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ABSTRAK

KAJIAN PERLAKUAN AWAL SECARA BASA DAN ENZIMATIS 
UNTUK  MENGHIDROLISIS AMPAS TEBU MENJADI GULA REDUKSI

Oleh

REFI ARIOEN

Ampas tebu merupakan salah satu limbah padat pabrik gula. Ampas tebu 

mengandung lignoselulosa dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi 

bioetanol. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menemukan kondisi 

(konsentrasi basa, waktu dan suhu) degradasi lignin, (2) untuk menemukan 

konsentrasi substrat dan waktu inkubasi terbaik dalam hidrolisis holoselulosa

ampas tebu secara enzimatik menjadi gula reduksi.

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap; yaitu tahap degradasi lignin dan 

tahap hidrolisis holoselulosa ampas tebu menjadi gula reduksi. Pada tahap 

pertama, ampas tebu direndam dalam larutan basa (NaOH, H2O2) dalam berbagai 

konsentrasi, dan pada berbagai suhu dan waktu degradasi. Setelah degradasi, 

sampel diambil untuk menentukan tingkat degradasi lignin. Pada tahap kedua,

3.75% - 6.25% holoselulosa ampas tebu dihidrolisis dengan 10 FPU enzim 

selulase selama  0 – 24  jam pada pH 4.8, suhu 50oC, dan goyangan 200 rpm. 

Setelah inkubasi, sampel diambil dan kadar gula reduksi ditentukan.  Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kondisi degradasi lignin ampas tebu 



Ampas tebu, perlakuan awal basa, gula reduksi, hidrolisis enzimatik, 
NaOH.

terbaik (tingkat degradasi > 99%) terjadi pada perlakuan awal NaOH 1 M dengan 

waktu degradasi 15 menit pada suhu 121oC dan (2) perlakuan hidrolisis terbaik 

terjadi pada perlakuan 6,25% substrat (holoselulosa ampas tebu) dan lama 

hidrolisis 18 jam. Gula reduksi yang dihasilkan dari perlakuan tersebut adalah

19.29g/L dan jumlah karbon ampas tebu yang terkonvesi menjadi gula reduksi 

hanya  12,4%.

Kata kunci :



ABSTRACT

STUDY OF ALKALI  AND ENZYMATIC  PRETREATMENTS ON
SUGARCANE BAGASSE TO PRODUCE REDUCED  SUGAR

By

REFIARIOEN

Sugarcane bagasse is one of solid waste from sugar factories. It contains

lignocelluloses that can be hydrolyzed into reduced sugar.  Objectives of this 

study were to find out (1) the best condition (alkali concentration, lignin 

degradation time and temperature) of bagasse lignin degradation, and (2) the best

substrate concentration and  enzymatic incubation time for hydrolyzing   baggase 

holocelluloses into reduced sugar.  

This study was performed into two phases, namely lignin degradation and 

enzymatic hydrolysis.  During the former phase, sugarcane bagasse was immersed 

in alkali (NaOH, H2O2) solution at a variety of concentrations for a variety of 

times and temperatures. After degradation, samples were taken and analyzed for 

degree of lignin degradation.  During the latter phases, 3.75% - 6.25% baggase 

lignocelluloses were hydrolyzed with 10 FPU cellulase enzyme for 0 – 24 hours at 

pH 4.8, 50oC, and 200 rpm. After hydrolyzation process, samples were taken and 

analyzed for determining their reduced sugar contents.  Collected data were 

analyzed descriptively and presented graphycally.   Results of this study shown 

that (1) the best condition for lignin degradation (> 99% lignin degraded) was  

immersion of the sugarcane baggase into 1.0 M NaOH solution at 121 oC for 15 



minutes, and (2) the best treatment for sugarcane bagasse enzymataic hydrolysis 

was a substrate concentration of 6.25% and a hydrolysis time of 18 hours.  The 

hydrolysis treatment yielded a reduced sugar content of 19.29g/L and a bagasse 

carbon conversion of 12,4%.

Key words: alkali, bagasse, pretreatment, NaOH, enzymatic hydrolysis.
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