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Kulit markisa merupakan limbah yang berpotensi untuk produksi 

bioethanol karena mengandung lignoselulosa yang tinggi yaitu 64,84%. Kulit 

markisa juga mengandung minyak atsiri sebesar 13-19% yang dapat dimanfaatkan 

dengan mengisolasinya terlebih dahulu. Kebutuhan akan bahan bakar yang terus 

meningkat membuat persediaan bahan bakar fosil semakin berkurang sehingga 

perlu adanya penelitian mengenai energi alternatif diantaranya bietanol. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume enzim selulase terhadap 

konsentrasi gula reduksi yang dihasilkan melalui proses hidrolisis kulit markisa, 

memperoleh model kinetika reaksi dan konstanta kecepatan reaksi hidrolisis 

dengan metode Pseudo-Homogen serta mengetahui pengaruh ekstraksi minyak 

atsiri terhadap kadar etanol yang dihasilkan. 

 

Bioetanol dibuat melalui proses hidrolisis, fermentasi dan analisis kadar 

etanol menggunakan GC (Gas Chromatography). Serbuk kulit markisa sebanyak 

10 g dihidrolisis dengan enzim selulase (3, 5, 7, dan 9 mL) pada suhu 30
0
C selama 

9 jam. Hidrolisat dilakukan uji kadar gula setiap jam hidrolisis. Selanjutnya 

hidrolisat dilakukan proses fermentasi dengan tambahan Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 Hasil percobaan diperoleh konsentrasi gula tertinggi yang dihasilkan 

sebesar 0,0133 M pada volume enzim 9 mL, kemudian untuk kadar etanol 

tertinggi yang dihasilkan sebesar 8,9 % pada volume enzim 9 mL dengan waktu 

fermentasi 5 hari. Model kinetika Pseudo-Homogen yang diperoleh memiliki orde 

dua, dengan nilai konstanta kecepatan reaksi (k) untuk volume enzim 3 mL 

sebesar 10,343 L/mol.jam, volume enzim 5 mL sebesar 14,251 L/mol.jam, 

volume enzim 7 mL sebesar 16,483 L/mol.jam dan volume enzim 9 mL sebesar 

25,501 L/mol.jam. Faktor tumbukan (A) diperoleh sebesar 28 L/mol.jam dan 

energi aktivasi (Ea1, Ea2, Ea3, dan Ea4) diperoleh sebesar 2510,04 J/mol; 1702,21 

J/mol, 1335,49 J/mol, dan 235,62 J/mol. Ekstraksi minyak atsiri tidak terlalu 

mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan. Oleh karena itu, minyak atsiri 

(16,23% (b/b)) akan bermanfaat bila dilakukan ekstraksi terlebih dahulu, karena 

dapat memberikan keuntungan lebih dalam proses pembuatan bioetanol dari kulit 

markisa. 
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