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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang produksi bahan bakar minyak (BBM) semakin

menurun. Penurunan produksi BBM ini akibat bahan bakunya yaitu minyak

mentah nasional menipis produksinya. Selama periode tahun 1972 s.d 2006

produksi minyak mentah nasional mencapai 1 juta barrel per day (BPD), namun

sejak tahun 2006 produksi minyak mentah nasional tidak mencapai 1 juta BPD

melainkan semakin menurun (Nasir, 2014). Data terkini yakni pada tahun 2013

sampai 2014 produksi minyak mentah nasional turun dari hanya 825 ribu BPD

menjadi 794 BPD (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2014). Penurunan

ini merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi Indonesia bahwa minyak

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semakin lama

produksinya akan semakin menurun dan pada akhirnya suatu saat nanti akan

habis.

Sementara itu, kondisi konsumsi BBM nasional semakin meningkat.

Konsumsi BBM yang terdiri dari avtur, bensin, minyak tanah, solar, minyak

diesel, dan minyak bakar, kini mencapai 315 juta BPD pada tahun 2012 dan terus

meningkat menjadi 385 juta BPD pada tahun 2014 (BPPT, 2014). Konsumsi

BBM di dalam negeri sudah melebihi kapasitas produksi ini terpaksa dipenuhi

dengan impor BBM. Menurut Biro Riset LM FEUI (2015), penyediaan BBM
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dalam negeri tidak dapat seluruhnya dipenuhi oleh kilang minyak domestik,

hampir 20%-30% kebutuhan minyak bumi dalam negeri sudah harus diimpor dari

luar negeri. Kebutuhan impor minyak bumi ini diperkirakan akan terus meningkat

seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang semakin meningkat.

Untuk mencegah impor minyak yang semakin berkelanjutan, penggunaan BBM

perlu dibatasi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif yang sedang

dikembangkan saat ini salah satunya ialah bahan bakar nabati (BBN) (Perpres

No.5, 2006).

Bahan bakar nabati (BBN) merupakan bahan bakar yang diproduksi dari

bahan baku nabati.  BBN dikelompokan menjadi tiga yaitu: biodiesel, Pure Plant

Oil (PPO) dan bioetanol (BPPT, 2014). Biodiesel dan PPO diperoleh dari minyak

nabati yang terdapat dalam bahan nabati seperti kelapa sawit, jarak, kedelai atau

kelapa. Namun, dalam pembuatan biodiesel dilakukan esterifikasi sehingga dapat

dicampurkan dengan minyak solar.  Biodiesel kini sudah digunakan secara

komersial dengan campuran 5% biodiesel dan 95% minyak solar (biosolar B5)

(Haryono, 2014). Penggunaan PPO dicampurkan langsung pada bahan bakar

peralatan industri seperti solar industri maupun minyak bakar. Bioetanol

merupakan anhydrous alkohol hasil fermentasi bahan nabati berkarbohidrat.

Penggunaan bioetanol dilakukan untuk mengurangi penggunaan minyak premium.

Sugiono (2008) melaporkan, Pertamina  telah memasarkan bioetanol E5 yang

merupakan campuran 5% bioetanol dan 95% minyak premium dengan nama

dagang biopremium. Namum biopremium sampai saat ini belum terdengar luas

karena pasokannya yang sangat sedikit.
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Pengembangan BBN terus dilakukan di Indonesia. Sejak tahun 2006

melalui Peraturan Presiden No. 5, bahan bakar nabati ditargetkan pemerintah

menjadi salah satu energi campuran yang optimal dengan penggunaan lebih dari

5% terhadap konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Menurut Badan Pusat

Pengkajian Pengembangan Teknologi (2014), BBN yang terdiri atas biodiesel dan

bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang paling potensial untuk

mengurangi dominasi bahan bakar minyak. Berdasarkan dengan hal tersebut,

pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemanfaatan BBN dengan

meningkatkan target pemanfaatan bioediesel dan bioetanol menjadi 30%. Selain

itu, pada PERMEN ESDM No. 25 Tahun 2013 pemerintah juga mewajibkan

industri di Indonesia pengguna bahan bakar minyak untuk meningkatkan porsi

bahan bakar nabati sebagai campuran bahan bakar minyak. Dengan kata lain,

industri di Indonesia wajib memasok bahan bakar nabati baik dengan cara

membeli ataupun memproduksinya.

Limbah padat dari jus nanas adalah ampas dari dari kulit dan bongol nanas

dari pabrik pengalengan nanas yang telah diperas sari buahnya.  Ampas kulit dan

bonggol nanas ini  hanya sedikit yang diambil untuk campuran pakan ternak

karena berprotein rendah sehingga bertumpuk-tumpuk di belakang pabrik.

Menurut Setyarto (2011), ampas jus yang dihasilkan pabrik pengalengan nanas di

Lampung sebesar 122,5 ton per hari yang berupa ampas kulit dan bonggol nanas.

Sebagai sumber biomassa, kulit nanas berpotensi sebagai bahan baku bioetanol

karena mengandung komponen selulosa sebesar 20,44% (Nawaswong dkk.,

2012).  Dengan demikian, menurut perhitungan Badger (2007), potensi limbah



4

padat pengalengan nanas menjadi bioetanol dapat mencapai 2093,65 liter etanol

per tahun.

Agroindustri di Indonesia berpotensi untuk memproduksi bioetanol.

Agroindustri merupakan perusahaan yang memproses bahan nabati atau hewani

(Austin, 1981).  Bioetanol berasal dari hasil fermentasi gula sederhana yang

diperoleh dari pemecahan polisakarida dalam bahan nabati.  Terdapat dua jenis

bioetanol yang sudah diteliti yakni bioetanol generasi pertama dan generasi kedua.

Generasi pertama berbasis polisakarida pati seperti singkong, kentang, dan ubi

jalar yang banyak diolah oleh agroindustri di Indonesia. Namun, bioetanol

generasi pertama masih menjadi polemik antara pemenuhan kebutuhan pangan

atau energi alternatif.  Bioetanol generasi kedua berbasis polisakarida selulosa

yang dapat dipenuhi dari biomassa seperti hasil hutan ataupun limbah

agroindustri. Limbah agroindustri nanas yang berpotensi untuk diproduksi

menjadi bioetanol adalah ampas jus dari kulit dan bonggol nanas.

Ampas jus dapat diolah menjadi bioetanol dengan proses perlakuan awal,

hidrolisis dan fermentasi. Ampas ini mengandung selulosa dalam bentuk

lignoselulosa yang terdiri dari ikatan kompleks antara lignin dan holoselulosa.

Pemisahan holoselulosa dengan lignin dapat dilakukan dengan proses perlakuan

awal. Perlakuan awal dapat dilakukan menggunakan larutan NaOH untuk

melarutkan lignin. Selanjutnya, holoselulosa dapat dihidrolisis secara enzimatis

untuk memecah polimer selulosa menjadi gula reduksi. Gula reduksi yang

terbentuk akhirnya dapat difermentasi menjadi bioetanol. Tahap perlakuan awal

dan hidrolisis menjadi tahap awal yang menentukan optimasi produksi bioetanol

(Taherzedah dan Karimi, 2008). Selain itu, proses fermentasi juga mempengaruhi
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bioetanol yang dihasilkan dari gula reduksi (Ohgren, 2007). Oleh karena itu,

tujuan penelitian ini untuk mendapatkan konsentrasi NaOH dan enzim selulase

yang optimal pada proses perlakuan awal dan hidrolisis serta mengetahui

pengaruh metode fermentasi terhadap kadar bioetanol dari ampas jus industri

pengalengan nanas.

1.2. Tujuan

Penelitian ini untuk mendapatkan konsentrasi NaOH dan enzim selulase

yang optimal pada proses perlakuan awal dan hidrolisis serta mengetahui

pengaruh metode sakarifikasi dan fermentasi terhadap kadar bioetanol dari ampas

jus industri nanas.

1.3. Kerangka Pemikiran

Ampas jus nanas merupakan ampas dari industri pengalengan nanas

berupa kulit dan bonggol nanas yang telah diperas sari buahnya. Setyarto (2011)

menggunakan ampas kulit nanas dipabrik pengalengan nanas yang sama

melaporkan, komposisi terbesar dari ampas kulit nanas ini adalah serat kasar yaitu

sebesar 33,25%.  Serat kasar tersebut terdiri dari dari selulosa murni, hemiselulosa

ataupun selulosa dan hemiselulosa yang masih terbungkus dengan zat lain dalam

bentuk lignin (lignoselulosa) dan lain – lain.  Pada limbah agroindustri seperti

ampas kulit nanas ini, komponen lignoselulosa yang mendominasi sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua.  Namun, analisis terhadap

komposisi dari lignoselulosa yang terkandung dalam ampas jus nanas perlu

dilakukan terlebih dahulu.
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Lignoselulosa merupakan biomassa yang berasal dari tanaman dengan

komponen utama selulosa, hemiselulosa dan lignin.  Ketiga komponen tersebut

membentuk suatu ikatan kimia kompleks yang menjadi bahan dasar dinding sel.

Selulosa terdiri dari rantai panjang monosakarida yang seragam yaitu glukosa

sedangkan hemiselulosa terdiri dari monosakarida yang heterogen yaitu arabinosa,

galaktosa, glukosa, manosa dan xilosa. Lignin merupakan senyawa polimer dari

fenilpropana yang merekatkan ikatan selulosa dan hemiselulosa. Melihat dari

polimer ketiganya, dalam pembuatan bioetanol hanya selulosa dan hemiselulosa

yang akan difermentasi menjadi etanol setelah dihidrolisis menjadi glukosa

terlebih dahulu.

Lignin yang tidak digunakan pada proses produksi bioetanol harus

dihilangkan.  Pada tahap perlakuan awal dilakukan perusakan struktur

lignoselulosa agar lignin yang terkandung larut bersama pelarut. Pelarutan lignin

dalam perlakuan awal secara basa disebabkan oleh gugus OH ͞ dari senyawa

NaOH bereaksi dengan gugus hidroksil lignin yang menyebabkan ikatan ester

pada kompleks lignin-selulosa pecah dan lignin menjadi larut (Lachenal and

Chirat, 1998). Namun, konsentrasi gugus OH ͞ tertentu diperlukan untuk

memecah ikatan ester pada lignin sehingga diperlukan konsentrasi NaOH terbaik

(Gunam dkk., 2011).  Pada penelitian sebelumnya, konsentrasi NaOH terbaik 1,5

M pada perlakuan awal kulit kakao (Sucihati, 2011) dan 1 M pada batang sawit

(Septiyani, 2014)

Tahap perlakuan awal produksi bioetanol bertujuan untuk memudahkan

tahap hidrolisis. Menurut Oktaviani (2008), gula yang dihasilkan dari hidrolisis

tanpa adanya perlakuan awal sekitar 20% namun jika dilakukan perlakuan awal
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dapat naik hingga 80% atau lebih.  Pengaruh penambahan NaOH pada tahap

perlakuan awal tidak hanya untuk melarutkan lignin, melainkan mengubah

struktur selulosa yang kristalin  menjadi amorf akibat terjadinya pengembangan

selulosa.  Larutan NaOH juga menyebabkan putusnya ikatan hidrogen terutama

ikatan intramolekul selulosa sehingga penyerapan air pada selulosa semakin

banyak. Pada tahap hidrolisis enzimatis, penyerapan air yang banyak ini dapat

meningkatkan penyerapan enzim selulase ke dalam substrat selulosa.

Hidrolisis secara enzimatis memiliki kelebihan dibandingkan dengan

hidrolisis asam.  Walaupun hidrolisis asam dapat menggabungkan tahap perlakuan

awal dan hidrolisis, namun hasil gula yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit dari

hidrolisis enzimatis dengan perlakuan awal. Selain itu kelebihan hidrolisis

enzimatis ialah lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan atau

senyawa yang berbahaya seperti furfural. Senyawa berbahaya tersebut juga akan

menyebabkan khamir yang memfermentasi gula mati sehingga kadar bioetanol

yang dihasilkan akan semakin sedikit pula (Nasrulloh, 2009).

Mekanisme kerja enzim pada hidrolisis enzimatis dilakukan secara satu

persatu hingga membentuk kompleks enzim-substrat. Semakin pekat konsentrasi

enzim maka substrat yang berikatan dengan lokasi aktif enzim akan semakin

banyak (Poedjiadi, 1994). Namun, ketika substrat telah maksimal dibentuk

menjadi produk, konsentrasi enzim yang diperbesar tidak akan menambah jumlah

produk yang dihasilkan.  Dengan demikian, kondisi optimal dari konsentrasi

enzim harus didapatkan. Pada penelitian Sucihati (2013), kondisi optimum

hidrolisis selulosa kulit kakao didapatkan dengan menggunakan konsentrasi enzim
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selulase 30 FPU.  Sedangkan penelitian Septiyani (2014), kondisi optimum

hidrolisis batang sawit didapatkan pada konsentrasi enzim selulase 30 FPU.

Terdapat dua metode fermentasi bioetanol yakni metode sakarifikasi dan

fermentasi terpisah dan serentak. Sakarifikasi dan fermentasi terpisah atau sering

disebut separated hydrolysis and fermentation (SHF) merupakan metode yang

sudah banyak dilakukan dengan proses hidrolisis dan fermentasi dilakukan secara

terpisah dalam dua rekator yang berbeda.  Pada proses SHF dilakukan

perpindahan filtrat hasil hidrolisis dengan pernyaringan dari reaktor pertama ke

reaktor kedua untuk difermentasi. Sedangkan pada sakarifikasi dan fermentasi

serentak atau simultaneous saccharification and fermentation (SSF), proses

hidrolisis dan fermentasi dilakukan dalam satu reaktor sehingga kedua proses

tersebut dilakukan secara berkelanjutan tanpa tenggang waktu yang lama.

Menurut Samsuri (2007), proses SSF akan menghasilkan kadar etanol lebih tinggi

karena monosakarida hasil hidrolisis tidak akan kembali lagi mejadi polisakarida

karena langsung difermentasi menjadi etanol. Keuntungan lain dari proses SSF

ialah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan dan investasi biaya

produksi dapat ditekan sebesar 20% (Wingren, 2003).

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Terdapat konsentrasi larutan NaOH yang dapat mendegradasi lignin

ampas jus  nanas hingga 80% dalam perlakuan awal

2. Terdapat konsentrasi enzim selulase optimal untuk menghidrolisis

selulosa menjadi gula reduksi
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3. Metode sakarifikasi dan fermentasi serentak (SSF) lebih baik daripada

metode sakarifikasi dan fermentasi terpisah (SHF).


