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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan bahan bakar semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah populasi dan aktivitas manusia. Pada tahun 2008, tingkat kebutuhan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mencapai 1,3 juta barrel per hari. Di sisi lain, 

produksi BBM nasional hanya sebesar 900 ribu barrel per hari. Oleh karena itu 

dibutuhkan sumber energi alternatif yang bahan dasarnya banyak terdapat di 

Indonesia dan belum termanfaatkan (Hambali et al., 2008). Bioetanol dapat 

digunakan sebagai salah alternatif terhadap kebutuhan bahan bakar saat ini. 

Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi glukosa (gula) 

menggunakan bantuan ragi/yeast terutama jenis Saccharomyces cerevisiae. 

Bioetanol dapat dibuat dari tanaman yang mengandung pati (karbohidrat) maupun 

selulosa, dilakukan melalui proses konversi karbohidrat maupun selulosa menjadi 

gula atau glukosa dengan beberapa metode di antaranya dengan hidrolisis asam 

dan secara enzimatis (Khairani, 2007). Metode hidrolisis secara enzimatis lebih 

sering digunakan karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan katalis 

asam. Glukosa yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses fermentasi atau 

peragian dengan menambahkan yeast atau ragi sehingga diperoleh bioetanol 

(Khairani, 2007). Kulit markisa mengandung selulosa yang cukup tinggi sehingga 

sangat potensial untuk bahan baku bioetanol (Yulianggi et al., 2009). Kandungan 

lignoselulosa dari limbah pertanian dan hasil hutan dapat dilihat pada Tabel 1.1 

perikut ini. 

Markisa (Passiflora edulis var. Flavicarpa Degener) merupakan  salah 

satu hasil pertanian di Indonesia yang produksinya terus meningkat. Pada tahun 

2003 produksi markisa Indonesia adalah 71.899 ton, sedangkan pada tahun 2010 

meningkat menjadi 131.988 ton (Badan Pusat Statistik, 2010). Komposisi buah 

markisa terdiri dari 52% berupa kulit, 34% berupa jus (daging buah) dan 14% 

sisanya berupa biji. Dalam industri, sejauh ini baru daging buahnya saja yang 

dimanfaatkan sedangkan kulit dan bijinya dibuang sebagai limbah. Dalam industri 

skala kecil, limbah markisa bukanlah permasalahan yang cukup serius. Namun 
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apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang, limbah kulit markisa semakin 

bertambah. Sedangkan pada industri skala besar akan berdampak bagi proses 

produksi karena dampak yang ditimbulkan akibat penumpukan limbah mencemari 

lingkungan  (Yulianggi et al., 2009). Limbah kulit markisa yang begitu besar 

belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sajauh ini, pemanfaatan limbah kulit 

markisa hanya sebatas untuk pembuatan pakan ternak. Hal ini sangat disayangkan 

mengingat komposisi kulit markisa adalah 52% dari total komposisi buahnya serta 

banyaknya jumlah limbah yang dihasilkan. Selain itu, kandungan lignoselulosa 

yang tinggi yaitu 64,84% merupakan potensi utama yang dimiliki oleh kulit 

markisa sebagai bioetanol (Yulianggi et al., 2009). Selain itu, kandungan atsiri, 

pektin dan tannin juga cukup dominan dalam kulit markisa (Kurniawati, 2013). 

Pemilihan kulit markisa juga didasarkan pada konsep biorefinery, maksudnya 

pembuatan bioetanol ini tidak hanya difokuskan pada kandungan lignoselulosa 

dan kadar etanol yang dihasilkan, melainkan juga kandungan senyawa lain seperti 

minyak atsiri dan pektin yang terdapat dalam kulit markisa juga dapat 

memberikan manfaat dan keuntungan lebih dalam pembuatan bioetanol dari kulit 

markisa. 

Tabel 1.1 Kandungan Lignoselulosa pada Beberapa Limbah Pertanian dan 

Hasil Hutan. 

No. Jenis Limbah Kandungan Lignoselulosa 

1. Batang Kayu Daun Lebar ±82% 

2. Batang Kayu Daun Jarum ±95% 

3. Tongkol Jagung ±95% 

4. Jerami Padi ±95% 

5. Kulit Kacang ±80% 

6. Kulit Markisa ±65% 

7. Ampas Tebu ±97% 

8. Tandan Kosong Kelapa Sawit ±93% 

Sumber : Fitriani et al., 2013 

Selulosa merupakan homopolisakarida yang tersusun atas unit ß-D-

glukopironosa yang terikat satu sama lain dengan ikatan glikosida (Sjostrom, 

1981). Melalui proses hidrolisis, selulosa dapat diubah menjadi glukosa yang 
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selanjutnya dapat difermentasi menjadi asam organik dan etanol (Shofiyanto, 

2008). Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul menjadi dua 

bagian dengan penambahan molekul air (H2O), dengan tujuan untuk 

mengkonversi polisakarida menjadi monomer-monomer sederhana. Proses ini 

bertujuan memecah ikatan lignin, menghilangkan kandungan lignin dan 

hemiselulosa, merusak struktur kristal dari selulosa serta meningkatkan porositas 

bahan (Sun and Cheng, 2002). Rusaknya struktur kristal selulosa akan 

mempermudah terurainya selulosa menjadi gula sederhana: glukosa, galaktosa, 

manosa, heksosa, pentosa, xilosa dan arabinosa (Mosier et al., 2005). 

Pembuatan bioetanol dari kulit markisa menggunakan metode hidrolisis 

enzimatis dengan selulase sebagai enzim yang digunakan. hidrolisis selulosa 

secara enzimatik memberi yield etanol sedikit lebih tinggi dibandingkan metode 

hidrolisis dengan asam (Palmqvist dan Hahn-Hägerdal, 2000). Enzim selulase 

dibuat dari selulosa dengan bantuan mikroorganisme melalui proses fermentasi. 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat 

organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Suprihatin, 

2010). Fermentasi hidrolisat selulosa dapat dilakukan menggunakan 

saccharomyces cerevisiae dengan menghasilkan etanol dan CO2 (Winarno, 1984). 

Saccharomyces cerevisiae mempunyai kelebihan yaitu lebih cepat pertumbuhan 

selnya dan mudah menguraikan glukosa, fruktosa, dan sukrosa untuk 

memproduksi etanol tetapi juga memiliki kekurangan di antaranya adalah tidak 

tahan terhadap suhu tinggi (Ciptasari, 2015). 

Beberapa informasi di atas dapat disimpulkan bahwa bioetanol dapat 

dibuat dari limbah kulit markisa. Kulit markisa tidak hanya mengandung selulosa 

dan hemiselulosa, tetapi juga terdapat minyak atsiri, maka sebelum dikonversi 

menjadi bietanol kedua senyawa tersebut akan diisolasi dan dipelajari pengaruh 

isolasinya terhadap pembuatan bioetanol. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk 

memanfaatkan kulit markisa secara optimal (Putra, 2015). 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup sintesis bioetanol dari limbah kulit 

markisa: 

1. Limbah kulit markisa diperoleh dari Desa Sukolilo, Kecamatan Pancur, 

Kabupaten Rembang. 

2. Enzim selulase dibuat dari selulosa melalui proses fermentasi dengan bantuan 

Aspergillus niger. 

3. Variabel yang dipelajari pada penelitian ini adalah jumlah enzim selulase 

pada proses hidrolisis. 

4. Ekstraksi minyak atsiri dari kulit markisa menggunakan pelarut n-heksana. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh volume enzim selulase terhadap konsentrasi gula 

reduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis kulit markisa? 

2. Bagaimana kinetika reaksi hidrolisis selulosa menjadi glukosa dengan 

menggunakan enzim selulase? 

3. Bagaimana pengaruh ekstraksi minyak atsiri kulit markisa terhadap kadar 

etanol yang dihasilkan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mempelajari pengaruh volume enzim selulase terhadap konsentrasi gula 

reduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis kulit markisa. 

2. Mempelajari kinetika reaksi hidrolisis selulosa menjadi glukosa dengan 

menggunakan enzim selulase. 

3. Mempelajari pengaruh ekstraksi minyak atsiri kulit markisa terhadap kadar 

etanol yang dihasilkan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Meningkatkan nilai ekonomis limbah kulit markisa dengan membuatnya 

menjadi bioetanol. 

2. Mengatasi masalah yang diakibatkan oleh penimbunan limbah kulit markisa. 

3. Mengetahui cara ekstraksi minyak atsiri dan pektin serta pembuatan bioetanol 

dari kulit markisa. 


