
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah utama yang dihadapi manusia seluruh dunia dewasa ini adalah

krisis energi akibat kebutuhan yang terus meningkat sementara cadangan energi

fosil semakin menipis. Untuk menanggulangi masalah ini, pengembangan energi

alternatif merupakan suatu keharusan. Salah satu energi alternatif yang sedang

banyak dikembangkan adalah bioetanol, yakni etanol yang dihasilkan dari

fermentasi gula reduksi.

Bahan baku pada fermentasi gula reduksi menggunakan monosakarida sederhana

seperti glukosa. Glukosa dapat secara langsung difermentasikan menjadi

bioetanol. Namun pada pemakaian secara langsung akan mengurangi ketersediaan

glukosa sebagai bahan pangan sehingga mengakibatkan krisis pangan. Saat ini

sedang dikembangkan metode pembuatan etanol dari polisakarida, seperti pati dan

selulosa. Pati dan selulosa merupakan polisakarida dengan berat molekul yang

besar dan untuk mengubahnya menjadi etanol diperlukan berbagai perlakuan awal

(Srinorakutara et al., 2004)

Teknologi bioetanol berbasis polisakarida sedang banyak dikembangkan. Hal ini

dikarenakan polisakarida tidak termasuk dalam rantai makanan utama. Pati dan

selulosa merupakan  jenis polisakarida yang terdapat di alam dalam jumlah
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melimpah. Pembuatan gula reduksi dari penguraian polisakarida dimungkinkan

melalui proses hidrolisis.

Secara umum ada dua cara yang digunakan untuk menguraikan polisakarida yaitu,

hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatis (Demirbas et al., 2005). Dua cara

hidrolisis ini memang terbukti menghasilkan gula reduksi dan sudah diterapkan

dalam skala industri akan tetapi cara ini membutuhkan biaya tinggi karena

memerlukan energi tinggi untuk pemanasan serta rendemen hidrolisis yang

dihasilkan relatif rendah. Karena rendemen hidrolisis belum maksimal

menyebabkan dilakukannya berbagai metode untuk meningkatkan rendemen

hidrolisis, salah satunya dengan  perlakuan prahidrolisis.

Perlakuan prahidrolisis pada pati sudah pernah dilakukan dengan cara

penyemprotan uap panas (Adrados et al., 2004). Tetapi, cara ini kurang efektif

karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi uap panas. Cara

lainnya sudah pernah dilakukan sebagai perlakuan prahidrolisis adalah

penghalusan dan ultrasonifikasi. Dalam metode penghalusan pada dasarnya hanya

mengubah pati menjadi berukuran kecil. Sedangkan  metode ultrasonifikasi

(Biskup et al., 2005) dinilai kurang efisien karena membutuhkan energi tinggi.

Ketiga metode prahidrolisis  di atas belum optimal karena tidak dapat mengubah

karakteristik molekul pati. Metode elektrolisis dikaji sebagai perlakuan

prahidrolisis  pada penelitian ini karena  sudah terbukti dapat mendegradasi

senyawa-senyawa organik pada zat warna tekstil (Szpyrkowicz et al 1996; Tores

et al., 2005).  Sehingga metode ini dinilai dapat mengubah karakteristik molekul-
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molekul pati dengan reaksi oksidasi dan reduksi pada elektroda, dimana pati akan

mengalami reaksi oksidasi menghasilkan garam-garam karboksilat.

Metode elektrolisis tidak memerlukan bahan-bahan kimia lain. Satu-satunya yang

diperlukan adalah kebutuhan energi listrik. Pengaruh potensial akan dipelajari

dengan melakukan percobaan pada potensial yang berbeda, yakni 2, 4, 6, 8, dan

10 volt, sedangkan pengaruh waktu akan dipelajari dengan melakukan percobaan

dengan waktu kontak yang berbeda, yakni  30, 60, 90, dan 120 menit.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah apakah perlakuan

elektrokimia yang diterapkan mampu mengubah karakteristik molekul pati yang

berkaitan dengan kemudahannya untuk dihidrolisis.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mempelajari potensial dan waktu kontak elektrolisis dalam  mendegradasi

senyawa-senyawa organik pada pati.

2. Mempelajari pengaruh potensial dan waktu kontak elektrolisis dalam

mengoptimalkan rendemen hidrolisis sebagai perlakukan prahidrolisis pati.

D. Manfaat Penelitian
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Metode ini dapat dikembangkan secara luas sebagai perlakuan prahidrolisis

sehingga akan mengoptimalkan rendemen hidrolisis dan menekan biaya produksi.

Dengan meningkatnya rendemen hidrolisis, yaitu glukosa, maka diharapkan dapat

meningkatkan ketersediaan bahan baku pembuatan  bioetanol sebagai hasil

fermentasi glukosa.


