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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membuat bioetanol dari buah mengkudu (Morinda
citrifolia. L) dengan menggunakan metode hidrolisis asam, (2) menghasilkan bioetanol dari
daging buah mengkudu dengan kadar tertinggi, (3) mendapatkan waktu optimum hidrolisis
untuk menghasilkan bioetanol buah mengkudu dengan kadar tertinggi.Penelitian ini dilakukan
dengan metode eksperimen di laboratorium. Hidrolisis buah mengkudu (Morinda citrifolia. L)
dilakukan secara kimiawi menggunakan asam klorida (HCl) dengan variasi lama waktu hidrolisis
30 menit; 45 menit; 60 menit; 75 menit; 90 menit. Penentuan kadar glukosa menggunakan
metode Lane-Eynon. Proses fermentasi menggunakan Sacharomyces cerevisie 10% (b/v)
dengan waktu fermentasi selama 60 jam. Pemurnian bioetanol menggunakan proses destilasi.
Penentuan kadar bioetanol menggunakan Gas Chromatography (GC).Hasil penelitian yang
telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) daging buah mengkudu (Morinda citrifolia. L) dapat
digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol secara hidrolisis asam, (2) kadar
bioetanol tertinggi yang dapat dihasilkan dari daging buah mengkudu adalah 3.88%, (3)
terdapat waktu optimum hidrolisis untuk menghasilkan bioetanol berkadar tinggi menggunakan
bahan baku buah mengkudu, yaitu 60 menit.
Kata Kunci: Bioetanol, daging buah mengkudu, hidrolisis asam, Lane-Eynon, Kromatografi gas
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menambahkan larutan HCl encer. Hidrolisis
dilakukan pada suhu ± 80°C dengan variasi
lama waktu hidrolisis tiap sampel 30, 45, 60, 75,
dan 90 menit.

Gambar 1. Skema Fermentasi Alkohol
Bahan Bakar Nabati (BBN) adalah

Gambar 2. Rangkaian Alat Hidrolisis

bahan bakar dari sumber hayati. BBN berjenis
biodiesel dan bioetanol saat ini telah menjadi
pilihan untuk dipergunakan sebagai sumber
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variabel dengan kondisi yang teratur. Oktan
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Gambar 3. Rangkaian Alat Destilasi
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Hasil

penelitian

bertambahnya

waktu

ini

reaksi

menunjukan
mengakibatkan

glukosa yang terbentuk semakin banyak hingga
waktu optimum telah dicapai. Dimana waktu
hidrolisis

yang

memperbanyak
sehingga

semakin
tumbukan

molekul

lama

akan

zat-zat

pereaksi

yang

bereaksi

molekul

semakin banyak dan memperbanyak hasil yang
terbentuk. Kemudian cenderung menurun sedikit
demi sedikit, tetapi tidak menurun drastis. Ini
disebabkan

karena

rektan

sudah

hampir

terkonversi semua menjadi glukosa.
Gambar 4. Skema Percobaan
Tabel 2. Kadar Etanol dalam Daging Buah
Mengkudu (v/v)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan jumlah volume titrat yang
digunakan selama titrasi, dilakukan perhitungan
terhadap kadar glukosa dengan menggunakan
metode

Lane-Eynon.

Hasil

analisa

kadar

glukosa sampel dipaparkan pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil Analisa kadar Glukosa

Gambar 6. Hubungan Kadar Bioetanol (%)
dengan Waktu Hidrolisis (menit)
Berdasarkan kondisi fermentasi yang
sama pada kelima sampel, lama fermentasi 60
jam, suhu 27°C-30°C, starter 10% (b/v) didapati
kondisi saat hidrolisis pada menit ke 30 hingga
menit ke 60 menunjukkan peningkatan kadar
Gambar 5. Hubungan Kadar Glukosa Sampel
(%) dengan Waktu Hidrolisis (menit)

bioetanol yang cukup tinggi. Pada saat itu
glukosa yang dihasilkan mencapai kadar yang
maksimum,

sehingga

dapat

menghasilkan
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a) Berdasarkan hasil analisa kadar glukosa

UCAPAN TERIMA KASIH

dengan

Program
Studi Pendidikan Kimia
Jurusan P.MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ijin melakukan penelitian
di Laboratorium Seminar Kimia.

menunjukkan hasil kadar glukosa paling

Lane-Eynon

yang

tinggi maka diduga akan menghasilkan
bioetanol

dengan

kadar

tertinggi.

Dengan bantuan Saccharomyces yang
optimal pada kadar 16-24 % akan

DAFTAR RUJUKAN
[1] Wahyudi, J., Wusana A.W.,
Kusumawardani,

metode

A.,

Rais Y., dan

Pengaruh

mendukung bioetanol yang dihasilkan.

Suhu

Terhadap Kadar Glukosa Terbentuk dan

PENANYA : Zackiyah

Konstanta Kecepatan Reaksi pada Hidrolisa

Pertanyaan :

Kulit Pisang., 2011., Prosiding Seminar
Nasioanal Teknik Kimia. ISSN 1963-4393.
[2] Sofyan, P., Bensin dan Solar., Pustaka Baru
Utama, Yogyakarta, 2012, 34.

a) Jelaskan metode Lane-Eynon!
Jawaban :
a) Metode titrasi dengan standar glukosa
1mg/mL dan indikator

PP.

Reaksi:

glukosa + CuO → as.glukonat + Cu2O .
Standar

glukosa

diukur

volumenya,
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dicocokkan pada indeks baku, dilakukan
perhitungan untuk glukosa sampel.

PENANYA : Nanik Dwi Nurhayati
Pertanyaan :
a) Mengapa memilih metode Lane-Eynon
untuk menentukan kadar glukosa?
Jawaban :
a) Karena sering digunakan dan sebagai
pembeda dari penelitian sebelumnya.

