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ABSTRAK

Serbuk kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku etanol dengan cara hidrolisa, baik 
menggunakan asam maupun enzim, sehingga polisakarida (selulosa dan hemiselulosa) terdegradasi 
menjadi monosakarida terutama glukosa, yang dilanjutkan dengan fermentasi menggunakan yeast. 
Hidrolisis dengan menggunakan asam selain cepat juga lebih mudah dilakukan. Hasil proses hidrolisis 
asam sangat dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi asam, suhu, dan tekanan proses serta jangka 
waktu proses. Penelitian ini dilakukan dengan menghidrolisis serbuk kayu meranti, jati, dan sengon 
menggunakan H2SO4 pada konsentrasi 0,5%, 1% dan 1,5% pada suhu proses 120OC. Kemudian 
dilakukan fermentasi menggunakan yeast Saccharomyces cereviceae selama 72 jam. Sesudah masa 
fermentasi, kemudian dilakukan pemanenan etanol dan analisis kuantitatif etanol menggunakan Gas 
Chromatography (GC). Selain difermentasi, larutan hasil fermentasi juga dianalisis kandungan gula 
pereduksinya. Perlakuan hidrolisis dengan H2SO4 pada berbagai konsentrasi dan berbagai jenis limbah 
serbuk kayu memberikan hasil kadar gula reduksi berkisar antara 0,19–1,07 mg/l dan kadar etanol 
berkisar antara 0,016-0,448 g/l. Kombinasi perlakuan yang paling baik adalah limbah kayu sengon 
dengan konsentrasi H2SO4 1,5%, dengan kadar etanol paling tinggi sebesar 0,448 g/l. 

Kata kunci: Etanol, hidrolisis asam, jati, meranti, sengon

Pendahuluan

Sejak bulan November 2004, Indonesia telah mengubah statusnya dari negara eksportir 
menjadi negara importir minyak bumi. Hal ini disebabkan karena laju konsumsi bahan bakar 
minyak bumi di Indonesia yang tinggi, khususnya untuk transportasi dan industri. Pemerintah 
mengantisipasi hal ini dengan jalan mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional yang salah satunya 
adalah dengan diversifikasi dan konservasi energi. Wujud nyata kegiatan diversifikasi energi 
yaitu program “Energy Mix Scenario 2010-2025” dimana kontribusi bahan bakar alternatif 
(biofuel) pada tahun 2010 ditargetkan mencapai 3% (225 ribu barrel) dari konsumsi total 
energi, sedangkan pada tahun 2025 diharapkan telah mencapai 20%. Bahan bakar alternatif 
(biofuel) yang digunakan antara lain adalah bio-ethanol (Sumaryono, 2005).

Etanol adalah suatu bahan bakar berbasis-bio (oksigenasi) yang dapat diperbaharui. 
Etanol merupakan pembakar yang bersih dengan kandungan oktan yang tinggi yang dapat 
dengan mudah menggantikan bensin dan hasil pembakarannya dengan nyata dapat menurunkan 
kandungan racun emisi seperti formaldehid, benzene, dan 1,3-butadiena. Pada tahun 2003, 
produksi bahan bakar etanol dari pati jagung di Amerika mencapai kurang lebih 2,81 milyar 
galon. Pengembangan pemanfaatan etanol dari pemanfaatannya sekarang (bahan kimia) 
menjadi bahan bakar kendaraan bermotor akan memerlukan pengembangan lebih lanjut pula 
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mengenai sumber bahan bakunya. Biomas dengan materi lignoselulosik merupakan alternatif 
sumber bahan baku karena potensinya yang besar dan harganya yang murah.

Indonesia memiliki sumber bahan baku lignoselulosik yang cukup melimpah, terutama 
dari hutan. Menurut data statistik dari Departemen Kehutanan (2016), pada tahun 2015 
produksi log Indonesia adalah mencapai 37.551.301,19 m3 yang berasal dari hutan alam, hutan 
tanaman industri dan hutan rakyat. Bila sebagai bahan baku etanol hanya digunakan limbah 
dari industri perkayuan, maka dengan rata-rata limbah sisa pengolahan kayu sebesar 30-40% 
(Darmaji et al. 1998), pada tahun 2015 dapat diperoleh limbah industri kayu sebagai bahan 
baku produksi etanol sebesar 11,25-15,02 juta m3. 

Proses pengolahan serbuk kayu menjadi etanol secara umum dapat dilakukan melalui 
beberapa tahapan proses, yaitu: praperlakuan, fraksinasi, sakarifikasi, fermentasi, pemanenan 
etanol dan perlakuan terhadap limbah. Pada proses sakarifikasi, hidrolisis selulosa kayu 
dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu hidrolisis menggunakan asam kuat dan 
menggunakan enzim. Penggunaan enzim pada proses hidrolisis memang lebih ramah terhadap 
lingkungan, akan tetapi sampai saat ini hasilnya belum cukup optimal untuk dapat memotong-
motong rantai polisakarida dari hemiselulosa dan selulosa kayu, sehingga penggunaan bahan 
kimia (asam) masih diperlukan.

Terdapat 2 macam proses hidrolisis asam, yaitu: hidrolisis menggunakan asam lemah dan 
hidrolisis menggunakan asam kuat. Hasil proses hidrolisis asam sangat dipengaruhi oleh jenis 
dan konsentrasi asam, suhu, dan tekanan proses serta jangka waktu proses (Badger 2002; Zhao 
et al. 2012). Hasil penelitian Saha et al. (2005), dengan menggunakan H2SO4 konsentrasi 0,25-
1% pada bahan baku jerami gandum dihasilkan gula reduksi sebesar 59-198 mg/g (dengan 
kecenderungan masih meningkat). Hasil penelitian lain tentang suhu terbaik yang digunakan 
untuk menghidrolisis selulosa jerami gandum dan bagas, adalah berkisar pada 130oC atau 
97-126 oC (Adrados et al. 2005; Zhao et al. 2012). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi hidrolisis asam pada bahan baku 
limbah serbuk kayu, terutama kayu-kayu tropis dari Indonesia.

Bahan dan Metode

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah serbuk  3 jenis kayu, yaitu 
sengon, jati dan meranti merah yang diperoleh dari berbagai industri kayu atau penggergajian 
kayu di daerah Jogjakarta. Bahan kimia H2SO4 untuk menghidrolisis serbuk kayu, yang diperoleh 
dari laboratorium Kimia dan Serat Kayu, jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan 
UGM. Bahan kimia PDY,  KH2PO4, MgSO4.7H2O dan (NH4)2SO4 untuk media pertumbuhan yeast, 
yang diperoleh dari laboratorium Bioteknologi, jurusan Budidaya Hutan, Fakultas Kehutanan 
UGM.

Metode

Hidrolisis kayu

30 g serbuk kayu kering tanur dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 
100 ml larutan H2SO4 konsentrasi 0,5%, 1% dan 1,5%. Selanjutnya larutan tersebut dipanaskan 
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dalam autoklaf pada suhu 120OC selama 15 menit. Setelah dingin larutan ditambah 10 M NaOH 
hingga pH larutan menjadi 5. Kemudian larutan disaring dengan menggunakan kertas saring.

Pembuatan inokulum yeast  

Isolat yeast Saccharomyces cereviceae diperbanyak dalam 10 ml media PDY dan 
ditumbuhkan selama 1-2 hari (digunakan sebagai stok kultur). Setelah itu isolat ditumbuhkan 
lagi pada 50 ml media yang terdiri dari glukosa 10 g/l, yeast ekstrak 1 g/l, KH2PO4 0,1 g/l, 
MgSO4.7H2O 0,1 g/l dan (NH4)2SO4 0,1 g/l, di dalam erlenmeyer 200 ml. Inkubasi dilakukan 
pada shaker berkecepatan 12 rpm dengan suhu 30oC selama 24 jam.

Fermentasi

10 ml inokulum yeast dimasukkan ke dalam 90 ml larutan hasil hidrolisis yang sudah 
disterilisasi. Media tersebut kemudian dimasukkan ke dalam labu fermentasi yang dilengkapi 
penutup berleher angsa. Sakarifikasi fermentasi dilakukan pada shaker berkecepatan 12 rpm 
dengan suhu 30oC selama 72 jam.

Analisis gula reduksi dengan HPLC

Larutan sampel yang akan dianalisis komponen gulanya terlebih dahulu disaring 
dengan menggunakan kertas saring millipore yang memiliki ukuran pori-pori sebesar 0,2 μm. 
Sampel yang telah disaring disuntikkan sebanyak 10 μl pada kolom penyuntikan HPLC yang 
menggunakan kolom fermentasi pada suhu 90 oC. Pengelusi yang digunakan dalam mengelusi 
sampel adalah air bebas ion dengan kecepatan 0,5 ml/menit. Gula yang telah dideteksi keluar 
dari kolom deteksi (pendeteksi RID = Refractive Index Detector) dan dihubungkan dengan 
integrator chromatopack.

Analisis kuantitatif etanol dengan GC

Sampel dari kultur disentrifugasi dengan kecepatan 4000 g pada suhu 4oC selama 10 
menit, dan supernatan yang diperoleh dianalisis kandungan etanolnya. Analisis kuantitatif 
etanol dilakukan menggunakan kromatografi gas pada kondisi sebagai berikut: detektor FID, 
kolom 15% carbowax – 20 m, panjang kolom 2 m, diameter 0,4 cm, suhu detektor 120oC, suhu 
injektor 120oC, suhu kolom 80oC, kecepatan gas pembawa N2 30 ml/menit, gas pembakar H2 1 
kg/cm2 dan udara 1kg/cm2. Range : 102 dan attenuasi 8. Recorder integrator C-R6A. 

Sebelumnya dibuat juga larutan standar etanol dengan konsentrasi masing-masing 
39,0625; 78,125; 156,25; 234,375; 312,5 dan 781,25 ppm dari stok 2,5% untuk membuat kurva 
standar konsentrasi etanol. Larutan standar maupun sampel diinjeksikan sebanyak 1 μl ke alat 
gas kromatografi pada kondisi yang sama.

Penentuan kadar etanol dilakukan dengan membandingkan luas puncak sample dengan 
kurva standar etanol. Kadar etanol yang terdapat dalam sample dihitung dengan menggunakan 
persamaan kurva standar: 
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Analisis data

Model rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap, menggunakan dua 
faktor perlakuan, yaitu : jenis limbah serbuk kayu (A) dan konsentrasi H2SO4 (B). Faktor A terdiri 
dari 3 taraf, yaitu : serbuk kayu sengon, jati dan meranti merah. Faktor B berupa konsentrasi 
H2SO4  yang digunakan, terdiri dari 3 taraf, yaitu : 0,5%, 1% dan 1,5% hari. Banyaknya ulangan 
yang digunakan adalah 3, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 3 x 3 x 3 = 27 sampel. 
Parameter yang diamati adalah : kadar gula pereduksi dan kadar etanol.

Hasil dan Pembahasan

Kadar Air

Kayu merupakan materi yang bersifat higroskopis, oleh karena itu di dalam kayu relatif 
selalu terdapat kandungan air. Hasil analisis sifat kimia kayu selalu dinyatakan berdasar kondisi 
kayu tanpa air, sehingga untuk mengetahui kondisi kayu tanpa kandungan air perlu dilakukan 
analisis kadar air dalam kayu. Kadar air limbah serbuk kayu diukur dengan menggunakan metode 
pengeringan dalam tanur pada suhu 100-1050C sampai dengan diperoleh berat konstan, yang 
artinya semua air yang ada di dalam limbah serbuk kayu telah hilang. Kadar air kayu dihitung 
berdasarkan berat kering tanur. Nilai rata-rata kadar air limbah serbuk kayu disajikan pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Rata-rata Kadar Air Limbah Serbuk Kayu (%).

Jenis Limbah Serbuk  Kayu Rata-rata
Sengon 11,64
Meranti 11,11
Jati 8,6

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa limbah serbuk kayu yang digunakan dalam 
kondisi kering angin. Kadar air limbah serbuk kayu akan mempengaruhi konsentrasi larutan 
hidrolisis. 

Kandungan Kimia

Kayu merupakan bahan lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin dan 
ekstraktif. Pada jenis kayu yang berbeda maka jenis dan komposisi masing-masing komponen 
kayu tersebut juga berbeda. Limbah serbuk kayu yang digunakan mula-mula dianalisis 
kandungan kimianya. Terutama adalah kadar holoselulosa yang berkaitan dengan kadar gula 
dalam limbah serbuk kayu. Rata-rata hasil analisis kandungan kimia serbuk kayu disajikan 
pada Tabel 2.
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 Tabel 2. Nilai Rata-rata Kandungan Kimia Limbah Serbuk Kayu (%).

Sifat Kimia Sengon Meranti Jati
Kadar ekstraktif 1,88 5,96 5,43
Kadar lignin 24,69 27,38 29,46
Kadar abu 3,67 0,85 1,28
Kadar holoselulosa 75,76 78,78 77,46
Kadar hemiselulosa 26,36 34,35 31,80
Kadar selulosa 49,4 44,43 45,67

Kadar holoselulosa tertinggi terdapat pada limbah kayu meranti, tetapi kadar selulosa 
tertinggi terdapat pada limbah kayu Sengon.  Semakin tinggi kadar selulosa maka semakin 
tinggi kadar gula pereduksi yang dihasilkan (Hamelinck et al. 2005). 

Kadar Gula Reduksi 

Gula reduksi terdiri dari berbagai macam jenis mono maupun disakarida hasil hidrolisis 
holoselulosa dari kayu. Kadar gula reduksi dihitung berdasarkan metode Nelson-Somogyi. Nilai 
rata-rata kadar gula reduksi limbah serbuk kayu disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Rata-rata Kadar Gula Reduksi (mg/ml).

Jenis Kayu
Konsentrasi H2SO4

0 0,5% 1% 1,5%
Sengon 0,31ab 0,34ab 0,37ab 0,53b
Meranti 0,39ab 0,53b 0,87c 1,07c
Jati 0,19a 0,40ab 0,40ab 0,52b

Keterangan : berat serbuk kayu adalah pada kondisi kering tanur. Nilai yang diikuti huruf yang sama adalah tidak 
berbeda nyata pada α = 5%.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor jenis kayu memberikan pengaruh 
sangat nyata pada taraf uji 1% terhadap kadar gula reduksi limbah serbuk kayu, sedangkan 
interaksi antara faktor konsentrasi asam dan jenis limbah serbuk kayu memberikan pengaruh 
yang nyata pada taraf uji 5%. Hasil analisis varian ini kemudian diuji lanjut menggunakan BNJ 
(Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui pada taraf mana interaksi antara faktor jenis kayu dan 
konsentrasi asam memberikan perbedaan terhadap kadar gula reduksi limbah serbuk kayu. 
Hasil uji BNJ interaksi faktor jenis kayu dan faktor konsentrasi H2SO4 menunjukkan bahwa kadar 
gula reduksi pada limbah serbuk kayu jati dengan konsentrasi H2SO4 0% berbeda nyata dengan 
kadar gula reduksi pada limbah serbuk kayu jati dan sengon dengan konsentrasi H2SO4 1,5%, 
serta limbah serbuk kayu meranti dengan konsentrasi H2SO4 0,5; 1 dan 1,5%. Kombinasi limbah 
serbuk kayu dengan konsentrasi H2SO4 yang lain memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata terhadap kadar gula reduksi (Tabel 3). 

Secara grafis perubahan kadar gula reduksi berbagai limbah serbuk kayu pada berbagai 
konsentrasi H2SO4 dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Grafik perubahan kadar gula reduksi berbagai limbah serbuk kayu

Selama dihidrolisis dengan menggunakan H2SO4 pada berbagai konsentrasi, limbah serbuk 
kayu mengalami degradasi dan menghasilkan gula reduksi yang kadarnya berbeda-beda untuk 
setiap jenis kayu. Hasil gula reduksi tertinggi ditemukan pada kombinasi perlakuan limbah 
serbuk kayu meranti dengan konsentrasi H2SO4 1,5%. Tingginya kadar gula reduksi pada limbah 
kayu meranti ini diduga berkaitan dengan kadar holoselulosa yang tinggi juga pada limbah kayu 
meranti yang digunakan. Asam akan menyebabkan ikatan glikosida menjadi terputus, sehingga 
polisakarida-polisakarida terhidrolisis menjadi gula-gula sederhana (Sjostrom 1995). 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Saba et al. (2005) dengan bahan baku jerami 
gandum menghasilkan rata-rata gula reduksi 0,56 mg/l, maka rata-rata kadar gula reduksi yang 
dihasilkan dari penelitian ini masih lebih rendah yaitu 0,49 mg/l. Hal ini diduga karena sifat 
bahan baku yang berbeda dari jerami gandum dan serbuk kayu, antara lain adanya kandungan 
ekstraktif di dalam kayu yang tidak terdapat pada jerami gandum, walaupun keduanya termasuk 
dalam golongan materi lignoselulosa.

Kadar Etanol

Kadar etanol yang dihasilkan pada penelitian ini adalah melalui proses sakarifikasi 
fermentasi yang terpisah. Lama waktu fermentasi adalah 72 jam. Kadar etanol diukur dengan 
menggunakan metode Ethanol Assay (Sigma #333-A). Sebelum dilakukan pengukuran sampel, 
dibuat kurva standar kadar etanol seperti yang disajikan pada Lampiran 4. Nilai rata-rata kadar 
etanol disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai rata-rata kadar etanol (g/l) dan (l/ton).

Jenis Kayu
Konsentrasi H2SO4

0 0,5% 1% 1,5%
(g/l) (l/ton) (g/l) (l/ton) (g/l) (l/ton) (g/l) (l/ton)

Sengon 0,024 0,082 ab 0,104 0,334 ab 0,158 0,533 ab 0,448 1,535 b
Meranti 0,016 0,056 a 0,124 0,413 ab 0,235 0,761 ab 0,364 1,223 ab
Jati 0,111 0,373 ab 0,17 0,548 ab 0,158 0,537 ab 0,311 1,052 ab

Keterangan : berat serbuk kayu adalah pada kondisi kering tanur
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa interaksi antara faktor konsentrasi asam dan 
jenis limbah serbuk kayu memberikan pengaruh yang nyata pada taraf uji 1%. Hasil analisis 
varian ini kemudian diuji lanjut menggunakan BNJ (Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui pada 
taraf mana interaksi antara faktor jenis kayu dan konsentrasi asam memberikan perbedaan 
terhadap kadar etanol limbah serbuk kayu. Hasil analisis varian ini kemudian diuji lanjut 
menggunakan BNJ (Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui pada taraf mana interaksi antara 
faktor jenis kayu dan konsentrasi asam memberikan perbedaan terhadap kadar etanol limbah 
serbuk kayu. Hasil uji BNJ interaksi faktor jenis kayu dan faktor konsentrasi H2SO4 menunjukkan 
bahwa kadar etanol pada limbah serbuk kayu meranti dengan konsentrasi H2SO4 0% berbeda 
nyata dengan kadar etanol pada limbah serbuk kayu sengon dengan konsentrasi H2SO4 1,5%. 
Kombinasi limbah serbuk kayu dengan konsentrasi H2SO4 yang lain memberikan pengaruh 
yang tidak berbeda nyata terhadap kadar etanol (Table 4). 

Secara grafis perubahan kadar etanol berbagai limbah serbuk kayu pada berbagai 
konsentrasi H2SO4 dapat dilihat pada Gambar 3.

Kadar Etanol

0,00

0,05

0,10
0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
0,40

0,45

0,50

0 0,5 1 1,5

Konsentrasi H2SO4

E
ta

n
o

l (
g

/l)

Sengon

Meranti

Jati

Gambar 3. Grafik perubahan kadar etanol berbagai limbah serbuk kayu

Kadar etanol tertinggi dihasilkan pada kombinasi perlakuan limbah serbuk kayu sengon 
dengan konsentrasi H2SO4 1,5%. Tingginya kadar etanol pada jenis limbah serbuk kayu sengon 
diduga hal ini berkaitan dengan kadar selulosa yang tinggi pada limbah serbuk kayu sengon 
yang digunakan. Hasil hidrolisis selulosa akan menghasilkan glukosa yang dapat difermentasi 
oleh yeast menjadi etanol.

Konsentrasi yang semakin tinggi dari H2SO4 yang digunakan dapat meningkatkan kadar 
etanol yang dihasilkan. Pada penggunaan 0,5% H2SO4 terjadi peningkatan kadar etanol yang 
dihasilkan hingga 40% dibanding kontrol. Pada konsentrasi H2SO4 1 dan 1,5% berturut-turut 
terjadi peningkatan kadar etanol yaitu sebesar 84,9% dan 97,5% dibanding kontrol. 

Kadar etanol yang dihasilkan masih rendah jika dibanding penelitian Samsuri et al. (2005) 
yang menghasilkan kadar etanol sebesar 15,2-15,4 g/l. Akan tetapi apabila dibandingkan 
dengan hasil penelitian Srivinas et al. (1995), kadar etanol yang dihasilkan tidak jauh berbeda 
yaitu 0,17 g/l. Rendahnya kadar etanol yang dihasilkan diduga dikarenakan hidrolisis yang 
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terjadi terhadap limbah serbuk kayu belum sempurna, artinya belum seluruh selulosa serbuk 
kayu terhidrolisis menjadi glukosa. 

Setiap gram serbuk kayu kering tanur yang digunakan, menghasilkan etanol rata-rata 
sebanyak 0,0049 g dengan kisaran 4,4.10-4 – 1,2.10-2 g/g. Apabila digunakan beberapa asumsi 
antara lain: kerapatan kering tanur serbuk kayu 1,5 g/cm3 (Haygreen dan Bowyer, 1996), kadar 
air serbuk kayu 12% (kering angin), dan 1 liter etanol = 0,79 kg, maka dari potensi limbah kayu 
di Indonesia sebesar 3,03-4,03 juta m3 (40,6-53,9 juta ton), akan diperoleh etanol sebanyak 
25,2-33,5 juta liter.

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan seperti tersebut di muka maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi konsentrasi H2SO4 yang digunakan maka semakin tinggi kadar gula reduksi 
yang dihasilkan. Kadar gula reduksi yang dihasilkan berkisar antara 0,19–1,07 mg/l. 
Kombinasi perlakuan yang paling baik adalah pada serbuk kayu meranti dengan konsentrasi 
H2SO4 1,5%.

2. Semakin tinggi konsentrasi H2SO4 yang digunakan maka semakin tinggi kadar etanol yang 
dihasilkan. Kadar etanol yang dihasilkan berkisar antara 0,016-0,448 g/l. Kombinasi 
perlakuan yang paling baik adalah pada serbuk kayu sengon dengan konsentrasi H2SO4 
1,5%.

3. Kandungan kimia serbuk kayu yang berpengaruh nyata terhadap kadar etanol yang 
dihasilkan adalah kadar selulosa. Semakin tinggi kadar selulosa, maka semakin tinggi 
kadar etanol yang dihasilkan.
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