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 Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati yang mengandung 
glukosa, karbohidrat dan selulosa. Misalnya tebu, nira, sorgum, ubi kayu, garut, 
ubi jalar, jagung, jerami, bonggol jagung dan kayu. Tugas Akhir ini membuat 
bioetanol dari pati dengan melalui tiga tahap, pertama proses hidrolisa yang  
mengubah polisakarida menjadi monosakarida (glukosa). Kedua, proses 
fermentasi yang menguraikan glukosa menjadi etanol, air dan CO2. Ketiga, proses 
destilasi untuk memurnikan campuran etanol dan air . 
 Tugas akhir ini bertujuan membuat bioetanol dari pati sorgum melalui 
proses hidrolisa dengan katalisator asam menggunakan asam klorida (HCl) dan 
proses fermentasi menggunakan Sacharomyces cereviceae. Hidrolisa pati sorgum 
menjadi glukosa dengan katalisator asam klorida (HCl) dengan konsentrasi 0,2 N, 
0,3 N dan  0,5 N pada suhu 100 °C selama 1 jam. Alat yang digunakan untuk 
proses hidrolisa ini adalah labu leher tiga, pendingin balik, magnetik stirer dan 
termometer. Glukosa yang dihasilkan dianalisa dengan metode Lane Eynon, untuk 
konsentrasi HCl 0,2 N diperoleh yield 35,12 %, konsentrasi HCl 0,3 N diperoleh 
yield 35,99 % dan konsentrasi HCl 0,5 N diperoleh yield 42,94 % dari pati 
sorgum sebanyak 120 gr. 

Fermentasi sorgum dengan menggunakan  Sacharomyces cereviceae pada 
suhu 30 °C selama 5 hari. Proses fermentasi ini dilakukan dengan menggunakan 
erlenmeyer yang dilengkapi dengan selang pengambilan sampel dan selang 
pengeluaran CO2.  Kondisi operasi untuk proses fermentasi ini pada suhu 30 °C 
dan pH 5. Dari hasil perhitungan diperoleh yield etanol untuk kadar glukosa awal 
70,23 mg/ml sebesar  2,91 %, untuk kadar glukosa awal 72,83 mg/ml sebesar 3,03 
% dan untuk kadar glukosa 85,87 mg/ml sebesar 4,14 %. 

Hasil fermentasi, kemudian dilakukan proses destilasi yaitu untuk 
memurnikan etanol. Destilasi ini menggunakan kolom destilasi dengan packing 
pada suhu 78-80 °C. Untuk mengetahui kadar etanol dianalisa dengan 
menggunakan picnometer . Dari hasil perhitungan diperoleh kadar etanol untuk 
konsentrasi HCl 0,2 N sebesar 82,93 %, untuk konsentrasi HCl 0,3 N sebesar 
89,46 % dan untuk konsentrasi HCl 0,5 N sebesar 85,66 %. 
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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. 

 Kesadaran untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar  minyak  

bumi (BBM) pada masa yang akan datang telah dilakukan berbagai riset terutama 

tentang bahan bakar nabati (BBN) yaitu biodiesel dan bioetanol. Bioetanol 

merupakan bahan bakar yang terbarukan dan mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi. Saat ini telah dikembangkan pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar 

alternatif, contohnya untuk pembuatan biofuel dan gasohol (campuran bensin 

dengan alkohol absolut). Bahan baku etanol bisa dari tebu, ubi kayu, garut, 

jagung, sorgum, jerami, bonggol jagung dan kayu. Bahan baku pembuatan etanol 

terdiri dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, glukosa dan selulosa. 

 Diversifikasi bahan baku etanol di Indonesia perlu dikembangkan karena 

negara Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekayaan tanaman 

berbagai jenis. Diversifikasi bahan baku etanol yang sedang berkembang saat ini 

adalah cassava dan sorgum. Sorgum merupakan salah satu bahan baku pembuatan 

etanol yang mengandung pati yang cukup tinggi. Keunggulan sorgum terletak 

pada daya adaptasi agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi 

tinggi, perlu input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit 

dibanding tanaman lain.  

Penggunaan sorgum di Indonesia masih sangat rendah, biasanya sorgum 

hanya digunakan sebagai pakan ternak. Padahal kandungan karbohidrat sorgum 

sangat tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan etanol. 

Sorgum dapat diolah menjadi etanol 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. Bagaimana membuat bioetanol dari pati sorgum menggunakan 

Sacharomyces cereviceae dengan proses hidrolisa dengan katalis asam. 

2. Berapa kadar bioetanol yang dihasilkan pada fermentasi sorgum dengan 

menggunakan  Sacharomyces cereviceae. 

 

C. TUJUAN 

1. Mempelajari pembuatan bioetanol dari bahan pati sorghum melalui reaksi 

hidrolisa dan reaksi fermentasi dan pemurnian melalui proses destilasi. 

2. Mempelajari proses pembuatan glukosa dari pati sorghum melalui reaksi 

hidrolisa dengan menggunakan asam klorida. 

3. Mempelajari pembuatan bioetanol melalui reaksi fermentasi dengan 

menggunakan  Sacharomyches cereviceae. 

. 

 D. MANFAAT  

1. Bagi mahasiswa yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana 

membuat bioetanol dari pati sorghum 

 2. Bagi masyarakat yaitu dapat mengetahui manfaat pati sorghum untuk 

pembutan bioetanol. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

A.1. Bioetanol 

  Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati. Bioetanol 

bersumber dari gula sederhana, pati, selulosa. Setelah melalui proses 

fermentasi dihasilkan etanol. (www.energi.lipi.go.id) 

  Alkohol adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen dan 

oksigen, sehingga dapat dilihat sebagai derivat senyawa hidrokarbon yang 

mempunyai gugus hidroksil. Dalam perdagangan sehari-hari yang dimaksud 

dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol dengan rumus C2H5OH. 

  Alkohol merupakan zat cair, tidak berwarna, berbau spesifik, mudah 

terbakar dan menguap, dapat bercampur dalam air dengan segala 

perbandingan. 

a. Sifat-sifat fisis etanol 

-  Rumus Molekul                                        :  C2H5OH 

-  Berat Molekul : 46,07 gr/mol 

-  Titik Didih pada 780 mm Hg : 78,32°C 

-  Titik beku : -112°C 

-  Bentuk : cair 

-  Warna : tidak berwarna 

-  Spesifik Gravity : 0,786 pada 20°C 

(Perry, 1984) 

b. Sifat-sifat kimia etanol 

- Dihasilkan dari fermentasi glukosa 

C6H12O6                       C2H5OH   +  2 CO2  

  Glukosa                         etanol        karbondioksida 
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- 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         
enzim          2CH3CH2OH   +  2 CO2  

 Glukosa                                 etanol            Karbondioksida 

- Pembakaran etanol 

      2CH3CH2OH   +  3 O2                          2CO2  + 3H2O  + energi    

 

                  (Fessenden, 1982) 

c. Penggunaan Etanol  

Secara garis besar penggunaan Etanol adalah : 

-  Sebagai pelarut/solvent yang baik untuk zat organik maupun an organik 

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

- Untuk campuran minuman setelah diencerkan kadarnya dan ditambahkan 

aroma  

- Dalam industri farmasi biasanya digunakan sebagai desinfektan dalam 

kadar yang kecil (rendah) 

- Dapat digunakan sebagai bahan bakar gasohol,yaitu campuran antara 

alkohol absolut 99 % dan premium 

                    (Austin, 1986) 

d.  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 of ethylene process 

Cara ini dengan membuat ethylene lebih dahulu dengan craking 

minyak, kemudian hasil gas etilen dihidrolisa dengan asam menjadi 

etanol 
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b.  Sulfunic acid hydration of ethylene process 

Ethylen ditambah H2SO4 (pekat) hasilnya adalah ethylhidro 

sulfonat. Kemudian hasil ini ditambahkan di ethyl dan dihidrolisa 

sehingga terjadi alkohol dan asam encer. 

Reaksi : 

CH2 = CH2 + H2SO4                                  C2H5OSO2OH 

2CH2 = CH2 + H2SO4                                C2H5OSO2OC2H5 

C2H5OSO2OH + C2H5OSO2OC2H5                   3C2H5OH + H2SO4 

c. Fisher – Tropich Process 

Hasil dari cara ini merupakan hasil samping dari pembuatan 

methanol dengan reaksi karbon  monoksida dan hydrogen dengan 

menggunakan katalisator besi 

              (Faith dkk, 1957) 

 

2. Cara Fermentasi 

 Fermentasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu poses 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 oleh jasad renik. Disini sebagai substrat adalah 

glukosa dan jasad reniknya adalah Sacharomyces cereviseae. Bahan 

dasar untuk fermentasi bisa dari glukosa, pati dan selulosa. Bahan 

dasar dari glukosa bisa langsung difermentasi. Bahan dasar dari pati 

perlu dihidrolisa terlebih dahulu,bisa dengan hidrolisa asam,basa atau 

enzim. Sedangkan bahan dasar dari selulosa perlu didelignifikasi 

terlebih dahulu baru dihidrolisa. 

               (Faith dkk, 1957) 
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A.2. Sorgum 

  Sorgum ( Sorghum bicolor L. ) adalah tanaman serealia yang 

potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan, khususnya pada daerah-

daerah marginal dan kering di Indonesia. Keunggulan sorgum terletak pada 

daya adaptasi agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi 

tinggi, perlu input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit 

dibanding tanaman pangan lain. Selain itu, tanaman sorgum memiliki 

kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga sangat baik digunakan sebagai 

sumber bahan pangan maupun pakan ternak alternatif. Tanaman sorgum 

telah lama dan banyak dikenal oleh petani Indonesia khususnya di daerah 

Jawa, NTB, dan NTT. Di Jawa sorgum dikenal dengan nama cantel, dan 

biasanya  menanamnya secara tumpang sari dengan tanaman pangan 

lainnya. Produksi sorgum Indonesia masih sangat rendah, bahkan secara 

umum produk sorgum belum tersedia di pasar-pasar. 

 

a. Kegunaan Sorgum 

Di banyak negara biji sorgum digunakan sebagai bahan pangan, 

pakan, ternak dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan dunia, 

sorgum berada pada urutan ke-5 setelah gandum, padi, jagung dan barley ( 

ICRISAT/FAO, 1996). Di Negara maju biji sorgum digunakan sebagai 

pakan ternak unggas sedang batang dan daunnya untuk ternak ruminansia. 

Biji sorgum juga merupakan bahan baku industri seperti industri etanol, 

bir, win, sirup, lem, cat, dan modifikasi pati (modified starch). Terkait 

dengan energi, di beberapa negara seperti Amerika, India dan Cina, 

sorgum telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan baker 

etanol (bioetanol). Secara tradisional, bioetanol telah lebih lama 

diproduksi dari moleses hasil limbah pengolahan gula tebu (Sugarcane). 

Walaupun harga molases tebu relatif lebih murah, namun bioetanol 

sorgum dapat berkompetisi mengingat beberapa kelebihan tanaman 

sorgum dibandingkan tebu antara lain sebagai berikut: 
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· Tanaman sorgum memiliki produksi biji dan biomas yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan tanaman tebu. 

· Adaptasi tanaman sorgum jauh lebih luas dibandingkan tebu sehingga 

sorgum dapat ditanam di hampir semua jenis lahan, baik lahan subur 

maupun lahan marjinal. 

· Tanaman sorgum memiliki sifat lebih tahan terjadap kekeringan, 

salinitas tinggi dan genangan air (water lodging). 

· Sorgum memerlukan pupuk relatif lebih sedikit dan pemeliharaanya 

lebih mudah dari pada tanaman tebu. 

· Laju pertumbuhan tanaman sorgum jauh lebih cepat dari pada tebu. 

· Menanam sorgum lebih mudah, kebutuhan benih hanya 4,5 – 5 kg/ha 

dibandingkan tebu yang memerlukan 4500 – 6000 stek batang. 

· Umur panen sorgum lebih cepat yaitu hanya 4 bulan, dibandingkan 

tebu yang dipanen pada umur 7 bulan. 

· Sorgum dapat diatur sehingga untuk sekali tanam dapat dipanen 

beberapa kali. 

Untuk sekali siklus panen, produksi bioetanol sorgum di amerika Serikat 

mencapai 10.000 liter/ha/tahun, di India 3.000 – 4.000 liter/ha/tahun, dan 

di Cina mencapai 7.000 liter/ha/tahun. Di Cina sorgum banyak 

dibudidayakan dan dikembangkan dalam kaitan peningkatan produktivitas 

lahan-lahan marginal yang sering terkena wabah kekeringan dan salinitas 

tinggi. Di India bioetanol sorgum digunakan sebagai bahan bakar untuk 

lampu penerangan (pressurized ethanol lantern) disebut “Noorie” yang 

menghasilkan  1.250 – 1.300 lumens (setara bola lampu 100W), kompor 

pemasak (pressurized ethanol stove) yang menghasilkan kapasitas panas 3 

KW. Selain itu, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan 

mencampur bioetanol sorgum dengan bensin untuk bahan bakar kendaraan 

bermotor.  
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b. Nutrisi Sorgum 

 Sebagai bahan pangan dan pakan ternak alternatif sorgum memiliki 

kandungan nutrisi yang baik, bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi 

daripada beras. Kandungan nutrisi sorgum dibandingkan sumber 

pangan/pakan lain disajikan dalam Tabel berikut: 

 Tabel II.1 Kandungan Gizi Sorgum 

Kandungan/100 g Unsur Nutrisi 

Beras Jagung Singkong Sorgum Kedelai 

Kalori (cal) 360 361 146 332 286 

Protein (g) 6.8 8.7 1.2 11.0 30.2 

Lemak (g) 0.7 4.5 0.3 3.3 15.6 

Karbohidrat(g) 78.9 72.4 34.7 73.0 30.1 

Kalsium (mg) 6.0 9.0 33.0 28.0 196.0 

Besi (mg) 0.8 4.6 0.7 4.4 6.9 

Posfor (mg) 140 380 40 287 506 

Vit. B1 (mg) 0.12 0.27 0.06 0.38 0.93 

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI (Induksi Mutasi pada Sorgum 

dengan Sinar Gamma) 

                  (Anonim, 2006)

 Karbohidrat  

  Karbohidrat adalah sumber energi utama untuk manusia. 

Kebanyakan karbohidrat yang kita makan ialah tepung / amilum / pati, yang 

ada dalam gandum, jagung, beras, kentang dan padi-padian lainnya. 

Karbohidrat terdiri dari beberapa golongan, antara lain : 

1. Monosakarida 

 Monosakarida adalah polihidroksi keton dan aldehid yang tidak 

dapat dihidrolisa menjadi bagian karbohidrat yang lebih kecil. 

Macam-macam monosakarida,antara lain : 

a. Glukosa 

  Glukosa adalah suatu aldoheksosa monomer aniline dan 

selulosa. Terdapat pada sari buah-buahan dan madu. 
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Struktur Glukosa : 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fruktosa 

  Fruktosa adalah suatu ketoheksosa. Banyak terdapat pada 

buah-buahan dan madu. 

Struktur Fruktosa : 

 

 

 

 

 

 

c. Galaktosa 

  Galaktosa adalah suatu monosakarida dari laktosa (gula 

susu). 

Struktur Galaktosa : 
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d. Mannosa 

  Mannosa adalah monomer dari polisakarida mannan, yang 

terdapat pada bakteri, jamur, ragi, dan tanaman yang lebih tinggi. 

Struktur Mannosa: 

 

 

 

 

 

 

2. Disakarida 

  Disakarida adalah ikatan 2 molekul monosakarida. 

Disakarida dapat terbentuk dari hidrolisa tidak sempurna dari 

oligosakarida yang lebih tinggi atau polisakarida, suatu reaksi yang 

membutuhkan asam atau katalisator enzim.  

Macam-macam Disakarida,antara lain : 

a. Maltosa 

  Maltosa adalah dimer dari glukosa yang dihasilkan dari 

hidrolisa sebagian amilum atau glikogen.  

Struktur Maltosa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sellobiosa 

  Sellobiosa adalah dimer dari glukosa yang terbentuk pada 

hodrolisa sebagian dari selulosa. 
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Struktur Sellobiosa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

c. Sukrosa (gula pasir) 

  Sukrosa adalah siatu disakarida yang terdiri dari glukosa 

dan fruktosa.  

Struktrur Sukrosa (gula pasir): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Laktosa 

  Laktosa adalah gula dalam susu sapi dan susu ibu, yang 

terdiri dari glukosa dan galaktosa. 
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Strukutr Laktosa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Polisakarida 

Polisakarida adalah polimer yang terbentuk dari 

pengulangan unit monosakarida. 

Macam-macam polisakarida,antara lain : 

a. Amilum 

Hanya terbentuk dari satu macam unit monomer yaitu 

glukosa. Merupakan sumber energi karbohidrat utama dari 

tumbuhan. 

Struktur Amilum : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Glikogen 

Terdiri dari glukosa, merupakan energi karbohidrat 

binatang. 
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Struktur Glikogen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sellulosa 

Terdiri dari glukosa yang tidak bercabang, terdapat pada 

tanaman. 

Struktur Sellulosa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fessenden, 1997) 

Pati 

  Pati adalah sumber karbohidrat yang penting dalam makanan dan 

merupakan sumber utama. Pati dijumpai sebagian besar pada biji, tempat 

penyimpanan karbohidrat pada tumbuhan. Pati adalah campuran 

polisakarida amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polisakarida berantai 
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lurus. Tedapat penemuan baru bahwa amilosa adalah satuan glukosa yang 

bergelung. Warna karakteristik yang diberikan pati jika bereaksi dengan 

iodium disebabkan adanya pembentukan yang kompleks. Pati memberikan 

warna biru jika direaksikan dengan iodium. Reaksi ini digunakan untuk 

mendeteksi adanya pati. 

  Amilopektin adalah polisakarida yang bercabang sangat banyak, 

tersusun seluruhnya oleh glukosa yang dihubungkan dengan ikatan alfa-1, 4-

glukosidik tetapi kadang-kadang mempunyai rantai alfa-1, 6-glukosidik 

sebagai cabang. Diperkirakan amilopektin  mempunyai seribu satuan 

glukosa (Fessenden, 1999). 

 Setengah dari produk pati digunakan untuk pembuatan sirup dan 

gula. Pati merupakan polisakarida yang dapat dipisahkan menjadi dua fraksi 

utama berdasarkan kelarutan, bila dibubur (triturasi) dengan air panas, 

sekitar 20 % pati adalah amilosa (larut) dan 80 % sisanya adalah amilopektin 

(tidak larut) (Fessenden, 1999). 

  

A.3. Pembuatan Bioetanol 

a. Hidrolisa 

 Hidrolisa adalah suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu 

senyawa pecah atau terurai. Reaksi ini merupakan reaksi orde satu, karena 

air yang digunakan berlebih, sehingga perubahan reaktan dapat diabaikan. 

Ada beberapa hidrolisa yaitu: 

 1. Hidrolisa murni, sebagai reaktan hanya air. 

 2. Hidrolisa dengan larutan asam, bisa berupa asam encer atau pekat. 

 3. Hidrolisa dengan basa, bisa berupa basa encer atau pekat. 

 4. Hidrolisa dengan menggunakan enzim    

Zat – zat penghidrolisa: 

 1)  Air 

Kelemahan zat penghidrolisa ini adalah prosesnya lambat kurang 

sempurna dan hasilnya kurang baik. Biasanya ditambahkan katalisator 

dalam industri. Zat penghidrolisa air ditambah zat-zat yang sangat 
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reaktif. Untuk mempercepat reaksi dapat juga digunakan uap air pada 

temperatur tinggi. 

2)  Asam 

  Asam biasanya berfungsi sebagai katalisator dengan 

mengaktifkan air dari kadar asam yang encer. Umumnya kecepatan 

reaksi sebanding dengan ion H+ tetapi pada konsentrasi yang tinggi 

hubungannya tidak terlihat lagi. Di dalam industri asam yang dipakai 

adalah H2SO4, HCl. H2C2O4 jarang dipakai karena harganya mahal, HCl 

lebih menguntungkan karena lebih raktif dibandingkan H2SO4. 

3)  Basa 

   Basa yang dipakai adalah basa encer, basa pekat dan basa 

padat. Reaksi bentuk padat sama dengan reaksi bentuk cair. Hanya 

reaksinya lebih sempurna atau lebih reaktif dan hanya digunakan untuk 

maksud tertentu, misalnya proses peleburan benzene menjadi phenol. 

4)  Enzim 

   Suatu zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme, biasanya 

digunakan sebagai katalisator pada proses hidrolisa. Penggunaan dalam 

industri misalnya pembuatan alkohol dari tetes tebu oleh enzim 

(Groggins,1992). 

   Hidrolisa dapat dilakukan dengan bantuan asam atau enzim 

pada waktu, suhu dan pH tertentu. Pemotongan rantai pati oleh asam 

tidak teratur dibandingkan dengan hasil pemotongan rantai pati dengan 

menggunakan enzim. Enzim bekerja secara spesifik untuk suatu substrat 

tertentu dan hanya untuk satu macam reaksi saja, sehingga rantai tertentu 

saja yang dipotong oleh enzim. Hasil hidrolisa enzim lebih dapat 

dikendalikan, sehingga dapat diatur kadar maltosa dan glukosanya. 

Dengan mengatur kombinasi dan dosis enzim yang dipakai, maka dapat 

diperoleh hasil sirup dengan kandungan dekstrosa atau maltosa yang 

diinginkan. 

 Proses hidrolisa pati dengan menggunakan asam dipengaruhi oleh 

bahan dasar, konsentrasi asam serta suhu dan waktu hidrolisa (Radley, 1954). 
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a)  Bahan Dasar 

Jenis dan komposisi suatu bahan berbeda dengan jenis dan komposisi pati 

dari bahan yang lainnya sehingga proses hidrolisa untuk suatu bahan 

berbeda dengan kondisi proses untuk bahan yang lain (Kerr, 1950). 

b)  Konsentrasi Pati 

Pada konsentrasi pati yang tinggi laju proses hidrolisa akan mengalami 

penurunan karena molekul zat yang akan bereaksi sulit untuk bergerak 

(Matz, 1970). 

c)  Konsentrasi Asam 

Laju proses hidrolisa akan bertambah oleh konsentrasi asam yang tinggi 

(Matz, 1970). Selain dapat menambah laju proses hidrolisa, konsentrasi 

asam yang tinggi juga akan mengakibatkan terikatnya ion-ion pengontrol 

seperti SiO2,Phospat,dan garam-garam seperti Ca, Mg, Na, k dalam pati. 

Oleh karena itu, diperlukan perbandingan yang sesuai antara pati yang 

akan dihidrolisa dengan konsentrasi asam yang ditambahkan (Kerr, 1950). 

d)  Suhu 

Suhu yang rendah akan memperlambat proses dan suhu yang tinggi akan 

mempercepat laju proses hidrolisa. Tetapi pada suhu yang terlalu tinggi 

mengakibatkan  hasil hidrolisa akan cenderung berwarna gelap (Radley, 

1954). 

e)  Waktu 

Lamanya waktu yang diperlukan untuk proses hidrolisa tergantung suhu 

yang akan digunakan. Bila suhu yang digunakan tinggi maka waktu yang 

diperlukan dapat dipersingkat. 

 Didalam proses hidrolisa terjadi penambahan molekul air pada 

molekul penyusun pati. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut (Mats, 

1970): 

 (C6H10O5)n + nH2O                   n(C6H12O6)  

             Polisakarida    Air                      Glukosa  
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 Reaksi hidrolisa dapat terjadi pada semua ikatan yang 

menghubungkan monomer yang satu dengan yang lainnya sehingga 

diperoleh produk berupa glukosa (Kerr, 1950). 

 Asam yang biasa digunakan adalah asam asetat, asam fosfat, asam 

khlorida dan asam sulfat. Asam sulfat banyak digunakan di Eropa dan asam 

khlorida banyak digunakan di Amerika (Radley, 1954). Diantara asam-asam 

tersebut, asam khlorida merupakan asam yang paling sering digunakan 

terutama untuk industri makanan karena sifatnya mudah menguap sehingga 

memudahkan pemisahan dari produknya. Selain itu asam tersebut dapat 

menghasilkan produk yang berwarna terang (Kerr, 1970). 

 Kondisi proses hidrolisa untuk suatu bahan berbeda dengan kondisi 

proses untuk bahan yang lain. Hal ini disebabkan jenis dan komposisi pati 

suatu bahan berbeda dari jenis dan komposisi pati dari bahan yang lainnya 

(Kerr, 1970). 

 Menurut Matz (1970), laju proses hidrolisa pati akan bertambah 

oleh kenaikan suhu maupun konsentrasi asam tetapi akan menurun pada 

konsentrasi pati yang tinggi. Pada suhu kurang dari 100 °C, proses hidrolisa 

berjalan dengan lambat, tetapi pada suhu lebih dari 100 °C gula pereduksi 

yang dihasilkan mempunyai kecenderungan menjadi gelap  (Radley, 1954). 

 

b.  Pembuatan starter 

 Starter ialah inokulasi yeast dari biakan murni. Yeast yang 

digunakan adalah Sacharomyces cereviceae. Yeast tersebut dapat berbentuk 

bahan murni pada media agar-agar atau dalam bentuk yeast yang diawetkan.  

Inokulum tersebut dimasukkan dalam campuran larutan nutrisi dan subtrat 

dari larutan hasil hirolisa. Dengan adanya adaptasi dari starter ini diharapkan 

fasa logaritmik sebagai tahap awal fermentasi dilewati (Departemen Teknik 

kimia ITB, 2006). 

Tujuan pembuatan starter adalah : 

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

reaksi biokimianya akan berjalan dengan baik. 
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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  

                                         (Presscot and Dunn, 1959) 

c.  Fermentasi 

 Proses fermentasi merupakan proses biokimia di mana terjadi 

perubahan-perubahan atau reaksi-reaksi kimia dengan pertolongan jazad 

renik. Perubahan ini dapat terjadi jika jazad renik penyebab fermentasi 

tersebut bersentuhan dengan zat makanan yang sesuai dengan 

pertumbuhannya. Akibat terjadinya fermentasi sebagian atau seluruhnya 

akan berubah menjadi alkohol setelah beberapa waktu lamanya. 

 Pati yang terkandung dalam sorgum dapat diubah menjadi alkohol, 

melalui proses biologi dan kimia (biokimia). 

        Hidrolisa                            Fermentasi 
        Pati                          Glukosa                            Alkohol 

 Untuk mengubah pati menjadi gula diperlukan proses hidrolisa 

melalui reaksi sebagai berikut : 

                        Hidrolisa 
            (C6H10O5)n + nH2O                            n (C6H12O6) 
            Polisakarida   Air                                 Glukosa 
 

 Fermentasi oleh ragi, misalnya Sacharomyces cereviceae dapat 

menghasilkan etil alkohol (etanol) dan CO2 melalui reaksi sebagai berikut : 

 Yeast 
C6H12O6                                 2C2H5OH + 2CO2 

 Reaksi ini merupakan dasar dari pembuatan tape, brem, anggur 

minuman dan lain-lain. 

 Alkohol yang berasal dari fermentasi ragi dengan adanya oksigen 

akan mengalami fermentasi lebih lanjut oleh bakteri, misalnya acetobakter 

aceti, menjadi asam asetat seperti berikut : 
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 Mikroba 
C2H5OH + O2                           CH3COOH + H2O 

 Reaksi ini biasanya timbul pada pembuatan asam cuka dapur 

(Fessenden, 1982). 

 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. 

  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: 

I. Keasaman  (pH) 

Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan 

bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 4-

5. 

II. 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 yang digunakan adalah 

Sacharomyces cereviceae. Khamir tersebut dapat berbentuk bahan murni 

pada media agar-agar atau dalam bentuk yeast yang diawetkan (dried 

yeast). 

 Sacharomyces cereviceae mempunyai bentuk sel lonjong atau 

seperti benang, diplococcus dan menghasilkan pseudomi selium dan 

berkembang biak secara vegetatif (ascosporagenus). Sacharomyces 

cereviceae dapat tumbuh pada pH 2,8 -8,5 dengan pH optimum 4,5 – 6,5. 
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sedang suhu pertumbuhan antara 9 ºC – 37 ºC dengan suhu optimum 25 °C 

(Winarno, 1984). 

Sumber karbon untuk Sacharomyces cereviceae adalah 

karbohidrat. Bila sumber karbon berupa disakarida, trisakarida atau 

polisakarida maka subtrat diubah dulu menjadi heksosa dengan cara 

hidrolisa. 

Nitrogen yang ditumbuhkan dapat berupa zat organik maupun 

anorganik. Sumber nitrogen anorganik misalnya ammonium, sulfat nitrat 

dan nitrit. Sumber nitrogen organik adalah asam amino, biotin, purin dan 

pirimidin. Mineral-mineral yang dibutuhkan adalah phosphor, sulfur, 

magnesium, kalsium, cobalt, tembaga, besi, dan seng. 

Etanol yang dihasilkan dapat bersifat racun bagi pertumbuhan 

yeast ini, karena itu konsentrasi alkohol maksimum untuk pertumbuhannya 

adalah 16 % dengan konsentrasi optimal 10 %. 

Karakteritis penting yang harus dimiliki oleh mikroba bila akan 

digunakan dalam fermentasi adalah : 

a. Mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan 

lingkungan yang cocok serta mudah untuk dibudidayakan dalam 

jumlah besar. 

b. Organisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan 

fisiologis. 

c. Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana ( Norman, 1988). 

Bakteri memiliki fase-fase untuk tumbuh dan berkembangbiak agar 

dapat bekerja dengan lebih efektif pada suatu proses misalnya pada 

fermentasi.  

Pertumbuhan kultur mikroba umumnya dapat digambarkan dalam suatu 

kurva pertumbuhan. Pertumbuhan mikroba dapat terbagi dalam beberapa 

tahap : 

1.   Fasa stationer adalah fasa yang disebut fasa adaptasi/ lag phase. Pada 

saat ini mikroba lebih berusaha menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan dan medium baru dari pada tumbuh ataupun 

berkembang biak. Pada saat ini mikroba berusaha merombak materi-

materi dalam medium agar dapat digunakan sebagai nutrisi untuk 

pertumbuhannya. Bila dalam medium ada komponen yang tidak 

dikenal mikroba, mikroba akan memproduksi enzim ekstraselular 

untuk merombak komponen tersebut. Fasa ini juga berlangsung 

seleksi. Hanya mikroba yang dapat mencerna nutrisi dalam medium 

untuk pertumbuhannya yang dapat bertahan hidup. 

2.  Fasa pertumbuhan dipercepat adalah fasa dimana mikrioba sudah 

dapat menggunakan nutrisi dalam medium fermentasinya. Pada fasa 

ini mikroba banyak tumbuh dan membelah diri sehingga jumlahnya 

meningkat dengan cepat. 

3.  Fasa eksponensial adalah akhir fasa pertumbuhan dipercepat. Pada fasa 

ini laju pertumbuhan tetap pada laju pertumbuhan maksimum.   

4. Fasa pertumbuhan diperlambat mulai pada akhir fasa eksponensial. 

Pertumbuhan mikroba yang begitu cepat tidak diimbangi tersedianya 

nutrisi yang cukup. Jika fermentasi dilakukan secara batch, dimana 

umpan nutrisi dimasukkan hanya pada awal proses fermentasi, pada 

waktu tertentu saat jumlah mikroba yang mengkonsumsi nutrisi 

tersebut melebihi daya dukung nutrisi akan terjadi kekurangan nutrisi. 

Hal lain yang memperlambat pertumbuhan mikroba adalah terjadinya 

inhibisi ataupun represi yang terjadi karena terakumulasinya produk 

metabolit sekunder hasil aktifitas fermentasi mikroorganisme. 

5.  Fasa kematian terjadi apabila nutrisi sudah benar-benar tidak dapat 

lagi mencukupi kebutuhan mikroorganisme. Keadaan ini diperparah 

oleh akumulasi produk metabolit primer dan sekunder yang tidak 

dipanen sehingga terus menginhibisi ataupun merepresi pertumbuhan 

sel mikroorganisme. Selain itu umur sel juga sudah tua, sehingga 

pertahan sel terhadap lingkungan yang berbeda dari kondisi biasanya 

juga berkurang (Departement Teknik Kimia ITB, 2006). 
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Gambar II.1. Fase Pertumbuhan Bakteri 

 

 

III. 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 ºC mempunyai keuntungan terbentuk alkohol lebih banyak 

karena ragi bekerja optimal pada suhu itu. 

IV. Oksigen 

 Oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin karena 

dapat memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Dan 
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harus dilakukan secukupnya karena bila berlebihan akan menyebabkan 

penurunan hasil alkohol, oksidasi warna dan flavor. 

 Setiap mikroba mebutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya 

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

Misalnya ragi roti (Sacharomyces cereviceae) dan ragi anggur 

(Sacharomyces Ellipsoideus) keduanya akan tumbuh lebih baik pada 

keadaan aerobik, tetapi keduanya akan melakukan fermentasi terhadap gula 

jauh lebih tepat pada keadaan anaerobik.(Winarno, 1984) 

V. Waktu 

 Laju perbanyak bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 

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. 

VI.  Makanan (nutrient) 

 Semua mikroorganisme memerlukan nutrien yang menyediakan: 

- Energi, biasanya diperoleh dari substansi yang mengandung karbon, 

yang salah satu sumbernya adalah gula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
xxxv 

- Nitrogen, sebagian besar mikroba yang digunakan dalam fermentasi 

berupa senyawa organik maupun anorganik sebagian sumber nitrogen. 

Salah  satu contoh sumber nitrogen yang dapat digunakan adalah urea 

- Mineral, mineral yang diperlukan mikroorganisme salah satunya adalah 

phospat yang diambil dari pupuk TSP 

- Vitamin, sebagian besar sumber karbon dan nitrogen alami mengandung 

semua atau beberapa vitamin yang dibutuhkan (Departement Teknik 

Kimia ITB, 2006). 

 

d.  Pemurnian/Destilasi 

 Destilasi adalah suatu proses dimana suatu cairan pada mulanya 

diuapkan dan uap tersebut diembunkan menjadi  cairan kembali melalui 

pendinginan, atau dapat pula dinyatakan destilasi adalah suatu metode 

pemurnian atau pemisahan komponen penyusun dari suatu larutan 

berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan panas sebagai 

pemisah atau separating agent. Selain digunakan untuk memurnikan pelarut, 

penyulingan dapat juga digunakan untuk memisahkan campuran dua atau 

lebih cairan-cairan yang mempunyai titik didih berbeda. Cara untuk 

memisahkan cairan misibel dengan menggunakan destilasi dikenal dengan 

nama fraksinasi/fraksional. Destilasi fraksional dapat dilakukan karena pada 

kenyataannya komposisi uap pada titik didih campuran berbeda dengan 

komposisi campuran itu sendiri. 

 Proses destilasi menghasilkan produk fase uap yang embunannya 

mengandung komponen yang lebih mudah menguap dibanding dengan 

komponen yang sukar menguap. Sedang hasil sisanya berupa cairan yang 

relatif mengandung komponen lebih sukar menguap dibanding dengan 

komponen yang lebih mudah menguap. Untuk cairan-cairan yang 

membentuk campuran azeotrop dengan cairan lain dimana komposisi fase 

uap sama dengan komposisi fase cair, maka proses pemisahan destilasi pada 

kondisi lebih dari titik azeotrop ini tidak dapat dilaksanakan. Contoh 

campuran etanol air pada 95,6 % berat etanol pada titik didih 78,15 °C.  
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 Operasi destilasi sekala laboratorium atau sekala kecil dengan 

menggunakan kolom plate (piringan) sukar dikerjakan, untuk itu digunakan 

kolom bahan isian. Pengisian bahan isian dapat secara teratur maupun tidak 

teratur. Untuk mendapatkan efisiansi yang tinggi, maka ada beberapa bentuk 

bahan isian mulai dari yang sederhana sampai yang komplek. Tetapi 

umumnya memerlukan ciri-ciri mempunyai bulk density yang rendah, sukar 

bereaksi dengan bahan kimia, mudah basah, void volume besar, luas 

permukaan persatuan volume besar, dan tahan korosi. Contoh bentuk bahan 

isian adalah raschig ring, pall ring, berl saddlel, intaloxs saddle dan lain-

lain (Geankoplis, 1983). 

 Pemisahan hasil fermentasi glukosa menggunakan sistem uap-

cairan, dan terdiri dari komponen-komponen tertentu yang mudah 

tercampur. Campuran-campuran tersebut dapat memiliki titik didih yang 

tetap dan minimum (Tjokroadikoesoemo, 1985). 

 Apabila yang diinginkan adalah campuran yang tidak menguap dan 

bukan destilatnya, maka proses tersebut biasanya dinamakan pengentalan 

dengan evaporasi. Dalam hal ini sering kali bukan pemisahan sempurna 

yang dikehendaki, melainkan peningkatan konsentrasi bahan-bahan yang 

terlarut dengan cara menguapkan sebagian dari dari pelarut. 

 Destilasi ada dua metode utama, metode pertama didasarkan pada 

pembuatan uap dengan mendidihkan campuran zat cair yang akan 

dipisahkan dengan mengembunkan uap tanpa ada zat cair yang kembali 

kedalam bejana didih, jadi tidak ada refluk. Metoda kedua didasarkan pada 

pengembunan dari kondensat ke bejana didih dalam suatu kondisi tertentu 

sehingga zat cair yang mengalir ke atas kondensor. Masing-masing metode 

ini dapat digunakan dalam proses kontinue maupun proses batch. (Warren L. 

Mc Cabe, 1993). 
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B. KERANGKA PEMIKIRAN  

   Air 
 
 

      Tepung Sorgum               
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencampuran 

Penyaringan 

Pengendapan Air 

Ampas + Air 

Pengeringan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A .  BAHAN dan ALAT 

1. Bahan yang digunakan 

a. Sorgum  

b. Asam Klorida 

c. Natrium Hidroksida 

d. Aquadest 

e. Glukosa Anhidrat 

Pati 

Hidrolisis 
(P= 1  atm ; T= 100 °C) 

)CCCºC) 

Glukosa + Air 

Fermentasi 

Etanol + Air 

Destilasi 

Nutrien Media 

Pengadukan yeast 

Starter 

Ampas 

Air 

Etanol + Air 
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f. Fehling A 

g. Fehling B 

h. Indikator Methylene Blue 

i. Alkohol 

j. Urea 

k. Sacharomyces Cereviseae 

l. Asam sitrat 

m. Kertas saring 

n. pH Stick/pH Meter 

 

2. Alat yang digunakan 

a. Labu leher tiga 

b. Thermometer 

c. Magnetik Stirer 

d. Pendingin balik 

e. Labu takar 

f. Gelas Arloji 

g. Pemanas mantel 

h. Erlenmeyer 

i. Pipet Ukur 

j. Pipet tetes 

k. Gelas beker 

l. Gelas ukur 

m. Karet Penghisap 

n. Statif dan klem 

o. Botol semprot 

p. Oven 

q. Kompor Listrik 

r. Corong Kaca 

s. Buret 

t. Karet Sumbat 
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u. Selang Plastik 

v. cawan Porselin 

w. Picnometer 

x. Rangkaian Alat Destilasi 

y. Seker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
xli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
xlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
xliii 

C. CARA KERJA 

1. BAHAN BAKU 

a. Pembuatan Pati Sorghum (Bahan Baku) 

- Menghancurkan sorghum  dengan alat penghancur 

- Menambahkan air dan mengaduknya  

- Menyaring slurry sorghum dengan menggunakan saringan kain 

untuk memisahkan ampas dan larutan pati 

- Menyaring berulang-ulang sampai hasil saringannya jernih 

- Mengendapkan larutan pati sekitar 12 jam, setelah mengendap 

membuang bagian yang jernih 

- Mengeringkan pati yang telah terbentuk dengan sinar matahari 

b. Analisa Bahan Baku 

1) Analisa Kadar Pati 

 Menimbang 5 gram sampel(pati sorghum), dilarutkan dalam 50 ml 

aquadest dan mengaduknya selama 1 jam, kemudian disaring 

dengan kertas saring dan dicuci dengan aquadest sampai volume 

filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung karbohidrat yang larut dan 

dibuang. 

- Residu dipindahkan secara kualitatif dari kertas saring kedalam 

erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquadest dan menanbahkan 

20 ml HCl 25% (berat jenis 1,125). Menutupnya dengan pendingin 

balik dan memanaskannya diatas waterbath selama 2,5 jam. 

- Setalah dingin, menetralkan dengan larutan NaOH 45% dan 

mengencerkannya sampai volume 500 ml kemudian menyaringnya. 

Menentukan kadar gula sebagai berat filtrat yang diperoleh. 

Analisa dengan Metode Lane-Eynon 

- Mengambil larutan fehling A dan fehling B sebanyak masing-

masing 5 ml, kemudian memasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml. 

- Mengisi buret dengan larutan sampel yaitu larutan pati. 

Menambahkan larutan dalam buret kedalam erlenmeyer sebanyak 5 

ml. 
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- Memanaskannya sampai mendidih dan meneruskan pendidihan 

selama 15 detik. 

- Menambahkan 1 ml indikator methilene blue. 

- Menitrasi larutan tersebut dengan larutan pati dalam buret sampai 

warna biru menjadi hilang. 

- Mengulang titrasi sebanyak 3 kali. Dan menghitung volume rata-

ratanya. 

- Menentukan kadar gula yang dinyatakan sebagai glukosa dari 

filtrat yang diperoleh. Berat glukosa dikalikan 0,9 merupakan berat 

pati. 

2). Analisa Kadar Air 

 Memanaskan cawan porselin dalam oven, suhu 110 ºC 

selama 1 jam. Mendingikan dalam desikator, kemudian 

menimbang sampel yang telah ditentukan dan memasukkan dalam 

cawan porselin. Memanaskan Sampel dalam suhu  ± 110 ºC selama 

2 – 3 jam, mendinginkan dalam desikator kemudian  menimbang 

sehingga mendapat berat konstan. 

Kadar Air  = 
C

BA -
 x 100 % 

  Dimana : 

  A = Berat cawan porselin + sampel 

  B = Berat cawan porselin + sampel setelah dipanaskan  

  C = Berat sampel 

2. Proses Hidrolisis 

a. Hidrolisis dengan HCl (0,2 N; 0,3 N; 0,5 N ) 

- Menimbang pati seberat 120 gr 

- Menambahkan larutan Asam Klorida sebanyak 600 ml 

- Memasukkan larutan pati tersebut kedalam labu leher tiga 

- Memasang alat hidrolisa dan memanaskan hingga temperatur 100 

ºC dan setelah tercapai, menjaga temperatur tersebut selama 1 jam  

- Menbiarkan hasil hidrolisa dingin sampai suhu kamar. 
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- Menyaring larutan hasil hidrolisa 

b. Analisa Hasil Hidrolisa dengan metode Lane-Eynon 

1) Analisa Larutan Standart 

- Mengambil 5 ml fehling A dan 5 ml Fehling B, di masukkan ke 

dalam Erlenmeyer  

- Mengisi buret dengan larutan gula standar (kadar 2.5 mg/ml) dan 

menambahkan 15 ml larutan dalam buret ke dalam erlenmeyer. 

- Memanaskan larutan sampai mendidih dan tetap didihkan selama 

2 menit 

- Sambil tetap dipanaskan, menambahkan 1 ml indikator methylene 

blue. 

- Menitrasi larutan dengan larutan hasil hidrolisis hingga warna 

biru hilang.  

- Menghitung volume gula standar yang digunakan. 

- Mengulangi percobaan sebanyak 3 kali dan menghitung volume 

rata-rata gula standar yang digunakan. 

- Dari volume rata-rata tersebut, maka dapat dihitung faktor 

koreksinya 

2)  Analisa Kadar Glukosa 

 - Mengambil larutan sampel dan kemudian diencerkan. 

- Mengambil 5 ml fehling A dan 5 ml fehling B, kemudian 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

- Mengisi buret dengan larutan sample dan menambahkan 15 ml 

larutan dalam buret ke dalam erlenmeyer.. 

- Memanaskan larutan pada Erlenmeyer sampai mendidih dan 

tetap dididihkan selama 2 menit. 

- Sambil tetap dipanaskan, menambahkan 1 ml indikator 

methylene blue. 

- Menitrasi larutan dengan larutan hasil hidrolisis hingga warna biru 

hilang. 
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- Menghitung volume larutan hasil hidrolisis yang digunakan untuk 

menitrasi. 

- Mengulangi percobaan sebanyak 3 kali dan menghitung volume 

rata-rata larutan hasil hidrolisis yang digunakan. 

                 koreksifaktorx
T

xGglukosakadar
1

. =  

dengan, 

G =Total gula yang dibutuhkan untuk mereduksi larutan fehling. 

Dicari dalam Tabel Lane-Eynon(Tabel 4). 

T = Titer=larutan contoh,(ml). 

3. Proses Fermentasi 

a. Pembuatan Stater 

 - Mengambil larutan glukosa pada pH 5 sebanyak 100 ml untuk 

masing-masing konsentrasi HCl dan memasukkan ke dalam 

erlenmeyer. 

   - Larutan tersebut disterilkan (T=1040C, t=15 menit) kemudian 

didinginkan pada suhu kamar serta ditambahkan nutrient (urea) dan 

Sacharomyces Cereviceae sebanyak 1 tabung dalam media padat lalu 

diseker selama 24 jam 

b. Pembuatan Medium Fermentasi 

- Mengambil larutan hasil hidrolisis (sisa pembuatan starter) dan 

mengatur pH sampai pH 5. 

- Mensterilkan larutan tersebut (T=1040C, t=15 menit). 

c. Fermentasi 

- Larutan medium fermentasi diinokulasi dengan starter ke dalam 

botol yang telah disterilkan. 

- Botol fermentasi ditutup rapat dan dihubungkan dengan selang 

plastik yang dimasukkan ke dalam air. 

- Menganalisa kadar glukosa setiap 24 jam selama 120 jam. 

- Setelah 120 jam larutan tersebut didestilasi 
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d. Analisa Kadar Glukosa Selama Proses Fermentasi dengan metode  

Lane-Eynon 

- Mengambil larutan sampel dan kemudian diencerkan. 

- Mengambil 5 ml fehling A dan 5 ml fehling B, kemudian 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

- Mengisi buret dengan larutan sample dan menambahkan 15 ml 

larutan dalam buret ke dalam erlenmeyer.. 

- Memanaskan larutan pada Erlenmeyer sampai mendidih dan tetap 

dididihkan selama 2 menit. 

- Sambil tetap dipanaskan, menambahkan 1 ml indikator methylene 

blue. 

- Menitrasi larutan dengan larutan hasil hidrolisis hingga warna biru 

hilang. 

- Menghitung volume larutan hasil hidrolisis yang digunakan untuk 

menitrasi. 

- Mengulangi percobaan sebanyak 3 kali dan menghitung volume 

rata-rata larutan hasil hidrolisis yang digunakan. 

                 koreksifaktorx
T

xGglukosakadar
1

. =  

dengan, 

G = Total gula yang dibutuhkan untuk mereduksi larutan fehling. 

Dicari dalam Tabel Lane-Eynon(Tabel 4). 

T = Titer = larutan contoh,(ml). 

4. Destilasi 

a. Proses Destilasi 

Larutan fermentasi kemudian didestilasi. Proses destilasi dilakukan pada 

suhu 800C, karena titik didih etanol 78oC dan titik didih air 100oC. 

Selanjutnnya hasil destilasi dianalisa dengan kadar alkoholnya. 

b. Analisa Kadar Etanol dengan Picnometer 

- Menimbang picnometer kosong, dalam keadaan bersih dan kering 

(a gram) 
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- Mengisi picnometer dengan aquadest yang telah diketahui berat 

jenisnya (r). 

- Menimbang picnometer yang telah diisi aquadest (b gram). 

- Menghitung volume picnometer yang sebenarnnya 

                                      
aquadest

icnometer

gramab
Vp

r
)( -

=  

- Mengisi picnometer dengan larutan hasil destilasi. 

- Menimbang berat picnometer yang telah diisi larutan hasil 

destilasi(c gram). 

- Menghitung berat jenis larutan hasil destilasi 

                                    
picnometer

destilasihasillaru V
gramac )(

..tan

-
=r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. HASIL PERCOBAAN 

1. Bahan Baku  

- Analisa Kadar Air diperoleh sebesar  10,38 % 

- Analisa Kadar Pati diperoleh sebesar  68,33 %  

(Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat di lampiran 1 ) 

 

2. Hidrolisa Asam 

 Berat Tepung  = 120 gr 

 Konsentrasi HCl  0,2 N; 0,3 N; 0,5N 

 Volume HCl = 600 ml 

 Suhu hidrolisa (T) = 100 ºC 

 Waktu hidrolisa (t)  = 1 jam 

 Tabel IV.1 Data Analisa Hasil Hidrolisa 

Volume Titrasi (ml) 

No Konsetrasi 
HCl (N)  V1 V2  V3 

V 
rata-
rata 

Volume 
Pengenceran 
dalam 100 
ml (ml) 

Berat 
Glukosa 
(gr) 

Yield 
(%) 

1 
2 
3 

0,2 
0,3 
0,5 

23 
22,5 
19 

23,2 
22,7 
18,8 

23,3 
22,7 
18,7 

23,17 
22,63 
18,83 

3 
3 
3 

42,14 
43,16 
51,522 

35,12 
35,99 
42,94 

(Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat di lampiran 2 ) 

 

3. Fermentasi 

 Volume Media 0,2 N  = 500 ml 

 Volume Media 0,3 N  = 400 ml 

Volume Media 0,5 N  = 500 ml 

Volume Stater  = 100 ml 

pH Fermentasi  = 5 

Suhu  Fermentasi (T) = 30 ºC 

 

Tabel IV.2. Data Analisa Hasil Fermentasi 
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Volume Titrasi (ml)  No Kadar 
Glukosa 
awal 
(mg/ml) 

Waktu 
(jam) 

V1 V2 V3 V 
rata-
rata 

Vol.Pengen
ceran 
dalam 100  
ml( ml) 

Kadar 
Glukosa
,M1 
(mg/ml) 

Berat 
Glukosa  
(gr) 

1 70,23 

0 

24 

48 

72 

96 

120 

19 

26,1 

28,7 

31,5 

41,6 

27,1 

19,1 

25,9 

28,5 

31,4 

41,5 

27,4 

19,2 

26,2 

28,8 

31,5 

41,7 

27,3 

19 

26,07 

28,67 

31,47 

41,6 

27,27 

3 

5 

5 

5 

5 

7 

85,1 

37,58 

34,28 

31,32 

23,92 

25,71 

42,55 

18,41 

16,454 

14,72 

11 

11,57 

2 72,83 

0 

24 

48 

72 

96 

120 

18,1 

25,7 

38,6 

40,8 

32,2 

37,5 

18 

25,6 

38,5 

40,7 

32,3 

37,7 

18,3 

25,8 

38,6 

40,6 

32,2 

37,7 

18,13 

25,7 

38,57 

40,7 

32,23 

37,63 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

89,3 

63,5 

42,9 

40,73 

30,6 

26,34 

35,68 

24,765 

16,302 

15,07 

11,016 

9,219 

3 85,87 

0 

24 

48 

72 

96 

120 

15,6 

21 

18,8 

26,6 

35,2 

43,8 

15,7 

20,8 

18,5 

26,7 

35,4 

43,7 

15,7 

20,8 

18,7 

26,5 

35,1 

43,8 

15,67 

20,87 

18,67 

26,6 

35,23 

43,77 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

102,73 

77,77 

51,98 

36,88 

28,08 

22,78 

51,365 

38,107 

24,95 

17,334 

12,917 

10,251 

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



 
li 

Grafik 4.1. Hubungan Antara Waktu 
Fermentasi Vs Berat Glukosa
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Tabel IV.3. Data Analisa Hasil Akhir Fermentasi 

No 

Kadar 
Awal 
Glukosa
(mg/ml) 

Kadar 
Akhir 
Glukosa 
(mg/ml) 

Berat 
Glukosa 
(gr) 

Berat 
Etanol 
(gr) 

Yield 
(%) 

1 

2 

3 

70,23 

72,83 

85,87 

25,71 

26,34 

22,78 

31,604 

25,491 

38,642 

10,212 

8,28 

14,536 

32,31 

32,48 

37,62 

 
(Hasil perhitungan dapat di lihat di lampiran 4 ) 

 

4. Destilasi 

Berat Picno kosong   =  12,62 gr 

Berat Picno + Aquadest =  22,72 gr 

Berat Aquadest  =  10,10 gr 

Suhu Aquadest  =  30 °C 

ρ Aquadest  =  0,99568 gr/ml 

Volume Picno  =  10,14 ml 

 

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



 
lii 

Tabel IV.4. Data Analisa Hasil Destilasi 

No Kadar HCl (N) Kadar Etanol (% Vol) ρ Etanol ( gr/ml) 

1 

2 

3 

0,2 

0,3 

0,5 

82,93 

89,44 

85,66 

0,82742 

0,81065 

0,82051 

 (Hasil perhitungan dapat di lihat di lampiran 5) 
 

B. PEMBAHASAN 

Pembuatan etanol dari pati sorgum dengan proses hidrolisa asam, 

asam yang digunakan adalah HCl (Asam Klorida). Hidrolisa dilakukan selama 

1 jam pada suhu 100 ºC. Proses hidrolisa ini bertujuan untuk mengubah 

polisakarida (pati) menjadi gula sederhana. Glukosa yang dihasilkan 

difermentasi menggunakan Sacharomyces cereviceae. Hasil dari fermentasi 

didistilasi menggunakan kolom destilasi dengan packing pada suhu 78ºC - 

80ºC, sehingga diperoleh etanol. 

Dari tabel IV.1 dapat dilihat hidrolisa dengan konsentrasi HCl 

0,2N diperoleh yield sebesar 35,12 %, konsentrasi HCl 0,3N diperoleh yield 

sebesar 35,99 % dan konsentrasi HCl 0,5N diperoleh yield sebesar 42,94 %. 

Dapat dilihat semakin besar konsentrasi HCl semakin besar pula yield yang 

diperoleh. Karena semakin besar kansentrasi HCl semakin cepat laju reaksi 

sehingga semakin banyak glukosa yang dihasilkan.  

Proses fermentasi merupakan proses biokimia di mana terjadi 

perubahan-perubahan atau reaksi-reaksi kimia dengan pertolongan jazad renik. 

Pada proses ini Sacharomyces cereviceae menghasilkan enzim Infertase dan 

Zymase yang mengubah glukosa menjadi etanol, terlihat pada penurunan 

kadar glukosa. Dari Tabel IV.3. dapat dilihat yield etanol dengan hidrolisa 

pada konsentrasi HCl 0,2 N sebesar 32,31 %, dengan hidrolisa pada 

konsentrasi HCl 0,3 N sebesar 32,48 %.  Dan dengan hidrolisa pada  

konsentrasi HCl 0,5 N 37,62 %. Menurut perhitungan semakin besar kadar 

glukosa awal, semakin besar yield etanol yang dihasilkan. 
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Dari Tabel IV.4. dapat dilihat kadar etanol dengan hidrolisa 

konsentrasi HCl 0,2 N sebesar 82,93 %, dengan hidrolisa konsentrasi HCl 0,3 

N sebesar 89,44 % dan dengan hidrolisa konsentrasi HCl 0,5 N sebesar 85,66 

%. Kadar etanol terbesar diperoleh pada hidrolisa dengan konsentrasi 0,3 N. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil percobaan yang dilakukan bias disimpulkan bahwa : 

1. Proses yang digunakan dalam pembuatan bioetanol dengan bahan baku 

pati sorghum adalah hidrolisa , fermentasi dan destilasi. 

2. Yield etanol yang dihasilkan setelah fermentasi: 

- Kadar glukosa awal 70,23 mg/ml sebesar 32,31 % 

- Kadar glukosa awal 72,83 mg/ml sebesar 32,48 % 

- Kadar glukosa awal 85,87 mg/ml sebesar 37,62 % 

3. Kadar bioetanol yang dihasilkan pada : 

- Pada hidrolisa konsentrasi HCl 0,2 N sebesar 82,93 % 

- Pada hidrolisa konsentrasi HCl 0,3 N sebesar 89,46% 

- Pada hidrolisa konsentrasi HCl 0,5 N sebesar 85,66 % 

 

B. Saran 

Hendaknya fermentasi alkohol dengan menggunakan bahan baku 

sorghum terus dikembangkan karena selain kandungan karbohidrat yang 

terdapat dalam sorghum cukup besar, sorghum mudah ditanam. 
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Lampiran 1 . Perhitungan Analisa Bahan baku 

 

a. Analisa Kadar Pati 

Berat cawan kosong = 32,349 gr 

Berat cawan + sampel sebelum dioven = 37,349 gr 

Berat sampel basah = 5 gr 

Berat cawan + sampel setelah dioven = 36,83 gr 

Berat sampel kering = 4,481 gr 

Kadar Air Pati     = 
basah sampel 

kering sampelBerat  -basah  sampel 
Berat

Berat
 x 100 % 

    = 
gr 5

gr 4,481  5 -gr
 x 100 % 

    = 10,38 %  

b. Analisa Glukosa Standart 

Volume Titrasi I   = 19,5 ml 

Volume Titrasi II   = 19,4 ml 

Volume Titrasi III  = 19,4 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T)   = 19,43 ml 

Kadar Glukosa = 2,5 mg/ml 

Gula Invert(G) = 50,843 mg 

Total Gula Invert = 19,43 ml x 2,5 mg/ml 

  =  48,575 mg 

Faktor Koreksi = 
mg 50,483
m 575,48 g

 

  =  0,955 

c. Analisa Kadar Pati 

 Volume Titrasi I   = 21,1ml 

 Volume Titrasi II   = 21 ml 

 Volume Titrasi III  = 21,2 ml 

 Volume Titrasi  Rata-rata (T)  = 21,1 ml 

 Gula Invert(G) =  51 mg 
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Kadar Glukosa( M2) =  G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

  = 51 mg x 
ml 1,21

1
 x 0,955 

 = 2,308 mg/ml 

Pengenceran (30 ml dalam 100 ml) 

M1 x V1  =  M2 x V2 

M1 x 30 ml =  100 ml x 2,308 mg/ml 

M1  =  7,693 mg/ml 

Berat Glukosa   =  M1 x V total 

  =  7,693 mg/ml x 500 ml 

  =  3846,5 mg 

  =  3,8465 gr 

Berat Pati  =  0,9 x Berat Glukosa 

  =  0,9 x 3,8465 gr 

  =  3,4619  gr 

 Kadar Pati  = 
 tepung

pati 
Berat

Berat
 x 100 % 

  =  
gr 5

gr 4619,3
x 100 % 

  =  68,33 % 
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Lampiran 2 . Perhitungan Hasil Hidrolisa Asam 

 

a. HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 23 ml 

Volume Titrasi II   = 23,2 ml 

Volume Titrasi III  = 23,3 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T)  = 23,17 ml 

Gula Invert(G) = 51,117 mg 

Kadar Glukosa( M2) =   G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

  = 51,117 mg x
ml 17,23

1
 x 0,955              

                                           = 2,107 mg/ml 

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

M1 x V1  =  M2 x V2 

M1 x 3 ml =  100 ml x 2,107 mg/ml 

M1   =  70,23 mg/ml 

Berat Glukosa  =  M1 x V total 

  =  70,23 mg/ml x 600 ml 

  =  42.138 mg 

  =  42,14 gr 

% Glukosa =  
V

x
M 1
r

 

  =  
ml 600

1
gr/ml 544,1

gr 14,42
x  x 100 % 

  =  4,55 % 

Yield  =  
Pati 

Glukosa 
Berat

Berat
x 100 % 

  =   
gr 120
gr 42,14

 x 100 % 

  =  35,12 %   
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b. HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 22,5 ml 

Volume Titrasi II   =  22,7 ml 

Volume Titrasi III  =  22,7 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T)  =  22,63 ml 

Gula Invert(G) =  51 mg 

Kadar Glukosa( M2)  = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

   = 51,163 mg x 
ml 22,63

1
 x 0,955 

  = 2,159 mg/ml 

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

M1 x V1  =  M2 x V2 

M1 x 3 ml =  100 ml x 2,158 mg/ml 

M1   =  71,97 mg/ml 

Berat Glukosa  =  M1 x V total 

  =  71,97 mg/ml x 600 ml 

  =  43.182 mg 

  =  43,182 gr 

% Glukosa =  
V

x
M 1
r

 

  =  
ml 600

1
gr/ml 544,1

gr 182,43
x x 100 % 

  = 5,2  % 

Yield  =  
Pati 

Glukosa 
Berat

Berat
x 100 % 

  = 
gr 120

gr 43,182
x 100 % 

  =  35,99%   

c.HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 19 ml 

Volume Titrasi II   = 18,8 ml 
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Volume Titrasi III  = 18,7 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T)  = 18,83 ml 

Gula Invert(G) =  50,8 mg 

Kadar Glukosa( M2)  = G x 
T
1

 x Faktor koreksi  

   =  50,8 mg x
ml 18,83

1
 x 0,955 

  =  2,576 mg/ml 

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

M1 x V1  =  M2 x V2 

M1 x 3 ml =  100 ml x 2,756 mg/ml 

M1  =  85,87 mg/ml 

Berat Glukosa  =  M1 x V total 

  =  85,57 mg/ml x 600 ml 

  =  51.522 mg 

  =   51,522 gr 

% Glukosa = 
V

x
M 1
r

  

  =  
ml 600

1
gr/ml 544,1

gr 522,51
x x 100 % 

  =  5,56 % 

Yield =  
Pati 

Glukosa 
Berat

Berat
x 100 % 

  =   
gr 120

gr 51,522
x 100 % 

  =  42,94 %   
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 Lampiran 3. Perhitungan Kadar Glukosa pada saat Fermentasi 

 

a. Jam ke-0 

1) HCl (0,2 N)  

Volume Titrasi I   = 19 ml 

Volume Titrasi II   =  19,1 ml 

Volume Titrasi III  =  19,2 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  19 ml 

Gula Invert(G) =  50,8 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi  

   = 50,8 mg x
ml 19

1
  x 0,955  = 2,553 mg/ml            

Pengenceran (3 ml dalam 100ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 2,553 mg/ml 

            M1 = 85,1 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 85,1 mg/ml x 500 ml   

 = 42550 mg  = 42,55 gr 

2) HCl (0,3 N) 

Volume Titrasi I   = 18,1 ml 

Volume Titrasi II   =  18 ml 

Volume Titrasi III  =  18,3 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  18,13 ml 

Gula Invert(G) =  50,8 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi  

   = 50,8 mg x
ml 13,18

1
  x 0,955  = 2,676 mg/ml            

Pengenceran (3ml dalam 100ml) 
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V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 2,676 mg/ml 

            M1 = 89,2 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 89,2 mg/ml x 400 ml   

 = 35.680 mg  = 35,68 gr 

3) HCl (0,5 N) 

Volume Titrasi I   = 15,6 ml 

Volume Titrasi II   =  15,7 ml 

Volume Titrasi III  =  15,7 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  15,67 ml 

Gula Invert(G) =  50,567 mg 

Kadar Gula = G x
T
1

 x Faktor koreksi  

   = 50,567 mg x
ml 67,15

1
  x 0,955  = 3,082 mg/ml               

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 3,082 mg/ml 

            M1 = 102,73 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 102,73mg/ml x 500 ml   

 = 51.365 mg  = 51,365 gr 

 

b. Jam ke-24 

1) HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 26,1 ml 

Volume Titrasi II   =  25,9 ml 

Volume Titrasi III  =  26,2 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  26,07 ml 

Gula Invert(G) =  51,307 mg 
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Kadar Gula = G x
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,307 mg x
ml 07,26

1
  x 0,955  = 1,88 mg/ml   

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,88 mg/ml 

            M1 = 37,6 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 37,6 mg/ml x 490 ml   

 = 18.424 mg  = 18,424 gr 

2) HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 25,7 ml 

Volume Titrasi II   =  25,6 ml 

Volume Titrasi III  =  25,8 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  25,7 ml 

Gula Invert(G) =  51,27 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,27 mg x 
ml 7,25

1
 x 0,955  = 1,905 mg/ml               

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 1,905 mg/ml 

            M1 = 63,5 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 63,5 mg/ml x 390 ml   

 = 24.765 mg  = 24,765 gr 
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3) HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 21 ml 

Volume Titrasi II   =  20,8 ml 

Volume Titrasi III  =  20,8 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  20,87 ml 

Gula Invert(G) =  50,987 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 50,987 mg x 
ml 87,20

1
 x 0,955  = 2,333 mg/ml                

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 2,333 mg/ml 

            M1 = 77,77 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 77,77 mg/ml x 490 ml   

 = 38.107 mg  = 38,107 gr 

 

c. Jam Ke-48 

1) HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 28,7 ml 

Volume Titrasi II   =  28,5 ml 

Volume Titrasi III  =  28,8 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  28,67 ml 

Gula Invert(G) =  51,467 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   
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   = 51,467 mg x
ml 67,28

1
  x 0,955  = 1,714 mg/ml               

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,714 mg/ml 

            M1 = 34,28 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 34,28 mg/ml x 480 ml   

 = 19.454 mg  = 16,454 gr 

2) HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 38,6 ml 

Volume Titrasi II   =  38,5 ml 

Volume Titrasi III  =  38,6 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  38,57 ml 

Gula Invert(G) =  51,957 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,957 mg x
ml 57,38

1
 x 0,955  = 1,286 mg/ml               

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 1,286 mg/ml 

            M1 = 42,9 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 42,9 mg/ml x 380 ml   

 = 16.302 mg  = 16,302 gr 

3) HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 18,8 ml 

Volume Titrasi II   =  18,5 ml 

Volume Titrasi III  =  18,7 ml 
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Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  18,67 ml 

Gula Invert(G) =  50,8 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 50,8 mg x 
ml 67,18

1
 x 0,955  = 2,599 mg/ml             

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 2,599 mg/ml 

            M1 = 51,98 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 51,99 mg/ml x 480 ml   

 = 24.950,4 mg  = 24,9504 gr 

 

 

d. Jam Ke-72 

1) HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 31,5 ml 

Volume Titrasi II   =  31,4 ml 

Volume Titrasi III  =  31,5 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  31,47 ml 

Gula Invert(G) =  51,6 mg 

 

Kadar Gula = G x
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,6 mg x 
ml 47,31

1
x 0,955  = 1,566 mg/ml   

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 
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5 ml x  M1 = 100 ml x 1,566 mg/ml 

            M1 = 31,32 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 31,32mg/ml x 470 ml   

 = 14.720 mg  = 14,72 gr 

2) HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 40,8 ml 

Volume Titrasi II   =  40,7 ml 

Volume Titrasi III  =  40,6 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  40,7 ml 

Gula Invert(G) =  52,07 mg 

 

Kadar Gula = G x
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 52,07 mg x 
ml 7,40

1
 x 0,955  = 1,222 mg/ml  

Pengenceran (3 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

3 ml x  M1 = 100 ml x 1,222mg/ml 

            M1 = 40,73 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 40,73 mg/ml x 370 ml   

 = 15070 mg  = 15,07 gr 

3) HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 26,6 ml 

Volume Titrasi II   =  26,7 ml 

Volume Titrasi III  =  26,5 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  26,6 ml 

Gula Invert(G) =  51,36 mg 
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Kadar Gula = G x 
T
1

x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,36 mg x 
ml 6,26

1
 x 0,955  = 1,844 mg/ml  

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,844 mg/ml 

            M1 = 36,88 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 6,88 mg/ml x 470 ml   

 = 17.334 mg  = 17,334 gr 

 

e. Jam Ke-96 

1) HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 41,6 ml 

Volume Titrasi II   =  41,5 ml 

Volume Titrasi III  =  41,7 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  41,6 ml 

Gula Invert(G) =  52,1 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 52,1 mg x 
ml 6,41

1
 x 0,955  = 1,196 mg/ml  

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,196mg/ml 

            M1 = 23,92 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 23,92 mg/ml x 460 ml   
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 = 11.003 mg  = 11 gr 

 

 

2) HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 32,2 ml 

Volume Titrasi II   =  32,3 ml 

Volume Titrasi III  =  32,2 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  32,23 ml 

Gula Invert(G) =  51,623 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,623 mg x 
ml 23,32

1
 x 0,955  = 1,53 mg/ml 

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,53 mg/ml 

            M1 = 30,6 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 30,6 mg/ml x 360 ml   

 = 11.016 mg  = 11,016 gr 

3) HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 35,2 ml 

Volume Titrasi II   =  35,4 ml 

Volume Titrasi III  =  35,1 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  35,23 ml 

Gula Invert(G) =  51,8 mg 

Kadar Gula = G x
T
1

 x Faktor koreksi 

 (M2)   
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   = 51,8 mg x 
ml 23,35

1
x 0,955  = 1,404 mg/ml           

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,404 mg/ml 

            M1 = 28,08 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 28,08 mg/ml x 460 ml   

 = 12.917 mg  = 12,917 gr 

 

f. Jam Ke-120 

1) HCl 0,2 N 

Volume Titrasi I   = 27,1 ml 

Volume Titrasi II   =  27,4 ml 

Volume Titrasi III  =  27,3 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  27,27 ml 

Gula Invert(G) =  51,4 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

x Faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,4 mg x 
ml 27,27

1
 x 0,955  = 1,8 mg/ml   

Pengenceran (7 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

7 ml x  M1 = 100 ml x 1,8 mg/ml 

            M1 = 25,71mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 25,71 mg/ml x 450 ml   

 = 11.5695 mg  = 11,57 gr 

2) HCl 0,3 N 

Volume Titrasi I   = 37,5 ml 
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Volume Titrasi II   =  37,7 ml 

Volume Titrasi III  =  37,7 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  37,63 ml 

Gula Invert(G) =  51,9 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

x faktor koreksi 

 (M2)   

   = 51,9 mg x
ml 63,37

1
 x 0,955  = 1,317 mg/ml   

Pengenceran (5 ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,317 mg/ml 

            M1 = 26,34 mg/ml 

Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 26,34 mg/ml x 350 ml   

 = 9.219 mg  = 9,219 gr 

3) HCl 0,5 N 

Volume Titrasi I   = 43,8 ml 

Volume Titrasi II   =  43,7 ml 

Volume Titrasi III  =  43,8 ml 

Volume Titrasi  Rata-rata (T) =  43,77 ml 

Gula Invert(G) =  52,2 mg 

Kadar Gula = G x 
T
1

 x faktor koreksi 

 (M2)   

   = 52,2 mg x 
ml 77,43

1
 x 0,955  = 1,139 mg/ml             

Pengenceran (5ml dalam 100 ml) 

V1 x  M1      = V2 x M2 

5 ml x  M1 = 100 ml x 1,139 mg/ml 

            M1 = 22,78 mg/ml 
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Berat Glukosa  = M1 x V Total 

 = 22,78 mg/ml x 450 ml   

 = 10.251 mg  = 10,251 gr 

 

Lampiran 4. Perhitungan Yield Etanol 

 

1. Kadar glukosa awal (70,23 mg/ml) untuk HCl 0,2 N 

Waktu Fermentasi 120 jam 

Kadar glukosa akhir = 25,71 mg/ml 

Berat glukosa akhir = M x V total 

 = 25,71 mg/ml x 450 ml 

 = 11.569 mg  = 11,57 gr 

Berat glukosa awal = M x V total 

 = 70,23 mg/ml x 450 ml 

 = 31.604 mg  = 31,604 gr 

Glukosa yang bereaksi = glukosa awal – glukosa akhir 

 = 31,6 gr – 11,57 gr  = 20,03 gr 

Reaksi pembuatan Etanol 

 Yeast 

C6H12O6                                 2C2H5OH + 2CO2 

Mol glukosa yang bereaksi = 
BM
m

  = 
molgr
gr

/180
03,20

 = 0,111 mol 

Mol etanol = 
1
2

 x 0,111 mol = 0,222 mol 

Berat etanol = Mol x BM 

 = 0,222 mol x 46 gr/mol =10,212 gr 

Yield etanol = 
awalglukosaBerat
oleBerat tan

 x 100 % 

 = 
gr
gr

604,31
212,10

 x 100 % 

 = 32,31 % 
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2. Kadar glukosa awal (72,83 mg/ml) untuk HCl 0,3 N 

Waktu Fermentasi 120 jam 

Kadar glukosa akhir = 26,34 mg/ml 

Berat glukosa akhir = M x V total 

 = 26,34 mg/ml x 350 ml 

 = 9.219 mg  = 9,219 gr 

Berat glukosa awal = M x V total 

 = 72,83 mg/ml x 350 ml 

 = 25.491 mg  = 25,491 gr 

Glukosa yang bereaksi = glukosa awal – glukosa akhir 

 = 25,491 gr – 9,219 gr  = 16,272 gr 

Reaksi pembuatan Etanol 

 Yeast 

C6H12O6                                 2C2H5OH + 2CO2 

Mol glukosa yang bereaksi = 
BM
m

  = 
molgr
gr

/180
272,16

 = 0,09 mol 

Mol etanol = 
1
2

 x 0,09 mol = 0,18 mol 

Berat etanol = Mol x BM 

 = 0,18 mol x 46 gr/mol =8,28  gr 

Yield etanol = 
awalglukosaBerat
oleBeart tan

 x 100 % 

 = 
gr

gr
491,25
28,8

 x 100 % 

 = 32,48  % 

 

 

3. Kadar glukosa awal (85,87 mg/ml) untuk HCl 0, 5N 

Waktu Fermentasi 120 jam 

Kadar glukosa akhir = 22,78 mg/ml 
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Berat glukosa akhir = M x V total 

 = 22,78 mg/ml x 450 ml 

 = 10.251 mg   

 = 10,251 gr 

Berat glukosa awal = M x V total 

 = 85,87 mg/ml x 450 ml 

 = 38.642 mg  = 38,642 gr 

Glukosa yang bereaksi = glukosa awal – glukosa akhir 

 = 38,642 gr – 10,251 gr  = 28,391 gr 

Reaksi pembuatan Etanol 

 Yeast 

C6H12O6                                 2C2H5OH + 2CO2 

Mol glukosa yang bereaksi = 
BM
m

  = 
molgr
gr

/180
391,28

 = 0,158 mol 

Mol etanol = 
1
2

 x 0,158 mol = 0,316 mol 

Berat etanol = Mol x BM 

 = 0,316 mol x 46 gr/mol =14,536 gr 

Yield etanol = 
awalglukosaBerat
oleBerat tan

 x 100 % 

 = 
gr
gr

642,38
536,14

 x 100 % 

 = 37,62 % 
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Lampiran 5. Perhitungan Kadar Etanol dengan Picnometer 

 

Berat Picno kosong   =  12,62 gr 

Berat Picno + Aquadest  =  22,72 gr 

Berat Aquadest  =  10,10 gr 

Suhu Aquadest  =  30 °C 

ρ Aquadest  =  0,99568 gr/ml 

Volume Picno  = 
r

Massa
 

    = 
gr/ml 99568,0
 10,10 gr

                      

    = 10,14 ml 

 

a. HCl 0,2 N 

Berat Picno + Etanol =  20,01 gr 

Berat Etanol  =  8,39 gr 

 ρ Etanol  = 
Volume
Massa

         

   =  
ml
gr
 14,10
 39,8

     

   =  0,82742 gr/ml 

Dari Tabel  :   

Kadar %  Berat Jenis (ρ) 

82   0,82974 

 X   0,82742 

 83   0,82724 
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Interpolasi : 
12

1
XX

XX
-
-

 =  
12

1
YY

YY
-
-

      

   
8283
82

-
-X

 = 
82974,082724,0
82974,082742,0

-
-

  

   
1

82-X
 = 

0025,0
00232,0

-
-

 

 0,0025X – 0,205  =  0,00232 

 0,0025X =  0,20732 

  X =  82,93 % 

Volume awal destilasi  =  450 ml 

Volume akhir destilasi =  10 ml 

Kadar   =  82,93 % 

Volume Etanol   =  kadar  x  volume akhir destilasi 

   =  82,93 % x 10 ml 

   = 8,293 ml 

Yield Etanol  = 
Glukosa 

tan 
Volume

olEVolume
   x  100% 

   = 
ml
ml

 450
 293,8

 x   100 % 

   = 1,84  % 

b. HCl 0,3 N 

Berat Picno +Etanol =  20,84 gr 

Berat Etanol  =  8,22 gr 

ρ Etanol  =  
Volume
Massa

 

   = 
ml
gr
 14,10
 22,8

 

   =  0,81065 gr/ml 

Dari Tabel  : 

Kadar %  Berat Jenis (ρ) 

90   0,80922 

X    0,81065 
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89   0,81186 

Interpolasi : 
12

1
XX

XX
-
-

 =  
12

1
YY

YY
-
-

   

   
9089
90

-
-X

 = 
80922,081186,0
80922,081065,0

-
-

    

   
1
90

-
-X

 = 
00264,0
00143,0

 

 0,00264X – 0,2376  =  - 0,00143 

 0,00264X =  0,23617 

  X =  89,46 % 

Volume awal destilasi  =  350 ml 

Volume akhir destilasi =  14 ml 

Kadar   =  89,46 % 

Volume Etanol   =  kadar  x  volume akhir destilasi 

   =  89,46 % x 14 ml 

   = 12,524 ml 

Yield Etanol  = 
Glukosa 

tan 
Volume

olEVolume
  x  100% 

   = 
ml

ml
 350

 524,12
  x   100 %  

   = 3,58  % 

c. HCl 0,5 N 

Berat Picno + Etanol  =  20,94 gr 

Berat Etanol   =  8,32 gr 

ρ Etanol   =  
Volume
Massa

     

    =  
ml
gr
 14,10
 32,8

  

    =  0,82051 gr/ml 

Dari Tabel  :   

Kadar %  Berat Jenis (ρ) 

86   0,81965 
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X    0,82051 

85   0,82220 

Interpolasi : 
12

1
XX

XX
-
-

 =  
12

1
YY

YY
-
-

 

        

   
8685
86

-
-X

 = 
81965,082220,0
81965,082051,0

-
-

   

   
1
86

-
-X

 = 
00255,0
00086,0

 

 0,00255X – 0,2193 =  - 0,00086 

  0,00255X =  0,21844 

   X =  85,66 %  

Volume awal destilasi  =  450 ml 

Volume akhir destilasi =  15 ml 

Kadar   =  85,66 % 

Volume Etanol   =  kadar  x  volume akhir destilasi 

   =  85,66 % x 15 ml 

   = 12,849 ml 

Yield Etanol  = 
Glukosa 

tan 
Volume

olEVolume
  x  100 % 

   = 
ml

ml
 450

 849,12
  x   100 %  

   = 2,86 % 
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