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  BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam 

yang sangat berlimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun 

yang tidak dapat diperbaharui. Keduanya itu akan saling melengkapi dan 

berpotensi sebagai wadah yang baik untuk kesejahteraan bangsa ini jika 

masyarakat Indonesia mampu mengoptimalkan keseimbangan pengolahannya. 

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami penipisan sumber daya alam tak 

terbaharukan terutama pada bahan bakar fosil. Hal ini dipicu akibat meningkatnya 

pertumbuhan penduduk, pengembangan dan pembangunan wilayah dari tahun ke 

tahun yang secara otomatis juga ikut menaikkan eksploitasi kebutuhan akan 

pemenuhan energi listrik dan juga bahan bakar secara nasional. Karena kelemahan 

dari minyak bumi atau bahan bakar fosil adalah sifatnya yang tidak mudah 

diperbaharui, sehingga untuk mengatasinya perlu adanya bahan bakar alternatif 

pengganti minyak bumi yang terbaharukan dan lebih ramah lingkungan.  

Mengingat harga minyak mentah dunia cenderung terus meningkat, 

sementara impor minyak untuk kebutuhan dalam negeri juga semakin meningkat, 

maka dibutuhkan berbagai langkah strategis untuk menghemat cadangan energi 

konvensional, menjaga ketersediaan energi serta mengurangi pembelanjaan devisa 

dari sektor ini. Disamping itu, penggunaan energi fosil telah menimbulkan emisi 

berbagai gas yang menjadi polutan berbahaya di udara. Bahan aditif timbal yang 
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selama ini digunakan sebagai peningkat angka oktan (octane enhancer) pada 

bahan bakar bensin ikut berkontribusi terhadap pencemaran udara tersebut. 

Penggunaan MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) sebagai pengganti TEL (Tetra 

Ethyl Lead) merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, namun 

bahan tersebut harus diimpor dan penggunaanya sudah mulai dilarang diberbagai 

Negara. Sehingga peran bioteknologi khususnya dalam sektor bioenergi ini perlu 

diterapkan di Indonesia untuk memecahkan permasalahan kita saat ini, 

salah  satunya  adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan produksi 

bioetanol dari SDA kita (Simamora,2008 dalam Fitriani dkk, 2013). 

Bioetanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula 

dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Bioetanol 

termasuk bahan bakar nabati yang bersumber dari tumbuhan dapat digunakan 

sebagai bahan bakar alternatif pengganti premium, pertalite, dan pertamax. 

Bioetanol dapat dihasilkan dari tetes tebu, singkong, nira kelapa, sorghum, 

jagung, bonggol pisang, dan lain-lain sehingga dapat dikategorikan ke dalam 

energi yang dapat diperbaharui. Selain itu gas buang dari hasil mesin yang 

menggunakan bioetanol mempunyai emisi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan minyak premium, pertalite, maupun pertamax. 

Bahan baku yang belum banyak dimanfaatkan sebagai penghasil sumber 

karbohidrat adalah bonggol pohon pisang. Padahal bonggol pohon pisang 

memiliki komposisi 76% pati, 20% air, sisanya adalah protein dan vitamin 

(Yuanita dkk, 2008). Kandungan karbohidrat yang terdapat pada bonggol pisang 

tersebut sangat berpotensi untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar nabati 
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yang disebut bioetanol. Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimasi hidrolisis 

pati dari bonggol pohon pisang menggunakan bantuan katalis asam, dimana 

glukosa hasil dari hidrolisis ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

bioetanol. Bioetanol merupakan cairan dari hasil proses fermentasi gula dari 

sumber pati (karbohidrat) dengan bantuan mikroorganisme (Anonim, 2007). 

Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung pati (karbohirat) dilakukan 

melalui proses konversi karbohidrat menjadi glukosa dengan beberapa metode 

diantaranya hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatis. Pada penelitian ini, akan 

digunakan asam nitrat (HNO3) sebagai katalis pada proses hidrolisis karena akan 

menghasilkan lebih banyak gula pereduksi dibandingkan dengan HCl maupun 

H2SO4. Glukosa yang diperoleh kemudian gunakan untuk proses fermentasi atau 

peragian dengan menambahkan yeast atau ragi sehingga diperoleh bioetanol 

sebagai sumber energi.  

I.2 Rumusan Masalah 

 Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah konsentrasi asam nitrat (HNO3), suhu, dan 

waktu hidrolisis terhadap kadar gula reduksi  yang dihasilkan ? 

2. Pada penggunaan nilai aktual berapakah yang akan menghasilkan yield 

gula reduksi yang paling optimum berdasarkan hasil hidrolisis bonggol 

pohon pisang dengan menggunakan Respon Surface Methode (RSM) ? 

 

 

Optimasi Hidrolisis Bonggol... Susi Susanti,Fakultas Teknik Dan Sains UMP, 2018 



4 
 

 
 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh jumlah konsentrasi asam nitrat (HNO3), suhu, dan 

waktu hidrolisis terhadap kadar gula reduksi yang dihasilkan.  

2. Mengetahui pada penggunaan nilai aktual berapakah yang akan 

menghasilkan yield gula reduksi yang paling optimum berdasarkan hasil 

hidrolisis bonggol pohon pisang dengan menggunakan Respon Surface 

Method (RSM). 

I.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi baru untuk melakukan penelitian bioetanol serta 

memberikan informasi pengalaman lebih lanjut tentang hidrolisis bonggol 

pisang sebagai bahan baku bioetanol.  

2. Dapat diterapkan oleh masyarakat sebagai pengolahan limbah bonggol 

pisang untuk dijadikan bioethanol.  

3. Dapat digunakan sebagai masukan dan referensi penelitian khususnya 

tentang hidrolisis bonggol pisang sebagai bahan baku pembuatan 

bioetanol. 
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