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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun dan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung yang ditunjukkan 

oleh semakin bertambah output serta beragam aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh masyarakat, maka peningkatan kebutuhan energi adalah suatu hal tak biasa 

dihindari. Hal ini berakibat pada kebutuhan dan konsumsi bahan bakar 

minyak(BBM) yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 

pemerintah masih mengimpor sebagian BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri(Assegaf, 2009). Bahan bakar merupakan hal yang penting, terutama di 

zaman modern dengan mobilitas manusia yang tinggi sehingga kebutuhan akan 

bahan bakar terus meningkat. Bahan bakar yang banyak digunakan berupa bahan 

bakar cair, sedangkan bahan bakar cair yang merupakan sumber utama bahan 

bakar transportasi di Indonesia semakin menipis dan membutuhkan ratusan juta 

tahun untuk terbentuk kembali. (Prihandana Rama,dkk.2007). 

Data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa produksi premium sekitar 62 juta 

barrel dan produksi solar sekitar 87 juta barrel. Produk tersebut belum termasuk 

penggunaan untuk kebutuhan lain, misal minyak pelumas, kerosen, avgas, serta 

bahan-bahan lain. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat cadangan minyak 

bumi yang semakin menipis. Salah satu energi alternatif untuk bahan bakar 

transportasi adalah bioetanol sebagai pengganti bensin dan biodiesel sebagai 

pengganti solar. 

 Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif yang mempunyai 

beberapa kelebihan, diantaranya sifat etanol yang dapat diperbarui dan ramah 

lingkungan karena emisi karbondioksidanya rendah (Jeon, 2007). Etanol dapat 

digunakan sebagai bahan campuran bensin (gasolin) yang kemudian dinamakan 

gasohol, dan juga dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar 

(McKetta, 1983). Di Indonesia produksi etanol semakin meningkat. Pabrik 
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pembuat etanol pun semakin berkembang. Salah satunya adalah pendirian PT 

MEDCO ethanol di Lampung yang mempunyai kapasitas produksi 180.000 

kiloliter/hari. Indonesia juga tercatat sebagai negara pengekspor etanol. Data BPS 

tahun 2006 menunjukkan besarnya ekspor etanol sebesar 25.590 ton (BPS dalam 

anonim, 2007). Salah satu metode pembuatan etanol yang paling terkenal adalah 

fermentasi. Bahan baku untuk proses fermentasi berupa bahan mentah seperti 

mono/disakarida (gula tebu, tetes tebu), bahan berpati (padi, jagung, umbi, dll), 

dan bahan selulosa (kayu, limbah pertanian). Ragi yang dapat digunakan dalam 

proses fermentasi etanol adalah Saccharomyces cerivisiae, Saccharomyces 

uvarum (tadinya Saccharomyces carlsbergensis), Candida utilis, Saccharomyces 

anamensis, Schizosccharomyces pombe. Proses fermentasi dapat dijalankan 

secara batch maupun kontinyu. Fermentasi membutuhkan waktu sekitar 7 hari dan 

pH awal 4,5. Nutrien diperlukan dalam pertumbuhan ragi. Nutrien yang 

ditambahkan adalah karbon, nitrogen, fosfor, belerang, dan hidrogen, sedangkan 

nutrien dalam jumlah kecil yaitu kalium, magnesium, kalsium, mineral, dan 

senyawa-senyawa organik seperti vitamin, asam nukleat, dan asam amino. 

Temperatur operasi yang digunakan tergantung pada jenis ragi, umumnya adalah 

30-40 
0
C. Pembuatan etanol dari bahan baku ampas singkong dan ampas tebu 

secara fermentasi dapat dijadikan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

bahan bakar cair. Sumber energi biomassa dapat berasal dari tanaman perkebunan 

atau pertanian, hutan, atau bahkan limbah, baik limbah domestik maupun limbah 

pertanian salah satunya limbah kulit singkong (Surambo, 2010), berdasarkan hal 

tersebut maka dilakukan pemanfaatan ampas tebu dan ampas singkong dalam 

pembuatan etanol secara fermentasi. Biasanya etanol digunakan sebagai bahan  

pembuatan minuman beralkohol. Etanol dapat dibakar untuk menghasilkan 

karbon dioksida dan air serta bisa digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri 

maupun dicampur dengan petrol (bensin). Etanol banyak digunakan sebagai 

sebuah pelarut. Etanol relatif aman, dan bisa digunakan untuk melarutkan 

berbagai senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Sebagai contoh, etanol 

digunakan pada berbagai parfum dan kosmetik. 
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1.2 Tujuan  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah : 

1. Mengetahui pengaruh perlakuan pretreatment terhadap etanol yang dihasilkan 

2. Mendapatkan titik optimum konsentrasi asam sulfat terhadap hidrolisis asam 

yang dilakukan 

3. Mengetahui kadar etanol yang tebaik pada variasi konsentrasi asam dan 

perlakuan proses baik melalui proses pretreatment maupun tanpa proses 

pretreatment 

 

1.3 Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ialah : 

1. Memberikan pengetahuan terhadap nilai ekonomis bahan ampas tebu dan 

ampas singkong 

2. Memberikan gambaran tentang teknologi pengolahan etanol dari campuran 

ampas singkong dan ampas tebu 

3. Memberikan informasi dan teknologi bagi masyarakat dan pemerintah terhadap 

etanol ynag dihasilkan  dari ampas singkong dan ampas tebu  

 

1.4 Perumusan Masalah 

Keterbatasan sumber energi, meningkatnya populasi, dan meningkatnya 

kebutuhan akan BBM dan kebutuhan bahan kimia sebagai pelarut merupakan 

permasalahan yang mulai menimpa masyarakat. Oleh karena itu bahan bakar 

alternatif seperti etanol mulai banyak diproduksi. Tahap hidrolisis merupakan 

tahapan yang paling penting dalam pembuatan etanol karena proses ini 

menentukan jumlah glukosa yang dihasilkan untuk kemudian difermentasi 

menjadi etanol. Namun dalam pemecahan glukosa maka agar didapatkan hasil 

maksimal dilakukan proses pretreatment agar dapat memecah lignin dalam 

lignoselulosa. Sehingga perumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh proses pengurangan kadar lignin(pretreatment) dan pengaruh 

konsentrasi asam sulfat untuk hidrolisis asam pada campuran limbah ampas tebu 

dan ampas singkong menjadi etanol. 


