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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

  Kebutuhan energi dari bahan bakar minyak bumi (BBM) diberbagai negara di 

dunia dalam tahun terakhir ini mengalami peningkatan tajam. Tidak hanya pada 

negara – negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia.   

  Untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak bumi (BBM) 

pada masa yang akan datang. Saat ini telah dikembangkan pemanfaatan etanol 

sebagai sumber energi terbarukan, contohnya untuk pembuatan bioetanol dan 

gasohol. 

  Bioetanol merupakan etanol yang berasal dari sumber hayati, misalnya tebu, 

nira sorgum, ubi kayu, garut, ubi jalar, jagung, jerami, bonggol jagung dan kayu. 

Bahan baku pembuatan bioetanol terdiri dari bahan – bahan yang mengandung 

karbohidrat, glukosa dan selulosa.   

  Jerami merupakan salah satu bahan baku pembuatan bioetanol yang 

mengandung selulosa. Disamping itu pemanfaatan limbah jerami belum optimal, 

biasanya jerami digunakan untuk pakan ternak dan sisanya dibiarkan membusuk atau 

dibakar. Dengan demikian jerami dapat diolah menjadi bioetanol. 

 Jerami tersebut dapat diolah menjadi bioetanol dengan cara hidrolisa dan 

fermentasi dengan menambahkan yeast.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang dibahas dalam 

hal ini adalah : 

1. Proses apakah yang diperlukan dalam pembuatan bioetanol dengan bahan 

baku jerami ? 

2. Berapakah kondisi operasi (waktu fermentasi dan jumlah yeast) yang 

digunakan untuk mendapatkan bioetanol dengan bahan baku jerami ? 

3. Berapakah kadar bioetanol yang dihasilkan pada kondisi operasi yang 

digunakan ? 

 

C. TUJUAN 

1. Menentukan proses pembuatan bioetanol dengan bahan baku jerami. 

 2. Menentukan kondisi operasi (waktu dan jumlah yeast) yang diperlukan 

dalam pembuatan bioetanol.  

 3. Menghitung kadar bioetanol yang dihasilkan. 

 

D. MANFAAT 

1. Bagi mahasiswa yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana 

membuat bioetanol dari jerami. 

2. Bagi masyarakat yaitu dapat mengetahui dan memanfaatkan bahwa 

jerami selain sebagai pakan ternak juga dapat digunakan untuk pembuatan 

bioetanol. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

A. 1 Bioetanol 

  Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati. Bioetanol 
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bersumber dari karbohidrat yang potensial sebagai bahan baku seperti tebu, nira 

sorgum, ubi kayu, garut, ubi jalar, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung dan kayu. 

Setelah melalui proses fermentasi, dihasilkan etanol (www.energi.lipi.go.id). 

  Etanol adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen dan 

oksigen, sehingga dapat dilihat sebagai derivat senyawa hidrokarbon yang 

mempunyai gugus hidroksil dengan rumus C2H5OH. 

  Etanol merupakan zat cair, tidak berwarna, berbau spesifik, mudah terbakar 

dan menguap, dapat bercampur dalam air dengan segala perbandingan.  

a. Sifat - sifat fisik etanol 

– rumus molekul    : C2H5OH 

– BM     : 46,07 gram/mol 

– titik didih pada 760 mmHg  : 78,4°C 

– titik beku     : - 112°C 

– kerapatan     : 0, 789 gr/ml pada 20°C 

 kelarutan dalam 100 bagian  

 air  : sangat larut  

  eter : sangat larut 

          (Perry, 1984) 

b. Sifat kimia 

– dihasilkan dari fermentasi glukosa 

 C6H12O6  " 2 C2H5OH + 2 CO2  

 Glukosa etanol       karbondioksida  

– untuk minuman diperoleh dari peragian karbohidrat, ada dua tipe yaitu tipe 

pertama mengubah karbohidratnya menjadi glukosa kemudian menjadi 

etanol, tipe yang lain menghasilkan cuka (asam asetat)  

– Pembentukan etanol 

C6H12O6 ¾¾¾ ®¾enzim
 2CH3CH2OH + 2CO2 

 glukosa     etanol            karbondioksida 

– Pembakaran etanol 
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 CH3CH2OH + 3O2    2CO2 + 3H2O + energi 

          (Fessenden,1982) 

 

c. Macam Proses Pembuatan Etanol 

 Dalam industri dikenal 2 macam pembuatan etanol, yaitu : 

1. Cara non Fermentasi (synthetic) 

Adalah suatu proses pembuatan etanol yang sama sekali tidak menggunakan 

efektifitas enzim atau jasad renik. 

Cara ini ada 3 macam, antara lain: 

a. Catalytic hydration at ethylene process 

Cara ini dengan membuat ethylen lebih dahulu dengan craking minyak, 

kemudian hasil gas ethylen dihidrolisa dengan asam menjadi etanol. 

b. Sulfuric acid hidration at ethylene process 

Ethylen ditambah H2SO4 (pekat) hasilnya adalah ethylhidro sulfonat. 

Kemudian hasil ini ditambahkan diethyl dan dihidrolisa sehingga terjadi 

etanol dan asam encer. 

Reaksi : 

CH2 = CH2 + H2SO4  C2H5OSO2OH 

2 CH2 = CH2 + H2SO4  C2H5OSO2OC2H5 

C2H5OS2OH5 + C2H5OSO2OC2H5  3 C2H5OH + H2SO4 

  c. Fisher – Tropich Process  

   Hasil dari cara ini merupakan hasil samping dari pembuatan metanol 

dengan reaksi carbon monoksida dan hydrogen dengan menggunakan 

katalisator besi.   

 2. Cara Fermentasi 

   Fermentasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses biokimia yang 

menghasilkan energi, komponen organik sebagai penerima energi. 

   Fermentasi merupakan proses metabolisme dimana terjadi perubahan 

kimia dalam substrat / bahan organik karena aktivitas enzim yang dihasilkan 
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oleh jasad renik. Disini sebagai substrat adalah glukosa dan jasad reniknya 

adalah Sacharomyces cereviseae. Bila bahan dasarnya karbohidrat maka 

dihidrolisa dulu sehingga menjadi gula (glukosa) untuk fermentasi. 

 

d. Penggunaan Etanol 

 Etanol telah diketahui sejak lama sebagai bahan ramuan minuman yang 

difermentasikan (bir, anggur, weski, dll). Beberapa contoh penggunaan etanol 

yang lain adalah : 

 Sebagai pelarut / solvent yang baik untuk zat organik maupun anorganik. 

 Sebagai bahan dasar industri asam cuka, ester, spirtus, asetaldehid. 

 Sebagai antiseptik topical (permukaan) dan sebagai bahan baku pembuatan eter 

dan etil ester. 

 Untuk campuran minuman setelah diencerkan kadarnya dan ditambahkan 

aroma dan assence sebagai desinfektan, dalam kadar yang kecil (rendah) 

sebagai campuran industri farmasi, kosmetik dan preparat. 

 Dapat digunakan sebagai bahan bakar (gasohol) dan sebagai sumber karbon 

atau protein bersel tunggal. 

 

A. 2 Jerami  

  Padi merupakan tumbuhan monocotyl yang tumbuh di daerah tropis. 

Tanaman padi yang telah siap panen akan diambil butiran – butirannya dan batang 

serta daunnya akan dibuang. Batang dan daun inilah yang disebut dengan jerami 

 Jerami merupakan salah satu limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara 

optimal. Selama ini jerami padi digunakan untuk pakan ternak dan media tumbuh 

jamur. Meskipun demikian jerami masih berlimpah dan terkadang harus dibakar.  

  Sebatang jerami yang telah dirontokkan gabahnya terdiri atas : 

1. Batang (lidi jerami) 

Bagian batang jerami kurang lebih sebesar lidi kelapa dengan rongga udara 

memanjang di dalamnya. 
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2. Ranting jerami 

Ranting jerami merupakan tempat dimana butiran pada butiran pada 

menempel. Ranting jerami ini lebih kecil, seperti rambut yang  bercabang – 

cabang meskipun demikian ranting jerami mempunyai tekstur yang kasar dan 

kuat. 

3. Selongsong jerami 

Selongsong jerami adalah pangkal daun pada jerami yang membungkus 

batang atau lidi jerami. 

        (Trusbus, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Jerami dan Bagian – bagiannya (www.mulberrysquare.com) 

 

Jerami merupakan golongan kayu lunak yang mempunyai komponen utama 

selulosa. Selulosa adalah serat polisakarida yang berwarna putih yang merupakan 

hasil dari fotosintesa tumbuh – tumbuhan. Jumlah kandungan selulosa dalam jerami 

antara 35 – 40 %. Kandungan lain pada jerami adalah lignin dan komponen lain yang 

terdapat pada kayu dalam jumlah sedikit. 

1. Selulosa 

Selulosa adalah suatu polimer yang tidak bercabang dari glukosa yang 

ranting 

batang 

daun 
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dihubungkan melalui ikatan 1 – 4 glikosida dan merupakan penyusun utama dinding 

sel tanaman yang berbentuk serat dan berwarna putih dengan rumus molekul 

(C6H10O5)n, dimana n adalah derajat polimerisasi. Harga n berkisar antara 1000 – 

1500, tergantung bagaimana selulosa itu diisolasi, diolah dan dimurnikan. Struktur 

molekul selulosa terlihat seperti gambar II.2. 

 

Gambar II.2 Struktur Selulosa 

 

2. Lignin 

Lignin adalah bagian dari tumbuh – tumbuhan yang terdapat dalam lamelar 

tengah dan dinding sel serta berfungsi sebagai perekat antar sel, sehingga lignin tidak 

dikehendaki. Jumlah kandungannya dalam kayu antara 20 – 35 % sedangkan dalam 

tanaman bukan kayu lebih tinggi. 

             (Rahmawati D, 2006) 

Komposisi kimia jerami padi dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini. 

Senyawa Komposisi Jerami Kering 

Air (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Karbohidrat (%) 

12 

6,8 

2,3 

74 
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Kalsium (mgr/100gr) 

Phospor (mgr/100gr) 

0,32 

0,17 

        (Anggorodi, 1979) 

 

A. 3 Pembuatan Bioetanol 

 Secara umum pembuatan bioetanol mencakup 3 tahap, yaitu persiapan bahan 

baku, fermentasi dan pemurnian. 

Persiapan bahan baku. Bahan baku untuk produksi bioetanol bisa didapatkan dari 

berbagai tanaman, baik yang secara langsung menghasilkan gula sederhana (glukosa)  

misalnya tebu, gandum manis atau yang menghasilkan karbohidrat seperti jagung, 

singkong dan kentang serta bahan – bahan berserat (mengandung selulosa) seperti 

serbuk kayu. 

Fermentasi. Pada tahap ini, tepung telah berubah menjadi gula sederhana dimana 

proses selanjutnya melibatkan penambahan enzim yang diletakkan pada ragi (yeast) 

agar dapat bekerja pada suhu optimum. Proses fermentasi ini akan menghasilkan 

etanol dan CO2. Selanjutnya ragi (yeast) akan menjadi tidak aktif, karena kelebihan 

etanol akan berakibat racun bagi ragi (yeast). Dan tahap selanjutnya yang dilakukan 

adalah pemurnian produk yaitu dengan destilasi. 

Destilasi. Tahap ini dilakukan untuk memisahkan etanol dari air, namun sebelum 

destilasi perlu dilakukan pemisahan padatan-cairan. Titik didih etanol murni adalah 

78°C sedangkan air adalah 100°C. Dengan memanaskan larutan pada suhu antara 78-

100°C akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap dan melalui unit 

kondensasi akan bisa dihasilkan etanol. 

 Pembuatan bioetanol dari jerami dilakukan melalui proses delignifikasi, 

hidrolisa, fermentasi dan pemurnian (destilasi). 

1. Persiapan bahan baku 

 Persiapan bahan baku dilakukan untuk mendapatkan glukosa. Glukosa 

diperoleh melalui 2 tahap yaitu delignifikasi dan hidrolisa. Pada tahap 

delignifikasi akan menghasilkan selulosa. Selulosa akan diproses lebih lanjut 
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dengan proses hidrolisa sehingga akan dihasilkan glukosa. 

a. Delignifikasi 

  Lignin merupakan salah satu bagian yang mengayu dari tanaman 

seperti janggel, kulit keras, biji, bagian serabut kasar, akar, batang dan daun. 

Lignin  mengandung substansi yang kompleks dan merupakan suatu 

gabungan beberapa senyawa yaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Selain 

lignin, bagian yang lain dari jerami adalah selulosa. Selulosa merupakan 

polisakarida yang didalamnya mengandung zat – zat gula (Hari Hartadi, 

1983). 

  Dalam pembuatan etanol dari kayu (jerami) yang digunakan adalah 

selulosanya sehingga lignin dalam kayu harus dihilangkan. Proses 

pemisahan atau penghilangan lignin dari serat – serat selulosa disebut 

delignifikasi atau pulping.  

 Proses pemisahan lignin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1. Cara mekanis 

2. Cara kimia 

3. Cara semikimia 

 

1. Cara Mekanis (Mechanical Pulping) 

 Prosesnya sangat sederhana dan tidak menggunakan bahan kimia, yaitu 

menggerinda kayu sehingga serat – serat kayu akan terlepas. 

2. Cara Kimia (Chemical Pulping) 

 Proses ini menggunakan bahan kimia pada suhu, tekanan, konsentrasi 

dan waktu tertentu. Bahan kimia yang digunakan tergantung macam 

proses dan macam bahan bakunya. Cara kimia ini meliputi tiga macam 

proses, yaitu : 

a. Proses Sulfat 

Proses ini termasuk proses basa (alkali), karena sebagai larutan 

pemasaknya dipakai campuran NaOH dan Na2S. Tujuan pemasakan 
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ini adalah melarutkan lignin sebagian dan zat – zat lain non selulosa 

yang ada dalam bahan.  

b. Proses Soda 

Proses soda merupakan proses pulping yang pertama kali dilakukan 

dengan tujuan komersial. Proses ini termasuk proses alkali, sebagai 

bahan baku dipakai soda. 

c. Proses Sulfit 

Proses ini menggunakan larutan pemasak calsium, magnesium, 

ammonia atau sodium bisulfit yang mengandung kelabihan sulfur 

dioksida atu asam sulfit. 

3. Cara Semikimia 

 Proses ini merupakan gabungan dari proses kimia dan mekanik. Untuk 

memisahkan serat dipakai daya kimia, sedangkan serat yang tidak hancur 

dikenai proses mekanik. 

(Tim Teknik Kimia, 2006) 

 

b. Hidrolisa 

  Glukosa memiliki 6 atom karbon di dalam rantai molekulnya dan 

merupakan monosakarida yang paling banyak terdapat di alam sebagai 

produk fotosintesa. Dalam bentuk bebas terdapat dalam buah – buahan, 

tumbuh – tumbuhan, madu, darah dan cairan tubuh binatang. Dalam bentuk 

ikatan terdapat sebagai disakarida dan polisakarida di dalam tumbuhan. 

Glukosa juga dapat dihasilkan melalui polisakarida atau disakarida, baik 

dengan asam maupun enzim (Tjokroadikoesoemo, 1993). 

  Pemecahan molekul gula, karbohidrat dan selulosa yang kompleks 

menjadi molekul monosakarida mudah dilakukan dalam laboratorium 

dengan mendidihkan larutan atau suspensi karbohidrat dengan larutan encer 

asam. 

  Hidrolisa adalah proses antara reaktan dengan menggunakan air 

supaya suatu persenyawaan pecah atau terurai. Reaksi hidrolisa yaitu : 
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  (C6H10O5)n + n H2O         hidrolisa          n C6H12O6 

           Selulosa           Air                              Glukosa 

Zat – zat penghidrolisa ada beberapa macam, antara lain : 

1. Air 

Kelemahan zat penghidrolisa ini adalah prosesnya berjalan lambat, 

kurang sempurna dan hasilnya kurang baik. Biasanya ditambahkan 

katalisator. Untuk mempercepat reaksi dapat dipakai uap air pada 

temperatur tinggi. 

2. Asam 

Asam biasanya berfungsi sebagai katalisator dengan pengaktif air 

dengan kadar asam yang encer. Dalam industri, asam yang dipakai 

H2SO4 , HCl, asam oksalat.  

3. Basa 

  Basa yang dipakai bisa berupa basa encer atau basa pekat. 

4. Enzim 

  Suatu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme.  

  Faktor – faktor yang berpengaruh pada reaksi hidrolisa, yaitu : 

1. Katalisator, yang dapat digunakan untuk hidrolisa diantaranya enzim atau 

asam yaitu HCl, H2SO4, HNO3. 

2. Suhu dan tekanan, semakin tinggi suhu semakin cepat jalannya reaksi. 

3. Pencampuran, pada proses batch dapat dilakukan dengan mengaduk dan 

untuk proses kontinyu dapat dilakukan dengan mengatur masuknya aliran 

bahan agar timbul olakan. 

4. Perbandingan zat pereaksi, salah satu pereaksi apabila diberi berlebihan 

akan dapat menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Suspensi pati yang 

rendah kadarnya justru memberikan hasil yang lebih baik karena molekul 

zat pereaksi mudah bergerak. 

          (Groggins, 1992) 

          

2. Fermentasi 
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 Fermentasi adalah suatu kegiatan penguraian bahan – bahan karbohidrat 

yang tidak menimbulkan bau busuk dan menghasilkan gas karbondioksida. 

Suatu fermentasi yang busuk merupakan fermentasi yang mengalami 

kontaminasi. 

 Fermentasi pembentukan alkohol dari gula dilakukan oleh mikroba. 

Mikroba yamg biasa digunakan adalah Sacharomyces cereviseae.  Perubahan 

yang terjadi biasanya dinyatakan dalam persamaan berikut : 

  C6H12O6 + Sacharomyces cereviseae " 2 C2H5OH + 2 CO2 

   Gula sederhana + ragi (yeast) → alkohol + karbondioksida 

 Yeast tersebut dapat berbentuk bahan murni pada media agar – agar atau 

dalam bentuk yeast yang diawetkan (dried yeast). Misalnya ragi roti dengan 

dasar pertimbangan teknik dan ekonomis, maka biasanya sebelum digunakan 

untuk meragikan gula menjadi alkohol, yeast terlebih dahulu dibuat starter. 

Tujuan pembuatan starter adalah : 

a. Memperbanyak jumlah yeast, sehingga yang dihasilkan lebih banyak, 

reaksi biokimianya akan berjalan dengan baik. 

b. Melatih ketahanan yeast terhadap kondisi must. 

Untuk tujuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah zat asam yang terlarut. 

Karena itu botol pembuatan starter cukup ditutup dengan kapas atau kertas 

saring, dikocok untuk memberi aerasi. Aerasi ini penting karena pada pembuatan 

starter tidak diinginkan terjadinya peragian alkohol. 

    C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O + energi 

 Tenaga yang dihasilkan digunakan yeast untuk memperbanyak sel. Reaksi 

di atas akan berjalan baik bila aerasi berjalan dengan baik. Disamping itu kadar 

gula tidak terlalu tinggi sebab jika kadar terlalu tinggi sebagian akan berubah 

menjadi alkohol karena enzim – enzim yang dihasilkan yeast. Pada pembuatan 

starter diusahakan agar larutan starter harus dibuat sama dengan kondisi must 

yang akan difermentasikan atau jika diambilkan dari larutan must yang telah 

dibuat, jumlah starter yang diperlukan antara 5 – 10 % dari larutan must yang 
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tersedia. 

 Fermentasi alkohol dapat terjadi secara alami dengan pertumbuhan dan 

aktivitas ragi (yeast). Fermentasi harus dilakukan dalam kemasan sehingga sari 

tidak terkena udara secara berlebihan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah : 

1. Keasaman (pH) 

 Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. 

Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 4 – 5. 

  Bakteri memiliki fase – fase untuk tumbuh dan berkembangbiak agar 

dapat bekerja dengan lebih efektif pada suatu proses misalnya pada 

fermentasi. Fase – fase pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut : 

 Pada fase pertama yaitu satu sampai dua jam setelah pemindahan, 

bakteri belum mengadakan pembiakan. Fase ini disebut fase adaptasi. 

 Fase kedua yaitu bakteri mulai bertambah sedikit demi sedikit, sel – sel 

ini tampak gemuk – gemuk. 

 Fase pembiakan cepat (fase logaritma) yaitu pembiakan berlangsung 

secara cepat atau paling cepat. 

 Mungkin karena keadaan medium memburuk, perubahan pH, 

bertimbunnya zat kotoran maka fase berikutnya tampak menyusut. Fase 

ini disebut fase pembiakan diperlambat.  

 Kemudian datanglah fase dimana jumlah bakteri yang berbiak sama 

dengan jumlah bakteri yang mati, sehingga kurva menunjukkan garis 

yang hampir horisontal (fase konstan). 

 Fase kematian yaitu bakteri yang mati makin banyak. 

 

 
 
 
 
 
 

Log 
Jumlah 
Sel  

Waktu  

Jumlah sel 

Jumlah sel 

2 8 14 20 

1 
2 

3 
4 5 

6 

7 
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Gambar II.3 Fase Pertumbuhan Bakteri 

 

2. Mikroba 

  Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan 

di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau 

dibekukan. 

  Berbagai macam jasad renik dapat digunakan untuk proses fermentasi 

antara lain jamur (khamir), bakteri dan lain – lain. Percobaan yang 

dilakukan menggunakan khamir / yeast. Khamir / yeast yang digunakan 

adalah Sacharomyces cereviseae. Khamir tersebut dapat berbentuk bahan 

murni pada media agar – agar atau dalam bentuk yeast yang diawetkan 

(dried yeast). Misalnya ragi roti (grift) dengan dasar pertimbangan teknik 

dan ekonomis.  

  Sacharomyces cereviseae mempunyai bentuk sel lonjong atau seperti 

benang, diplococcus dan menghasilkan pseudomi selium dan berkembang 

biak secara vegetatif (ascosporagenus). Sacharomyces cereviseae dapat 

tumbuh pada pH 2,8 – 8,5 dengan pH optimum 4,5 – 6,5. Sedang suhu 

pertumbuhan antara 9°C - 37°C dengan suhu optimum 25°C. 

          (Winarno,1984) 

   Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroba bila akan 

digunakan dalam fermentasi adalah : 

1. mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan 

lingkungan yang cocok serta mudah untuk dibudidayakan dalam 

jumlah besar. 

2. organisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan 

fisiologis. 
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3. kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana. 

(Norman, 1988) 

 

3. Suhu 

  Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan 

selama fermentasi. Tiap – tiap mikroorganisme memiliki : 

 Suhu pertumbuhan maksimal 

 Suhu pertumbuhan minimal 

 Suhu pertumbuhan optimal, yaitu suhu yang memberikan 

pertumbuhan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. 

 Pada suhu 10 – 30 °C mempunyai keuntungan terbentuk alkohol lebih 

banyak karena ragi bekerja optimal pada suhu itu. 

 

4. Oksigen  

 Oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin karena dapat 

memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Dan harus 

dilakukan secukupnya karena bila berlebihan akan menyebabkan penurunan 

hasil alkohol, oksidasi warna dan flavor.  

 Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk 

pertumbuhan atau membentuk sel – sel batu, dan untuk fermentasi. 

Misalnya ragi roti (Sacharomyces cereviseae) dan ragi anggur 

(Sacharomyces ellipsoideus) keduanya akan tumbuh lebih baik pada 

keadaan aerobik, tetapi keduanya akan melakukan fermentasi terhadap gula 

jauh lebih cepat pada keadaan anaerobik. 

         (Winarno, 1984) 

 

5. Waktu 

  Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 
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pertumbuhannya. Pada kondisi optimal, sekali setiap 20 menit. Untuk 

beberapa bakteri memilih waktu generasi, yaitu selang waktu antara 

pembelahan, dapat dicapai selama 12 menit. Jika waktu generasinya 20 

menit, pada kondisi yang cocok pada sebuah sel dapat menghasilkan 

beberapa juta sel selama 7 jam. 

 

6. Makanan  

  Semua mikroorganisme memerlukan nutrien yang menyediakan: 

 Energi, biasanya diperoleh dari substansi yang mengandung karbon, 

yang salah satu sumbernya adalah gula. 

 Nitrogen, sebagian besar mikroba yang digunakan dalam fermentasi 

berupa senyawa organik maupun anorganik sebagai sumber nitrogen. 

Salah satu contoh sumber nitrogen yang dapat digunakan adalah urea. 

 Mineral, mineral yang diperlukan mikroorganisme salah satunya adalah 

phospat yang dapat diambil dari pupuk TSP. 

 Vitamin, sebagian besar sumber karbon dan nitrogen alami 

mengandung semua atau beberapa vitamin yang dibutuhkan. 

 

 

7. Air 

   Air merupakan komponen utama dalam medium fermentasi cair. 

Karena itu air yang bersih dengan komposisi yang tetap dibutuhkan dalam 

jumlah yang besar. Khususnya dalam industri minuman beralkohol 

kandungan mineral dalam air akan menentukan jenis dan mutu minuman 

beralkohol yang dihasilkan (Ansori Rahman, 1984). 

 

A. 4 Pemurnian / Destilasi 

 Untuk memisahkan alkohol dari hasil fermentasi dapat dilakukan dengan 

destilasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Tugas Akhir  
Bioetanol Dari Jerami 
 

 
    D III Teknik Kimia  
          Universitas Sebelas Maret Surakarta                             
 

17 

 Destilasi adalah metode pemisahan berdasarkan perbedaan tiitk didih. Proses 

ini dilakukan untuk mengambil alkohol dari hasil fermentasi. 

 Destilasi dalam percobaan ini dapat dilakukan pada suhu 80°C, karena titik 

didih alkohol 78°C. sedangkan titik dididh air 100°C. 

 Destilasi adalah memisahkan komponen – komponen yang mudah menguap 

dari suatu campuran cair dengan cara menguapkannya (separating agentnya panas), 

yang diikuti dengan kondensasi uap yang terbentuk dan menampung kondensat yang 

dihasilkan. Uap yang dikeluarkan dari campuran disebut sebagai uap bebas, 

kondensat yang jatuh sebagai destilat dan bagian campuran yang tidak menguap 

disebut residu (Warren L. Mc Cabe, 1993). 

  

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

  Pada dasarnya proses pembuatan bioetanol dari jerami padi melalui beberapa 

tahap yaitu proses pulping, hidrolisis, fermentasi dan distilasi. Proses pembuatan 

serbuk jerami sendiri dengan cara penghancuran jerami yaitu diblender sampai 

hasilnya halus kemudian diayak. 

  Delignifikasi bertujuan untuk menghilangkan lignin dari jerami. Pada proses 

ini digunakan larutan NaOH. 

  Proses pembuatan glukosa dari jerami dilakukan dengan cara hidrolisis secara 

kimia dengan menggunakan larutan HCl sebagai penghidrolisis dan katalisator. 

  Supaya pH yang diperoleh sesuai dengan kondisi untuk fermentasi maka hasil 

hidrolisa ditambah dengan HCl. Fermentasi dilakukan dengan variasi lama waktu 

fermentasi dan variasi konsentrasi starter. 
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Jerami  

   

 

              Larutan NaOH 15% Ampas jerami    

    

 

 

   Larutan NaOH 15% 

      Lignin 

 Selulosa    

Delignifikasi 
T = 120oC 
P = 2,1 atm 

Penyaringan 
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  Larutan HCl 0,1 N  

   

                                           

                           Glukosa 

    

   Starter  CO2 

 

 Larutan Etanol 

     

    
O2H

 

  

 

 Etanol (bioetanol)    

 

Gambar II.4 Blok Diagram Pembuatan Bioetanol 

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

A. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat yang digunakan 

a. Timbangan 

b. Alat penggiling 

c. Saringan 

d. Labu leher tiga 

e. Panci 

f. Digester (Autoclave) 

g. Corong buchner 

Hidrolisa  
T = 121oC 
P = 2,2 atm 

Fermentasi  
T = 25-30°C 
P = 1 atm 

Pemurnian / Destilasi 
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h. Pompa vakum 

i. Pendingin lurus 

j. Labu takar 

k. Pemanas mantel 

l. Gelas ukur 

m. Gelas beaker 

n. Termometer 

o. Picno  

p. Erlenmeyer 

q. Pipet tetes 

r. Adaptor bengkok 

s. Sendok 

t. Kertas saring 

u. pH stick 

 

 

 

2. Bahan yang digunakan 

a. Jerami padi 

b. HCl 37% 

c. NaOH 

d. Yeast 

e. Aquadest 

f. Urea  
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B. GAMBAR ALAT 

a. Gambar Alat Fermentasi 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Laporan Tugas Akhir  
Bioetanol Dari Jerami 
 

 
    D III Teknik Kimia  
          Universitas Sebelas Maret Surakarta                             
 

22 

 

 
  
 Keterangan Gambar : 

1. Cairan yang difermentasi (larutan glukosa hasil hidrolisa) 

2. Botol steril 

3. Penyumbat 

4. Selang plastik 

5. Gelas yang berisi air 

 

Gambar III. 1 Rangkaian Alat Fermentasi 

 

 
 

b. Gambar Alat Distilasi 
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  Keterangan Gambar : 

1. Statif 

2. Klem 

3. Termometer 

4. Labu leher tiga 

5. Pemanas mantel 

6. Pipa kaca bengkok 

7. Pendingin balik 

8. Adaptor bengkok 

9. Erlenmeyer 

Gambar III. 2 Rangkaian Alat Distilasi 

C. CARA KERJA 
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1. Persiapan bahan baku 

 Mengeringkan jerami padi dengan dijemur. 

 Menghancurkan potongan jerami padi dengan cara diblender hingga 

halus. 

 Mengayak untuk memisahkan serat kasar dan mendapatkan ukuran yang 

seragam. 

 

2. Proses Delignifikasi 

 Menimbang 500 gram serbuk jerami padi, memasukkan kedalam panci. 

 Menambahkan NaOH 15% sampai semua serbuk jerami padi terendam. 

 Memasukkan ke dalam digester dan dipanaskan hingga suhu 120°C 

selama 1 jam. 

 Menyaring dan mengambil padatannya. 

 Mencuci hasil penyaringan tadi dengan aquadest. 

 Mengeringkan dalam oven. 

 Mendinginkan hasilnya dalam desikator. 

 

3. Proses Hidrolisa  

 Mengisi panci dengan 180 gram serbuk jerami dan 1500 ml larutan HCl 

0,1 N 

 Memasukkan ke dalam digester. 

 Menghidupkan digester dan hidrolisa dilakukan dengan temperatur 250°F 

selama 2 jam disertai pengadukan. 

 Mematikan digester kemudian hasil yang diperoleh didinginkan. 

 

4. Pembuatan Starter 

 Mengukur pH hasil menggunakan pH stick. 

 Menambahkan HCl 1 N kedalam hasil hidrolisa sedikit demi sedikit. 

 Menghentikan penambahan sampai pH larutan mencapai 4 – 5. 
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 Mengambil 20 ml larutan hasil hidrolisa. 

 Memasukkan larutan ke dalam erlenmeyer  

 Menambahkan 0,01 gram urea dan yeast sesuai dengan variasi yang 

diinginkan. 

 Menutup erlenmeyer dengan menggunakan kertas saring. 

 Mendiamkan pada suhu kamar selama 1 x 24 jam. 

 

5.  Fermentasi 

 Mengambil 200 ml hasil hidrolisa dan memasukkan ke dalam botol. 

 Menambahkan 0,09 gram urea. 

 Memasukkan starter ke dalam botol. 

 Merangkai alat seperti pada gambar 3. 1 

 Melakukan fermentasi sesuai waktu yang diinginkan. 

 

6. Proses Pemurnian / Destilasi  

 Menyaring hasil fermentasi untuk memisahkan ampasnya. 

 Merangkai alat seperti pada gambar 3. 2 

 Memasukkan cairan ke dalam labu leher tiga. 

 Destilasi dilakukan pada suhu 80 – 90 °C. 

 Destilasi dihentikan sampai destilat tidak menetes lagi. 

 

7. Analisa Hasil 

Cara penentuan kadar alkohol 

 Menimbang picno kosong. 

 Mengisi picno dengan aquadest, diukur suhunya kemudian ditimbang. 

 Mengisi picno dengan destilat, diukur suhunya kemudian ditimbang. 

 Menghitung berat jenis destilat dan diketahui kadarnya melalui tabel 

etanol. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  HASIL PERCOBAAN 

  Berat serbuk jerami sebesar 500 gram, setelah proses delignifikasi berat 

serbuk jerami menjadi 180 gram. Serbuk jerami hasil delignifikasi dihidrolisa dengan 

perbandingan 1 : 7,5 antara serbuk jerami hasil pulping (delignifikasi) dengan larutan 

HCl 0,1 N. Setiap percobaan berat serbuk jerami hasil pulping (delignifikasi) adalah 

25 gram dan HCl 0,1 N 187,5 ml. pH yang diperoleh dari hasil hidrolisa yaitu 6, 

sehingga ditambah larutan HCl 1 N sebanyak 70 ml untuk mendapatkan pH 4 – 5.  

 Hasil fermentasi didestilasi untuk memperoleh kadar etanol. Pengambilan 

data dilakukan dengan mengukur suhu dan menimbang hasil destilat yang diperoleh, 

kemudian ditera menggunakan piknometer untuk mendapatkan densitas. Densitas 

tersebut dapat menunjukkan besarnya kadar etanol (%volum) dengan melihat tabel 

etanol. 

Pengaruh Waktu Fermentasi  

 Percobaan ini menggunakan variasi waktu fermentasi selama 3 hari, 5 hari, 7 

hari dan 9 hari dengan konsentrasi starter yang tetap yaitu sebesar 3 gram yeast 

dalam 20 ml larutan hasil hidrolisa. Hasil perhitungan analisa kadar etanol setelah 

destilasi disajikan dalam tabel IV. 1 

Tabel IV. 1 Hasil Analisa dengan Variasi Waktu Fermentasi 

Jumlah Yeast 

(gram) 

Volume Larutan 

Glukosa  

(ml) 

Volume Starter 

(ml) 

Waktu 

Fermentasi 

(hari) 

Kadar Etanol 

(% volum) 

3 

3 

3 

3 

200 

200 

200 

200 

20 

20 

20 

20 

3 

5 

7 

9 

1,1 

1,69 

2,7 

2,4 
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Gambar IV.1 Grafik Hubungan antara Waktu Fermentasi dengan Kadar Etanol 

 

Pengaruh Konsentrasi Starter 

 Percobaan ini menggunakan variasi banyaknya yeast sebesar 4 gram, 5 gram 

dan 6 gram dalam 20 ml larutan (starter) dengan waktu fermentasi yang tetap yaitu 

selama 7 hari. Hasil perhitungan analisa kadar etanol setelah destilasi disajikan 

dalam tabel IV. 2 

Tabel IV. 2 Hasil Analisa dengan Variasi Banyaknya Yeast dalam Starter 

Jumlah Yeast 

(gram) 

Volume Larutan 

Glukosa  

(ml) 

Volume Starter 

(ml) 

Waktu 

Fermentasi 

(hari) 

Kadar Etanol 

(% volum) 

4 

5 

6 

200 

200 

200 

20 

20 

20 

7 

7 

7 

1,15 

1,83 

2,48 
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Gambar IV.2 Grafik Hubungan antara Jumlah Yeast dengan Kadar Etanol 

 

B. PEMBAHASAN   

 Larutan glukosa hasil hidrolisa mempunyai pH 6, maka perlu penambahan 

HCl 1 N sebanyak 70 ml agar diperoleh pH yang sesuai untuk fermentasi yaitu antara 

4 – 5. Setelah dilakukan fermentasi dan kemudian dimurnikan dengan destilasi, 

dihitung kadar etanol yang diperoleh. 

 Dari tabel IV. 1 hasil analisa dengan variasi waktu fermentasi dari 3 sampai 9 

hari dapat dilihat kadar etanol yang optimal pada hari ke 7 sebesar 2,7 %. Pada hari 

ke 3 sampai ke 7 kadar etanol mengalami peningkatan, sedangkan pada hari ke 9 

kadar etanol turun menjadi 2,4 %. Hal ini disebabkan karena semakin lama 

fermentasi menyebabkan yeast menjadi tidak aktif, karena kelebihan etanol akan 

berakibat racun bagi yeast sehingga kadar etanolnya akan berkurang.   

Menurut tabel IV. 2 dengan variasi konsentrasi starter dengan jumlah yeast 

dari 4 sampai 6 gram dalam 20 ml larutan hidrolisa diperoleh kadar etanol yang 

semakin tinggi. Pada penambahan 4 gram yeast kadar etanol 1,15 %. Untuk 

penambahan yeast sebanyak 5 gram diperoleh kadar etanol 1,83 %. Sedangkan pada 

penambahan 6 gram yeast kadar etanol meningkat menjadi 2,48 %. Hal ini terjadi 

karena pada waktu fermentasi yang tetap, digunakan yeast yang semakin bertambah 
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maka enzim yang mengubah glukosa menjadi etanol semakin banyak sehingga etanol  

yang dihasilkan akan mempunyai kadar yang tinggi. Tetapi jika penambahan yeast 

berlebihan maka kadar etanol yang diperoleh akan menurun.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN 

 Dari hasil percobaan yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa : 

1. Proses yang digunakan dalam pembuatan bioetanol dengan bahan baku 

jerami adalah delignifikasi, hidrolisa, fermentasi dan destilasi. 

2. Waktu fermentasi yang diperlukan untuk mendapatkan bioetanol adalah 3, 5, 

7 dan 9 hari. Sedangkan jumlah yeast yang digunakan adalah 4, 5 dan 6 gram. 

3. Kadar bioetanol yang dihasilkan setelah destilasi dengan waktu fermentasi 

selama 3 hari sebesar 1,1 %, 5 hari sebesar 1,69 %, 7 hari sebesar 2,7 %, dan 

untuk waktu fermentasi 9 hari sebesar 2,4 %. Sedangkan kadar bioetanol 

yang dihasilkan pada penambahan 4 gram yeast sebesar 1,15 %, 5 gram yeast 

sebesar 1,83 % dan untuk penambahan 6 gram yeast sebesar 2,48 %. 

 

B. SARAN 

 Untuk pengembangan selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui apakah etanol dari jerami dapat dibuat sebagai bahan bakar 

alternatif. 
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