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RESUME JOURNAL 

Bioethanol Production from Pretreated Miscanthus floridulus Biomass 

by Simultaneous Saccharification And Fermentation 

Produksi Bioetanol dari Biomassa Pretreatment Miscanthus floridulus 

Secara Simultan Saccharifikasi Dan Fermentasi 

 
Mischantus adalah tanaman C4 yang terdiri dari 80% selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Mischantus dapat tumbuh tinggi hingga 3 meter dan dalam satu hektar tanah dapat 

dihasilkan tanaman mischantus sebanyak 20-25 ton berat kering. Tanaman C4 seperti 

Mischantus dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy biomass khususnya sebagai bahan 

mentah yang dapat diproses sebagai produksi biofuel. Tanaman Mischantus dapat dirubah 

menjadi bahan bioethanol dengan mengurai selulosa dan hemiselulosa dalam kandungan 

gula dimana berikutnya dapat digunakan untuk proses fermentasi bakteri.  

Hidrolisis Enzim merupakan proses yang digunakan untuk menguraikan selulosa. 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses pretreatment dalam mengubah 

struktur selulosik menjadi lebih mudah diproses oleh enzim. Terdapat   macam 

pretreatment yang dilakukan. Pretreatment pertama dan kedua adalah alkaline 

preatreatment dengan menginkubasi batang Mischantus dengan penambahan 10% NaOH 

pada suhu ruang dan suhu 90
o
C dalam satu hari. Dan pretreatment ketiga adalah steam 

explosion dan pretreatment keempat adalah acid-catalyzed steam explosion dimana batang 

Mischantus direndam dengan asam sulfat selama 18 jam pada suhu 45
o
C yang kemudian 

dilakukan steam explosion dengan temperature tinggi 175
o
C selama 20 dan 60 menit. 

Setelah dilakukan pretreatment maka dilakukan proses delignifikasi atau penguraian lignin 

yang terdapat dapa serat batang Mischantus dengan penambahan alkaline peroksida panas 

dalam 1% hydrogen peroksida (H O ) pada 4%. Kemudian substrat yang telah dilignifikasi 

dapat dilanjutkan proses dengan penambahan yeast Saccharomyces cerevisiae dan 

fermentasi alkohol dalam keadaan inkubasi pada 150 rpm dan 40
o
C selama 72 jam. Ethanol 

yield yang dihasilkan dapat dihitung dengan membagi ethanol yang dihasilkan (g) dibagi 

dengan kandungan glukosa setelah dilakukan pretreatmen dikali dengan 0.511 dan dikali 

dengan 100%. 
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Dari penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa pada alkaline pretreatment dengan 

suhu 90
o
C dan acid-catalyzed steam explosion dapat meningkatkan kerusakan mikroskopis 

pada bahan selulosik pada batang Mischantus. Alkali pretreatment pada suhu tinggi 

menyebabkan struktur awal batang Mischantus rusak dimana serat-seratnya berubah 

menjadi tidak beraturan dan menjadi seperti sponge. Hal ini juga terjadi pada acid-

catalyzed steam explosion pretreatment namun lebih banyak menghasilkan glukosa, xylose, 

dan asam asetat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada table di atas menunjukkan perubahan komposisi biomassa M. floridulus. Pada 

table tersebut didapat bahwa komposisi biomassa tanaman Mischantus sebelum 

dilakukannya pretreatment adalah 36.3% selulosa (glukan), 22.8% hemiselulosa (termasuk 

xylan dan arabinoxylan) dan 21.3% lignin pada keadaan kering. Terlepas dari metode 

pretreatment yang dilakukan, kandungan selulosa akan mengalami meningkat secara 

signifikan karena adanya perusakan hemiselulosa dan lignin. Pada pretreatment alkali 

dalam suhu tinggi yaitu 90
o
C, kandungan selulosa meningkat sebesar 62.3%. Sedangkan 

pada acid-catalyzed steam explosion pretreatment kandungan selulosa mencapai 79.5%. 

Dari peningkatan kandungan tersebut didapat bahwa metode pretreatment paling efektif 

adalah dengan melakukan steam explosion yang dikombinasikan dengan penambahan 

bahan kimia dalam mengurai biomassa dari tanaman Mischantus yaitu dengan melepaskan 

lignin, hemiselulosa dan megurangi pengkristalan selulosa.  

Pada proses sakarifikasi dan fermentasi yang telah dilakukan selama 72 hari, juga 

terjadi proses hidrolisis enzimatik. Namun terdapat jeda waktu untuk fermentasi yeast 

dengan enzim hidrolisis yang terjadi. Glukosa terakumulasi karena pada tahap awal laju 

hidrolisis enzim selulosa lebih besar dari laju fermentasi ethanol. Secara bertahap laju 

fermentasi akan mendekati laju produksi glukosa dari proses hidrolisis enzimatik. Produksi 

glukosa akan menurun setelah 24 jam. Pada beberapa biomassa Mischantus yang telah di-

pretreatment, masih terdapat hemiselulosa contohnya xylose yang masih ada pada proses 

fermentasi. Hal ini dikarenakan xylose yang tidak dapat digunakan oleh yeast 

Saccharomyces cerevisae. 
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Selama fase akhir fermentasi, produksi ethanol terhenti karena seluruh glukosa yang 

dihasilkan dari hidrolisis enzimatik juga habis dikonsumsi oleh yeast. Hasil akhir 

konsentrasi ethanol setelah 72 jam fermentasi biomassa M.floridulus adalah antara 13.9 

sampai 30.8 g/l dan yield ethanol antara 46.4 hingga 78.4%. Jumlah ethanol yang 

dihasilkan didapat dari pretreatment alkali dengan suhu 90
o
C sedangkan yield ethanol 

terbanyak adalah dengan pretreatment acid-catalyzed steam explosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


