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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Energi Terbarukan dari Bahan Bakar Nabati 

Sumber energi di alam ada dua jenis, yaitu sumber energi fosil yang 

bersifat terbatas dan sumber energi terbarukan. Energi yang berasal dari fosil 

adalah energi yang kesediaan sumbernya di alam terbatas dan tidak dapat 

diperbarui. Sumber energi yang berasal dari fosil adalah batu bara, minyak bumi 

dan gas alam. Energi terbarukan adalah energi yang diekstrak dari makhluk hidup 

baik nabati atau hewani melalui pemanfaatan langsung maupun proses fermentasi 

dengan jasa mikroorganisme. Energi yang terbarukan diantaranya adalah biodiesel 

dan bioetanol (Walisiewiz, 2003). 

Bioetanol merupakan salah satu biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) 

sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya 

terbarukan. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang diolah dari 

tumbuhan yang memiliki keunggulan karena mampu menurunkan emisi CO2 

hingga 18%, dibandingkan dengan emisi bahan bakar fosil seperti minyak tanah 

(Komarayati dan Gusmailina, 2010). 

Beberapa negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Kanada dan Australia 

telah menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar untuk transportasi. Brasil 

merupakan negara terbesar yang memproduksi dan mengonsumsi bioetanol 

sebagai bahan bakar. Program produksi bioetanol dimulai pada tahun 1975 dan 

pada tahun 1999 kapasitas produksinya mencapai 17 miliar liter/tahun dari 101 

pabrik bioetanol (Zanin et al. 2000). Amerika Serikat merupakan negara terbesar 
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kedua setelah Brasil yang memproduksi bioetanol. Kapasitas produksi bioetanol 

Amerika Serikat tumbuh 9% pada tahun 2002 sampai 2003, dari 10,4 milyar liter 

menjadi 11,4 milyar liter/tahun (MacDonald et al. 2003). 

Bioetanol dapat diproduksi dari bahan yang mengandung glukosa, amilum, 

dan selulosa. Konversi gula-gula sederhana menjadi etanol cukup mudah, 

sedangkan untuk bahan yang mengandung pati dan selulosa lebih sulit (Gunam, 

2011). Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) merupakan suatu senyawa organik yang 

tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Etanol sering juga 

disebut etil alkohol yakni alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Etanol dapat diproduksi secara fermentasi dari bahan baku yang 

mengandung gula atau secara sintetis dapat juga diproduksi dari turunan minyak 

bumi (Ketut, 2011). 

Raposo (2009), menyatakan bahwa bioetanol tidak saja menjadi alternatif 

yang sangat menarik untuk substitusi bensin dan mampu menurunkan emisi CO2. 

Pembakaran bioetanol akan melepaskan emisi CO2 yang rendah. Emisi CO2 yang 

rendah ini akan masuk kembali ke dalam siklus energi setelah diserap oleh 

tumbuhan dalam proses fotosintesis. 

Lubad dan Widiastuti (2010), menambahkan bahwa bioetanol adalah 

bahan bakar yang dapat diperbarui (renewable) dan dapat diproduksi dari berbagai 

jenis tumbuhan seperti singkong, tebu dan lain-lain. Selain itu dapat juga 

diproduksi dari produk samping agroindustri atau hasil proses ulang dari berbagai 

limbah. 
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B. Buah-buahan Sebagai Bahan Baku Bioetanol 

1. Buah Jambu Biji 

Produksi jambu biji data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, dari 

tahun 2014 hingga 2017 yaitu sejumlah 187,418 ton pada tahun 2014, 195.751 

ton pada tahun 2015, 206.985 ton pada tahun 2016, 200.495 ton pada tahun 

2017. Dengan banyaknya produksi tersebut meghasilkan limbah yang cukup 

banyak pula, berupa tinggkat kematangan sangat rendah, buah rusak fisik, buah 

busuk dan kerusakan lainnya. 

Tumbuhan ini berbentuk pohon, Batang jelas terlihat, berkayu (lignosus), 

silindris, permukaanya licin dan terlihat lepasnya kerak (bagian kulit yang mati), 

batang berwarna coklat muda, percabangan dikotom. Arah tumbuh cabang 

condong keatas dan ada pula yang mendatar. Jambu biji memiliki cabang sirung 

pendek (virgula atau virgula sucre scens) yaitu cabang-cabang kecil dengan 

ruas-ruas yang pendek. 

Daun jambu biji tergolong daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari 

tangkai (petiolus) dan helaian (lamina) saja disebut daun bertangkai. Dilihat dari 

letak bagian terlebarnya jambu biji bagian terlebar daunya berada ditengah-

tengah dan memiliki bangun jorong karena perbandingan panjang : lebarnya 

adalah 1½ - 2 : 1 (13-15 : 5,6-6cm). 

Daun jambu biji memiliki tulang daun yang menyirip (penninervis) yang 

mana daun ini memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan 

merupakan terusan tangkai daun dari ibu tulang kesamping, keluar tulang-tulang 

cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada 
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ikan. Jambu biji memiliki ujung daun yang tumpul. Pangkal daun membulat 

(rotundatus), ujung daun tumpul (obtusus). Jambu biji memiliki tepi daun yang 

rata (integer), daging daun (intervinium) seperti perkamen (perkamenteus). Pada 

umumnya warna daun pada sisi atas tampak lebih hijau licin jika di bandingkan 

dengan sisi bawah karena lapisan atas lebih hijau, jambu biji memiliki 

permukaan daun yang berkerut (rogosus). Tangkai daun berbentuk silindris dan 

tidak menebal pada bagian pangkalnya. 

Komposisi gizi dalam 100 gram buah jambu biji segar diantaranya, kalori 

49,00 kal, protein 0,90g, lemak 0,30 g, karbohidrat 12,20 g, kalsium 14,00 mg, 

posphor 28,00 mg, zat besi (Fe) 1,10 mg, vitamin A 25,00 SI, vitamin B1 0,02 

mg, vitamin C 87,00 mg, air 86,00 g, dan bagian yang dapat dimakan sebanyak 

82,0% (Direktorat Gizi Depkes RI, 1981). Kandungan gula dalam 100 gram 

jambu biji yaitu sebanyak 8,92 gram. Kedudukan tanaman jambu biji dalam 

sistematika tumbuh-tumbuhan menurut Parimin (2005) diklasifikasikan ke 

dalam : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledone 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus  : Psidium 

Spesies  : Psidium guajava L. 

 

2. Buah Pepaya 

Dilihat dari segi produksi jambu biji data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2017, dari tahun 2014 hingga 2017 yaitu sejumlah, 841,121 ton pada tahun 
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851.532 ton pada tahun 2015, 904.284 pada tahun 2016 dan 875.112 pada tahun 

2017. Buah pepaya menurut data dari Direktorat Jendral Hortikultura Kementrian 

Pertanian, 2016 menyatakan konsumsi buah pepaya 761,39 pada tahun 2014 

menunjukkan bahwa produksi berlebih sehingga menimbulkan banyaknya limbah 

yang terkumpul. 

Pepaya adalah tanaman buah yang berasal dari Amerika Tengah, tumbuh 

pada tanah lembap yang subur dan tiadak tergenang air, dapat ditemukan di 

dataran rendah sampai ketinggian 1000 mdpl. Buah ini dapat berbuah sepanjang 

tahun dimulai umur 6 – 7 bulan dan mulai berkurang setelah berumur 4 tahun 

(Dalimartha dan Wijayakusuma, 2006). Kandungan buah pepaya masak untuk 

tiap 100 gr buah terdiri dari; vitamin C 78 mg, vitamin A 365 SI vitamin B1 0,04 

mg, kalsium 23 mg, fosfor 12 mg, besi 1,7 mg, protein 0,5 mg air 86,7 gr, hidrat 

arang 12,2 gr, dan kalori 46 kal (Kumalaningsih, 2006). Dalam 100 gram pepaya 

terkandung 5.90 gr gula. Kedudukan tanaman pepaya dalam sistematika tumbuh-

tumbuhan diklasifikasikan ke dalam (Rukmana, 1995) : 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Sub Classis  : Dilleniidae 

Ordo  : Violales 

Familia  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Species  : Carica papaya L. 
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C. Fermentasi Limbah Buah Pasar untuk Menghasilkan Bioetanol 

Permasalahan limbah menjadi masalah klasik terutama limbah buah di 

pasar. Maka satu diantara solusi pengolahannya adalah dengan cara fermentasi 

untuk menghasilkan produk bioetanol. Fermentasi alkohol atau alkoholisasi 

adalah proses perubahan gula menjadi alkohol dan CO2 oleh mikroba, terutama 

oleh khamir Saccharomyces cerevisiae (Fardiaz, 1996). Jalur metabolisme 

karbohidrat yang pernah diselidiki adalah sistem fermentasi etanol oleh khamir. 

Salah satu jenis khamir yang produktif dan sering digunakan ialah Saccharomyces 

cerevisiae. Dalam fermentasi ini glukosa didegradasi menjadi etanol dan CO2 

melalui suatu jalur metabolisme yang disebut glikolisis, jalur glikolisis disebut 

juga sebagai jalur Embden Mayerhof Parnas (Berry, 1988). Secara keseluruhan 

mekanisme utama fermentasi etanol melalui jalur Embden Mayerhof Parnas 

disajikan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2 1 Perubahan glukosa menjadi etanol melalui jalur Embden Mayerhof 

Parnas (Poedjiadi, 2012) 

 

Reaksi biokimia tersebut merupakan proses perubahan glukosa maupun 

fruktosa sehingga dihasilkan etanol yang dilakukan oleh khamir Saccaromyces 

cerevisiae. Menurut Poedjiadi (2012), terbentuk etanol tersebut melalui jalur 

Embden Meyerhof Parnas (EMP), reaksinya yaitu glukosa difosforilasi oleh ATP 

mula-mula menjadi D-glukosa-6 fosfat, kemudian mengalami isomerasi berubah 

menjadi D-fruktosa-6 fosfat dan difosforilasi lagi oleh ATP menjadi D-fruktosa-1, 

6 difosfat. D-fruktosa-1, 6 difosfat dipecah menjadi satu molekul D-gliseraldehid- 
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3 fosfat dan satu molekul dehidroksi aseton fosfat. Dihidroksi aseton fosfat 

disederhanakan menjadi L-gliserol-3 fosfat oleh NADH2. ATP melepaskan satu 

molekul fosfat yang diterima oleh gliseraldehid-3 fosfat yang kemudian menjadi 

D-1, 3 difosfogliserat dan ADP. D-1, 3 difosfogliserat melepaskan energi fosfat 

yang tinggi ke ADP untuk membentuk D-3 fosfogliserat dan ATP. D-3 

fosfogliserat berada dalam keseimbangan dengan D-2 fosfogliserat. D-2 

fosfogliserat membebaskan air untuk menghasilkan fosfoenol piruvat. ATP 

menggeser rantai fosfat yang kaya energi dari fosfoenol piruvat untuk 

menghasilkan piruvat dan ATP. Piruvat didekarboksilasi menghasilkan 

asetaldehid dan CO2. Akhirnya asetaldehid menerima hidrogen dari NADH2 

menghasilkan etanol. 

Untuk memaksimalkan pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae 

diperlukan penambahan nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan 

mikroorganisme. Penambahan nutrisi berupa urea dan NPK dapat 

mengoptimalkan aktifitas Saccharomyces cerevisiae untuk mengupa glukosa 

menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga kadar alkohol yang diperoleh 

lebih tinggi. Menurut Akhir, dkk (2015), pada penelitiannya membuatan bioetanol  

berbahan baku nira aren didapatkan konsentrasi bioetanol tertinggi sebesar 7% 

dengan nutrisi urea 0,5 g/l dan NPK 0,6 g/l dan waktu optimum pada 72 jam. 

Fermentasi etanol adalah proses metabolisme glukosa pada khamir (ragi) 

tertentu yang terjadi secara anaerob sehingga dapat mengubah glukosa menjadi 

etanol. Penggunaan ragi Saccharomyces cerevisiae banyak digunakan untuk 

meningkatkan hasil produksi bioetanol dari gula karena tidak membutuhkan sinar 
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matahari dalam pertumbuhan (Fardiaz, 1996). Saccharomyces cerevisiae dalam 

bentuk ragi dapat langsung digunakan sebagai inokulum pada kultivasi etanol 

sehingga tidak diperlukan penyiapan inokulum secara khusus (Salsabila, 2013). 

Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang paling 

banyak digunakan pada fermentasi alkohol karena dapat berproduksi tinggi, tahan 

terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap kadar gula yang tinggi dan 

tetap aktif melakukan aktivitasnya pada suhu 4-32˚C (Kartika, 1992). 

Kusuma (2010), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses fermentasi etanol diantaranya adalah jenis substrat dan lama fermentasi. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait faktor jenis substrat dan lama 

fermentasi pada penelitian bioetanol, yaitu pada penelitian Seftian (2012), 

pembuatan bioetanol menggunakan substrat kulit pisang didapatkan hasil terbaik 

pada waktu fermentasi selama 5 hari dan menghasilkan kadar etanol sebesar 

13,1154%. Penelitian Azizah (2012), dengan menggunakan substrat kulit nanas 

didapatkan hasil terbaik pada waktu fermentasi selama 36 jam dengan kadar 

etanol sebesar 2,25%. Jhonprimen (2012), melakukan penelitian menggunakan 

substrat biji durian, didapatkan hasil terbaik pada waktu fermentasi 3 hari dengan 

kadar etanol sebesar 24,01%. Pada penelitian Hapsari (2013), substrat yang 

digunakan adalah singkong karet (Manihot glaziovii), didapatkan hasil terbaik 

pada waktu fermentasi 168 jam dengan kadar etanol sebesar 35%. Penelitian 

Paputungan (2013), menggunakan substrat limbah buah nanas, didapatkan hasil 

terbaik pada waktu fermentasi 3 hari dengan kadar etanol sebesar 47%. Pada 

penelitian Nasrun (2015), substrat yang digunakan adalah kulit pepaya, 
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didapatkan hasil terbaik pada waktu fermentasi 4 hari dan dihasilkan kadar etanol 

sebesar 6,234%. 

Menurut Prescott dan Dunn (1959), waktu fermentasi merupakan faktor 

terpeting dalam proses fermentasi etanol. Astuty (1991), menambahkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah etanol yang dihasilkan dari 

fermentasi adalah mikroorganisme dan substrat yang digunakan, adanya 

komponen media yang dapat menghambat pertumbuhan serta kemampuan 

fermentasi mikroorganisme dan kondisi selama fermentasi. 

D. Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dalam Fermentasi 

Gandjar (2006), menyatakan bahwa setiap mikroorganisme mempunyai 

kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan mikroorganiame mempunyai beberapa 

fase, yakni fase lag (adaptif) merupakan fase penyesuaian sel-sel dengan 

lingkungan, pembentukan enzim-enzim untuk mengurai substrat. Fase akselerasi 

yaitu fase mulainya sel-sel membelah dan fase lag menjadi fase aktif. Fase 

eksponensial merupakan fase perbanyakan jumlah sel, aktivitas sel sangat 

meningikat dan fase ini merupakan fase yang penting dalam kehidupan. Fase 

deselerasi dimana fase waktu sel-sel mulai kurang aktif membelah. Fase stasioner, 

Pada fase ini jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif 

seimbang. Terakhir fase kematian dipercepat dimana jumlah sel-sel yang mati 

atau tidak aktif lebih banyak dari jumlah sel-sel yang masih hidup. Fase 

pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut : 
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Gambar 2. 2Kurva pertumbuhan Saccharomyces cerevusiae (Rehm 

dan Reed dalam Suherman, 2017) 

 

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan pertumbuhan 

Saccharomyces cerevisiae di atas, Nasrun (2015), dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa aktivitas Saccharomyces cerevisiae pada fermentasi dengan 

waktu 3 hari, 4 hari dan 5 hari, berdasarkan massa ragi yang diberikan. 

Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae optimal pada hari ke-4 dengan massa ragi 

sebanyak 15 gr, yang ditandai dengan hasil kadar etanol tertinggi 6,234%. Diduga 

pada penelitian tersebut, fase eksponensial terjadi pada hari ke-4. Selanjutnya 

penelitian Hapsari (2013), menyebutkan bahwa pembuatan bioetanol dari substrat 

singkong karet, pada fermentasi 168 jam dihasilkan kadar etanol tertinggi yakni 

35%. Hal ini disebabkan pada waktu 168 jam Saccharomyces cerevisiae memiliki 

aktivitas yang baik yaitu berada pada fase eksponensial, dibandingkan dengan 

waktu fermentasi 192 jam Saccharomyces cerevisiae mengalami penurunan 

pertumbuhan sehingga kadar etanol yang dihasilkan lebih rendah dari 

sebelumnya. Kemudian pada penelitian Andaka (2010), pembuatan bioetanol dari 

limbah kulit nanas, waktu pertumbuhan ragi yang paling optimum dari variasi hari 
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1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah pada hari ke-6, dibuktikan dengan kadar etanol yang 

diperoleh sebesar 35,21%. Hal ini menunjukkan pada hari ke-6 pertumbuhan ragi 

mengalami fase eksponensial, dan pada hari ke-7 dan ke-8 kadar etanol semakin 

menurun sejalan dengan pertumbuhan ragi yang mengalami penurunan hingga 

fase kematian. 

E. Ragi yang Digunakan dalam Fermentasi Bioetanol 

Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi 

dan media biakan bagi ragi tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran 

butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi umumnya digunakan dalam industri 

makanan dan minuman seperti roti, tempe, bir dan lain-lain. Mikroorganisme 

yang digunakan dalam ragi umumnya terdiri dari berbagai bakteri dan fungi 

(khamir dan kapang), yaitu Rhizopus, Aspergilis, Mucor, Amylomycetes, 

Endomycopsis, Sacharomyches, Hansemula anomal, dan lain sebagainya. 

Ada tiga jenis ragi yang umum dikenal yaitu ragi roti, ragi tape dan ragi 

tempe. Ragi roti dan ragi tape mengandung jenis mikroba yang sama yaitu 

Sachcharomyces cerevisiae, sedangkan ragi tempe adalah jenis Rhizopus. 

Dwidjoseputro and Wolf (1970), merupakan salah satu peneliti pertama yang 

berusaha mengidentifikasi mikroorganisme dari ragi tape dan berhasil 

mengidentifikasi dua spesies khamir yaitu Candida lactosa dan Pichia malang. 

Djien (1972), adalah peneliti lain yang berhasil mengidentifikasi kapang 

Chlamydomucor oryzae, lima spesies dari genus Mucor dan satu spesies Rhizopus, 

serta khamir Pichia burtonii dan Endomycopsis fibuliger dari ragi tape. 
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Ragi mengandung enzim zimase yang bertindak sebagai katalis untuk 

mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa dan glukosa kemudian 

bereaksi dengan enzim invertase yang mengubahnya menjadi alkohol (etanol) dan 

karbon dioksida dengan proses fermentasi. Proses fermentasi berlangsung selama 

3-7 hari dan berlangsung pada temperatur 25-30˚C (Prescott dan Dunn, 1959). 

Pada awal fermentasi masih diperlukan oksigen untuk pertumbuhan dan 

perkembangan Saccharomyces cereviseae, tetapi kemudian tidak dibutuhkan lagi 

karena kondisi proses yang diperlukan adalah anaerob (Hidayat, 2006). 

Saccharomyces cerevisiae dapat diperoleh dari ragi roti. Ragi roti 

mengandung Saccharomyces cerevisiae yang telah mengalami seleksi, mutasi 

atau hibridasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memfermentasi gula 

dengan baik (Pelczar dan Chan, 2013). Saccharomyces cerevisiae dalam bentuk 

ragi dapat langsung digunakan sebagai inokulum pada produksi etanol sehingga 

tidak diperlukan penyiapan inokulum secara khusus (Salsabila, 2015). 

Klasifikasi ilmiah dari Saccharomyces cereviseae menurut Rehm dan 

Reed (1983), sebagai berikut: 

Kingdom  : Fungi 

Divisi  : Eumicotina 

Kelas  : Hemiaseomycetes 

Ordo  : Endomycetales 

Famili  : Saccharomycetaceae 

Genus  : Saccharomyces 

Spesies  : Saccharomyces cereviseae. 
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F. Destilasi Bioetanol 

Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan larutan 

berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan 

sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk 

cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu 

(Seftian dkk., 2012). Wonorahardjo (2013), menyatakan bahawa prinsip utama 

metode distilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing 

senyawa komponen campuran pada tekanan tetap. Perbedaan titik didih ini 

menyebabkan perbedaan volatilitas pada komponen campuran dan merupakan 

sifat intrinsik dari senyawa penyusun campuran. Perbedaan ini sangat potensial 

untuk dijadikan sarana pemisahan asalkan tekanan dibuat tetap. 

Destilasi berarti memisahkan komponen–komponen yang mudah menguap 

dari suatu campuran cair dengan cara menguapkannya, uap yang dikeluarkan dari 

campuran tersebut disebut uap bebas yang mengalir melalui kondensor, cairan 

yang keluar dari kondensor disebut destilat sedangkan cairan tidak menguap 

disebut residu (Jhonprimen dkk., 2012). Proses destilasi berlangsung jika 

campuran dipanaskan dan sebagian komponen volatil menguap naik dan 

didinginkan sampai mengembun di dinding kondensor. Distilat ini ditampung di 

sebuah tempat baru (Wonorahardjo, 2013). 

Proses destilasi dijalankan dengan bantuan beberapa peralatan yang 

khusus dirancang untuk itu. Pada prinsipnya campuran yang akan dedistilasi atau 
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skan dengan pemanas elektrik yang mempunyai pengatur suhu secara otomatis. 
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Adapun uap yang dihasilkan pada pemanasan akan dialirkan langsung ke 

kondensor yang merupakan unit pendingin uap sehingga terjadi kondensasi. 

Kondensor terdiri dari dua buah pipa, di antaranya pipa dalam dan pipa luar 

terdapat air yang selalu berganti secara kontinu sehingga temperatur stabil. 

Kondensor didinginkan dengan air yang masuk dari kran air melalui pipa dan 

dikeluarkan lagi lewat ubang ke bak penampungan. Sebelum melalui kondensor 

kadang-kadang diperlukan kolom destilasi yang panjang dan bentuknya bisa 

diatur. Kolom destilasi ini pada skala laboratorium dilengkapi termometer untuk 

menjaga kestabilan temperatur supaya arus uap tidak terlalu deras dan dapat 

dikondensasikan semua di kondensor. Jika tekanan uap terlalu tinggi ada 

kemungkinan uap menerobos keluar dan hilang dari sistem. Uap yang 

mengembun pada kondensor (posisi miring, supaya tetesan embun dapat turun 

dengan bebas) akan ditampung di labu melalui adaptor, bisa juga dilengkapi kran 

(Wonorahardjo, 2013). 

G. Analisi Kadar Gula 

Refraktometer tipe hand-held merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menganalisis kadar sukrosa pada bahan makanan. Refraktometer 

terdiri atas beberapa bagian, yaitu kaca prisma, penutup kaca prisma, sekrup 

pemutar skala, grip pegangan, dan lubang teropong (Atago 2000) (Gambar 1). 

Satuan skala pembacaan refraktometer yaitu °Brix, yaitu satuan skala yang 

digunakan untuk pengukuran kandungan padatan terlarut (Purwono 2002). Skala 

°Brix dari refraktometer sama dengan berat gram sukrosa dari 100 g larutan 
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sukrosa. Jika yang diamati adalah daging buah, skala ini menunjukkan berat gram 

sukrosa dari 100 g daging buah. 

Refraktometer perlu dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

satu hari pengamatan. Jika terjadi perubahan suhu, alat ini perlu dikalibrasi 

kembali. Cara mengkalibrasi refraktometer dimulai dengan membuka penutup 

kaca prisma, kemudian di atas kaca prima diteteskan satu atau dua tetes akuades. 

Penutup kaca prisma lalu ditutup lagi dengan perlahan dan dipastikan akuades 

memenuhi permukaan kaca prisma. Refraktometer diarahkan pada cahaya terang, 

kemudian dilihat pembacaan skala melalui lubang teropong. Jika skala kabur, 

lubang teropong diputar hingga pembacaan skala tampak jelas. Pastikan garis 

batas biru tepat pada skala 0°Brix (% maks. sukrosa). Jika garis batas biru tidak 

tepat pada skala 0°Brix, sekrup pengatur skala diputar hingga garis batas biru 

tepat pada skala 0°Brix. Setelah kalibrasi selesai, kaca prisma dibersihkan dengan 

menggunakan kertas tisu. 

H. Analisis Kadar Etanol Berdasarkan Nilai Gravitasi Jenis 

Gravitasi jenis (specific gravity/SG) suatu zat cair didefinisikan sebagai 

perbandingan kerapatan zat cair tersebut dengan kerapatan air pada sebuah 

temperatur tertentu. Biasanya temperatur tersebut adalah 4˚C, dan pada temperatur 

ini kerapatan air adalah 1000 kg/m3. Dalam bentuk persamaan, gravitasi jenis 

dinyatakan sebagai (Munson dkk., 2003) : 

SG = 
𝝆𝒍𝒂𝒓𝒖𝒕𝒂𝒏

𝝆𝒂𝒊𝒓𝒑𝒂𝒅𝒂 𝟒 𝒅𝒆𝒓𝒂𝒋𝒂𝒕𝒄𝒆𝒍𝒄𝒊𝒖𝒔
 

Kerapatan (density) dilambangkan sebagai ρ suatu zat cair adalah ukuran 

untuk konsentrasi zat cair tersebut dan dinyatakan dalam massa per satuan 
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volume. Sifat ini ditentukan dengan cara menghitung nisbah (ratio) massa zat 

yang terkandung dalam suatu bagian tertentu terhadap volume bagian tersebut 

(Olson dan Wright, 1993). Nilai kerapatan dapat bervariasi cukup besar di antara 

zat cair yang berbeda, namun untuk zat-zat cair, variasi tekanan dan temperatur 

umumnya hanya memberikan pengaruh kecil terhadap nilai ρ (Munson dkk., 

2003). Kerapatan semua zat cair bergantung pada temperatur serta tekanan 

sehingga temperatur zat cair serta temperatur air yang dijadikan acuan harus 

dinyatakan untuk mendapatkan harga-harga gravitasi jenis yang tepat (Olson dan 

Wright, 1993) 

Kadar etanol yang ada dalam sampel larutan yang mengandung etanol 

dapat ditetapkan nilainya berdasarkan nilai gravitasi jenis. Namun sebelum 

ditetapkan, sampel tersebut telah mengandung partikel yang bebas dari semua zat-

zat lain yang terlarut maupun tidak terlarut kecuali air. Untuk itu, dilakukan 

proses distilasi sederhana terlebih dahulu sebelum menetapkan kadar etanol 

(Bhavan dan Marg, 2005). 

Gravitasi jenis suatu zat cair dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode piknometer. Metode ini dapat mengetahui kadar etanol suatu cairan secara 

tepat. Metode ini menggunakan alat piknometer. Gravitasi jenis suatu zat cair 

dihitung menggunakan rumus (Bhavan dan Marg, 2005) : 

SG sampel = 
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍𝒑𝒂𝒅𝒂𝒑𝒊𝒌𝒏𝒐𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝟐𝟓 𝒎𝒍𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒔𝒖𝒉𝒖𝒓𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒕˚𝐂

𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒂𝒊𝒓𝒑𝒂𝒅𝒂𝒑𝒊𝒌𝒏𝒐𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝟐𝟓 𝒎𝒍𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒔𝒖𝒉𝒖𝒓𝒖𝒂𝒏𝒈𝒕˚𝐂
 

Kadar etanol yang ada dalam sampel larutan yang mengandung etanol 

dapat ditetapkan nilainya berdasarkan nilai gravitasi jenis. Namun sebelum 

ditetapkan, sampel tersebut telah mengandung partikel yang bebas dari semua 
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zatzat lain yang terlarut maupun tidak terlarut kecuali air. Untuk itu, dilakukan 

proses destilasi sederhana terlebih dahulu sebelum menetapkan kadar etanol. 

Gravitasi jenis suatu zat cair dapat ditentukan dengan menggunakan metode 

piknometer. 

I. Analisi Rendemen Bioetanol 

Berdasarkan volume murni hasil kali antara volume hasil destilasi dengan 

kadar etanol yang dihasilkan dapat ditentukan berapa besar rendemen etanol dari 

proses fermentasi yang telah dilakukan. Rendemen etanol merupakan 

perbandingan antara bobot etanol yang dihasilkan dengan bobot  yang diproses. 

Besar kecilnya kadar etanol yang terbentuk sangat berpengaruh terhadap 

rendemen etanol. Kadar etanol sangat dipengaruhi oleh proses fermentasi yang 

dilakukan. Efisiensi penggunaan substrat oleh mikroba fermentasi dapat menjadi 

parameter terbentuknya etanol. Rendemen etanol dihitung berdasarkan besar 

kecilnya kadar etanol, dan merupakan perbandingan antara bobot etanol dan bobot 

bahan baku yang diproses. Semakin tinggi kadar etanol, akan semakin tinggi juga 

rendemennya (Susmiati, 2011). 

Menurut penelitian Jhiro et al., 2012, tentang produksi bioetanol dari 

singkong, perhitungan rendemen destilasi diperoleh dari jumlah bioetanol hasil 

destilasi dari ketiga proses destilasi yang telah dilakukan yaitu 0,53 liter bioetanol, 

dibagi dengan jumlah larutan campuran etanol dan air hasil fermentasi yang telah 

disaring dan terpisah dari endapan protein atau total dari ketiga bagian larutan 

yang siap untuk didestilasi yaitu 18,34 liter. Kemudian dikalikan dengan 100 % 

maka akan didapatkan hasilnya yaitu 2,89 %. Jadi persentase antara larutan hasil 
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fermentasi yang telah disaring dan siap didestilasi dengan hasil destilasi adalah 

2,89 %. 

Untuk mengetahui presentase hasil bagi antara bioetanol hasil destilasi 

dengan jumlah larutan etanol dan air hasil fermentasi dengan menggunakan 

rumus: Rd = 
𝑩𝒅

𝑯𝒇
 x 100% 

dimana : 

Rd = Rendemen destilasi (%) 

Bd = Bioetanol hasil destilasi (liter) 

Hf = Larutan hasil fermentasi (liter)  (Jhiro et al., 2012) 
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