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ABSTRACT

STUDY OF BENENG TARO TUBER HYDROLYSIS TO PRODUCE
REDUCING SUGAR AS RAW MATERIAL BIOETHANOL

BY

FENTI VISIAMAH

This study was conducted to assess the most appropriate method or hydrolysis of
beneng taro tuber to optimize the production of bioethanol, with the purpose to
investigate the effect of pHs, times, and temperatures on reducing sugar
produced. The concentration of reducing sugar was determined using UV-Vis
spectrophotometer.  The result obtained indicated that the optimum amount of
reducing sugar (910,875 mg/L ) was achieved at pH 2, hydrolysis time of 3 hours
and temperature of 90oC. Fermentation of reducing sugar using the powdered
bark of raru plant produced 0,18765 % (v/v) of bioethanol and fermentation using
Saccharomyces cerevisiae produced 0,2116% (v/v) of bioethanol.

Keyword: Beneng taro tuber, hydrolysis, reducing sugar, bioethanol, raru plant,
Saccharomyces cerevisiae



ABSTRAK

STUDI HIDROLISIS UMBI TALAS BENENG UNTUK MENGHASILKAN
GULA REDUKSI SEBAGAI BAHAN BAKU BIOETANOL

Oleh

FENTI VISIAMAH

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji metode hidrolisis yang paling sesuai pada
umbi talas beneng sebagai upaya optimalisasi produksi bioetanol dari umbi talas
beneng dengan mempelajari pengaruh tiga variable yakni pH, waktu, dan suhu
terhadap gula reduksi yang dihasilkan. Kadar gula reduksi yang dihasilkan
ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kondisi optimum hidrolisis terjadi pada pH 2, waktu
hidrolisis 3 jam, dan suhu 90oC dengan kadar gula reduksi yang dihasilkan sebesar
910,875 mg/L. Uji fermentasi hidrolisat menggunakan serbuk kulit kayu raru
menghasilkan bioetanol sebesar 0,18765 % (v/v), sedangkan uji fermentasi
hidrolisat menggunakan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan bioetanol
sebesar 0,2116% (v/v).

Kata kunci: umbi talas beneng, hidrolisis, gula reduksi, bioetanol, kayu raru,
Saccharomyces cerevisiae
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bioetanol masih menjadi salah satu sumber energi yang diprioritaskan dalam

pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan. Hal ini terlihat dari

rencana pengembangan energi oleh badan pengkajian dan penerapan teknologi

tahun 2014-2035 yang masih menjadikan bioetanol sebagai pusat perhatian.

Banyak hal yang mendasari terus dilakukannya pengembangan bioetanol,

diantaranya pemanfaatan bioetanol yang cukup luas sebagai bahan bakar baik

secara langsung ataupun sebagai campuran bensin yang dikenal dengan nama

gasohol (Chen et al., 2011). Selain itu, bioetanol juga dapat dijadikan sebagai

bahan baku biodiesel dengan reaksi transesterifikasi. Bioetanol adalah bahan

bakar yang ramah lingkungan karena mudah diuraikan secara biologis (Balat,

2011). Bioetanol juga dapat mengurangi gas buang karbon monoksida (CO) dan

memiliki nilai oktan yang tinggi (Chen et al., 2011).

Bahan baku pembuatan bioetanol pada dasarnya adalah karbohidrat baik yang

dapat langsung difermentasi menjadi etanol ataupun yang harus melalui

praperlakuan seperti hidrolisis terlebih dahulu untuk menghasilkan gula pereduksi

yang selanjutnya dapat difermentasi menjadi etanol. Dalam dunia industri
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bioetanol di Indonesia, bahan baku yang digunakan masih terbatas pada tetes tebu

(molasses) dan ubi kayu (singkong) yang persediaannya tidak sebanding dengan

kebutuhan bioetanol, karena kedua bahan baku di atas juga dimanfaatkan untuk

tujuan lain misalnya pangan.  Selama kurun waktu terakhir, beberapa bahan baku

alternatif yang berpotensi untuk pembuatan bioetanol telah dikembangkan mulai

dari bahan berpati seperti sorgum (Chen et al., 2012) hingga selulosa seperti

onggok (Sari, 2013; Septarini, 2013; Simanjuntak et al., 2014), sekam padi

(Dagnino et al., 2013), jerami gandum (Govumoni et al., 2013), bagase tebu

(Sindhu et al., 2010; Rocha et al., 2012), dan kapas (Fockink et al., 2015).

Namun hingga saat ini, bahan baku berpati masih menjadi prioritas karena proses

pengolahannya yang lebih mudah serta memerlukan biaya yang lebih sedikit

(Astuti, 2014).

Selain bahan baku di atas, di Indonesia terdapat banyak bahan berpati potensil

yang belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah talas. Talas

merupakan umbi-umbian yang dapat dijumpai hampir di seluruh kepulauan

Indonesia dan tersebar dari tepi pantai hingga ke pegunungan, baik yang liar

maupun dibudidayakan. Talas memiliki potensi yang tinggi sebagai bahan baku

bioetanol karena umbi talas mengandung pati sekitar 72-85,6% (Apriani dkk.,

2011, Braide et al., 2011; Ndabikunze et al., 2011; Adejumo et al., 2013;

Alcantara et al., 2013). Selain itu, talas juga dapat tumbuh dengan mudah di

berbagai tempat dan kondisi. Talas memiliki banyak varietas seperti talas sente,

talas bogor, talas sutera, talas bentul, dan talas beneng. Pada penelitian ini

digunakan talas beneng (Xantoshoma undipes) karena talas ini memiliki ukuran

yang besar dengan kadar pati yang cukup tinggi namun kurang termanfaatkan
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sebagai tanaman pangan karena kandungan oksalatnya yang juga tinggi (Lestari

dan Susilawati, 2015).

Dalam pembuatan bioetanol, umbi talas harus dihidrolisis terlebih dahulu untuk

menghasilkan gula pereduksi yang selanjutnya difermentasi sehingga

menghasilkan etanol. Terdapat beberapa metode hidrolisis yang telah

dikembangkan yaitu metode hidrolisis asam (Simanjuntak et al., 2014), basa

(Pulidindi et al., 2014) dan hidrolisis enzimatis (Govumoni et al., 2013; Zhu et

al., 2013). Metode hidrolisis yang banyak digunakan adalah hidrolisis asam dan

basa karena lebih mudah prosesnya serta memerlukan biaya yang lebih sedikit

dibandingkan hidrolisis enzimatis. Adapun asam yang telah digunakan pada

penelitian sebelumnya seperti asam format (HCOOH) (Sindhu et al., 2010), asam

sulfat (H2SO4) (Dagnino et al., 2013; Simanjuntak et al., 2014), dan asam klorida

(HCl) (Kumar et al., 2013; Pulidindi et al., 2014), sedangkan untuk basanya

seperti kalium hidroksida (KOH) (Zhu et al., 2013) , kalsium hidroksida

(Ca(OH)2) (Xu et al., 2011), natrium hidroksida (NaOH) dan amonia (NH3)

(Chaudhary et al., 2012). Dalam penelitian ini upaya untuk mengetahui kondisi

hidrolisis yang sesuai untuk talas beneng dilakukan dengan perlakuan hidrolisis

terhadap talas beneng menggunakan asam dan basa pada suhu dan waktu tertentu.

Pada penelitian sebelumnya, Simanjuntak et al. (2014) melaporkan bahwa untuk

hidrolisis limbah padat tapioka dibawah pengaruh ultrasonikasi didapatkan

kondisi optimum yaitu pada pH 2, waktu hidrolisis 90 menit, dan suhu 80 0C,

dengan kadar gula reduksi yang diperoleh sebesar
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801 mg/L. Selanjutnya gula reduksi yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif

dengan uji fehling dan secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis

menggunakan reagen dinitrosalisilat (DNS).

Gula reduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis umbi talas selanjutnya

difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan serbuk kulit kayu raru.

Penggunaan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae ini telah umum

digunakan serta diketahui mampu menghasilkan etanol dengan rendemen yang

cukup tinggi (Walker, 2011; Yadav et al., 2011). Penggunaan kulit kayu raru

didasarkan pada pemanfaatannya untuk fermentasi nira menjadi tuak (minuman

tradisional) yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat, khususnya etnik Batak.

Kayu raru diketahui mengandung mikroba endofitik yang berperan dalam

fermentasi gula pereduksi menjadi etanol (Simanjuntak dkk., 2013). Penentuan

gula reduksi dilakukan secara kualitatif dengan uji fehling dan secara kuantitatif

dengan spektrofotometer UV-Vis, sedangkan bioetanol yang dihasilkan dari

fermentasi dianalisis secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis

dan kromatografi gas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari hidrolisis umbi talas beneng dengan asam dan basa untuk

mendapatkan metode hidrolisis yang paling sesuai.

2. Melakukan uji fermentasi hidrolisat umbi talas beneng menggunakan

Saccharomyces cerevisiae dan serbuk kulit kayu raru.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan potensi

talas beneng sebagai bahan baku alternatif untuk produksi bioetanol, serta

mengembangkan kulit kayu raru sebagai agen fermentasi alternatif.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bioetanol

Bioetanol adalah etanol (etil alkohol) yang dihasilkan dari proses fermentasi gula

reduksi dengan bantuan mikroba, berbeda dari segi pembuatan dengan etanol

sintesis yang umumnya diproduksi dari sumber petrokimia.  Pati dihidrolisis

menjadi gula dan kemudian gula difermentasi oleh ragi dan berubah menjadi

etanol yang dimurnikan dengan distilasi. Sifat fisika-kimia dari etanol ditunjukan

dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sifat fisika-kimia etanol

Keterangan Nilai
Rumus molekul C2H5OH
Massa molekul 46,07 g/mol
Penampakan cairan tak berwarna (diantara -117oC

dan 78oC)
Kelarutan dalam air Larut
Densitas 0.78 Kg/L
Titik didih 78,5oC
Titik beku -117oC
Titik nyala 12,8oC
Temperatur pembakaran 425oC
Tekanan uap pada 38 0C 50 mmHg
Viskositas pada 20 0C 1,2 mPa
Bilangan oktan 99
Keasaman (Pka) 15,9
Indeks refraktif (nD) pada 25 0C 1,36
(Sumber: Walker, 2010)
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Bahan bakar bioetanol dewasa ini diprioritaskan untuk menjadi pengganti bahan

bakar fosil. Keuntungan yang diperoleh jika menggunakan bioetanol sebagai

bahan bakar diantaranya mengurangi ketergantungan pada minyak,

memungkinkan diversifikasi pertanian, pembakaran pada mesin bersih, toksisitas

rendah, memiliki titik nyala yang lebih tinggi, biodegradabilitas baik, dan rendah

emisi gas penyebab efek rumah kaca (Walker, 2010).

Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai sumber.  Pada dasarnya bioetanol dapat

dihasilkan dari setiap jenis karbohidrat, hanya saja beberapa karbohidrat harus

melalui praperlakuan untuk menghasilkan gula reduksi sebelum dilakukan

fermentasi. Karbohidrat sebagai bahan baku bioetanol dapat dibagi kedalam tiga

kelompok besar yaitu gula, pati, dan biomassa selulosa/lignoselulosa (Walker,

2010).  Dari ketiga kelompok di atas, pati dan biomassa selulosa/lignoselulosa

harus melalui praperlakuan sebelum dilakukan fermentasi sedangkan untuk

golongan gula dapat langsung dilakukan fermentasi untuk menghasilkan

bioetanol. Akan tetapi, penggunaan golongan gula sebagai bahan baku bioetanol

memiliki kendala yaitu ketersediaannya yang terbatas. Selama kurun waktu

terakhir, telah banyak dikembangkan bahan baku bioetanol terutama dari

golongan pati karena proses pengolahannya yang lebih mudah serta memerlukan

biaya yang lebih sedikit dibandingkan selulosa/lignoselulosa.

Bahan baku alternatif yang telah dikembangkan  mulai dari bahan golongan pati

seperti sorgum (Chen et al., 2012), ubi kayu, sagu, dan jagung (Sarkar et al.,

2012) hingga golongan biomassa selulosa/lignoselulosa seperti onggok (Sari,

2013; Septarini, 2013), sekam padi (Dagnino et al., 2013), jerami gandum
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(Govumoni et al., 2013), bagase tebu (Sindhu et al., 2010; Rocha et al., 2012),

dan kapas (Fockink et al., 2015). Selain bahan baku di atas, masih terdapat bahan

baku yang berpotensi namun belum dikembangkan secara luas yaitu umbi talas.

B. Talas Beneng

Talas merupakan salah satu umbi-umbian minor yang dapat dijumpai hampir

diseluruh kepulauan Indonesia dan tersebar dari tepi pantai hingga ke

pegunungan, baik yang liar maupun dibudidayakan. Talas memiliki potensi yang

tinggi sebagai bahan baku bioetanol karena umbi talas mengandung pati sekitar

72-85,6% (Apriani dkk., 2011; Braide et al., 2011; Ndabikunze et al., 2011;

Adejumo et al., 2013; Alcantara et al., 2013). Selain itu, talas juga dapat tumbuh

dengan mudah di berbagai tempat dan kondisi. Talas memiliki beberapa varietas

seperti talas beneng, talas bentul, talas mentega, talas semir, talas hijau, dll.

Varietas talas dapat diketahui dari morfologinya seperti bentuk umbi, panjang

umbi, warna daun, warna batang, dll.

Talas beneng dikelompokkan dalam tiga genus yaitu Colocasia, Xanthosoma, dan

Alocasia dari famili Araceae. Talas beneng termasuk dalam genus Xanthosoma

dengan taksonomi sebagai berikut (Marliana, 2011).

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Ordo : Arales
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Famili : Araceae

Genus : Xantoshoma

Spesies : undipes

Minantyorini dan Hanarida (2002) melaporkan bahwa tanaman talas dapat

dibudidayakan pada daerah tropis dengan curah hujan yang cukup serta tanah

yang lembab dengan suhu tanah sekitar 21-27 oC. Talas dapat hidup  pada dataran

rendah maupun pada ketinggian sampai 2700 m di atas permukaan laut. Talas

beneng (Xantoshoma undipes) merupakan varietas talas yang memiliki ukuran

yang besar dengan kadar pati yang cukup tinggi namun kurang termanfaatkan

sebagai tanaman pangan karena kandungan oksalatnya yang juga tinggi. Apriani

dkk. (2011) dalam penelitiannya melaporkan bahwa umbi talas beneng berwarna

coklat dengan panjang 93 cm dan diameter 13 cm, serta memiliki bobot 16900

gram. Pada umur dua tahun, talas beneng dapat memiliki panjang antara

1,2-1,5 m dengan bobot hingga 40 kg seperti ditunjukan dalam Gambar 1 (Lestari

dan Susilawati, 2015).

Gambar 1. Umbi talas beneng

Talas beneng memiliki kadar pati yang juga tinggi yaitu mencapai 75,62%. Dalam

pati talas beneng, kandungan amilopektinnya lebih tinggi dibanding amilosa
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(Apriani dkk., 2011). Kandungan pati yang tinggi dalam umbi talas beneng

menunjukan bahwa talas beneng berpotensi sebagai bahan baku bioetanol.

C. Pati

Pati merupakan polisakarida simpanan dari makanan yang berasal dari tumbuhan.

Pati tersusun dalam partikel-partikel diskrit dan butiran yang ukuran, bentuk,

morfologi, komposisi, dan struktur molekulnya tergantung pada sumber

tanamannya. Diameter dari butirannya umumnya berkisar antara kurang dari

1 µm hingga lebih dari 100 µm. Granula pati terdiri dari dua homopolimer

glukopiranosa yang berbeda struktur.yaitu amilosa yang terdiri dari unit

D-glukosa yang dihubungkan melalui ikatan glikosidik α-D-(1-4) dan

amilopektin, polimer bercabang dari pati yang terdiri dari unit D-glukosa yang

dihubungkan melalui ikatan glikosidik α-D-(1-4) dan membentuk cabang melalui

ikatan glikosidik α-D-(1-6). Struktur kimia dari amilopektin dan amilosa

ditunjukan dalam Gambar 2

Gambar 2. Struktur kimia (a) amilopektin (b) amilosa
( Walker, 2010)

(a) (b)
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Dalam sebagian besar pati, kandungan amilopektin biasanya lebih tinggi

dibandingkan amilosa (Bertolini, 2010). Kandungan amilosa dalam pati sekitar

20% dan 80% sisanya adalah amilopektin. Terdapat sekitar 250 satuan glukosa

atau lebih per molekul amilosa, sedangkan untuk amilopektin mengandung sekitar

1000 satuan glukosa atau lebih per molekul (Fessenden dan Fessenden, 1986)

D. Hidrolisis Pati

Dalam proses pembuatan bioetanol, pati sebagai bahan baku bioetanol harus

melalui praperlakuan hidrolisis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan tahap

fermentasi. Hidrolisis pati merupakan reaksi antara pati dengan air yang

menyebabkan terjadinya pemecahan molekul pati sehingga dihasilkan gula

reduksi yang berupa glukosa. Metode hidrolisis yang telah dikembangkan yaitu

hidrolisis asam, basa dan enzimatik. Tahapan hidrolisis pati hingga menjadi

etanol secara garis besar sebagai berikut:

Pati air, H+/ OH-/enzim maltosa air, H+/ OH-/enzim D-glukosa enzim etanol

(Fessenden dan Fessenden, 1986).

Hidrolisis asam atau basa adalah hidrolisis yang dilakukan dengan menggunakan

asam atau basa sebagai katalis, sedangkan hidrolisis enzimatik menggunakan

enzim. Pada hidrolisis asam dan basa, jenis asam dan basa sangat berpengaruh

terhadap hasil hidrolisis. Beberapa asam telah banyak digunakan seperti asam

klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan asam format. Selain jenis asam dan basa, hal
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lain yang mempengaruhi hasil hidrolisis adalah konsentrasi dari asam dan basa,

pH, waktu, suhu, dan pengadukan saat proses hidrolisis.

Hidrolisis pati menggunakan asam sulfat dilaporkan oleh Zamora et al. (2010)

yang melakukan hidrolisis pati dari ubi kayu dengan asam sulfat 30 % (w/w) pada

pH 0,8 dan suhu 98 oC selama 4,5 jam. Variasi konsentrasi pati yang digunakan

yaitu 150, 170, dan 190 g/L dengan kecepatan agitasi 200, 400, dan 600 rpm.

Hasil konversi pati menjadi gula reduksi yang optimum diperoleh pada

konsentrasi pati 190 g/L dengan kecepatan agitasi 600 rpm yaitu sebesar 90,5%.

Scholz et al. (2013) dalam penelitiannya juga melakukan hidrolisis menggunakan

asam sulfat (H2SO4) 12 N terhadap pati dari biomassa alga pada pH 1,5 dengan

suhu 121 OC dan tekanan 2 atm selama 2 jam dengan 10 kali putaran. Hasil

konversi menjadi glukosa yang optimum terjadi setelah 8 kali putaran yaitu

sebesar 30%.

Selain asam sulfat, jenis asam yang juga telah digunakan adalah asam klorida

(HCl). Olorunsola et al. (2011) melakukan hidrolisis pati dari ubi jalar

menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 6 N pada suhu 48 dan 54 oC

dengan variasi waktu 6-24 jam. Kondisi optimum untuk menghasilkan gula

reduksi yaitu pada suhu 48 oC selama 12 jam dengan hasil sebesar 97,22%.

Pulidindi et al. (2014) melakukan hidrolisis terhadap selulosa menggunakan asam

klorida dengan variasi konsentrasi yaitu 1; 2,5; 3,14; 5, dan 7,5% dengan

pengaruh radiasi gelombang mikro selama 7 menit. Hasil glukosa tertinggi yang

diperoleh sebesar 0,67 g/g selulosa atau 67%.
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Asam nitrat juga telah dikembangkan untuk hidrolisis, seperti yang dilaporkan

oleh Tutt et al. (2012) yang melakukan hidrolisis terhadap jerami padi

menggunakan asam nitrat (HNO3) dengan konsentrasi 1% pada suhu 50 oC selama

24 jam dengan kadar gula reduksi yang dihasilkan sebesar 30,1%.

Asam yang sama juga digunakan oleh Markou et al.(2013) yang melakukan

hidrolisis karbohidrat dari Spirulina platensis menggunakan asam nitrat (HNO3)

1N, pada suhu 40 °C, 60 °C, 80 °C, dan 100 °C, dengan variasi waktu 0, 10, 20,

30, 40, dan 50 jam. Dilaporkan bahwa gula pereduksi optimum dihasilkan pada

kondisi hidrolisis suhu 100 °C dan waktu hidrolisis 30 jam dengan hasil sebesar

94% dan kadar etanol sebesar 16,32% ± 0,90% (g EtOH / g Biomass).

Selain ketiga jenis asam di atas, hidrolisis asam juga dapat menggunakan asam

format. Sindhu et al. (2010) melakukan hidrolisis terhadap bagas tebu

menggunakan asam format dengan konsentrasi 10-100% (v/v) pada suhu 80, 100,

dan 121 oC. Kondisi optimum dicapai pada suhu 121 oC dan konsentrasi 60 %.

Dengan gula reduksi yang dihasilkan sebesar 0,791 g/g biomassa kering.

Selain hidrolisis asam, hidrolisis menggunakan basa juga telah dikembangkan,

seperti yang dilaporkan oleh Xu et al. (2010) dalam penelitiannya dilakukan

hidrolisis terhadap biomassa lignoselulosa menggunakan natrium hidroksida

(NaOH) dengan konsentrasi 0,5; 1; dan 2% pada suhu 121 oC dengan variasi

waktu 0,25; 0,5; dan 1 jam, pada suhu 50 oC dengan variasi waktu 1, 3, 6, 12, 24,

dan 48 jam, dan pada suhu 21 oC. dengan variasi waktu 1, 3, 6, 12, 24, 48, dan 96

jam. Kombinasi perlakuan terbaik yang menghasilkan gula reduksi optimum

yaitu konsentrasi NaOH 1% pada suhu 121 oC selama 0,5 jam, konsentrasi NaOH
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1% pada suhu 50 oC selama 12 jam, dan konsntrasi NaOH 2 % pada suhu 21 oC

selama 6 jam dengan gula reduksi yang dihasilkan yaitu 425,4; 453,4; 406,2 mg/g.

Harun et al, (2011) dengan basa yang sama melakukan hidrolisis terhadap

biomassa mikroalga dengan variasi konsentrasi 0,5; 0,75; 1; 2; dan 3% (w/v),

variasi waktu 15, 30, 45, dan 60 menit pada temperatur 60, 80, 120, dan 140 oC.

Hasil gula reduksi dan bioetanol optimum dicapai pada kondisi hidrolisis

menggunakan 0,75% NaOH pada suhu 120 oC selama 30 menit dengan hasil

glukosa sebesar 350 mg/g dan etanol sebesar 0,26 g etanol/g alga. Hidrolisis

menggunakan NaOH juga dilakukan oleh Salam et al. (2013) dalam penelitiannya

untuk hidrolisis limbah kertas.  Hidrolisis dilakukan pada pH 13 selama 1,5 jam

pada suhu ruang dengan kadar gula reduksi sebesar 3,3 mg/L.

Selain NaOH, basa lain seperti amonia (NH3) dan kalsium hidroksida (Ca(OH)2)

juga dapat digunakan untuk hidrolisis. Dien et al. (2009) melakukan hidrolisis

terhadap sorgum menggunakan amonia  4% pada suhu 170 oC selama 20 menit.

Hasil konversi etanol yang didapatkan sebesar116 mg etanol/ g. Kalsium

hidroksida (Ca(OH)2) digunakan oleh Wyman et al. (2009) pada penelitiannya

untuk menghidrolisis kayu poplar. Hidrolisis dilakukan pada suhu 160 oC selama

120 menit dengan konsentrasi kalsium hidroksida yang digunakan adalah 20 %.

Dilaporkan bahwa glukosa yang dihasilkan sebesar 52,8 g/L.

Selain hidrolisis asam dan basa, metode hidrolisis lainnya yang telah

dikembangkan adalah hidrolisis enzimatik. Hidrolisis enzimatik menggunakan

enzim sebagai katalis. Enzim adalah golongan protein yang mempunyai fungsi

penting sebagai katalisator reaksi biokimia yang secara kolektif membentuk
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metabolisme perantara dari sel. Enzim yang diketahui mampu menghidrolisis pati

menjadi gula reduksi adalah enzim α-amilase. Enzim tersebut memecah pati

dengan cara memutuskan ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul pati sehingga

dihasilkan monosakarida yang berupa glukosa (Wirahadikusumah, 2001).

E. Gula Reduksi

Hasil hidrolisis pati akan menghasilkan glukosa yang merupakan gula reduksi.

Tidak semua karbohidrat bersifat gula pereduksi. Gula reduksi adalah gula yang

mampu mereduksi agen pengoksidasi seperti ion ferri (Fe 3+) dan kupri (Cu2+) atau

reagensia lain (Lehninger, 2004). Suatu gula yang mengandung gugus aldehid

bebas akan mampu mereduksi suatu agen pengoksidasi. Gugus karbonil pada

gula reduksi akan mengalami oksidasi menjadi suatu gugus karboksilat. Suatu

aldosa akan dengan mudah teroksidasi, sedangkan ketosa harus dalam suasana

basa untuk dapat teroksidasi (Fessenden dan Fessenden, 1986).

Gula reduksi dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif

terhadap gula reduksi dilakukan untuk mengindentifikasi adanya gula reduksi atau

tidak, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan kadar gula

reduksi yang terbentuk. Terdapat beberapa metode analisis gula reduksi secara

kualitatif yang telah banyak digunakan antara lain uji Tollens, uji Benedict, uji

molisch, dan uji Fehling.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk analisis kualitatif gula

reduksi adalah uji Fehling. Uji Fehling didasarkan pada sifat gula reduksi yang

dapat mereduksi agen pengoksidasi lemah seperti reagen Fehling. Reagen Fehling
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terdiri dari Fehling A dan Fehling B, yang mana Fehling A mengandung CuSO4,

sedangkan Fehling B mengandung campuran NaOH dan Na-K-tartrat. Bila

dipanaskan peraksi Fehling akan bereaksi dengan gugus aldehida dalam gula

reduksi, ion Cu2+ akan direduksi menjadi Cu+ dan mengedap sebagai Cu2O yang

berwarna merah, hijau, kuning, atau merah bata bergantung dari jenis gula

reduksinya. Reaksi yang terjadi disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Reaksi kimia gula reduksi dan larutan Fehling

Analisis gula reduksi secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode.

Metode yang umum digunakan antara lain metode Luff Schrool, Nelson-Somogy

dan DNS (dinitrosalicylic acid). Pada penelitian ini digunakan reagen DNS untuk

penentuan gula reduksi. Penggunaan reagen DNS untuk penentuan gula reduksi

tidak hanya karena metode ini luas digunakan, tetapi juga merupakan uji yang

direkomendasikan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry

(IUPAC). Penentuan gula reduksi menggunakan reagen DNS didasarkan pada

reaksi redoks pada gula reduksi dan asam 3,5-dinitrosalisilat. Reaksi reduksi

asam 3,5-dintrosalisilat menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat, sementara reaksi

oksidasi terjadi pada gugus aldehid gula reduksi menjadi gugus karboksilat (Saqib

and Whitney, 2011).
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Reagen DNS (Dinitrosalicylic acid) terdiri dari asam dinitrosalisilat, garam

Rochelle (Na-K tartarat), fenol, natrium bisulfit, dan natrium hidroksida.

Kandungan garam rochelle digunakan untuk mencegah reagen dari melarutkan

oksigen, fenol untuk meningkatkan jumlah warna yang diproduksi, bisulfit untuk

menstabilkan warna yang diperoleh, dan alkali diperukan untuk reaksi reduksi

glukosa pada asam dinitrosalisilat (Miller, 1959). DNS yang semula berwarna

kuning akan berubah menjadi warna jingga kemerahan jika bereaksi dengan gula

reduksi. Adapun reaksi yang terjadi disajikan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Reaksi kimia antara reagen DNS dengan glukosa

Sampel yang telah direaksikan dengan reagen DNS ditentukan kadar gula

reduksinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Absorbansi diukur pada

panjang gelombang 510 nm (Saqib and Whitney, 2011)

Spektrofotometer UV-VIS adalah salah satu alat yang paling berguna baik dalam

analisis kualitatif maupun kuantitatif. Keunggulan dari alat ini antara lain

memiliki penerapan yang luas, sensitivitas tinggi, selektivitas tinggi, akurasi yang

baik, dan mudah digunakan. Spektrofotometer UV-VIS berguna untuk

mendeteksi gugus kromofor pada daerah panjang gelombang 200-750 nm mulai

dari molekul sederhana hingga molekul organik kompleks. Hasil pengukuran
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diperoleh dari sejumlah sinar yang diserap sebagai fungsi panjang gelombang.

Konsentrasi zat yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang terserap

pada analit. Perhitungan kadar analit mengacu pada hukum lambert-beer yang

menyatakan hubungan matematis antara absorbansi cahaya dengan konsentrasi

analit dengan persamaan berikut.

A = - log T = log = ε .b .c

Keterangan:
A= absorbansi
T= transmitansi
I0= Intensits cahaya masuk
It= Intensitas cahaya yang diteruskan oleh larutan sampel
ε = absorbtivitas molar (Lmol-1cm-1)
b = panjang jalur absorbsi (tebal kuvet) (cm)
c = konsentrasi sampel (mol L-1)

Penentuan kadar gula reduksi pada sampel dilakukan dengan persamaan regresi

linear yang didapatkan dari kurva standar yang memplotkan antara absorbansi

dengan konsentrasi larutan standar (Skoog et al., 2014)

F. Fermentasi

Fermentasi adalah dekomposisi lambat oleh mikroorganisme dari molekul organik

besar (seperti pati) menjadi molekul yang lebih kecil seperti etanol. Fermentasi

alkohol dapat dijelaskan sebagai proses biokimia yang mana gula seperti glukosa,

fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi sel sehingga menghasilkan etanol dan

karbondioksida sebagai sisa produk metabolisme. Selama proses fermentasi,

glukosa didekomposisi menjadi etanol dan karbondioksida sesuai reaksi berikut.
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C6H12O6 2C2H5OH    +     2CO2

Mikroorganisme melakukan fermentasi etanol pada gula dalam keadaan tanpa

oksigen, karena pada proses tersebut tidak memerlukan oksigen. Untuk itu,

fermentasi diklasifikasikan sebagai proses anaerob (Ibeto et al., 2011).

Pemilihan mikroorganisme merupakan hal yang penting dalam proses fermentasi.

Beberapa mikroorganisme yang telah diketahui mampu menghasilkan etanol

antara lain Zymomonas mobilis, Klebsiella  oxytoca, Aspergillus niger,

Geobacillus stearothermophilus, dan Saccharomyces cerevisiae. Dari beberapa

mikroorganisme di atas, Saccharomyces cerevisiae menjadi mikroorganisme

utama yang digunakan untuk fermentasi alkohol dari gula reduksi karena

kemampuannya dalam menghasilkan etanol dengan rendemen yang tinggi dalam

waktu yang cukup singkat. Selain itu, mikroorganisme ini mudah untuk

ditumbuhkan dan cukup stabil dengan perubahan kondisi lingkungan (Walker,

2011).

Saccharomyces cerevisiae adalah mikroba uniseluler yang termasuk dalam

golongan eukariot, berbentuk bulat panjang dengan diameter besar 5-10 µm dan

diameter kecil 1-7 µm.  Mikroorganisme ini berkembang biak secara aseksual

dengan membelah diri dan secara seksual dengan pertunasan. Dibawah kondisi

ideal Saccharomyces cerevisiae dapat berkembang biak setiap 90 menit dengan

kondisi pertumbuhannya yang baik pada suhu 20-30 oC dan diantara pH 4,5-5,5.

Selain pada kondisi yang ideal, pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae juga

mikroorganisme
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dipengaruhi oleh penambahan nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan faktor

pertumbuhan seperti vitamin dan mineral (Walker, 2010).

Pengembangan mikroorganisme yang mampu menghasilkan etanol pada proses

fermentasi terus dilakukan. Selain menggunakan mikroorganisme seperti

Saccharomyces cerevisiae,etanol juga dapat dihasilkan dari proses fermentasi

dengan agen fermentasi serbuk kulit kayu raru. Penggunaan kulit kayu raru

didasarkan pada pemanfaatannya untuk fermentasi nira menjadi tuak (minuman

tradisional) yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Pasaribu (2009)

melaporkan bahwa tanaman raru (Cotylelobium melanoxylon) merupakan tanaman

khas yang berasal dari sumatera utara dengan tingginya mencapai 25 meter dan

berdiameter sekitar 30-50 cm. Tebal kulit kayu raru berkisar antara 0,6-1,0 cm.

Kulit ini mudah dipisahkan dari bagian batang dengan warna kayu kuning

kecoklatan.

Simanjuntak dkk. ( 2013) melaporkan bahwa kayu raru diketahui mengandung

mikroba endofit yang berperan dalam fermentasi gula pereduksi menjadi etanol .

Dalam penelitiannya berhasil diisolasi 6 mikroba endofit dari kulit kayu raru.

Mikroba endofit merupakan mikroba yang tumbuh dalam jaringan tumbuhan,

yaitu pada jaringan akar, batang, dan daun tanpa menyebabkan gejala penyakit.

Mikroba endofit berinteraksi dan tumpang tindih dalam fungsi dengan kelompok

mikroba inti lain yang berkoloni di jaringan tanaman. Beberapa mikroba endofit

juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman ( Alfaro and Bayman, 2011).
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G. Analisis Kadar Bioetanol

Kadar suatu bioetanol dapat dianalisis menggunakan kromatografi gas.

Kromatografi gas sering digunakan untuk analisis karena kromatografi gas

memiliki beberapa keunggulan antara lain analisis yang cepat, efisien, resolusi

tinggi, sensitif, dapat mendeteksi hingga konsentrasi ppm bahkan ppb, akurat,

membutuhkan sampel yang sedikit, serta mudah digunakan (Mcnair and Miller,

2009). Kromatografi gas adalah metode pemisahan yang mana komponen sampel

dipartisi di antara dua fase yaitu fase diam dan fase gerak dengan fase gerak yang

digunakan berupa gas. Sampel diuapkan dan dibawa oleh gas pembawa melewati

kolom. Sampel berinteraksi pada fase diam berdasarkan kelarutan pada suhu

tertentu. Komponen sampel saling berpisah berdasarkan pada tekanan uap dan

afinitas relatif terhadap fase diam. Perbedaan interaksi antara analit dan fase diam

akan menimbulkan perbedaan laju alir yang disebut waktu retensi. Analisis

kualitatif dilakukan dengan melihat waktu retensi yang merupakan identitas dari

analit, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan pengukuran luas area dan

tinggi puncak pada kromatogram serta pembuatan kurva kalibrasi (Skoog et al.,

2014).

Kromatografi gas tersusun atas bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-

beda. Bagian dasar dari kromatografi disajikan dalam Gambar 5.
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Gambar 5. Skema alat kromatografi gas

(Sumber: Mcnair and Miller, 2009).

Keterangan:

1. Tabung gas 4. Pangkalan injeksi 7. Detektor

2. Regulator 5. Oven

3. Pengatur laju alir gas 6. Kolom

Gas inert mengalir terus menerus dari tabung gas melalui injektor, kolom, dan

detektor. Gas inert yang biasa digunakan sebagai gas pembawa adalah Helium,

Nitrogen, Argon, dan Hidrogen sesuai dengan detektor yang digunakan. Laju alir

gas pembawa dikendalikan dengan hati-hati untuk memastikan waktu retensi dan

meminimalkan kebisingan pada detektor. Sampel diinjeksikan kedalam

pangkalan injeksi untuk dipanaskan kemudian menguap dan dibawa ke dalam

kolom. Di dalam kolom terjadi partisi sampel diantara fase diam dan fase gerak.

Setelah melalui kolom, gas pembawa dan sampel mencapai detektor. Perangkat

ini mengukur jumlah sampel yang ditunjukan dengan sinyal listrik. Sinyal listrik

ini diolah dalam sebuah sistem data yang menghasilkan kromatogram (Mcnair and

Miller, 2009). Di dalam kromatografi gas terdapat beberapa detektor yang umum
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digunakan, antara lain Flame ionization detector (FID), Thermal conductivity

detector (TCD), Electron capture detector (ECD), Photo ionization detector

(PID), Flame photometric detector (FPD), dan dan Mass spectrometer (MS)

(Sevcik, 1976).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2016 bertempat di

Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik dan Laboratorium Biokimia Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, serta Laboratorium

Afiliasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah water batch Precisterm, neraca analitik Wiggen

Houser, spektrofotometer UV-VIS Varian Cary 100, autoklaf Kleinfeld-Germany

HV-L25, laminar air flow ESCO AVC4A1, Kromatografi gas GC-2010 AF

Shimadzu, blender Philips, oven, alat sentrifuge, dan alat-alat yang umum digunakan

di laboratorium. Bahan yang digunakan adalah umbi talas beneng, H2SO4 pekat,

glukosa, fenol, DNS, NaOH, akuades, larutan Fehling A dan B, Na-K tartarat, larutan

Iodium 1%, Na2SO3, Saccharomyces cerevisiae dalam ragi roti Fermipan, serbuk

kulit kayu raru, nira aren, buffer phospat pH 5, NaCl 0,85%, kertas saring, dan

alumunium foil.
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C. Prosedur Penelitian

1. Preparasi Tepung dari Umbi Talas

Tepung umbi talas disiapkan dengan penghalusan dan pengeringan umbi talas. Umbi

talas terlebih dahulu dikupas lalu direndam dalam air kapur selama satu malam.

Selanjutnya umbi talas dicuci bersih dan dihaluskan dengan blender hingga menjadi

bubur.  Pengeringan bubur umbi talas dilakukan dalam oven pada suhu 110 °C

selama 24 jam. Bubur talas kering dihaluskan kembali dengan blender hingga

menjadi tepung, lalu disimpan dalam wadah kedap udara agar tidak ditumbuhi

mikroorganisme.

2. Penentuan Kadar Pati

Penentuan kadar pati umbi talas beneng dilakukan dengan metode Spektrofotometri

UV-Vis menggunakan pereaksi Iodium.  Kadar pati talas beneng dapat ditentukan

dengan persamaan yang didapat dari kurva standar pati. Sebelum dibuat kurva

standar, terlebih dahulu ditentukan panjang gelombang maksimum dari pati standar.

Panjang gelombang maksimum didapatkan dengan mensuspensikan 0,06 gram pati

standar dalam 15 mL akuades. Selanjutnya ke dalam suspensi ditambahkan iodium

1% sebanyak 0,5 mL dan diaduk hingga terjadi perubahan warna menjadi biru

keunguan.  Campuran kemudian didekantasi, lalu diambil filtratnya.  Campuran

ditentukan absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis padarentang

panjang gelombang 300-500 nm.
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Kurva standar pati dibuat dengan mensuspensikan pati standar dengan massa masing-

masing 0,03; 0,04; 0,05; dan 0,06 gram dalam 15 mL akuades. Selanjutnya ke dalam

masing-masing suspensi ditambahkan iodium 1% sebanyak 0,5 mL dan diaduk

hingga terjadi perubahan warna menjadi biru keunguan. Masing-masing campuran

kemudian didekantasi, lalu diambil filtratnya. Campuran ditentukan absorbansinya

menggunakan spektrofotometer UV-Vis padapanjang gelombang maksimum yang

telah diperoleh sebelumnya. Dari kurva standar yang diperoleh maka dapat

ditentukan persamaan garis linier yang menghubungkan kadar pati dan absorbansi.

Kadar pati dalam sampel ditentukan dengan mensuspensikan 0,06 gram pati talas

beneng dalam 15 mL akuades dan diperlakukan sama dengan pati standar. Filtrat

sampel di analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis.  Kadar pati dalam sampel

dihitung menggunakan persamaan garis yang didapatkan dari kurva standar, yaitu

y = a + bx, dimana y adalah absorbansi sampel dan x adalah kadar pati. Persentase

kadar pati dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Kadar pati  =
massa patimassa sampel x 100%

3. Hidrolisis Umbi Talas Beneng

Dalam penelitian ini dilakukan hidrolisis pada kondisi yang berbeda untuk

mempelajari pengaruh tiga variabel yaitu pH, waktu, dan suhu sebagai dasar

penentuan kondisi optimum hidrolisis. Kondisi optimum ditentukan berdasarkan

jumlah gula reduksi yang dihasilkan.
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3.1. Penentuan pH Optimum

Hidrolisis dilakukan pada pH yang berbeda yakni 2, 4, 6, 8, dan 10. Hidrolisis

dilakukan terhadap pati umbi talas beneng sebanyak 20 gram. Pati disuspensikan

dalam 500 mL akuades, dan pH ditentukan menggunakan larutan H2SO4 0,1 M untuk

pH asam dan NaOH 0,1 M untuk pH basa. Hidrolisis dilakukan selama 3 jam pada

suhu 80oC.

3.2. Penentuan Waktu Optimum

Untuk menentukan waktu optimum, sampel disiapkan seperti percobaan sebelumnya

dengan pH sampel diatur menjadi pH optimum yang didapatkan dari percobaan

sebelumnya. Sampel kemudian dihidrolisis pada suhu 80oC dengan waktu yang

berbeda yakni 1, 3, 5, dan 7 jam.

3.3 Penentuan Suhu Optimum

Untuk menentukan suhu optimum, sampel disiapkan seperti percobaan sebelumnya

dengan pH sampel diatur menjadi pH optimum.  Sampel kemudian dihidrolisis pada

suhu yang berbeda yakni 60, 70, 80, dan 90oC selama waktu optimum yang diperoleh

dari percobaan sebelumnya
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4. Analisis Gula Reduksi

4.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan metode Fehling. Metode Fehling dilakukan

untuk mengetahui adanya gula reduksi dalam hidrolisat.  Metode Fehling dilakukan

dengan memasukan larutan Fehling A dan Fehling B masing-masing sebanyak 1 mL

ke dalam sebuah tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mL sampel dan dipanaskan

dalam penangas air mendidih selama 10 menit. Adanya gula reduksi ditunjukkan

dengan terbentuknya endapan Cu2O yang berwarna merah bata.

4.2 Analisis Kuantitatif

4.2.1 Pembuatan Reagen DNS

Asam 3,5-dinitrosalisilat sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 20 mL akuades,

dimasukkan dalam labu ukur 100 mL, lalu dihomogenkan. Larutan yang telah

terbentuk dalam labu ukur ditambahkan 1 gram NaOH; 0,2 gram fenol; 0,05 gram

Na2SO3, dan 1 mL NaK tartarat 40%, kemudian ditambahkan akuades sampai batas

miniskus dan dihomogenkan.
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4.2.2 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Glukosa

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan menggunakan larutan

glukosa 200 ppm. Larutan glukosa 200 ppm sebanyak 1 mL dimasukan ke dalam

tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml reagen DNS. Tabung reaksi ditutup

dengan alumunium foil dan dipanaskan dalam penangas selama 10 menit pada suhu

100 oC. Campuran didinginkan pada suhu ruang, lalu ditambahkan 10 ml akuades.

Larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-600 nm dengan

menggunakan blanko yang dibuat dengan cara yang sama dengan sampel, tetapi

penggunaan larutan glukosa diganti dengan akuades.

4.2.3 Pembuatan Kurva Standar

Pembuatan kurva standar dilakukan menggunakan larutan glukosa dengan

konsentrasi 200, 400, 600, 800 dan 1.000 mg/L dari larutan stok 10.000 mg/L.

Untuk pembuatan kurva standar,  sebanyak 1 mL larutan glukosa standar

dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mL reagen DNS.

Tabung reaksi ditutup dengan alumunium foil dan dipanaskan dalam penangas selama

10 menit pada suhu 100 oC. Sampel kemudian didinginkan hingga suhu kamar, lalu

ditambahkan akuades sebanyak 10 mL dan dihomogenkan. Sampel lalu dianalisis

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yang telah

diperoleh sebelumnya untuk didapatkan absorbansinya.  Dari pengukuran semua

larutan standar, dibuat kurva dengan cara mengalurkan konsentrasi terhadap
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absorbansi, untuk mendapatkan persamaan garis linier yang menghubungkan

konsentrasi dan abosorbansi.

4.2.4 Penentuan Gula Reduksi dalam Sampel Hidrolisat

Kadar gula reduksi dalam sampel hidrolisat ditentukan menggunakan

spektrofotometer UV-Vis. Sampel disiapkan sama seperti glukosa standar pada

percobaan sebelumnya. Absorbansi sampel yang diperoleh digunakan untuk

menentukan kadar gula reduksi dalam sampel yang dihitung menggunakan

persamaan garis yang didapatkan dari kurva standar, yaitu y = a + bx, dimana y

adalah absorbansi sampel (nm), x konsentrasi sampel (mg/L), a merupakan intersept,

dan b adalah slope.

5. Fermentasi Alkohol

5.1. Fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae

Semua bahan dan alat yang digunakan untuk fermentasi distrerilisasi dengan autoklaf

pada suhu 90oC dan tekanan 1 atm selama 1 jam, kecuali Sacccharomyces cerevisiae,

kemudian didinginkan hingga suhu ruang di dalam laminar air flow. Untuk

fermentasi, sebanyak 100 mL hidrolisat yang telah ditentukan kadar gula reduksinya

dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL. campuran diatur pH-nya menjadi 5, lalu

ditambahkan buffer fosfat pH 5 sebanyak 5 mL, dan 0,1 gram Sacccharomyces

cerevisiae yang dilarutkan ke dalam 10 mL larutan NaCl 0,85% dan diinkubasi

terlebih dahulu selama 1 jam. Mulut Erlenmeyer lalu disumbat dengan kapas yang
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digulung dalam kain kasa dan dibungkus dengan aluminium foil supaya sistem

menjadi semi anaerob, kemudian dibiarkan pada suhu 30 oC selama 72 jam. Untuk

analisis bioetanol, cairan pada sampel di bagian atas dipipet, kemudian penentuan

kadar dilakukan dengan kromatografi gas.

5.2. Fermentasi dengan Serbuk Kulit Kayu Raru

Semua bahan dan alat yang digunakan disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu

121 oC dan tekanan 1 atm selama 2 jam, kecuali serbuk kulit kayu raru, kemudian

didinginkan di dalam laminar air flow hingga suhu ruang.  Setelah itu, sebanyak 100

mL hidrolisat yang telah ditentukan kadar gula reduksinya dimasukkan ke dalam

erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan nira 5 mL.  pH campuran kemudian diatur

menjadi 5, lalu ditambahkan buffer fosfat pH 5 sebanyak 5 mL.  Ke dalam campuran

kemudian ditambahkan serbuk kulit kayu raru sebanyak 5 gram.  Sebelum digunakan,

kulit kayu raru terlebih dahulu disiapkan dengan cara ditumbuk.  Tahapan fermentasi

dan analisis bioetanol selanjutnya dilalukan dengan cara yang sama seperti yang

dilakukan dengan Saccharomyces cerevisiae.

6. Analisis Kualitatif Bioetanol menggunakan K2Cr2O7

Untuk analisis kualitatif menggunakan K2Cr2O7, sebanyak 1 ml larutan K2Cr2O7

0.05 M ditambah 1 mL larutan H2SO4 encer dimasukan kedalam tabung reaksi dan

dihomogenkan, lalu ditambahkan 2 ml sampel. Selanjutnya, tabung reaksi ditutup

dengan alumunium foil, lalu dipanaskan selama 10 menit pada penangas. Adanya
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etanol ditunjukan dengan berubahnya warna larutan yang semula kuning menjadi

hijau.

7. Analisis Bioetanol dengan Kromatografi Gas

Analisis bioetanol dilakukan dengan metode kromatografi gas. Analisis ini dilakukan

untuk memastikan bahwa hasil fermentasi sampel adalah bioetanol serta menentukan

kadarnya. Sebelum dilakukan analisis kadar bioetanol, terlebih dahulu dibuat larutan

standar etanol dengan konsentrasi 0,1; 1; 3; 5; 7; dan 10% (v/v). Larutan standar

tersebut masing-masing sebanyak 1 µL diinjeksikan pada kolom kromatografi gas

dan dicatat luas puncak yang dihasilkan pada kromatogram untuk dibuat kurva

standar. Dari kurva standar tersebut maka didapatkan persamaan yang digunakan

untuk menghitung kadar bioetanol sampel.

Bioetanol hasil fermentasi sampel sebanyak 1 µL diinjeksikan pada kolom

kromatografi gas dan dicatat luas puncak yang dihasilkan pada kromatogram. Luas

puncak yang didapatkan selanjutnya disubstitusi pada persamaan yang didapatkan

dari kurva standar bioetanol, yang secara umum dinyatakan dengan persamaan:

y = ax + b

dengan ketentuan y adalah luas puncak atau peak (intensitas) dan x adalah kadar

etanol.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik simpulan sebagai

berikut:

1. Umbi talas beneng berpotensi sebagai bahan baku alternatif untuk produksi

bioetanol, karena memiliki kadar pati yang cukup tinggi yakni 58,11%.

2. Kondisi hidrolisis yang sesuai untuk umbi talas beneng dicapai pada pH 10

dengan waktu hidrolisis selama 3 jam dan suhu 90oC dengan kadar gula reduksi

yang dihasilkan sebesar 910,875 mg/L.

3. Fermentasi menggunakan serbuk kulit kayu raru menghasilkan etanol sebesar

0,18765 % (v/v), sedangkan fermentasi menggunakan Saccharomyces

cerevisiae menghasilkan etanol sebesar 0,2116% (v/v).

4. Kulit kayu raru memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen fermentasi

alternatif, karena mampu menghasilkan etanol dengan kadar yang tidak jauh

berbeda dengan agen fermentasi Saccharomyces cerevisiae.
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B. Saran

Beberapa hal yang disarankan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1.Dilakukan pengontrolan umur dan lokasi tanaman talas yang digunakan,

sehingga pati yang dihidrolisis memiliki kriteria yang sama.

2. Mengembangkan metode pembuatan tepung yang lebih efektif dan tidak

mengurangi kadar pati yang terkandung.

3. Mengembangkan sistem hidrolisis untuk mengoptimalkan gula reduksi yang

dihasilkan.

4. Mengembangkan potensi kulit kayu raru sebagai agen fermentasi alternatif

dengan mengembangkan sistem fermentasi yang sesuai.
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