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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Sumber Belajar 

AECT mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua 

sumber baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. Sumber belajar menurut AECT (Association for Education and 

Communication Technology) dibedakan menjadi 6 (enam) jenis yaitu:47 

a. Pesan (message) adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan 

oleh kelompok lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. 

b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah dan penyaji pesan. 

c. Bahan adalah sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau saran 

untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat 

penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software 

atau perangkat lunak. 

d. Alat adalah sesuatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

yang tersimpan dalam bahan tadi. Alat ini biasa disebut hardware atau 

perangkat keras. 

                                                           
47Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2010), hlm. 61-62. 
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e. Sumber belajar selanjutnya adalah  teknik. Dalam hal ini teknik diartikan 

sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan belajar secara 

terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi 

pelajaran. 

f. Sumber belajar yang keenam adalah lingkungan, yaitu situasi di sekitar 

proses belajar mengajar terjadi, lingkungan ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu lingkungan yang berbentuk fisik dan non-fisik. 

2. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta 

didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Contohnya, buku 

pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan 

ajar interaktif, dan sebagainya. 48 

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi dasar atau KD secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain petunjuk belajar, 

                                                           
48Andi Prastowo, Loc. Cit., 
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kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi, respon terhadap hasil 

evaluasi.49 

Penggunaan bahan ajar dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Bahan ajar membantu siswa sehingga mereka tidak lagi terpaku 

pada penjelasan guru. Siswa dengan bebas menggali pengetahuannya sendiri, 

dan kemudian mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya tersebut. 

Penggunaan bahan ajar selama pembelajaran juga menciptakan suasana 

belajar yang lebih atraktif dan komunikatif serta mengurangi dominasi guru 

selama pembelajaran berlangsung.50 

3. Alpukat 

 

Gambar II.1 Buah Alpukat.51 

Kedudukan tanaman alpukat dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan  sebagai berikut:52 

                                                           
49Depdiknas, Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Departemen pendidikan 

Nasional Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008). 
50Rifli Helmanda, Sri Elniati dan Nonong Amalita, Loc. Cit., 
51Anonim, Buah Alpukat, diakses dari 1.bp.blogspot.com/manfaat+buah+alpukat 

cakrawalasehat.jpg, pada tanggal 5 Februari 2017, pukul 20.34 WIB. 
52Rahmat Rukmana, Budi Daya Alpukat, (Yogyakarta: KANISIUS, 1997), hlm. 17. 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Laurales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Persea 

Spesies  : Persea americana Mill 

4. Biji Alpukat 

a. Bentuk biji alpukat 

Buah alpukat mempunyai biji yang berkeping dua, sehingga masuk 

dalam kelas Dicotyledoneae. Kepingan ini mudah terlihat apabila kulit 

bijinya dilepas atau dikuliti. Kulit biji umumnya mudah lepas dari bijinya. 

Pada saat buah masih muda, kulit biji ini menempel pada daging buahnya. 

Bila buah telah tua, biji akan telepas dengan sendirinya. Umumnya sifat 

ini dijadikan salah satu tanda kematangan buah. 53 

Gambar II.2 Biji Buah Alpukat.54 

                                                           
53Y.Hety Indriani, Emi Sumiarsih, Alpukat, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1992), hlm. 9. 
54Anonim, Biji Alpukat, diakses dari 2.bp.blogspot.com/s1600/IMG_2009.jpg, pada tanggal 

5 Februari 2017, pukul 20.34 WIB. 
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b. Kandungan biji alpukat 

Biji alpukat atau Persea americana Mill dikenal sebagai tempat 

cadangan makanan yang diketahui mengandung banyak kandungan pati. 55 

Kandungan pati dalam biji alpukat bila ditinjau dari komposisi 

kimianya memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu sebesar 80,1 %. Pati 

merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer glukosa yang 

merupakan substrat utama pada proses fermentasi untuk selanjutnya di 

destilasi hingga menghasilkan etanol.56 

Tabel II.1 Kandungan Gizi 100 gram Biji Alpukat.57 

 

Peluang biji alpukat untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan 

bioetanol cukup besar. Hal ini terlihat pada komposisi kimia biji alpukat 

dalam tabel dibawah ini. Biji alpukat memiliki sifat mudah teroksidasi 

sehingga pati yang dihasilkan akan bewarna kecoklatan akibat oksidasi.58 

 

                                                           
55Pamilia Coniwanti, Dian Maya Sari, dan Rizqi Febriana, Pengaruh Rasio Massa Pati Biji 

Alpukat Dan Agar Agar Terhadap Pembuatan Edible Film, Jurnal Teknik Kimia No. 2, Vol. 22, 

April 2016, hlm. 52. 
56Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 
57Pamilia Coniwanti, Dian Maya Sari, dan Rizqi Febriana, Loc. Cit., 
58Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 

Komponen Jumlah 

Kalori 85 kal 

Protein 0,9 gram 

Lemak 6,5 gram 

Karbohidrat 7,7 mg 

Kalsium 10 mg 

Fosfor 20 mg 

Besi 0,9 S.I 

Vitamin A 180 mg 

Vitamin B1 0,05 mg 

Vitamin C 13 mg 

Air 84, 3 gram 
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Tabel II.2 Komposisi Kimia Biji Alpukat.59 

Komponen Jumlah (%) 

Kadar air 10,2 

Kadar Pati 80,1 

Amilosa 43,3 

Amilopektin 37,7 

Rendemen Pati 21,3 

Serat kasar 1,21 

 

5. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen dan oksigen yang 

terdapat dalam alam. Karbohidrat sangat beranekaragam sifatnya. Salah satu 

perbedaan utama antara berbagai tipe karbohidrat ialah ukuran molekulnya. 

Monosakarida (sering disebut gula sederhana) adalah satuan karbohidrat yang 

tersederhana, mereka tak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang 

lebih kecil. Monosakarida dapat diikat secara bersama-sama untuk 

membentuk dimer, trimer dan sebagainya dan akhirnya polimer. Dimer-dimer 

disebut disakarida. Karbohidrat yang tersusun dari dua sampai delapan satuan 

monosakarida dirujuk sebagai oligosakarida. Jika lebih dari delapan satuan 

monosakarida diperoleh dari hidrolisis, maka karbohidrat itu disebut 

polisakarida.60 

Diantara kelompok karbohidrat, pati menempati posisi yang penting 

dan unik. Pati merupakan cadangan karbohidrat yang ditemukan dalam 

banyak tanaman dan merupakan komponen karbohidrat terbesar kedua 

setelah selulosa. Pati tersimpan dalam organ tanaman dalam bentuk granula 

(serbuk). Pati merupakan sumber energi utama bagi manusia. Pati dapat 

                                                           
59Ibid., 
60Ralp J. Fassenden, Joan S. Fassenden, Kimia Organik, (Jakarta: Erlangga, 1986) hlm. 

318. 
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menjadi bahan baku dalam proses produksi monosakarida (glukosa), sirop 

glukosa, atau maltodekstrin, yaitu dengan cara menghidrolisis pati secara 

enzimatis menjadi molekul-molekul gula sederhana atau karbohidrat rantai 

pendek.61 

Pati dihasilkan oleh tanaman dibagian plastida dan tersimpan di bagian-

bagian organ tanaman sebagai cadangan makanan, misalnya di batang, buah, 

akar dan umbi. Oleh karena itu, sumber pati sangat banyak seperti dari serelia, 

umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan. Karena 

jumlahnya yang banyak dan kemudahannya untuk dicerna oleh enzim 

pencernaan manusia maka pati merupakan sumber energi yang mudah bagi 

manusia. Tabel II.3 memperlihatkan beberapa sumber pati yang sering 

digunakan sebagai sumber pangan atau sebagai ingredient di industri 

pangan.62 

Tabel II.3 Kandungan Pati dari Beberapa Tanaman.63 

Sumber tanaman Pati (%) Protein (%) Lipid (%) 

Biji gandum 67 15 2 

Beras sosoh 89 8 1 

Jagung pipil 57 12 7 

Biji sorgum 72 12 4 

Umbi kentang 75 8 <1 

Yam  90 7 <1 

Tapioka  90 <1 <1 

Biji-bijian (umum) 42 23 2 

 

6. Hidrolisis 

Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang 

menghasilkan satu zat baru atau lebih dan juga menyebabkan suatu larutan 

                                                           
61Ibid., hlm. 105-106 
62Feri Kusnandar, Kimia Pangan, (Jakarta: Dian Rakyat,2010), hlm. 106. 
63Ibid., 
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terdekomposisi dengan menggunakan air. Reaksi hidrolisis pada umumnya 

merupakan reaksi yang endoterm atau memerlukan kalor. Prinsip dari 

hidrolisis pati pada dasarnya yaitu pemutusan rantai polimer pati menjadi 

unit-unit dekstrosa (C6H12O6).
64 

Pemutusan rantai polimer untuk membentuk unit dekstrosa ini dapat 

terjadi melalui beberapa cara misalnya secara enzimatis, kimiawi ataupun 

kombinasi keduanya. Hidrolisis secara enzimatis melibatkan bantuan enzim 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu sedangkan hidrolisis secara 

kimiawi umumnya menggunakan bantuan senyawa asam sebagai katalis.65 

Hidrolisis secara enzimatis dapat dilakukan dengan menggunakan 

enzim selulase, sedangkan hidrolisis secara kimiawi dapat dilakukan dengan 

menggunakan asam, yaitu asam kuat konsentrasi rendah maupun asam lemah 

konsentrasi tinggi. Asam yang digunakan dalam proses hidrolisis selulosa 

antara lain asam sulfat, asam klorida, asam fosfat, asam nitrat dan asam 

trifluoro asetat (TFA). Hidrolisis selulosa secara asam dapat dilakukan 

dengan menggunakan asam kuat encer pada temperatur 160 – 240 °C dan 

tekanan tinggi, dan dapat dilakukan dengan menggunakan asam pekat pada 

temperatur 80 – 140 °C dan tekanan rendah.66 

Hidrolisis asam dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu hidrolisis 

asam pekat dan hidrolisis asam encer. Keuntungan utama hidrolisa 

                                                           
64Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 
65Ibid., hlm. 3. 
66Rosdiana Moeksin, Liliana Comeriorensi, dan Rika, Damayanti Pembuatan Bioetanol Dari 

Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Dengan Perlakuan Fermentasi, Jurnal Teknik Kimia No. 1, 

Vol. 22, Januari 2016, hlm. 11. 
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menggunakan asam encer adalah tidak perlunya recovery asam dan tidak 

adanya kehilangan asam dalam proses dan biasanya asam yang digunakan 

pada proses ini adalah HCl atau H2SO4 pada rentang konsentrasi 2 - 5 % pada 

suhu reaksi ± 160 ⁰C.67 

Ada 4 tipe hidrolisis:68 

a. Hidrolisis tanpa katalis 

Reagensia Grignard sangat diperlukan dalam sintesis dehidrolisis 

dengan cepat dan sempurna oleh air. Asam anhidrat dan yang termasuk 

anhidrit sebagai etilen oksida dengan cepat dihidrolisis hanya dengan air, 

reaksi asetat anhidrat lebih cepat diantara benzoat, asetil klorin lebih cepat 

terhidrolisis daripada Butil bromida. 

b. Hidrolisis dengan asam 

Dari observasi Kirchof, pati dapat diubah menjadi glukosa dengan 

menggunakan asam. Penggunaan asam dalam hidrolisis akan 

mempercepat hidrolisis dari berbagai bahan seperti ester, gula dan amida. 

Penambahan asam dapat mempercepat reaksi, karena asam sebagai 

katalisator (ion H+ nya yang diperlukan). Biasanya yang banyak digunakan 

untuk hidrolisis adalah asam klorida dan asam sulfat. 

c. Hidrolisis dengan basa 

Hidrolisis dengan basa dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: 

 

                                                           
67Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 
68Eni R, W. Sari, dan Rosdiana Moeksin, Pembuatan Bioetanol Dari Air Limbah Cucian 

Beras Menggunakan Metode Hidrolisis Enzimatik Dan Fermentasi, Jurnal Teknik Kimia No. 1, Vol. 

21, Januari 2015, hlm. 16-17. 
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1) Hidrolisis dengan basa pada konsentrasi rendah 

Dalam hidrolisis ini ion hidroksi merupakan katalisator, seperti ion 

hidrogen sebagai katalisator asam. Reaksi ini berlangsung cepat sampai 

terbentuk reaksi yang diinginkan. 

2) Hidrolisis dengan basa konsentrasi tinggi 

Hidrolisis basa ini berlangsung menggunakan soda kaustik secukupnya, 

dengan tekanan dan konsentrasi tinggi. 

d. Hidrolisis dengan enzim 

Enzim adalah protein yang diproduksi dari sel hidup dan digunakan 

oleh sel-sel untuk mengkatalisis reaksi kimia yang spesifik. 

7. Fermentasi 

Fermentasi dapat didefenisikan sebagai perubahan gradual oleh enzim 

beberapa bakteri, khamir, dan jamur. Contoh perubahan kimia dari fermentasi 

meliputi pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alkohol dan 

karbon dioksida, serta oksidasi senyawa nitrogen organik.69 

Fermentasi adalah penguraian senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan energi.70 

Fermentasi alkohol adalah proses penguraian glukosa menjadi etanol dan CO2 

yang dihasilkan oleh aktifitas suatu jenis mikroorganisme yang disebut 

khamir dalam keadaan anaerob (tanpa O2).
71 

 

                                                           
69Nur Hidayat, Masdiana, dan Sri Suhartini, Loc. Cit., 
70Eni R, W. Sari, dan Rosdiana Moeksin. Op. Cit.,  hlm. 15. 
71Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 
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Tabel II.4 Contoh Produk Fermentasi dan Mikroba yang Menghasilkannya.72 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi yaitu:73 

a. Jenis mikroba yang digunakan 

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. 

2) Organisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur atau memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana 

sehingga lebih mudah dicerna, dan menghasilkan enzim-enzim esensial 

dengan mudah dan dalam jumlah besar agar perubahan kimia yang 

dikehendaki dapat terjadi. 

                                                           
72Nur hidayat, Masdiana C.Padaga dan Sri Suhartini, Op. Cit., hlm. 15. 
73Eni R, W. Sari, dan Rosdiana Moeksin, Op. Cit., hlm. 17-18. 

Produk Mikrobia 

Roti, bir, wine Saccharomyces cerevisiae 

Yogurt, kefir, probiotik Bakteri asam laktat 

Kecap Aspergillus oryzae, 

Zygosaccharomyces rouxii 

Tempe Rhizopus sp 

Tapai Hansenulla, Saccharomyces 

Asam Cuka Acetobacter aceti 

Asam Sitrat Aspergillus niger 

Asam Laktat Lactobacillus delbrueckii 

Nata Acatobacter xylinum 

Acar, asinan Bakteri asam laktat 

Asam glutamat Corynebacterium glutamicum 

Lisin Brevibacterium lactofermentum 

Penisilin Penicillium chrysogenum 
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3) Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi 

maksimum secara komparatif harus sederhana. 

b. pH (Derajat Keasaman) 

Untuk mendapatkan pH yang optimum (4,0 – 5,0) 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. 

c. Suhu 

Mikroorganisme mempunyai temperatur maksimal, optimal, dan 

minimal untuk pertumbuhannya. Temperatur optimal untuk 

Saccharomyces cerevisiae berkisar antara 25 - 30 oC dan temperatur 

maksimal antara 35 - 47 oC. Beberapa jenis Saccharomyces cerevisiae 

dapat hidup pada 11 suhu 0 oC. Temperatur selama fermentasi perlu 

mendapatkan perhatian, karena di samping temperatur mempunyai efek 

yang langsung terhadap pertumbuhan khamir juga mempengaruhi 

komposisi produk akhir. 

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. Bakteri diklasifikasikan menjadi empat 



22 
 

kelompok yaitu aerob obligat (tumbuh jika persediaan oksigen banyak), 

aerob fakultatif (tumbuh jika oksigen cukup juga dapat tumbuh secara 

anaerob), anaerob obligat (tumbuh jika tidak ada oksigen), dan anaerob 

fakultatif (tumbuh jika tidak ada oksigen juga dapat tumbuh secara aerob). 

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, libah kayu dan sampah organik. 

Biasanya penggunaan selulosa sebagai sumber karbon tidak dapat 

langsung, tetapi harus mengalami hidrolisa terlebih dahulu secara kimia 

ataupun enzimatik. Glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis selulosa dapat 

digunakan untuk memproduksi etanol. 

Reaksi fermentasi melibatkan gula yang bereaksi dengan oksigen. 

Etanol dihasilkan dengan memfermentasikan glukosa, suatu gula (C6H12O6). 

Reaksi tersebut juga menghasilkan karbon dioksida (CO2). Fermentasi terjadi 

didalam sel-sel hidup. Reaksi tersebut melepaskan energi. Persamaan untuk 

reaksi ini adalah:74 

                                                           
74Martin Clowes, Materi Kimia! Kimia Organik, (Bandung: Pakar Raya, 2009), hlm. 40. 
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C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 

8. Bioetanol 

Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi 

menggunakan bahan baku nabati. Bioetanol dapat dibuat dari biomassa yang 

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

Etanol atau etil alkohol yang lebih dikenal dengan alkohol (C2H5OH) adalah 

cairan tak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, tidak 

karsinogenik.75 

a. Bahan baku bioetanol 

Etanol menurut tipenya terbagi dua, yaitu etanol sintesis yang berasal 

dari minyak bumi, dan bioetanol yang berasal dari biomassa (tanaman). 

Etanol sintesis (C2H5OH) sering disebut metanol atau etil alkohol, terbuat 

dari etilen, salah satu derivat minyak bumi atau batu bara. Bahan ini 

diperoleh dari proses sintesa kimia yang disebut hidrasi, sedangkan 

bioetanol direkayasa dari biomassa (tanaman) melalui proses biologi 

(fermentasi) bahan baku yang digunakan bisa dari bahan berpati, gula, 

selulosa, termasuk biomassa berselulosa yang merupakan sumber daya 

alam yang melimpah dan murah serta memiliki potensi untuk produksi 

komersial industri etanol atau butanol. Bioetanol merupakan cairan 

bewarna jenih, berbau khas alkohol, berfasa cair pada temperatur kamar, 

                                                           
75Eni R, W. Sari, dan Rosdiana Moeksin, Op. Cit., hlm. 15. 
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mudah terbakar, melalui proses sintesa kimia.  Tiga bahan baku bietanol 

adalah sebagai berikut:76 

1) Bahan berpati, berupa singkong atau ubi kayu, ubi jalar, tepung sagu, 

biji jagung, biji sorgum, biji alpukat, gandum, kentang, dan lain-lain. 

2) Bahan bergula, berupa molasses (tetes tebu), nira tebu, nira kelapa, nira 

batang sorgym manis, nira aren (enau), nira nipah, dan lain-lain. 

3) Bahan berselulosa, berupa limbah logging, limbah pertanian seperti 

jerami padi, ampas tebu, tongkol jagung, limbah tapioka, batang pisang, 

serbuk gergaji, dan lain-lain. 

b. Proses pembuatan bioetanol 

Proses pembuatan etanol secara industri tergantung bahan bakunya. 

Bahan yang mengandung gula biasanya tidak atau sedikit saja memerlukan 

pengolahan pendahuluan. Tetapi bahan-bahan yang mengandung pati atau 

selulosa harus dihidrolisa terlebih dahulu menjadi gula barulah dilakukan 

fermentasi menjadi etanol. Produksi etanol/bioetanol (alkohol) dengan 

bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, dilakukan 

melalui proses konversi karbohidrat menajdi gula (glukosa) larut air. 977 

Pembuatan bioetanol dari bahan lignoselulosa memerlukan empat unit 

proses utama yaitu:78 

1) Pretreatment, untuk memecah ikatan lignoselulosa dan memisahkan 

lignin dari rantai polimer selulosa dan hemiselulosa. 

                                                           
76Rama Prihandana, Bioetanol Ubi Kayu: Bahan Bakar Masa Depan, (Jakarta: Agromedia 

Pustaka, 2007), hlm. 26. 
77Eni R, W. Sari, dan Rosdiana Moeksin, Op. Cit., hlm. 16. 
78Ibid., hlm. 15. 
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2) Hidrolisis, untuk menghidrolisa polimer menjadi monomer. 

3) Fermentasi, memfermentasi monomer menjadi etanol dengan 

menggunakan mikroorganisme.  

4) Purifikasi, pemurnian etanol dengan melalui proses distilasi dan 

dehidrasi. 

Etanol dihasilkan dari proses fermentasi glukosa dengan bantuan 

enzimase dari ragi. Proses ini berlangsung dalam dua tahap dimana tahap 

pertama berupa perubahan polisakarida (amilum dan selulosa) menjadi 

monosakarida (glukosa) dengan katalis asam dan tahap kedua berupa 

pengubahan glukosa menjadi bioetanol dengan bantuan ragi. Untuk proses 

terkonversinya pati yang ada pada biji alpukat menjadi bioetanol, memiliki 

reaksi sebagai berikut :79 

(C6H10O5)x + xH2O  xC6H12O6 

 Pati               Air          Glukosa 

C6H12O6  2C2H5OH (l) + 2CO2(g) 

Glukosa       Etanol              Karbon Dioksida 

c. Kelebihan dan manfaat bioetanol 

Kelebihan – kelebihan bioethanol dibandingkan bensin, yaitu:80 

1) Bioetanol aman digunakan sebagai bahan bakar, dengan titik nyala tiga 

kali lebih tinggi dari bensin.  

2) Lebih sedikit emisi hidrokarbon.  

                                                           
79Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Loc. Cit., 
80Rosdiana Moeksin, Melly A, dan Septyana A.P, Pembuatan Bioetanol Dari Kulit Pisang 

Raja (Musa sapientum) Menggunakan Metode Hidrolisis Asam Dan Fermentasi. Jurnal Teknik 

Kimia Vol. 21, No. 2, hlm. 3. 
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3) Penggunaan bahan bakar mengalami pemurnian seiring dengan 

meningkatnya kandungan etanol. 

9. Destilasi 

 

 
Gambar II.3 Alat Destilasi Sederhana.81 

Penyulingan atau destilasi adalah proses pengambilan unsur-unsur 

minyak penting yang disuling. Ada puluhan jenis dari jenis tanaman maupun 

bagian-bagiannya (daun, batang, kayu, biji, dan kulit) yang dapat diambil 

minyaknya dengan cara disuling (destilasi).82 

Pada prakteknya semua jenis destilasi dapat digunakan untuk pemurnian 

senyawa organik dengan ketentuan senyawa yang akan dipisahkan 

mempunyai perbedaan titik didih yang cukup besar. Bila titik didihnya sangat 

berdekatan atau dapat membentuk azeotrop maka sulit dipisahkan dengan 

destilasi.83 

Pada prinsipnya proses destilat adalah pemisahan suatu campuran 

berdasarkan perbedaan titik didihnya. Pada penelitian ini proses destilasi 

dilakukan juga selain evaporasi yaitu untuk memisahkan etanol dari 

                                                           
81Anonim, Alat Destilasi Sederhana, diakses dari https://upload.wikimedia.org./ wikipedia/ 

Simple_distillation_apparatus.png, pada tanggal 5 Februari 2017, pukul 20.34 WIB. 
82Rachmat Susetyo dan Reny Haryati, Loc. Cit., 
83M. Sanusi Ibrahim dan Marham Sitorus, Teknik Laboratorium Kimia Organik, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 54. 

https://upload.wikimedia.org./
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fermentasi, karena kadar etanol bercampur dengan air maka suhu 

dipertahankan tetap 78 oC karena ini merupakan titik didih dari etanol jika 

suhu mencapai 100 oC maka yang menguap bukan lagi etanol tetapi air juga 

ikut menguap.84 

10. Alkoholmeter 

 
Gambar II.4 Alkoholmeter.85 

Analisis kadar etanol dapat dilakukan menggunakan alat 

Alkoholmeter.86 Alkohol meter ini biasanya digunakan untu mengukur 

kandungan alkohol  dalam minuman yang mengandung alkohol. Dibagian 

atas alkohol meter tersebut dilengkapi dengan skala yang menunjukkan kadar 

alkohol. Prinsip kerjanya berdasarkan pada berat jenis campuran antara 

alkohol dengan air, dengan memasukkan batang alkohol meter kedalam gelas 

ukur. Alkoholmeter akan tenggelam dan batas airnya akan menunjukkan 

berapa kandungan alkohol dalam larutan tersebut. Pengukuran kadar etanol 

                                                           
84Jhonprimen H.S, Pengaruh Massa Ragi, Jenis Ragi Dan Waktu Fermentasi Pada Bioetanol 

Dari Biji Durian, Jurnal Teknik Kimia No. 2, Vol. 18, April 2012, hlm. 46. 
85Anonim, Alkoholmeter, diakses dari i.ebayimg.com/images.jpg, pada tanggal 5 Februari 

2017, pukul 20.34 WIB. 
86Lisma Shofarina, Efektivitas Penggunaan Bioetanol dari Limbah Pulp Kakao (Theobroma 

cacao L.) terhadap Lama Pembakaran Kompor Bioetanol, Jurusan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh November, Vol. 5, 2016, hal. 11-15. 
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ini dilakukan sesudah proses destilasi lalu ditentukan berapa kadar alkohol 

dari produk fermentasi dalam satuan persen volume (%abv)87 

11. Vinometer 

 
Gambar II.5 Skema Pengukuran Vinometer.88 

Vinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar alkohol 

yang terdapat pada hasil fermentasi, vinometer mampu mengukur persentase 

alkohol kadar rendah dengan akurat, dengan skala 0 – 25 %. Prinsip kerja 

vinometer adalah berdasarkan sifat alkohol yang mudah menguap pada suhu 

kamar serta berdasarkan perbedaan berat jenisnya dengan air dimana berat 

jenis alkohol lebih kecil dari berat jenis air.89 

Alat ini berbentuk sepert corong minyak. Cara kerjanya adalah dengan 

memasukkan produk fermentasi kedalam vinometer hingga penuh, diamkan 

beberapa saat sehingga berada dalam keadaan siap, kemudian vinometer yang 

sudah terisi penuh dengan produk fermentasi tersebut dibalik, sehingga akan 

terjadi proses penurunan cairan, tunggu sesaat hingga penurunan cairan 

                                                           
87Zahara, Optimalisasi Penggunaan Ragi (Saccharomyces Cerevisiae) Dala Pembuatan 

Bioetanol Dari Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiacal. L) Dengan Menggunakan Metode 

Hidrolisis Enzim,  Skripsi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2012, hal. 28-31 
88Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Vinometer. Diakses tanggal 16 Januari 2017.  
89Dwi Setyaningsih, Optimalisasi Penggunaan Ragi (Saccharomyces Cerevisiae) Dalam 

Pembuatan Bioetanol dari Kentang Busuk dengan Metode Hidrolisis Enzim, Skripsi Jurusan 

Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2012, hlm. 41. 
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berhenti dan dari angka yang tertera pada skala vinometer dapat ditentukan  

kadar alkohol dari produk fermentasi tersebut dalam satuan persen volume 

(% abv).90 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri 

Wulan Sari menunjukkan bahwa konsentrasi yang optimum yaitu konsentrasi 

asam sulfat 6% dengan menghasilkan kadar glukosa sebesar 17,40%, waktu 

fermentasi 120 jam pada temperatur hidrolisis 120oC kadar etanol sebesar 

15,100%.91 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Rosdiana Moeksin, Melly A., dan 

Septyana A.P, menunjukkan bahwa kadar bioetanol tertinggi diperoleh pada 

waktu fermentasi 168 jam (7 hari) dengan jumlah ragi 2% dari volume larutan 

fermentasi, yaitu sebesar 32,7%.92 

3. Dalam penelitian Yuningsih, menunjukkan bahwa proses dan hasil penelitian 

uji patogenitas spora jamur M. Anisopliae terhadap mortalitas larva O. 

Rhinoceros berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan ajar berupa Lembar 

Kerja Siswa pada Materi Biologi SMA Kelas X.93 

                                                           
90Tiska Oktavianis, Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Buah Kakao dengan Proses 

Hidrolisis Menggunakan Kapang (Trichoderma viride), Skripsi Pendidikan Kimia UIN Suska Riau, 

2013, hlm. 34-35. 
91 Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfat Dan 

Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol Yang Dihasilkan Dari Biji Alpukat, Jurnal Teknik 

Kimia, No .4, Vol. 20, Desember 2014. 
92Rosdiana Moeksin, Liliana Comeriorensi, dan Rika, Damayanti Pembuatan Bioetanol Dari 

Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Dengan Perlakuan Fermentasi, Jurnal Teknik Kimia No. 1, 

Vol. 22, Januari 2016. 
93Yuningsih dan Trianik Widyaningrum, Loc. Cit., 
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4. Dalam penelitian Rayshatico Perdana Putra, menunjukkan bahwa proses dan 

hasil penelitian pengaruh konsentrasi nutrisi AB mix pada pertumbuhan 

tanaman bayam dengan teknik hidroponik sistem wick berpotensi sebagai 

bahan ajar berupa handout pada pembelajaran IPA SMP.94 

                                                           
94Rayshatico Perdana Putra, Potensi Pengembangan Bahan Ajar: Handout pada 

Pembelajaran IPA SMP Berbasis Penelitian Pengaruh Konsentrasi Nutrisi AB Mix pada 

Pertumbuhan Tanaman Bayam dengan Teknik Hidroponik Sistem Wick, Skripsi Progam Studi 

Pendidikan Biologi Universitas Riau, 2017. 


