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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, 

maupun teks) yang disusun secara sistematis dari kompetensi yang akan 

dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Perlu disadari bahwa sumber belajar sangat penting artinya dalam 

menyusun suatu bahan ajar.
27

 Oleh karena itu, keberadaan sumber  

bahan belajar memiliki setidak-tidaknya tiga tujuan utama, yaitu 

memperkaya informasi yang digunakan dalam menyusun bahan ajar, 

dapat digunakan oleh penyusun bahan ajar, dan memudahkan bagi 

peserta didik untuk mempelajari kompetensi tertentu.
28

 Enam 

komponen yang perlu diketahui berkaitan dengan unsur-unsur bahan 

ajar yaitu: 

1) Petunjuk belajar 

2) Kompetensi yang dicapai 

3) Kompetensi yang akan dicapai 

4) Informasi pendukung 

5) Latihan-latihan 

                                                           
27

Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 17.  
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6) Lembar kerja 

7) Evaluasi
29

  

b. Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang 

dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Didalamnya terdiri tiga tahapan, 

yaitu analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar dan 

penentuan jenis serta judul bahan ajar.  

1) Analisis Kurikulum 

Langkah pertama ini ditujukan untuk menentukan 

kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Dengan 

demikian, bahan ajar diharapkan mampu membuat peserta didik 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal 

itu, perlu dipelajari lima hal yaitu: standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian hasil belajar, materi pokok dan 

pengalaman belajar.
30

  

2) Analisis Sumber Belajar 

Sumber belajar akan digunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan bahan ajar perlu dilakukan analisis. Adapun kriteria 

analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, 

kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya.
31

 Kriteria 

Ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di 

sekitar kita. Usahakan agar sumber belajar yang kita gunakan praktis 

                                                           
29

Ibid. hlm. 28-30. 
30

Ibid. hlm. 50-52. 
31

Ibid. hlm. 55.  
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dan ekonomis (sudah ada di sekitar kita atau peserta didik), sehingga 

mudah untuk menyediakannya.  

Kriteria kesesuaian maksudnya apakah sumber belajar itu 

sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran. Jadi, hal utama yang 

dilakukan dalam kriteria kedua ini adalah memahami kesesuaian 

sumber belajar yang akan dipilih dengan kompetensi yang mesti 

dicapai oleh peserta didik. Kriteria kemudahan maksudnya adalah 

muadah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan maupun 

digunakan. Sebaiknya memilih sumber belajar yang mudah 

pengadaan maupun pengoperasiannya. Dengan demikian, bahan ajar 

itu bisa benar-benar efektif membuat peserta didik menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan. 
32

 

3) Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

Langkah ketiga bertujuan memenuhi salah satu kriteria 

bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik 

untuk mencapai kompetensi. Langkah-langkah untuk menentukan 

dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta 

didik, serta menerapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan 

analisis kurikulum dan analisis sumber bahan. 

Tiga prinsip yang dapat dijadikan pedoman pemilihan bahan 

ajar yaitu pertama, prinsip relevansi artinya bahan ajar hendaknya 

                                                           
32
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ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. Kedua, prinsip konsistensi artinya kompetensi 

dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang 

disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Ketiga, prinsip 

kecukupan yakni ketika memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang 

memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan.
33

 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

a. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media berdasarkan jenisnya, yaitu : 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti tape recorder. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan dalam wujud visual. 

3) Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar.  

 

 

                                                           
33
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Jenis media audio visual mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu: 

1) Audio visual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti 

film, sound slide. 

2) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video, cassete dan 

VCD.
34

 

b. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Media 

Tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran, yaitu: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar jangan terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

3) Memperlancar jalannya proses pembelajaran. 

4) Menimbulkan kegairahan belajar.  

5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dan kenyataan. 

6) Memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

Prinsip-prinsip keterampilan menggunakan media pembelajaran 

yaitu: 

1) Tepat guna, artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai 

dengan kompetensi dasar. 

                                                           
34
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2) Berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu 

meningkatkan motivasi siswa. 

3) Bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu 

mendorong sikap aktif siswa dalam belajar.
35

 

c. Manfaat Media Pembelajaran  

Di sisi lain media pembelajaran memiliki nilai dan manfaat lain 

sebagai berikut: 

1) Membuat konkrit konsep-konsep yang abstrak. Konsep yang dirasa 

masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada 

peserta didik dapat dikonkritkan atau disederhanakan melalui 

pemanfaatan media pembelajaran.  

2) Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat 

ke dalam lingkungan belajar.  

3) Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil.  

4) Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Dengan 

menggunakan teknik gerakan lambat dalam media film atau 

presentasi dapat memperlihatkan tentang suatu materi pelajaran.
36

  

3. Video Pembelajaran 

Media audio visual atau sering disebut dengan video mempunyai 

potensi tinggi dalam penyampaian pesan maupun kemampuannya dalam 

menarik minat dan perhatian peserta didik. Melalui video telah terbukti 

memiliki kemampuan yang efektif untuk penyampaian informasi, hiburan 

                                                           
35

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 257-258. 
36

Robet, Pembuatan Materi Belajar dengan Pendekatan Video-Based Learning Jurnal 

Time, ISSN: 2337-3601, Vol. II, No. 2, 2013, hlm. 39.   



20 

 

 

dan pendidikan. Dengan demikian, salah satu media pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran 

adalah video pembelajaran. Dengan kata lain video pembelajaran adalah 

program video yang dirancang, dikembangkan, dan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Diknas (2004), struktur video 

meliputi enam komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung, latihan dan penilaian.
37

 Adapun 

langkah-langkah utama untuk memproduksi program audio visual terbagi 

menjadi empat fase yaitu: perencanaan, produksi, kegiatan tindak lanjut, 

serta penilaian dan kesimpulan.
38

 

Program video dan film suara mempunyai kelebihan antara lain 

adalah: 

1) Memiliki kemampuan yang dimiliki oleh media, audio, visual dan 

gerak. 

2) Memiliki efek menarik yang tidak dimiliki oleh media lain. 

3) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat 

semakin motivasi siswa untuk belajar. 

4) Membuat siswa lebih gampang mempelajari dan memahami sebuah 

materi belajar. 

5) Membuat siswa lebih tertarik untuk membuat video pembelajaran 

sesuai dengan materi yang ingin mereka sajikan. 
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Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 310. 
38

Ibid. hlm. 314-315. 



21 

 

 

Adapun kelemahan yang harus dicermati yaitu video pembelajaran 

ini harus disesuaikan antara gambar, teks yang diberikan dengan suara 

sehingga tidak bingung untuk mengikuti dan memahami apa yang 

disajikan.
39

 Adapun manfaat dari media video dalam meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran, di antaranya adalah 

mengatasi jarak dan waktu, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa 

masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat, dapat diulang-ulang 

bila perlu untuk menambah kejelasan, pesan yang disampaikannya cepat 

dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, 

mengembangkan imajinasi, memperjelas hal-hal yang abstrak dan 

memberikan penjelasan yang lebih realistis, mampu berperan sebagai 

media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah 

di dalam kelas dan mampu berperan sebagai storyteller yang dapat 

memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan 

gagasannya.
40

  

Djamarah juga mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya 

ke dalam beberapa jenis, yaitu media audio, visual, dan audio visual. Dari 

ketiga jenis tersebut, media yang mempunyai kemampuan yang paling 

baik adalah media audio visual. Hal ini terjadi karena media jenis ini 

menyampaikan pesan yang diterima oleh indera pendengaran dan 

                                                           
39

Robet, Op. Cit., hlm. 40. 
40

Akhmad, Tamsik, Zaenuddin, Loc. Cit. 
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penglihatan sekaligus sehingga persentase pesan yang disimpan oleh otak 

lebih banyak.
41

 

Tujuan pembelajaran menggunakan media audio visual ini ada tiga, 

yaitu: tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. 

Menurutnya, tujuan kognitif untuk mengajarkan pengetahuan tentang 

konsep materi pembelajaran dan cara memperoleh pengetahuan tertentu. 

Materi pembelajaran dalam media dikemas dengan acuan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan guru dalam mengajar. 

Tujuan afektif untuk mengarahkan sikap dan emosi yang positif yang 

terukur pada aspek penilaian. Tujuan psikomotorik untuk memberi contoh 

keterampilan kerja di laboratorium dan memberikan umpan balik secara 

visual terhadap keterampilan siswa. 
42

 

Berdasarkan hasil ulangan harian pembelajaran materi dengan 

menggunakan media audio visual lebih berhasil daripada pembelajaran 

tanpa menggunakan media audio visual. Keberhasilan ini dilihat dari 

persentase ketuntasan untuk kelas yang menggunakan media audio visual 

sebesar 86,364% yang melebihi persentase ambang batas keberhasilan 

pembelajaran sebesar 75%. Daya serap pembelajaran menggunakan indera 

penglihat mencapai 82%, pendengar 11%, peraba 3,2%, perasa 2,5%, dan 

penciuman 1%. Pemanfaatan indera penglihat dan pendengar secara 

bersama-sama dalam proses pembelajaran dapat memaksimalkan daya 

serap siswa. 
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Kompleksitas materi yang teoritis dan cenderung hafalan dapat 

disederhanakan menggunakan media audio visual. Perhatian siswa dapat 

ditingkatkan saat pembelajaran menggunakan media audio visual. Video 

yang menampilkan animasi dan demonstrasi yang dilengkapi sound effect 

menjadi komponen yang menarik perhatian mereka. Animasi dan video 

dalam media juga memberikan gambaran konkrit materi yang disajikan. 

Dengan memberikan gambaran yang realistik, konsep yang ditanamkan 

pada siswa dapat tersimpan lebih lama daripada penanaman konsep tanpa 

gambaran konkrit fenomena di laboratorium.
 43

 

Secara singkat apa yang telah dilihat pada sebuah film, video, 

ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada 

siswa dan banyak orang yang memahami video sebagai rekaman gambar 

hidup yang ditayangkan (di sini video sama dengan film, dan penyebutan 

video seringkali dipakai bergantian dengan film).
44

 Film yang baik 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

a) Sesuai dengan tema pembelajaran.  

b) Dapat menarik minat siswa. 

c) Benar dan autentik. 

d) Up to date dalam setting.  

e) Sesuai dengan tingkat kematangan siswa.  

f) Perbendaharaan bahasa yang benar.
45
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4. Penelitian Kombinasi (Mix Methods) 

Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang yang 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan 

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu 

kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, 

valid, reliabel dan objektif.
46

 Terdapat dua model utama metode kombinasi 

yaitu model sequential (kombinasi berurutan), dan model concurrent 

(kombinasi campuran). Model urutan (sequential) ada dua yaitu model 

urutan pembuktian (sequential explanatory) dan model urutan penemuan 

(sequential exploratory). Model concurrent (campuran) ada dua yaitu, 

model concurrent triangulation (campuran kuantitatif dan kualitatif secara 

seimbang ) dan concurrent embedded (campuran penguatan/metode kedua 

memperkuat metode pertama) Jadi semuanya ada enam model.
47

  

Metode penelitian kombinasi model atau desain sequential 

explanatory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan 

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana pada 

tahap pertama penelitian dilaukan dengan mmenggunakan metode 

kuantitatif pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Metode 

kuantitatif berperan untuk memperoleh data kualittatif yang terukur yang 

dapat bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif dan metode kualitatif 

                                                           
46

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 404. 
47
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berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah 

dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal.
48

 

5. Pelepah Batang Pisang (Batang Semu)  

a. Morfologi Pisang 

Tanaman pisang merupakan tanaman asli Indonesia yang 

banyak diusahakan di daerah tropis. Pisang merupakan tanaman yang 

berbuah hanya sekali kemudian mati dengan tingginya antara 2-9 m, 

berakar serabut dengan batang di bawah tanah (bonggol) yang 

pendek.
49

 

b. Taksonomi Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Pohon Pisang
50

 

 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  
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Ordo   : Zingiberales  

Famili  : Musaceae  

Genus  : Musa   

Species  : Musa sapientum  

c. Kandungan Pisang 

Senyawa yang terkandung dalam batang pisang berupa saponin, 

tanin, dan flavonoid. Senyawa saponin berfungsi sebagai antibiotik, 

mempercepat pertumbuhan sel-sel baru, merangsang pembentukan 

fibroblast, menghambat pertumbuhan bakteri, dan juga bersifat 

antijamur.
51

 Saponin mempunyai aktivitas sebagai antijamur dengan 

mekanisme kerjanya yaitu dengan cara merusak membran sel, sehingga 

menyebabkan kebocoran sel berupa keluarnya berbagai komponen 

penting dari dalam sel jamur yaitu protein, asam nukleat dan nukleotida 

yang akhirnya memacu kematian sel.
52

  

Batang pisang merupakan limbah dari tanaman pisang yang 

telah ditebang untuk diambil buahnya dan merupakan limbah pertanian 

potensil yang belum banyak pemanfaatannya. Pelepah batang pisang 

mengandung selulosa sebesar 40,1% dan lignin 17,8%.
53

 Pelepah 

tanaman pisang biasa dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat di 

Indonesia sebagai obat luka, beberapa bagian lain dari tanaman pisang 
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telah diteliti manfaatnya diantaranya adalah ekstrak batang tanaman 

pisang yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka.
54

  

6. Bioetanol 

Bioetanol adalah cairan biokimia pada proses fermentasi gula dari 

sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme 

dilanjutkan dengan proses destilasi.
55

 Bioetanol dapat dibuat dari biomassa 

yang mengandung gula, pati, atau selulosa yang telah diproses menjadi 

glukosa.
56

 Polisakarida terdiri dari rantai panjang yang mempunyai ratusan 

atau ribuan unit monosakarida. Beberapa polisakarida, seperti selulosa, 

mempunyai rantai linear, sedangkan yang lain seperti glikogen, 

mempunyai rantai bercabang. Polisakarida yang paling banyak dijumpai, 

pada dunia tumbuhan, yaitu pati dan selulosa, terdiri dari unit D-glukosa.
57

 

Rumus molekul bioetanol sama dengan etanol atau etil alkohol, 

yaitu golongan alkohol dengan dua atom karbon. Bisa dipahami bahwa 

kemunculan istilah bioetanol adalah karena bahan dasar yang digunakan 

berasal dari bahan alam yang mengandung glukosa dan fermentasi 

mengubah bahan yang terbarukan menjadi etanol secara hayati. Etanol 

atau etil  alkohol (lebih dikenal dengan alkohol) adalah cairan tak 

berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, tidak 
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karsinogenik.
58

 Secara  umum,  etanol  memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

Tabel II.1 Sifat–sifat Etanol 

 Nama       Etanol 

Rumus molekul C2H5OH 

Berat molekul 46,07 gr/mol 

Nama       Etanol 

Densitas 0,789 gr/cm
3
 

Titik didih 78,4 
°
C 

Titik nyala 21 
°
C 

Titik kritis 234,4 
°
C 

Titik leleh 112 
°
C 

Titik lebur -114,3 
°
C 

Tekanan kritis 63 atm 

Wujud (25 
°
C) cair tidak berwarna 

Cp (25 
°
C) 0,69 kkal/mol   

Volatilitas Mudah menguap/volatil
59

 

 

Alkohol (khususnya etanol) dapat dibuat dari berbagai bahan hasil 

pertanian. Secara umum bahan-bahan tersebut dapat dibagi dalam tiga 

golongan yaitu:  

1) Bahan yang mengandung turunan gula (molases, gula tebu, sari buah 

anggur). 

2) Bahan-bahan yang mengandung pati biji-bijian, kentang, dan tapioka.  

3) Bahan yang mengandung selulosa (kayu, dan beberapa limbah 

pertanian lainnya).
60
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Selain dari ketiga jenis bahan tersebut diatas etanol juga dapat 

dibuat dari bahan bukan dari hasil pertanian tetapi dari bahan yang 

merupakan hasil proses lain. Sebagai contohnya adalah etilen. Bahan-

bahan yang mengandung monosakarida langsung dapat difermentasi, akan 

tetapi disakarida, pati maupun karbohidrat kompleks harus dihidrolisis 

terlebih dahulu menjadi komponen yang sederhana yaitu monosakarida.   

Bahan-bahan tersebut diatas harus mengalami perlakuan 

pendahuluan sebelum masuk kedalam proses fermentasi agar proses 

tersebut berjalan dengan optimal. Disakarida (seperti gula pasir) harus 

dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Terbentuknya glukosa dan 

monosakarida yang lain menunjukkan bahwa proses pendahuluan telah 

berakhir dan bahan selanjutnya telah siap difermentasi.
61

 

Ada dua cara mendapatkan etanol berdasarkan sumber bahan 

pembuatnya, yakni:  

1) Secara petrokimia  melalui hidrasi etena 

Etanol dibuat dalam skala produksi dengan mereaksikan etena 

dengan uap. Katalis yang digunakan adalah silikon dioksida padat yang 

dilapisi dengan asam fosfat. 

2) Proses hayati 

Proses hayati pembuatan bioetanol sering disebut sebagai proses 

fermentasi. Sebenarnya proses yang terjadi tidak hanya fermentasi. 

Namun, fermentasi menjadi jantung utama dari pembuatan bioetanol. 
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Tahap inti produksi bioetanol adalah fermentasi gula, baik yang berupa 

glukosa, sukrosa, maupun fruktosa oleh ragi (yeast) terutama 

Saccharomyces sp. atau bakteri Zymonas mobilis. Pada proses ini, gula 

akan dikonversikan menjadi etanol dan gas karbondioksida. 

C6H12O6   2 C2H5OH     +    2 CO2 

Gula         Etanol Karbon dioksida (gas)
62

 

Secara umum, produksi bioetanol mencakup tiga rangkaian proses 

yaitu persiapan bahan baku, fermentasi, dan pemurnian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.2 Diagram Alir Tahap-tahap Pemprosesan Etanol
63

 

 

Seperti diketahui, etanol dikategorikan dalam dua kelompok utama: 

1) Etanol 95-96 % v/v, disebut “etanol hidrat” yang dibagi sebagai berikut:  

a) Technical/raw spit grade, digunakan untuk bahan bakar spirtus, 

minuman, desinfektan dan pelarut. 

b) Industrial grade, digunakan untuk bahan baku industri pelarut.  
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c) Potable grade, untuk minuman berkualitas tinggi.  

2) Etanol >99,5 % v/v, digunakan untuk bahan bakar. Jika dimurnikan 

lebih lanjut dapat digunakan untuk keperluan farmasi dan pelarut di 

laboratorium analisis. Etanol ini disebut fuel grade thanol (FGE) atau 

anhydrous ethanol (etanol anhidrat) atau etanol kering, yakni etanol 

yang bebas air atau hanya mengandung air minimal.
64

  

Bioetanol memiliki karakteistik yang lebih yang lebih baik 

dibandingkan dengan bensin berbasis petrochemical. 

1) Bioetanol mengandung 35% oksigen, sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

2) Bioetanol memiliki nilai oktan yang lebih tinggi, sehingga dapat 

menggantikan fungsi bahan adiktif, seperti metil tertiary butyl ether dan 

tetra ethyl lead. 

3) Bioetanol memiliki nilai oktan (ON) 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 tak mencemari air. 
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6) Bioetanol dapat diperbaharui (renewable energy) dan proses 

produksinya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan proses 

produksi bensin.
65

 

Sebagai bahan pensubstitusi bensin, bioetanol dapat diaplikasikan 

dalam bentuk campuran dengan minyak bensin (EXX), misalnya 10% 

etanol dicampur dengan 90% bensin (gasohol E-10) atau digunakan 100% 

(E-100) sebagai bahan bakar. Penggunaan E-100 membutuhkan modifikasi 

mesin mobil, seperti halnya di Brasil. Brasil merupakan salah satu negara 

yang telah sukses mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar 

alternatif pensubstitusi bensin.
66

 

Etanol dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain:  

1) Bahan baku industri atau senyawa kimia, contoh: industri minuman 

beralkohol, industri asam asetat dan asetaldehid.  

2) Pelarut dalam industri, contoh: industri farmasi, kosmetika dan plastik. 

3) Bahan desinfektan, contoh: peralatan kedokteran, rumah tangga dan 

peralatan di rumah sakit. 

4) Bahan baku motor.
67

 

7. Fermentasi  

Fermentasi merupakan proses mikrobiologi yang dikendalikan oleh 

manusia untuk memperoleh produk yang berguna, dimana terjadi 

pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob. Peruraian dari 

kompleks menjadi sederhana dengan bantuan mikroorganisme sehingga 
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menghasilkan energi. Contoh perubahan kimia dari fermentasi meliputi 

pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alkohol dan 

karbondioksida, serta oksidasi senyawa nitrogen organik.
68

 

Fermentasi alkohol merupakan proses pengubahan gula reduksi 

menjadi bioetanol dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri dan 

jamur. Mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi alkohol : 

Bakteri: Clostridium acetobutylicum, Klebsiella pnemoniae, Leuconoctoc 

mesenteroides, Sarcina ventriculi, Zymomonas mobilis, dll. 

Fungi:  Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Endomyces 

lactis,Kloeckera sp., Kluyreromyces fragilis, Mucor sp., 

Neurosporacrassa, Rhizopus sp., Saccharomyces beticus, S. 

cerevisiae,S.ellipsoideus, S. oviformis, S. saki, Torula sp., dll.
69

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, antara 

lain adalah sebagai berikut : 

a. Jenis mikroba  

Ada tiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroba 

bila akan digunakan dalam fermentasi: 

1) Mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat 

dan lingkungan yang cocok dan mudah untuk dibudidayakan dalam 

jumlah besar. 
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2) Organisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur atau 

memecah komponen yang komplek menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga lebih mudah dicerna agar perubahan perubahan 

kimia yang dikehendaki dapat terjadi. 

3) Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana.
70

 

b. pH 

Mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai 

untuk pertumbuhannya. Proses fermentasi sama dengan pH optimum 

untuk proses pertumbuhan khamir yaitu pH 4,0-4,5.
71

 Untuk 

mendapatkan pH yang optimum (4,0-4,5) dapat dilakukan dengan 

menambahkan asam misalnya asam sitrat, tartarat, atau malat dan bisa 

juga dengan menambah basa, misalnya KOH. Selama fermentasi, pH 

akan menurun dari pH semula. Penurunan pH disebabkan sebagian 

alkohol diubah menjadi asam-asam organik.
72

 

c. Suhu 

Mikroorganisme mempunyai temperatur maksimal, optimal, dan 

minimal untuk pertumbuhannya. Temperatur optimal untuk 

Saccharomyces cerevisiae berkisar antara 25-30
°
C dan temperatur 

maksimal antara 35-47°C. Temperatur mempunyai efek yang langsung 

terhadap pertumbuhan khamir juga mempengaruhi komposisi produk 

akhir. 
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d. Oksigen 

Tersedianya oksigen pada fermentasi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme. Jamur mempunyai sifat aerobik 

(memerlukan oksigen), sedangkan khamir bersifat aerobik atau 

anaerobik tergantung pada kondisinya. Adanya oksigen juga dapat 

memperkecil kadar etanol yang didapat. 

e. Makanan (Nutrisi) 

Semua mikroorganisme memerlukan nutrien yang menyediakan 

energi biasanya diperoleh dari subtansi yang mengandung karbon. 

Dalam banyak keadaan bila konsentrasi nutrien semakin meningkat, 

maka suatu daerah penghambatan substrat akan terjadi. Dalam industri 

fermentasi dibutuhkan substrat yang murah, mudah tersedia dan efisien 

penggunaanya. Selulosa mulai banyak digunakan sebagai substrat 

fermentasi karena mudah didapat dan harganya murah. 

 Sumber selulosa pada umumnya dalam bentuk limbah, 

misalnya jerami, bonggol jagung, limbah kayu dan sampah organik. 

Biasanya penggunaan selulosa sebagai sumber karbon tidak dapat 

langsung terjadi, tetapi harus mengalami hidrolisa terlebih dahulu 

secara kimia ataupun enzimatik. Glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis 

selulosa dapat digunakan untuk memproduksi etanol.
73
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8. Saccharomyces cereviceae 

Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme unggul 

yang digunakan dalam proses fermentasi etanol. Dalam melakukan 

proses fermentasi, S. cerevisiae dipengaruhi oleh faktor tumbuh yang 

meliputi pH pertumbuhan antara 2,0-8,6 dengan pH optimum antara 4,5-

5,0. Laju fermentasi gula oleh S. cerevisiae relatif intensif pada pH 3,5-

6,0. Saccharomyces cerevisiae dapat memfermentasi glukosa, sukrosa, 

galaktosa serta rafinosa. 

Saccharomyces cerevisiae sangat aktif memfermentasi pada suhu 

20
o
C.  S. cerevisiae dapat toleran terhadap alkohol yang cukup tinggi 

(12-18% v/v), tahan terhadap kadar gula yang tinggi dan tetap aktif 

melakukan fermentasi pada suhu 4-32
o
C.

74
 Jenis khamir yang paling 

banyak digunakan adalah Saccharomyces cereviseae. Biakan 

Saccharomyces cereviceae secara khusus digunakan dalam pembuatan 

khamir roti dan fermentasi alkohol. Saccharomyces cereviseae ini 

bersifat fermentatif kuat. Tetapi dengan adanya oksigen, Saccharomyces 

cereviseae ini juga melakukan respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi 

karbondioksida dan air.  
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Adapun sifat-sifat dari Saccharomyces cereviseae antara lain 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3 Saccharomyces cerevisiae
75

 

 

1. Berbentuk bulat, ellips (bulat telur). 

2. Tidak berflagella. 

3. Tidak mempunyai klorofil. 

4. Dapat membentuk spora. 

Ragi ini memerlukan bahan makanan dan keadaan lingkungan 

tertentu untuk pertumbuhannya dan perkembangbiakkannya. Unsur-

unsur yang diperlukan seperti: karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, 

nitrogen, belerang, kalsium, besi, dan magnesium. Selain itu juga 

diperlukan vitamin-vitamin. 

Khamir Saccaromyces cerevisiae menggunakan jalur EMP dalam 

memfermentasi glukosa menjadi etanol pada kondisi netral atau sedikit 

asam dan aerob. Pada kondisi mikroaerofil Saccaromyces cerevisiae 

melakukan respirasi. Pada  kondisi tersebut 10% glukosa biasanya 

direspirasi menjadi CO2. Fermentasi etanol oleh Saccaromyces cerevisiae 
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menghasilkan etanol kurang dari 50%. Pada kondisi aerob khamir 

melakukan respirasi.
76

 

9. Hidrokarbon 

Kelompok senyawa paling sederhana adalah hidrokarbon, yaitu 

senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. 

Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon 

dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. 

Hidrokarbon jenuh yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua 

berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut alkana. Hidrokarbon tak jenuh 

yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 

dua atau tiga. Hidrokarbon  yang mengandung ikatan rangkap dua 

disebut dengan alkena dan hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 

tiga disebut alkuna.
77

 

Minyak bumi merupakan campuran beberapa senyawa. Penyusun 

utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, 

dan senyawa aromatis. Adapun komposisi minyak bumi yaitu 90-99% 

hidrokarbon, senyawa belerang 0,1-7%, senyawa nitrogen 0,01-0,9%, 

senyawa oksigen 0,01-0,4% dan organo logam.
78

 Istilah petroleum atau 

minyak bumi berasal dari bahasa latin, yaitu petra (batuan) dan oleum 

(minyak). Nama tersebut digunakan untuk menerangkan fosil tanaman 

dan hewan laut yang ditemukan dalam wujud gas, cair, dan padatan yang 

terdapat pada kulit bumi. Dua bentuk umum dari minyak bumi adalah gas 
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alam dan minyak mentah. Gas alam adalah campuran alkana yang berat 

molekulnya rendah. Minyak mentah (crude oil) merupakan campuran 

kompleks minyak bumi, dengan komposisi utama sekitar 50%-95% 

adalah hidrokarbon.  

Industri kecil hingga industri besar sampai saat ini masih 

memanfaatkan minyak fosil sebagai bahan bakar utamanya. Sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan semakin berkurang. Hasil 

pembakaran minyak fosil ini berupa gas karbon dioksida, gas karbon 

monoksida, gas nitrogen oksida, logam timbal, serta logam berat lainnya. 

Sisa pembakaran ini berperan sebagai bahan pencemar terhadap udara, 

air, dan tanah.
79

 Hasil studi juga menunjukkan bahwa bahan pencemar 

udara di kota-kota besar seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon 

(HC), ozon (O3) dan partikulat telah melampaui ambang batas baku mutu 

udara.  

Kondisi di atas tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena emisi 

gas buang yang dihasilkan akan terus mengalami peningkatan seiring 

dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Oleh karena itu polusi 

udara yang ditimbulkan oleh emisi gas buang ini harus segera 

dikendalikan mengingat di dalam gas buang kendaraan bermotor banyak 

mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia.  

Beberapa senyawa yang dinyatakan dapat membahayakan 

kesehatan manusia adalah oksida sulfur (SOx), oksida nitrogen (NOx), 
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oksida karbon (COx), hidrokarbon (HC), logam berat tertentu (Pb) dan 

partikulat. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa gangguan saluran 

pernafasan, gangguan organ dalam seperti paru-paru hati dan lainnya, 

gangguan syaraf, gangguan reproduksi, menurunkan kecerdasan pada 

anak serta dapat menimbulkan kematian.
80

 Peran minyak fosil harus 

digantikan oleh sumber energi yang dapat diperbaharui agar krisis energi 

dapat teratasi. Untuk itu telah berkembang secara cepat teknologi 

bioetanol. Bioetanol dihasilkan dengan perlakuan tertentu mampu 

menggantikan bensin. Penggunaan energi hayati ini dapat menekan 

pencemaran lingkungan hingga 50%.
81

 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian oleh Anjar Purba Asmara. Dari hasil penelitian diperoleh skor 

rata-rata penilaian kualitas media audio visual secara keseluruhan adalah 

138,5 dengan persentase keidealan sebesar 76,94%. Berdasarkan kriteria 

kategori penilaian ideal, media audio visual ini mempunyai kualitas baik 

(B) menurut penilaian 5 orang guru kimia SMA.
82

 Pengujian penggunaan 

media dalam pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media audio visual lebih berhasil dari pada pembelajaran 

tanpa media ini.
83

 

2. Penelitian oleh  Yeni Sulistiyani. Model pengembangan yang digunakan 

adalah ADDIE (analysis, design, development, implementation, 
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evaluation). Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil validasi ahli 

mendapatkan nilai 78,82% dan 76,47% sehingga blog pembelajaran kimia 

sudah layak digunakan atau tidak perlu revisi.
84

 

3. Penelitian oleh Ni Ketut Sari. Dari penelitian kajian produksi bioetanol 

dari rumput gajah diperoleh hasil terbaik yaitu: berat rumput gajah 200 

gram, starter Saccharomyces cerevisiae 10% selama 6 hari, menghasilkan 

etanol sebesar 27,71% dan kadar glukosa sisa 8,09%.
85

 

4. Penelitian oleh Hervina Tri Oktavia, Sri Suiyanti dan Endro Sutrisno. Dari  

hasil penelitian yang diperoleh diketahui kadar bioetanol tertinggi 

didapatkan pada variasi ragi 45 gram setelah 12 hari fermentasi. 

Adapun hasil kadar bioetanol pada variasi lama waktu fermentasi 

yaitu 3, 6, 9 dan 12 hari fermentasi adalah 37%, 50%, 66% dan 77%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama waktu fermentasi dan 

jumlah ragi mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan.
86
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