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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Bioetanol Sebagai Fuel Grade. 

Pada tahun 1840 etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika 

Serikat, pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil quadrycycle dan 

sejak tahun 1908 mobil Ford model T telah dapat menggunakan bioetanol 

sebagai bahan bakarnya. Namun pada tahun 1920-an bahan bakar dari 

petroleum yang harganya lebih murah menjadi dominan menyebabkan etanol 

kurang mendapat perhatian. Michael Faraday membuat etanol dengan 

menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen di tahun 1982, yang digunakan 

pada proses produksi etanol sintesis hingga saat ini. Akhir-akhir ini dengan 

meningkatnya harga minyak bumi , bioetanol kembali mendapat perhatian dan 

telah menjadi alternatif energi yang terus dikembangkan. Di Indonesia 

bioetanol akan dijadikan  salah satu bahan bakar alternatif masyarakat, untuk 

itu perlu adanya  penelitian dan uji coba. Dengan tersedianya banyak sumber 

daya alam hayati yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk 

memproduksi bioetanol, maka tak akan  khawatir kekurangan bahan bakar. 

Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar sudah dikenal sejak lama, yaitu 

sebagai component Mogas (Premium), yang disebut gasohol. Bioetanol selain 

berfungsi sebagai octane boster, juga berfungsi sebagai oxygenating agent, 

karena didalamnya terkandung oksigen maka dapat menyempurnakan proses 

pembakaran bioetanol. 
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Etanol (C2H5OH) dapat dikategorikan dalam dua kelompok uatama, 

yaitu etanol 95 – 96% vol yang disebut eatnol berhidrat dan etanol > 99.5% 

vol yang digunakan sebagai bahan bakar atau biasa disebut Fuel Grade Etanol 

(Yandi Wibowo, Rija Fathul Hari, 2012). 

 

2.2 Bioethanol. 

Bioethanol adalah ethanol (alcohol) yang diperoleh dari fermentasi 

bahan-bahan yang mengandung gula. Bioethanol dapat diperoleh dari hasil 

fermentasi bahan yang mengandung gula oleh ragi (yeast) Saccharomycess 

cereviceae. Ragi Saccharomycess cereviceae bersifat fakultatif anaerobic. 

Pada kondisi aerobic sebagai akseptor elektron terakhir pada jalur reaksi 

bioenergetik adalah oksigen. Pemanfaatan pada keadaan ini menghasilkan 

penambahan biomassa sel dengan persamaan reaksi sebagai berikut : 

C6H12O6          CO2 + H2O + biomassa sel. 

Pada kondisi anaerobic, Saccharomycees cereviceae menggunakan 

senyawa organik sebagai akseptor elektrok terakhir pada jalur reaksi 

bioenergetik. Dalam hal ini yang digunakan adalah monosakarida dari 

subtract dengan hasil akhir perombakan berupa etanol, aldehid, asam organic, 

dan fusel oil. Reaksi yang berlangsung dalam keadaan anaerobic tersebut 

adalah sebagi berikut : 

 C6H12O6          2C2H5OH + 2CO2 + produk samping. 
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Bahan-bahan yang dapat difermentasikan adalah bahan-bahan yang 

mengandung glukosa dan bahan-bahan yang dapat dihidrolisa menjadi glukosa 

seperti gula (sukrosa), bahan berpati dan bahan berselulosa. 

 

Struktur dari molekul Ethanol 

Semua ikatannya ikatan tunggal (wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas, 2012) 

   

Tahapan Proses Pembuatan Bioethanol. 

Secara umum ada tiga tahapan proses pembuatan Bioethanol, yaitu : 

a. Penyiapan Bahan. 

Penyiapan bahan baku disini berupa proses hidrolisis, jika bahan 

baku berasal dari bahan yang mengandung pati atau selulosa, dijadikan 

glukosa. Hidrolisis dapat dilakukan dengan bantuan asam (misalnya 

H2SO4 dan HCl) atau enzim pada temperatur, pH dan waktu tertentu. 

Pemotongan rantai pati / selulosa oleh asam lebih tidak teratur dibanding 

dengan pemotongan yang menggunakan bantuan enzim. Hasil pemotongan 

dengan menggunakan asam adalah campuran dekstrim, maltose dan 

glukosa. Sementara pemotongan dengan menggunakan enzim bersifat 

spesifik sehingga dapat dikendalikan (bahan bakar etanol, 2004). 
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b. Fermentasi. 

Fermentasi adalah proses perubahan glukosa menjadi etanol 

dengan bantuan ragi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan 

ragi, yaitu sebagai berikut : 

• Nutrisi. 

Dalam kegiatannya ragi memerlukan penambahan nutrisi untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakannya, yaitu unsur C, unsur N, unsur 

P, mineral dan vitamin.  

• Keasaman (pH). 

Untuk fermentasi alkohol, ragi memerlukan media dengan suasana 

asam, yaitu antara pH 4,8 – 5.0. Pengaturan pH dapat dengan 

penambahan asam sulfat jika substratnya basa atau natrium bikarbonat 

jika substratnya asam. 

• Suhu. 

Suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan adalah 

28ºC - 30ºC. 

• Udara. 

Fermentasi alkohol berlangsung secara anaerobic, namun demikian 

udara diperlukan pada proses pembibitan sebelum fermentasi untuk 

perkembangbiakan ragi tersebut (bahan bakar etanol, 2004). 
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c. Pemurnian. 

Proses pemurnian adalah proses pemisahan Bioethanol dari larutan 

hasil fermentasi untuk mendapatkan etanol dengan konsentrasi yang 

tinggi. Kadar etanol dari proses fermentasi berkisar 15 – 20%, sehingga 

diperlukan proses penyulingan untuk mendapatkan etanol dengan kadar 

yang lebih tinggi. 

Proses penyulingan Bioethanol dengan menggunakan penyulingan 

biasa akan dihasilkan kadar Bioethanol maksimal 95%, karena etanol dan 

air akan membentuk azeotrop pada kadar etanol 95%. Untuk mendapatkan 

Bioethanol kering dengan kadar 99,5% maka perlu perlakuan khusus. 

Bioethanol kering adalah Bioethanol yang dapat digunakan sebagai bahan 

bakar. Ada beberapa metode untuk mendapatkan Bioethanol kering, antara 

lain : 

• Penambahan CaO pada Bioethanol 95%, diamkan selama sehari, 

kemudian distilasi kembali. 

• Penambahan proses yaitu proses adsorpsi untuk menyerap air dalam 

Bioethanol dengan menggunakan adsorben. 

 

2.3  Bahan-bahan Adsorben. 

2.3.1 Zeolit. 

Mineral zeolit sudah dikenal sejak tahun 1755 oleh seorang ahli 

mineralogi bernama F.A.F. Cronstedt. Meskipun demikian penggunaan 

mineral zeolit untuk industri baru dimulai tahun 1940 dan tahun 1973.  
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Eksplorasi zeolit alam khususnya di Jawa Barat sebagian besar 

dilakukan oleh masyarakat, proses zeolit alam untuk adsorben pada 

proses distilasi pemurnian bioetanol, memerlukan treatment lebih 

lanjut. Sehingga nantinya adsorben tersebut dapat digunakan secara 

langsung pada proses produksi bioetanol. 

Mineral zeolit bukan merupakan mineral tunggal, melainkan 

sekelompok mineral yang terdiri dari beberapa jenis unsur. Secara 

umum mineral zeolit adalah senyawa Alumino Silikat Hirat dengan 

logam alkali tanah serta mempunyai rumus kimia sebagai berikut : 

M2
x/nSi1-xAlxO2.yH2O 

Dengan M = e.g Na, K, Li, Ag, NH, H, Ca, Ba, ……. 

Ikatan ion Al-Si-O adalah pembentuk struktur Kristal, 

sedangkan logam alkali tanah adalah kation yang mudah tertukar 

(exchangeable cation). Jumlah molekul air menunjukan jumlah pori-

pori atau volume ruang hampa yang akan terbentuk bila unit sel kristal 

zeolit tersebut dipanaskan. Struktur zeolit pada semua atom Al dalam 

bentuk tetrahedral sehinggga atom Al akan bermuatan negatif karena 

berkoordinasi dengan 4 atom oksigen dan selalu dinetralkan oleh 

kation Alkali atau alkali tanah untuk mencapai senyawa yang stabil. 

 

2.3.2 Molocular Sieve. 

Molecular Sieve adalah bahan yang mengandung pori-pori 

kecil dengan ukuran diameter yang seragam, digunakan sebagai 
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adsorben untuk gas dan cairan. Molekul cukup kecil untuk melewati 

pori-pori yang teradsorpsi saat molekul yang lebih besar tidak dapat 

melewati. Hal ini berbeda dengan filter umum dalam yang sudah 

beroperasi pada tingkat molekular dan perangkap zat teradsorpsi. 

Seperti molekul air yang bisa melewati posi-posi, dikarenakan 

ukurannya cukup kecil, untuk sementara molekul yang lebih besar 

tidak bisa, begitu juga air dipaksa masuk ke dalam pori-pori, dimana 

molecular sieve bertindak sebagai perangkap untuk mengikat molekul 

air. Oleh karena molecular sieve sering berfungsi sebagai pengering. 

Molecular sieve dapat menyerap air  hingga 22% dari beratnya sendiri. 

Molecular sieve adalah suatu partikel adsorpsi yang fungsinya mirip 

dengan chromatography eksklusi selebihnya tanpa solusi komposisi 

berubah, produk yang teradsorpsi tetap terjebak karena tanpa adanya 

molekul lain yang mampu menggeser posisi air yang terjebak 

didalamnya untuk menembus pori-pori dan mengisi ruang, kondisi 

vakumlah yang menyebabbkan molecular sieve tak mampu lagi untuk 

menyerap. 

Biasanya molecular sieve terdiri dari mineral-mineral alumino 

silikat, tanah liat, gelas berpori, arang mikroporous, zeolit, karbon 

aktif, atau senyawa sintetis yang memiliki struktur dimana pori-

porinya terbuka, seperti nitrogen dan air yang dapat berdifusi. 

Molecular sieve sering digunakan dalam industri minyak bumi, 

terutama untuk pemurnian aliran gas dan di laboratorium kimia 
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digunakan untuk memisahkan senyawa dan pengeringan bahan reaksi 

awal. Kandungan mercury dalam gas alam sangat berbahaya bagi pipa 

aluminium serta bagian lain dari aparat pencairan, dalam kasus ini 

dapat menggunakan silica gel. 

Metode untuk regenerasi molecular sieve termasuk perubahan 

tekanan (seperti dalam oksigen konsentrator), lakukan pemanasan dan 

pembersihan serta mengalirkan gas pembawa yaitu nitrogen (seperti 

ketika digunakan dalam dehidrasi etanol), atau lakukan pemansan pada 

kondisi vakum tinggi. Suhu spesifik biasanya digunakan untuk 

menumbuhkan air yang teradsorpsi utnuk berbagai molecular sieve 

pemanasan mulai dari 130º C sampai 250º C. 

Sulitnya zeolit untuk dipisahkan dari batuan induknya maka 

menjadi alasan dibuatnya zeolit sintetis. Mineral zeolit sintetis yang 

dibuat tidak dapat sama persis seperti mineral zeolit alam, walaupun 

demikian zeolit sintetis mempunyai sifat fisik yang jauh lebih baik. 

 

2.4 Kegunaan Zeolit. 

Penggunaan zeolit cukup banyak, misalnya industri kertas, karet, 

plastik, agregat ringan, semen puzolan, pupuk, pencegah polusi, pembuatan 

gas asam, tapal gigi, mineral penunjuk eksplorasi, pembuatan batu bara, 

pemurnian gas alam, industri oksigen, industri petrokimia, sebagai makanan 

ternak dan lain-lain. 
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Mengingat zeolit terutama yang mempunyai arti ekonomi umumnya 

dijumpai didalam batuan sedimen piroklastik, maka diharapkan di Indonesia 

terdapat banyak mineral tersebut. Seperti yang sudah diketahui sebagian besar 

wilayah Indonesia terdiri dari batuan gunung berapi, termasuk batuan 

piroklastik berbutir halus (tuf) yang merupakan sumber mineral zeolit. 

Dimensi penggunaan yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, maka 

dapat diprediksi dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian 

nasional. 

Pada dasarnya penggunaan mineral zeolit alam sama dengan zeolit 

sintetis. Hal ini disebabkan oleh persamaan sifat fisik dan kimia yang dimiliki 

oleh kedua jenis mineral tersebut. Walaupun pada dasarnya mineral zeolit 

sintetis lebih murni, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Persamaan utama kedua jenis mineral tersebut adalah terjadinya pertukaran 

kation, senyawa yang dapat menyerap suatu unsur, serta molekul yang 

digunakan sebagai tepat penyimpan suatu unsur. 
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2.5 Kemajuan Penelitian Terkait yang Sudah Dilakukan oleh Peneliti lain. 

Tabel 2.1 Kemajuan Penelitian Terkait 

No Nama Penulis Judul Keterangan 

1 Andi Mahardian 

(2001) 

Alat Distilasi Manual 

Bioethanol 

Merancang sendiri 

peralatan distilasi untuk 

pemurnian Bioethanol. 

2 Dona Sulistia 

Kusuma & Adit 

Adep Dwiatmoko 

Pemurnian Ethanol 

Untuk Bahan Bakar 

Proses dehidrasi etanol 

menggunakan 

molecular sive dengan 

metode pervaporasi 

membrane. 

3 Jonathan Sergio & 

Hartal 

Dwikurniawan 

Pembuatan Etanol 

Absolut Dengan 

menggunakan Molecular 

Sieve 3A 

Kadar Etanol setelah 

adsorpsi sebesar 99.7% 

dengan breakthrough 

time 10 menit. 

 

2.6 Prospek Bioetanol. 

Semakin menipisnya akan cadangan bahan bakar dari fosil dan 

meningkatnya populasi manusia yang sangat pesat, maka akan berdampak 

pada pemakaian bahan bakar juga semakin meningkat. Seiring dengan itu 

maka perlu adanya pengembangan dalam upaya mencari energi alternatif, agar 

bisa menjawab tantangan dimasa mendatang. Melihat kondisi tersebut maka 

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
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5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, untuk mengembangkan 

suber energi alternatif sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak. Dari Perpres 

tersebut pemerintah Indonesia ditahun 2025 mengatur peranan masing-masing 

jenis energi terhadap konsumsi energi nasional, sebagai berikut : 

1. Minyak bumi menjadi kurang dari 20%. 

2. Gas bumi menjadi lebih dari 30%. 

3. Batu bara menjadi lebih dari 33%. 

4. Bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5%. 

5. Panas bumi menjadi dari 5%. 

6. Energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, 

tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5%. 

7. Batu bara yang dicairkan menjadi lebih dari 2% (Lombok V Nattands, 

2006). 

Dengan telah diundangkan kebijakan energi nasional maka perlu 

penyusunan agenda bersama untuk mendapatkan konsensus terhadap program 

yang komprehensif dan terpadu agar memberikan hasil yang kongkret dan 

maksimal, antara lain melalui melalui penetapan sasaran dan upaya 

pencapaian untuk produksi, distribusi dan pemakaian bio-etanol . 
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