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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Sejarah 

Etanol  telah digunakan sejak  zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk  

dalam  minuman beralkohol. Campuran dari etanol  yang  mendekati  kemurnian 

untuk  pertama  kali ditemukan oleh Kimiawan Muslim  yang  mengembangkan 

proses  distilasi  pada  masa Khalifah  Abbasid dengan peneliti yang  terkenal  

yaitu Jabir  ibn Hayyan, Al-Kindi dan al-Razi. Catatan yang  disusun oleh Jabir  

ibn Hayyan (721-815) menyebutkan bahwa uap dari wine yang mendidih dan 

mudah terbakar. Al-Kindi (801-873)  menjelaskan tentang  proses distilasi wine, 

sedangkan etanol absolut didapatkan pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Lowitz 

dengan menggunakan distilasi molecular sieve. Pada  tahun 1840 etanol  menjadi  

bahan bakar  lampu di Amerika  Serikat, pada  tahun 1880-an Henry  Ford 

membuat mobil quadrycycle dan sejak tahun 1908 mobil Ford model T telah 

menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Namun pada tahun 1920-an 

bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah telah menjadi  dominan 

menyebabkan etanol kurang  mendapatkan perhatian. Akhir-akhir  ini,  dengan 

meningkatnya  harga  minyak  bumi, bioetanol  kembali mendapatkan perhatian 

dan telah menjadi  alternatif  energi yang terus dikembangkan. 

Etanol memiliki  nama  lain etil alkohol, alcohol murni, alkohol absolut, 

atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang  mudah menguap, mudah terbakar, 

dan tak  berwarna. Etanol merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter yang 

termasuk  dalam  alkohol  rantai  tunggal  dengan rumus kimia C2H5OH  dan 

rumus  empiris C2H6O. Senyawa  ini merupakan obat  psikoaktif yang dapat 

ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Fermentasi gula  

menjadi  etanol  merupakan salah satu reaksi  organik paling  awal yang  pernah 

dilakukan manusia. Pada  zaman modern, etanol  digunakan untuk kegunaan 

industri  yang  diperoleh dari  produk  sampingan pengilangan minyak bumi. 

Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan- bahan  kimia  yang  ditujukan 

untuk  konsumsi  dan kegunaan manusia. Contohnya  adalah pada  parfum, perasa, 

pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam bidang kimia, etanol adalah pelarut  

yang  penting  sekaligus  sebagai  stok  umpan untuk sintesis senyawa kimia 

lainnya. Dalam sejarahnya etanol telah lama digunakan sebagai bahan bakar. 

(Robert, 2007) . 
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I.1.2 Alasan Pendirian Pabrik 

Dalam BP  Statistical  Review  of  World Energy yang diluncurkan  Senin 

(05/07/2011) dilaporkan  bahwa pertumbuhan konsumsi energi dunia pada tahun 

2010 adalah sebesar  5,6%. Angka  ini  merupakan pertumbuhan  terkuat sejak 

tahun 1973 yang didorong pertumbuhan ekonomi global yang mencapai 4,9%. 

Pada  tahun 2010, intensitas  energi (jumlah energi  yang digunakan untuk  satu 

unit  GDP    juga  tumbuh paling  cepat sejak 1970. Hal ini dipicu pemulihan 

resesi global pada akhir tahun  2010, yang  didorong  oleh pemulihan secara cepat  

dari negara-negara berkembang. Naiknya  pertumbuhan konsumsi  energi (untuk  

semua jenis  bahan bakar)  yang  kuat  di  tahun 2010 ini, ditengarai didorong  

oleh semakin majunya  negara-negara  industri  baru dan membaiknya  GDP  

negara-negara  industri  baru dalam pangsa  GDP  global, dan  lebih lanjut  dipicu 

oleh  proses pemulihan dari resesi global. GDP yaitu Gross Domestic Product, 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah 

suatu negara dalam waktu 1 tahun. 

Peningkatan ini  sangat  kuat untuk  semua  bentuk  energi dan di semua 

wilayah. Total konsumsi energi pada tahun 2010 melampaui  puncak  pra-resesi  

yang  terjadi  pada  2008. Sementara  konsumsi  di  negara  berkembang terus  

meningkat pesat, pertumbuhan energi negara-negara OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development) juga jauh di atas rata-rata. Secara  

global  konsumsi  energi  tumbuh lebih cepat daripada  perekonomian, yang  

berarti  bahwa  intensitas  energi untuk  kegiatan ekonomi  meningkat  untuk  

tahun kedua. Data BP  menunjukkan bahwa  emisi  CO2 global  dari konsumsi 

bahan bakar fosil juga tumbuh kuat tahun lalu. Fakta-fakta ini menunjukkan 

diperlukannya  upaya-upaya  mengurangi intensitas  bahan  bakar  fosil  dan  

mengejar energy mix berkelanjutan untuk masa depan. 

 Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Korea 

International Cooperation Agency (Koica)  tengah mengembangkan bioetanol  

generasi  kedua. Targetnya, produksi  bioetanol  dengan kapasitas  10 liter  per 

hari pada 2012. "Pengembangan biodiesel  generasi  kedua  berasal  dari 

lignoselulosa  yang  teknologi  prosesnya  sangat  sulit  sehingga perlu mendapat  

perlakuan khusus,"  terang  Peneliti  Utama Bioetanol  Biomassa  Lignoselulosa  

Pusat  Penelitian Kimia LIPI  Yanni  Sudiyani  pada  workshop bertajuk  

"Integrated Sustainable  Development  Technology  of Bioenergy"  di Jakarta, 

Kamis (18/8). 

(Departemen ESDM, 2011) Saat ini teknologi pengembangan bioetanol yang 

menjadi campuran bahan bakar  premium  generasi  kedua  masih terbilang mahal. 

Berbeda dengan bioetanol generasi pertama yang  dihasilkan dari  pati,  misalnya  

dari  tanaman singkong, tebu atau jagung  yang  teknologi  prosesnya  mudah, 
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bioetanol generasi  kedua  berasal  dari  lignoselulosa  yang  teknologi prosesnya  

sangat  sulit  khususnya  di  masa  perlakuan awal atau pretreatment. 

Lignoselulosa  adalah  salah  satu  sumber energi biomassa yang potensial, berasal 

limbah pertanian atau limbah industri. Penggunaan bioetanol  sebagai  bahan 

bakar  mempunyai beberapa  keunggulan, di  antaranya  kandungan oksigen yang 

tinggi  sehingga  jika  dibakar  sangat  bersih, serta  ramah lingkungan karena 

emisi gas karbon monoksida lebih rendah 19 hingga  25 persen dibanding  BBM  

sehingga  tidak memberikan kontribusi  pada  akumulasi  karbon  dioksida  di 

atmosfer. (Departemen ESDM, 2011) . 

Jerami padi merupakan salah satu contoh dari lignoselulosa yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Jerami padi merupakan 

limbah dari hasil panen tanaman padi. Ketersediaan bahan ini sangat besar di 

Indonesia mengingat tanaman padi sangat berlimpah dan menjadi makanan pokok 

masyarakat Indonesia, serta limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Pemanfaatan bahan ini menjadi pertimbangan karena tidak bersaing dengan 

kebutuhan pangan. 

 

I.1.3 Ketersediaan Bahan Baku 

Jerami padi mengandung kurang lebih 39% sellulosa dan 27,5%  

hemiselullosa. Kedua  bahan polisakarida  ini  dapat dihidrolisis  menjadi  gula  

sederhana  yang  selanjutnya  dapat difermentasi  menjadi  ethanol. Jerami  padi  

merupakan hasil samping pertanian terbesar di Indonesia, jumlahnya sekitar 20 

juta  ton per  tahun. Produksinya  per  hektar  sawah padi  bisa mencapai  12-15 

ton, atau  4-5 ton bahan kering  setiap kali panen, tergantung  lokasi  dan varietas  

tanaman, jerami  basah dengan kadar air kurang lebih 60%. Sejauh ini, 

pemanfaatan  jerami  padi  sebagai  pakan mencapai 31-39%, sedangkan yang 

dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai pupuk 36-62%, dan sekitar 7-16% 

digunakan untuk keperluan industri. (Anonim, 2010) . 
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1.1.4 Kebutuhan, Aspek Pasar 

 
Gambar I.1 Grafik Data Target Kapasitas Penyediaan Bioetanol di Indonesia. 

(Sumber  :  Direktorat EBTKE,  “Laporan  Rencana  Induk  Energi Baru dan 

Terbarukan Tahun 2010-2025”, 2009) . 

Berdasarkan   gambar  I.1  grafik  data  target  kapasitas penyediaan 

bioetanol  di  Indonesia, kapasitas  penyediaan bioetanol  semakin meningkat  dari  

tahun ke  tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan aspek pasar 

terhadap bioetanol cukup besar. 

 

I.1.5   Kapasitas Produksi 

Pertumbuhan industri etanol di Indonesia khususnya yang berasal dari 

bahan-bahan terbarukan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang pesat 

seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan etanol sebagai bahan bakar 

alternatif. Etanol dimanfaatkan sebagai bahan campuran bensin dengan komposisi 

10% etanol atau yang disebut dengan gasohol E-10. Hal ini juga didukung oleh 

ketersediaan, harga, dan dampak lingkungan pada penggunaan bahan bakar fosil. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

No.32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar 

Nabati (Bio-Fuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel I.1 Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Bioetanol E10 

Jenis Sektor 

Oktober 

2008 s.d. 

Desember 

2008 

Januari 

2008 

Januari 

2010 

Januari 

2015** 

Januari 

2020** 

Januari 

2025** 
Keterangan 

Rumah 

Tangga 
- - - - - - 

Saat ini tidak 

ditentukan 

Transportasi 3% 1% 3% 5% 10% 15% Terhadap 
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PSO (existing) kebutuhan total 

Transportasi 

Non PSO 

5% 

(existing) 
5% 7% 10% 12% 15% 

Terhadap 

kebutuhan total 

Industri dan 

Komersial 
- 5% 7% 10% 12% 15% 

Terhadap 

kebutuhan total 

Pembangkit 

Listrik 
- - - - - - 

Saat ini tidak 

ditentukan 

**Spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi global dan kepentingan domestic  

(esdm.go.id) 

 

Pra rancangan pabrik etanol dari Jerami Padi ini menggunakan proses semi-

batch dan direncanakan beroperasi pada tahun 2018 yaitu dengan masa konstruksi 

3 tahun. Berdasarkan Permen esdm di atas, pada tahun 2018 mengikuti regulasi 

tahun 2015, minimum penggunaan bioetanol adalah sebesar 5% dari kebutuhan 

bahan bakar total untuk transportasi PSO (Publik Service Obligation), 10% untuk 

Transportasi non-PSO, dan 10% untuk Industri dan Komersial, dimana data 

pertumbuhan pejualan bahan bakar premium dalam negeri adalah sebagai berikut. 

 

Tabel I.2 Data Pertumbuhan Pejualan Bahan Bakar Premium Dalam Negeri 

Tahun Penjualan (kL/tahun) Pertumbuhan 

2006 16.370.082,88 - 

   

2007 15.985.331,05 -0,023503353 

   

2008 17.035.133,66 0,065672872 

   

2009 18.453.397,77 0,083255238 
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2010 20.808.397,47 0,127618758 

   

2014 23.623.302,92 0,135277378 

Rata-Rata Pertumbuhan 0,064720149 

(Ditjen MIGAS) 

Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,47 % maka diperoleh prediksi 

kebutuhan premium 2018 berdasarkan persamaan: 

n
iPF 1  

dimana: 

F = Nilai pada tahun ke-n 

P = Nilai pada tahun awal 

n = tahun 

i = pertumbuhan 

Kebutuhan Premium tahun 2018 = 23.623.302,92 x (1+ 0,064720149)
5
  

             = 32.323.470,44 kL/tahun 

Dari data di atas diperoleh penjualan premium pada 2018 sebesar 

32.323.470,44  kL/tahun. Dengan regulasi di atas, diambil kebutuhan bio-etanol 

pada tahun 2018 sebesar 10% dari kebutuhan bahan bakar per tahun, sehingga 

diperleh perhitungan kebutuhan etanol sebagai berikut: 

Kebutuhan etanol 2018  = 10% x konsumsi Premium 

    = 0,1 x 32.323.470,44  kL/tahun 

    =3.232.347,044 kL/tahun 
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Data ekspor etanol Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel I.3 Data Ekspor Etanol Indonesia 

Tahun Ekspor ($) Pertumbuhan 

2007 2.045.488 0 

2008 2.902.587 0,419019324 

2009 1.890.433 -0,34870755 

2010 1.277.737 -0,324103525 

2011 1.105.706 -0,134637253 

2012 986.481 -0,107827035 

2013 1.593.700 0,615540491 

Rata-rata = 0,017040636 

(Badan Pusat Statistik (BPS)) 

Ekspor Ethanol 2018  = 1.593.700 x (1+ 0,017040636)
6
  

    = $ 1.763.747,48  

Data impor etanol Indonesia adalah sebagai berikut, 

Tabel I.4 Data Impor Etanol Indonesia 

Tahun Impor ($) Pertumbuhan 

2007 15.518 0 

2008 35.324 1,27632 

2009 2.508 -0,929 

2010 11.899 3,74442 

2011 25.717 1,16127 

2012 36.811 0,43139 
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2013 28.509 -0,2255 

Rata-rata= 0,77984 

 

Impor Ethanol 2018  = 28.509 x (1+ 0,77984)
6
  

    = $ 906.288,34  

Selisih Ekspor-Impor  = $ 1.763.747,48 - $ 906.288,34  

    = $ 857.459,14  

    = Rp.  8.157.866.233,00 

  (Asumsi kurs dolar ke rupiah sebesar Rp 9.514,00) 

Ekspor-Impor   = Rp.  8.157.866.233,00 / Rp 9.000,00/liter Etanol 

    = 906.430 kL/tahun 

(Harga ethanol 99,5  % di pasaran Rp. 9.000,00) 

Di bawah ini merupakan tabel nama perusahaan etanol yang telah 

beroperasi di Indonesia.  

Tabel I.5 Nama Perusahaan Etanol yang Telah Beroperasi di Indonesia 

Nama Perusahaan Lokasi 

Kapasitas 

Produksi 

(kL/tahun) 

Bahan Baku 

PT Aneka Kimia Nusantara 

PT Basis Indah  

PT Bukitmanikam SuburPersada 

PT Indo Acidatama Chemical 

PT Madu Baru 

PT Molindo Raya Industrial 

BPPT 

Mojokerto 

Sulawesi 

Lampung 

Surakarta 

Yogyakarta 

Malang  

Lampung 

7.000 

1.600 

50.000 

60.282 

6.720 

45.000 

80 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Cassava 
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PT Indo Lampung Distillery  

PT. Basis Indah  

PT. PN XI  

PT RNI  

PT. Rhodia Manyar 

TOTAL  

Lampung 

Makasar 

Surabaya 

Jawa Timur 

Surabaya 

70.000 

1.600 

10.000 

100.000 

15.000 

340.232 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

Molasses 

 

(Science and Technology Seminar Jakarta March 7 2007,http://indonetwork.co.id) 

Apabila dibandingkan dengan kapasitas produksi total pabrik etanol yang 

telah berdiri yaitu sebesar 340.232.000 L/tahun, Maka jumlah etanol yang belum 

tersuplai adalah 

 Etanol = Kebutuhan – selisih ekspor-impor – Produksi 

            = 3.232.347.044  – 906.430.000 – 340.232.000  

            = 1.985.685.044 liter per tahun  

 Dengan asumsi pabrik yang didesain dapat memenuhi 3 % dari total 

kebutuhan nasional, maka :   

Kapasitas produksi  =  1.985.685.044 x 0,03 

    = 63.541.921 liter/ tahun 

    = 63.541.921 kiloliter/tahun 

atau kapasitas produksi tugas pra desain sama dengan 64.000 kiloliter/ tahun 

Pertimbangan diambilnya kapasitas pabrik di atas antara lain 

memperhatikan kapasitas pabrik etanol yang telah berdiri serta kemungkinan 

adanya pendirian pabrik etanol yang lain baik berbahan baku biomassa 

lignoselulosa maupun pati atau molases. 

Tabel  I.6 Luas Panen, Produksi Padi di Indonesia. 

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

2010 11.786.430 54.454.937 

2011 12.147.637 57.157.435 
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2012 12.327.425 60.325.925 

2013 12.883.576 64.398.890 

2014 13.253.450 66.469.394 

2015 13.224.379 65.385.183 

*Keterangan : Data tahun 2015 adalah angka ramalan. (sumber : BPS, 2014) . 

Tabel I.7 Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Timur. 

Provinsi Jenis 

Tanaman 

Tahun Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Jawa Timur Padi 2014 1.963.983 11.643.773 

Jawa Timur Padi 2015 1.945.712 10.533.607 

*Keterangan : Data tahun 2015 adalah angka ramalan.(sumber : BPS, 2014) . 

Dari tabel I.7 mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi padi  di 

Jawa Timur pada tahun 2015 diperoleh produksi padi sebesar 10.533.607 ton 

dengan luas panen 1.945.712 Ha.  

- Persentase jerami padi yang dipakai untuk proses industri bioethanol sebesar 

5%, maka : 

Persentase jerami padi yang 

dipakai 

Panen  

produksi 

Kapasitas jerami padi  

yang dipakai 

5% (industri, tidak terpakai) 10.533.607 ton 526.680.35 ton 

 

- Bioetanol yang diperoleh dari jerami padi per kilogram sebesar 0,3 liter/kg, 

maka diperoleh kapasitas produksi bioetanol sebanyak : 

Kapasitas jerami padi 

yang dipakai 

Kapasitas produksi 

bioetanol 

526.680.350 kg x 0,3 158.004.105 liter/tahun 

Dengan mempertimbangkan kapasitas produksi berdasarkan ketersediaan 

bahan baku jerami padi, diharapkan dapat membantu untuk mencapai target 

produksi bioetanol pada prarancang pabrik yang sudah ditentukan. 
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I.1.6 Lokasi Pabrik 

Lokasi yang akan dipilih untuk pembangunan pabrik ini adalah di daerah 

Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini : 

a. Ketersediaan bahan baku. 

Produksi bahan baku jerami padi provinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu yang terbanyak di Indonesia. 

b. Ditinjau dari area pemasaran produk. 

Dalam pemasaran produk, produk yang dihasilkan dapat dengan mudah 

didistribusikan melalui jalur transportasi darat. 

c. Alat angkutan (transportasi). 

Transportasi dapat optimal ditinjau dari segi biaya dan jarak angkut yang 

ditempuh. 

d. Buruh dan tingkat upahnya. 

Diharapkan dapat diperoleh tenaga kerja terampil dan terlatih dengan gaji 

tinggi. 

e. Sumber air. 

Lokasi yang dipilih dekat dengan sumber air yang mana sangat diperlukan 

dalam proses produksi.  

Dasar pemilihan lokasi di Jawa Timur dikarenakan Jawa Timur merupakan 

provinsi yang mempunyai jumlah lahan pertanian yang terbanyak di Indonesia 

dengan total lahan 1.945.712 Ha yang merupakan sumber produksi jerami padi. 

 Produksi limbah jerami padi di Indonesia cukup besar, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif. Penggunaan jerami padi sebagai 

bahan baku pembuatan bioethanol merupakan salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan energi di Indonesia karena kandungan selulosanya cukup besar yakni 

39% dan hemiselulosa 27%. Latar belakang inilah yang mendasari pemilihan 

judul : 

“Prarancangan Pabrik Bioetanol dari Jerami Padi 

 dengan Proses Hidrolisis dan Fermentasi  

 Kapasitas 64.000 kilo liter/tahun” 
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I.2 Dasar Teori 

I.2. Bahan Baku 

Dalam taksonomi tumbuhan, padi diklasifikasikan sebagai berikut : 

- Kingdom : Plantae 

- Divisio  : Magnoliophyta 

- Kelas  : Monocots 

- Ordo : Commelinids 

- Famili : Poaceae/Gramineae 

- Genus : Oryza 

- Spesies : Oryza Sativa 

Padi (Oryza Sativa) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 

terpenting, selain gandum dan jagung. Produksi padi dunia menempati urutan 

ketiga dari semua serealia, setelah jagung dan gandum, sedangkan di Indonesia 

produksi padi menempati urutan pertama. Namun demikian, padi merupakan 

sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Selain sebagai sumber 

karbohidrat dan makanan pokok, padi juga dapat diambil minyaknya yang berasal 

dari dedak padi dan sebagai pakan ternak (jerami padi) serta sebagai bahan baku 

untuk pembuatan bioetanol dari bahan lignocelluloses. Hasil dari pengolahan padi 

dinamakan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi 

termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae (sinonim: Graminae atau 

Glumiflorae), jenis tanaman semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, 

struktur batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, 

daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lanset, berwarna hijau 

muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek 

dan jarang, bunga tersusun majemuk, tipe mulai bercabang, satuan bunga disebut 

floret yang terletak pada satu spikelet yang terdapat pada panikula, buah tipe bulir 

atau kariopsis yang tidak dapat dibedakan antara buah dan bijinya. Bentuk buah 

hampir bulat hingga lonjong berukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea 

dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan pada 

buah adalah endospermium yang biasa dimakan orang (shadily, 1984). 

Jerami padi merupakan limbah pertanian terbesar di Indonesia. Jumlahnya 

sekitar 20 juta per tahun. Menurut data BPS , luas sawah di Indonesia adalah 11,9 

juta Ha. Produksi per hektar sawah bisa mencapai 12-15 ton bahan kering tiap kali 

panen, tergantunglokasi dan varietas tanaman. Sejauh ini pemanfaatan jerami padi 

sebagai pakan ternak baru mencapai 31-39 %, sedangkan yang dibakar atau 

dimanfaatkan sebagai pupuk 36-62 %, dan sekitar 5-16 % digunakan untuk 

keperluan industri. 
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Gambar 1.2 Jerami Padi 

Banyaknya jerami padi yang belum dimanfaatkan secara optimal 

mendorong para peneliti mengembangkan potensi jerami padi menjadi sesuatu 

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selulosa adalah polimer yang tersusun atas 

unit-unit glukosa melalui ikatan α-1,4-glikosida. Bentuk polimer ini 

memungkinkan selulosa saling menumpuk atau terikat menjadi bentuk serat yang 

sangat kuat. Panjang molekul selulosa ditentukan oleh jumlah unit 4 glucan di 

dalam polimer, disebut dengan derajat polimerisasi. Derajat polimerisasi selulosa 

tergantung pada jenis tanaman dan umumnya dalam kisaran 200-27.000 unit 

glukosa. Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan menggunakan asam 

atau enzim. Hemiselulosa mirip dengan selulosa, namun tersusun dari bermacam-

macam jenis gula. Monomer gula penyusun hemiselulosa terdiri dari monomer 

gula berkarbon 5 (C-5) dan 6 (C-6), seperti : xylosa, mannose, glukosa, galaktosa, 

arabinosa, dan sejumlah kecil rhamnosa, asam glukoroat, asam metal glukoroat, 

dan asam galaturonat. Sedangkan lignin adalah molekul kompleks yang tersusun 

dari unit phenylphropane yang terikat di dalam struktur tiga dimensi. Lignin 

adalah material yang paling kuat dalam biomassa, namun sangat resisten terhadap 

degradasi, baik secara biologi, enzimatis, maupun kimia. Karena kandungan 

karbon yang relatif tinggi dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa lignin 

memiliki kandungan energi yang tinggi. Secara alami lignin berwarna coklat. Jika 

jerami berubah warna menjadi agak putih, berarti ada sebagian lignin yang hilang. 

Lignin membuat jerami jadi keras dan liat. Kalau jerami menjadi lebih lunak dari 

jerami aslinya, berarti pelindung ligninnya sudah mulai rusak (safan, 2008). 

Bioethanol adalah ethanol yang diproduksi dari bahan baku berupa 

biomassa seperti jagung, singkong, sorghum, kentang, gandum, tebu, bit, dan juga 

limbah biomassa seperti batang jagung, limbah jerami, dan limbah sayuran 

lainnya. Bioethanol diproduksi dengan teknologi biokimia, melalui proses 

fermentasi bahan baku, kemudian ethanol yang diperoleh dari proses pemisahan 

campuran etanol dan air dengan proses distilasi. Bioethanol dapat dibuat dengan 

dua cara yaitu sintetik kimia dari bahan petroleum atau gas alam dan dengan cara 

fermentasi. Ethanol yang dihasilkan dengan cara fermentasi disebut juga dengan 
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bioethanol karena berasal dari bahan hayati. Dibawah ini adalah proses yang dapat 

dilakukan untuk memperoleh etanol sesuai dengan bahan baku : 

1. Bahan-bahan berserat (selulosa), misalnya dari limbah batang jagung, ampas 

tebu, jerami, eceng gondok, kayu, dan limbah pertanian yang mengandung 

sellulosa. Bahanbahan berserat harus dikonversikan menjadi gula terlebih dahulu, 

umumnya dengan menggunakan asam mineral. 

Reaksi perubahan selulosa menjadi ethanol : 

(C6H10O5)n + n H2O    hidrolisis               n C6H12O6 

Selulosa                                                       glukosa 

 

n C6H12O6     zymase                    2 C2H5OH + 2 CO2 

glukosa                                                     ethanol 

(Humbird. dkk, 2011) 

2. Bahan–bahan yang mengandung gula, misalnya nira, legen, tetes dan 

sebagainya. Penggunaan paling besar dari gula untuk fermentasi adalah dari 

molasses yang mengandung kira–kira 35-48% berat sukrosa, 15-20% berat gula 

invers seperti glukosa dan fruktosa, dan 28- 48% berat padatan non gula, 

difermentasi pada suhu 20- 32º C selama ± 1-3 hari. Reaksi fermentasi dari gula : 

C6H12O6 + H2O               enzym                  2 C2H5OH + 2 CO2 + H2O 

Yield yang dihasilkan dari proses fermentasi ini ± 90 %. 

3. Bahan–bahan berpati, misalnya dari biji-bijian (jagung, beras, sorghum, dan 

lain-lain) atau dari umbi-umbian (kentang, ubi jalar, ubi kayu dan lain-lain). 

Bahan baku ini terlebih dahulu dihidrolisis menjadi gula atau sukrosa dengan 

bantuan enzim. 

Reaksi : 

(C6H10O5)n + n H2O          enzyme                 n C6H12O6 

pati                                                                            glukosa 

n C6H12O6            yeast (ragi)                           2 C2H5OH + 2 CO2 

glukosa                                                                        ethanol 

 

I.3 Kegunaan Bioetanol 

Bioethanol adalah hasil konversi dari bahan baku patipatian, selulosa 

(berasal dari tumbuh-tumbuhan) yang mempunyai kegunaan dan nilai jual yang 

sangat tinggi. Kegunaan bioethanol antara lain : 

 

- Dalam Industri Kimia 

1. Sebagai bahan baku (raw material) untuk membuat senyawa kimia lain 

seperti : asetaldehid, etil asetat, asam asetat, etilene dibromida, glycol, etil 

klorida, dan semua etil ester. 
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2. Bahan pembuat minuman keras (minuman beralkohol). 

3. Bahan pelarut organik. 

4. Sebagai bahan pelarut dalam pembuatan cat, dan bahan - bahan 

komestik. 

- Bidang Kedokteran, Farmasi dan Laboratorium 

1. Sebagai bahan antiseptik. 

2. Sebagai pelarut dan reagensia dalam laboratorium dan industri. 

3. Sebagai cairan pengisi termometer karena ethanol membeku pada suhu 

114
o
C. 

4. Sebagai bahan pembuatan sejumlah besar obat-obatan dan juga 

sebagai bahan pelarut atau sebagai bahan antara didalam pembuatan 

senyawa-senyawa lain skala laboratorium. 

- Bahan Bakar Alternatif Kendaraan Bermotor 

Bioethanol murni saat ini dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif 

pengganti minyak bumi. Gasohol, merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang 

dibuat dari campuran gasoline dan ethanol. 

 

I.4 Sifat Fisika dan Kimia 

I.4.1 Bahan Baku Utama 

Tabel 1.5 Komponen jerami padi yang sudah mengalami pretreatment kimia 

Komponen Kandungan 

(%) 

Selulosa         39 

Hemiselulosa         27 

    Lignin  12 

Abu 11 

(safan, 2008) 

 

1. Selulosa ((C6H10O5)n) 

Komponen utama penyusun jaringan sel tumbuh - tumbuhan pada 

umumnya adalah selulosa. 

Sifat Fisika : 

 Mempunyai serat dengan warna putih. 

 Tidak larut dalam air dan organik lainnya. 

Sifat Kimia : 

 Polimer alam berupa zat karbohidrat (polisakarida). 

 Terhidrolisa dalam uap air panas menjadi glukosa. 
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(C6H10O5)n + n H2O    hidrolisis       n C6H12O6 

Selulosa                                              glukosa 

 Terhidrolisa dalam larutan asam membentuk glukosa. 

(C6H10O5)n + n H2O        H2SO4        n C6H12O6 

selulosa                                                      glukosa           (Wertheim, 1956) . 

 Bereaksi dengan asam asetat membentuk selulosa asetat. 

 Beraksi dengan asam nitrat membentuk selulosa nitrat.(Meyer & Lilian, 

1960) . 

Selulosa mempunyai rumus molekul 2(C6H10O5)n, dengan n adalah derajat 

polimerisasi. Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat 

polimerisasinya. Semakin panjang suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian 

selulosa tersebut mempunyai serat yang lebih kuat, lebih tahan terhadap pengaruh 

bahan kimia, cahaya dan mikroorganisme.(Fieser & Fieser,1960) . 

2. Hemiselulosa((C5H8O4)n) 

Hemiselulosa merupakan suatu polisakarida lain yang terdapat dalam 

tanaman dan tergolong senyawa organik. 

Sifat Fisika : 

 Tidak bersifat serat. 

 Mudah mengembang. 

 Lebih mudah larut dalam pelarut alkali. 

Sifat Kimia : 

 Nonkristalin 

 Lebih mudah dihidrolisis dengan asam menjadi komponen monomernya 

yang terdiri dari D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-silosa dan  

L -arabinosa.(Humala Simanjuntak, 2007) . 

Hemiselulosa berfungsi sebagai bahan pendukung dalam dinding sel dan 

berlaku sebagai perekat antara sel tunggal yang terdapat didalam batang pisang 

dan tanaman lainnya. Perbedaan Hemiselulosa dengan Selulosa yaitu : 

Hemiselulosa mudah larut dalam alkali tapi sukar larut dalam asam, sedangkan 

selulosa adalah sebaliknya. Hemiselulosa bukan merupakan seratserat panjang 

seperti selulosa. Hasil hidrolisis selulosa akan menghasilkan Dglukosa, sedangkan 

hasil hidrolisis hemiselulosa menghasilkan D-xilosis dan monosakarida. 

Kandungan hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antara 

serat, karena hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal. 
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I.4.2 Bahan Baku Pendukung 

1. Zymomonas mobilis 

Tabel I.6 Klasifikasi ilmiah bakteri Zymomonas mobilis. 

Kingdom : Bakteri 

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Proteobacteria 

Ordo  : Sphingomonadales 

Famili : Sphingomonadaceae 

Genus : Zymomonas 

Spesies  : Z. mobilis 

Nama Binom : Zymomonas mobilis 

 Z. mobilis berbentuk batang yang merupakan bakteri gram negatif. 

 Bakteri berukuran panjang ± 2 – 6 μm dan lebar 1 – 1,4 μm, tetapi dapat 

bervariasi. 

 Suhu optimal dalam proses fermentasi untuk menghasilkan alkohol 

berkisar antara 25 – 35°C 

 Dalam bentuk yang alami hanya dapat memetabolisme glukosa, fruktosa 

dan sukrosa menjadi etanol, namun dapat juga memfermentasi karbohidrat 

yang lebih kompleks. 

 Organisme Z.mobilis adalah kandidat terkemuka karena memiliki efisiensi 

tingkat tinggi dalam memproduksi etanol dan kemampuannya untuk 

diubah secara genetik.(Rogers, 1982) . 

 Z. mobilis menurunkan gula untuk menjadi piruvat menggunakan jalur 

Entner-Doudoroff. Piruvat kemudian difermentasi untuk memproduksi 

ethanol dan karbondioksida. 

 Keuntungan dari Z. mobilis cenderung lebih baik dari Saccharomyces 

dalam hal memproduksi bioethanol : 

- Lebih tinggi gula serapan nitrogen dan hasil etanol, 

- Lebih rendah biomassa produksi, 

- Lebih tinggi etanol toleransi, 

- Tidak memerlukan mengontrol penambahan oksigen selama fermentasi, 

- Tanggungan untuk manipulasi genetik. 

Namun, Z. mobilis memiliki keterbatasan dibandingkan dengan ragi, dapat 

dipakai berbagai substrat yang terbatas pada glukosa , fruktosa, dan sukrosa. 

Varian dari Z. mobilis yang mampu menggunakan pentosa tertentu sebagai 

sumber karbon telah dikembangkan.(Rogers, 1982)  
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I.4.3 Produk 

I.4.3.1 Produk Utama 

1. Etil alkohol (C2H5OH) 

Ethanol juga disebut etil alkohol (C2H5OH) adalah alcohol primer dengan rumus 

kimia CH3-CH2 OH atau C2H5OH. 

Sifat Fisika : 

 Titik nyala     : 13,9 
o
C. 

 Densitas (20
o
C)    : 0,789 gr/cm

3
 

 Berat molekul    : 46,070 gr/mol 

 Titik didih     : 78,4 
o
C 

 Melting point     : – 114 
o
C 

 Spesifik Gravity    : 0,7851 pada suhu 20
o
C 

 Konstanta kesetimbangan (Ka)  : 10
-18

. 

 Merupakan senyawa aromatik yang volatile (mudah menguap). 

 Mudah terbakar. 

 Berbau tajam. 

 Alkohol berbobot rendah, larut dalam air. 

 Termasuk B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). 

 Larut dalam air dan senyawa organik lainnya.  

(Fessenden & Fessenden, 1992) . 

Sifat Kimia : 

 Dapat bereaksi dengan NaOH membentuk Sodium etoxida.  

C2H5 + NaOH         C2H5ONa + H2O 

 Dapat mengalami reaksi Esterifikasi. Ethanol dapat bereaksi dengan asam 

anhidrida atau asam halid untuk menghasilkan ester.  

C2H5 + (RCO)2         RCOOCH2CH3 + RCOOH 

 Dapat mengalami reaksi Dehidrasi. Ethanol dapat didehidrasi untuk 

membentuk ethylene atau ethyl ester. 

CH3CH2OH            CH2 = CH2 + H2O 2CH3CH2OH        CH3CH2OCH2CH3 + 

H2O 

 Dapat mengalami reaksi Dehidrogenasi. Ethanol dapat mengalami 

dehidrogenasi membentuk asetaldehid.(Othmer, 1978) . 

 

I.4.3.2 Produk Samping 

1. Karbon dioksida (CO2) 

Sifat Fisika : 

 Rasa asam. 

 Temperatur kritis   : 31,1 
o
C 

 Tekanan kritis   : 734 kPa. 
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 Densitas liquid  : 1,976 gr/l (pada 0 
o
C dan tekanan 101,32 kPa). 

 Viskositas   : 0,015 cp (25 
o
C) 

 Panas pembentukan  : 373,4 btu/mol (25 
o
C). 

 Panas laten penguapan : 148,6 btu/lb 

 Spesific gravity  : 1,53 

 Melting point   : - 56,6 
o
C (5,2 atm) 

 Subliming point  : - 78,5 
o
C 

 Kelarutan dalam air  : 179,7 cm
3
 CO2 dalam 100 cm

3
 air pada 0 

o
C. 

 Kelarutan dalam air  : 90,1 cm
3
 CO2 dalam 100 cm

3
 air pada 20 

o
C. 

 Larut dalam alkohol. 

 Tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun. 

(Douglas & Considine, 1974). 

Sifat Kimia : 

  CO2 dapat bereaksi dengan H2. CO2 + H2              CO + H2O 

 CO2 dapat bereaksi dengan amoniak yang terjadi pada pabrik urea untuk 

menghasilkan ammonium karbamat. 

CO2 + 2 NH3                         NH2COONH4  

 CO2 merupakan oksidator akhir dari produk karbon.(Othmer, 1978) . 

2. Lignin 

Sifat Fisika : 

 Berupa padatan (amorf) 

 Berwarna cokelat 

Sifat Kimia : 

 Dapat diperoleh dari pengasaman dengan HCl pekat. 

 Dapat terdegradasi oksidatif menjadi vanillin (antibiotik turunan) dengan 

menggunakan NaOH dan nitrobenzena. 

3. Asam Asetat (CH3COOH) 

Sifat Fisika : 

 Rasa asam. 

 Temperatur kritis  : 31,1 
o
C 

 Tekanan kritis  : 734 kPa 

 Densitas liquid  : 1,976 gr/l (pada 0 
o
C dan tekanan 101,32 kPa). 

 Viskositas   : 0,015 cp (25 
o
C). 

 Panas pembentukan  : 373,4 btu/mol (25 
o
C). 

 Panas laten penguapan : 148,6 btu/lb 

 Spesific gravity  : 1,53 

 Melting point  : - 56,6 
o
C (5,2 atm). 

 Subliming point  : - 78,5 
o
C 

 Kelarutan dalam air  : 179,7 cm
3
 CO2 dalam 100 cm

3
 air pada 0 

o
C. 
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 Kelarutan dalam air  : 90,1 cm
3
 CO2 dalam 100 cm

3
 air pada 20 

o
C. 

 Larut dalam alkohol. 

 Tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun. 

(Douglas & Considine, 1974). 

Sifat Kimia : 

 CO2 dapat bereaksi dengan H2. 

CO2 + H2                CO + H2O 

 CO2 dapat bereaksi dengan amoniak yang terjadi pada pabrik urea untuk 

menghasilkan ammonium karbamat. 

CO2 + 2 NH3                   NH2COONH4 

 CO2 merupakan oksidator akhir dari produk 

4. H2O 

Sifat Fisika : 

 Rumus Molekul  : H–O –H 

 Rumus Kimia  : H2O 

 Berat Molekul  : 18,0153 g/mol 

 Titik Didih   : 100 
o
C 

 Titik Beku   : 0 
o
C 

 Temperatur Kritis  : 374,15 
o
C 

 Tekanan Kritis  : 218,3074 atm 

 Densitas   : 0,998 g/cm
3
 (cair, 20 

o
C) ; 0,92 g/cm

3
 (padatan) 

 Panas Jenis   : 0,9995 kal/g 
o
C 

 Kenampakan   : Cairan jernih 

Sifat Kimia: 

 Hidrolisis 

Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan menghasilkan asam lemak dan 

gliserol. 
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