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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bioetanol 

Bioetanol merupakan salah satu jenis biofuel (bahan bakar cair dari 

pengolahan tumbuhan) disamping biodiesel. Bioetanol adalah cairan kimia dari 

proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan 

mikroorganisme. Etanol merupakan zat cair, tidak berwarna, berbau spesifik, 

mudah terbakar dan menguap, dapat bercampur dengan air dengan rumus molekul 

C2H5OH. Berat molekul dari etanol adalah  46,07 gram/mol, untuk titik didih pada 

1 atm yaitu 78,4°C dan titik beku dari etanol adalah -112°C (Perry, 1984). Bobot 

molekul dari senyawa etanol rendah sehingga dapat larut dalam air. Etanol dapat 

diperoleh dari fermentasi gula dengan bantuan katalis asam maupun enzim. Hasil 

dari pembakaran etanol akan menghasilkan CO2 dan H2O. 

a) Fermentasi gula  

    C6H12O6  CH3CH2OH + CO2 
                             glukosa       enzim       etanol 

b) Pembakaran etanol menghasilkan CO2 dan H2O 

     CH3CH2OH + 3O2                   2CO2 + 3H2O + energi  

                            

Hambali et al. (2007) menyatakan bahwa kelebihan bioetanol 

dibandingkan bahan bakar minyak berbasis petrokimia yaitu mengandung 35% 

oksigen, memiliki nilai oktan yang tinggi yaitu sebesar 96-113, bersifat ramah 

lingkungan karena gas buangnya hanya sedikit mengandung senyawa-senyawa 

yang berpotensi sebagai polutan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida dan 

gas rumah kaca, serta dapat diperbaharui. Jika dibakar, etanol menghasilkan 

karbondioksida dan air. Dengan mencampur etanol dan bensin, maka dapat 

dihasilkan bahan bakar campuran yang dapat terbakar dengan sempurna dan dapat 



7 
 

mengurangi emisi pencemaran udara. Campuran bioetanol dalam bensin selain 

dapat menambah volume BBM, juga dapat meningkatkan nilai oktan. Selain itu, 

penambahan etanol dalam bensin dapat berfungsi sebagai MTBE (metil tetra butyl 

eter) yang sekarang ini banyak digunakan sebagai bahan aditif dalam bensin. 

Secara umum, proses pengolahan bahan berpati seperti ubi kayu, sagu, 

kulit singkong, kentang maupun kupasan kentang untuk menghasilkan bioetanol 

dilakukan melalui tiga tahap yaitu hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Hidrolisis, 

yakni proses konversi pati menjadi glukosa. Prinsip dari hidrolisis pati pada 

dasarnya adalah pemutusan rantai polimer pati menjadi unit-unit dekstrosa 

(C6H12O6). Pemutusan rantai polimer tersebut dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, misalnya secara enzimatis, kimiawi ataupun kombinasi keduanya 

(Musanif, 2014) 

Tahap kedua adalah proses fermentasi untuk mengkonversi glukosa (gula) 

menjadi etanol dan CO2. Fermentasi gula adalah perubahan 1 mol gula menjadi 2 

mol etanol dan 2 mol CO2. Pada proses fermentasi etanol, khamir akan 

memetabolisme glukosa dan fruktosa membentuk asam piruvat melalui tahapan 

reaksi pada jalur Embden-Meyerhof-Parnas, sedangkan asam piruvat yang 

dihasilkan akan didekarboksilasi menjadi asetaldehida yang kemudian mengalami 

dehidrogenasi menjadi etanol (Amerine et al., 1987). Mekanisme proses 

fermentasi 
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Gambar 2.1. Mekanisme Fermentasi Glukosa Menjadi Etanol. 

Tahap ketiga yaitu tahap pemurnian etanol. Pada tahap ini hidrolisat yang 

dihasilkan dari proses fermentasi didestilasi untuk memurnikan etanol. Destilasi 

dilakukan untuk memisahkan etanol dari beer (sebagian besar adalah air dan 

etanol). Titik didih etanol murni adalah 78
o
C sedangkan air adalah 100

o
C (kondisi 

standar). Pemanasan larutan pada rentang suhu 78-100
o
C akan mengakibatkan 

sebagian besar etanol menguap, dan melalui unit kondensasi dapat dihasilkan 

etanol (Arnata, 2009). 

Menurut Hambali et al. (2007) berdasarkan kadarnya, etanol dibagi 

menjadi tiga tingkatan, antara lain :  

1. Tingkatan industri dengan kadar etanol 90-94 %.  
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2. Netral dengan kadar etanol 96-99,5 %, umumnya digunakan untuk 

minuman keras atau bahan baku industri farmasi 

3. Tingkatan bahan bakar dengan kadar etanol diatas 99,5 %. 

2.2 Kentang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu jenis sayuran akar 

yang mendapat prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi 

kentang di dunia yang menempati urutan keempat setelah beras, gandum dan 

jagung. Tanaman kentang sudah dikenal di Indonesia sejak sebelum perang dunia 

II yang disebut Eugenheimer. Tanaman kentang berasal dari Amerika Selatan 

(Peru, Chili, Bolivia, dan Argentina) serta beberapa daerah Amerika Tengah. Di 

Eropa daratan tanaman itu diperkirakan pertama kali dibawa dari Peru dan 

Colombia melalui Spanyol pada tahun 1570 dan di Inggris pada tahun 1590 

(Hawkes, 1990). Menurut Permadi (1989), saat masuknya tanaman kentang di 

Indonesia tidak diketahui dengan pasti, tetapi pada tahun 1794 tanaman kentang 

telah ditemukan di sekitar Cisarua (Kabupaten Bandung) dan pada tahun 1811 

tanaman kentang telah tersebar luas di Indonesia, terutama di daerah-daerah 

pegunungan di Aceh, Tanah Karo, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, 

Minahasa, Bali, dan Flores. Di Jawa daerah-daerah penanaman kentang berpusat 

di Pangalengan, Lembang, dan Pacet (Jawa Barat), Wonosobo dan Tawangmangu 

(Jawa Tengah), serta Batu dan Tengger (Jawa Timur).  

Kentang termasuk tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropika dan 

subtropika (Ewing dan Keller, 1982), dapat tumbuh pada ketinggian 500 sampai 

3000 m di atas permukaan laut, dan yang terbaik pada ketinggian 1300 m di atas 

permukaan laut. Tanaman kentang dapat tumbuh baik pada tanah yang subur, 
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mempunyai drainase yang baik, tanah liat yang gembur, debu atau debu berpasir. 

Tanaman kentang toleran terhadap pH 4,5 sampai 8,0, tetapi untuk pertumbuhan 

yang baik dan ketersediaan unsur hara, pH yang baik adalah 5,0 sampai 6,5. 

Menurut Asandhi dan Gunadi (1989), tanaman kentang yang ditanam pada pH 

kurang dari 5,0 akan menghasilkan umbi yang bermutu jelek.  

Pertumbuhan tanaman kentang sangat dipengaruhi oleh keadaan 

cuaca.Tanaman kentang tumbuh baik pada lingkungan dengan suhu rendah, yaitu 

15 sampai 20
o
C, cukup sinar matahari, dan kelembaban udara 80 sampai 90 % 

(Sunarjono, 1975). Sistematika (taksonomi) tanaman kentang secara umum 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil 

Subkelas  : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae (suku terung-terungan 

Genus  : Solanum 

Spesies : Solanum tuberosum L. 

Komposisi kimia kentang sangat bervariasi tergantung varietas, tipe tanah, 

cara budidaya, cara pemanenan, tingkat kemasakan dan kondisi penyimpanan. 

Kandungan zat gizi dalam 100 g kentang disajikan dalam Tabel 1. 
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Komponen Jumlah 

Protein (g) 2.00 

Lemak (g) 0.10 

Karbohidrat (g) 19.10 

Kalsium (mg) 11.00 

Fosfor (mg) 56.00 

Serat (g) 0.30 

Zat besi (mg) 0.70 

Vitamin B1 (mg) 0.09 

Vitamin B2 (mg) 0.03 

Vitamin C (mg) 16.00 

Niasin (mg) 1.40 

Energi (kal) 83.00 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1997) 

2.2.1   Kupasan Kentang 

Sudah menjadi kebiasaan umum di negara kita mengupas kentang sebelum 

diolah menjadi makan. Hal itu dilakukan agar kentang lebih bersih dan lebih 

mudah diolah. Padahal kupasan kentang ini memiliki berbagai kandungan zat 

yang sangat bermanfaat. Kupasan kentang mengandung  kalium, zat besi, fosfor, 

seng, dan vitamin C. Dalam kupasan kentang juga mengandung antioksidan 

sebagai akseptor radikal bebas. Kupasan kentang juga bisa menyembuhkan luka 

bakar, dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker, sehingga bisa menjadi obat 

kanker alami. Kandungan gizi dan serat pada kupasan kentang lebih tinggi 

daripada daging umbinya. Kupasan kentang memilliki kandungan kalium yang 

tertinggi diantara tanaman komoditi pertanian umum lainnya seperti pisang dan 

mangga (Monica, 2012). Kupasan kentang juga dapat digunakan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan bioetanol karena selama ini kupasan kentang kurang 

dimanfaatkan terutama dalam kehidupan masyarakan sehari-hari. Maka dari itu, 

kupasan kentang tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber energi yang 

terbaharukan yaitu dengan diolah menjadi bioetanol. 
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2.3      Polisakarida 

Polisakarida adalah senyawa dari beberapa gula sederhana yang 

dihubungkan dalam ikatan glikosida. Oligosakarida merupakan polisakarida 

sederhana yang mengandung beberapa satuan gula, namun antara oligosakarida 

dan polisakarida tak ada batas yang tegas. Polisakarida meliputi pati, selulosa dan 

dekstrin, merupakan zatamorph yang sebagian besar tak larut dalam air dan tak 

berasa yang mempunyai rumus (C6H10O5)n.H2O atau (C5H8O4)n.H2O, dimana n 

sangat besar. Bila polisakarida dihirolisis diperoleh gula C6- atau C5-. Gula tebu 

(sukrosa) bila dihirolisis menghasilkan dua gugus C6, glukosa dan fruktosa.                     

                   O   

                   
C12H22O11 + H2O + Asam  CHO(CHOH)4CH2OH + CH2OH-C-(CHOH)3-CH2OH 

             sukrosa            glukosa   fruktosa 

 

           (Sastrohamidjojo, H, 2005) 

2.3.1   Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α–glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama bergantung dari panjang rantai karbonnya serta 

apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang 

dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak 

terlarut disebut amilopektin (Winarno, 2002). Sumber pati utama di Indonesia 

adalah beras. Disamping itu dijumpai beberapa sumber pati lainnya yaitu : jagung, 

kentang, tapioka, sagu, gandum, dan lain-lain. Dalam bentuk aslinya secara alami 

pati merupakan butiran-butiran kecil yang sering disebut butir pati. Bentuk dan 

ukuran butir pati merupakan karakteristik setiap jenis pati, karena itu digunakan 

untuk identifikasi. Dalam keadaan murni butir pati berwarna putih, mengkilat, 

tidak berbau dan tidak berasa, dan secara mikroskopik butir pati dibentuk oleh 
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molekul-molekul yang membentuk lapisan tipis yang tersusun terpusat. Butir pati 

bervariasi dalam bentuk dan ukuran, ada yang berbentuk bulat, oval, polihedral 

atau poligonal. Demikian juga ukurannya, mulai kurang dari 1 mikron sampai 150 

mikron tergantung sumber patinya. Selain ukuran butir pati, karakteristik lain 

adalah bentuk, keseragaman butir pati, lokasi hilum, serta permukaan butir 

patinya. Ukuran dan morfologi butir pati bergantung pada jenis tumbuhan 

penghasil pati (Elida, 2009).  

Pati terdapat dalam sel tanaman dalam bentuk partikel-partikel yang tidak 

larut yang disebut granula. Penampakan mikroskopik dari granula pati seperti 

bentuk, ukuran, keseragaman dan letak hilum (ditengah atau ditepi) berbeda-beda 

untuk setiap jenis tanaman penghasil pati. Menurut Lin Jane et al, (1992 dalam 

Ega, 2002) ukuran granula pati yang berasal dari biji-bijian lebih kecil dari 

tanaman sumber pati lainnya, yaitu berkisar antara 3-20 µm sedangkan yang 

berasal dari umbi-umbian 10-100 µm dan yang berasal dari batang 50 µm. 

Kondisi tersebut salah satunya yang menyebabkan pati yang berasal dari biji-

bijian cenderung mempunyai suhu gelatinisasi yang rendah dan lebih mudah 

untuk dihidrolisis oleh katalisator asam maupun enzim. Dalam air dingin pati 

tidak dapat larut, akan tetapi dalam air panas akan membentuk larutan kental. 

Butir-butir pati akan mengembang dan mengabsorbsi air dalam jumlah besar 

apabila campuran antara pati dan air dipanaskan. Air yang berdifusi dalam jumlah 

cukup besar akan mengakibatkan gelatinasi membentuk gel sehingga akan lebih 

mudah dihidrolisis. 

Amilosa terdiri dari 250-300 unit D-glukosa yang terikat dengan ikatan α-

1,4 glikosida, jadi molekulnya merupakan rantai lurus. Amilopektin juga terdiri 
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dari molekul D-glukosa yang sebagian besar mempunyai ikatan 1,4 gikosidik dan 

sebagian lagi ikatan 1,6 glikosida. Adanya ikatan 1,6 glikosida ini menyebabkan 

terjadinya percabangan sehingga molekul amilopektin berbentuk rantai lurus dan 

bercabang. Molekul-molekul amilopektin lebih besar daripada molekul amilosa 

karena terdiri dari 1000 unit glukosa. Pati dapat dihidrolisis sempurna menjadi 

glukosa dengan menggunakan asam dan enzim (Poedjiadi dan Titin, 2006). 

Hidrolisis sempurna amilosa hanya menghasilkan D-glukosa sedangkan hidrolisis 

parsial amilosa menghasilkan maltosa sebagai satu-satunya disakarida. Pada 

hidrolisis sempurna amilopektin hanya akan menghasilkan suatu campuran 

disakarida maltosa dan isomaltosa (Fessenden and Fessenden, 1997). 

                        

                Gambar 2.2 Struktur kimia amilosa (Beynum dan Roels, 1985) 

                         

Gambar 2.3 Struktur kimia amilopektin (Beynum dan Roels, 1985) 

Proporsi pati relatif dari amilosa dan amilopektin berbeda-beda dari satu 

jenis pati dengan pati lainnya. Pati alami biasanya mengandung amilopektin lebih 
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banyak dari pada amilosa. Butiran pati mengandung amilosa berkisar antara 15-

30% sedangkan amilopektin berkisar antara 70-80% (Charley, 1982 dalam Ega 

2002). 

2.3.2  Hidrolisis  

Hidrolisis merupakan proses pemecahan (penguraian) pati menjadi unit-

unit monomer gula. Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan bantuan asam atau 

dengan enzim pada waktu, suhu, dan pH tertentu. Hidrolisis pati dengan asam 

memerlukan suhu yang tinggi yaitu 120-160°C. Asam akan memecah molekul 

pati secara acak dan gula yang dihasilkan sebagian besar adalah gula pereduksi. 

Pada tahap pertama hidrolisis dilakukan dengan penambahan asam sampai 

mencapai nilai derajat konversi sekitar 40-50 %. Hidrolisis dengan kombinasi 

asam dan enzim akan mencapai nilai dekstrosa yang dikehendaki sebesar 62% 

setelah dinetralkan, dijernihkan dan dihidrolisis dengan enzim dengan 

memanfaatkan mikroorganisme (Judoamidjojo, 1992).  

Penggunaan asam dalam hidrolisis memiliki kelebihan yaitu lebih mudah 

dalam proses karena tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor, hidrolisis terjadi 

secara acak dan waktu lebih cepat. Kelebihan hidrolisis dengan enzim yaitu reaksi 

hidrolisis yang terjadi dapat beragam, kondisi proses yang digunakan tidak 

ekstrim, seperti suhu sedang dan pH mendekati netral, tingkat konversi lebih 

tinggi, polutan lebih rendah dan reaksi yang spesifik (Judoamidjojo et al., 1989). 

Hasil hidrolisis enzim pemecah pati dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

jenis pati, kandungan amilosa dan amilopektin pati, kondisi lingkungan enzim 

meliputi suhu, pH dan konsentrasi substrat maupun enzim dan perlakuan 

pendahuluan enzim sebelum hidrolisis (Mizokami et al., 1994). 
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Menurut Junk dan Pancoast (1977) dalam Rinaldy (1987), apabila pati 

dihidrolisis dengan katalis asam akan terjadi pemutusan ikatan –C–O–C– dengan 

menghasilkan glukosa dan beberapa polimernya. Bila diteruskan, proses tersebut 

akan meningkatkan proporsi gula dengan bobot molekul rendah. Kemudian 

polimer-polimer tersebut dihidrolisis sampai menjadi glukosa. Mekanisme 

hidrolisis pati pada kulit ketang adalah sebagai berikut,  

 

Gambar 2.4 Mekanisme hidrolisis pati pada kupasan kentang 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada hidrolisis pati antara lain (Groggins,1992) :  

a. Suhu   

Dari kinetika reaksi, semakin tinggi suhu reaksi makin cepat pula jalannya 

reaksi. Tetapi apabila proses berlangsung pada suhu yang tinggi, konversi 

akan menurun. Hal ini disebabkan adanya glukosa yang pecah menjadi 

arang. 

b. Waktu 

Semakin lama waktu hidrolisis, konversi yang dicapai semakin besar dan 

pada batas waktu tertentu akan diperoleh konversi yang relatif baik dan 

apabila waktu tersebut diperpanjang, pertambahan konversi kecil sekali. 
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c. Pencampuran pereaksi 

Karena pati tidak larut dalam air maka pengadukan perlu dilakukan agar 

persentuhan butir-butir pati dan air dapat berlangsung dengan baik. 

d. Konsetrasi Katalisator 

Penambahan katalisator bertujuan memperbesar kecepatan reaksi. Jadi 

semakin banyak jumlah katalisator yang dipakai makin cepat reaksi 

hidrolisis. Dalam waktu tertentu pati yang berubah menjadi glukosa juga 

meningkat. 

e. Kadar suspensi pati  

Perbandingan antara air dan pati yang tepat akan membuat reaksi hidrolisis 

berjalan cepat.       

Hidrolisis pati banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman 

menggunakan sirup glukosa hasil hidrolisis pati sebagai pemanis. Produk akhir 

hidrolisis pati adalah glukosa yang dapat dijadikan bahan baku untuk produksi 

fruktosa dan sorbitol. Hasil hidrolisis pati juga banyak digunakan dalam industri 

obat-obatan dan bahan baku pembuatan bioetanol. 

2.3.3 Gula Pereduksi 

Karbohidrat ada yang sebagai gula pereduksi dan bukan gula pereduksi. 

Sifat gula pereduksi ini disebabkan adanya gugus aldehid dan gugus keton yang 

bebas, sehingga dapat mereduksi ion-ion logam seperti tembaga (Cu) dan perak 

(Ag) dalam larutan basa. Dalam larutan Benedict yang terbuat dari campuran 

CuSO4, NaOH dan Na sitrat, gula tersebut akan mereduksi Cu
2+ 

yang berupa 

Cu(OH)2 menjadi Cu
+
 sebagai CuOH selanjutnya menjadi Cu2O yang tidak larut, 

berwarna kuning atau merah. Pada saat yang bersamaan gula pereduksi akan 
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teroksidasi, berfragmentasi dan berpolimerisasi dalam larutan Benedict. Gugus 

aldehid pada aldoheksosa mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat pada pH 

netral oleh zat pengoksidasi atau enzim (Girindra, 1986). 

2.4 Proses Detoksifikasi 

Proses detoksifikasi yaitu penambahan katalis atau senyawa lain dengan 

perlakuan tertentu pada hidrolisat asam sebelum digunakan sebagai substrat 

fermentasi. Proses detoksifikasi overliming merupakan proses penetralan 

hidrolisat asam sebelum dilakukan proses detoksifikasi lanjutan. Proses ini cukup 

efektif mengurangi konsentrasi asam di dalam hidrolisat setelah proses hidrolisis, 

selain itu sebagian senyawa inhibitor diubah menjadi bentuk senyawa baru yang 

tidak bersifat toksik (Purwadi 2006). Proses detoksifikasi overliming ternyata 

kurang efektif menurunkan konsentrasi inhibitor di dalam hidrolisat oleh karena 

itu diperlukan metode detoksifikasi lanjutan. Dalam  metode detoksifikasi lanjutan 

dapat dilakukan dengan detoksifikasi arang aktif setelah proses detoksifikasi 

overliming tersebut. 

Pada proses detoksifikasi arang aktif terjadi proses pengikatan oleh 

permukaan arang aktif terhadap atom-tom, ion-ion atau molekul-molekul gas atau 

cairan lainnya di dalam larutan, yang melibatkan ikatan intramolekuler diantara 

keduanya. Melalui proses pengikatan tersebut, maka proses adsorpsi dapat 

menghilangkan senyawa inhibitor di dalam hidrolisat (Kadirvelu et al. 2003). 

Proses detoksifikasi arang aktif juga merupakan proses yang lebih ekonomis 

dibandingkan dengan proses detoksifikasi lainnya. Menurut Chandel et al. (2006), 

arang aktif dapat digunakan untuk mengurangi kandungan inhibitor pada 

hidrolisat. Diharapkan dengan semakin sedikit inhibitor (HMF dan furfural) di 
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dalam hidrolisat pada proses fermentasi, maka semakin banyak etanol yang 

dihasilkan 

Seperti diungkapkan oleh Purwadi (2006) proses detoksifikasi dilakukan 

untuk meningkatkan efektifitas fermentasi dengan mengkonversi derivatif furan 

menjadi senyawa lain, dan mengurangi senyawa- senyawa yang bersifat toksik.  

        

Gambar 2.5 Produk samping hasil degradasi lanjut monosakarida 

(Palmqvist, dan Hahn-Hägerdal; Taherzadeh dan Niklasson, 2003). 

 

Metode detoksifikasi hidrolisat dapat dilakukan secara biologis, fisik, dan 

kimiawi. Detoksifikasi secara kimiawi dengan menambahkan senyawa alkali 

merupakan perlakuan yang umum dikerjakan untuk menangani masalah hidrolisat 

asam. Senyawa alkali yang ditambahkan (misalnya Ca(OH)2 atau pengapuran, 

NaOH, dan KOH) meningkatkan pH hidrolisat menjadi 10. Seperti pada proses 

secara fisik, penambahan alkali ini dapat mengurangi furan dan HMF yang 

terdapat pada hidrolisat, sehingga terjadi peningkatan produktivitas etanol dari 

proses fermentasi (Palmqvist dan Hagerdal, 2000). Cara lain proses detoksifikasi 

adalah dengan menambahkan ammonium ke dalam hidrolisa. Penggunaan 
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ammonium merupakan detoksifikasi simultan dengan penambahan nutrient yang 

diperlukan pada waktu fermentasi (Alriksson et.al, 2005). Detoksifikasi 

meningkatkan biaya proses, oleh karena itu pemilihan metode detoksifikasi yang 

murah dan efisien perlu dilakukan. 

Alriksson et al. (2005) menyatakan bahwa NH4OH merupakan alkali yang 

dapat dijadikan sebagai alternatif detoksifikasi hidrolisat bahan berlignoselulosa 

yang lebih baik digunakan, dibandingkan dengan penggunaan Ca(OH)2. Hal itu 

karena penggunaan Ca(OH)2 akan mengakibatkan terbentuknya endapan gypsum, 

sedangkan untuk NH4OH selain dapat sebagai pendetoksifikasi juga dapat 

digunakan sebagai sumber nitrogen pada proses fermentasi. Penambahan NH4OH 

sebagai pendetoksi menghasilkan etanol lebih besar dibandingkan dengan 

Ca(OH)2karena pada alkali NH4
+
 yang menguraikan furfural dan HMF lebih baik 

dibandingkan Ca
+
. Nitrogen yang tersisa dalam substrat dapat menambah nutrisi 

bagi pertumbuhan mikroba sehingga produksi etanol meningkat. Ion-ion Ca
+
akan 

mengikat gula sederhana dalam substrat membentuk gypsum, dimana gypsum 

tersebut harus dipisahkan selama proses fermentasi. 

Reaksi ammonium hidroksida dengan asam sulfat : 

NH4OH(aq) + H2SO4(aq) (NH4)2SO4(aq) + H2O(l) 

Reaksi kalsium hidroksida dengan asam sulfat : 

H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq)  CaSO4(aq) + 2 H2O(l) 

2.5 Proses Fermentasi  

Fermentasi glukosa  adalah proses penguraian karbohidrat menjadi etanol 

dan CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis mikroba yang disebut khamir 

dalam keadaan anaerob (Prescott dan Dunn, 1959). Menurut Hidayat et al. (2006), 
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fermentasi dapat didefinisikan sebagai perubahan gradual oleh enzim beberapa 

bakteri, khamir dan kapang. Contoh perubahan kimia dari fermentasi meliputi 

pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alkohol dan karbondioksida, 

serta oksidasi senyawa nitrogen organik. Mikroba yang digunakan pada 

fermentasi etanol adalah khamir. Khamir berbentuk menyerupai kapang dari 

kelompok Ascomycetes yang tidak berfilamen tetapi uniseluler, umumnya 

berbentuk oval, silinder, bulat dan batang. Saccharomyces cerevisiae melakukan 

reproduksi vegetatif dengan membentuk tunas, dan tidak mampu tumbuh pada 

nitrat sebagai satu-satunya sumber nitrogen (Hidayat et al., 2006). Fermentasi 

karbohidrat oleh khamir merupakan proses penghasil etanol dan karbondioksida 

secara anaerob (Sudarmadji dkk, 1989). 

Hasil fermentasi dipengaruhi banyak faktor. Seperti, bahan pangan atau 

substrat, jenis mikroba dan kondisi sekitar. Seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, fermentasi alkohol terjadi karena adanya aktifitas suatu jenis 

mikroba yang disebut khamir. Besar kecilnya aktifitas hidup mikroba ini akan 

menentukan jumlah alkohol yang terbentuk dan aktifitas ini juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut umumnya berhubungan erat dengan 

penyediaan dan pemakaian nutrisi yang digunakan untuk menunjang aktifitas 

hidupnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi 

etanol menurut Budiyanto (2003) :  

1. Kadar gula yang terlalu tinggi akan menghambat aktivitas khamir. 

Konsentrasi gula yang optimum untuk menghasilkan kadar etanol 

yang optimum adalah 14-18 %. 



22 
 

2. Suhu yang baik untuk fermentasi adalah dibawah 30
0
 C. Semakin 

rendah suhu fermentasi, maka semakin tinggi kadar etanol yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan pada suhu rendah CO2 lebih sedikit 

dihasilkan. 

3. Derajat keasaman akan mempengaruhi kecepatan fementasi. pH 

yang optimum untuk pertumbuhan khamir adalah 4-4,5. Untuk 

pengaturan pH dapat digunakan NaOH untuk menaikkan pH dan 

asam nitrat untuk menurunkan pH. Pada pH 3,5 atau sedikit lebih 

rendah fermentasi masih dapat berlangsung dengan baik dan 

bakteri pembusuk akan terhambat. Menurut Saroso (1998) pH ideal 

untuk fermentasi glukosa adalah pH 4-6. 

Kecepatan fermentasi glukosa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

susunan substrat, kecepatan pemakaian zat gizi, tingkat inokulasi, keadaan 

fisiologis khamir, aktivitas enzim-enzim jalur EMP, toleransi khamir terhadap 

gula dan alkohol tinggi serta kondisi selama fermentasi. 

Pemilihan mikroba biasanya didasarkan pada jenis karbohidrat yang 

digunakan sebagai medium. Untuk memproduksi alkohol dari pati dan gula 

digunakan Saccharomyces cerevisiae dan kadang-kadang digunakan juga 

Saccharomyces ellipsoides (Sa’id, 1987). Saccharomyces cerevisiae merupakan 

khamir yang paling populer dalam pengolahan makanan. Khamir ini telah lama 

digunakan dalam industri wine dan bir (Hidayat et al., 2006). Menurut Rehm dan 

Reed (1981), Saccharomyces cerevisiae sering dipakai pada fermentasi etanol 

karena menghasilkan kadar etanol yang tinggi, toleran terhadap kadar etanol yang 
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tinggi, mampu hidup pada suhu tinggi, tetap stabil selama kondisi fermentasi dan 

dapat bertahan hidup pada pH rendah. 

Pada proses fermentasi etanol, khamir akan memetabolisme glukosa dan 

fruktosa membentuk asam piruvat melalui tahapan reaksi pada jalur Embden-

Meyerhorf-Parnas (EMP) atau glikolisis. Jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) 

terdiri dari beberapa tahap, masing-masing dikatalisis oleh enzim tertentu. Jalur 

tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat, dilanjutkan dengan 

pemecahan fruktosa difosfat menjadi dua molekul gliseraldehida fosfat. Reaksi ini 

dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian terjadi reaksi dehidrogenasi 

gliseraldehida fosfat (fosfogliseraldehida) yang merupakan reaksi oksidasi yang 

menghasilkan energi dalam bentuk ATP (adenin-tri-phosphat). Reaksi ini 

dikatalisis oleh enzim gliseraldehida fosfat dehidrogenase. Atom hidrogen yang 

terlepas akan ditangkap oleh nikotinamida-adenin-dinukleotida (NAD), 

membentuk NADH2. Proses fermentasi dapat berlangsung terus jika NADH2 

dapat dioksidasi kembali pada tahap kedua fermentasi sehingga melepaskan atom 

hidrogen kembali. Jadi, NAD berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam proses 

fermentasi (Fardiaz, 1992). Asam piruvat yang dihasilkan kemudian 

didekarboksilasi menjadi asetaldehida, lalu mengalami dehidrogenasi sehingga 

terkonversi menjadi etanol (Amerine et al., 1987). Pemecahan asam piruvat 

menjadi etanol terjadi melalui reaksi berikut, 

      CO2        NADH> H
+
 + NAD

-
 

CH3COCO2H               CH3CHO                              C2H5OH 
  asam piruvat    asetaldehida   etanol 

Monomer gula dapat diubah secara anaerobik menjadi alkohol oleh 

bermacam-macam mikroba. Secara teoritis, setiap molekul glukosa diubah 
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menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul CO2 menurut persamaan Gay Lussaac 

seperti berikut, 

C6H12O6          2 C2H5OH + 2 CO2 

  glukosa         etanol       karbondioksida 

atau dalam dasar berat, 51,1% gula diubah menjadi etanol, dan 48,9% diubah 

menjadi karbondioksida. Akan tetapi pada kenyataannya hasil tersebut tidak dapat 

tercapai karena adanya hasil sampingan, berupa penggunaan gula untuk 

pertumbuhan dan metabolisme khamir (Amerine et al., 1987). 

Kemajuan bioteknologi di bidang fermentasi telah memungkinkan 

manusia untuk memperoleh berbagai produk yang sulit diperoleh melalu proses 

kimia. Teknologi fermentasi yang memanfaatkan kemampuan mikroba dapat 

mengubah bahan mentah yang murah menjadi produk yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan berguna bagi kesejahteraan manusia (Rachman, 1989). 

2.6 Ragi 

Ragi adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi 

dalam pembuatan produk tertentu. Ragi ini dibuat dari tepung beras, yang 

dijadikan adonan ditambah ramuan-ramuan tertentu dan dicetak menyerupai kue-

kue kecil dengan diameter ± 2–3 cm, digunakan untuk membuat arak, tape ketan, 

tape ketela (peuyeum), dan brem di Indonesia. Secara tradisional bahan-bahan 

seperti laos, bawang putih, tebu kuning atau gula pasir, ubi kayu, jeruk nipis 

dicampur dengan tepung beras, lalu ditambah sedikit air sampai terbentuk adonan. 

Adonan ini kemudian didiamkan dalam suhu kamar selama 3 hari dalam keadaan 

terbuka, sehingga ditumbuhi khamir dan kapang secara alami. Setelah itu adonan 

yang telah ditumbuhi mikroba diperas untuk mengurangi airnya, dan dibuat 

bulatan-bulatan lalu dikeringkan (Astawan dan Mita, 1991). 
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Yeast atau ragi yang digunakan dalam pangan adalah Saccharomyces 

cereviceae yang pada umumnya dinamakan ragi roti. Fermentasi gula oleh yeast 

terjadi pada proses anaerob dan keseluruhan reaksinya (Dwijoseputro, 1984). Ragi 

roti serta ragi bir termasuk species Saccharomyces cerevisiae. Menurut Louis 

Pasteur (1850), ragi segar adalah berwarna gading kekuning- kuningan, lunak dan 

basah, harus mudah hancur, berbau segar dan tidak ada warna gelap atau bagian 

yang kering. 

2.6.1 Saccharomyses Cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae termasuk famili dari Saccharomycetales dengan 

genus Saccharomyces (Alexopoulus et al., 1986). Bentuk sel khamir bundar, 

lonjong, memanjang, berkembang biak secara seperti benang dan menghasilkan 

psedomiselium vegetatif dengan cara penguncupan multilateral. Konjugasi 

isogami atau heterogami dapat mendahului dan dapat terjadi setelah pembentukan 

askus. Setiap askus dapat mengandung satu hingga empat spora dengan berbagai 

bentuk dengan spora yang dapat berkonjugasi (Pelczar and Chan, 1986). Khamir 

ini dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6 dan memiliki interval temperatur untuk 

metabolismenya cukup lebar. Temperatur maksimum sekitar 40- 50°C dengan 

temperatur minimum 0°C (Sudarmadji dkk, 1 989). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu khamir yang telah dikenal 

memiliki daya konversi gula menjadi etanol. Khamir ini memiliki enzim zimase 

dan invertase. Enzim invertase berfungsi sebagai pemecah sukrosa menjadi 

monosakarida (glukosa dan fruktosa). Enzim zimase akan mengubah glukosa 

menjadi etanol (Judoamidjojo et al. , 1989). Saccharomyces cerevisiae bersifat 

fermentative kuat, tumbuh kuat, dan sangat aktif memfermentasi pada suhu 20°C 



26 
 

(Fraizer dan Westhoff, 1978). Khamir yang bersifat fermentative apabila diberi 

aerasi maka aktivitas fermentasinya akan menurun, dan sebagian glukosa akan 

dioksidasi menjadi karbondioksida dan air. Khamir yang bersifat fermentative, 

70% dari glukosa di dalam substrat akan diubah menjadi karbondioksida dan 

alkohol (Fardiaz, 1992). 

Laju pertumbuhan khamir dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase 

pertumbuhan lambat (lag phase), fase pertumbuhan cepat (exponential phase), 

fase pertumbuhan statis (stationer phase), dan fase kematian (death phase) 

(Fardiaz, 1992). Laju pertumbuhan khamir dapat disajikan pada Gambar 2.5 

gambar 

1) Fase Lag 

Pada fase ini, khamir beradaptasi dengan substrat dan kondisi 

lingkungan sekitarnya dan belum terjadi pembelahan sel karena 

beberapa enzim belum disinteses. Pada fase ini juga terjadi 

pertumbuhan yang masih lambat. 

2) Fase eksponensial 

Pada fase ini, khamir membelah dengan cepat dan konstan. 

3) Fase Statis  

Pada fase ini, populasi sel khamir tetap karena jumlah sel yang mati 

sama dngan jumlah sel yang tumbuh. Ukuran sel pada fase ini lebih 

kecil karena sel tetap membelah meskipun zat nutrisi mulai habis. 

 

 

 



27 
 

4) Fase kematian 

Pada fase ini, sebagian populasi khamir mulai mengalami kematian 

yang disebabkan karena nutrient sudah habis dan energy cadangan 

dalam sel juga habis. 

2.7  Pemurnian Etanol 

Pada tahap pemurnian etanol, proses yang sering digunakan adalah 

prosesdestilasi. Destilasi adalah salah satu metode dari pemurnian dengan cara 

memisahkan dua atau lebih komponen dalam suatu cairan berdasarkan perbedaan 

tekanan uap masing- masing komponen (Hidayat, 2007). Pemisahan larutan 

dengan metode destilasi ini dapat dilakukan jika komposisi fase uap memiliki 

perbedaan dengan komposisi fase cair. Jika komposisi fase uap sama dengan 

komposisi fase cair, maka pemisahan dengan jalan destilasi tidak dapat dilakukan 

(Irfani, 2007).Pada proses ini, energi yang dibutuhkan cukup besar jika cairan 

yang akan dipisahkan mempunyai konsentrasi yang kecil didalam larutannya. 

Pada proses destilasi etanol, larutan fermentasi dari campuran etanol, air 

dan bahan- bahan lainnya dipisahkan pada tekanan atmosfir dengan suhu tertentu. 

Pada suhu 100
o
C air mendidih dan akan menguap, sedangkan etanol mendidih 

pada suhu sekitar 77
o
C. Perbedaan titik didih inilah yang memungkinkan 

pemisahan campuran etanol dan air. Jika larutan campuran etanol- air dipanaskan, 

maka akan lebih banyak molekul etanol menguap dari pada air (Harahap, 2003). 

Untuk memperoleh bioetanol dengan kemurnian lebih tinggi dari 99,5% atau yang 

umum disebut fuel based ethanol, masalah yang timbul adalah sulitnya 

memisahkan hidrogen yang terikat dalam struktur kimia alkohol dengan cara 

destilasi biasa. Oleh karena itu untuk mendapatkan fuel based ethanol 
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dilaksanakan pemurnian lebih lanjut dengan cara destilasi Azeotropic 

(Nurdyastuti, 2006). Azeotrop adalah keadaan di mana suatu larutan mempunyai 

fasa uap dan fasa cair yang sama saat dididihkan. Permurnian etanol melalui 

destilasi bertingkat merupakan bagian proses produksi untuk mendapatkan etanol 

dengan kadar atau kualitas yang lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan menjadi 

bahan bakar alternatif potensial yang dapat diperbarui. Proses pemurnian ini 

melalui empat tahapan proses dehidrasi, dalam arti menghilangkan (memisahkan) 

air dalam larutan. Penggunaan energi dalan proses ini hanya pada proses 

penguapan yang berdasarkan titik didih.  

2.7.1 Suhu Destilasi Alkohol 

Titik didih etanol murni 78
o
C sedangkan air 100

o
C (kondisi standar). 

Dengan memanaskan larutan pada suhu 78
o
C–100

o
C akan mengakibatkan 

sebagian besar etanol menguap dan melalui unit kondensasi akan bisa dihasilkan 

etanol dengan konsentrasi 95% volume (Hidayat, 2006). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Balitbang Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 

2005 menyatakan bahwa, terdapat nilai yang signifikan kadar alkohol dari 

berbagai variasi thermal boiling point. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan 

penurunan suhu secara gradual dari 78
o
C ke 60

o
C, kadar kemurnian alkohol yang 

dihasilkan semakin meningkat. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan 

suhu dari 78
o
C sampai 60

o
C menggunakan 4 tingkatan thermal dapat 

meningkatkan kemurnian etanol 76,70% menjadi 95,13%. 

2.7.2 Lama Waktu Destilasi Etanol 

Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan rendemen dengan rata- rata 

19% pada pemurnian etanol menggunakan destilasi dengan suhu antara 78 – 90
o
C 
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adalah 3 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan 25 liter 

bahan baku sampai penetesan pertama dengan menggunakan pemanas kompor 

minyak tanah rata-rata adalah 43 menit (Suryanto, 1999). Maryadi, dkk (1996), di 

dalam Suryanto (1999) menerangkan, apabila dibandingkan dengan menggunakan 

pemanas listrik 1500 watt dengan bahan baku 60 liter limbah isopropil alkohol 

dibutuhkan waktu pendidihan selama 4 jam. Sedangkan untuk menghasilkan 1,4 

liter etanol dengan kadar 46% membutuhkan waktu destilasi selama 3 jam 

(Anonymous, 2008). 

2.8 Spektrofotometri UV-Vis    

Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi eleltromagnetik ultraviolet dekat (190-

380) dan sinar tampak (380-780) dengan memakai instrumen spektrofotometer 

(Mulja dan Suharman, 1990). Menurut Sastrohamidjojo (1991), pelarut yang 

digunakan pada spektrofotometri UV-Vis harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

1. Tidak mengandung system konjugasi pada struktur molekulnya atau 

tidak berwarna 

2. Tidak berinteraksi (memberikan serapan) dengan senyawa yang 

diukur. 

3. Harus mempunyai kemurnian yang tinggi. 

Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum ultraviolet dan 

visible tergantung pada struktur elektronik dari molekul. Serapan ultraviolet dan 

visibel dari senyawa-senyawa organik berkaitan erat transisi-transisi diantara 

tingkatan-tingkatan tenaga elektronik. Disebabkan karena hal ini, maka serapan 
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radiasi ultraviolet atau terlihat sering dikenal sebagai spektroskopi elektronik. 

Transisi-transisi tersebut biasanya antara orbital ikatan antara orbital ikatan atau 

orbital pasangan bebas dan orbital non ikatan tak jenuh atau orbital anti ikatan. 

Panjang gelombang serapan merupakan ukuran dari pemisahan tingkatan-

tingkatan tenaga dari orbital yang bersangkutan. Spektrum ultraviolet adalah 

gambar antara panjang gelombang atau frekuensi serapan lawan intensitas serapan 

(transmitasi atau absorbansi) (Sastrohamidjojo, 2001).  

Instrumen untuk spektrofotometri UV-Vis pada umumnya terdiri dari lima 

komponen yaitu sumber radiasi, monokromator, wadah sampel, detector, dan 

rekorder (Mulya dan Syahrani, 1990). Kelima komponen tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

a. Sumber radiasi 

Sumber-sumber radiasi ultraviolet yang umum digunakan adalah 

lampu hydrogen dan lampu deuterium (D2), sedangkan sebagai sumber 

radiasi pada pengukuran di daerah sinar tampak biasanya dipakai 

lampu tungsten. 

b. Monokromator 

Monokromator pada spektrofotometer UV-Vis adalah komponen yang 

mempunyai celah (slit), lensa cermin, prisma, dan kisi (grating) 

c. Wadah sampel (kuvet) 

Kuvet yang umum digunakan terbuat dari kuarsa untuk spektrofometer 

sinar tampak. 
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d. Detektor 

Detektor yang biasa digunakan untuk spektrofotometer UV-Vis adalah 

sel foto listrik (photovoltaic) 

e. Recorder 

Recorder spektrofotometer UV-Vis dapat berupa galvanometer atau 

suatu alat digital yang dilengkapi dengan komputer. 

2.9 GC (Gas Chromatography) 

Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan dengan komponen- 

komponen yang akan dipisahkan terdistribusi diantara dua fase yaitu fase diam 

dan fase gerak. Sebagai fase diam dapat digunakan zat cair atau zat padat 

sedangkan fase geraknya dapat berupa gas atau zat cair (Hendrayana dkk, 2000). 

GC (Gas Chromatography)  yang biasa disebut juga Kromatografi gas (KG) 

merupakan teknik instrumental yang dikenalkan pertama kali pada tahun 1950-

an. Gas Chromathography merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan 

deteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa 

gas anorganik dalam suatu campuran Perkembangan teknologi yang signifikan 

dalam bidang elektronik, komputer, dan kolom telah menghasilkan batas deteksi 

yang lebih rendah serta identifikasi senyawa menjadi lebih akurat melalui teknik 

analisis dengan resolusi yang meningkat. 

Contoh sampel diinjeksikan ke dalam kromatografi gas yang dilengkapi 

dengan kolom gelas non polar metil silikon. Gas pembawa helium kemudian 

mengangkut uap bahan tersebut menerobos kolom sehingga komponen-

komponennya terpisah oleh proses kromatografik. Komponen yang terbawa 

kemudian akan terdeteksi oleh detektor nyala pengion dan sinyal detektor diolah 
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oleh suatu sistem akuisisi data elektronik. Komponen-komponen pada cairan 

terdeteksi dengan waktu retensinya sedangkan konsentrasi setiap komponen 

diketahui melalui luas puncak kromatogram (Prihandana dkk, 2007). 


