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ABSTRACT 

 Un-renewable characteristic and kind of environmental problems created by fossil 
fuel strive for human to find the other alternative energy resource. Bio-ethanol is one of 
renewable alternative energy and environment friendly. Waste of timber industry can be 
raw material in bio-ethanol production. But bio-ethanol production from sawdust has a 
constraint in highly lignin content and cellulose crystalline structure which are difficult to be 
hydrolised. The application of pre-treatment in optimalization simultaneous saccarification 
and fermentation process into bio-ethanol production has been done. This study aimed 
are knowing the effect of temperature and time on Ca(OH)2 

 The raw material which be used was red Meranti (Shorea spp.) sawdust. This 
research used Completely Randomized Design which arranged by experiment according 
to factorial 3x3 with 3 repeated add by 3 repeated to control. First factor is pre-treatment 
temperature such as 50

pre-treatment toward the 
result of simultaneous saccarification and fermentation process. 

o, 60o, and 70o

 The result of this research showed that red Meranti (Shorea spp.) sawdust can be 
used as ethanol raw material with simultaneous saccarification and fermentation process 
by pre-treatment of Ca(OH)

C. Whereas second factor is pre-treatment time 
such as 4, 6, and 8 days. Observation has been done to moisture content, extractive 
content, holocellulose content, alfacellulose content, lignin content, pentose content, and 
ethanol content. 

2. The result of this research was not found the interaction 
between temperature and time pre-treatments, however there was a trend that higher pre-
treatment temperature resulted resulted higher moisture, extractive, pentose, and ethanol 
content, and lower holocellulose and alfasellulose content. The average of ethanol 
contents are 0.23-1.97 g/l. The ethanol contents from sawdust which were given pre-
treatment increase up to 838% compared by control. The best combination pre-treatment 
was 4 days on 70o

Key word : bio-ethanol, red  meranti, calcium hydroxide. 

C. 

 

PENDAHULUAN 

Sifat tidak terbarukan dan beragam masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh 

bahan bakar fosil menuntut manusia untuk mencari altenatif sumber energi lain. 
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Penggunaan bioetanol untuk campuran bahan bakar semakin diminati sejalan dengan 

meningkatnya harga minyak bumi. Selain dapat digunakan sebagai peningkat bilangan 

oktan, etanol juga dikenal sebagai bahan-bakar yang ramah lingkungan karena tidak 

bersifat racun dan dihasilkan dari bahan baku terbarukan.  

Produksi etanol Indonesia saat ini adalah 2 juta kiloliter pertahun, dari bahan baku 

ubikayu dan tebu (Hermanda, 2008). Penggunaan bahan baku dari produk pertanian 

sebagai bahan baku etanol, khususnya di Indonesia, masih bersaing dengan kebutuhan 

utama manusia yaitu sebagai sumber makanan (Anonim, 2007). Oleh karena itu 

paradikma penggunaan bahan baku untuk produksi etanol  mulai bergeser ke bahan-

bahan lignoselulosa. Bahan-bahan ini umumnya tersedia sebagai produk samping dan 

limbah dari industri pertanian dan kehutanan atau tanaman budidaya khusus. 

Penggunaan bahan lignoselulosa sebagai bahan baku produksi etanol dapat menekan 

biaya bahan baku.  

Salah satu bahan lignoselulosa yang banyak tersedia di Indonesia adalah limbah 

serbuk kayu meranti merah. Sebagian besar hutan alam di luar Pulau Jawa didominasi 

oleh tegakan dipterocarpaceae, terutama meranti merah. Jenis kayu ini banyak digunakan 

karena pada umumnya bentuk batangnya besar dan lurus serta mudah dikerjakan. Jika 

total produksi kayu meranti di HPH/IUPHHK-HA pada tahun 2007 adalah sekitar 5,6 juta 

m3 (Anonim, 2008) dan limbah yang terbentuk dalam pengolahan kayu adalah 30-40%, 

maka diperkirakan limbah kayu meranti di Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 1,7-2,2 

juta m3

Proses pengolahan serbuk kayu menjadi etanol secara umum harus melalui dua 

tahap, yaitu sakarifikasi dan fermentasi selulosa. Pada proses sakarifikasi, hidrolisis 

selulosa kayu dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu hidrolisis 

menggunakan asam kuat dan menggunakan enzim. Hidrolisis selulosa menggunakan 

enzim lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak menimbulkan limbah yang 

berbahaya, selain itu juga dapat menekan biaya produksi karena tidak terjadi korosi 

peralatan seperti halnya proses asam. Selain itu hidrolisis menggunakan enzim juga 

banyak digunakan karena sifatnya yang sesuai untuk sebagian besar proses pre-

treatment (Hamelinck et al, 2004). Akan tetapi, ada beberapa kelemahan dalam proses 

hidrolisis selulosa menggunakan enzim, yaitu struktur kristalin dari selulosa menyebabkan 

. Hingga saat ini limbah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Pemanfaatan limbah kayu meranti merah masih terbatas sebagai bahan baku pembuatan 

briket.  
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selulosa sulit terhidrolisis. Selain itu kandungan lignin yang cukup tinggi dari bahan 

lignoselulosa juga menyebabkan aksesibilitas enzim menjadi berkurang (Mosier et al, 

2004).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dari adanya 

struktur kristalin selulosa dan tingginya kandungan lignin tersebut adalah dengan 

pemberian pra-perlakuan. Salah satu jenis pra perlakuan yang dapat digunakan adalah 

dengan menggunakan alkali seperti Ca(OH)2. Beberapa keunggulan penggunaan 

Ca(OH)2 adalah murah dan aman digunakan (Chang et al., 1997; Playne, 1984), dapat 

didaur ulang dari dengan mereaksikan kalsium karbonat yang tidak larut dalam air dengan 

karbon dioksida. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan proses pembuatan bioetanol dari 

limbah serbuk kayu meranti dilakukan proses pra-perlakuan menggunakan Ca(OH)2

 

 

dengan konsentrasi 20% selama 4, 6, dan 8 hari pada suhu 50°C, 60°C , dan 70°C.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah limbah serbuk kayu meranti merah (Shorea spp.) 

yang diperoleh dari penggergajian kayu meranti di Yogyakarta. Calsium hidroksida 

(Ca(OH)2) untuk proses pra-perlakuan. Enzim selulase untuk hidrolisis enzimatis. Media 

pertumbuhan yeast yang terdiri dari yeast ekstrak, KH2PO4, MgSO4.7H2O dan 

(NH4)2SO4

Metode 

. Serta inokulum yeast Saccharomyces cereviceae untuk fermentasi. 

Persiapan penelitian 

Limbah serbuk kayu meranti yang digunakan terlebih dahulu diayak dengan ukuran 

lolos 40 mesh tertahan 60 mesh, dikering udarakan dan dianalisis komponen kimianya 

yaitu : holoselulosa, alfaselulosa, pentosan, lignin dan ekstraktif (ASTM D-1102 s.d 1110). 

Pretreatmen dengan Ca(OH)

30 g serbuk kayu kering angin dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml dan 

ditambahkan 100 ml larutan Ca(OH)

2 

2 dalam pelarut air dengan konsentrasi 20%. 

Selanjutnya erlenmeyer dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 50 oC, 60oC dan 

70oC selama 4, 6 dan 8 hari. 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAPEKI XII E-03 

 

BANDUNG, JAWA BARAT 23 – 25 JULI 2009  661 

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, yeast ekstrak, KH2PO4, 

MgSO4.7H2O dan (NH4)2SO4. Inkubasi dilakukan pada shaker berkecepatan 12 rpm 

dengan suhu 30o

Sakarifikasi Fermentasi Simultan  

C selama 24 jam. 

Kondisi proses sakarifikasi fermentasi secara simultan adalah mengikuti kondisi 

optimal hasil penelitian Itoh et al. (2003) yang dimodifikasi. Media sakarifikasi fermentasi 

(sebanyak kurang lebih 5 ml) adalah terdiri dari : serbuk kayu yang telah diberi 

pretreatment dengan Ca(OH)2, media nutrient, enzim selulase 10 FPU, 10% (v/v) 

inokulum yeast S.cereviceae, dan  buffer Na-sitrat (pH 4,8). Serbuk kayu, media nutrien 

dan buffer diautoklaf selama 20 menit pada suhu 121oC. Larutan enzim selulase dan 

inokulum yeast ditambahkan tanpa sterilisasi terlebih dahulu. Sakarifikasi fermentasi 

dilakukan pada suhu 40o

Analisis kuantitatif etanol dengan GC 

C selama 3 hari. 

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: 

detector 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

Sebelumnya dibuat juga larutan standar etanol 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.  

 dan attenuasi 8. 

Recorder integrator C-R6A.  

Analisis Hasil 

Hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan rancangan penelitian acak lengkap 

(Completly Randomized Design) yang disusun secara faktorial. Faktor–faktor yang 
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digunakan adalah: lama waktu pra perlakuan (4, 6 dan 8 hari) dan suhu pra perlakuan 

(50, 60 dan 70o

HASIL DAN PEMBAHASAN 

C).  

Pra perlakuan merupakan salah satu bagian penting pada proses konversi materi 

lignoselulosa seperti serbuk kayu, menjadi bioetanol. Pra perlakuan dibutuhkan untuk 

mengubah struktur kimia biomasa, sehingga selulosa menjadi lebih mudah untuk diakses 

khususnya oleh enzim yang mengkonversi polimer selulosa menjadi gula sederhana yang 

dapat difermentasi. Tujuan dari proses pre perlakuan ini adalah untuk membuka struktur 

penutupan lignin terhadap selulosa dan struktur kristalin selulosa (Mosier, et al., 2004).  

Setelah diberi pra perlakuan dengan Ca(OH)2 terjadi perubahan kandungan kimia 

limbah serbuk kayu meranti. Nilai rata-rata perubahan kandungan kimia yang terjadi 

disajikan pada Table 1. Setelah diberi pra perlakuan dengan Ca(OH)2

Tabel 1. Nilai rata-rata kandungan kimia serbuk kayu meranti setelah diberi pra perlakuan 

 semua komponen 

kimia kayu mengalami penurunan. 

Suhu 

(o

Waktu 

C) (hari) 

Nilai rata-rata kandungan kimia (%) 

Kadar Air Ekstraktif Holoselulosa Alfaselulosa Pentosan Lignin 

 

50 

4 11,24 2,711 76,99 62,93 9,97 29,07 

6 10,95 2,938 78,34 62,35 11,06 25,04 

8 10,99 3,136 78,77 59,99 10,17 32,02 

 

60 

 

4 10,65 4,154 76,16 62,04 11,55 25,29 

6 10,08 4,099 73,50 58,04 11,42 28,32 

8 9,81 4,531 73,08 58,56 11,23 22,25 

 

70 

4 10,30 3,634 73,84 59,35 11,50 27,16 

6 10,33 3,186 73,60 58,25 11,35 23,03 

8 10,13 3,360 73,07 58,61 10,09 31,12 

Rata-rata 10,50 3,530 75,26 60,01 10,93 26,51 

Kontrol 8,89 4,030 83,57 63,82 12,64 31,94 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAPEKI XII E-03 

 

BANDUNG, JAWA BARAT 23 – 25 JULI 2009  663 

Penurunan kadar ekstraktif berkisar antara 8,7~27,4% dibanding kontrol. Hal ini 

terjadi karena pada saat proses pra perlakuan pada suhu 50-70oC banyak ekstraktif yang 

terlarut dalam larutan Ca(OH)2

Penurunan kadar holoselulosa, alfaselulosa, dan pentosan dibanding kontrol, 

berturut-turut adalah 6,6~12%, 3,2~7,8%, dan 9,8~17,7%. Berdasar hasil analisis statistik, 

hanya faktor suhu yang berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar holoselulosa, 

alfaselulosa dan pentosan. Penurunan kadar pentosan lebih tinggi dibanding kadar 

alfaselulosa. Kandungan pentosan untuk kayu daun lebar adalah identik dengan 

kandungan xilosa (yang merupakan komponen penyusun utama dari hemiselulosa). 

Struktur dari rantai hemiselulosa yang merupakan polimer pendek dan bercabang lebih 

mudah dihidrolisis dibanding struktur alfaselulosa yang merupakan rantai panjang dan 

lurus (Lai, 2001). Holoselulosa kayu merupakan polisakarida kayu yang dapat dihidrolisis 

menjadi gula sederhana. Untuk proses pembuatan etanol, jenis gula yang dapat 

difermentasi oleh yeast Saccharomyces cereviceae adalah gula dari selulosa dan 

sebagian dari manan (Fengel dan Wegener, 1995). Penurunan kadar alfaselulosa seiring 

dengan meningkatnya suhu pra perlakuan ternyata tidak diiringi dengan penurunan kadar 

etanol yang dihasilkan. Hal ini diduga terjadi karena semakin meningkatnya suhu pra 

perlakuan, selulosa limbah serbuk kayu meranti semakin terbuka dan semakin mudah 

diakses oleh enzim selulase. Sehingga walaupun terjadi penurunan kadar alfaselulosa 

tetapi justru kadar etanol yang dihasilkan semakin meningkat.    

, mengingat sifat dari ekstraktif adalah senyawa-senyawa 

yang mudah larut dalam pelarut-pelarut netral, seperti air, bensen, alkohol, aseton, eter, 

dan sebagainya. Berdasar hasil analisis statistik, hanya faktor suhu yang berpengaruh 

nyata terhadap penurunan kadar ekstraktif ini.   

Penurunan kadar lignin dibanding kontrol setelah melalui proses pra perlakuan 

adalah sebesar 10,9~20,8%. Namun secara statistik kedua faktor baik suhu maupun 

waktu pra perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar lignin tersebut. 

Penurunan kadar lignin terjadi karena di dalam media alkali, ikatan β aril eter dari struktur 

lignin sangat mudah terputus (Fengel dan Wegener, 1995). Selain itu diduga penurunan 

kadar pentosan juga memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar lignin di dalam 

serbuk kayu meranti, karena pentosan (hemiselulosa), merupakan struktur yang 

menghubungkan antara lignin dengan selulosa, sehingga dengan terputusnya (berkurang 

kandungannya) hemiselulosa maka lignin yang terikat pada hemiselulosa tersebut juga 

menjadi terputus. 
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Kadar etanol diukur dengan menggunakan kromatografi gas. Nilai rata-rata kadar 

etanol disajikan pada Tabel 2.  

Table 2. Nilai rata-rata kadar etanol. 

Kontrol (g/l) Waktu  
(hari) 

Suhu (o
 Rata-rata C) 

(g/l) 50 60 70 
 

0,21 
4 0,23 0,59 1,97 0,93 
6 0,45 1,28 1,60 1,11 
8 0,72 1,32 1,03 1,02 

Rata-rata 
(g/l) 0,46 1,06 1,54 

1,02 

  

Kombinasi faktor waktu dan suhu pra perlakuan memberikan hasil fermentasi etanol 

pada kisaran 0,23~1,97 g/l. Kadar etanol tertinggi dihasilkan dari kombinasi perlakuan 

waktu 4 hari dan suhu 70oC, sedangkan yang terendah adalah hasil kombinasi perlakuan 

waktu 4 hari dan suhu 50o

 Kandungan lignin di dalam limbah serbuk kayu meranti memberikan korelasi negatif 

terhadap kadar etanol yang dihasilkan (Gambar 1). Adanya kandungan lignin yang tinggi 

menyebabkan rendahnya kadar etanol yang dihasilkan. Lignin menghambat aksesibilitas 

enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa (Samsuri, et al., 2007). Hasil penelitian Ucar 

(1990) juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu terjadi peningkatan 

aksesibilitas enzim setelah serbuk kayu Aspen dan Poplar diberi perlakuan dengan alkali 

(NaOH) pada suhu 100

C. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor suhu pra 

perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Semakin tinggi 

suhu pra perlakuan, maka kandungan etanol yang dihasilkan semakin tinggi.  

o

 

C selama 4 jam.    

Gambar 1. Grafik hubungan kadar etanol dan kadar lignin  
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Kadar etanol yang dihasilkan masih rendah. Penyebab rendahnya kadar etanol yang 

dihasilkan diduga dikarenakan masih tingginya kandungan lignin di dalam kayu tersebut. 

Akan tetapi bila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya pada limbah serbuk 

kayu meranti dengan proses pra perlakuan menggunakan jamur pelapuk putih P. 

chrysosporium, dimana diperoleh kisaran kadar etanol 0,016~0,364 g/l (Irawati, et al., 

2009), pada penelitian ini diperoleh kandungan etanol yang lebih tinggi, karena 

kandungan lignin serbuk kayu meranti setelah pra perlakuan dengan Ca(OH)2

 

 juga lebih 

rendah.  

KESIMPULAN 

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan seperti tersebut di muka maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pra perlakuan dengan Ca(OH)2

2. Faktor waktu pra perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Faktor suhu pra 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar ekstraktif, kadar 

holoselulosa, kadar alfaselulosa, kadar pentosan dan kadar etanol. 

 pada limbah serbuk kayu meranti menurunkan semua 

kadar kimia kayu, tetapi meningkatkan kadar etanol yang dihasilkan.  

3. Kadar etanol yang dihasilkan berkisar antara 0,23~1,97 g/l. Kadar etanol tertinggi 

dihasilkan dari kombinasi perlakuan waktu 4 hari pada suhu 70o

 

C.  
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