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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ampas tebu merupakan limbah pabrik gula dan salah satu bahan 

lignoselulosa yang masih terbatas pemanfaatannya. Ampas tebu 

dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar boiler untuk penggerak 

turbin yang mana merupakan penyedia listrik yang utama untuk 

kelangsungan proses di Pabrik. Ampas tebu terdiri atas tiga komponen 

utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Berdasarkan data dari Pusat 

Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), ampas tebu yang dihasilkan 

di Pabrik Gula sebanyak 32% dari berat tebu yang digiling. Ampas tebu 

yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler sebanyak 60% dari 

total ampas tebu yang dihasilkan. Oleh karena itu diperkirakan sebanyak 40% 

dari ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan (Husin dalam Oktavia, 2014).  

Kebutuhan energi di Indonesia pada saat ini sebagian besar masih 

disuplai dari bahan bakar fosil. Kebutuhan akan bahan bakar yang terus 

meningkat membuat persediaan bahan bakar fosil di dunia khususnya 

Indonesia semakin berkurang. Keadaan ini semakin menekankan tentang 

pentingnya penelitian mengenai energi alternatif pengganti bahan bakar, 

diantaranya yaitu bioetanol. Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih 

baik dibandingkan dengan bensin karena dapat meningkatkan efisiensi 

pembakaran (Hambali dkk, 2007) dan mengurangi emisi gas rumah kaca 

(Costello dan Chum, 1998). 

Bioetanol adalah etanol yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-

bahan karbohidrat atau lignoselulosa menggunakan bantuan 

mikroorganisme. Bioetanol dapat dibuat dari tiga jenis bahan baku, yaitu 

bahan berserat (selulosa), bahan yang mengandung sukrosa, serta bahan 

yang mengandung pati misalnya biji-bijian. Secara umum proses pembuatan 

bioetanol diawali dengan proses hidrolisis dan proses fermentasi. Proses 

hidrolisis adalah proses penguraian suatu senyawa polisakarida dengan air 



2 
 

agar senyawa tersebut pecah dan terurai menjadi monosakarida (glukosa). 

Fermentasi  merupakan  proses  mikrobiologi dimana  terjadi peruraian  

senyawa kompleks  menjadi  sederhana  dengan  bantuan mikroorganisme  

sehingga  menghasilkan  energi (Perry dkk,  1999). 

Proses hidrolisis adalah proses yang digunakan untuk memperoleh 

kadar glukosa tinggi. Beberapa cara hidrolisis selulosa yaitu hidrolisis 

enzimatis, hidrolisis asam encer, dan hidrolisis asam pekat. Hidrolisis 

enzimatis menggunakan bantuan enzim, sedangkan hidrolisis asam pekat 

menggunakan konsentrasi asam yang tinggi, seperti HCl 40 % (b/b), H2SO4 

60 % (b/b) atau HF 90 % (b/b). Menurut Rohajatien dalam Kardono (2010) 

hidrolisis menggunakan asam sulfat (H2SO4) mampu menghasilkan yield 

yang lebih besar dibandingkan menggunakan asam klorida (HCl).  

Proses hidrolisis merupakan salah satu tahap yang sangat penting, 

karena proses ini bertujuan untuk menghasilkan glukosa sebanyak-

banyaknya, dimana glukosa adalah bahan yang akan difermentasi menjadi 

etanol. Katalis yang digunakan adalah asam sulfat karena bisa menghasilkan 

yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis asam klorida. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kinetika reaksi hidrolisis 

ampas tebu dengan katalis asam sulfat untuk mengetahui kadar glukosa 

optimum yang diperoleh melalui proses hidrolisis pada proses pembuatan 

bioetanol. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Upaya pengembangan teknologi pembuatan etanol berbasis 

lignoselulosa  tumbuhan merupakan salah satu upaya untuk mengadaptasi 

proses hidrolisis bahan lignoselulosa berbasis kayu yang selama ini sudah 

dilakukan. Kardono (2010) telah melakukan penelitian mengenai proses 

hidrolisis selulosa dari batang pisang secara kimia dan enzimatis dan 

pemodelan matematika yang digunakan untuk memprediksi konsentrasi 

glukosa. Pada penelitiannya tersebut Kardono memberikan saran agar 
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dilakukan penelitian lebih  lanjut  dengan menggunakan jenis biomassa 

lignoselulosa yang lainnya. 

Penelitian serupa menggunakan bahan ampas tebu sudah dilakukan 

oleh Artati dkk, (2010) dengan fokus penelitian pada reaksi hidrolisis 

menggunakan asam sulfat pekat. Pada penelitian tersebut diperoleh 

pengaruh suhu terhadap konstanta kecepatan reaksi hidrolisis ampas tebu.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang pengaruh suhu, waktu reaksi, dan konsentrasi 

katalis asam sulfat terhadap yield glukosa pada reaksi hidrolisis ampas 

tebu pada proses pembuatan bioetanol. Selain itu penelitian ini bermaksud 

untuk memodelkan kinetika reaksi hidrolisis tersebut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti menetapkan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan untuk membuat bioetanol adalah ampas 

tebu. 

2. Masalah yang akan dikaji yaitu mengenai reaksi hidrolisis ampas tebu 

menjadi glukosa. 

3. Katalis yang digunakan pada proses hidrolisis ampas tebu adalah asam 

sulfat.  

4. Variabel tetap dalam penelitian ini adalah perbandingan berat ampas 

tebu dan katalis, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi katalis, suhu reaksi hidrolisis, dan waktu reaksi hidrolisis. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi katalis H2SO4 terhadap yield glukosa 

pada reaksi hidrolisis ampas tebu? 

2. Bagaimana pengaruh suhu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis 

ampas tebu? 
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3. Bagaimana pengaruh waktu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis 

ampas tebu? 

4. Bagaimana model kinetika reaksi hidrolisis dan nilai konstanta reaksi 

hidrolisis? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi katalis H2SO4 terhadap yield glukosa 

reaksi hidrolisis ampas tebu. 

2. Mengetahui pengaruh suhu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis 

ampas tebu. 

3. Mengetahui pengaruh waktu terhadap yield glukosa reaksi hidrolisis 

ampas tebu. 

4. Memperoleh model kinetika reaksi dan konstanta kecepatan reaksi 

hidrolisis.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Masyarakat  

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan 

limbah ampas tebu menjadi bioetanol sebagai energi alternatif 

pengganti bahan bakar fosil. 

2. Memberikan solusi terhadap krisis energi dengan pembuatan 

bioetanol berbasis bahan alam terbarukan. 

 

b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

1. Mengembangkan pengetahuan tentang kinetika reaksi hidrolisis 

ampas tebu.  

2. Membuat model kinetika reaksi hidrolisis pada konversi ampas tebu 

menjadi glukosa. 

 


