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RINGKASAN 

 

 

 

Lignoselulosa merupakan polimer organik yang harus didegradasi melalui 

hidrolisis sebelum dikonversi menjadi etanol, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar terbarukan. Hidrolisis lignoselulosa dengan asam sebagai katalis merupakan 

reaksi seri, yang dipengaruhi oleh kondisi proses yaitu konsentrasi asam sulfat, suhu, 

dan waktu. Tujuan penelitian ini adalah optimasi kondisi proses hidrolisis bagas tebu 

dengan asam sulfat encer menggunakan response surface methodology dan 

perancangan reaktor hidrolisis menggunakan computational fluid dynamics, yang 

merupakan bagian dari perancangan reaktor berbasis Aspen Dynamics.  

Berdasarkan saran-saran reviewer dari beberapa penelitian sebelumnya yang 

satu alur dengan penelitian ini, bahan baku lignoselulosa yang cukup menjanjikan 

untuk etanol ialah bagas tebu. Hidrolisis bagas tebu dengan asam encer pada 

penelitian ini dilakukan pada variasi konsentrasi asam (0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 mol/L), 

suhu (70, 80, 90, dan 100 
o
C), dan waktu (15, 30, 45, 60, dan 75 menit). Gula hasil 

hidrolisis dianalisis konsentrasinya dan dihitung kinetika reaksinya dengan 

pendekatan model reaksi homogen disertai degradasi gula. Masing-masing variabel 

percobaan dilakukan secara menyeluruh. Jadi, percobaan dilakukan pada semua 

pasangan variabel, sebanyak 80 kali percobaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi resiko ketidakstabilan kondisi lingkungan ketika melakukan percobaan, 

sehingga hasil optimasi dan perancangan dapat mewakili kondisi yang relatif tidak 

stabil.  

Variabel konsentrasi katalis, suhu, dan waktu memberikan pengaruh yang nyata 

pada proses hidrolisis bagas tebu. Pada suhu tinggi (90 dan 100 
o
C) dan konsentrasi 

katalis tinggi (0,5 dan 0,6 mol/L), konsentrasi gula relatif tidak meningkat setelah 

hidrolisis berjalan 60 menit. Adapun nilai parameter kinetika untuk hidrolisis pada 

suhu 80 
o
C dan konsentrasi katalis 0,5 mol/L mengikuti persamaan Arrhenius: Ahyd = 

1,6.10
13

 L/(mol.menit), Ehyd = 107,22 kJ/mol, Adeg = 3.10
10

 1/menit, dan Edeg = 61,7 

kJ/mol serta konsentrasi katalis hanya mempengaruhi tenaga pengaktif untuk 

hidrolisis tidak untuk degradasi gula. Optimasi kondisi pada berbagai nilai variabel 

konsentrasi asam, suhu, dan waktu diselesaikan menggunakan response surface 

methodology dan hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel yang dipelajari 

berpengaruh terhadap laju hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat dan terjadinya 

degradasi gula. Nilai-nilai konsentrasi asam, suhu, dan waktu yang optimal hasil 

optimasi digunakan untuk merancang reaktor hidrolisis lignoselulosa dengan asam 

encer pada skala pilot plant. Perhitungan perancangan dikerjakan menggunakan 

computational fluid dynamics dan hasilnya menunjukkan bahwa reaktor hidrolisis 

dapat didesain berupa reaktor tangki berpengaduk.  

 

Kata kunci: bagas tebu, computational fluid dynamics, etanol, optimasi, reaktor 

hidrolisis, response surface methodology 
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PRAKATA 
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dengan baik. Optimasi kondisi pada berbagai nilai variabel konsentrasi asam, suhu, 

dan waktu menggunakan response surface methodology menunjukkan bahwa ketiga 

variabel tersebut berpengaruh terhadap laju hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat 

dan terjadinya degradasi gula. Nilai-nilai konsentrasi asam, suhu, dan waktu yang 

optimal hasil optimasi digunakan untuk merancang reaktor hidrolisis lignoselulosa 

dengan asam encer pada skala pilot plant. Perhitungan perancangan menggunakan 

computational fluid dynamics, yang merupakan bagian dari perancangan reaktor 

berbasis Aspen dynamics, menunjukkan bahwa reaktor hidrolisis dapat didesain 

berupa reaktor tangki berpengaduk. 

Keseluruhan laporan penelitian ini, mulai dari penyusunan proposal, melakukan 
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Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

 

 

Krisis bahan bakar minyak telah memberikan tanda bahwa cadangan energi 

fosil yang dimiliki Indonesia sudah menipis (BP Migas, 2009). Sebaliknya, 

konsumsi BBM (dalam negeri) sudah lama meningkat dari tahun ke tahun (Ditjen 

Migas, 2007). Terbatasnya sumber energi fosil menyebabkan perlunya 

pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Salah satu bentuk dari 

energi terbarukan adalah energi biomassa (Sediawan dkk., 2007). Teknologi 

pemanfaatan energi biomassa yang telah dikembangkan terdiri dari pembakaran 

langsung dan konversi biomassa menjadi bahan bakar. Hasil konversi biomassa 

ini dapat berupa biogas, bioetanol, biodiesel, arang dan sebagainya. Oleh karena 

itu, penelitian tentang proses pembuatan etanol dari biomassa berbasis 

lignoselulosa akan memberikan manfaat untuk kemajuan negara.  

Beberapa tahapan yang diperlukan untuk membuat etanol dari lignoselulosa 

adalah hidrolisis-fermentasi-purifikasi. Hidrolisis merupakan tahap awal untuk 

depolimerisasi sehingga polisakarida terdegradasi menjadi monomer gula. Gula 

yang terbentuk ini memerlukan cara khusus sebelum difermentasi menjadi etanol. 

Etanol yang dipakai sebagai bahan bakar cair kendaraan bermotor harus memiliki 

kemurnian tinggi, hampir 99,98%, sehingga setelah didistilasi, etanol perlu 

dihidrasi sampai kadar absolut. Serangkaian tahapan ini masih perlu dikaji untuk 

memperoleh teknologi yang efisien dan ekonomis serta ramah lingkungan supaya 

lignoselulosa dapat dikonversi secara optimal menjadi etanol.  

Penelitian yang berfokus pada hidrolisis lignoselulosa seperti ranting, daun, 

sekam padi, tongkol jagung, tandan kosong kelapa sawit, rumput alang-alang, dan 

serbuk gergaji kayu sudah pernah dilakukan dan dipublikasikan pada seminar dan 

jurnal pada lingkup nasional dan internasional (Megawati, 2007; Sediawan dkk., 

2007; Megawati dkk., 2008; Megawati dkk., 2009
a
; Megawati dkk., 2009

b
, 

Megawati dkk., 2010; Astrillia dan Megawati, 2011; Megawati dkk., 2011; 

Sediawan dan Megawati, 2013). Penelitian-penelitian tersebut mengkaji potensi 
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jenis bahan baku selulosa, proses persiapan bahan baku yang ekonomis, kinetika 

hidrolisis dengan pendekatan reaksi homogen dan heterogen padat-cair, teknik 

perhitungan neraca massa depolimerisasi, pemilihan proses detoksifikasi 

berdasarkan jenis senyawa penetral, fermentasi untuk membuktikan bahwa gula 

hidrolisat dapat dikonversi menjadi etanol, dan distilasi etanol. Sementara itu, 

beberapa tahapan penting untuk perencanaan rancang-bangun peralatan 

pembuatan etanol dari lignoselulosa dapat dihasilkan dari penelitian ini. 

Adapun perkembangan penelitian tentang hidrolisis dapat diuraikan sebagai 

berikut. Margeot dkk. (2009) melakukan penelitian pembuatan etanol dari tongkol 

jagung dengan melakukan inovasi pada proses hidrolisisnya. Mereka mencoba 

melakukan hidrolisis dengan enzim. Sedangkan Liu dkk. (2010) melakukan 

simultan hidrolisis dan fermentasi dengan enzim untuk menghasilkan etanol. 

Hampir sama dengan penelitian ini adalah Wang dkk. (2010), yang melakukan 

hidrolisis tongkol jagung dengan asam encer. Namun konsentrasi asam yang 

digunakan sangat encer (0-0,7% v/v) dan hidrolisis dilanjutkan dengan enzim. 

Menurut mereka, penggunaan asam encer membuat reaktor yang dipakai akan 

bertahan lama terhadap korosi. Efisiensi pemakaian asam sangat encer ini 

dikonversikan untuk pemeliharaan enzim. Penelitian terbaru untuk tongkol jagung 

sebagai bahan baku bahan baku cair adalah Zhang dkk. (2013) tentang degradasi 

multi tongkol jagung menjadi aseton-butanol-etanol. Penelitian tersebut sangat 

sulit dan mahal karena menggunakan tiga enzim spesifik yang membutuhkan 

pengaturan kondisi hidup yang rumit. Lagi pula, masing-masing produk belum 

dapat dimurnikan secara langsung. Keempat penelitian di atas menggambarkan 

bahwa lignoselulosa berpotensi menjadi etanol dan penelitian-penelitian inovasi 

masih perlu dilakukan supaya hasilnya optimal. Sementara itu terlihat, penelitian 

untuk rancang bangun peralatan masih relatif minim, maka perlu untuk dikaji 

lebih banyak lagi, salah satunya melalui penelitian ini. 

Perancangan reaktor hidrolisis dapat diselesaikan jika tersedia data untuk 

kondisi proses hidrolisis yang optimum, sehingga memerlukan proses optimasi 

kondisi. Data kondisi proses dapat diperoleh dengan melakukan hidrolisis pada 
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variasi kondisi, yaitu konsentrasi asam sebagai katalis, suhu, dan waktu. Adapun 

bahan baku selulosa yang akan dipilih adalah bagas tebu karena belum pernah 

dilakukan juga ketersediaannya cukup banyak. Response surface methodology 

(RSM) merupakan cara optimasi yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya 

(Castro dkk., 2011 dan Jain dkk., 2011). Metode ini banyak terdapat dalam 

beberapa software perhitungan statistik sehingga akan kompatibel dengan 

perangkat komputer yang ada dan tidak memerlukan ijin pemakaian. Sementara 

itu, perhitungan perancangan reaktor hidrolisis berbasis data penelitian akan 

diselesaikan menggunakan Aspen Dynamics (AD). Penelitian optimasi kondisi 

dan perancangan hidrolisis lignoselulosa dengan asam encer sangatlah unik dan 

menarik karena tidak hanya mengemukakan hasil optimasi tetapi juga 

memberikan hasil perancangan reaktornya.  

Peta jalan kegiatan yang dipaparkan di bawah ini merupakan hasil 

rangkuman berdasarkan penjelasan di atas, yaitu merupakan serangkaian kegiatan 

percobaan di laboratorium serta optimasi dan perancangan dengan program 

komputer. Percobaan di laboratorium dilakukan dua tahap. Tahap pertama untuk 

memperoleh data konsentrasi gula hasil hidrolisis bagas tebu pada variasi 

konsentrasi asam, suhu, dan waktu. Tahap kedua untuk membuktikan gula hasil 

hidrolisis dapat dikonversi menjadi etanol melalui fermentasi menggunakan yeast. 

Data hidrolisis yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan kondisi optimum 

melalui optimasi dengan RSM menggunakan program komputer. Selanjutnya, 

hasil optimasi tersebut dipakai untuk merancang reaktor hidrolisis menggunakan 

Aspen Dynamics, yang menggunakan program komputer juga.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konversi biomassa menjadi energi 

Biomassa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Bila 

dikelola dengan baik, sumber energi ini tidak akan habis. Bentuk sumber energi 

biomassa yang telah banyak dibicarakan adalah pengembangan bioetanol dan 

biodiesel. Kedua bahan bakar dari biomassa ini dalam jangka panjang diharapkan 

dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Adapun proses konversi 

biomassa menjadi sumber energi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Proses Konversi Biomassa sebagai Sumber Energi Hijau  

(Demirbas, 2008) 

 

Biomassa yang dapat dimanfaatkan menjadi etanol adalah lignoselulosa, 

yang keberadaannya selain berlimpah juga belum dimanfaatkan dengan baik, 

sehingga pemakaiannya sebagai bahan baku pembuatan etanol merupakan strategi 

yang tepat. Lignoselulosa merupakan senyawa polisakarida yang terdiri atas 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Hemiselulosa merupakan ikatan polimer 

heterogen dari polisakarida dan susunan ikatannya lebih mudah dipecah pada 

hidrolisis daripada selulosa. Sedangkan lignin merupakan senyawa yang berfungsi 

sebagai pengikat komponen penyusun tanaman (hemiselulosa dan selulosa). 

Ikatan polimer yang berbeda antara selulosa dan pati inilah yang menyebabkan 

perlakuan bagaimana mengubah kedua polisakarida di atas menjadi bioetanol juga 

berbeda. Proses pertama yang dibutuhkan dalam rangka produksi etanol dari 
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lignoselulosa ialah hidrolisis, yaitu reaksi perpecahan polimer selulosa oleh 

molekul air dengan bantuan asam sebagai katalis.  

Menurut Badger (2002) terdapat dua jenis proses hidrolisis yang dapat 

dijalankan, yaitu hidrolisis enzim dan kimiawi, serta menyimpulkan bahwa 

hidrolisis kimiawi memiliki banyak keuntungan dibandingkan enzim. Bahan 

kimia yang dapat dipakai untuk memecah rantai polimer tersebut adalah larutan 

asam, baik itu larutan asam pekat ataupun asam encer. Penggunaan asam pekat 

menyebabkan terjadinya korosi tingkat tinggi pada bahan material yang dipakai. 

Oleh karena itu, membutuhkan disain peralatan yang spesial dan mahal. Menurut 

Sivers and Zacchi (1996) masing-masing perpedaan proses hidrolisis tersebut 

dapat dijelaskan melalui bagan pada Gambar 2.2, 2.3, dan 2.4. 

 

Gambar 2.2. Proses Hidrolisis dengan Enzim pada Lignoselulosa 
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G ambar 2.3. Proses Hidrolisis dengan Asam Encer pada Lignoselulosa 

 

Gambar 2.4. Proses Hidrolisis dengan Asam Pekat pada Lignoselulosa 

Hidrolisis lignoselulosa dengan asam encer merupakan proses hidrolisis 

yang lebih ekonomis. Kesimpulan dari penjelasan di atas sesuai dengan bagan 

proses pembuatan etanol dari lignoselulosa secara kimiawi yang dipaparkan oleh 

Taherzadeh dan Karimi (2009). Bagan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan 

bagan ini pula yang dipakai pengusul sebagai peta jalan penelitian untuk proses 

pembuatan etanol dari lignoselulosa. Pada peta jalan penelitian tersebut, pengusul 

akan melakukan kegiatan pada tahap hidrolisis dan fermentasi untuk penelitian 

kompetensi ini. 



Laporan Hibah Kompetensi & Publikasi Internasional 2014 7 
  

 

 
Gambar 2.5. Diagram Proses Pembuatan Etanol dari Lignoselulosa Berbasis 

Hidrolisis secara Kimiawi (Taherzadeh dan Karimi, 2007) 

 

Sebagaimana yang terdapat dalam pustaka; waktu merupakan variabel 

kondisi operasi yang sangat berpengaruh terhadap konsentrasi gula yang 

dihasilkan (Gambar 2.6), demikian juga dengan konsentrasi asam, dan suhu 

(Gambar 2.7). Oleh karena itu, ketiga variabel ini sangat menentukan hasil 

hidrolisis. 

 

Gambar 2.6. Pengaruh Waktu dan Konsentrasi Asam sebagai Katalisator  

pada Hidrolisis Kayu Poplar (Lee dkk., 2000) 
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Gambar 2.7. Pengaruh Tekanan terhadap Konsentrasi Gula  

pada Hidrolisis Batang Padi (Karimi dkk., 2006) 

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kinetika hidrolisis 

lignoselulosa dengan asam encer. Canettieri dkk. (2007) pernah mempelajari 

kinetika hidrolisis lignoselulosa dengan model pseudo-homogen. Sementara itu, 

Joksimovic dan Markovic (2007) berpendapat bahwa hidrolisis lignoselulosa 

dengan asam encer merupakan reaksi heterogen padat-cair. Namun demikian, 

reaksi tersebut dapat didekati dengan model pseudo-homogen ketika ukuran 

partikelnya kurang dari 840 m. Pengusul juga pernah mengkaji potensi 

lignoselulosa menjadi etanol disertai kinetika hidrolisis secara mendalam melalui 

hibah pemula, penelitian untuk disertasi, dan hibah fundamental. 

 

 

2.2. Potensi Lignoselulosa menjadi Etanol 

Secara lebih detail potensi lignoselulosa pada berbagai variasi jenis bahan 

baku menjadi gula dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan potensinya menjadi 

etanol disajikan pada Tabel 2.2.  
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Tabel 2.1. Yield  Gula Hasil Hidrolisis pada Variasi Jenis Bahan Baku (Suhu 

Akhir = 180 
o
C dan Konsentrasi Asam Sulfat = 0,18 mol/L) 

 

Jenis bahan baku Kadar Lignin (%) Yield gula (%) 

Daun 10,93 40,75 

Sekam padi 14,78 31,13 

Tongkol jagung 20,95 26,34 

Serbuk gergaji kayu 30,91 26,01 

Campuran - 25,49 

Ranting 26,27 24,28 
(Sumber: Megawati, 2010) 

 

Tabel 2.2. Kadar Etanol Hasil Fermentasi pada Hidrolisat dari Berbagai Jenis 

Bahan Baku 
 

Jenis bahan baku Kadar lignin Gula Etanol 

(%) (mol/L) Yield(%) (%v/v) Yield (%) 

Sekam Padi 14,78 0,221 31,13 21,083 96,36 

Ranting 26,27 0,215 24,28 10,357 48,66 

Tongkol Jagung 20,95 0,266 26,34 16,519 62,73 

Daun 10,93 0,216 40,75 20,391 95,36 

Serbuk gergaji kayu 30,91 0,190 26,01 0,7859 41,78 

Campuran - 0,202 25,49 11,071 55,36 
(Sumber: Megawati, 2010) 

 

 

Data pada Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa yield fermentasi dipengaruhi 

oleh kadar lignin pada bahan. Makin tinggi kadar lignin makin rendah yield 

fermentasi. Namun terasa pula bahwa selain faktor lignin ada pula pengaruh hal-

hal lain. Ada 2 kemungkinan penyebab terjadinya penomena ini. Pertama, gula 

yang diperoleh dapat  berupa pentosa dan heksosa (Govindaswamy dan Vane, 

2010, Karimi dkk., 2006 dan Demirbas, 2005), meskipun jumlahnya dinyatakan 

dengan ekuivalen glukosa. Kemudahan gula-gula tersebut terhidrolisis berbeda-

beda, sehingga yield etanol yang diperoleh bisa berbeda. Kedua, pada hidrolisis 

dihasilkan pula berbagai zat yang kemungkinan bisa mengganggu proses 

fermentasi, misal furfural, asam asetat dan fenol (Karimi dkk., 2006). Adanya zat 

berbeda-beda ini mengakibatkan yield etanol yang diperoleh berbeda.  
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2.3. Kinetika Reaksi dan Perpindahan Massa Hidrolisis Lignoselulosa 

Perhitungan matematis terhadap kinetika hidrolisis lignoselulosa dengan 

asam sulfat encer yang sudah pernah pengusul selesaikan  menggunakan empat 

pendekatan model, yaitu: model homogen dengan anggapan tidak ada degradasi 

gula, model homogen dengan anggapan ada degradasi gula, model heterogen 

dengan anggapan tidak ada degradasi gula, dan model heterogen dengan anggapan 

ada degradasi gula. Model homogen tanpa degradasi gula untuk hidrolisis sekam 

padi menghasilkan konstanta kecepatan reaksi Arrhenius sebagai berikut 

(Megawati, 2010): 

 

(1) 

Sedangkan konstanta kecepatan reaksi untuk model homogen dengan degradasi 

gula dituliskan masing-masing untuk hidrolisis dan degradasi seperti persamaan di 

bawah ini. 

(2) 

 

(3) 

 

Hasil perhitungan terhadap nilai-nalai parameter kinetik untuk model 

heterogen tapa degradasi gula adalah sebagai berikut: Ahyd = 7.10
3
 L/(mol.menit), 

Ehyd = 43,73 kJ/mol, ADe = 5.10
-5

 cm
2
/menit, EDe = 37,08 kJ/mol. Sementara itu, 

untuk model heterogen dengan degradasi gula, nilai-nilai parameternya: Ahyd = 

10
5
 L/(mol.menit), Ehyd = 53,21 kJ/mol, Adeg = 10

7
 1/menit, Edeg = 76,49 kJ/mol, 

ADe = 5.10
-5

 cm
2
/menit, EDe = 37,08 kJ/mol. Model ini merupakan model yang 

paling sesuai karena disusun berdasarkan mekanisme reaksi hidrolisis yang 

sebenarnya, yaitu adanya perpindahan massa asam sebagai katalis ke dalam 

padatan lignoselulosa diikuti kemudian adanya reaksi kimia. 

Berpedoman pada peta jalan penelitian dan hasil-hasil penelitian yang 

sudah dilakukan, optimasi dan perancangan merupakan tahapan penelitian yang 

sangat penting dilakukan untuk mewujudkan suatu hasil penelitian yang sudah 
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lengkap menjadi bentuk perancangan peralatan. Optimasi kondisi dan 

perancangan reaktor hidrolisis lignoselulosa dapat diselesaikan menggunakan 

Response Surface Methodology dan Aspen Dynamics. 

 

2.4. Response Surface Methodology 

Response Surface Methodology (RSM) adalah suatu metode yang 

sebenarnya pada rancangan percobaan yang digunakan secara luas dalam 

penelitian-penelitian untuk memperoleh kondisi optimum dari variabel operasi. 

Nilai optimum yang diperoleh dapat berupa titik maupun daerah/zona tertentu. 

Pada penelitian ini, metode ini dipakai untuk evaluasi pengaruh masing-masing 

variabel percobaan terhadap etanol yang dihasilkan. Hal ini memberi bantuan 

dalam menentukan kondisi operasi yang digunakan berkaitan dengan keterbatasan 

alat dan ketersediaan bahan yang digunakan. Diharapkan dengan jumlah 

perlakuan/run percobaan yang lebih sedikit dapat memberikan hasil yang sama 

dengan metode lain yang jumlah perlakuannya jauh lebih banyak. Metode RSM 

digunakan untuk mengamati pengaruh konsentasi katalis, suhu, dan waktu pada 

konsentrasi gula untuk mengetahui kondisi optimum hidrolisis. Untuk melihat 

pengaruh-pengaruh di atas, digunakan regresi multi untuk memenuhi persamaan 

berikut ini: 

Y = β1+β2x1+β3x2 + β4x3 +β5x1x2+β6x2x3+β7x1x3+β8x12+β9x22+β10x32+ε          (4) 

keterangan: 

Y adalah variabel respon yang diukur, yaitu konsentrasi gula, β1 sampai dengan 

β10 merupakan konstanta linier kuadratik dan hasil regresi koefisien diagonal dan 

ε adalah error. Penyelesaian persamaan regresi multi dilakukan dengan metode 

SPSS untuk memperoleh konstanta regresi.  

 

2.5. Aspen Dynamics 

Pada tahun 1976 para peneliti di MIT Energy Laboratory  mulai 

mengembangkan suatu prototipe untuk simulasi  proses kimia. Simulasi proses ini 

dapat langsung dipakai bila menggunakan data nyata yang diperoleh dari 
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percobaan.  Mereka tergabung dalam proyek yang disebut Advanced System for 

Process Engineering (ASPEN) yang dilakukan di  Massachusetts Intitutes of 

Technology (MIT) in Cambridge Massachusetts, dari tahun 1976 sampai  1981. 

 Perangkat lunak ini telah dikomersialkan pada tahun 1982 oleh sebuah 

perusahaan bernama AspenTech. 

ASPEN menawarkan solusi terintegrasi dan lengkap untuk industri proses 

kimia. Software canggih ini dapat digunakan dalam hampir setiap aspek rekayasa 

proses dari tahap desain. Software ini memiliki pusat data model (model library) 

 yang  dibangun untuk kolom distilasi, pemisah, penukar panas, reaktor, dan lain-

lain. ASPEN menggunakan model matematika untuk memprediksi kinerja dari 

proses. Informasi ini kemudian dapat digunakan dengan cara iteratif untuk 

mengoptimalkan desain. ASPEN dapat menangani proses yang sangat kompleks, 

termasuk kolom sistem pemisahan yang banyak, reaktor kimia, distilasi senyawa 

kimia reaktif, dan bahkan larutan elektrolit seperti asam mineral dan larutan 

natrium hidroksida. ASPEN tidak merancang proses secara otomatis. Dibutuhkan 

nilai-nilai parameter input dari data percobaan dan untuk mengevaluasi kesesuaian 

hasil yang diperoleh.  
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui konsentrasi gula hasil hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat 

encer dengan variasi konsentrasi asam, suhu, dan waktu. 

2. Melakukan optimasi kondisi proses (konsentrasi asam, suhu, dan waktu) 

hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat encer dengan Response surface 

methodology. 

3. Merancang reaktor hidrolisis lignoselulosa dengan asam encer menggunakan 

Aspen dynamics. 

3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan menghasilkan nilai-nilai optimum dari konsentrasi asam, 

suhu, dan waktu pada hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat encer sehingga 

konsentrasi gula yang dihasilkan relatif banyak. Selain itu, penelitian ini juga akan 

mendapatkan persamaan hubungan antara konsentrasi asam, suhu, dan waktu 

terhadap konsentrasi gula yang dihasilkan. Nilai-nilai kondisi operasi yang 

optimum ini dapat digunakan untuk perhitungan perancangan reaktor hidrolisis. 

Jadi, hasil penelitian ini nantinya dapat diterapkan untuk rancang-bangun 

peralatan produksi etanol dari lignoselulosa. 

Data konsentrasi gula hasil hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat encer 

pada variasi kondisi merupakan data bernilai yang dapat dimasukkan dalam buku 

ajar Teknologi Pengolahan Sumber Alam Terbarukan Indonesia. Sedangkan, 

proses optimasi berbasis data penelitian merupakan problem-solving yang selalu 

baru dan memiliki keunikan untuk dapat dituliskan dalam sebuah buku ajar untuk 

mata kuliah Perancangan Proses Industri Kimia. Demikian halnya dengan 

perancangan reaktor hidrolisis, proses dan hasilnya dapat disusun untuk mengisi 

buku ajar pada mata kuliah Perancangan Reaktor. Selain untuk mengisi buku ajar, 

hasil penelitian ini sangat menjanjikan untuk dipublikasikan ke seminar dan jurnal 

internasional. Perkembangan penelitian tentang etanol dari lignoselulosa masih 
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sangat ramai dan selalu ditunggu, terutama pada jurnal-jurnal seperti Fuel, 

Renewable Energy Development, Bioenergy Research, Biomass and Bioenergy, 

dan Bioresource Technology. Jadi, luaran penelitian yang ditargetkan adalah 

memperbaharui buku ajar Pengolahan Sumber Alam Terbarukan Indonesia, 

Perancangan Proses Industri Kimia, dan Perancangan Reaktor serta menulis 

artikel untuk publikasi pada seminar dan jurnal internasional.  

Pengusul merencanakan menyusun artikel untuk publikasi pada seminar 

internasional tentang optimasi hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat encer 

menggunakan RSM. Artikel untuk publikasi pada jurnal internasional rencananya 

tentang hasil perancangan reaktor hidrolisis menggunakan Aspen Dynamics. 

Kedua publikasi ini merupakan bentuk nyata pengusul di dalam menambah ilmu 

pengetahuan tentang produksi etanol dari lignoselulosa.    
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

 

4.1. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan meliputi bahan baku lignoselulosa yaitu bagas 

tebu, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis, fermentasi, dan 

pengujian-pengujian. Komposisi bahan baku berdasarkan kadar hemiselulosa, 

selulosa, dan lignin akan diuji di laboratorium Chemix Pratama dan bahan-bahan 

kimia yang digunakan disajikan pada Tabel 4.1.  

 

4.2. Cakupan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu kegiatan di laboratorium dan 

kegiatan menggunakan software komputer. Kegiatan di laboratorium meliputi  

dua tahap, hidrolisis dan fermentasi. Tahap pertama, hidrolisis, bertujuan untuk 

memecah rantai polimer pada hemiselulosa dan selulosa menjadi monomer gula, 

sedang tahap kedua adalah fermentasi yang bertujuan untuk mengkonversi gula 

tersebut menjadi etanol. Data yang diperoleh dari kegiatan laboratorium adalah 

konsentrasi gula dari hidrolisis dan etanol dari fermentasi. 

Berdasarkan data konsentrasi gula hasil hidrolisis pada variasi kondisi, 

diusulkan diusulkan model matematika yang diharapkan dapat menjelaskan 

hubungan antara nilai masing-masing variabel dengan konsentrasi gula dan nilai-

nilai optimumnya. Optimasi ini akan diselesaikan menggunakan metode Response 

Surface Methodology. Hasil optimasi akan digunakan untuk merancang reaktor 

hidrolisis menggunakan Aspen Dynamics. Sementara itu, data konsentrasi etanol 

hasil fermentasi digunakan untuk mengevaluasi apakah gula terbentuk hasil 

hidrolisis dapat difermentasi dengan baik oleh yeast.  
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Tabel 4.1. Bahan-bahan Kimia yang Digunakan 
 

Nama bahan Kegunaan Keterangan 

Asam sulfat Katalisator untuk 

hidrolisi 

Merck, Art. 713 

Fehling A dan 

B 

Analisis glukosa Produk lokal (konsentrasi 0,025 

mol/L) 

Glukosa 

standar 

Analisis Fehling D(+)-Glucose-Monohydrat, Merck, 

1.08346 

Kalsium 

hidroksida 

Penetralan hidrolisat 

untuk fermentasi 

Merck 

 

4.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian hanya untuk hidrolisis, variabel tersebut meliputi: 

konsentrasi katalisator (0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 mol/L), suhu akhir (70, 80, 90, dan 

100 
o
C), dan waktu (0-75 menit). Hidrolisis dengan variasi suhu akhir dilakukan 

pada semua konsentrasi katalisator. Sementara itu, hidrolisis dengan variasi 

konsentrasi katalisator juga dilakukan pada semua suhu akhir. Kedua variabel 

tersebut dilakukan pada waktu sampai 75 menit dengan interval 15 menit. 

4.4. Alat Percobaan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat alat untuk 

hidrolisis di laboratorium OTK Teknik Kimia UGM dan di laboratorium Teknik 

Kimia Unnes serta peralatan untuk pengujian hasil. Peralatan hidrolisis dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. Peralatan pengujian hasil akan dijelaskan pada sub 

bagian analisis. 
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Autoclave Diameter = 14 cm dan tinggi = 12,5 cm 

Flash chamber Diameter = 4 cm dan tinggi = 17,5 cm 

Pendingin Diameter = 5 cm dan tinggi = 40 cm 

 

Gambar 4.1. Rangkaian Alat Hidrolisis 

 

 

4.5. Prosedur Penelitian 

Hidrolisis diawali dengan memasukkan larutan asam sulfat dan 

lignoselulosa dengan berat tertentu ke dalam reaktor (autoclave). Kemudian 

reaktor ditutup dengan sempurna dan pemanas serta motor pengaduk dinyalakan. 

Melalui termostat suhu diset pada angka tertentu. Selama reaksi berlangsung, suhu 

akan naik terus (non-isotermis) sampai mencapai suhu tertentu, lalu dijaga 

konstan (suhu akhir). Ketika suhu mencapai suhu akhir dan waktunya tertentu, 

autoklaf dimatikan. Selanjutnya konsentrasi gula dalam sampel dianalisis dengan 

metode Fehling.  

 

2 

8 

1 

4 

5 

7 6 

3 

9 

10 

Keterangan:  

1. Reaktor (Autoclave) 

2. Alat ukur tekanan  

3. Kran pengambilan sample 

4. Termokopel   

5. Motor penggerak reaktor 

6. Termostat   

7. Kontaktor 

8. Pendingin 

9. Flash chamber 

10. Erlenmeyer 
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4.6. Analisis senyawa kimia 

Analisis kadar air, oligosakarida, hemiselulosa, selulosa, dan lignin dalam 

bagas tebu yang dipakai menggunakan metode yang pernah ditulis oleh Datta 

(1981) seperti pada bagan berikut ini (Gambar 4.2) dan konsentrasi gula dalam 

sampel hasil hidrolisis dilakukan dengan metode Fehling dan dilakukan di 

laboratorium Teknik Kimia Unnes. Hasil analisis menunjukkan nilai konsentrasi 

gula hasil hidrolisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Prosedur analisis lignoselulosa 

 

 

4.7. Simulasi perancangan 

Simulasi pada penelitian ini menggunakan model sliding mesh (SM), teknik 

pemodelan yang sangat akurat digunakan untuk memodelkan rotating impeller. 

Metode ini memungkinkan untuk memodelkan perputaran pengaduk secara 

realistis. Hal ini dimungkinkan karena mesh mengalami deformasi sehingga pola 

1 g biomassa direfluks selama 2 jam dengan 

150 mL akuades pada suhu 100 
o
C 

Filtrat (pektin, oligosakarida, 

senyawa ekstraktif lain) 

Residu kering direfluks selama 2 jam dengan  

150 mL larutan 0,5 M H2SO4 pada suhu 100 
o
C 

Filtrat (hemiselulosa) 

Residu kering direndam selama 4 jam dalam 

10 mL larutan 72% (v/v) H2SO4 pada suhu kamar, 

kemudian larutan diencerkan menjadi 150 mL konsentrasi 0,5 M H2SO4 dan 

direfluks selama 2 jam pada suhu 100 
o
C 

Filtrat (selulosa) 

Residu kering (lignin) 



Laporan Hibah Kompetensi & Publikasi Internasional 2014 19 
  

 

alir yang dihasilkan lebih realistis baik ajeg maupun ketika fase perpindahan. 

Domain dari SM dibagi menjadi dua, yaitu inner rotating mesh yang melingkupi 

pengaduk dan zona grid bergerak serta outer stationary mesh yang mengisi bagian 

selain inner rotating mesh pada tangki. Permukaan kontak kedua zona terletak 

diantara ujung pengaduk dan baffle. 

Desain reaktor tangki berpengaduk menggunakan 45
o
 inclined 4-blade 

turbine dengan clearance 0,2 T dan dilengkapi dengan 4 baffle, seperti tampak 

pada Gambar 4.3. Sedangkan dimensi-dimensinya dituliskan seperti pada Tabel 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Ilustrasi Model Sliding Mesh 

 

Tabel 4.2. Dimensi reaktor hidrolisis dan pengaduknya 

Diameter (T) (D) (Bw) (H) (C) (Wb) 

1.22 m 0,5 T 0,1 T H=T 0,2 T 0,1 T 

 

Data pola alir, vektor kecepatan, serta distribusi konsentrasi diambil untuk 

menganalisis fenomena dinamika fluida dalam reaktor. Kecepatan pengadukan 

divariasi 150, 300, dan 500 rpm untuk mengetahui pengaruh energi kinetik yang 

ditransfer terhadap fenomena dinamika fluida. Properties utama dari fase padatan 

adalah densitas bagas tebu 700 kg/m
3
 dengan bentuk dianggap spherical (lolos 

ayakan 100 mesh) dan fraksi volume 0,05 w/v, sesuai yang dilakukan pada skala 

laboratorium. 

Baffle 

Shaft dan impeller 

Moving zone 

Static zone 
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BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

5.1. Komposisi bagas tebu 

Hasil analisis komposisi bagas tebu yang dilakukan menggunakan prosedur 

seperti pada Datta (1981). Data ini melengkapi daftar bahan baku yang pernah 

dianalisis kadar lignoselulosanya. Kadar lignin dalam bagas tebu relatif sangat 

kecil dibandingkan dengan bahas baku berbasis lignoselulosa yang lain. Hal ini 

disebabkan bagas tebu yang dianalisis sudah mengalami praperlakuan dipotong-

potong, dijemur, digiling, dihaluskan, dan diayak, sehingga yang lolos ayakan 

adalah bagas tebu yang dapat dilembutkan. Berarti yang memiliki serat panjang 

atau sulit dilembutkan karena banyak ligninnya tertahan dalam ayakan dan tidak 

terikut dianalisis kadarnya. Adapun hasil analisis lignoselulosa menghasilkan 

kadar oligosakarida 16,69%, hemiselulosa 25,66%, selulosa 51,27%, dan lignin 

6,38%.   

 

5.2. Konsentrasi gula hasil hidrolisis bagas tebu 

Pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi asam sulfat terhadap konsentrasi 

gula hasil hidrolisis disajikan pada Tabel 5.1 sampai 5.4.  

 

Tabel 5.1. Konsentrasi Gula Hasil Hidrolisis pada Suhu 70 
o
C 

Waktu Asam sulfat (mol/L) 

(menit) 0,3 0,4 0,5 0,6 

15 0,00010 0,00010 0,00011 0,00010 

30 0,00018 0,00020 0,00022 0,00020 

45 0,00029 0,00028 0,00034 0,00037 

60 0,00035 0,00038 0,00044 0,00050 

75 0,00044 0,00045 0,00055 0,00056 
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Tabel 5.2 Konsentrasi Gula Hasil Hidrolisis pada Suhu 80 
o
C 

Waktu Asam sulfat (mol/L) 

(menit) 0,3 0,4 0,5 0,6 

15 0,000288 0,000365 0,000500 0,000536 

30 0,000583 0,000618 0,000636 0,000650 

45 0,000693 0,000699 0,000781 0,000794 

60 0,000876 0,000879 0,000919 0,000930 

75 0,000945 0,000964 0,000988 0,000996 

 

Tabel 5.1 dan 5.2 di atas menunjukkan bahwa semakin lama waktu, maka 

konsentrasi gula hasil hidrolisis semakin tinggi. Berarti pengaruh waktu signifikan 

terhadap hidrolisis bagas tebu menggunakan asam sulfat dengan konsentrasi 0,3 

sampai 0,6 mol/L yang dilakukan pada suhu tidak terlalu tinggi, yaitu 70 dan 80 

o
C. Sedangkan pada suhu tinggi (90 dan 100 

o
C), seperti terlihat pada Tabel 5.3 

dan 5.4 berikut ini, konsentrasi gula terus naik selama 45 sampai 60 menit, setelah 

itu relatif sedikit meningkat. Sementara itu, pengaruh konsentrasi katalis (0,3 – 0,6 

mol/L) terhadap konsentrasi gula mulai terasa pada 0,4 mol/L.  

Tabel 5.3 Konsentrasi Gula Hasil Hidrolisis pada Suhu 90 
o
C 

Waktu Asam sulfat (mol/L) 

(menit) 0,3 0,4 0,5 0,6 

15 0,00066 0,00070 0,00080 0,000800 

30 0,00110 0,00122 0,00124 0,001245 

45 0,00124 0,00130 0,00135 0,001370 

60 0,00130 0,00135 0,00140 0,001400 

75 0,00140 0,00136 0,00140 0,001400 

 

Tabel 5.4 Konsentrasi Gula Hasil Hidrolisis pada Suhu 100 
o
C 

Waktu Asam sulfat (mol/L) 

(menit) 0,3 0,4 0,5 0,6 

15 0,00140 0,00145 0,00150 0,00152 

30 0,00160 0,00170 0,00172 0,00172 

45 0,00172 0,00174 0,00175 0,00175 

60 0,00174 0,00175 0,00175 0,00177 

75 0,00174 0,00176 0,00177 0,00177 
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5.3. Kinetika hidrolisis  

Perhitungan kinetika reaksi merupakan salah satu tahapan yang penting 

sebelum dilakukan optimasi terhadap nilai variabel proses. Kinetika hidrolisis 

bagas tebu pada penelitian ini didekati menggunakan pendekatan reaksi heterogen 

disertai degradasi gula yang sudah diaplikasikan pada sekam padi (Gambar 5.1) 

dengan nilai parameter Ahyd = 10
5
 L/(mol.menit), Ehyd = 53,21 kJ/mol, Adeg = 10

7
 

1/menit, Edeg = 76,49 kJ/mol, ADe = 5.10
-5

 cm
2
/menit, EDe = 37,08 kJ/mol, SSE = 

1,1052.10
-4

 dan kesalahan rerata = 1,55%). 
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Gambar 5.1. Perbandingan Data Percobaan dan Hasil Perhitungan untuk 

Kinetika Reaksi Model Heterogen  

 

Sementara itu, hasil simulasi untuk parameter kinetika dengan pendekatan 

model homogen disertai degradasi gula untuk bagas tebu disajikan pada Gambar 

5.2 sampai 5.5, masing-masing mewakili untuk variasi suhu 70-100 
o
C dan 

konsentrasi 0,3-0,6 mol/L.  
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Gambar 5.2. Perbandingan Data Percobaan dan Hasil Perhitungan untuk 

Kinetika Reaksi Model Homogen pada Suhu 70 
o
C dan Konsentrasi Katalis  

0,6 mol/L (Ahyd = 1,6.10
13

 L/(mol.menit), Ehyd = 107,15 kJ/mol,  

Adeg = 3.10
10

 1/menit, Edeg = 61,7 kJ/mol) 

 

Nilai parameter kinetika untuk tenaga pengaktif hidrolisis, Ehyd, untuk 

hidrolisis bagas tebu pada suhu 70 
o
C dan konsentrasi asam 0,6 mol/L 

disimulasikan pada 107,15 kJ/mol. Hasil perhitungan konsentrasi gula 

menunjukkan kesesuaian dengan data percobaan.  
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Gambar 5.3. Perbandingan Data Percobaan dan Hasil Perhitungan untuk 

Kinetika Reaksi Model Homogen pada Suhu 80 
o
C dan Konsentrasi Katalis 

 0,5 mol/L(Ahyd = 1,6.10
13

 L/(mol.menit), Ehyd = 107,22 kJ/mol,  

Adeg = 3.10
10

 1/menit, Edeg = 61,7 kJ/mol) 

  

 

Pada suhu 80 
o
C dan konsentrasi asam 0,5 mol/L (Gambar 5.3), nilai tenaga 

pengaktif hasil simulasi yang sesuai sebesar 107,22 kJ/mol, lebih besar dari yang 

diperoleh pada konsentrasi asam 0,6 mol/L (Gambar 12), sebesar 107,15 kJ/mol. 

Berarti, hasil simulasi ini berkesesuaian dengan teori tentang peranan katalis, 

yaitu menurunkan tenaga pengaktif sehingga reaksi berjalan lebih cepat. 
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Gambar 5.4. Perbandingan Data Percobaan dan Hasil Perhitungan untuk 

Kinetika Reaksi Model Homogen pada Suhu 90 
o
C dan Konsentrasi Katalis 

0,4 mol/L (Ahyd = 1,6.10
13

 L/(mol.menit), Ehyd = 107,52 kJ/mol,  

Adeg = 3.10
10

 1/menit, Edeg = 61,7 kJ/mol) 

 

 

Pengaruh konsentrasi katalis terhadap hidrolisis semakin terlihat jelas. Pada 

suhu 90 
o
C dan konsentrasi asam 0,4 mol/L (Gambar 5.4), nilai tenaga pengaktif 

hasil simulasi yang sesuai sebesar 107,52 kJ/mol, lebih besar dari yang diperoleh 

pada konsentrasi asam 0,5 mol/L (Gambar 5.2), sebesar 107,22 kJ/mol dan pada 

konsentrasi asam 0,6 mol/L (Gambar 5.3), sebesar 107,15 kJ/mol. Hasil simulasi 

ini berkesesuaian dengan teori tentang peranan katalis, yaitu menurunkan tenaga 

pengaktif sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Sedangkan pengaruh suhu akan 

nampak langsung pada kecepatan reaksinya, yaitu pada konstanta kecepatan 

reaksi, seperti pada persamaan kecepatan reaksi Arrhenius. 
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Gambar 5.5. Perbandingan Data Percobaan dan Hasil Perhitungan untuk 

Kinetika Reaksi Model Homogen pada Suhu 100 
o
C dan Konsentrasi Katalis  

0,3 mol/L (Ahyd = 1,6.10
13

 L/(mol.menit), Ehyd = 107,52 kJ/mol,  

Adeg = 3.10
10

 1/menit, Edeg = 61,7 kJ/mol) 

 

 

Gambar 5.5 nampak bahwa hasil simulasi terhadap parameter kinetika 

menghasilkan konsentrasi gula hasil perhitungan mendekati data percobaan pada 

suhu 100 
o
C dan konsentrasi asam 0,3 mol/L. Selain itu, nilai parameter 

kinetikanyapun juga sesuai dengan kajian teori bila dibandingkan dengan nilai 

parameter yang diperoleh untuk variabel yang lain.  

 

5.4. Optimasi parameter menggunakan response surface methodology 

Hubungan antar variabel proses hidrolisis, yaitu konsentrasi asam (A), suhu 

(B), dan waktu (C), disajikan pada Gambar 5.6, dalam bentuk 3D.  
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DESIGN-EXPERT Plot

StdErr of Design
X = A: Konsentrasi asam
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Actual Factor
C: Waktu = 45.00
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Gambar 5.6. Hubungan Suhu, Waktu, dan Konsetrasi Katalis pada 

Hidrolisis Bagas Tebu 

 

 

Hasil optimasi menunjukkan bahwa semua variabel proses hidrolisis yang 

dipilih dalam penelitian ini, yaitu konsentrasi asam, suhu, dan waktu 

mempengaruhi jalannya proses (Gambar 5.7). Perhitungan ANOVA untuk 

signifikansi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 5.5. Variabel suhu 

memiliki pengaruh lebih kuat daripada waktu, bahkan daripada konsentrasi katalis 

(lihat Tabel 5.6). 
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Gambar 5.7. Pengaruh Variabel pada Hidrolisis 

 

Tabel 5.5. Perhitungan ANOVA (Respon: Konsentrasi Gula) 

     Sum of   Mean     F  
 Source Squares Square         Value Prob > F 

                    Model       3,524.10
6
     1,175.10

6
     696,11          < 0,0001 signifikan 

     A             1,800.10
9 

    1,800.10
9
  1,07              0,3601 

     B             3,226.10
6
     3,226.10

6
  1911,59        < 0,0001 

     C             2,964.10
7       

2,964.10
7
  175,67  0,0002 

 

Tabel 5.6. Hasil Optimasi Parameter 

 

Koefisien Kesalahan 95% CI-low 95% CI-high 

 Intersep 0,9350 0,01452 0,89470 0,97530 

 A 0,0150 0,01452 -0,02532 0,05532 

 B 0,6350 0,01452 0,59470 0,67530 

 C 0,1925 0,01452 0,15220 0,23280 
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5.5. Perancangan reaktor hidrolisis bagas tebu 

Pada penelitian ini analisis pada properties dinamika fluida reaktor dibatasi 

pada pola alir, vektor kecepatan, dan distribusi konsentrasi padatan yang 

direpresentasikan dengan parameter degree of homogenity atau uniformity index 

(indeks homogenitas). Sementara itu, model turbulensi yang digunakan adalah k-ε 

model, yaitu karakteristik aliran (viscous model) ditentukan dari energi kinetik dan 

energi dissipasi. Karakterisasi aliran dengan k-ε model sering digunakan untuk 

memodelkan aliran secara steady state karena memiliki low computational cost 

jika dibandingkan dengan LES (Large Eddy Simulation). Bidang pengamatan 

terletak pada diagonal perpotongan antara 2 baffle, seperti pada Gambar 5.8. Pada 

simulasi steady state bidang pengamatan dapat diletakkan baik pada upsteam 

maupun downstream karena pola alir dan properties yang dihasilkan merupakan 

hasil kalkulasi rata-rata dan tidak berdasarkan waktu. Dari Gambar 5.9 dapat 

dilihat bahwa pola alir yang dihasilkan dengan arah perputaran impeler anti-

clockwise dari 45
o
 inclined 4-blade turbine adalah pola alir aksial pumping down. 

Aliran juga menyeluruh di seluruh bagian tangki sehingga deadzone yang 

terbentuk sangat minim. Sirkulasi yang merata memungkinkan kontak maksimal 

antar reaktan sehingga konversi akan optimal. Pola alir pumping down 

memungkinkan untuk mengangkat endapan dari zona bawah reaktor. Hal ini 

penting karena ketika reaksi terjadi maka fase padatan akan menyerap cairan 

sehingga densitasnya meningkat dan rentan mengendap. 

 

Gambar 5.8. Bidang pengamatan pada reaktor 

Plane (bidang pengamatan) 
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Vektor kecepatan dapat dilihat pada Gambar 5.9 dan menunjukkan bahwa 

seiring dengan meningkatnya kecepatan pengadukan maka energi kinetik yang 

ditransfer kepada sistem reaktor akan meningkat. Kecepatan 500 rpm memberikan 

sirkulasi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kecepatan pengadukan tidak 

signifikan terhadap pengurangan deadzone karena keberadaan 4 baffle yang dapat 

mencegah vorteks dan mampu memecah aliran sehingga sirkulasi dalam reaktor 

merata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Vektor Kecepatan dan Pola Alir Rata-Rata dengan Kondisi 

Steady State pada Kecepatan Pengadukan (a) 150 rpm; (b) 300 rpm;  

(c) 500 rpm 

 

 

Pola alir dan kecepatan pengadukan yang berbeda akan menghasilkan 

distribusi konsentrasi yang berbeda (Gambar 5.10). Pada seluruh variasi kecepatan 

pengadukan dapat dilihat bahwa padatan lebih terkumpul di sekitar daerah 

impeler. Energi kinetik yang besar di sekitar impeler mampu membuat padatan 

tersirkulasi dengan intensitas tinggi di daerah tersebut. Perbedaan nampak pada 

pengadukan dengan kecepatan 500 rpm. Terlihat bahwa daerah di zona atas tangki 

di sekitar poros pengaduk tidak terdistribusi secara optimal. Pada kecepatan 

pengadukan 150 dan 300 rpm, distribusi konsentrasi hampir identik, namun 

terdapat perbedaan kontur yang ditunjukkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

pengadukan 150 rpm padatan terdistribusi lebih merata.  

 

 

 

(a) (c) (b) (m/s) 
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Gambar 5.10. Distribusi Konsentrasi Padatan Rata-Rata dengan Kondisi 

Steady State pada Kecepatan Pengadukan (a) 150 rpm; (b) 300 rpm;  

(c) 500 rpm  

 

Analisis distribusi padatan dapat menggunakan uniformity index-area 

weighted average yang menunjukkan kuantifikasi dari distribusi padatan pada 

sistem dengan bidang pengamatan 2 dimensi (Tabel 5.7). 

Tabel 5.7. Uniformity Index-Area Weighted Average dari Sistem Reaktor 

dengan Variasi Kecepatan Pengadukan dan Fraksi 0,05 w/v 

 

Kecepatan 

Pengadukan (rpm) 

Uniformity Index 

(-) 

150 0,997 

300 0,994 

500 0,991 

 

Dari Tabel 5.7, nilai-nilai uniformity index menunjukkan bahwa distribusi padatan 

merata dan tersirkulasi dengan baik. Densitas padatan yang ringan dengan fraksi 

0,05 w/v memungkinkan dengan energi kinetik transfer yang kecil dapat membuat 

padatan tersirkulasi ke seluruh bagian tangki. Fraksi yang kecil memungkinkan 

number of just suspended solid juga kecil. Parameter ini digunakan untuk 

menentukan kecepatan minimal yang digunakan untuk mengangkat seluruh 

(a) (c) (b) 
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padatan dari dasar tangki selama 1 detik. Parameter ini dipengaruhi oleh 

kecepatan pengadukan, fraksi padatan, dan densitas padatan. 

Pengadukan dengan kecepatan 500 rpm menghasilkan uniformity index 

(indeks homogenitas) yang lebih kecil karena sirkulasi yang terjadi lebih cepat 

dibanding kecepatan pengadukan yang lain. Waktu yang digunakan untuk 

membentuk 1 cycle loop aksial lebih cepat. Namun, energi kinetik yang besar 

menyebabkan cycle loop juga sangat kecil sehingga padatan tidak terdistribusi 

secara merata di bagian zona atas tangki. 
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

KESIMPULAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagas tebu dapat dihidrolisis pada kondisi suhu (70 – 100 
o
C), konsentrasi 

asam sulfat sebagai katalis (0,3 – 0,6 mol/L), dan waktu (15 - 75) menit. 

2. Semua variabel proses, yaitu suhu, konsentrasi asam, dan waktu, 

mempengaruhi proses hidrolisis.  

3. Berdasarkan analisis response surface methodology nampak bahwa pengaruh 

suhu lebih terasa mempengaruhi jalannya proses hidrolisis bagas tebu 

daripada konsentrasi asam dan waktu. 

4.  Fenomena perpindahan massa dan reaksi kimia pada hidrolisis bagas tebu 

dapat didekati menggunakan reaksi model homogen dengan persamaan reaksi 

menggunakan Arrhenius. 

5. Hasil perancangan reaktor hidrolisis menunjukkan bahwa pengadukan dengan 

kecepatan 500 rpm menghasilkan uniformity index (indeks homogenitas) 

yang lebih kecil dibandingkan 150 dan 300 rpm, meskipun selisihnya tidak 

terlalu banyak. Hal ini memperkuat hasil pemodelan kinetika yang 

menunjukkan bahwa mekanisme perpindahan massa tidak mengontrol laju 

reaksi secara keseluruhan. 

 

SARAN 

1. Simulasi pemodelan kinetika dengan pendekatan model reaksi heterogen 

penting dilakukan untuk mempelajari mekanisme hidrolisis bagas tebu secara 

menyeluruh.  

2. Simulasi perancangan reaktor hidrolisis penting dikembangkan untuk model 

reaktor selain tangki berpengaduk, seperti reaktor pipa dan perkolator. 

3. Hasil hidrolisat bagas tebu dilanjutkan dengan tahap fermentasi menjadi 

etanol untuk mengetahui rasio perolehan bioetanol dari bagas tebu. 
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LAMPIRAN 1 INSTRUMEN PENELITIAN 
 

OPTIMASI DAN PERANCANGAN  

MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY  

DAN ASPEN DYNAMICS  

PADA HIDROLISIS BAGAS TEBU DENGAN ASAM SULFAT  
 

TUJUAN 

1. Mengetahui konsentrasi gula hasil hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat 

encer dengan variasi konsentrasi asam, suhu, dan waktu. 

2. Melakukan optimasi kondisi proses (konsentrasi asam, suhu, dan waktu) 

hidrolisis bagas tebu dengan asam sulfat encer dengan Response surface 

methodology. 

3. Merancang reaktor hidrolisis lignoselulosa dengan asam encer menggunakan 

Aspen dynamics. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan meliputi bahan baku lignoselulosa yaitu bagas 

tebu, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis, fermentasi, dan 

pengujian-pengujian. Komposisi bahan baku berdasarkan kadar hemiselulosa, 

selulosa, dan lignin akan diuji di laboratorium Chemix Pratama dan bahan-bahan 

kimia yang digunakan disajikan pada tabel berikut.  

 

Nama bahan Kegunaan Keterangan 

Asam sulfat Katalisator untuk 

hidrolisi 

Merck, Art. 713 

Fehling A dan 

B 

Analisis glukosa Produk lokal (konsentrasi 0,025 

mol/L) 

Glukosa 

standar 

Analisis Fehling D(+)-Glucose-Monohydrat, Merck, 

1.08346 

Kalsium 

hidroksida 

Penetralan hidrolisat 

untuk fermentasi 

Merck 

Tawas dan 

Karbon aktif 

 

Detoksifikasi hidrolisat 

untuk fermentasi 

Produk lokal 
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Nama bahan Kegunaan Keterangan 

NPK dan Urea Mineral untuk 

fermentasi 

Produk lokal (PT Petrokimia) 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Yeast untuk fermentasi Strain D1 (biakan diperoleh dari PT. 

Madu Baru) dan dry instant (Fermiol 

Super HA, Liquid Sunshine Distillary) 

 

Cakupan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu kegiatan di laboratorium dan 

kegiatan menggunakan software komputer. Kegiatan di laboratorium meliputi  

dua tahap, hidrolisis dan fermentasi. Tahap pertama, hidrolisis, bertujuan untuk 

memecah rantai polimer pada hemiselulosa dan selulosa menjadi monomer gula, 

sedang tahap kedua adalah fermentasi yang bertujuan untuk mengkonversi gula 

tersebut menjadi etanol. Data yang diperoleh dari kegiatan laboratorium adalah 

konsentrasi gula dari hidrolisis dan etanol dari fermentasi. 

Berdasarkan data konsentrasi gula hasil hidrolisis pada variasi kondisi, 

diusulkan diusulkan model matematika yang diharapkan dapat menjelaskan 

hubungan antara nilai masing-masing variabel dengan konsentrasi gula dan nilai-

nilai optimumnya. Optimasi ini akan diselesaikan menggunakan metode Response 

Surface Methodology. Hasil optimasi akan digunakan untuk merancang reaktor 

hidrolisis menggunakan Aspen Dynamics. Sementara itu, data konsentrasi etanol 

hasil fermentasi digunakan untuk mengevaluasi apakah gula terbentuk hasil 

hidrolisis dapat difermentasi dengan baik oleh yeast.  

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian hanya untuk hidrolisis, variabel tersebut meliputi: 

konsentrasi katalisator (0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5 mol/L), suhu akhir (160, 180, 200, 

220 
o
C), dan waktu (0-35 menit). Hidrolisis dengan variasi suhu akhir dilakukan 

pada konsentrasi katalisator tetap (0,2 mol/L). Sedangkan untuk hidrolisis dengan 

variasi konsentrasi katalisator dilakukan suhu akhir tetap (180 
o
C). Selanjutnya, 

fermentasi dilakukan untuk semua hidrolisat yang diperoleh dari hidrolisis baik 

pada variasi suhu maupun variasi konsentrasi katalisator. 
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Alat Percobaan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat alat untuk 

hidrolisis di laboratorium OTK Teknik Kimia UGM dan fermentasi di 

laboratorium Teknik Kimia Unnes serta peralatan untuk pengujian hasil. Peralatan 

hidrolisis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sedangkan untuk fermentasi 

dapat dilihat pada gambar berikutnya. Peralatan pengujian hasil akan dijelaskan 

pada sub bagian analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoclave Diameter = 14 cm dan tinggi = 12,5 cm 

Flash chamber Diameter = 4 cm dan tinggi = 17,5 cm 

Pendingin Diameter = 5 cm dan tinggi = 40 cm 

 

 

 

Prosedur Penelitian 

Hidrolisis diawali dengan memasukkan larutan asam sulfat dan 

lignoselulosa dengan berat tertentu ke dalam reaktor (autoclave). Kemudian 

reaktor ditutup dengan sempurna dan pemanas serta motor pengaduk dinyalakan. 

2 

8 

1 

4 

5 

7 6 

3 

9 

10 

Keterangan:  

11. Reaktor (Autoclave) 

12. Alat ukur tekanan  

13. Kran pengambilan sample 

14. Termokopel   

15. Motor penggerak reaktor 

16. Termostat   

17. Kontaktor 

18. Pendingin 

19. Flash chamber 

20. Erlenmeyer 
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Melalui termostat suhu diset pada angka tertentu. Selama reaksi berlangsung, suhu 

akan naik terus (non-isotermis) sampai mencapai suhu tertentu, lalu dijaga 

konstan (suhu akhir). Suhu pada berbagai waktu dicatat. Ketika suhu mencapai 

140 
o
C, diambil sampel pertama kira-kira 6 mL dan seterusnya sampel diambil 

setiap interval 5 menit sampai proses berlangsung 35 menit. Selanjutnya 

konsentrasi gula dalam sampel dianalisis dengan metode Fehling. 

Fermentasi dilakukan dengan didahului oleh beberapa tahapan, yaitu 

penetralan pH dan detoksifikasi, kemudian fermentasi. Penetralan pH dilakukan 

dengan menambahkan larutan Ca(OH)2 1 N sampai pH netral. Endapan yang 

terbentuk pada tahap penetralan ini disaring dan dipanaskan sampai 80 
o
C sebagai 

tahap awal detoksifikasi. Kemudian larutan ditambahkan tawas (16,65 g/L) dan 

dibiarkan sampai tawas larut sempurna (+2 jam). Menyusul karbon aktif (2,497 

g/L) dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah disaring, hidrolisat siap difermentasi 

selama 5 x 24 jam. 

 
Analisis hasil 

Analisis gula dalam sampel hasil hidrolisis dilakukan dengan metode 

Fehling dan dilakukan di laboratorium Teknik Kimia Unnes. Hasil analisis 

menunjukkan nilai konsentrasi gula hasil hidrolisis. Analisis konsentrasi etanol 

hasil fermentasi dilakukan dengan menggunakan Gas Chromatography di 

laboratorium MIPA Kimia Unnes (merk Porapak P-Shimadzu, kolom yang 

dipakai D-4617, Thermal Conductivity Detector (TDC) yang dipakai pada 80 mA, 

dan gas yang digunakan adalah Helium pada 60 kPa). Selain GC, analisis etanol 

juga dilakukan dengan Cawan Conway di laboratorium Chemix Pratama. 

1 1 

3 

2 2 

Keterangan: 

1. Erlenmeyer 

2. Karet sumbat 

3. Selang plastik 
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Luaran Penelitian 

1. Artikel publikasi pada seminar internasional dengan topik optimasi hidrolisis 

gabas tebu dengan asam menggunakan Response Surface Methodology. 

2. Artikel publikasi pada jurnal internasional dengan topik perancangan reaktor 

hidrolisis menggunakan Aspen Dynamics. 

3. Memperbaruhi buju ajar Pengolahan Sumber Alam Terbarukan Indonesia 

dengan topik potensi bagas tebu sebagai sumber energi, Perancangan Proses 

Industri Kimia dengan topik optimasi kondisi proses hidrolisis, dan 

Perancangan Reaktor Kimia dengan topik merancang reaktor dengan Aspen 

Dynamics.  

Sistematika Kegiatan 
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Organisasi Tim 

No. Nama / NIDN Instansi  Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Uraian Tugas 

1 Dr.Megawati, S.T., 

M.T./0006117203 

Unnes Teknik 

Kimia 

20 

(jam/minggu) 

• mengkoordinir  

• merancang 

pelaksanaan  

• mengambil dan 

mengolah data 

• membuat laporan 

dan artikel 

3 Dewi Selvia F, S.T., 

M.T./0016037106 

Unnes Teknik 

Kimia 

10 

(jam/minggu) 

• melaksanakan 

fermentasi 

• merancang reaktor 

2 Astrilia D, S.T., 

M.T./0008097306 

Unnes Teknik 

Kimia 

10 

(jam/minggu) 

• melaksanakan 

detoksifkasi 

• melakukan optimasi 

 

Jadwal Pelaksanaan 

 

No. Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Penelusuran pustaka        

2. Persiapan Bahan        

3. Hidrolisis 
       

 

4. Fermentasi        

5. Optimasi        

6. Perancangan        

7. Penyusunan Artikel        

8. 
Penulisan laporan dan proposal 

rencana pengajuan kedua 
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LAMPIRAN 2 PERSONALIA TIM PENELITI 

 
 

 

No. Nama / NIDN Instansi  Bidang Ilmu 

1 Dr.Megawati, S.T., M.T./0006117203 Unnes Teknik Kimia 

2 Dr. Dewi Selvia Fardhyanti, S.T., M.T. 

0016037106 

Unnes Teknik Kimia 

3 Astrilia Damayanti, S.T., M.T. 

0008097306 

Unnes Teknik Kimia 

4 Bayu Triwibowo, S.T., M.T. Unnes Teknik Kimia 

5 Reni Ainun Jannah Unnes Teknik KImia 
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LAMPIRAN 3 SURAT PERJANJIAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4 ARTIKEL ILMIAH 
 

 

 

Luaran Penelitian 

1. Publikasi pada seminar internasional “International conference of green 

technology” dengan judul Dilute-acid Hydrolysis of Rice-Husk at Various 

Temperatures for Bio-ethanol Production: Reaction Kinetics and Mass 

Transfer Coefficient. 

Status artikel: sudah diseminarkan (terlampir sertifikat dan artikel) 

2. Menulis buju ajar Bioetanol generasi kedua.  

Status buku: mendapatkan Hibah Pendampingan Buku Ajar- Dikti 2014 

(terlampir pengumuman Dikti) 
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LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI 
 

 

 

 

Gambar penjemuran bagas tebu 

 

 

Gambar potongan bagas tebu 

 

 

Gambar bagas tebu lembut 
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Gambar bagas tebu kasar 

 

 

Gambar analisis kadar lignoselulosa dalam bahas tebu 

 

 

Gambar residu bagas tebu hasil analisis lignoselulosa 
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Gambar larutan gula hidrolisat 

 

 

Gambar ampas bagas tebu hasil hidrolisis 

 

 

Gambar analisis gula hidrolisat 

 

 

 


