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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1  Bonggol Pohon Pisang 

Tanaman pisang (Musa paradisiaca L) merupakan tanaman yang berasal 

dari kawasan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini kemudian 

menyebar ke Afrika tepatnya di Pulau Madagaskar, Amerika Selatan dan Tengah. 

Pisang di Jawa Barat disebut dengan Cau, di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

dinamakan Gedang. Hampir di setiap tempat dapat dengan mudah ditemukan 

tanaman pisang. Pusat produksi pisang di Jawa Barat adalah Cianjur, Sukabumi 

dan daerah sekitar Cirebon. Pohon pisang umumnya dapat tumbuh di dataran 

rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 2000 mdpl. Pohon pisang dapat 

tumbuh pada iklim tropis basah, lembab dan panas dengan curah hujan optimal 

adalah 1.520–3.800 mm/tahun dengan 2 bulan kering (Rismunandar, 1990).  

 

Gambar 1.1 Bonggol Pohon Pisang 
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Taksonomi tanaman pisang menurut Rismunandar (1990) yang dapat 

disajikan dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Taksonomi Tanaman Pisang 

Kingdom Plantae 

Devisi Spermatophyta 

Sub. divisi Angiospermae 

Kelas Monocotylae 

Bangsa Musales 

Suku Musaceae 

Marga Musa 

Jenis Musa paradisiacal 

Sumber : Rismunandar (1990). 

Tanaman pisang merupakan tanaman yang serba guna, mulai dari akar sampai 

daun dapat digunakan, sehingga tanaman pisang memiliki kegunaan diantaranya :  

a) Batang pohon  

Dapat digunakan sebagai makanan ternak dimusim kekurangan air 

dan secara sederhana dapat dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan 

pupuk kompos yang bernilai humusnya sangat tinggi (Munadjim,1988). 

b)  Daun pisang  

Daun yang segar dapat digunakan sebagai makanan ternak 

dimusim kering dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembungkus 

makanan secara tradisional (Munadjim,1988). 
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c) Bunga pisang  

Bunga pisang yang masih segar (jantung pisang) bisa dijadikan 

makanan sebagai sayur (Munadjim,1988). 

d) Buah pisang 

Selain enak dimakan secara langsung, bisa dijadikan selai pisang 

yang daya awetnya tinggi dan dapat menghasilkan uang yang lebih serta 

juga bisa dibuat tepung pisang dari buah yang tua yang belum masak 

(Munadjim,1988). 

e)  Kulit buah pisang  

Kulitnya pun bisa untuk makanan ternak, selain itu bisa untuk 

menghasilkan alkohol yaitu etanol karena mengandung gula yang 

mempunyai aroma yang menarik (Munadjim,1988). Kulit buah pisang 

juga dapat dimanfaatkan menjadi sirup glukosa sebagi pemanis alami 

makanan.  

f) Umbi batang (Bonggol)  

Pati yang terkandung dalam umbi batang pisang dapat 

dipergunakan sebagai sumber karbohidrat bahkan bisa dikeringkan untuk 

menjadi abu. Dimana abu dari umbi ini mengandung soda yang dapat 

digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan pupuk (Munadjim,1988). 

Pati bonggol pisang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan bioetanol karena memiliki kadar gula yang cukup tinggi.  

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



8 
 

 
 

Batang pisang dibagi menjadi dua yaitu: batang semu yang merupakan 

tumpukan pelepah daun, sedangkan batang asli yang biasa dikenal dengan 

bonggol pisang. Getah pelepah pisang sendiri mengandung tanin dan saponin 

yang berfungsi sebagai antiseptik (Djulkarnain,1998). Pendapat yang berbeda 

dikemukakan oleh Budi 2008 dalam Priosoeryanto  et al.,  (2006) yakni getah 

pelepah  pisang mengandung  saponin, antrakuinon, dan kuinon  yang dapat 

berfungsi sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Selain itu, terdapat pula 

kandungan lektin yang berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan sel kulit. 

Bonggol pisang memiliki komposisi 76% pati, 20% air, sisanya adalah protein 

dan vitamin (Yuanita dkk, 2008). Bonggol pisang dapat dimanfaatkan untuk 

diambil patinya, pati ini menyerupai pati tepung sagu dan tepung tapioka (Yuanita 

dkk, 2008). Potensi kandungan pati bonggol pisang yang besar dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar yaitu bioetanol, selain itu juga umur 

panen dan usaha tani lebih fleksibel (Prihandana, 2007). 

Pertumbuhan pohon pisang berbanding lurus dengan peningkatan limbah 

bonggol pisang. Peningkatan limbah bonggol pisang dapat dilihat dari tabel 2.2   

berikut ini: 

Tabel 2.2 Peningkatan Limbah Bonggol Pisang 

Tahun Kuantitas (ton/tahun) 

2008 6,004,615 

2009 6,373,533 

2010 5,755,073 

2011 6,132,695 
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2012 6,071,043 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013) 

Komposisi pada bonggol pohon pisang, pelepah pisang, dan kulit pisang 

dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Banyaknya bonggol pisang kering yang diteliti (Food Weight) = 100 gr 

1. Bonggol Pisang 

Tabel 2.3 Kandungan yang terdapat pada bonggol pohon pisang 

Energi 245 kkal 

Protein 3,4 gr 

Lemak 0 gr 

Karbohidrat 66,2 gr 

Kalsium 60 mg 

Fosfor 150 mg 

Zat besi 2 mg 

Vitamin A 0 IU 

Vitamin B1 0,04 mg 

Vitamin C 4 mg 

 

2. Pelepah Pisang 

Tabel 2.4 Kandungan yang terdapat pada pelepah pisang 

Bahan Kering 87,7 % 

Abu (mineral esensial & non esensial) 25,12 % 

Lemak kasar ( vitamin-vitamin, asam organic, dll) 14,23 % 

Serat kasar (selulosa, hemiselulosa, lignin) 29,40 % 
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Protein kasar (asam amino, amine nitrat, glukosa, dll ) 3 % 

Bahan Ekstrak Tanpa Protein (karbohidrat, gula, pati ) 28,24 % 
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3. Kulit Pisang 

Tabel 2.5 Kandungan yang terdapat pada kulit pisang 

Zat gizi Kadar 

Air 68,90 g 

Karbohidrat 18,50 g 

Lemak 2,11 g 

Protein 0,32 g 

Kalsium 715 mg 

Fosfor 117 mg 

Zat besi 1,60 mg 

Vitamin B 0,12 mg 

Vitamin C 17,50 mg 

 

Berdasarkan tabel 2.3 sampai 2.5 dapat dituliskan perbandingan 

karbohidrat pada setiap bagian-bagian bonggol pohon pisang yaitu seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.6  Pebandingan Karbohidrat Pada Setap Bagian Pohon Pisang 

Bagian Pohon Pisang Kandungan Karbohidrat 

Bonggol Pisang 66.2 gr 

Pelepah Pisang 28.24 % 

Kulit Pisang 18.50 gr 

 

II.2 Bioetanol 
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Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) merupakan suatu senyawa organik yang 

tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Etanol dapat diperoleh 

dari bahan baku nabati dengan melalui proses fermentasi sehingga lebih dikenal 

dengan sebutan bioetanol. Berdasarkan berbagai penelitian diperoleh bahwa bahan 

lignoselulosa yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin juga dapat dikonversi 

menjadi etanol yang dapat digunakan untuk mensubtitusikan bahan bakar minyak 

atau bensin. Ketika etanol dihasilkan dari biomassa yang mengandung pati atau 

selulosa (Lignoselulosa), maka etanol mampu menjadi bioenergi. Atau seperti 

yang dijelaskan diatas dikenal dengan istilah bioetanol. Namun pada intinya bahan 

dasar pembuatan bioetanol adalah sumber daya alam nabati yang mengandung 

komponen pati, gula atau serat selulosa (Hambali dkk, 2007). 

Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dijadikan 

sebagai energi alternatif dari bahan bakar nabati (BBN). Etanol mempunyai 

beberapa kelebihan dari pada bahan bakar lain seperti premium antara lain sifat 

etanol yang dapat diperbaharui, menghasilkan gas buangan yang ramah 

lingkungan karena gas CO2 yang dihasilkan rendah (Jeon, 2007).  

Etanol dapat dibuat dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Etanol untuk konsumsi umumnya dihasilkan dengan proses fermentasi 

atau peragian bahan makanan yang mengandung pati atau karbohidrat, 

seperti beras dan umbi. Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi 

biasanya berkadar rendah. Untuk mendapatkan etanol dengan kadar yang 

lebih tinggi diperlukan proses pemurnian melalui penyulingan ataupun 
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destilasi. Etanol untuk keperluan industri dalam skala lebih besar 

dihasilkan dari fermentasi tetes tebu, yaitu hasil samping dalam industri 

gula tebu atau gula bit.  

2. Melalui sintesis kimia melalui reaksi antara gas etilen dan uap air dengan 

asam sebagai katalis. Katalis yang dipakai biasanya asam fosfat. Asam 

sulfat juga dapat digunakan sebagai katalis, namun sangat jarang 

digunakan.  

Tanaman yang dapat dijadikan bioetanol adalah sebagai berikut: 

1. Bahan berpati seperti: ubi kayu, ubi jalar, gandum kentang, bonggol 

pisang. 

2. Bahan bergula seperti: tetes tebu (molase), nira tebu, nira kelapa, nira 

nipah. 

3. Bahan berselulosa seperti: batang pisang, ampas tebu, jerami padi, 

bonggol jagung. 

Bioetanol merupakan cairan tidak berwarna, bersifat biodegradable, memiliki 

toxic rendah serta mempunyai emisi yang lebih rendah dibanding dengan minyak 

premium, pertalite, maupun pertamax. 

Bioetanol bersifat multi-guna karena dapat dicampur dengan bensin pada 

posisi perbandingan berapapun memberikan dampak yang positif. Pencampuran 

bioetanol absolute sebanayak 10% dengan bensin (90%), sering disebut Gasohol 

E-10. Gasohol singktan dari gasoline (bensin) plus alkohol (bioetanol). Etanol 
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absolute memilki angka oktan (ON) 117, sedangkan premium hanya 87-88. 

Gasohol E-10 secara proporsional memiliki (ON) 92 atau setara pertamax. Pada 

komposisi ini bioetanol dikenal sebagai octan enhancer yang paling ramah 

lingkungan dan di negara-negara maju telah menggeser penggunaan Tetra Ethyil 

Lead (TEL) maupun Methyl Tertiary Buthil Ether (MTBE) (Yudiarto,2008). 

Menurut Yolanda, 2011 dalam penelitiannya tentang Pengaruh Campuran 

Bahan Bakar Bensin dan Etanol Terhadap Prestasi Mesin Bensin disebutkan 

bahwa prestasi mesin yang diperoleh pada mesin yang menggunakan bahan bakar 

campuran atau biopremium, baik untuk E-5%, E-10%, E-15%, dan E-20% pada 

umumnya lebih tinggi dari prestasi mesin dengan menggunakan bahan bakar 

premium.  Selain itu juga perbandingan bahan bakar campuran atau bioetanol 

yaitu konsumsi atau pemakaian bahan bakarnya lebih banyak sebesar 0,139 

kg/jam – 0.515 kg/jam, sedangkan untuk mesin yang menggunakan bahan bakar 

premium murni konsumsi bahan bakarnya  sebesar 0,132 kg/jam – 0,357 kg/jam.  

Untuk penggunaan bioetanol murni saat ini hanya mencapai perbandingan E-

85% dan hal ini pun masih dalam proses penelitian oleh beberapa ahli yang 

menyatakan bahwa proses pengolahan minyak bumi menjadi bensin masih lebih 

murah daripada pengolahan etanol. Produksi etanol dalam skala besar dapat 

menimbulkan biaya serta kerugian energi bersih yang dihasilkan cukup besar. Jika 

dibandingkan, 1 liter etanol mengandung energi 30% lebih rendah bila 

dibandingkan dengan 1 liter bensin. Kerugian yang lain adalah sampai saat ini 

generator-generator, gergaji mesin, mesin pemotong rumput, dan banyak mesin 

lainya belum didesain untuk memakai bahan bakar etanol dalam konsentrasi 
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besar. Jika dipaksakan, maka mesin ini akan cepat rusak. Sehingga perlu 

dilakukan perbandingan pencampuran etanol dan premium dengan skala yang 

tepat. 

Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari fermentasi gula reduksi, dan 

istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan etanol hasil sintesis. Etanol 

merupakan senyawa organik yang sudah digunakan sejak lama untuk berbagai 

peruntukan misalnya sebagai pelarut dan reaktan untuk berbagai reaksi. Beberapa 

sifat kimia dan sifat fisik bioatenaol dapat kita lihat pada tabel 2.6  

Tabel 2.7 Sifat-sifat fisika dari bioetanol 

Besaran Nilai 

Berat molekul (gr/mol) 46,07 

Spesific gravity (pada 20°C) 0,7893 

Faktor kompresibilitas kritis (z) 0,248 

Kelarutan dalam air (pada 20°C) larut 

Panas pembakaran pada 25°C (J/gr) 29676,69 

Panas pembentukan 104,6 

Panas penguapan, pada titik didih normal 

(J/gr) 

839,31 

Panas spesifik pada 20°C (J/gr.C.s) 2,42 

Tekanan kritis (kPa) 6383,48 

Temperatur kritis (°C) 241,1 

Ttitik beku (°C) (-)114,1 

Titik didih normal (°C) 78,32 

Viskositas, pada 20°C (mPa.s (cP)) 1,17 

Volume kritis (L/mol) 0,167 
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Warna Cairan jernih 

Sumber : Kirk-Othmer 

Bioetanol selain memiliki sifat-sifat fisika juga memiliki sifat-sifat kimia 

Sifat-sifat kimia tersebut adalah: 

1. Memiliki angka oktan yang tinggi. 

2. Mampu menurunkan tingkat opasiti asap, emisi partikulat yang 

membahayakan kesehatan, dan emisi CO dan CO2. 

3. Tidak mengandung senyawa timbal. 

4. Bila direaksikan dengan asam halida akan membentuk alkil halida dan air 

CH3CH2OH +  HC = CH     CH3CH2OCH=CH2  +  H2O….…(1) 

5. Bila direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester dan air 

CH3CH2OH  +   CH3COOH  CH3COOCH2H  +  H2O…………(2) 

6. Dehidrogenasi etanol mengasilkan asetaldehid. 

7. Mudah terbakar di udara sehingga menghasilkan lidah api (flame) 

yang berwarna biru muda, transparan, serta membentuk H2O dan CO2. 

Bioetanol memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan bensin 

berbasis Petrochemical (Erliza Hambali, dkk, 2007:50). Karakteristik bioetanol 

tersebut antara lain:  

1. Mengandung 35% oksigen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

pembakaran dan mengurangi gas rumah kaca.  
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2. Memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga dapat menggantikan 

fungsi bahan aditif, seperti Metil Tertiary Butyl Eter dan Tetra Ethyl Lead.  

3. Mempunyai nilai oktan 96-113, sedangkan nilai oktan bensin hanya 85-96.  

4. Bioetanol bersifat ramah lingkungan, karena gas buangnya rendah 

terhadap senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai polutan, seperti 

karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas-gas rumah kaca.  

5. Bioetanol mudah terurai dan aman karena tidak mencemari air. 

6. Sebagai sumber energi dapat diperbaharui (renewable energy) dan proses 

produksinya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan proses produksi 

bensin. 

 

II.3 Pati 

Pati merupakan gabungan dari ratusan bahkan ribuan molekul glukosa 

yang terangkai menjadi satu membentuk suatu rantai panjang yang bercabang 

maupun tidak bercabang. Manusia memanfaatkan pati dengan cara 

menghidrolisinya menjadi polisakarida dan maltosa yang kemudian dapat 

digunakan sebagai sumber energi (Richana dan Suarni, 2011). 

Pati tersusun dari dua makromolekul polisakarida, yaitu amilosa dan 

amilopektin, yang keduanya tersimpan dalam bentuk butiran yang disebut granula 

pati. Amilosa tersusun dari molekul-molekul glukosa yang terikat glikosidik α-1,4 

yang membentuk struktur linier, dimana ujung rantai yang satu bersifat pereduksi 
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dan ujung yang lain bersifat non pereduksi. Amilopektin disamping disusun oleh 

struktur utama linier juga memiliki struktur bercabang, dimana percabangannya 

diikat dengan ikatan glikosisik α-1,6. Amilopektin memiliki struktur molekul 

yang lebih besar dibanding amilosa dan umumnya kandungannya di dalam 

granula pati lebih banyak dibandingkan amilosa (Benion, 1989). 

Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji-bijian atau 

umbi-umbian. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, 

serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas, yaitu: 

a) Amilosa, merupakan fraksi yang terlarut dalam air panas yang mempunyai 

struktur lurus dengan ikatan α-1,4-D-glukosa. 

b) Amilopektin, merupakan fraksi yang tidak larut dalam air panas dan 

mempunyai struktur bercabang dengan ikatan α-1,6-D-glukosa (Winarno, 

2002). 

Kandungannya amilosa, amilopektin dan struktur granula pati berbeda-beda 

pada berbagai jenis sumber pati menyebabkan perbedaan sifat fungsional pati 

seperti kemampuan membentuk gel dan kekentalannya (Whistler dkk, 1984). 

Perbedaan amilosa dengan amilopektin yaitu amilosa memberikan sifat keras, 

sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna 

ungu pekat amilopektin tidak bereaksi (Hawab, 2004).  

Amilosa dan amilopektin dapat dipisahkan dengan cara melarutkannya ke 

dalam air panas dibawah suhu gelatinisasi pati. Fraksi terlarut air panas adalah 
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amilosa dan fraksi yang tidak terlarut adalah amilopektin (Muchtadi dkk., 1992). 

Pati akan mengalami denaturasi jika diberi perlakuan panas, granula pati tidak 

larut dalam air dingin tetapi akan mengembang dalam air hangat. Pengembangan 

granula pati bersifat dapat balik jika pemanasan yang diberikan pada pati belum 

melewati suhu gelatinisasi. Pengembangan granula pati disebabkan oleh penetrasi 

molekul pati terperangkap dalam molekul–molekul amilosa atau amilopektin 

(Basuki, 1988). 

Kemampuan menyerap air yang besar pada pati di akibatkan karena 

molekul pati mempunyai jumlah gugus hidroksil yang sangat besar (Winarno, 

2002). Penambahan air pada pati akan membentuk suatu sistem dispersi pati 

dengan air karena pati mengandug amilosa dan amilopektin yang mengandung 

gugus hidroksil yang reduktif. Gugus hidroksil akan bereaksi dengan hidrogen 

dari air. Dalam keadaan dingin viskositas sistem dispersi pati air hanya berbeda 

sedikit dengan viskositas air, karena ikatan patinya masih cukup kuat sehingga air 

belum mampu masuk ke dalam granula pati. Setelah dipanaskan ikatan hidrogen 

antara amilosa dan amilopektin mulai lemah sehingga air semakin mudah 

terpenetrasi ke dalam susunan amilosa dan amilopektin (Meyer, 1973). 

Bila suspensi pati dalam air dipanaskan, beberapa perubahan selama 

terjadinya gelatinisasi dapat diamati. Mula-mula suspensi pati yang keruh seperti 

susu tiba-tiba mulai menjadi jernih pada suhu tertentu, tergantung jenis pati yang 

digunakan. Terjadinya translusi larutan pati tersebut diikuti pembengkakkan 

granula. Bila energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih kuat daripada daya 

tarik-menarik antara molekul pati di dalam granula, air dapat masuk ke dalam 
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butir-butir pati. Hal inilah yang menyebabkan bengkaknya granula. Jumlah gugus 

hidroksil dalam molekul pati yang besar menyebabkan kemampuan pati menyerap 

air pun besar (Winarno, 2002). 

 

II.4 Hidrolisis Pati 

Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang 

menghasilkan satu zat baru atau lebih dan juga dekomposisi suatu larutan dengan 

menggunakan air. Proses ini melibatkan peng-ionan molekul air ataupun peruraian 

senyawa yang lain (Pudjaatmaka dan Qodratillah, 2002). Hidrolis juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah 

terurai. Hidrolisis diterapkan pada reaksi kimia yang berupa organik atau 

anorganik dimana air mempengaruhi dekomposisi ganda dengan campuran yang 

lain, hidrogen akan membentuk satu komponen dan hidroksil ke komponen yang 

lain. Reaksi hidrolisis pati berlangsung menurut persamaan reaksi sebagai berikut  

(C6H10O5)n+ nH2O → n(C6H12O6)…………………(3) 

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis pati : 

1. Konsentrasi katalisator  

Berdasarkan faktor laju reaksi, faktor katalis sangat berpengaruh terhadap 

hasil reaksi kimia yang terjadi, dimana pada proses hidrolisis ini, semakin tinggi 

konsetrasi H
+
 dalam larutan maka semakin tinggi pula tumbukan antara molekul-

molekul air dan molekul-molekul pati sehingga semakin cepat reaksinya, sehingga 

hasil hidrolisis yang didapatkan akan semakin tinggi ( H.Asri Saleh,dkk , 2016). 
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2. Waktu 

Kadar etanol yang terbentuk akan semakin besar bila waktu reaksi dan berat 

bahan baku dengan katalis meningkat hingga mencapai waktu reaksi dan rasio 

berat bahan baku dengan katalis yang maksimum. Namun, kadar etanol akan 

menurun jika waktu reaksi dan rasio berat bahan baku telah melampaui waktu 

reaksi dan rasio berat bahan baku maksimum ( Djoni Bustan, dkk, 2013). 

3. Suhu 

Semakin tinggi suhu reaksi, makin cepat pulajalannya reaksi. Hal ini 

dikarenakan reaksi hidrolisa merupakan reaksi endotermis sehingga memerlukan 

panas untuk dapat bereaksi. Tetapi, jika suhu terlalu tinggi, maka katalis akan 

menguap yang mengakibatkan melambatnya reaksi hidrolisa tersebut yang juga 

akan berakibat pada konsentrasi glukosa yang diperoleh (Jatmiko Wahyudi, dkk, 

2011). 

Pati air glukosa bereaksi antara air dan pati berlangsung sangat lambat 

sehingga diperlukan bantuan katalisator untuk memperbesar kereaktifan air. 

Katalisator bisa berupa asam maupun enzim, sehingga hidrolisis pati dibagi 

menjadi dua yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik. 

 

II.5  Hidrolisis Asam  

Hidrolisis secara kimiawi biasanya menggunakan asam. Asam yang sering 

dipergunakan adalah asam sulfat, asam klorida, asam nitrat dan asam fosfat. 

Hidrolisis asam pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu hidrolisis pada suhu rendah 
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dengan konsentrasi asam tinggi (Concentrated-Acid Hydrolisis) dan hidrolisis 

pada suhu tinggi dengan konsentrasi asam rendah (Dilute-Acid Hydrolisis) 

(Taherzadeh dan Keikhosro 2007). Pemilihan antara kedua metode kimiawi ini di 

dasarkan pada pertimbangan laju hidrolisis, tingkat degradasi, produk dan biaya 

total produksi. Terdapat perbandingan kekurangan dan kelebihan antara 

concentrated-acid hydrolisis dengan dilute-acid hydrolisis yang dapat kita lihat 

pada tabel 2.8.  
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Tabel 2.8 Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara concentrated-

acid hydrolisis dengan dilute-acid hydrolisis 

Metode Hidrolisis Kelebihan Kekurangan 

Hidrolisis pada suhu 

rendah dengan 

konsentrasi asam 

tinggi 

1. Dioperasikan 

pada suhu 

rendah 

2. Rendemen gula 

tinggi 

1. Konsentrasi asam 

tinggi 

2. Korosi peralatan 

3. Energi tinggi untuk 

pengambilan asam 

Hidrolisis pada suhu 

tinggi dengan 

konsentrasi asam 

rendah 

1. Konsentrasi 

asam rendah   

2. Waktu tinggal 

singkat 

1. Suhu operasi tinggi 

2. Yield gula rendah 

3. Korosi peralatan 

Sumber : Taherzadeh dan Keikhosro (2007) 

Hidrolisis asam dengan konsentrasi rendah (dilute-acid) dilakukan dalam 

dua tahap yaitu: pertama, tahap yang melibatkan asam encer untuk menghidrolisis 

gula dari golongan pentosa umumnya yang terdapat fraksi hemiselulosa. Tahapan 

ini biasanya menggunakan 1% H2SO4 pada suhu 80-120°C selama 30-240 menit. 

Tahap kedua menggunakan asam dengan konsentrasi yang lebih tinggi untuk 

menghidrolisis gula yang berasal dari golongan heksosa seperti selulosa menjadi 

glukosa, biasanya dilakukan dengan konsentrasi asam 5-20 % H2SO4 dengan suhu 

mendekati 180°C. Dengan menggunakan hidolisis bertahap ini, maka kondisi 

optimum untuk memaksimalkan hasil glukosa dan meminimalisir hasil samping 

yang tidak diinginkan (Purwadi, 2006).  

Proses pemisahan antara fraksi gula dengan fraksi asam dapat dilakukan 

dengan proses pertukaran ion dan asam dapat dikonsentrasikan kembali dengan 

proses evaporasi (Demirbas, 2007). Hidrolisis asam dengan konsentrasi rendah 
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merupakan proses yang murah dan cepat untuk memperoleh gula dari bahan 

lignoselulosa. Namun, proses ini akan menghasilkan senyawa-senyawa 

penghambat yang bersifat toksik untuk mikroorganisme pada proses fermentasi, 

termasuk yeast atau jamur. Toksik ini dapat menurunkan hasil produktifitas dan 

merusak pertumbuhan sel. Proses hidrolisis asam pada bahan lignoselulosik 

biasanya akan menghasilkan glukosa, manosa, 16-xilosa atau campuran senyawa-

senyawa fenolik. Selama proses hidrolisis asam gula pentosa akan menghasilkan 

furfural dan gula heksosa menghasilkan 5- hidroksimetilfurfural (HMF) (Lopez 

dkk., 2004). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis asam antara lain : 

1. Suhu 

Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin cepat pula jalannya reaksi.  Hal ini 

dikarenakan reaksi hidrolisa merupakan reaksi endotermis sehingga memerlukan 

panas untuk dapat bereaksi. Tetapi, jika suhu terlalu tinggi, maka katalis akan 

menguap yang mengakibatkan melambatnya reaksi hidrolisa tersebut yang juga 

akan berakibat pada konsentrasi glukosa yang diperoleh (Jatmiko Wahyudi dkk, 

2011). 

2. Waktu 

Semakin lama waktu hidrolisis, kadar glukosa yang dihasilkan juga semakin 

tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin lama proses hidrolisis maka 

kesempatan selulosa melakukan dekomposisi lebih lama, sehingga kadar glukosa 

menjadi naik (Nina Haryani dkk, 2015). 
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3. Konsentrasi 

Konsentrasi asam yang optimum dan peningkatan waktu hidrolisis 

mempengaruhi konversi selulosa menjadi glukosa (Osvaldo dkk , 2012). 

4. pH 

Hubungan antara konsentrasi asam dan pH hidrolisis berbanding terbalik, 

dimana semakin besar konsentrasi asam, maka pH awal proses hidrolisis akan 

semakin kecil. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa jika konsentrasi asam 

dalam larutan makin besar, maka pH larutan tersebut juga akan makin menurun 

atau kecil. Hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi asam, maka konsentrasi 

ion hidrogen (H
+
) juga akan semakin besar, dimana nilai pH bergantung pada nilai 

H
+
 yang sesuai dengan teori atau rumus berikut (Faidliyah Nilna Minah,2010). 

pH = -log[H
+
] . ………………(4) 

 

II.6 Gula Reduksi 

Gula reduksi merupakan gula yang memiliki gugus aldehid (aldosa) atau 

keton (ketosa) bebas (Makfoeld dkk, 2002). Aldosa mudah teroksidasi menjadi 

asam aldonat, sedangkan ketosa hanya dapat bereaksi dalam suasana basa 

(Fennema, 1996). 

Gula reduksi adalah bentuk hasil dari penguraian polisakarida yang berupa 

glukosa dan fruktosa yang mempunyai gugus reaktif untuk melakukan reaksi. 

Gugus reaktif tersebut berupa aldehid atau keton bebas. Gula reduksi mempunyai 

kemampuan mereduksi CU
2+

 (ion kupri) menjadi CU
+
 (ion kupro). Ion kupro 
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tersebut mampu mengubah reagen arsenomolibdat menjadi kompleks berwarna 

biru yang stabil (Poedjiadi, 1994). 

Gula reduksi adalah gula yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi. 

Sifat mereduksi ini disebabkan adanya gugus hidroksi yang bebas dan reaktif 

(Lehninger,1982). 

Secara umum, reaksi tersebut digunakan dalam penentuan gula secara 

kuantitatif. Penggunaan larutan Fehling merupakan metode pertama dalam 

penentuan gula secara kuantitatif. Larutan fehling merupakan larutan alkali yang 

mengandung tembaga (II) yang mengoksidasi aldosa menjadi aldonat dan dalam 

prosesnya akan tereduksi menjadi tembaga (I), yaitu Cu2O yang berwarna merah 

bata dan mengendap. Maltosa dan laktosa adalah contoh gula reduksi. 

Ada beberapa metode kimia yang dapat digunakan untuk menentukan 

monosakarida dan oligosakarida dipisahkan berdasarkan banyaknya agen 

pereduksi yang dapat bereaksi secara lain untuk diendapkan atau membentuk 

warna secara kuantitatif. Konsentrasi dari karbohidrat dapat ditentukan dengan 

menggunakan metode gravimetri, titrasi volumetri, dan spektrofometri. 

Analisis gula reduksi dengan metode Lane-Eynon merupakan analisis yang 

dilakukan secara titrasi (volumetri) untuk penentuan gula reduksi. Penentuan gula 

reduksi dengan metode ini didasarkan atas pengukuran standar yang dibutuhkan 

untuk mereduksi preaksi tembaga basa yang diketahui volumenya. Titik akhir 

titrasi ditunjukkan dengan hilangnya warna indikator metilen biru. Titik akhir 

titrasi merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mereduksi semua tembaga 

(Apriyanto, 1989). 

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



28 
 

 
 

Titrasi Lane-Eynon digunakan untuk menghitung kadar gula tereduksi. 

Melalui metode ini dapat diketahui sisa gula reduksi yang terdapat dalam larutan, 

sehingga dapat dihitung berapa konversi yang diperoleh. 

Titrasi ini menggunakan indikator Metilen Blue. Perubahan warna yang 

terjadi adalah dari biru hingga semua warna biru hilang berganti menjadi 

kemerahan yang menandakan adanya endapan tembaga oksida. Warna dapat 

kembali menjadi biru karena teroksidasi oleh udara. Untuk mencegah hal tersebut, 

titrasi dilangsungkan dengan mendidihkan larutan yang dititrasi sehingga uap 

dapat mencegah kontak dengan udara dan mencegah terjadinya oksidasi kembali. 

Metode ini didasarkan pada sifat aldehid dan keton yang dapat mereduksi 

larutan alkali, dalam hal ini digunakan tembaga tartrat yang dikenal sebagai 

larutan Fehling. Larutan Fehling yang digunakan merupakan campuran larutan 

tembaga sulfat dan laruta alkali tartrat. Gula reduksi merupakan reduktor kuat 

sedangkan Cu
2+

 merupakan oksidator lemah. Gula mereduksi Cu
2+

 membentuk 

endapan Cu2O yang berwarna merah bata. 

Metode Lane-Eynon digunakan untuk menentukan dekstrosa , maltose dan 

gula terkait yang terkandung dalam sirup glukosa dengan cara mereduksi tembaga 

sulfat (CuSO4) dalam larutan fehling (Pancoast, 1980). Dalam pereaksi fehling ion 

Cu
++ 

direduksi menjadi Cu
+
 yang dalam suasana basa akan diendapkan sebagai 

Cu2O. (Poedjiadi, 1994). 

Metode Lane Eynon merupakan metode penentuan secara volumetri 

dengan pereaksi Fehling A dan Fehling B merupakan campuran garam Saitgnette 

(C4H4KnaO6.4H2O) dan NaOH. 
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Gula reduksi dengan larutan Fehling B akan membentuk enediol, yang 

kemudian enediol ini  akan bereaksi dengan ion kupri (Fehling A) akan 

membentuk ion kupro dan campuran dan campuran asam-asam. Selanjutnya ion 

kupro dalam suasana akan membentuk kupro oksida yang dalam keadaan panas 

mendidih akan mengendap menjadi endapan kupro oksida (Cu2O). 

Terbentuknya endapan berwarna merah yaitu kupro oksida (Cu2O) akibat 

adanya reaksi reduksi oksidasi (redoks), gugus aldehid pada glukosa akan 

mereduksi ion tembaga (II) menjadi tembaga (I) oksida. Karena larutan bersifat 

basa, maka aldehid dengan sendirinya teroksidasi menjadi sebuah garam dari 

asam karboksilat yang sesuai. Persamaan untuk reaksi-reaksi ini selalu 

disederhanakan untuk menghindari keharusan menuliskan ion tartrat atau sitrat 

pada kompleks tembaga dalam rumus struktur. Rumus untuk menghitung gula 

reduksi adalah sebagai berikut: 

Gula Reduksi (%) =
[(Vo−Vs) x G x Ts x F x 100]

(T x W)
………………….(5) 

Dimana : 

Vo = Volume larutan glukosa standar untuk titrasi larutan Fehling (ml) 

Vs = Volume larutan glukosa standar untuk titrasi contoh (ml) 

G = Konsentrasi larutan glukosa standar (g/ml) 

Ts = Volume contoh total dari persiapan contoh (ml) 

T = Volume contoh  yang diperlukan untuk titrasi (ml) 

W = Berat contoh (gr) 

F = Faktor Pengenceran 
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II.7 Metode Respon Surface (RSM) 

Respon Surface Method (RSM) adalah suatu metode pada rancangan 

percobaan yang digunakan secara luas dalam penelitian-penelitian untuk 

memperoleh kondisi optimum dari variabel operasi. Nilai optimum yang diperoleh 

dapat berupa titik maupun daerah atau zona tertentu. 

Pada penelitian ini, metode ini dipakai untuk mengevaluasi pengaruh 

masing-masing variabel percobaan terhada pkadar glukosa yang dihasilkan. Hal 

ini memberi bantuan dalam menentukan kondisi operasi yang berkaitan dengan 

keterbatasan alat dan ketersediaan bahan yang digunakan. Diharapkan dengan 

jumlah perlakuan atau run percobaan yang lebih sedikit dapat memberikan hasil 

yang sama dengan metode lain yang jumlah perlakuannya lebih banyak. Metode 

RSM ini digunakan untuk mengamati pengaruh dari konsentrasi katalis, suhu, dan 

waktu pada konsentrasi gula untuk mengetahui kondisi optimum hidrolisis. Nilai 

optimum diperoleh dari sebuah model yang memenuhi dan mengandung kurvatur 

yang pada umumnya merupakan model orde kedua: 

………………...(6) 

Kelompok rancangan yang paling banyak digunakan untuk model orde 

kedua ialah CCD atau Central-Composite Design. Pada umumnya CCD terdiri 

atas factorial 2k (atau fraksional factorial dengan resolusi V) atau disebut nF, 2k 

titik atau percobaan aksial, dan titip pusat atau center point sebanyak nC. Secara 

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



31 
 

 
 

praktis, CCD diterapkan melalui percobaan sekuensial. Percobaan tersebut tidak 

lain merupakan factorial 2
k
 yang telah melalui model orde pertama namun 

memperlihatkan ketidaksesuaian model (lack of fit), kemudian titik-titik aksial 

ditambahkan ke dalam percobaan untuk memenuhi titik-titik kuadratik dalam 

model. CCD merupakan rancangan yang sangat sesuai untuk memperoleh model 

orde kedua. Terdapat dua parameter dalam rancangan ini yang harus diketahui 

terlebih d

berapa banyak center point nC. 

Model orde kedua yang disusun harus memiliki kemampuan untuk 

menduga daerah di sekitar titik optimum. Kelebihan dugaan yang diperoleh dari 

model orde kedua dapat dicapai hanya jika model memiki varians yang konsisten 

dan konstan untuk nilai dugaan respon pada titik x tertentu. Persamaan berikut 

menggambarkan varians dari nilai dugaan respon pada nilai x tertentu:  

……………….(7) 

 

II.8 Penelitian Yang Mendukung 

1. Potensi Ganyong Sebagai Bahan Baku Bioethanol Dengan Proses 

Hidrolisa Asam oleh Faidliyah Nilna Minah (2010) yang menggunakan 

katalis asam HCI dan HNO3 dengan konsentrasi 1,5%-7,5% sehingga 

didapatkan hasil yang paling optimum untuk menghasilkan gula pereduksi 

tertinggi yaitu pada penggunaan katalis asam HNO3 dengan konentrasi 6% 
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menghasilkan kadar glukosa 87,20 menggunakan suhu hidrolisis 105°C 

dan waktu hidrolisis 1 jam.  

2. Pengaruh Variasi Konsentrasi Asam dan Waktu Hidrolisis Terhadap 

Produksi Bioetanol Dari Limbah Kulit Pisang Kepok Kuning oleh Vina 

Fauziah (2015) yang menggunakan katalis H2SO4 dengan variasi 

konsentrasi 0,2N ; 0,5N ; dan 0,8N dan variasi waktu hidrolisis 120 menit, 

150 menit, 180 menit dan suhu 100°C. Sehingga didapatkan hasil yang 

paling optimum untuk menghasilkan gula pereduksi tertinggi yaitu sebesar 

12,7183272 µg/mL pada penggunaan konsentrasi 0,8N dan waktu 

hidrolisis 180 menit.  

3. Pengaruh Variasi Temperatur Dan Konsentrasi Katalis Pada Kinetika 

Reaksi Hidrolisis Tepung Kulit Ketela Pohon oleh Endang Mastuti, dkk 

(2010) yang menggunakan katalis HCl dengan variasi temperatur 70°C, 

80°C, 90°C, 103°C dan variasi konsentrasi 0,05N; 0,1N; 0,15N, 0,2N. 

Sehingga didapatkan hasil yang paking optimum untuk menghasilkan gula 

pereduksi tertinggi yaitu sebesar 3.3216 mg/ml pada variasi temperatur 

103°C dan konsentrasi 0,1N. 
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