
9 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informal, alat, maupun 

teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasi peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul, handout, LKS, model 

atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya.
10

 

Sumber belajar memiliki peran yang amat penting dalam 

hubungan nya dengan penyusunan bahan ajar. Dari sumber belajarlah, 

kita  dapat memperoleh berbagai macam kebutuhan bahan ajar.
11

 Sumber 

belajar adalah segala sesuatu (bisa berupa benda, data, fakta, ide, orang, 

dan lain sebagainya) yang bisa menimbulkan proses belajar.
12

 

Perbedaaan bahan ajar dengan sumber belajar adalah:  

Sumber belajar adalah bahan mentah untuk penyusunan bahan 

ajar. Jadi, untuk bisa disajikan kepada peserta didik haru diolah terlebih 

dahulu. Sumber belajar adalah segala bahan yang baru memiliki 

kemungkinan untuk dijadikan bahan ajar, sehingga dia masih berada 

ditingkatan mempunyai potensi mamapu menimbulkan proses belajar. 

Sedangkan bahan ajar yang sudah secara aktual dirancang secara sadar 

                                                         
10

Andi Prastowo, Op. Cit., hal. 17. 
11

Ibid, hal. 20. 
12

Ibid, hal. 21. 
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dan sistematis untuk pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh 

dalam kegiatan pembelajaran. Semua buku atau program audio, video, 

dan komputer yang berisi materi pelajaran yang dengan sengaja 

dirancang secara sistematis, walaupun dijual dipasaran bebas, maka 

bahan-bahan tersebut dinamakan bahan ajar.
13

 

Untuk tujuan pembuatan bahan ajar, setidaknya ada empat hal 

pokok yang melingkupinya, yaitu: 

a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu 

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada peserta didik 

c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran 

d. Agar kegiatan pembelajarn menjadi lebih menarik.
14

 

Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang 

berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang 

dibuat secara sistematis. Setidaknya ada enam komponen yang perlu 

diketahui: 

a. Petunjuk belajar 

Komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun peserta 

didik. Didalamnya dijelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya 

mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana pula 

peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan 

ajar tersebut. 

                                                         
13

Ibid, hal. 32. 
14

Ibid, hal. 26-27. 
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b. Kompotensi yang akan dicapai 

Maksud komponen kedua ini adalah kompotensi yang akan 

dicapai oleh siswa. Sebagai pendidik, kita harus menjelaskan dan 

mencatumkan dalam bahan ajar yang kita susun tersebut dengan 

standar kompotensi, kompotensi dasar, maupun indikator pencapaian 

hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan demikian, 

jelaslah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. 

c. Informasi pendukung 

Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan 

yang dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan 

semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka 

peroleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh peserta didik pun 

akan semakin komprehensif. 

d. Latihan-latihan 

Komponen keempat ini merupakan suatu bentuk tugas yang 

diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka 

setelah mempelajari bahan ajar. Dengan demikian, kemampuan yang 

mereka pelajari akan semakin terasah dan terkuasai secara matang. 

e. Petunjuk kerja atau lembar kerja 

Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah satu lembar atau 

beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah langkah prosedur cara 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan 

oleh peserta didik berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. 
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Misalnya, petunjuk praktik dalam mata pelajaran IPA di MI untuk 

observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium.
15

 

f. Evaluasi 

Komponen terakhir ini merupakan salah satu bagian dari 

proses penilaian. Sebab, dalam komponen evaluasi terdapat sejumlah 

pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengukur 

seberapa jauh penguasaan kompotensi yang berhasil mereka kuasai 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat 

mengetahui efektivitas bahan ajar yang kita buat maupun proses 

pembelajaran yang kita selenggarakan pada umumnya. Jika 

kemudian dipandang masih banyak peserta didik yang belum 

menguasai, maka diperlukan perbaikan dan penyempurnakan 

kegiatan pembelajaran.
16

 

Menurut bentuknya bahan ajar  dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar padang dengar dan 

bahan ajar interaktif. 

a. Bahan ajar cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan 

dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran 

atau menyampaikan informasi. Contohnya, handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan 

model atau maket. 
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b. Bahan ajar dengar atau program audio, yakni semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan 

atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, 

kaset, radio, piringan hitam dan compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audioisual), yakni segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Contohnya video compact disk dan film. 

Bahan ajar interaktif (interactive teahing materials), yakni 

kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi 

dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan 

untuk mengendalikan suatu perintah dan/atau perilaku alami dari suatu 

presentasi. Contohnya, compact disk interactive.
17

 

2. Poster 

Poster adalah gambar yang besar yang besar yang memberi 

tekanan pada satu atau dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan 

melihat sepintas lalu. poster dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, 

selama sajian poster diturunkan dari kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

Adapun beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pembuatan 

bahan ajar berbentuk poster yaitu: kriteria poster yang baik dan langkah-

langkah pembuatan poster. 

a. Kriteria poster yang baik 
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Ibid, hal. 40-41. 
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Poster yang baik adalah poster yang segera dapat menangkap 

pandangan orang dan menanamkan kepadanya pesan yang 

terkandung dalam poster tersebut. Poster tidak boleh ramai oleh 

detail, sehingga pesan yang akan disampaikan tenggelam dalam 

detail yang banyak tersebut. Keserasian ilustrasi dengan subyek 

menjadi syarat mutlak bagi poster yang baik. Selain itu, keberhasilan 

sebuah poster juga tergantung dari kalimat untuk menyatakan pesan 

yang akan disampaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan kalimat adalah kalimat tidak boleh banyak dan tidak 

boleh panjang. Ukuran poster juga harus dapat dilihat dan jelas, 

dengan desain gambar yang tegap. 

b. Langkah-langkah pembuatan poster 

Langkah-langkah pembuatan poster terdiri dari: 

1) Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok 

sesuai dengan besar kecilnya materi. 

2) Kompetensi dasar/materi pokok yang akan dicapai, 

diturunkan dari kurikulum yang berlaku. 

3) Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, 

menarik memerhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

Untuk siswa SMA upayakan untuk membuat kalimat yang 

tidak terlalu panjang maksimal 25 kata per kalimat dan 

dalam satu paragraf 3-7 kalimat. 
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4) Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu 

yang terkait dengan materi belajar dan membuat 

resumenya. Tugas dapat diberikan secara individu atau 

kelompok dan ditulis dalam kertas lain. 

5) Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas 

yang diberikan. 

6) Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil 

penelitian.
18

 

3. Materi Minyak Bumi 

Minyak bumi merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang 

sangat penting. Minyak bumi diperoleh dari proses pembusukan 

mikroorganisme di laut yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Senyawa 

hidrokarbon yang biasanya ditemukan dalam minyak bumi berupa 

hidrokarbon alifatik jenuh (alkana dan isoalkana), hidrokarbon 

sikloalkana (siklopentana dan sikloheksana), hidrokarbon aromatik 

(etilbenzena), senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan organ logam. 

Proses pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar dan berbagai 

produk petrokimia yang lain dilakukan dengan distilasi bertingkat proses 

pemisahan komponen-komponen minyak bumi berdasarkan perbedaan 

titik didih). Salah satu hasil destilasi minyak bumi yang penggunaannya 

sangat besar adalah bensin. Pada bensin, kualitasnya ditentukan oleh 
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Andi Prastowo, Pengembangan Sumber Belajar, Pedagogia, Yogyakarta, 2012, hal. 

104. 
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bilangan oktan, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara 

isooktana dan normal heptana. Untuk menaikkan angka oktan, biasanya 

bensin diberi zat aditif (zat tambahan), misalnya TEL (Tetra Etil Lead) 

atau Pb(C2H5)4, 1,2-dibromoetana, dan MTEB (Metil Tersier Butil Eter). 

Dalam bidang industri, bahan atau zat yang berasal dari minyak 

bumi dinamakan petrokimia. Contoh hasil industri petrokimia yaitu 

pengolahan residu minyak bumi. Residu minyak bumi antara lain berupa 

aspal, minyak pelumas, lilin, dan parafin. 

Beberapa zat kimia yang sering menjadi bahan pencemar udara 

adalah karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), oksida belerang, 

oksida nitrogen, hidrokarbon, dan partikel padat. Karbon monoksida 

merupakan pencemar udara yang sangat berbahaya karena dapat 

berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO, yang merupakan racun 

dalam darah. 

Karbon dioksida merupakan bahan pencemar udara yang 

mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca (green house effect), yang 

menyebabkan suhu udara menjadi lebih tinggi. Oksida belerang dan 

oksida nitrogen merupakan penyebab terjadinya hujan asam, yang dapat 

merusak hutan dan benda-benda logam serta marmer karena sifatnya 

yang korosif.
19

 

Dampak negatif yang disebabkan oleh bahan bakar forsil dapat 

dihindari dengan penggunaan bahan bakar alternatif. Bahan bakar 
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Ari Hernanto dan Ruminten, Op. Cit., hal. 79. 



17 

alternatif adalah bahan bakar yang dapat digunakan untuk menggantikan 

bahan bakar forsil. Ciri-ciri dari bahan bakar alternatif antara lain: 

a. Dapat digunakan berulang-ulang 

b. Jumlahnya berlimpah di alam 

c. Pengolahannya tidak merusak alam 

d. Tidak berbahaya, aman, serta tidak menyebabkan penyakit akibat 

pengolahannya 

e. Ramah lingkunnga 

Bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi diantaranya 

adalah: biogas, tenaga surya (matahari), biomassa, biofeul, dan 

bioetanol.
20

 

4. Pisang (Musa paradisiacal L) 

Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil 

pisang.
21

 Hal ini karena iklim indonesia cocok untuk pertumbuhan 

tanaman pisang.
22

 Selain iklim yang sesuai, budidaya yang dilakukan 

oleh masyarakat di daerah itu menjadi penentu sentra tanaman pisang. 

Tanaman pisang dapat tumbuh pada daerah sampai ketinggian 2000 

meter di atas permukaan laut, pisang dapat tumbuh pada iklim tropis 

                                                         
20

Tetyafrianti, Bahan Bakar Alternatif, diakses dari 

https://www.google.co.id/amp/s/tetyafriani.wordpress.com/2013/04/03/bahan-bakar-
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Suyanti satuhu, Pisang Budidaya Pengolahan dan Prospek Pasar, Swadaya, Jakarta, 

2004, hal. 5. 
22

Ibid, hal. 6. 
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basah, lembab dan panas dengan curah hujan optimal 1.520-3.800 

mm/tahun dan 2 bulan kering.
23

 

 

Gambar II. 1 Tanaman Pisang (Musa paradisiaca) 

Pisang hanya dapat berbuah satu kali lalu mati (monokarpik)
24

, 

tingginya berkisar 2-9 meter serta berakar serabut dengan batang 

dibawah tanah (bonggol) yang pendek merupakan tempat tumbuh anakan 

baru.
25

 Klasifikasi tanaman pisang sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (Tanaman berpembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Liliopsida (Berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas  : Commelinidae 

Famili  : Musaceae (Suku pisang-pisangan) 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca 
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Rismunandar, Op. Cit., hal. 8. 
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Sugeng Riyadi, Petunjuk Praktis Menanam Pisang, PT Intimedia Ciptanusantara, 

2009, hal. 7. 
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Pisang termasuk kedalam tumbuhan berbatang lunak. Tiap satu 

pohon pisang dapat menghasilkan satu tandan buah warna hijau yang saat 

masak menjadi kuning atau merah. Tandan dapat berisi atas 3 sampai 20 

sisir yang masing-masing mengandung sampai 20 biji pisang. Rata-rata 

satu tandan beratnya 30-50 kg. Buah pisang dilapisi kulit dengan bagian 

daging pisang didalam. Buah pisang kaya dengan vitamin B6, vitamin C, 

dan kalium.
26

 

Kandungan kimia yang terdapat didalam pisang, akar mengandung 

serotin, norepinefrin, tannin, hidroksitritamin, dopamin, vitamin A, B dan 

C. Buah mengandung flavonoid, glukosa, fruktosa, sukrosa, tepung, 

protein, lemak, minyak menguap, kaya akan vitamin (A, B, C dan E), 

mineral (kalium, Kalsium, fosfor, Fe), pektin, serotonin, 5-hidroksi 

triptamin, dopamin, dan noradrenalin, kandungan kalium pada buah 

pisang cukup tinggi yang kadarnya bervariasi bergantung jenis 

pisangnya. Buah muda mengandung banyak tanin.
27

 

Bagian-bagian tanaman pisang memiliki berbagai manfaat, 

diantaranya: Buah pisang sebagai sumber berbagai macam mineral dan 

vitamin yang bermanfaat bagi manusia, kandungan mineral dan vitamin 

yang berperan antara lain kalium, magnesium, fosfor, besi, vitamin C 

dam B kompleks yang aktif sebagai neuro transmitter dalam kelancaran 
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Azwar agoes, Tanaman Obat Indonesia, Salemba Medika, 2010, hal. 37. 
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Setiawan Dalirmata, Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 3, Puspa swara, Anggota 

Ikapi, 2007, hal. 99. 



20 

fungsi otak. Gula pisang merupakan gula buah, yaitu terdiri dari fruktosa 

yang mempunyai indeks glikemik lebih rendah dibandingkan glukosa.
28

 

Batang pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas daur 

ulang, dan digunakan sebagai bahan untuk pakan ternak. Kulit buah 

pisang yang dulunya hanya digunakan sebagai pakan ternak kini bisa 

dimanfaatkan untuk keperluan manusia, misalnya diolah menjadi nata 

dan alkohol (etanol). Disamping itu kulit buah pisang tersebut umumnya 

tebal dan hampir mencapai 41% bagian dari buah pisang.
29

 Bonggol 

pisang terutama bonggol yang masih dapat dimanfaatkan untuk sayur.
30

 

Pati yang terkandung dalam bonggol pisang dapat dipergunakan sebagai 

sumber karbohidrat bahkan bisa dikeringkan untuk menjadi abu. Dimana 

abu dari bonggol pisang ini mengandung soda yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan sabun dan pupuk. Pati bonggol pisang juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, karena 

memiliki kadar gula yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,02%.
31

 Dalam 

banyak kasus, bonggol pisang dapat dimanfaatkan untuk diambil patinya, 

pati ini menyerupai pati tepung tapioka.
32

 Potensi kandungan pati 

bonggol pisang yang besar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan 

bakar yaitu bioetanol. 
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5. Bioetanol  

Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber hayati. Etanol 

adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen, 

sehingga dapat dilihat sebagai derivat senyawa hidrokarbon yang 

mempunyai gugus hidroksil dengan rumus C2H5OH. 

Bioetanol dapat dihasilkan dari biomassa yang mengandung 

komponen pati atau selulosa, seperti singkong, ubi jalar dan tepung sagu. 

Dalam dunia industri turunan alkohol, campuran minuman keras, serta 

bahan baku farmasi dan kosmetik.
33

 

Bioetanol diperoleh dari hasil fermentasi bahan yang mangandung 

gula. Tahap inti dari produksi bioetanol adalah fermentasi  gula, baik 

yang berupa glukosa, sukrosa, maupun fruktosa oleh khamir. Sifat fisik 

dan kimia etanol bergantung pada gugus hidroksil. Reaksi yang dapat 

terjadi pada etanol antara lain dehidrasi, dehidrogenasi, oksidasi dan 

esterifikasi. 

Bioetanol sering ditulis dengan rumus EtOH (Ethyl-OH). Rumus 

molekul etanol (etil alkohol) adalah C2H5OH, sedang rumus empirisnya 

C2H6OH atau rumus bangunnya CH3-CH2-OH. Etanol banyak digunakan 

sebagai pelarut, germisida, minuman, bahan anti beku, bahan bakar dan 

senyawa antara untuk sintesis senyawa-senyawa organik lainnya. Pada 

                                                         
33

Erliza hambali, dkk, Op. Cit., hal. 39. 



22 

suhu kamar etanol berupa zat air bening, mudah menguap dan berbau 

khas.
34

 

Bioetanol digunakan dalam beragam industri sebagai bahan baku 

industri minuman, farmasi, kosmetika dan bahan bakar. Secara umum, 

produksi bioetanol ini mencakup tiga rangkaian proses, yaitu: hidrolisis, 

fermentasi dan pemurnian atau destilasi. Produksi bioetanol saat ini telah 

banyak dihasilkan dari berbagai macam komoditas pertanian yang 

mengandung karbohidrat seperti gula sederhana, pati dan selulosa. 

6. Hidrolisis 

Hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain yang 

menghasilkan satu zat baru atau lebih. Proses ini melibatkan pengionan 

molekul air ataupun peruraian senyawa yang lain.
35

 Hidrolisis juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu 

senyawa pecah terurai. 

Hidrolisis diterapkan pada reaksi kimia yang berupa organik atau 

anorganik dimana air mempengaruhi dekomposisi ganda dengan 

campuran yang lain, hidrogen akan membentuk satu komponen dan 

hidroksil ke komponen yang lain. 
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Reaksi hidrolisis pati berlangsung menurut persamaan reaksi 

sebagai berikut:
36

 

(C6H10O5)n + nH2O               n(C6H12O6) 

     Pati              air                  glukosa 

Reaksi antara air dan pati berlangsung sangat lambat sehingga 

diperlukan bantuan katalisator untuk memperbesar kereaktifan air. 

Katalisator bisa berupa asam maupun enzim, sehingga hidrolisis pati 

dibagi menjadi dua yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik. 

a. Hidrolisis Asam 

Konversi polisakarida menjadi monomer-monomer dapat 

dilakukan dengan proses hidrolisis baik secara enzimatis maupun 

secara kimiawi. Hidrolisis secara kimiawi biasanya menggunakan 

asam. Asam yang sering digunakan adalah asam sulfat, asam klorida 

dan asam phospat. Hidrolisis asam pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu 

hidrolisis pada suhu rendah dengan konsentrasi asam tinggi 

(concentrated-acid hydrolysis) dan hidrolisis pada suhu tinggi 

dengan konsentrasi asam rendah (dilute-acid hydrolysis).
37

 

Pemilihan antara kedua metode kimiawi ini didasarkan pada 

pertimbangan laju hidrolisis, tingkat degradasi, produk dan biaya 

total produksi. Terdapat perbandingan keuntungan dan kelemahan 

antara concentrated-acid hydrolysis dengan dilute-acid hydrolysis. 
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Hidrolisis asam dengan konsentrasi redah (dilute-acid) 

dilakukan dalam dua tahap yaitu: pertama, tahap yang melibatkan 

asam encer untuk menghidrolisis gula dari golongan pentosa 

umumnya yang terdapat fraksi hemiselulosa. Tahapan ini biasanya 

mengunakan 1% H2SO4 pada suhu 80-120
0
C selama 30-240 menit. 

Tahap kedua menggunakan asam dengna konsentrasi yang lebih 

tinggi untuk menghidrolisis gula yang berasal dari golongan heksosa 

seperti selulosa menjadi glukosa, biasanya dilakukan dengan 

konsentrasi 5-20% H2SO4 dengan suhu mendekati 180
0
C. dengan 

menggunakan hidrolisis bertahap ini, maka kondisi optimum untuk 

memaksimalkan hasil glukosa dan meminimumkan hasil samping 

yang tidak diinginkan.
38

 Proses pemisahan antara fraksi gula dengan 

fraksi asam dapat dilakukan dengan proses pertukaran ion dan asam 

dapat dikonsentrasikan kembali dengan proses evaporasi.
39

 

Hidrolisis asam dengan konsentrasi rendah merupakan proses 

yang murah dan cepat untuk memperoleh gula dari bahan 

lignoselulosa. Namun, proses ini akan menghasilkan senyawa-

senyawa penghambat yang bersifat toksik untuk mikroorganisme 

pada proses fermentasi, termasuk yeast. Toksik ini dapat 

menurunkan hasil produktivitas dan merusak pertumbuhan sel. 

Proses hidrolisis asam pada bahan lignoselulosik biasanya akan 
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menghasilkan glukosa, manosa, xilosa atau campuran senyawa-

senyawa fenolik. Selama proses hidrolisis asam gula pentose akan 

menghasilkan furfural dan gula heksosa menghasilkan 5-

hidroksimetilfurfural (HMF). 

Hidrolisis asam dengan konsentrasi rendah dapat dipergunakan 

sebagai langkah perlakuan awal (pretreatment) untuk proses 

hidrolisis secara enzimatik. Perlakuan awal hidrolisis enzimatik pada 

limbah lignoselulosik menggunakan H2SO4 0,1-1% pada suhu 140-

190
0
C akan dapat melemahkan ikatan-ikatan selulosa. Pretreatment 

dapat dilakukan selama 5 menit pada suhu 180
0
C atau 30-90 menit 

pada suhu 120
0
C.

40
 

b. Hidrolisis Enzimatik 

Enzim adalah satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein 

yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Enzim 

bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat 

yang bereaksi sehingga dapat mempercepat proses reaksi. Percepatan 

terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan 

sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Enzim bekerja 

secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja 

pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan 

perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai 
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contoh, enzim α-amilase hanya dapat digunakan pada proses 

perombakan pati menjadi glukosa.
41

 

7. Fermentasi 

Fermentasi alkohol adalah proses penguraian  karbohidrat menjadi 

etanol dan CO2 yang dihasilkan oleh aktifitas suatu jenis mikroba yang 

disebut khamir dalam keadaan anaerob.
42

 Perubahan dapat terjadi jika 

mikroba terebut bersentuhan dengan makanan yang sesuai bagi 

pertumbuhannya. Pada proses fermentasi biasanya tidak menimbulkan 

bau busuk dan biasanya menghasilkan gas karbon dioksida. Hasil 

fermentasi dipengaruhi banyak faktor seperti, bahan pangan atau substrat, 

jenis mikroba dan kondisi sekitar. 

Fermentasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan-

perubahan kimia dalam suatu subtrat organik yang dapat berlangsung 

karena aksi katalisator biokimia, yaitu enzim yang dihasilkan oleh 

mikroba-mikroba tertentu.
43

 Fermentasi gula oleh ragi, misalnya 

Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan etil alkohol (etanol) dan 

CO2 melalui reaksi sebagai berikut:
44

 

C6H12O6   
Saccharomyces cerevisiae 

           2C2H5OH + 2CO2 

 Glukosa                                             Etanol 
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Reaksi tersebut merupakan dasar dari pembuatan tape, tuak, 

minuman anggur, bir, roti dan lain-lain.
45

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses fermentasi: 

a. Keasaman (pH) 

Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan 

bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri 

adalah 4-5.
46

 

b. Mikroba  

Fermentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kultur 

murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan 

dalam keadaan kering atau dibekukan. Berbagai macam jasad renik 

dapat digunakan untuk proses fermentasi antara lain yeast.Yeast 

tersebut dapat berbentuk bahan murni pada media agar-agar atau 

dalam bentuk dry yeast yang diawetkan. 

c. Suhu  

Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang 

dominan selama fermentasi. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki 

suhu pertumbuhan optimal, yaitu suhu memberikan pertumbuhan 

terbaik dan perbanyakan diri secara tercepat. Pada suhu 30
0
C 

mempunyai keuntungan terbentuk alkohol lebih banyak karena ragi 

bekerja optimal pada suhu itu. 
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d. Oksigen  

Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik 

mungkin untuk memperbanyak atau menghambat mikroba tertentu. 

Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya 

untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk 

fermentasi. Misalnya ragi roti (Saccharomyces cerevisiae) akan 

tumbuh lebih baik pada keadaan aerobik, tetapi akan melakukan 

fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat pada keadaan anaerobik.
47

 

e. Makanan  

Semua mikroorganisme memerlukan nutrisi yang akan 

menyediakan: 

1) Energi biasanya diperoleh dari subtansi yang mengandung 

karbon. 

2) Nitrogen untuk sintesis protein. Salah satu contoh sumber 

nitrogen yang dapat digunkan adalah urea. 

3) Mineral yang digunakan mikroorganisme salah satunya adalah 

asam phospat yang dapat diambil dari pupuk NPK. 

4) Vitamin, sebagian besar sumber karbon dan nitrogen alama 

sudah mengandung semua atau beberapa vitamin yang 

dibutuhkan mikroorganisme. 
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8. Destilasi  

Bioetanol hasil proses fermentasi dipisahkan dengan cara disaring. 

Kemudian filtrat di destilasi sehingga dapat dihasilkan bioetanol yang 

bebas dari kontaminan atau pengotor yang terbentuk selama proses 

fermentasi. Secara umum, destilasi banyak diartikan sebagai berikut: 

a. Destilasi adalah suatu proses penguapan dan gembunan kembali, 

yang dimaksudkan untuk memisahkan campuran dua atau lebih zat 

cair ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih. 

Pada umumnya, pemisahan hasil fermentasi glukosa/dektrosa 

menggunakan sistem uap-cairan, dan terdiri dari komponen-

kompenen tertentu yang mudah tercampur. Umumnya destilasi 

berlangsung pada tekanan atmosfer, contoh dalam hal ini adalah 

sitem alkohol-air, yang pada tekanan atmosfer memiliki titik didih 

sebesar 78,6
0
C.

48
 

b. Destilasi merupakan salah satu metode untuk memurnikan cairan 

dan untuk memisahkan campuran cairan, metode ini didasarkan pada 

perbedaan titik didih masin-masing cairan.
49

 

c. Dasar pemisahan destilasi adalah perbedaan titik didih dua cairan 

atau lebih, jika campuran dipanaskan maka komponen yang titik 

didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu.
50

 

Dalam proses destilasi cairan yang akan dimurnikan atau dipisahkan 

dari cairan lain dididihkan dan uap yang terjadi diembunkan dalam 
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sebuah pendingin sehingga mencair kembali. Cairan yang tidak menguap 

disebut residu dan cairan hasil destilasi disebut kondensat atau destilat.
51

 

Contohnya memisahkan campuran air dan alkohol, titik didih air dan 

alkohol masing-masing 100
0
C dan 78

0
C. jika campuran dipanaskan 

(dalam labu destilasi) dan suhu diatur sekitar 78
0
C, maka alkohol akan 

menguap sedikit demi sedikit uap itu mengembun dalam pendingin dan 

akhirnya didapat cairan alkohol.
52

 

Bila campuran mengandung komponen lebih dari dua, maka 

penguapan dan pengembunan dilakukan sesuai dengan jumlah komponen 

itu, dimulai dari titik didih yang paling rendah, akan tetapi pemisahan 

campuran ini sulit dan biasanya hasil yang didapat sedikit tercampur 

komponen lain yang titik didihnya berdekatan.
53

 

9. Ragi  

Ragi adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan 

fermentasi.
54

 Jenis-jenis ragi yang beredar secara kormesial terdiri atas 

isolat kapang dan khamir, berdasarkan kandungan tersebut ragi berperan 

dalam mengubah pati menjadi gula sederhana. Ragi instan yang terdapat 

dipasaran terdiri atas 2 jenis, yaitu berbentuk butiran halus dan berbentuk 

bulat pipih. Ragi instan atau ragi dadak merupakan jenis ragi yang dapat 

langsung dicampur dengan bahan lainnya, contohnya adalah fermipan, 

maupripan, saf-instan yang berbentuk butiran halus. 

                                                         
51

Rasmiweti, Loc. Cit. 
52

Syukri, Loc. Cit. 
53

Ibid, hal. 17. 
54

Nurhidayat, dkk, Op. Cit., hal. 12. 



31 

Berdasarkan kualitas produk, fermipan lebih umum digunakan 

dalam produksi karena memberikan hasil produk yang lebih baik dalam 

pembuatan roti dibandingkan jenis ragi komersial lainnya.
55

 

Contoh dan peranan ragi/khamir: 

1) Saccharomyces cereviciae: berfungsi untuk pembuatan roti, tape, dan 

alkohol. 

2) Saccharomyces tuac: berfungsi untuk mengubah air nira menjadi tuak 

3) Saccharomyces ellipsoideus: berfungsi untuk peragian buah anggur 

menjadi anggur minuman. 

Khamir sejak dulu berperan dalam fermentasi yang produk utama 

metabolismenya adalah etanol. Saccharomyces cereviciae adalah jenis utama 

yang berperan dalam produksi minuman beralkohol seperti bir, anggur dan 

digunakan untuk fermentasi adonan dalam perusahaan roti. 

Mikroorganisme dalam ragi roti terdiri dari Saccharomyces cereviciae 

yang dapat memproduksi alkohol dalam jumlah besar dan mempunyai 

toleransi pada kadar alkohol yang tinggi. Kadar alkohol yang dihasilkan 

sebesar 8-20% pada kondisi optimum. Ragi tape dan ragi roti yang bersifat 

stabil, tidak berbahaya atau menimbulkan racun, mudah didapat dan malah 

mudah dalam pemeliharaan. Bakteri tidak banyak digunakan untuk 

memproduksi alkohol secara komersial, karena bakteri tidak dapat tahan pada 

kadar alkohol yang tinggi.
56
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian bioetanol sudah banyak dilaksanakan serta dipublikasikan 

dengan maksud menambah referensi tentang pembuatan bioetanol dari 

berbagai macam bahan baku yang bersumber dari alam. Penelitian-

penelitian tersebut berbeda-beda yang digunakan untuk meningkatkan kadar 

kondisi adapun penelitian-penelitian tersebut adalah: 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Warsa, dkk (2013) 

terhadap sampel bonggol pisang, menghasilkan bioetanol sebesar 

30,59% dengan menggunakan hidrolisis enzim alfa-amilase dan enzim 

gluko-amilase, dan diperoleh waktu fermentasi optimum selama 7 

hari.
57

 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roosdiana Moeksin, dkk (2015) 

terhadap sampel kulit pisang, diperoleh hasil bioetanol sebesar 43,5% 

dengan menggunakan hidrolisis asam (H2SO4) dengan waktu fermentasi 

optimum selama 7 hari.
58

 

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deky seftian, dkk (2012) 

terhadap sampel kulit pisang, diperoleh hasil bioetanol sebesar 

13,1154% dengan menggunakan hidrolisis enzimatik waktu fermentasi 

optimum yang diperoleh selama 5 hari.
59
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4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariskian M. Sadimo, dkk 

(2016) terhadap sampel pati umbi talas (Colocasia esculenta) melalui 

hidrolisis asam dan fermentasi, diperoleh kadar gula sebesar 0,651% 

dan kadar bioetanol 7,716%.
60

 

Persamaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah dengan kesamaan menggunakan sampel 

tanaman pisang dan hidrolisis menggunakan hidrolisis asam. 

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan tanaman pisang 

pada bagian bonggol batang pisang dan asam yang digunakan adalah 

asam klorida (HCl) dengan kadar 0,1N dengan waktu fermentasi 7 hari 

dan dilakukan variasi ragi dengan massa 2, 4, 6 dan 8 gram. 
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