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III. BAHAN DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian,

Laboratorium Mikrobiologi Hasil Pertanian dan Laboratorium Pengolahan

Limbah Agroindustri Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Lampung pada bulan Januari – Mei 2015

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ampas jus (ampas)

nanas yang diperoleh dari industri pengolahan nanas di Lampung Tengah, enzim

sellulase (SQzyme CS P-acid cellulase), natrium hidroksida (NaOH), air suling,

asam sulfat (H2SO4), ragi roti- Sacharomyces ceriviceae (merk: Fermipan,

produksi PT. Sangra Ratu Boga) dan bahan-bahan analisis seperti : natrium

thiofosfat, kalium iodida, natrium karbonat anhidrat, tembaga II sulfat pentahidrat

dan kalium iodat produksi PT. Merck yang diperoleh dari Jurusan Teknologi Hasil

Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Alat-alat yang digunakan antara lain waterbath (Polyscience),

mikropipet 1000µL (Thermo Scientific, Finnpipette F3), oven (Philip Harris Ltd),

timbangan 4 digit (Mattler M3000 Swiszerlan), grinder (Thomas Scientific), hot

plate (Cimerec3), sentrifuge (Thermo Electron Corporation, Model IEC Centra

CL2, made in China), autoklaf, spektrofotometer (Milton Ray Company), vakum
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evaporator (EYELA 1L Rotary Evaporator N-1110 series), Piknometer

(Assistant) dan glasswares.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan dengan menggunakan

perlakuan tunggal. Tahap pertama adalah tahap perlakuan awal (pretreatment)

bahan baku secara basa. Tahap kedua yaitu hidrolisis enzimatis dengan perlakuan

konsentrasi enzim selulase. Tahap ketiga yaitu tahap fermentasi dengan perlakuan

dua metode produksi bioetanol.  Data hasil analisis tiap tahap disajikan dalam

bentuk tabel dan grafik dan dibahas secara deskriptif.

3.3.1. Tahap Perlakuan Awal

Tahap perlakuan awal ampas jus industri nanas menggunakan NaOH

yang terdiri atas 5 taraf konsentrasi, yaitu 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2 M yang dilakukan

sebanyak tiga kali ulangan pada suhu 121°C selama 15 menit. Komponen

lignoselulosa ampas jus nanas dianalisis sebelum dan setelah perlakuan. Hasil

terbaik dari tahap ini kemudian dilanjutkan ke tahap hidrolisis enzimatis.

3.3.2. Tahap Hidrolisis Enzimatis

Tahap hidrolisis enzimatis dilakukan pada konsentrasi enzim selulase 0,

15, 20, 25, 30 dan 35 FPU pada pH 4,8 pada suhu 50°C selama 18 jam dengan

kecepatan goyangan 150 rpm yang dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Sampel

yang telah dihidrolisis kemudian dianalisis kadar gula reduksinya. Hasil terbaik

dari perlakuan variabel konsentrasi enzim tersebut dilanjutkan ke tahap

fermentasi.
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3.3.3. Tahap Fermentasi

Pada tahap ini fermentasi dilakukan dengan dua metode yaitu SHF dan

SSF. Pada metode SHF, ampas jus nanas yang telah diberi perlakuan awal dengan

NaOH dan dihidrolisis enzimatis kemudian difermentasi  menggunakan

Saccaromyces ceriviceae dengan konsentrasi 10% (b/v) dan diinkubasi pada suhu

30oC selama 72 jam yang dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Sedangkan, pada

metode SSF ampas jus nanas yang telah diberi perlakuan awal dengan perlakuan

terbaik kemudian dihidrolisis dan difermentasi secara bersamaan dengan

konsentrasi enzim perlakuan terbaik dan fermentasi  menggunakan Saccaromyces

ceriviceae dengan konsentrasi 10% (b/v) dan diinkubasi pada suhu ruang selama

72 jam.  Sampel hasil inkubasi dengan metode SHF dan SSF tersebut dianalisis

kadar etanolnya.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Bahan Baku

Persiapan bahan baku dilakukan berdasarkan penelitian Nawaswong et al.

(2012) yang dimodifikasi. Ampas jus nanas dicuci dengan air suling hingga besih

kemudian dicacah dan dikeringkan pada oven blower bersuhu 60oC. Setelah

kering, sampel digrinder hingga ukuran ± 1 mm kemudian dihaluskan kembali

dengan blender. Setelah itu, sampel diayak dengan saringan tepung dan disimpan

dalam plastic (Gambar. 15).
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Pengeringan dengan sinar matahari hingga renyah

Gambar 15. Persiapan bahan baku (Nawaswong dkk., 2012 yang dimodifikasi)

3.4.2. Tahap Perlakuan Awal

3.4.2.1. Optimasi Perlakuan Awal dengan NaOH

Ampas jus nanas berbentuk serbuk ditimbang sebanyak 4 g dimasukan

dalam erlenmayer ukuran 100 mL, kemudian diberi larutan NaOH dengan

kosentrasi 0, 0,5, 1,0, 1,5 dan 2,0 M sebanyak 80 mL (1:20 b/v) (Septiyani, 2011).

Larutan tersebut dihomogenisasi menggunakan shaker dengan kecepatan 100 rpm

selama 3 menit dan dipanaskan dipanaskan pada suhu 121 oC selama 15 menit.

Setelah itu, ampas jus nanas dicuci dan dibilas mengunakan air suling sebanyak

800 mL (1:20) (Septiyani, 2011).  Kemudian residu dikeringkan dalam oven pada

suhu 60oC selama 24 jam.  Residu ampas jus nanas tersebut dianalisis kadar

selulosa, hemiselulosa dan ligninnya menggunakan metode  Chesson dalam Datta

(1981) (Gambar. 16).

Penyimpanan di dalam desikator

Pengeringan hingga berat konstan dengan oven

Pengecilan ukuran dengan grinder dan blender hingga
berbentuk serbuk

Limbah padat pabrik pengalengan nanas
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Gambar 16. Perlakuan awal berbagai konsentrasi NaOH pada suhu 121oC
(Septiyani, 2011)

3.4.3. Tahap Hidrolisis Enzimatis

3.4.3.1. Pembuatan Kurva Standar Glukosa

Sepuluh gram glukosa anhidrat dilarutkan dalam 100 mL aquadest

menghasilkan larutan 10% glukosa. Kemudian dilakukan pengenceran hingga

didapat larutan 2%, 4%, 6%, 8% dan 10% glukosa. Masing – masing larutan

diencerkan kembali sebanyak 100x dengan menambahkan 0,1 mL larutan dalan

99,9 aquadest. Setelah pengenceran dilakukan masukan 0,5 mL masing – masing

larutan kedalam tabung reaksi. Larutan blanko dibuat dengan larutan aquadest

dimasukan dalam tabung reaksi (Septiyani, 2013).

4 g limbah padat pabrik pengalengan nanas
dimasukkan ke dalam erlenmeyer ukuran 100mL

Homogenisasi dengan shaker
100 rpm selama 3 menit

Penyaringan dengan kain saring

Pencucian dan pembilasan dengan air suling
sebanyak 800 mL

Perendaman dalam NaOH konsentrasi 0, 0,5, 1,0, 1,5 dan
2,0 M sebanyak 40 mL (1:20)

Pemanasan pada autoclave 121oC 15 menit)

Filtrat

Residu dianalisis kadar selulosa, hemiselulosa dan lignin
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Tabung – tabung reaksi berisi larutan ditambah 0,5 mL reagensia Nelson

kemudian dipanaskan secara bersamaan pada suhu 80-100oC hingga terbentuk

larutan merah bata (paling pekat pada konsentrasi 10%). Larutan dalam tabung

reaksi yang telah dingin ditambahkan 0,5 mL reagensia arsenomolybdad dan

digojlok hingga tercampur  rata dan terbentuk warna biru. Setelah itu larutan

diencerkan dengan menambahkan 3 mL aquadest. Larutan yang telah encer siap

diukur absorbansinya dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540

nm. Hasil absorbansi diplot dengan konsentrasi glukosa sehingga terbentuk kurva

standar (Hasanah dan Putra, 2010).

3.4.3.2. Uji Aktifitas Enzim Selulase

Sebanyak 20 gram enzim selulase serbuk diencerkan dalam 100 mL

aquadest (20%). Filtrat yang terbentuk disaring dan dibuang padatannya.

Kemudian dilakukan berbagai pengenceran dengan buffer sitrat. Pada tabung

reaksi, dimasukan substrat kertas saring Whatman No.1 berukuran 1cmx6cm yang

telah dipotong kecil – kecil. Sebanyak 1 mL buffer sitrat 0,05M ditambahkan ke

dalam tabung dan ditambahkan 0,5 mL enzim dengan berbagai pengenceran.

Tabung inkubasi tersebut selama 60 menit dalam suhu 50oC. Filtrat dianalisis

gula reduksinya. Hasil pengenceran yang menghasilkan gula reduksi 2 mg/mL

dimasukan kedalam rumus perhitungan konsentrasi aktifitas enzim (Lampiran 3)

(Audney dan Baker, 1996).

3.4.3.3. Optimasi Hidrolisis Enzimatis

Sebanyak 0,375 gram (7,5%) residu ampas jus industri nanas yang

telah diberi perlakuan awal NaOH, dimasukan dalam tabung reaksi 50 mL dan
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ditambahkan buffer citrat 0,05M sebanyak 4,2 mL mL pH 4.8 kemudian

ditambahkan enzim selulase sebanyak 0,8 mL dengan masing-masing dengan

konsentrasi 0, 15, 20 , 25, 30 dan 35 FPU. Sampel tersebut diinkubasi di dalam

shaker waterbath 150 rpm pada suhu 50oC selama 18 jam. Filtrat sampel yang

telah dihidrolisis tersebut dianalisis kadar gula reduksi menggunakan Metode

Nelson-Somogyi (Gambar. 17) (Septiyani, 2013).

Gambar 17. Hidrolisis enzimatis (Septiyani, 2011 yang dimodifikasi)

3.4.4. Tahap Fermentasi

3.4.4.1. Persiapan Kultur Antara

Sebanyak 3,25 gram media YPD Agar (1% yeast extract, 2% pepton,

2% dextrose dan 1,5% agar) dilarutkan dalam 50 mL aquadest dan dihomogenkan

menggunakan hotplate dan magnetic stirer hingga larutan menjadi bening.

Larutan media YPD Agar tersebut disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu

121oC selama 15 menit. Media YPD 10 mL yang telah disterilisasi dituang ke

0,375 g residu kulit nanas dimasukkan kedalam tabung
reaksi ukuran 10 mL

Penambahan enzim selulase (20%) 0,8 mL masing-masing
dengan konsentrasi 0, 15, 20, 25, 30 dan 35 FPU

Inkubasi pada shaker waterbath 150 rpm pada suhu 50 oC
selama 18 jam

Filtrat dianalisis kadar gula reduksi

Penambahan buffer citrate 4,2 mL
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dalam tabung reaksi ukuran 20 mL dan didinginkan dalam keadaan miring hingga

memadat pada kondisi steril.

Sebanyak 1 gram ragi roti (Saccaromyces ceriviceae) dilarutkan dalam 10 mL

aquadest steril dan dihomogenkan menggunakan vortex.  Sebanyak 1 loop larutan

ragi digoreskan pada media agar miring lalu diinkubasi pada suhu 30oC selama 48

jam. Sebanyak 2 loop ragi dari media agar miring diinokulasikan pada 50 mL

larutan media YPD Broth steril kemudian diinkubasi pada suhu 30oC selama 48

jam. Larutan tersebut disebut kultur kerja dan akan diinokulasikan pada filtrat

hasil hidrolisis ampas jus industri nanas. Hasil hidrolisis perlakuan terbaik

disaring dengan kertas saring kemudian diambil filtratnya kemudian diuji gula

reduksinya.

3.4.4.2. Fermentasi Metode SHF

Sebanyak 40 mL filtrat hasil hidrolisis dimasukkan kedalam erlenmeyer

berukuran 100 mL yang telah disterilisasi. Sebanyak 4 ml (10%) kultur antara

diinokulasikan kedalan larutan filtrat tersebut lalu diinkubasi pada suhu 30oC

selama 72 jam. Hidrolisat yang telah difermentasi dievaporasi pada evaporator

vakum pada suhu 45 oC, lalu dianalisis kadar etanolnya dengan metode berat jenis

menggunakan Piknometer (Mardoni, 2008; Perez-Sarinana et al., 2015 )

(Gambar.18).
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Gambar 18. Fermentasi terpisah (SHF) (Septiyani, 2014 yang dimodifikasi)

3.4.4.3. Fermentasi Metode SSF

Sakarifikasi dan fermentasi serentak (SSF) dengan prehidrolisis dilakukan

hampir sama dengan Fermentasi Terpisah (SHF), namun tidak ada pemisahan

filtrat setelah hidrolisis dengan penyaringan. Metode SSF dengan prehidrolisis

dilakukan berdasarkan metode Sutikno (2010) yang dimodifikasi. Sampel yang

sudah dipretreatment dengan konsentrasi NaOH terbaik kemudian ditimbang

sebanyak 3 gram (substrat 7,5%) dan dimasukan kedalam erlenmeyer 100 mL.

Sebanyak 33,6 mL buffer sitrat 0,05 M dengan pH 4,8 ditambahkan ke dalam

erlenmeyer yang kemudian ditutup sumbat dan disterilisasi dengan autoclave pada

suhu 121oC selama 15 menit.  Larutan steril kemudian didinginkan hingga suhu

ruang dan ditambahkan enzim selulase dengan konsentrasi terbaik sebanyak 6,4

mL. Hidrolisis dilakukan pada suhu 50oC dan goyangan 150 rpm selama 18 jam.

Setelah 18 jam, Erlenmeyer didinginkan kembali pada suhu ruang kemudian

Inkubasi pada inkubator pada suhu 30oC
selama 72 jam

Evaporasi dengan evaporator vakum pada suhu 45oC

Penambahan 4 ml inokulum
kultur antara (10%)

40 mL filtrat kulit nanas hasil hidrolisis enzimatis
dimasukkan kedalam erlenmeyer ukuran 100 ml

Pengukuran kadar etanol filtrat
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ditambahkan kultur antara sebanyak 4 mL (10% v/v). Fermentasi dilakukan

didalam inkubator suhu 30oC selama 72 jam. Hidrolisat yang telah difermentasi

dievaporasi pada evaporator vakum pada suhu 45oC, lalu dianalisis kadar

etanolnya dengan metode berat jenis menggunakan  Piknometer (Mardoni, 2008;

Perez-Sarinana et al., 2015) (Gambar 19).

Gambar 19. Fermentasi Serentak dengan Prehidrolisis (Sutikno, 2010 yang
dimodifikasi)

9,37 g sampel hasil terbaik perlakuan awal (substrat
7,5% m/v)

Penambahan starter 4 mL (10% v/v)

Inkubasi pada suhu 30oC selama 72 jam

Sterilisasi 121oC selama 15 menit

Ditambahkan 2,5 mL media cair dan buffer Na-citrat 0,05 M sampai 84 mL

pendinginan hingga suhu ruang dan penambahan enzim selulase konsentrasi terbaik sebanyak

6,4 mL mL

Hidrolisis kultur pada suhu 50oC pada shaker 150 rpm selama 18 jam

Sterilisasi 121oC selama 15 menit

Penambahan buffer Na-citrat 0,05 M sebanyak 33,6 mL

Evaporasi dan kondensasi dengan evaporator vakum pada suhu 45oC

Kondensat diukur kadar etanolnya
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3.5. Pengamatan

3.5.1. Analisis Lignoselulosa

Satu gram sampel hasil pretreatment basa yang sudah dikeringkan

hingga berat konstan dimasukan dalam Erlenmeyer 250 mL. Sebanyak 150 mL

aquadest ditambahkan kemudian sampel direndam selama 2 jam pada suhu 1000C

dan disaring dengan kertas saring sambil dibilas dengan aquades hingga filtrat

menjadi bening. Kertas saring dan residu dikeringkan hingga berat konstan. Berat

konstan tersebut dikurangi dengan berat kertas saring awal disebut berat A.

Residu berat A dimasukan ke Erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan

150 mL H2SO4 1 N, direndam selama 2 jam dalam suhu 1000C. Larutan disaring

dan dibilas dengan aquadest ±300 mL hingga filtrat kembali menjadi jernih.

Residu dan kertas saring kemudian dikeringkan hingga berat konstan. Berat

konstan tersebut dikurangi berat kertas saring awal disebut berat B.

Residu berat B dimasukan dalam Erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan

H2SO4 72% sebanyak 10 mL dan disimpan pada suhu ruang selama 4 jam. Setelah

itu, 150 mL H2SO4 1 N ditambahkan dan direndam selama 2 jam pada suhu 1000C

lalu disaring dengan kertas saring sambil dibilas aquadest ±300 mL sampai filtrat

jernih. Residu dan kertas saring dikeringkan hingga berat konstan. Berat konstan

dikurangi dengan berat kertas saring awal disebut berat C. Sampel berat C

kemudian diabukan pada suhu 4000C selama 6 jam dan diperoleh berat abu

sebagai berat D (Gambar 20).

Perhitungan kadar komponen lignoselulosa yang terukur dari berat A,

B, C dan D dilakukan berdasarkan metode TAPPI T264 cm tes standar-97

(TAPPI, 2007).
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Gambar 20. Analisis Lignoselulosa (Chesson dalam Datta 1981)

1 gram limbah padat pabrik pengalengan nanas hasil
pretreatment dimasukan kedalam erlenmeyer 250 mL

Penyaringan dengan kertas saring dan pembilasan dengan
aquades ±200 mL hingga filtrat jernih

Pamanasan dengan dipenagas air suhu 100oC selama 2 jamAquadest 150
mL

Residu Berat A

Residu Berat B

Penyimpanan dalam suhu ruang selama 4 jam

Filtrat

H2SO4 1N
150 mL

Penyaringan dengan kertas saring dan pembilasan dengan
aquades ±300 mL hingga filtrat jernih

Pamanasan dengan dipenagas air suhu 100oC selama 2 jam

H2SO4 72%
150 mL

Residu berat C

Timbang berat D

Pengabuan dengan furnce suhu 600oC 6 jam

H2SO4 1N
150 mL

Penyaringan dengan kertas saring dan pembilasan dengan
aquades ±300 mL hingga filtrat jernih

Pamanasan dengan dipenagas air suhu 100oC selama 2 jam

Filtrat

Filtrat
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3.5.2. Analisis Gula Reduksi

Filtrat hasil hidrolisis di encerkan 25 kali dengan menambahkan 0,1 mL

dalam 2,4 mL aquades. Sebanyak 0,5 mL hasil pengenceran dimasukan dalam

tabung reaksi.  Reagensia Nelson ditambahkan sebanyak 0,5 mL kedalam tabung

reaksi. Setelah itu, tabung reaksi dipanaskan secara bersamaan pada suhu 90-

100oC hingga terbentuk larutan merah bata kemudian didinginkan. Larutan dalam

tabung reaksi yang telah dingin kemudian ditambahkan 0,5 mL reagensia

arsenomolybdad dan digogjlok hingga tercampur  rata dan terbentuk warna biru.

Setelah itu dilakukan pengenceran dengan menambahkan 3 mL aquadest. Larutan

yang telah encer siap diukur absorbansinya dengan spektrofotometer dengan

panjang gelombang 540 nm (Metode Nelson-Somogyi dalam Hasanah dan Putra,

2010).

3.5.3. Analisis Kadar Bioetanol

Analisis kadar bioetanol dilakukan dengan metode berat jenis

menggunakan alat Piknometer (Mardoni, 2008; Perez-Sarinana et al., 2015 yang

dimodifikasi). Penentuan kadar etanol dilakukan dengan kurva standar etanol

yang dibuat dari hasil regresi kadar etanol dari larutan baku (0%, 1%, 2%, 3% dan

4%) yang telah diukur berat jenisnya.

Larutan baku dibuat dengan memasukan 1, 2, 3, dan 4 mL etanol p.a 96%

kedalam labu ukur 100 mL kemudian ditambahkan akuades hingga tera.  Masing

– masing larutan baku diukur dan dihitung berat jenisnya kemudian diplot dengan

kadar etanol sehingga membentuk kurva standar.  Berat jenis dihitung dengan

rumus:
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berat jenis sampel = berat larutan baku didalam piknometerberat akades didalam piknometer
Suhu pengukuran berat jenis disuaikan dengan jenis piknometer yakni

200C. Piknometer 50 mL dibersihkan menggunakan aseton kemudian dibersihkan

dan dikeringkan hingga konstan. Piknometer kering dan bersih ditimbang dan

dicatat beratnya.  Sebanyak 50 mL akuades didinginkan hingga suhu ±15oC.

Piknometer diisi dengan aquades secara hati – hati hingga penuh dan ditutup

dengan tutup yang dilengkapi thermometer hingga air keluar sedikit pada puncak

pipa kapiler.  Piknometer dibersihkan kembali dengan kertas tisu dan ditunggu

hingga suhu thermometer mencapai 200C.  Piknometer yang berisi akuades

dengan suhu 200C segera ditimbang dan dicacat beratnya.  Berat jenis akuades

dihitung dengan mengurangi berat akuades bersama piknometer dengan berat

piknometer kosong dibagi dengan volume piknometer (50 mL).  Cara yang sama

dilalukan juga dengan larutan baku etanol dan kondensat hasil fermentasi yang

sudah dievaporasi vakum dan didestilasi.


