitian 

Irawan& Arifin (2012) konsentrasi optimum hidrolisis selulosa sampah organik 

dengan HCl 4M atau 12% pada 120ºC selama 45 menit. 

Tabel 2 juga memperlihatkan 98,00% kelapa diproduksi dari 97,88% 

perkebunan yang dikelola oleh petani, termasuk kelapa yang ditanam di 

pekarangan rumah, dan hanya sekitar 2% kelapa diproduksi oleh perkebunan 

besar, baik perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta.  

Tabel 1.2. Potensi dan Luas Areal Tanaman Kelapa (Sumber: Direktorat 

Jenderal Bina Produksi Perkebunan, 2007;BPS ,2009) 

Tahun 

 

 

Luas 

Areal PR 

(Ha) 

Luas 

Areal PR 

(Ha) 

Produksi 

PR   

 

Produksi 

PB 
 

Jumlah Produksi 

 

2005 3.723.838 67.776 3.096.845 44.383 3.096.645 

2006 3.720.500 68.400 3.193.100 69.800 3.193.100 

2007 3.720.500 67.500 3.193.100 70.300 3.193.100 

2008 3.728.600 69.700 3.247.100 70.400 3.247.100 

2009 3.790.728 68.693 3.310.185 47.013 3.310.185 

 

 

Masyarakat menyebut kelapa sebagai pohon kehidupan.  Hampir  semua  

bagian  tanaman kelapa dapat dimanfaatkan bagi manusia. Bagian tanaman  

kelapa  atau  hasilnya  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  

alternatif adalah  daging  buah  untuk  minyak  dan  bahan bakar  nabati,  minyak 
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kelapa dapat dijadikan cocodiesel, sebagai campuran maupun pengganti solar.  

Tempurung  dan  serabut   serta pelepah daun kelapa dijadikan  bahan  bakar  

padat.  Bagian lainnya  adalah  hasil  nira,  yang  dapat  dijadikan bahan  

pembuatan  bioetanol.  Walaupun  kadar energinya  berbeda,  tetapi  bagian  

tanaman tersebut  berpotensi  sebagai  sumber  energi alternatif.   

 Pada penelitian sebelum-sebelumnya limbah yang digunakan untuk 

pembuatan bioetanol yaitu salah satunya dari tandan kosong kelapa sawit. Tandan 

kosong sawitsalah satu sumber lignoselulosa yang terdapat dalam jumlah yang 

berlimpah dan murah harganya di Indonesia adalah limbah padat dari industri 

kelapa sawit dimana Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua 

dunia pada tahun 2003 dengan total produksi sebesar 10,5 juta ton. Karena limbah 

kelapa sawit di Pulau Jawa sangat sulit didapatkan, maka saya mencoba 

pembuatan bioetanol dengan menggunakan tandan kelapa. Limbah tandan kelapa 

yang sangat banyak di Pulau Jawa khususnya di sekitar wilayah kampus UNNES 

(Universitas Negeri Semarang) Gunungpati Semarang serta untuk didaur ulang 

pun juga sulit. 

Dalam penelitian ini akan dipelajari penggunaan limbah tandan kelapa 

yang akan diubah menjadi bahan bakar alernatif yaitu bioetanol. Dengan 

caradidelignifikasi serta dihidrolisis dengan asam kuatpada tandan kelapa ini lalu 

di fermentasi dengan ragi roti (Saccharomyces cereviseae). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Berapa waktu paling baik yang menghasilkan kadar glukosa paling tinggi 

pada proses hidrolisis selulosa limbah serbuk tandan kelapa? 

2. Berapa persentase etanoldalam bioetanol yang dihasilkan dari proses 

pembuatan bioetanol dari limbah tandan kelapa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Mengetahui waktu paling baik yang menghasilkan kadar glukosa paling 

tinggi pada proses hidrolisis selulosa limbah tandan kelapa. 

2. Mengetahui persentase etanoldalam bioetanol yang dihasilkan dari proses 

pembuatan bioetanol dari limbah tandan kelapa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca penelitian ini tentang 

pemanfaatan limbah kelapa dibuat sebagai bioetanol dengan menggunakan 

bakteri Saccharomyces sereviaseae. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para 

peneliti, ilmuwan, dan industri pembuatan bioetanol tentang penggunaan 

dan pemanfaatan limbah sebagai bioetanol. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tandan Kelapa 

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki 

peran  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.   

Klasifikasi Kelapa: 

1. Kerajaan : Plantae 

2. Ordo: Arecalea  

3. Famili: Arecaceae 

4. Upafamili : Arecoideae 

5. Bangsa : Cocoeae 

6. Genus: Cocos 

7. Spesies: C. Nuficera 

 

Gambar 2. 1 Tanaman Kelapa 
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Masyarakat menyebut kelapa sebagai pohon kehidupan.  Hampir  semua  

bagian  tanaman kelapa dapat dimanfaatkan bagi manusia.Bagian tanaman  kelapa  

atau  hasilnya  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi  alternatif 

adalah  daging  buah  untuk  minyak  dan  bahan bakar  nabati,  minyak kelapa. 

Walaupun  kadar energinya  berbeda,  tetapi  bagian  tanaman tersebut  berpotensi  

sebagai  sumber  energi alternatif (Soerawidjaja (2006) di dalam Prastowo,2007). 

Tandan kelapa merupakan limbah utama berlignoselulosa yang belum 

termanfaatkan secara optimal dari industri pengolahan kelapa. Padahal tandan 

kelapa berpotensi untuk dikembangkan menjadi barang yang lebih berguna, salah 

satunya menjadi bahan baku bioetanol. Selama ini pengolahan atau pemanfaatan 

tandan kelapa masih sangat terbatas yaitu hanya dibakar atau diolah menjadi 

kompos. Namun dalam pembuatan kompos dengan tandan kelapa ini harus 

membutuhkan waktu yang sangat lama 6-12 bulan. Sehingga kurang diminati oleh 

para pengolah limbah. 

Adapun kandungan tandan kelapa hampir sama dengan tandan kosong 

kelapa sawit. Tandan kelapa juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

bahan baku bioetanol. Hal ini karena tandan kelapa mengandung selulosa yaitu 

sebesar 45% yang dapat dihirolisis menjadi glukosa kemudian difermentasi 

menjadi bioetanol. Kandungan selulosa yang cukup tinggi menjadikan tandan 

kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Tandan kelapa 

berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Sehingga 

ketika diolah menjadi bioetanol dapat menghasilkan rendemen yang cukup besar 

sehingga harga jual bioetanol yang dihasilkan dapat lebih murah. 
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2.2 Lignoselulosa 

Menurut Hambali et al., (2007), bahan lignoselulosa merupakan biomassa 

yang ketersediaannya cukup melimpah. Hal tersebut mengakibatkan bahan ini 

sangat berpotensi sebagai salah satu sumber energi melalui proses konversi, baik 

proses fisika, kimia maupun biologis. Salah satu proses konversi bahan 

lignoselulosa yang banyak diteliti adalah proses konversi lignoselulosa menjadi 

bioetanol yang selanjutnya dapat digunakan sebagai zat additif pada bahan bakar 

bensin untuk keperluan transportasi.  

Senyawa lignoselulosa terdiri atas tiga komponen utama, yaitu selulosa, 

hemiselulosa dan lignin yang merupakan bahan utama penyusun dinding sel 

tumbuhan (Hermiati et al., 2010). Komponen-komponen yang menyusun 

lignoselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 Komponen yang Menyusun Lignoselulosa (Yarriss, 2010) 

 

Proses konversi bahan lignoselulosa menjadi bietanol terdiri atas tiga 

tahap, yaitu perlakuan awal (delignifikasi), hidrolisis dan fermentasi. Proses 

hidrolisis merubah selulosa menjadi gula-gula sederhana dan proses fermentasi 
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merubah gula-gula sederhana menjadi bioetanol.Selanjutnya, dilakukan 

pemurnian bioetanol melalui destilasi (Hermiati, 2010). 

Perlakuan awal biomassa lignoselulosa harus dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang tinggi. Tujuan dari perlakuan awal adalah untuk 

membuka struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih mudah dipecah 

polisakaridanya menjadi monomer gula. Jika lignoselulosa tidak diperlakuan awal 

terlebih dahulu, maka selulosa sulit untuk dihidrolisis menjadi glukosa, karena 

lignin sangat kuat melindungi selulosa sehingga sangat sulit melakukan hidrolisis 

sebelum memecah pelindung lignin, skema perlakuan awal biomassa 

lignoselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 
 

Gambar 2.3 Skema perlakuan awal biomassa lignoselulosa (Novia et al., 2011). 

 

Delignifikasi dilakukan dengan larutan NaOH, karena larutan ini dapat 

menyerang dan merusak struktur lignin, bagian kristalin dan amorf, memisahkan 

sebagian lignin dan hemiselulosa serta menyebabkan penggembungan struktur 

selulosa. 

Hemiselulosa 

Selulosa 

Lignin  

Perlakuan 

awal Hemiselulosa 

 

Lignin  

Selulosa 
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2.2.1 Selulosa 

Selulosa adalah  polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan 

melalui ikatan beta 1,4atau 1,4 beta glukosidase. Molekul lurus dengan unit 

glukosa rata- rata sebanyak 5000 ini membentuk fibril yang terikat melalui ikatan 

hidrogen di antara gugus hidroksil padarantai di sebelahnya. Serat selulosa yang 

mempunyai kekuatan fisik yang tinggi terbentuk darifibril-fibril ini, tergolong 

seperti spiral dengan arah-arah yang berlawan menurut satu sumbu. 

Selulosa merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi, 

selulosa mencakup sekitar 60% dari komponen tanaman. Selulosa merupakan 

salah satu komponen utama dari lignoselulosa yang terdiri dari unit monomer D-

glukosa yang terikat pada ikatan 1,4-glikosidik (Trisanti, 2009). Dua unit glukosa 

bersatu dengan mengeliminasi satu molekul air di antara gugus hidroksil pada 

karbon 1 dan karbon 4. (Hermiati et al., 2010), struktur selulosa dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 

 
Gambar 2.4 Struktur selulosa yang merupakan polimer dari glukosa 

(>1000 monomer glukosa) (Afriani, 2011). 

 

2.2.2 Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan salah satupenyusun dinding sel tumbuhan selain 

selulosa dan lignin, yang terdiri dari kumpulan beberapa unit gula atau disebut 

heteropolisakarida. Lima gula netral, yaitu glukosa, mannosa, galaktosa 
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(heksosan), xylosa dan arabinosa (pentosan), merupakan konstituen utama 

hemiselulosa (Howard et al., 2003).  

Berbeda dari selulosa yang merupakan homopolisakarida dengan 

monomer glukosa, rantai utama hemiselulosa dapat terdiri atas hanya satu jenis 

monomer (homopolimer), seperti xilan, atau terdiri atas dua jenis atau lebih 

monomer (heteropolimer), seperti glukomannan (Hermiati, et al., 2010). Struktur 

hemiselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 
Gambar 2.5 Struktur Hemiselulosa (Helmberger, 2009) 

 

2.3 Glukosa 

Glukosa adalah monosakarida dengan rumus kima C6H12O6 terdapat 

sebagai glikosida di dalam tubuh binatang, sebagai disakarida-disakarida dan 

polisakarida-polisakarida di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan. Glukosa dapat 

dihasilkan melalui hidrolisis polisakarida atau disakarida, baik dengan asam 

maupun dengan enzim. Glukosa dapat dibuat dari pati-patian, dan proses 

pembuatannya dapat dihidrolisis dengan asam maupun enzim. Dalam proses 

hidrolisis, karbohidrat diubah menjadi gula larut dalam air dilakukan dengan 

penambahan air dan asam kemudian dilakukan proses peruraian atau fermentasi 

gula menjadi etanol dengan menambahkan yaest/ragi.  
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Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa, karena terdiri atas 

6-rantai atau cincin karbon. Atom-atom hidrogen dan oksigen terikat pada rantai 

atau cincin ini secara terpisah atau sebagai gugus hidroksil (OH). Ada tiga jenis 

heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. 

Ketiga macam monosakarida ini mengandung jenis dan jumlah atom yang sama, 

yaitu 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Perbedaannya hanya 

terletak pada cara penyusunan atom-atom hidrogen dan oksigen di sekitar atom-

atom karbon. Perbedaan dalam susunan atom inilah yang menyebabkan perbedaan 

dalam tingkat kemanisan, daya larut, dan sifat lain ketiga monosakarida tersebut. 

Struktur glukosa dapat diihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Struktur Glukosa (Fessenden dan Fessenden, 1982) 

2.4 Saccharomyces cerevisiae 

Ragi (Saccharomyces cerevisiae) adalah mikroorganisme penghasil etanol 

yang paling dikenal saat ini. Saccharomyces cereviseae dimanfaatkan untuk 

melangsungkan fermentasi, baik dalam makanan maupun dalam minuman yang 
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mengandung gula. Jenis mikroba ini mampu mengubah cairan yang mengandung 

gula menjadi alkohol dan gas CO2 secara cepat dan efisien (Retno & Nuri, 2011). 

Proses metabolisme pada Saccharomyces cereviseae merupakan rangkaian 

reaksi yang terarah yang berlangsung pada sel. Pada proses ini terjadi serangkaian 

reaksi yang bersifat merombak suatu bahan tertentu dan menghasilkan energi serta 

serangkaian reaksi lain yang bersifat mensintesis senyawa-senyawa tertentu 

dengan membutuhkan energi. Saccharomyces cereviseae sebenarnya tidak mampu 

langsung melakukan fermentasi terhadap makromolekul seperti karbohidrat, tetapi 

mikroba tersebut memiliki enzim yang mampu memutuskan ikatan glikosida 

sehingga dapat difermentasi menjadi bioetanol dan karbondioksida. 

2.5 Bioetanol 

Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan 

umumnya menggunakan proses fermentasi. Etanol atau etil alkohol C2H5OH 

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

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

Etanol yg terbakar menghasilkan karbondioksida (CO2) dan air. Bioetanol 

biasanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat minuman keras, untuk 

keperluan medis, sebagai zat pelarut, dan yang sedang popular saat ini adalah 

pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. 

Alkohol merupakan bahan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi 

yang banyak ditemui dalam produk bir, anggur, spirtus dan sebagainya. Sebutan 

alkohol biasanya diartikan sebagai etil alkohol (CH3CH2OH), mempunyai 

densitas 0,78508 g/ml pada suhu 250°C, titik didih 78,4°C, berat molekul 46, 
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tidak berwarna dan mempunyai bau serta rasa yang spesifik. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam fermentasi diantaranya adalah jenis bahan dasar, cara 

dan lama fermentasi, ada tidaknya perlakuan destilasi. Ada tidaknya aging 

(pemeraman) dan adanya bahan tambahan tertentu dalam produk. Alkohol dapat 

dibuat dari berbagai macam bahan dasar diantaranya bahan berpati, bahan 

berselulosa/berserat dan bahan bergula (Kartika, B.1992). Penetapan kadar 

alkohol, kadar alkohol adalah persen volume atau persen bobot zat yang 

ditetapkan dengan cara destilasi. 

Bahan lignoselulosa merupakan biomassa yang berasal dari tanaman 

dengan komponen utama lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Ketersediaannya 

yang cukup melimpah, terutama sebagai limbah pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan, menjadikan bahan ini berpotensi sebagai salah satu sumber energi 

melalui proses konversi, baik proses fisika, kimia maupun biologis. Salah satu 

proses konversi bahan lignoselulosa yang banyak diteliti adalah proses konversi 

lignoselulosa menjadi etanol yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

mensubstitusi bahan bakar bensin untuk keperluan transportasi. Ada beberapa 

faktor yang mendorong makin intensifnya dilakukan penelitian pemanfaatan 

bahan lignoselulosa menjadi sumber energi, dalam hal ini etanol. 

Pertama, kebutuhan dan konsumsi energi terus meningkat dari tahun ke 

tahun, sementara sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi makin 

terkuras karena sebagian besar sumber energi saat ini berasal dari sumber daya 

alam yang tidak terbarukan, seperti minyak, gas, dan batu bara. Kedua, bioetanol 

memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan bensin karena dapat 
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meningkatkan efisiensi pembakaran (Hambali et al., 2007) dan mengurangi emisi 

gas rumah kaca. Ketiga, bahan lignoselulosa tersedia cukup melimpah dan tidak 

digunakan sebagai bahan pangan sehingga penggunaannya sebagai sumber energi 

tidak mengganggu pasokan bahan pangan. Di samping itu, etanol juga merupakan 

bahan kimia yang banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan 

etanol sebagai bahan bakar kendaraan terus berkembang. 

Untuk mengurangi konsumsi BBM jenis bensin, dapat dilakukan dengan 

menambahkan 10% bioetanol atau sering disebut E-10. Bioetanol memiliki 

banyak manfaat karena dicampurkan dengan bensin pada komposisi berapa pun 

memberikan dampak yang positif dalam mengurangi emisi yang dihasilkan oleh 

bahan bakar minyak (bensin). Pencampuran bioetanol absolut sebanyak 10% 

dengan bensin 90% sering disebut gasohol E-10 yang memiliki angka oktan 92 

dibanding dengan premium hanya 87 – 88. Bioetanol dikenal sebagai octan 

enhancer (aditif) yang paling ramah lingkungan. 

Proses pembuatan bioetanol biasanya melalui proses hidrolisa sebagai 

pemecah unsur pati menjadi gula sederhana, proses fermentasi untuk 

menghasilkan bioetanol dan proses distilasi untuk memisahkan etanol dengan air 

yang masih terkandung sehingga meningkatkan kadar alkoholnya. 

2.6 Delignifikasi 

 Konversi selulosa menjadi glukosa dapat terganggu dengan adanya lignin 

karena selulosa selalu berikatan dengan lignin. Lignin merupakan jaringan 

polimer fenolik yang berfungsi merekatkan serat selulosa sehingga menjadi sangat 

kuat. Kekuatan ikatan lignin inilah yang merupakan penghalang pada proses 
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pulping kimia dan proses pemutihan pada pembuatan kertas yang pada akhirnya 

diterapkan metode bleaching untuk menghilangkan lignin tanpa mengurangi serat 

selulosa secara signifikan. 

 Lignin adalah polimer tiga dimensi yang terdiri dari unit fenil propana 

yang diikat dengan ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Lignin memiliki 

sifat tahan terhadap proses hidrolisis karena adanya ikatan arilalkil dan ikatan eter, 

serta tidak larut dalam air, dalam larutan asam dan larutan hidrokarbon. 

 Proses delignifikasi merupakan perlakuan pendahuluan sebelum dilakukan 

proses hidrolisis terhadap bahan baku sehingga mempermudah pelepasan 

hemiselulosa. Proses delignifikasi ini bertujuan untuk membersihkan lignin yang 

terikat pada selulosa.  

 Berbagai perlakuan pendahuluan atau delignifikasi dapat dilakukan seperti 

perlakuan secara fisik (penggilingan, pemanasan dengan uap, radiasi atau 

pemanasan dengan udara kering) dan secara kimia (pelarut, larutan pengembang, 

gas SO2). Perlakuan pendahuluan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan 

antara perlakuan fisik dan kimia. Perlakuan fisik seperti penggilingan, tekanan, 

pengepresan dan sebagainya sedangkan kimia seperti penggunaan panas, pelarut 

dan asam (Shofiyanto, 2008). 

2.7 Hidrolisis 

Hidrolisis merupakan proses pemecahan polisakarida di dalam biomassa 

lignoselulosa, yaitu selulosa dan hemiselulosa menjadi monomer gula 

penyusunnya. Hidrolisis menghasilkan satu zat baru atau lebih dan juga 
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dekomposisi suatu larutan dengan menggunakan air. Mekanisme hidrolisis dapat 

terlihat pada Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Mekanisme reaksi hidrolisis selulosa (Fessenden & 

Fessenden, 1982) 

 

Hidrolisis selulosa menjadi glukosa dapat dilakukan menggunakan cara 

kimiawi dan hayati. Hidrolisis dengan cara kimiawi menggunakan asam, 

sedangkan dengan cara hayati menggunakan enzim murni atau mikroorganisme 

penghasil enzim selulase. Kendala yang dihadapi yaitu rendahnya laju hidrolisis 

karena adanya kandungan lignin dalam bahan lignoselulosa, oleh karena itu 

dilakukan proses delignifikasi sebelum dihidrolisis.  

Proses hidrolisis jika dibandingkan secara kimia dengan proses hidrolisis 

secara enzimatis lebih menguntungkan karena mendapatkan hasil glukosa yang 

lebih besar, sedangkan proses hidrolisis secara enzimatis itu lebih menguntungkan 

karena ramah lingkungan (Trisanti, 2009). Dalam metode hidrolisis asam, 

biomasa lignoselulosa dipaparkan dengan asam pada suhu dan tekanan tertentu 

selama waktu tertentu dan menghasilkan monomer gula dari polimer selulosa dan 

hemiselulosa. Beberapa asam yang umum digunakan untuk hidrolisis asam antara 

lain asam sulfat (H2SO4), asam perklorat(HClO4), dan asam klorida (HCl).  

Pada penelitian ini proses hidrolisis secara kimia menggunakan larutan 

HCl untuk menghidrolisis selulosa serbuk tandan kelapa. Berdasarkan penelitian 
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Siswati  et al., (2009) menyatakan bahwa katalis HCl menghasilkan glukosa lebih 

tinggi jika dibandingkan H2SO4. Hal ini disebabkan H2SO4 bersifat membakar 

selulosa sedangkan HCl tidak, sehingga glukosa yang dihasilkan lebih sedikit. 

Dalam hal ini asam berfungsi sebagai katalisator yaitu untuk mempercepat 

terjadinya proses hidrolisis. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses hidrolisis adalah : 

1. Waktu Hidrolisis 

Waktu hidrolisis terhadap kayu lunak dengan proses Scholler yang pernah 

dilakukan menggunakan larutan asam HCl memberikan hasil optimal pada 

waktu 45 menit. Sehingga dapat terlihat bahwa hidrolisis yang dilakukan 

pada waktu tersebut menghasilkan gula yang optimum.  

2. Suhu  

Semakin tinggi suhu hidrolisis maka glukosa yang dihasilkan semakin besar, 

hidrolisis asam encer dilakukan menggunakan asam mineral seperti H2SO4 

dan HCl, pada suhu antara 100-200ºC (Taherzadeh dan Karimi, 2007). 

3. Kecepatan pengadukan  

Semakin cepatpengadukan maka hasil glukosa semakin besar.Pada penelitian 

terdahulu digunakan kecepatan yang tetap yaitu 600 rpm. 

4. Katalis yang digunakan  

Dalam proses hidrolisis biasanya dipakai katalis enzim atau katalis asam. Asam 

yang umum digunakan yaitu asam klorida dan asam sulfat. Pada penelitian ini 

digunakan katalis HCl untuk menghidrolisis selulosa serbuk tandan kelapa. 
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2.8 Destilasi  

Destilasi adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada 

perbedaan tingkat volatilitas (kemudahan suatu zat untuk menguap) pada suhu dan 

tekanan tertentu. Destilasi merupakan proses fisika dan tidak terjadi adanya reaksi 

kimia selama proses berlangsung. 

Dasar utama pemisahan dengan cara destilasi adalah perbedaan titik didih 

atau titik cair dari masing - masing zat penyusun dari campuran homogen pada 

tekanan tertentu. Dalam proses destilasi terdapat dua tahap proses yaitu tahap 

penguapan dan dilanjutkan dengan tahap pengembangan kembali uap menjadi cair 

atau padatan.  

 

Gambar 2.8 Seperangkat alat destilasi 

Pada pemisahan dengan cara destilasi, semua komponen yang terdapat 

didalam campuran bersifat mudah menguap (volatil). Tingkat penguapan  masing- 

masing komponen berbeda pada suhu yang sama. Hal ini akan berakibat bahwa 

pada suhu tertentu uap yang dihasilkan dari suatu campuran cairan akan selalu 

mengandung lebih banyak komponen yang lebih volatil. Sifat yang demikian ini 
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akan terjadi sebaliknya, yakni pada suhu tertentu fase cairan akan lebih banyak 

mengandung komponen yang kurang volatil. Jadi cairan yang setimbang dengan 

uapnya pada suhu tertentu memiliki komposisi yang berbeda. Pada pemisahan 

dengan cara penguapan komponen volatil, dipisahkan dari komponen yang 

nonvolatil karena proses pemanasan (Soebagio, 2004). Sebagai contoh ada sebuah 

campuran yang di dalamnya terdapat dua zat, yaitu zat A  dan zat B. Zat A 

mempunyai titik didih sekitar 120º C, sedangkan zat B mempunyai titik didih 

sebesar 80º C. Zat A dapat dipisahkan dengan zat B dengan cara mendestilasi 

campuran tersebut pada suhu sekitar 80º C. Pada suhu tersebut, zat B akan 

menguap sedangkan zat A tetap tinggal. 

2.9 Reaksi gula pereduksi 

 Metode penentuan komposisi gula reduksi dalam sampel yang 

mengandung karbohidrat yang digunakan adalah menggunakan pereaksi asam 3,5 

dinitrosalisilat (3,5-DNS). DNS merupakan senyawa aromatis yang akan bereaksi 

dengan gula reduksi membentuk asam 3,5 diaminosalisilat, suatu senyawa yang 

mampu menyerap dengan kuat radiasi gelombang elektromagnetik pada 540 nm. 

Semakin banyak gula reduksi dalam sampel, maka akan semakin banyak molekul 

asam 3,5 diaminosalisilat yang terbentuk.      

 Konsep yang mendasari adalah glukosa merupakan polihidroksi aldehid 

yang mudah dioksidasi oleh oksidator lembut asam 3,5 dinitrosalisilat (3,5-DNS).  

Adanya NaOH dalam pereaksi ini menyebabkan larutan bersifat basa, dalam 

larutan basa inilah glukosa dapat teroksidasi menjadi asam glukonat, sehingga 
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asam 3,5-DNS akan teroksidasi menjadi asam 3,5 diaminosalisilat yang berwarna 

merah dan menyerap cahaya pada panjang gelombang 575 nm.  

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 2.9 Reaksi gula pereduksi dengan 3,5-dinitrosalisilat 

 

2.10 Fermentasi 

Fermentasi adalah proses perubahan senyawa-senyawa kompleks dari suatu 

bahan yang mengandung karbohidrat menjadi senyawa sederhana dengan disertai 

bau yang spesifik atau khusus oleh aktivitas mikroba halofilik. Fermentasi dapat 

terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada subtrat yang 

sesuai. Terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan bahan pangan, 

misalnya aroma alkohol dan asam pada peuyeum (tape). Cara pengawetan pangan 

dengan proses fermentasi adalah memperbanyak jumlah mikroba dan 

membiakkan metabolisme dalam makanan (Winarno, FG, 2004). Pada mulanya 

yang disebut fermentasi adalah pemecahan gula menjadi alkohol dan CO2. 

Namun, banyak proses yang disebut fermentasi tidak selalumenggunakan subtrat 

gula tapi menghasilkan alkohol serta CO2 (Winarno, FG, 2004). 

Menurut Nurdin (2011) fermentasi untuk menghasilkan etanol memiliki 2 

tahap, tahap pertama adalah glikolisis yaitu perubahan molekul glukosa menjadi 
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piruvat. Tahap kedua adalah fermentasi secara anaerobik piruvat menjadi 

bioetanol dan karbondioksida. 

C6H12O6  
Saccharomyces cerevisae 2C2H5OH + 2CO2 

Glukosa    Etanol     Karbondioksida 

 

Waktu fermentasi yang biasa dilakukan 3-14 hari, dalam waktu 3 hari 

bioetanol sudah terbentuk namun hasilnya belum optimum. Jika waktunya terlalu 

cepat Saccharomyces cereviseae masih dalam masa pertumbuhan sehingga 

alkohol yang dihasilkan dalam jumlah sedikit dan jika terlalu lama 

Saccharomyces cereviseae akan menuju fase kematian.Skema tahap fermentasi 

glukosa menjadi bioetanol dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 2.10 Tahap-tahap proses fermentasi glukosa menjadi bieotanol (Nurdin, 

2011) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel Terikat adalah variabel yang menjadi titik pusat 

penelitian.Variabel terikat besarnya tergantung dari variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat, yaitu: kadar glukosa 

hasilhidrolisis dan kadar etanol hasil fermentasi. 

3.1.2 Variabel Bebas adalah variabel yang nilainya divariasi. Sesuai 

dengantujuan penelitian yang ingin dicapai, maka variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Lama waktu hidrolisis : 30, 60, 90 dan 120 menit 

2. Lama waktu fermentasi : 7, 9, 12 dan 14 hari 

3.1.3 Variabel Terkendali adalah faktor-faktor lain yang dibuat tetap dan 

terkendali sehingga tidak mempengaruhi hasil reaksi. Pada penelitian ini 

variabel terkendalinya yaitu: 

1. Alat-alat penelitian 

2. Mikroorganisme fermenter: Saccharomyches cereviceae 10 gram 

3. Konsentrasi HCl : 12 % 

4. Suhu Hidrolisis : 120oC 

5. Suhu fermentasi :  27-32o C  

6. pH fermentasi : 5 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah : 

Seperangkat alat gelas (pyrek), seperangkat alat fermentasi, seperangkat 

alat destilasi, lumpang dan alu, blender, oven, pengayak ukuran 100 mesh, 

autoclave, water bath, alat sentifuge, piknometer, refraktometer, autoclave, pH 

indikator, pembakar spirtus, neraca analitik, corong penyaring dan kertas saring, 

Spektrofotometer UV-Vis, Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography-

Mass Spectroscopy  (GC-MS), dan Spektrofotometer Infra Merah (FTIR). 

    3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah : 

Serbuk tandan kelapa, glukosa, reagent miller (DNS), aquades, K2Cr2O7, 

H2SO4, ureaproduk dengan grade pro analyst buatan Merck, ammonium sulfat, 

HCl p.a 37% Merck, NaOHMerck, KOH, reagen DNS, sukrosa Merck, 

etanolabsolute for analysisMerck, dan ragi Saccharomyces cereviseae. 

3.3 Cara Kerja : 

3.3.1 Tahap PerlakuanAwal 

3.3.1.1 Persiapan Sampel Serbuk Tandan Kelapa 

Persiapan sampel tandan kelapa yang masih berbentuk batang, dipototng-

potong memanjang tipis. Lalu tandan kelapa (batang) dimasukkan ke autoclave 

selama 4 jam pada suhu 120°C. Setelah lunak batang dipotong-potong hingga 

lebih kecil lalu diblender hingga menjadi serbuk. Serbuk tandan kelapa 500 gram 

serbuk tandan kelapa dicuci dengan air hingga bersih, dioven pada suhu 100-
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105°C selama 4 jam. Serbuk tandan kelapa kering diayak menggunakan pengayak 

berukuran 50 mesh. Serbuk tandan kelapa yang lolos ayakan 50 mesh dipakai 

sebagai sampel untuk perlakuan selanjutnya. 

3.3.1.2 Delignifikasi serbuk tandan kelapa 

Serbuk tandan kelapa kering sebanyak 100 gram ditambahkan dengan 1400 ml 

larutan NaOH 0,01M. Kemudian dipanaskan dan diaduk dengan stirer selama 8 

jam pada suhu 80°C. Selanjutnya larutan dipisahkan dengan cara disaring 

menggunakan kertas saring. Serbuk tandan kelapa yang telah terpisah dibilas 

dengan air suhu 100oC sampai pH 7. 

Serbuk tandan kelapa yang telah dibilas, dioven pada suhu 100-105°C selama 4 

jam. Kemudian serbuk tandan kelapa diblender kembali hingga halus. Sampel 

hasil proses delignifikasi siap digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

3.3.2  Proses Hidrolisis 

Sebanyak 60 gram serbuk tandan kelapa hasil delignifikasi ditambahkan katalis 

asam HCl 12%  hingga total larutan 100 ml. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

labu hidrolisis (labu leher tiga dilengkapi dengan pendingin balik) dipanasi 

dengan suhu 80-90oC selama 30, 60, 90 dan 120 menit sesuai variabel yang telah 

ditentukan. Kemudian larutan hasil hidrolisis disaring dan diambil filtratnya untuk 

dianalisis kadar glukosanya dengan metode miller menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. 
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3.3.3 Penentuan Kadar Glukosa (Metode Miller) 

3.3.3.1 Pembuatan kurva standart 

 Sebanyak 1 ml aquades dimasukkan ke dalam tabung reaksi kosong dan 5 

tabung reaksi kosong lainnya diisi dengan 1 ml larutan glukosa standart (0; 2; 4; 

6; 8; 10 dan 12 ppm). Kemudian masing-masing ditambahkan 1 ml reagen DNS 

(100 mg DNS dilarutkan dalam 1 liter aquades dan ditambah dengan beberapa 

tetes KOH 2 M). Tabung reaksi dipanaskan di dalam water bath selama 15 menit 

agar terjadi reaksi antara glukosa dengan DNS. Selanjutnya tabung reaksi 

didinginkan dalam air dan ditambah 2 ml aquades kemudian dikocok agar 

bercampur. Absorbansi setiap larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang maksimum yang ditentukan sebelumnya. 

3.3.3.2 Analisis Glukosa Hasil Hidrolisis 

Sebanyak 1 ml sampel glukosa hasil hidrolisis dimasukkan kedalam tabung 

reaksi kemudian ditambahkan dengan 1 ml reagen DNS. Tabung reaksi 

dipanaskan di dalam waterbath selama 15 menit agar terjadi reaksi antara glukosa 

dengan DNS. Selanjutnya tabung reaksi didinginkan dalam air dan ditambah 2 ml 

aquades kemudian dikocok agar bercampur. Absorbansi tiap larutan diukur pada 

panjang gelombang yang telah ditentukan sebelumnya. Harga absorbansi yang 

diperoleh diplotkan pada kurva standar untuk mengetahui konsentrasi glukosa 

pada sampel. 

3.3.4 Proses Fermentasi 

Sebanyak 100 ml filtrat dari proses hidrolisis dimasukkan ke dalam wadah dan 

ditambahkan NaOH 4M sampai pH menjadi 5. Kemudian ditambahkan 6 gram 
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ammonium sulfat dan 6 gram urea sebagai nutrisi. Selanjutnya dipasteurisasi pada 

suhu 120°C selama 15 menit lalu didinginkan. Sebelum penambahan ragi 

diinduksi dengan sukrosa terlebih dahulu. Induksi dilakukan dengan cara 

menambahkan sukrosa sebanyak 1 gr/L sebelum penambahan ragi. Ditambahkan 

ragi tape (Saccharomyces cereviseae) 10 gram.Selanjutnya dilakukan inkubasi 

dengan cara menutup rapat wadah, dan selang disambungkan dari wadahke wadah 

lain yang berisi air pada suhu berkisar antara 27-30oC dan variasi waktu 

fermentasi yaitu 7, 9,12 dan 14 hari. Kemudian disaring dan diambil filtratnya 

untuk proses destilasi (Retno dan Nuri,2011) 

3.3.5 Proses Destilasi 

Filtrat hasil fermentasi didestilasi dengan penambahan batu didih pada suhu 

78oC untuk mendapatkan kadar bioetanol yang lebih tinggi sesuai yang diinginkan 

dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan K2Cr2O7. Untuk mengetahui 

persentase produk menggunakan Gas Chromatography (GC) dan untuk 

mengetahui senyawa-senyawa pada bioetanol menggunakan Gas 

Chromatography-Mass Spectroscopy  (GC-MS). 

3.3.6 Uji Kualitatif Adanya Bioetanol dengan K2Cr2O7 

Untuk mengidentifikasi adanya bioetanol dalam filtrat hasil fermentasi 

dilakukan uji kualitatif secara kimia dengan menggunakan K2Cr2O7. Larutan 

K2Cr2O7 sebanyak 2 ml dimasukan ke 2 tabung reaksi berbeda, kemudian masing-

masing tabung ditambahkan 5 tetes H2SO4 pekat dan dikocok hingga homogen, ke 

tabung 1 ditambahkan 1 ml bioetanol, dimana akan terjadi perubahan warna 

larutan dari jingga ke hijau/biru. Pada tabung 2 ditambahakan 1 ml filtrat hasil 
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fermentasi, filtrat dikatakan positif mengandung bioetanol jika mengalami 

perubahan warna dari jingga ke hijau/biru. 

3.3.7 Uji Nyala Adanya Bioetanol 

Untuk mengidentifikasi adanya bioetanol dalam filtrat destilasi hasil 

fermentasi dilakukan uji nyala. Dengan cara meneteskan filtrat hasil destilasi 

diatas kertas. Lalu kertas dibakar dengan api. Jika api menyala maka filtrat 

destilasi poitif mengandung bioetanol. 

3.3.8 Uji Kuantitatif Adanya Bioetanol Dengan Massa jenis 

Mengidentifikasi adanya bioetanol dengan cara mengetahui massa jenis. 

Uji kuantitatif ini dilakukan dengan cara menimbang botol sampel kosong 20cc 

diulang 3 kali. Kemudian menimbang botol sampel 20cc berisi hasil filtrat 

destilasi dengan variasi waktu 7,9,12, dan 14 hari diulang 3 kali. Cara 

perhitungan: 

(Botol kosong  + sampel) - (Botol kosong) (gr) 

Filtrat destilasi hasil fermentasi (mL) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tahap Perlakuan Awal  

4.1.1 Persiapan Sampel Serbuk Tandan Kelapa 

Perlakuan pendahuluan bertujuan untuk menghilangkan lignin, 

mengurangi kristalinitas selulosa yaitu dengan proses delignifikasi. Seperti bahan 

lignoselulosa lainnya, serbuk tandan kelapa mengandung beberapa komponen lain 

selain selulosa, seperti lignin dan hemiselulosa. 

Persiapan  sampel serbuk tandan kelapa yang akan digunakan untuk 

delignifikasi secara garis besar meliputi:   

1. Mengambil bahan yaitu limbah tandan kelapa di depan gerbang 

Universitas Negeri Semarang. Tandan Kelapa dipisahkan dengan kulitnya 

lalu dipotong kecl-kecil dan tipis-tipis dengan manual menggunakan pisau. 

Tandan kelapa yang kecil dan tipis dicuci lalu di autoclave selama 4 jam 

pada suhu 120°C supaya mendapatkan tandan kelapa yang lebih lunak. 

2. Tandan Kelapa lunak dipotong-potong kembali sampai seperti serabut. 

Setelah itu dicuci dengan air kran hingga kotoran-kotoran tidak menempel 

pada tandan kelapa. Pembilasan selanjutnya menggunakan aquades untuk 

menghilangkan kotoran yang kemungkinan berasal dari air kran. 

3. Pengeringan menggunakan oven dengan suhu 105°C sampai serbuk tandan 

kelapa benar-benar kering sehingga mudah dihaluskan. 
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4. Penghalusan menggunakan blender untuk menghasilkan bubuk tandan 

kelapa. Pengayakan menggunakan ayakan 50 Mesh supaya mendapatkan 

serbuk tandan kelapa yang strukturmya lebih kecil. 

Dari persiapan sampel tandan kelapa dihasilkan serbuk tandan kelapa yang 

berwarna cokelat muda dengan ukuran 50 Mesh yang akan digunakan untuk 

proses delignifikasi. 

 
Gambar 4.1 Serbuk tandan kelapa lolos ukuran 50 mesh 

 

4.1.2 Delignifikasi Tandan Kelapa 

Delignifikasi merupakan suatu proses pembebasan lignin dari suatu senyawa 

kompleks (Gunam, et al. 2010). Proses ini penting dilakukan sebelum hidrolisis 

bahan selulosa, sebab lignin merupakan dinding kokoh yang melekat pada serat 

selulosa dan hemiselulosa sehingga suatu tanaman menjadi keras dan dapat berdiri 

kokoh. Jika lignoselulosa tidak didelignifikasi terlebih dahulu, maka selulosa sulit 

untuk dihidrolisis menjadi glukosa, karena lignin sangat kuat melindungi selulosa 

sehingga sangat sulit melakukan hidrolisis sebelum memecah pelindung lignin 

dan juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi.  

Proses delignifikasi dilakukan menggunakan larutan NaOH, Penggunaan 

larutan NaOH karena larutan ini dapat menyerang dan merusak struktur lignin, 
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bagian kristalin dan amorf, melarutkan lignin dan hemiselulosa serta 

menyebabkan pengembangan struktur selulosa (Gunam, et al. 2010). 

Pada penelitian ini proses delignifikasi menggunakan larutan NaOH 0,01 M 

pada suhu 800C selama 8 jam diaduk dengan pengaduk listrik 600 rpm agar 

serbuk tandan kelapa terdelignifikasi secara merata. Penggunaan NaOH encer 

mampu mendegradasi lignin yang membungkus selulosa. Proses delignifikasi ini 

mengakibatkan perubahan warna dan berat serbuk tandan kelapa yang signifikan. 

Untuk warnanya, dari warna coklat muda berubah menjadi coklat sedikit lebih tua 

sedangkan beratnya mengalami penurunan dari 100 gram menjadi 65,5947gram.  

Pada penelitian Endang, 2013 pada proses delignifikasi ini menyebabkan 

perubahan warna dan berat serbuk jerami padi. Untuk warnanya, dari warna coklat 

muda berubah menjadi coklat tua sedangkan beratnya mengalami penurunan dari 

100 gram menjadi 83,306 gram. Penelitian dengan bahan serbuk tandan kelapa 

dengan jerami padi ini mengalami perubahan warna yang sama namun penurunan 

berat yang berbeda. Kemungkinana pada proses delignifikasi ini mengalami 

penurunan kadar lignin yang mengikat selulosa serbuk tandan kelapa, sehingga 

mengalami penurunan berat massa. 

4.2 Analisis Kadar Glukosa Hasil Hidrolisis 

Analisis kadar glukosa hasil hidrolisis dilakukan menggunakan metode 

miller dengan asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS), senyawa aromatik yang bereaksi 

dengan glukosa sehingga mengurangi kadar glukosa membentuk asam 3-amino-5-

nitrosalisilat yang berwarna kuning muda.  
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 Glukosa merupakan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehid yang 

dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Bentuk hemiasetal siklik glukosa 

berada dalam  kesetimbangan dengan bentuk aldehid rantai terbukanya. Gugus 

aldehid pada glukosa akan dioksidasi oleh asam 3,5-dinitrosalisilat menjadi gugus 

karboksil dan menghasilkan asam 3-amino-5-nitrosalisilat, reaksi ini berlangsung 

pada kondisi basa dengan penambahan sedikit KOH 2M saat pembuatan DNS. 

4.2.1 Kurva Standar Glukosa 

Hasil pengukuran dan kurva kalibrasi dibuat pada panjang gelombang 

maksimum yang telah dioptimasi yaitu 423 nm dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Hasil absorbansi larutan glukosa standar 

Standar Glukosa 

(ppm) 

Absorbansi 

 

0 0 

2 0,128 

4 0,224 

6 0,311 

12 0,530 

14 0,654 

 

 
Gambar 4.2 Kurva kalibrasi larutan standar glukosa 
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Hasil kurva kalibrasi menghasilkan persamaan linier y = 0044x + 0,029 

dengan R2 = 0,992. Selanjutnya kurva kalibrasi digunakan untuk konversi kadar 

glukosa hasil hidrolisis pada tiap-tiap variasi waktu. 

4.2.2 Analisis Glukosa Hasil Hidrolisis 

Substrat tandan kelapa dari hasil delignifikasi kemudian dilakukan proses 

hidrolisis tujuannya untuk mendapatkan glukosa. Pada penelitian ini hidrolisis 

dilakukan dengan menggunakan HCl 12% pada suhu 90ºC dengan variasi waktu 

hidrolisis. Dalam suasana asam akan terjadi pemecahan ikatan glikosida yang 

berlangsung melalui tiga tahap. Tahap pertama, proton yang bersifat sebagai 

katalis asam berinteraksi cepat dengan oksigen glikosida yang menghubungkan 

dua unit gula (I), membentuk asam konjugat (II). Tahap ini diikuti dengan 

pemecahan yang lambat dari ikatan C-O menghasilkan zat antara kation 

karbonium siklis (III). Selanjutnya kation karbonium mulai mengasidasi molekul 

air dengan cepat, membentuk hasil akhir (glukosa) yang stabil dan melepaskan 

proton.  

Gugus H+ dari HCl akan mengubah gugus serat dari serbuk tandan kelapa 

menjadi gugus radikal bebas. Gugus radikal bebas serat yang kemudian akan 

berikatan dengan gugus OH
- 

dari air dan akan bereaksi menghasilkan glukosa 

(Hikmiyati dan Yanie, 2008). Mekanisme reaksi total hidrolisis selulosa secara 

asam adalah sebagai berikut : 

(C6H10O5)n + nH2O  katalis asam  nC6H12O6 

Selulosa     Glukosa 

 

C6H12O6(l)   2C2H5OH(l) + CO2(g) 

Glukosa     Etanol 
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Gambar 4.3Hidrolisis polisakarida (Fengel and Wegener, 1995) 

 

Hasil absorbansi sampel hasil hidrolisis tandan kelapa ditunjukkan pada 

Tabel 4.2 dan Gambar 4.4. 

Tabel 4.2 Pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa 

Waktu hidrolisis (menit) Absorbansi Kadar glukosa (ppm) 

30 0,592 12,7954 

60 0,476 10,1590 

90 0,448 9,5272 

120 0,361 7,5454 

 

 
Gambar 4.4 Pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa 
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Dengan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari proses hidrolisis 

asam selulosa yang ada pada tandan kelapa telah terurai menjadi monosakarida 

walaupun dalam hal ini kadar yang dihasilkan masih sedikit. Ini disebabkan 

karena adanya lignin yang masih terikat pada selulosa. Di dalam jaringan tanaman 

lignin sulit didegradasi karena mempunyai struktur yang kompleks dan heterogen 

yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa (Anindyawati, 2010). Tabel 4.2 

dan gambar 4.4 menunjukkan kadar glukosa terbanyak hasil hidrolisis yang 

dicapai pada waktu 30 menit dengan kadar glukosa sebesar 12,7954 ppm.  

Pada penelitian Endang, 2013 kadar glukosa terbanyak hasil hidrolisis 

dicapai pada penggunaan katalis HCl dengan konsentrasi 21% dengan kadar 

glukosa sebesat 70,85 ppm. Dalam proses hidrolisis serbuk tandan kelapa dengan 

larutan HCl 12% hanya mendapatkan kadar glukosa tertinggi sebesar 12,7954 

ppm pada waktu 30 menit. Hal ini kemungkinan masih adanya lignin yang 

berikatan erat dengan selulosa sehingga sulit untuk merubah menjadi glukosa 

pada proses hidrolisis ini. 

Jika waktu hidrolisis terlalu lama maka glukosa akan terdegradasi menjadi 

hydroxy methyl furfural dan bereaksi lebih lanjut membentuk asam formiat, 

sehingga menyebabkan kadar glukosa menurundalam proses hidrolisis (Idral et 

al., 2012). Adanya senyawa-senyawa tersebut sangat tidak diharapkan 

keberadaannya karena akan menjadi inhibitor pada proses fermentasi. Furfural 

merupakan senyawa yang diidentifikasi sebagai inhibitor terhadap pertumbuhan 

sel dalam proses fermnatasi alkohol (Sitorus, et al., 2009), dimana enzim alkohol 
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dehidrogenase akan mereduksi furfuril alkohol pada proses fermentasi. Reaksi 

pembentukan furfuril alkohol, yaitu: 

C5H4O2 (furfural)    C4H2O2CH2OH (furfuril alkohol) 

Terjadinya pembentukan senyawa furfuril alkohol tidak diharapkan karena akan 

mengakibatkan gangguan respirasi sel yang akhirnya akan menghambat 

pertumbuhan sel pada proses fermentasi (Sitorus, et al., 2009) 

4.3 Proses Fermentasi 

Fermentasi alkohol adalah proses perubahan gula menjadi alkohol dan 

CO2 oleh mikroba, terutama oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Karbohidrat 

akan dipecah dahulu menjadi gula sederhana yaitu dengan hidrolisis pati menjadi 

unit-unit glukosa.  

Pada fermentasi glukosa ini digunakan ragi Saccharomyces cerevisiae, 

karena Saccharomyces cerevisiae dapat memproduksi etanol dalam jumlah besar 

dan mempunyai toleransi terhadap alkohol yang tinggi (Elevri, 2006). Mikroba 

Saccharomyces cerevisiae memfermentasi glukosa menjadi etanol menggunakan 

jalur EMP.  

 

Gambar 4.5 Skema jalur Embden-Meyerhoff-Parnas (EMP) (Rahim, 2009) 

Saccharomyces cerevisiae memerlukan media dan lingkungan yang sesuai 
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urea CO(NH2)2 dan ammonium sulfat (NH4)2SO4 sebagai sumber nutrien untuk 

mempercepat pertumbuhan mikroba dan kondisi keasaman pada pH 5. Pada 

kondisi anaerob, metabolisme glukosa menjadi etanol melalui jalur Embden 

Meyerhof Parnas yang merupakan reaksi-reaksi fosforilasi dan defosforilasi 

dengan ATP dan ADP sebagai donor dan aseptor fosfat, rekasi pemecahan C6 

menjadi 2 molekul C3 yang terfosforilasi, reaksi oksidasi-reduksi, dan reaksi 

dekarboksilasi. 

Dalam proses fermentasi dipengaruhi oleh lamanya fermentasi, semakin 

lama waktu fermentasi maka mikroba akan melakukan penguraian yang lebih 

banyak dan produksi bioetanol semakin meningkat. Selain itu penimbunan etanol 

berkonsentrasi tinggi hasil metabolisme Saccharomyces cerevisiae menghambat 

pertumbuhan dan menyebabkan kematian sel Saccharomyces cerevisiae. Hasil 

pada proses fermentasi ini langsung dimasukkan padah labu destilat untuk 

dilakukan proses destilasi. 

4.4 Proses Destilasi 

Setelah proses fermentasi selesai, dilakukan destilasi untuk memurnikan 

bioetanol. Proses destilasi hasil fermentasi bertujuan untuk memisahkan zat-zat 

melalui perbedaan titik didih. Tujuan destilasi adalah pemurnian zat cair pada titik 

didihnya, dan memisahkan cairan tersebut dari zat padat yang terlarut atau dari zat 

cair lainnya yang mempunyai perbedaan titik didih cairan murni (Ari, 2008). Pada 

proses ini senyawa yang menguap terlebih dahulu adalah etanol dan air karena 

mempunyai titik didih paling rendah yaitu 78°C dan 100°C dibandingkan dengan 
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senyawa-senyawa lain seperti glukosa dengan titik didih 146°C dan asam asetat 

dengan titik didik 181,1°C. 

Destilat ditampung dalam botol sampel dan ditutup rapat agar senyawa 

bioetanol yang terdapat dalam destilat tidak menguap, kemudian destilat tersebut 

dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas. Hasil destilat dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 

4.5 Analisis Data 

4.5.1 Uji Kualitatif Adanya Bioetanol dengan K2Cr2O7 

Bioetanol merupakan alkohol primer, alkohol primer teroksidasi oleh 

K2Cr2O7 menjadi aldehid. Dimana terjadi reaksi sebagai berikut: 

3 CH3CH2OH + Cr2O7
2- + 8 H+     3 CH3CHO + 2 Cr3+ + 7 H2O 

Sesuai reaksi diatas, alkohol teroksidasi karena Cr6+ (kuning) tereduksi 

menjadi Cr3+ (biru). Sampel positif mengandung alkohol apabila mengalami 

perubahan warna dari kuning menjadi biru. Pada destilat hasil fermentasi yang 

diuji dengan K2Cr2O7 mengalami perubahan warna dari kuning menjadi coklat 

kehijauan. Perubahan warna pada saat oksidasi dapat dilihat pada Gambar 

dibawah ini: 

 
Gambar 4.6 Perubahan warna pada oksidasi etanol p.a dengan K2Cr2O7 
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Pada Gambar 4.6 adalah etanol p.a yang mengalami perubahan warna dari 

kuning menjadi biru. Hal ini karena alkohol teroksidasi Cr6+ (kuning) di dalam 

larutan K2Cr2O7 mengalami reduksi menjadi Cr3+ (biru). 

 

 
Gambar 4.7 Perubahan warna pada oksidasi sampel bioetanol dengan K2Cr2O7 

Pada Gambar 4.7 adalah bioetanol  yang mengalami perubahan warna dari 

kuning menjadi hijau. Hal ini karena alkohol teroksidasi Cr6+ (kuning) di dalam 

larutan K2Cr2O7 mengalami reduksi menjadi Cr3+ (biru). Hasil sampel bioetanol 

ini dapat dikatan positif mengandung alkohol. Karena perubahan warna kuning 

menjadi hijau. Seharusnya berwarna biru namun karena kadar bioetanol yang 

kecil sehingga warna menjadi hijau tidak bisa biru seperti pada etanol p.a 

perbandingan sampel bioetanol dengan etanol p.a dapat dijelaskan pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4.8 Perbedaan perubahan warna oksidasi sampel dengan etanol 

p.a 

 

Pada Gambar 4.8 dapat dilihat perbedaan perubahan warna yang sangat 

jauh dari warna oksidasi sampel destilat hasil fermentasi yaitu dengan warna 

coklat kehijauan dengan warna etanol p.a yang berwarna biru. Hal ini 

menunjukkan bahwa kandungan alkohol di dalam sampel bioetanol tidak terlalu 

tinggi, karena apabila kandungan alkohol didalamnya tinggi maka larutan 

berwarna biru seperti pada gambar etanol p.a. Adapun kadar etanol pada hasil 

destilat pada penelitian ini adalah yaitu 6,66%, sedangkan kadar etanol pekat 

adalah 97%. Jadi sangat berbeda jauh kadarnya, maka warna yang dihasilkan juga 

berbeda jauh. 

4.5.2 Uji Nyala Adanya Bioetanol 

Bioetanol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus 

hidroksida dan mempunyai rumus molekul C2H5OH. Istilah bioetanol dalam 

industri disebut juga etil alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom 

karbon primer. Sifat-sifat bioetanol mudah  menguap, mudah terbakar, berbau 

spesifik, cairannya tidak berwarna dan mudah  larut dalam air, eter, kloroform dan 
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aseton. Dengan adanya sifat bioetanol yang mudah terbakar ini, maka pada 

penelitian ini uji kualitatif adanya etanol dengan carauji nyala api. 

Uji kualitatif alkohol ini dilakukan dengan cara meneteskan sampel hasil 

destilat diatas kertas, kemudian dibakar dengan api sehingga menghasilkan nyala 

api berwarna merah yang cepat hilang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil destilat 

mengandung alkohol. Dapat dilihat pada Gambar 4.9 sebagai berikut : 

 
Gambar 4.9 Hasil uji nyala adanya bioetanol 

 

4.5.3 Uji Kuantitatif Adanya Bioetanol dengan Massa jenis 

 Uji kuantitatif massa jenis ini menggunakan botol sampel. Menentukan 

massa jenis biasanya dengan menggunakan piknometer. Karena hasil destilat tidak 

dapat memenuhi volume piknometer, jadi pada penelitian ini menggunakan botol 

sampel 20cc. Untuk menentukan massa jenis masing-masing dilakukan 3 kali 

ulangan. Berat botol sampel 20cc setelah 3x pengulangan penimbangan adalah 

16,5106 gram. Adapun hasil destilat dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Data hasil pengukuran massa sampel + botol sampel 

Pengujian 

 

Berat botol kosong +  

destilat hasil fermentasi  

14 hari 

Massa 1 17,6905 

2 17,6906 

3 17,6905 

Rata-Rata 17,690533 

 

 Berdasarkan data Tabel 4.3, didapatkan hasil berat rata-rata adalah 

17,690533. Lalu dhitung dengan rumus perhitungan : 

(Botol kosong  + sampel) - (Botol kosong) (gr) 

Filtrat destilasi hasil fermentasi (mL) 

 Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas maka mendapaykan hasil 

massa jenis destilat hasil fermentasi hari ke-14 adalah 0,78662. Adapun 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 9. Massa jenis etanol p.a adalah 0,790 

dan massa jenis hasil destilat fermentasi ke-14 yaitu 0,7866. Hal ini dapat dapat 

dikatakan bahwa pada hasil destilat fermentasi ke-14 mengandung etanol karena 

massa jenisnya yang mendekati massa jenis etanol p.a. 

4.5.4 Karakterisasi GC Destilat Fermentasi  

Hasil destilasi kemudian dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas. 

Kromatogram GC hasil distilasi dari fermentasi glukosa 7, 9,12 dan 14 hari dapat 

dilihat dalam Gambar 4.10 di bawah ini: 
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(1)          (2) 

 

 
              (3)      (4)  

Gambar 4.10 Kromatogram GC hasil destilasi fermentasi (1) fermentasi 7 

hari, (2) fermentasi 9 hari, (3) fermentasi 12 hari, (4) fermentasi14 hari. 

 

Hasil kromatogram GC destilat hasil fermentasi glukosa digunakan untuk 

menghitung kadar bietanol yang dihasilkan dari setiap variasi waktu fermentasi 

dengan cara membandingkan luas area kromatogram sampel dengan etanol 

standar. Etanol p.a memiliki kemurnian sebesar 100% dengan waktu retensi 

1,755. Kromatogram etanol standar disajikan dalam gambar 4.11 
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Gambar 4.11Kromatogram GC etanol p.a 

Pengaruh waktu fermentasi terhadap luas area kromatogram dan kadar 

masing masing destilat hasil fermentasi yang telah dibandingkan dengan etanol 

standar dapat dilihat dalam Tabel 4.5 

Tabel 4.4 Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol 

Sampel Bioetanol 

Waktu Retensi 

(min) 

Area 

[pA*] 

Volume 

destilat (ml) 

Kadar 

Bioetanol 

Destilasi hasil 

fermentasi 7 hari 1,853 668,27886 1,5 6,66 % 

Destilasi hasil 

fermentasi 9 hari 1,838 521,82105 3,5 5,20 % 

Destilasi hasil 

fermentasi 12 hari 1,833 267,00398 1,5 2,66 % 

Destilasi hasil 

fermentasi 14 hari 1,853 393,81103 1,5 3,92 % 

 

 Kadar bioetanol tertinggi dicapai pada saat waktu fermentasi optimum 7 

hari yaitu 6,66 % dengan luas area sebesar 668,27886. Namun pada hari 

selanjutnya yaitu hari ke-9,  ke-12 dan ke-14 kadar bioetanol yang dihasilkan 

mengalami penurunan. Menurut Ariyani, 2012 hal ini dimungkinkan karena kerja 

mikroba terhambat dan akan menuju fase kematian, selain itu bioetanol yang 

dihasilkan telah teroksidasi menjadi asam karboksilat. 
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4.6.2 Karakterisasi FTIR dan GC-MS Destilat Fermentasi Glukosa 

Destilat hasil fermentasi glukosa selanjutnya diuji dengan FTIR, kemudian 

di identifikasi dengan menggunakan  Gas Chromatography Mass Spectroscopy 

(GC-MS) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya etanol yang dihasilkan dari 

proses fermentasi secara kualitatif. 

Interpretasi spektrum IR bioetanol yang terbuat dari hidrolisat dan 

fermentasi selulosa tandan kelapa, menunjukan adanya serapan gugus –OH pada 

bilangan gelombang 3441,01 cm-1, pada bilangan gelombang 2630,91 cm-1  

menunjukan adanya serapan alifatis –CH, pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 

menunjukan adanya serapan gugus –CH2, pada bilangan gelombang 1388,75 cm-1 

menunjukan adanya serapan gugus –CH3 dan pada bilangan gelombang 1273,02 

cm-1 menunjukan adanya serapan gugus -CO. Spektrum inframerah bioetanol dari 

serbuk tandan kelapa dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.12 Spektrum FT-IR Bioetanol dari Tandan Kelapa 
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Adanya Etanol dengan Menggunakan FTIR 

NO Bilangan Gelombang Serapan Gugus Fungsi 

1 3441,01 cm-1 -OH 

2 2630,91 cm-1 -CH 

3 1635,64 cm-1 -CH2 

4 1388,75 cm-1 -CH3 

5 1273,02 cm-1 -CO 

 

Sampel yang dianalisis dengan GC-MS adalah hasil fermentasi ke14 hari, 

karena menghasilkan etanol yang murni. Pengambilan hasil fermentasi ke-9 hari 

tersebut diharapkan dapat mewakili analisis etanol secara keseluruhan. 

Kromatogram GC-MS dari destilat  fermentasi glukosa selama 14 hari dengan 

induksi sukrosa 1 gr/L disajikan pada Gambar 4.13 

 
Gambar 4.13 Kromatogram GC-MS destilat hasil fermentasi glukosa 14 hari 

 

Pada Gambar 4.13 Kromatogram senyawa hasil fermentasi 14 haru 

menunjukan bahwa muncul 2 puncak. Puncak pertama senyawa etanol pada 

waktu retensi 2,015 dan puncak kedua kemungkinan senyawa asam karboksilat 

pada waktu retensi 2,88. Pada karakterisasi ini mengalami kesalahan, 

kemungkinan besar karena sampel terkontaminasi sebelum di uji dengan GC-MS. 
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Gambar 4.14 Spektrum massa hasil fermentasi glukosa 14 hari 

 

Pada Gambar 4.14 Spektrum massa hasil fermentasi menunjukkan 

pembacaan pada Mass Spectroscopy muncul Mr senyawa etanol yaitu Mr = 45. 

Pendekatan fragmentasi senyawa etanol sebagai berikut: 

 
Gambar 4.15 Fragmentasi Etanol 

 

 

Pada Gambar 4.15 Senyawa etanol (CH3CH2OH) diperkirakan mempunyai 

massa molekul m/e 46. Kemudian ion molekul [CH3CH2OH]+ dengan m/e = 46 

mengalami pemecahan dengan melepaskan H radikal menghasilkan pemecahan 

molekul CH3CH2O
+ dengan m/e= 45. Ion CH3CH2O

+ dengan m/e=45 mengalami 

pemecahan dengan melepaskan CH3 radikal, menghasilkan ion CH2=OH dengan 

m/e=31. Ikatan CH3 lebih mudah lepas dibandingkan OH karena gugus CH3 

memiliki energi ikatan yang lebih rendah yang disebabkan adanya pembentukan 

ikatan phi antara atom karbon dan atom oksigen setelah pelepasan radikal 

H3CCH2OH

e-

[H3CCH2OH]+. H2C CH2OH
+

H.

 CH2OH
+

CH2.
m/z = 45m/z = 46

m/z = 31
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hidrogen. Gugus OH yang sulit terlepas mengakibatkan ion molekul bermuatan 

positif. 

Pada Gambar 4.13 Kromatogram senyawa hasil fermentasi menunjukan 

bahwa muncul 2 puncak. Karena kemungkinan besar terkontaminasi sebelum di 

uji dengan GC-MS. Hasil GC sampel hari ke-14 pada Gambar 4.10 (4) terdapat 1 

puncak etanol dan ada puncak kecil yang kemungkinan senyawa selain etanol. 

Dari hasil GC inilah etanol yang paling murni dibandingkan dengan hasil GC 

pada hari ke-7, 9, dan 11 yang dapat dilihat pada Gambar 4.10 (1), (2), dan (3). 

Etanol murni jika muncul 1 puncak walaupun ada puncak kecil lainnya yang 

dianggap senyawa selain etanol. Jadi jika sampel hari ke-14 di uji dengan GC-MS 

seharusnya mendapatkan 1 puncak juga, namun hasilnya berbeda. Kemungkinan 

besar karena sampel hari ke-14 ini etanol mengalami oksidasi sehingga menjadi 

asam karboksilat. (Ariyani, 2012) 

Pada penelitian Noviani, 2013 waktu hidrolisis limbah serbuk gergaji kayu 

sengon laut paling baik adalah 60 menit dengan kadar glukosa sebesar 12,31 ppm. 

Dan waktu fermentasi glukosa limbah serbuk gergaji kayu sengon paling baik 

yaitu pada fermentasi selama 9 hari dengan kadar etanol sebesar 2,99%. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. Waktu hidrolisis limbah serbuk 

gergaji kayu sengon laut paling baik adalah 30 menit dengan kadar glukosa 

sebesar 12,7954 ppm. Kemungkinan karena waktu hidrolisis yang terlalu lama 

maka glukosa akan terdegradasi menjadi hydroxy methyl furfural dan bereaksi 

lebih lanjut membentuk asam formiat, sehingga menyebabkan kadar glukosa 

menurundalam proses hidrolisis (Idral et al., 2012). Sedangkan pada persentase 
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etanoldalam bioetanol yang dihasilkan yaitu pada fermentasi selama 7 hari dengan 

kadar etanol sebesar 6,58%. Hal ini dimungkinkan karena kerja mikroba setelah 7 

hari terhambat dan akan menuju fase kematian, selain itu bioetanol yang 

dihasilkan telah teroksidasi menjadi asam karboksilat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Waktu hidrolisis limbah tandan kelapa paling baik adalah 30 menit dengan 

kadar glukosa sebesar 12,7954ppm. 

2. Persentase etanoldalam bioetanol yang dihasilkan yaitu pada fermentasi 

selama 7 hari dengan kadar etanol sebesar 6,66%. 

5.2   Saran   

Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut sebagai berikut : 

1. Dilakukan proses hidrolisis serbuk tandan kelapa dengan menggunakan 

variasi konsentrasi katalis dan suhu pemanasan untuk mendapatkan kadar 

glukosa yang lebih baik. 

2. Dilakukan fermentasi glukosa dari hidrolisis serbuk tandan kelapa dengan 

menggunakan variasi jumlah nutrient dan jenis ragi untuk mendapatkan 

kadar etanol yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

Skema tahap perlakuan awal  

Persiapan sampel serbuk tandan kelapa dan delignifikasi 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 gr Serbuk tandan kelapa 

Dihaluskan dan diayak dengan ukuran 50 mesh 

 

Serbuk tandan kelapa yang 

tidak lolos ayakan 

 

 

 

 

 

Serbuk tandan kelapa 

yang lolos ayakan 

 
didelignifikasi, 

100 gram serbuk tandan kelapa + 1400 ml NaOH 0,01 M, 

dipanaskan pada suhu 80ºC dan diaduk 600 rpm selama 8 jam 

kemudian disaring 

 

Serbuk tandan kelapa terdelignifikasi 

 

dicuci sampai pH 7, disaring 

dioven pada suhu 100-105°C selama 2 jam (kering) 

diblender dan diayak  

 

Filtrat 

 
Residu 

Diaduk hingga homogen, disaring 

Pulp serbuk tandan kelapa 

 

Tandan kelapa (batang/keras) 

Tandan kelapa lunak 

Dipisahkan dengan kulitnya, dipotong tipis-tipis, 

dicuci hingga bersih. Dimasukkan kedalam 

autoclave selama 4 jam pada suhu 120°C. 

 

Dicuci hingga bersih, diblender, dioven dengan 

100-105°C sampai kering. 
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Lampiran 2 

Skema tahap hidrolisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 gram serbuk tandan 

kelapa terdeligninfikasi 

 

Hidrolisat serbuk 

tandan kelapa 

Filtrat 

Hidrolisat 

Residu 

+  aquades dan katalis asam 

HCl 12% hingga total larutan 

150 mL (dalam labu hidrolisis) 

 
Direfluks 90oC  

selama 30, 60, 90, 120 menit  

 

Hidrolisat disaring 

 

Dianalisis kadar glukosanya 

dengan spektrometri UV-VIS pada 

panjang gelombang 423 nm 
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Lampiran 3 

Skema penentuan kadar glukosa (Metode Miller) 

Pembuatan kurva standar glukosa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis glukosa hasil hidrolisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambahkan 1 ml reagen 

DNS 

1 ml larutan standar glukosa 

0, 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 ppm 

Panaskan dalam water bath,  

selama 15 menit 

 

Larutan standar glukosa + DNS panas 

Dinginkan   

 

Ditambahkan 2 ml aquades Campuran Reaksi 

Ukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis  padapanjang 

gelombang 423 nm 

 

 Data absorbansi 

1 ml sampel glukosa hasil 

hidrolisis dalam tabung reaksi 

Campuran Reaksi 

Ditambahkan 1 ml reagen DNS 

Campuran Reaksi 

Ditambahkan 2 ml aquades 

Data absorbansi 

Ukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-Vis  pada panjang 

gelombang maksimum yang telah ditentukan sebelumnya 

 

 

Panaskan dalam penangas,  

selama 15 menit 

 

Dinginkan   
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Lampiran 4 

Skema Proses fermentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ NaOH 1N sampai pH 5 

+ 6 gram ammonium sulfat  

+ 6 gram urea sebagai nutrisi 

 

Residu Filtrat (bioetanol) 

100 ml filtrat 

hidrolisat 

di pasteurisasi pada suhu 

120°C 15 menit 

didinginkan 

+ sukrosa 1g/L + ragi tape 10 gr 

(Saccharomyces cereviseae) 10 gram 
1000 ml Filtrat 

terpasteurisasi 

Ditutup rapat dalam botol plastik pada 

suhu  27- 30oC (suhu kamar) 

diinkubasi 

 
campuran  

fermentasi 

Difermentasi selama 7, 9, 12, 14 hari 

Disaring  
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Lampiran 5 

Skema pemurnian etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilat bioetanol 

Destilasi dilakukan, suhu dijaga pada 

suhu 78oC saat bioetanol keluar  

Kedalam labu destilat dimasukan 

cairan fermentasi + batu didih 

Aliran air pada kondensor diatur 

Seperangkat alat destilasi dipasang 

Di uji kualitatif secara kimia dan 

dikarakterisasi dengan GC, GC-MS dan 

FTIR 

Indeks bias dan massa jenis 
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Lampiran 6 

Skema uji kualitatif adanya etanol dengan tes K2Cr2O7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema uji nyala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema uji kuantitatif massa jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabung 2 

2 ml larutan K2Cr2O72% 

Tabung 1 

2 ml larutan K2Cr2O72% 

Ditambahkan 5 tetes H2SO4 pekat, 

diguncang 

Tabung 1 

2 ml larutan K2Cr2O72% 

+ H2SO4p.a 

Tabung 2 

2 ml larutan K2Cr2O72% 

+ H2SO4p.a 

Ditambahkan  

1 ml etanol standar 

Terjadi perubahan warna 

dari jingga ke hijau 

Ditambahkan  

1 ml filtrat hasil 

destilasi 

Bandingkan perubahan 

yang terjadi 

Botol sampel+destilat 

variasi waktu 

Ditimbang 3x 

pengulangan 

Hasil pengukuran 

Botol sampel kosong 

Diteteskan ke kertas 

Amati kertas (api 

menyala) 

Filtrat destilasi hasil 

fermentasi 

Hasil pengukuran 

Ditimbang 3x 

pengulangan 
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Lampiran 7 

Perhitungan kadar glukosa serbuk tandan kelapa 

 

Kadar glukosa pada waktu hidrolisis 

30 menit 

y  = 0,044x + 0,0029 

0,592    =  0,044x + 0,0029 

0, 044x =  0,592 – 0,0029 

x =  12,7954 ppm 

 

Kadar glukosa pada waktu hidrolisis 

60 menit 

y  = 0,044x + 0,0029 

0,476    =  0,044x + 0,0029 

0, 044x =  0,476 – 0,0029 

x =  10,1590 ppm 

 

kadar glukosa pada waktu hidrolisis 

90 menit 

y =  0,044x + 0,0029 

0,448    =  0,044x + 0,0029 

0, 044x =  0,448 – 0,0029 

x =  9,5272 ppm 

 

kadar glukosa pada waktu hidrolisis 

120 menit 

y =  0,044x + 0,0029 

0, 361   =  0,044x + 0,0029 

0, 048x =  0,361 – 0,0029 

x =  7,5454 ppm

Lampiran 8 

Perhitungan kadar etanol dengan menggunakan etanol standar  

 

Sampel        : Etanol standar 

Luas area    : 101499,95879 

% area         : 100% 

Perhitungan:
Area 1

Area 2
   =     

%1

%2
 

 

Sampel : destilat fermentasi    

glukosa 7 hari 
101499,95879

892,96304
     =   

100%

% sampel
 

% sampel     =  
668,2788 x 100

100346,66399
 

% sampel    =  6,66% 

 

Sampel : destilat fermentasi  

glukosa 9 hari 
101499,95879

3044,12537
     =   

100%

% sampel
 

% sampel     =  
3044,12537 x 100

100346,66399
 

% sampel    =  5,20% 

 

 

 

Sampel : destilat fermentasi 

glukosa 12  hari 
101499,95879

2456,39275
     =   

100%

% sampel
 

% sampel     =  
2456,95879 x 100

100346,66399
 

% sampel    =  2,66% 

 

Sampel : destilat fermentasi 

glukosa 14 hari 
101499,95879

1793,23361
     =   

100%

% sampel
 

% sampel     =  
1793,23361 x 100

100346,66399
 

% sampel    =  3,92%
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Lampiran  9 

Perhitungan karakterikasi bioetanol dengan menentukan massa jenis 

Massa jenis etanol p.a = 0,790 

Massa jenis = (Berat botol kosong + sampel) – Berat botol kosong 

   Volume hasil destilat fermentasi  

 

Massa jenis destilat fermentasi 7 hari = 18,4830 – 16,5106 

          1,5 

      = 1,972467 

      1,5 

      = 1,3149 

Massa jenis destilat fermentasi 9 hari = 20,3441 – 16,5106 

          3,5 

     =  3,8335 

            3,5 

      = 1,0952 

Massa jenis destilat fermentasi 12 hari = 19,3176 – 16,5106 

          1,5 

      = 2,816 

           1,5 

     =  1,8773 

Massa jenis destilat fermentasi 14 hari = 17,6905 – 16,5106 

          1,5 

      = 1,1799 

            1,5 

      = 0,7866 
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Lampiran 10 

Kromatogram GC Etanol Standar  
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Lampiran 11 

Kromatogram GC hasil fermentasi 7 hari 
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Lampiran 12 

Kromatogram GC hasil fermentasi 9 hari 
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Lampiran 13 

Kromatogram GC hasil fermentasi 12 hari
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Lampiran 14 

Kromatogram GC hasil fermentasi 14 hari 
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Lampiran 15 

Kromatogram GC-MS Fermentasi Glukosa 14 hari 
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Lampiran 16  

Fragmentasi destilat hasil Fermentasi Glukosa 14 hari  
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Lampiran 17  

Dokumentasi Penelitian 

 
Pengambilan limbah tandan kelapa Tandan kelapa setelah dipisahkan 

dari kulitnya 

 
Autoclave         Saat pengambilan HCl di ruang asam 

  
Hasil blender tandan kelapa    Ayakan 50 Mesh 
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Serbuk tandan kelapa lolos 50 Mesh Proses Delignifikasi dengan NaOH 

 
Proses Hidrolisis dengan HCl Proses Destilasi 

 
Hasil Hidrolisis      Hasil Fermentasi 
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