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ABSTRAK
Bioetanol  adalah  etanol  yang  berasal  dari  sumber  nabati  misalnya  tebu,  sekam

padi, tembakau, ubi kayu, jagung, alang-alang dan rumput laut. Pada penelitian ini dibuat
bioetanol dari rumput laut Eucheuma cottonii yang merupakan bahan yang mengandung
selulosa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah rumput laut  Eucheuma cottonii
berpotensi  sebagai  bahan  baku  pembuatan  bioetanol,  bagaimana  pengaruh  konsentrasi
katalis  asam klorida (HCl)  terhadap  persentase  randemen  glukosa  hasil  hidrolisis  dan
persentase randemen yang dihasilkan. Pada penelitian ini konsentrasi optimum katalis HCl
adalah 1 M. Kadar glukosa tertinggi pada rumput laut basah adalah 0,019 gr/gr  (1,92 %
(b/b)) sedangkan pada rumput laut kering sebesar 0,0640 gr/gr   (6,4 % (b/b)). Diperoleh
persentase  randemen  bioetanol  pada  rumput  laut  basah adalah  80,51%  (b/b)  dan  pada
rumput laut kering adalah 86,80% (b/b).

Kata kunci: rumput laut, Eucheuma cottonii, bioetanol, hidrolisis, fermentasi

PENDAHULUAN 
Kebutuhan  energi  Indonesia  dari

tahun  ketahun  mengalami  peningkatan
seiring  dengan  meningkatnya
pertumbuhan  ekonomi  dan  jumlah
penduduk  Indonesia.  Rata-rata
peningkatan  kebutuhan  energi  tiap
tahunnya  sebesar  36  juta  Barel  Oil
Equivalent  (BOE) dari  tahun 2000-2014.
Sementara  cadangan  energi  tidak
terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi
dan  batu  bara  semakin  menipis.
Berdasarkan  Rencana  Strategi  (Renstra)
Kementrian  ESDM  Tahun  2015-2019
cadangan minyak bumi Indonesia sebesar
3,6  miliar barel  diperkirakan  akan  habis
dalam  13  tahun  mendatang.  Tiap
tahunnya  dari  cadangan  minyak  bumi
dapat diproduksi sebesar 276,92 juta barel
pertahun  sampai  13  tahun  mendatang,
sementara  konsumsi  BBM  tahun  2014
sebesar  396,21  juta  barel dan terdapat
selisih  antara  cadangan  minyak  bumi
dengan  konsumsi  minyak  bumi  sebesar
119,29  juta  barel.  Sehingga  untuk
mengatasi  masalah  itu,  diperlukan  suatu

sumber  energi  alternatif  yang  dapat
menggantikan  peranan  minyak  bumi
(Sa’adah dkk, 2017).

Salah  satu  energi  alternatif  yang
menjanjikan  adalah  bioetanol.  Bioetanol
adalah etanol yang diproduksi dari bahan
baku  nabati.  Bioetanol  merupakan  salah
satu  jenis  biofuel  (bahan  bakar  cair)  di
samping  biodiesel.  Bioetanol  merupakan
etanol  yang  dihasilkan  dari  fermentasi
glukosa  (gula)  yang  dilanjutkan  dengan
proses destilasi (Musanif, 2010).

Salah satu sumber selulosa yang bisa
dikonversi  menjadi  gula  dan  kemudian
difermentasi  menjadi  bioetanol  adalah
rumput laut.  Rumput laut sekarang sudah
banyak  dikembangkan  untuk  berbagai
keperluan  dan  sangat  mudah
dikembangkan (Fakhrudin, 2014).

Berdasarkan  penelitian  yang  telah
dilakukan  oleh  Wagiman dkk, (2015)
rumput  laut  Eucheuma  cottonii
mengandung 8,095  mg  selulosa.
Wagiman dkk berhasil  melakukan
konversi  selulosa  rumput  laut  dengan
bantuan  enzim  dan  menghasilkan
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bioetanol  sebesar  7,935  mg/mL.
Sedangkan  Sari dkk (2014)  melakukan
konversi  selulosa  rumput  laut  coklat
menggunakan  bantuan  enzim  selulase
Trichoderma  sp menghasilkan  etanol
sebesar sebesar 15,80%.  Loupatty (2014)
melakukan hidrolisis  pada  rumput  laut
Eucheuma  cottonii dengan asam  sulfat
H2SO4 dan  menghasilkan etanol  sebesar
4,08%.

Pembuatan  bioetanol  dapat  melalui
dua  tahap  yaitu,  proses  hidrolisis  dan
proses  fermentasi.  Hidrolisis  pati  dan
selulosa  menjadi  gula  dapat  dilakukan
dengan  hidrolisis  secara  kimiawi,  fisik
dan  enzimatik. Pada  penelitian  ini
dilakukan  konversi  rumput  laut  merah
Eucheuma  cottonii  menggunakan proses
hidrolisis  kimiawi  dengan  katalis  HCl.
Kelebihan  dari  hidrolisis  asam  adalah
etanol  yang  dihasilkan  lebih  banyak
dibandingkan hidrolisis  enzimatis, proses
hidrolisisnya  lebih  cepat  dan  cenderung
memutuskan ikatan glikosida secara acak
(Saputra dkk, 2012).

Pada proses hidrolisis dengan metode
kimiawi,  asam  yang  sering  digunakan
adalah  HCl,  HNO3 dan  H2SO4.  Ningsih
dkk  (2012),  HCl  digunakan  sebagai
katalis  dengan pertimbangan  karena  HCl
merupakan  salah  satu  oksidator  kuat,
harga HCl lebih murah, mudah diperoleh
dan HCl lebih aman dibandingkan dengan
jenis asam yang lain. Penggunaan HNO3

dapat  menghasilkan  gas  NO2 selama
proses  hidrolisis  berlangsung  sedangkan
proses hidrolisis menggunakan H2SO4 laju
reaksinya  lebih  lambat  dibandingkan
menggunakan  HCl.  Berdasarkan  latar
belakang diatas maka penelitian ini  akan
mengkaji  Pembuatan  Bioetanol  dari
Rumput Laut  Eucheuma Cottonii  dengan
Variasi  Konsentrasi  Asam  Klorida  pada
Proses Hidrolisis.

METODELOGI  PENELITIAN
Alat yang digunakan 

Alat-alat  yang  digunakan adalah
blender,hot  plate,  krus,  loyang,  oven,
pisau,  penjepit  krus,  pH  meter,  rubber

bulb, alat gelas ( erlenmeyer, corong kaca,
gelas arloji, gelas kimia, labu takar, pipet
tetes,  pipet  volum,  tabung  reaksi,dan
termometer),  alat  destilasi,  stopwatch,
sheker  blath,  sendok,  tanur,  timbangan
analitik  dan  alat  analisi  yaitu
Spektrofotometer  UV-Vis  Uvicom  dan
GC-MS Ultra simadzu Qp-2010.

Bahan yang digunakan 
Bahan-bahan yang digunakan rumput

laut  Eucheuma  cottonii,  ragi  tape
(saccharomyces cereviceae), bahan-bahan
kimia  (HCl  (p.a),  NaOH(p.a),  etanol
96%  ,  urea  (p.a)  pereaksi  Nelson  A
(Merck)  Pereaksi   Nelson  B  (Merck),
glukosa  standar  (Merck),  Pereaksi
Arsenomolibdad, dan EM 4, aquades.

Preparasi  bahan
Sampel rumput laut dicuci dengan air

terlebih  dahulu  kemudian  direndam
selama 2 hari Setelah perendaman rumput
laut  dicuci  bersih  untuk  menghilangkan
pengotor  yang ada  pada sampel.  Setelah
dicuci bersih sebagian sampel dikeringkan
dengan  penjemuran  selama  2  hari  dan
sebagian diblender sampai  halus,
bertujuan  untuk  memperbesar  luas
permukaan sampel (Ningsih dkk, 2012). 

Analisis  Komposisi  Kimia  Rumput
Laut Eucheuma Cottonii
a. Uji Kadar Air

Ditimbang  2,86  gram  sampel
(kering  dan  basah) kemudian
dimasukkan  kedalam  krus  yang  telah
diketahui  beratnya  lalu  dioven  pada
suhu  105oC  selama  4jam,  kemudian
didinginkan dalam desikator selama 15
menit  lalu  ditimbang  (berat  awal),
kemudian dimasukkan dalam oven lagi
selama 30 menit pada suhu 105oC dan
dimasukkan dalam desikator selama 15
menit  lalu  ditimbang  (berat  akhir).
Perlakuan  diulang  sampai  diperoleh
berat  konstan.  Penentuan  kadar  air
dihitung  dengan  menggunakan
persamaan dibawah ini : 



b. Uji Kadar Abu
Ditimbang  15,75  gram  sampel

(kering  dan  basah) kemudian
dimasukkan  kedalam  krus  yang  telah
diketahui  beratnya  (berat  awal),
selanjutnya dimasukkan kedalam tanur
pada  suhu  500oC  selama  4  jam  lalu
dimasukkan dalam desikator selama 15
menit  kemudian  ditimbang  (berat
akhir).  Penentuan  kadar  abu  dihitung
dengan  menggunakan  persamaan
dibawah ini: 

c. Uji Kadar Selulosa
Sebanyak  1  gr sampel

dimasukkan  kedalam  Erlenmeyer  dan
ditambahkan 30 mL HCl 0.3 N dan di-
refluks  selama  30  menit.  Kemudian
ditambahkan 30 mL NaOH 2N lalu di-
refluks   selama  30  menit,  kemudian
disaring dan dicuci menggunakan 100
mL air panas, 50 mL HCl 0,5 M dan
50  mL  alkohol  96%,  dikeringkan
dalam oven pada suhu 105ºC selama 8
jam lalu  didinginkan  dalam  desikator
selama 30 menit  kemudian  ditimbang
(berat  awal).  Selanjutnya  dimasukkan
ke  dalam  tanur  selama  3  jam  dan
didinginkan dalam desikator selama 30
menit,  kemudian  ditimbang  (berat
akhir). Penentuan kadar selulosa dapat
dihitung  dengan   menggunakan
persamaan  dibawah ini

Proses Hidrolisis
Pertama  sampel kering  dan  basah

masing  ditimbang 25 gram. Dimasukkan
kedalam labu leher tiga ditambah 200 mL
HCl  dengan  beberapa  konsentrasi  yaitu
0,5M;  1  M,  1,5  M  dan  2  M.  Proses
hidrolisis berlangsung selama 3 jam pada
suhu 70°C dengan kecepatan pengadukan
100 rpm. Setelah  proses hidrolisis  selesai
didiamkan selama 24 jam dalam keadaan
tertutup,  lalu  disaring.  Diambil  cuplikan
hasil  hidrolisis  untuk  dianalisa  kadar
glukosanya   sebanyak   15  ml (Saputra
dkk, 2012).

Uji  Kadar  Glukosa  (Metode  Nelson-
Somogyi)
a. Persiapan Kurva Standar

Disiapkan  larutan  glukosa  standar
dengan  konsentrasi  masing-masing  0
ppm,  15 ppm, 30 ppm, 50 ppm,  dan 70
ppm  yang  akan  digunakan  pada
pengukuran. Siapkan 6 tabung reaksi yang
bersih  dan  kering,  kemudian  masing-
masing tabung diisi  dengan 1mL larutan
glukosa  standar  di  atas,  sedangkan  satu
tabung lainnya diisidengan 1 mL aquades
sebagai  blanko.  Setiap  tabung
ditambahkan 1mL pereaksi Nelson A dan
Nelson  B,  lalu  dipanaskan  dalam
penangas  air  mendidih  selama 20 menit.
Semua tabung didinginkan bersama-sama
ke  dalam  gelas  kimia  yang  berisi  air
dingin,  sehingga  suhu  tabung  mencapai
25oC.  Setelah  dingin,  setiap  tabung
ditambahkan  1mL  pereaksi
Arsenomolibdat.  Digojok  sampai  semua
endapan  Cu2O  yang  ada  larut kembali,
lalu  ditambahkan  7  mL  aquades  dan
digojok  sampai  homogen.  Selanjutnya,
dibaca  absorbansi  (A)  masing-masing
larutan  dengan  menggunakan
spektrofotometer UV-Vis dengan panjang
gelombang  540  nm  kemudian  dibuat
kurva  standar  yang  menunjukkan
hubungan  antara  kadar  glukosa  dan
absorbansi (Saputra dkk, 2012).
b.  Persiapan sampel

Sebanyak  1  ml  larutan  sampel
dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang
bersih  dan  kering.  Tambahkan  1  ml
pereaksi  Nelson  A  dan  Nelson  B  lalu
dipanaskan dalam penangas air mendidih
selama  20menit.  Semua  tabung
didinginkan bersama-sama kedalam gelas
kimia  yang  berisi  air  dingin,  sehingga
suhu  tabung  mencapai  25oC.  Setelah
dingin,  setiap  tabung  ditambahkan  1mL
pereaksi Arsenomolibdat. Digojok sampai
semua  endapan  Cu2O  yang  ada  larut
kembali, lalu ditambahkan 7 mL aquades
dan  digojok  sampai  homogen.
Selanjutnya,  dibaca  absorbansi  (A)
masing-masing  larutan  pada
spektrofotometer UV-Vis dengan panjang



gelombang  540  nm  kemudian  dibuat
kurva  standar  yang  menunjukkan
hubungan  antara  kadar  glukosa  dan
absorbansi.  Jumlah  glukosa  dapat
ditentukan berdasarkan absorbansi larutan
sampel,  lalu  dimasukkan  melalui
persamaan  regresi  atau  kurva  standar
larutan glukosa (Saputra dkk, 2012).

Proses Fermentasi
Proses  fermentasi  dilakukan  dengan

menimbang larutan hidrolisat sebanyak 16
gram  kemudian  ditambahkan  10  gram
fermipan, 2 gram urea dan 2 gram  EM4.
Larutan  yang  akan  difermentasi  diatur
pHnya  menjadi  4  dengan  penambahan
NaOH  1M  setelah  diperoleh  pH  yang
sesuai lalutan ditutup rapat  dan disheker
selama  24  jam  dengan  suhu  300C,  lalu
didiamkan  dalam  ruangan  gelap  selama
120 jam  dengan  suhu  yang  sama
Fermentasi  dilakukan  sesuai  dengan
variabel yang telah ditentukan.

Destilasi
Hasil  fermentasi  disaring,  lalu

filtratnya  dimasukkan  ke  dalam  alat
destilasi,  kemudian  didestilasi  dengan
suhu 78-80oC selama 3 jam. Destilat yang
telah  didapat  kemudian  ditimbang  dan
dianalisis menggunakan GC-MS.

Analisis GC-MS
Bioetanol  yang  didapatkan  dari

proses destilasi dimasukkan kedalam alat
instrumen  GC-MS  kemudian  dianalisis
pola kromatogramnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi  bioetanol  dapat  diproduksi
melalui  beberapa  tahap,  yaitu  preparasi
sampel,  hidrolisis  menggunakan  HCl,
fermentasi dengan ragi tape, destilasi atau
pemurnian  dan  analisis  kadar  bioetanol
yang  dihasilkan  dengan  menggunakan
GC-MS.

Sebelum dilakukan proses pembuatan
bioetanol, dilakukan penentuan komposisi
kimia  pada  rumput  laut  kering  maupun
basah yaitu;  kadar air,  abu, dan seulosa.
Pada rumput laut Eucheuma cottoni basah

terdapat  kandungan  air  sebesar  11,90%,
abu  12,26%,  selulosa  12,14%,  dan pada
bahan  keringnya  memiliki  kadar  air
sebesar  3,24%,  abu  7,28%  dan  selulosa
19,18%. 

Pada proses hidrolisis secara kimiawi
dapat  menggunakan  asam  dengan
konsentrasi  rendah.  Hal  ini  dikarenakan
jika  menggunakan  asam  dengan
konsentrasi  tinggi  dapat  mempercepat
proses hidrolisis, namun jumlah hasil gula
reduksi yang  terbentuk  akan  sedikit,
karena  sifat  dari  glukosa  yang  mudah
terurai,  sedangkan  menggunakan  asam
dengan  konsentrasi  rendah,  proses
hidrolisis  akan berlangsung  lama namun
dapat  mengurangi  penguraian  glukosa
oleh asam (Olivia, 2004). 

Penelitian  kali  ini  menggunakan
metode  hidrolisis  asam  dengan  kalatis
HCl  dengan  variasi  konsentrasi  yaitu
konsentrasi 0.5 M; 1 M; 1.5 M dan 2 M..
Menurut  Ningsih  dkk  (2012),  HCl
digunakan  sebagai  katalis  dengan
pertimbangan  sebagai  berikut,  HCl
merupakan  salah  satu  oksidator  kuat,
harga HCl lebih murah, mudah diperoleh
dan HCl lebih aman dibandingkan dengan
jenis asam yang lain seperti   HNO3 dan
H2SO4. Dimana  HNO3 dapat
menghasilkan  gas  NO2 selama  proses
hidrolisis  berlangsung  sedangkan H2SO4

dimana  laju  reaksi  pada  proses
hidrolisinya  lebih  lambat  dibandingkan
HCl.

Gambar  Reaksi  Hidrolisis  dengan
Katalis Asam  (Balat dkk, 2008)

Berdasarkan  mekanisme  di  atas  ion
H+ dari  asam  akan  memutuskan  ikatan
glikosida selulosa menjadi  gugus radikal



bebas. Proton dari asam akan berinteraksi secara cepat dengan ikatan glikosida pada
dua unit glukosa 

sehingga  akan  membentuk  asam  konjugasi.
Keberadaan  asam  konjugasi  menyebabkan
konformasi  tidak  stabil  sehingga  terjadi
pemutusan  ikatan  C-O  dan  membebaskan
asam konjugasi pada konformasi yang tidak
stabil.  Keberadaan  air  pada  sistem  akan
menyebabkan OH- dari air berikatan dengan
ion  karbonium  sehingga  membebaskan
glukosa  dan  ikatan  glikosida  oksigen  pada
dua  unit  glukosa  yang  lain.  Proses  tersebut
terjadi  secara  kontinyu  hingga  molekul
selulosa terhidrolisis menjadi glukosa.

Hidrosilat  yang  dihasilkan  dilakukan
analisin gula reduksi yang bertujuan untuk
mengetahui  kadar  glukosa  yang  terbentuk.
Pada  hidrosilat  di  peroleh  hasil  glukosa
berdasarkan tabel berikut ;

Rumpu
t laut

Konsentra
si HCl

Absorbansi

Kadar
Glukosa

(gr/gr rumput
laut)

0,5 M 0,080 0,0047
Basah 1,0 M 0,290 0,0192

1,5 M 0,160 0,0102
2,0 M 0,080 0,0047
0,5 M 0,918 0,0576

Kering 1,0 M 1,018 0,0640
1,5 M 0,825 0,0506
2,0M 0,724 0,0440

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh grafik
pengaruh perbedaan konsentrasi HCl pada
proses hidrolisis pada sampel rumput laut
basah  dankering  dapat  dilihat  pada
Gambar 4.6

   Gambar  4.6.  Grafik  Pengaruh  Perbedaan
Konsentrasi  Katalis  HCl  terhadap  glukosa
yang dihasilkan

Pada  rumput  laut  basah  glukosa
yang dihasilkan pada konsentrasi HCl dari
0,5 M  dan 1 M mengalami peningkatan

yaitu 0,0047 gr/gr rumput laut dan 0,0192
gr/gr rumput laut dengan persentase kadar
glukosa  sebesar  0,47% (b/b) dan 1,92%
(b/b) dan rumput laut kering glukosa yang
dihasilkan pada konsentrasi HCl dari 0,5
M dan 1 M yaitu 0,0576 gr/gr rumput laut
dan  0,0640  gr/gr  rumput  laut dengan
persentase  kadar glukosa sebesar 5,76 %
(b/b)  dan 6,4  %  (b/b).  Meningkatnya
kadar  glukosa  yang  dihasilkan  pada
proses  hidrolisis  disebabkan  oleh  katalis
asam  yang  digunakan  berkonsentrasi
rendah  dapat  memutuskan  ikatan
glikosida  yang  terdapat  pada  selulosa.
Pada  rumput  laut  basah  dengan
konsentrasi  1,5  M  dan  2  M  mengalami
penurunan yaitu 0,0102 gr/gr rumput laut
dan  0,0047 gr/gr  rumput  laut dengan
persentase  kadar glukosa sebesar 1,02 %
(b/b)  dan  0,47  % (b/b) sedangkan  pada
rumput  laut  kering  dengan   konsentrasi
1,5  M  dan  2  M  mengalami  penurunan
yaitu 0,0506 gr/gr rumput laut dan 0,0440
gr/gr rumput laut dengan persentase kadar
glukosa sebesar 5,06% (b/b) dan 4,40 %
(b/b).  Penurunan  kadar  glukosa  ini
dikarenakan  meningkatnya  konsentrasi
asam  pada  proses  hidrolisis  yang
mengakibatkan glukosa dan senyawa gula
lainya  akan  lebih  banyak  terdegradari
mempentuknya  hidroxil  methilfurfural
dan  furfural  yang  akhirnya  keduanya
membentuk  asam  formiat  (Taherzadeh
dan Karimi, 2008).

Setelah  proses  hidrolisis  dilakukan
fermentasi  selama  5  hari  setelah  itu
dilakukan destilasi. Pada peroses destilasi
di  peroleh  persentase  kadar  randemen
pada rumput laut sebagai berikut:

Konsentras
i HCl (M)

Volume etanol
(mL)

Kadarran
demen(%)

Basa
h 

Kering Basah
Ker
ing

0,5 0,05 0,8 66,67
85,
73

1 0,25 0,9 80,51
86,
80



1,5 0,1 0,7 60,31
85,
32

2 0,05 0,5
66,67 70,

28

Berdasarkan  data  yang  didapatkan
kadar etanol dari rumput laut kering lebih
banyak dibandingkan pada sampel rumput
laut basah, hal ini dikarenakan kandungan
gula reduksi pada rumput laut kering yang
dihasilkan  dari  proses  hidrolisis  lebih
tinggi  dibandingkan  pada  rumput  laut
basah.  Naik  dan  turunya  kadar  etanol
yang  terbentuk  juga  dipengaruhi  oleh
jumlah gula reduksi yang dihasilkan dari
proses hidrolisis. Jika jumlah gula reduksi
yang  dihasilkan  dari  proses  hidrolisis
tinggi  maka  etanol  yang  terbentuk  akan
lebih banyak, sebaliknya apa bila jumlah
gula reduksi yang dihasilkan sedikit maka
etanol yang terbentuk pun sedikit

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  dan
pembahasan dari penelitian yang telah
dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pada  rumput  laut  Eucheuma
cottoni  basah terdapat  kandungan
air  sebesar  11,90%,  abu  12,26%,
selulosa 12,14%, dan pada bahan
keringnya  memiliki  kadar  air
sebesar  3,24%,  abu  7,28%  dan
selulosa  19,18%.  Dengan
kandungan  selulosa  yang  tinggi
rumput  laut  Euchuma  cottoni
berpotensi  sebagai  bahan  baku
dalam pembuatan bioetanol.

2. Konsentrasi katalis HCl yang
menghasilkan kadar glukosa yang
tinggi  pada  produksi  bioetanol
adalah  1  M.  Kadar  glukosa
tertinggi  setelah  proses  hidrolisis
pada  rumput  laut  basah  sebesar
0,0192  gr/gr  (1,92  %  (b/b))
sedangkan pada rumput laut kering

sebesar  0,0640 gr/gr   (6,4  %
(b/b)).

3. Persentase  randemen
bioetanol  yang  dihasilkan  dari
rumput laut basah sebesar 80,51 %
(b/b)  dan pada rumput laut kering
sebesar 86,80 % (b/b).

SARAN 

Adapun  beberapa  saran  yang
diharapkan  untuk  penelitian
selanjutnya adalah:

1. Perlu dilakukan optimasi hidrolisis
selulosa menjadi glukosa sehingga
di  peroleh  randemen  yang  lebih
tinggi.

2. Perlu  digunakan  ragi  yang  hanya
mengandung  mikroba  perubah
glukosa  menjadi  etanol  yang
sebagai  hasil  fermentasi  sehingga
tidak  terkontaminasi  pengotor
(senyawa lainnya)
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	Bioetanol adalah etanol yang berasal dari sumber nabati misalnya tebu, sekam padi, tembakau, ubi kayu, jagung, alang-alang dan rumput laut. Pada penelitian ini dibuat bioetanol dari rumput laut Eucheuma cottonii yang merupakan bahan yang mengandung selulosa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah rumput laut Eucheuma cottonii berpotensi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, bagaimana pengaruh konsentrasi katalis asam klorida (HCl) terhadap persentase randemen glukosa hasil hidrolisis dan persentase randemen yang dihasilkan. Pada penelitian ini konsentrasi optimum katalis HCl adalah 1 M. Kadar glukosa tertinggi pada rumput laut basah adalah 0,019 gr/gr (1,92 % (b/b)) sedangkan pada rumput laut kering sebesar 0,0640 gr/gr (6,4 % (b/b)). Diperoleh persentase randemen bioetanol pada rumput laut basah adalah 80,51% (b/b) dan pada rumput laut kering adalah 86,80% (b/b).
	Kata kunci: rumput laut, Eucheuma cottonii, bioetanol, hidrolisis, fermentasi
	PENDAHULUAN
	Kebutuhan energi Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata peningkatan kebutuhan energi tiap tahunnya sebesar 36 juta Barel Oil Equivalent (BOE) dari tahun 2000-2014. Sementara cadangan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara semakin menipis. Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Kementrian ESDM Tahun 2015-2019 cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,6 miliar barel diperkirakan akan habis dalam 13 tahun mendatang. Tiap tahunnya dari cadangan minyak bumi dapat diproduksi sebesar 276,92 juta barel pertahun sampai 13 tahun mendatang, sementara konsumsi BBM tahun 2014 sebesar 396,21 juta barel dan terdapat selisih antara cadangan minyak bumi dengan konsumsi minyak bumi sebesar 119,29 juta barel. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, diperlukan suatu sumber energi alternatif yang dapat menggantikan peranan minyak bumi (Sa’adah dkk, 2017).
	Salah satu energi alternatif yang menjanjikan adalah bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dari bahan baku nabati. Bioetanol merupakan salah satu jenis biofuel (bahan bakar cair) di samping biodiesel. Bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan dari fermentasi glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses destilasi (Musanif, 2010).
	Salah satu sumber selulosa yang bisa dikonversi menjadi gula dan kemudian difermentasi menjadi bioetanol adalah rumput laut. Rumput laut sekarang sudah banyak dikembangkan untuk berbagai keperluan dan sangat mudah dikembangkan (Fakhrudin, 2014).
	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wagiman dkk, (2015) rumput laut Eucheuma cottonii mengandung 8,095 mg selulosa. Wagiman dkk berhasil melakukan konversi selulosa rumput laut dengan bantuan enzim dan menghasilkan bioetanol sebesar 7,935 mg/mL. Sedangkan Sari dkk (2014) melakukan konversi selulosa rumput laut coklat menggunakan bantuan enzim selulase Trichoderma sp menghasilkan etanol sebesar sebesar 15,80%. Loupatty (2014) melakukan hidrolisis pada rumput laut Eucheuma cottonii dengan asam sulfat H2SO4 dan menghasilkan etanol sebesar 4,08%.
	Pembuatan bioetanol dapat melalui dua tahap yaitu, proses hidrolisis dan proses fermentasi. Hidrolisis pati dan selulosa menjadi gula dapat dilakukan dengan hidrolisis secara kimiawi, fisik dan enzimatik. Pada penelitian ini dilakukan konversi rumput laut merah Eucheuma cottonii menggunakan proses hidrolisis kimiawi dengan katalis HCl. Kelebihan dari hidrolisis asam adalah etanol yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan hidrolisis enzimatis, proses hidrolisisnya lebih cepat dan cenderung memutuskan ikatan glikosida secara acak (Saputra dkk, 2012).
	Pada proses hidrolisis dengan metode kimiawi, asam yang sering digunakan adalah HCl, HNO3 dan H2SO4. Ningsih dkk (2012), HCl digunakan sebagai katalis dengan pertimbangan karena HCl merupakan salah satu oksidator kuat, harga HCl lebih murah, mudah diperoleh dan HCl lebih aman dibandingkan dengan jenis asam yang lain. Penggunaan HNO3 dapat menghasilkan gas NO2 selama proses hidrolisis berlangsung sedangkan proses hidrolisis menggunakan H2SO4 laju reaksinya lebih lambat dibandingkan menggunakan HCl. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengkaji Pembuatan Bioetanol dari Rumput Laut Eucheuma Cottonii dengan Variasi Konsentrasi Asam Klorida pada Proses Hidrolisis.
	METODELOGI PENELITIAN
	Alat yang digunakan
	Alat-alat yang digunakan adalah blender,hot plate, krus, loyang, oven, pisau, penjepit krus, pH meter, rubber bulb, alat gelas ( erlenmeyer, corong kaca, gelas arloji, gelas kimia, labu takar, pipet tetes, pipet volum, tabung reaksi,dan termometer), alat destilasi, stopwatch, sheker blath, sendok, tanur, timbangan analitik dan alat analisi yaitu Spektrofotometer UV-Vis Uvicom dan GC-MS Ultra simadzu Qp-2010.
	Bahan yang digunakan
	Bahan-bahan yang digunakan rumput laut Eucheuma cottonii, ragi tape (saccharomyces cereviceae), bahan-bahan kimia (HCl (p.a), NaOH(p.a), etanol 96% , urea (p.a) pereaksi Nelson A (Merck) Pereaksi Nelson B (Merck), glukosa standar (Merck), Pereaksi Arsenomolibdad, dan EM 4, aquades.
	Preparasi bahan
	Sampel rumput laut dicuci dengan air terlebih dahulu kemudian direndam selama 2 hari Setelah perendaman rumput laut dicuci bersih untuk menghilangkan pengotor yang ada pada sampel. Setelah dicuci bersih sebagian sampel dikeringkan dengan penjemuran selama 2 hari dan sebagian diblender sampai halus, bertujuan untuk memperbesar luas permukaan sampel (Ningsih dkk, 2012).
	Analisis Komposisi Kimia Rumput Laut Eucheuma Cottonii
	a. Uji Kadar Air
	Ditimbang 2,86 gram sampel (kering dan basah) kemudian dimasukkan kedalam krus yang telah diketahui beratnya lalu dioven pada suhu 105oC selama 4jam, kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang (berat awal), kemudian dimasukkan dalam oven lagi selama 30 menit pada suhu 105oC dan dimasukkan dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang (berat akhir). Perlakuan diulang sampai diperoleh berat konstan. Penentuan kadar air dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini :
	b. Uji Kadar Abu
	Ditimbang 15,75 gram sampel (kering dan basah) kemudian dimasukkan kedalam krus yang telah diketahui beratnya (berat awal), selanjutnya dimasukkan kedalam tanur pada suhu 500oC selama 4 jam lalu dimasukkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang (berat akhir). Penentuan kadar abu dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini:
	c. Uji Kadar Selulosa
	Sebanyak 1 gr sampel dimasukkan kedalam Erlenmeyer dan ditambahkan 30 mL HCl 0.3 N dan di-refluks selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 30 mL NaOH 2N lalu di-refluks selama 30 menit, kemudian disaring dan dicuci menggunakan 100 mL air panas, 50 mL HCl 0,5 M dan 50 mL alkohol 96%, dikeringkan dalam oven pada suhu 105ºC selama 8 jam lalu didinginkan dalam desikator selama 30 menit kemudian ditimbang (berat awal). Selanjutnya dimasukkan ke dalam tanur selama 3 jam dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian ditimbang (berat akhir). Penentuan kadar selulosa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini
	Proses Hidrolisis
	Pertama sampel kering dan basah masing ditimbang 25 gram. Dimasukkan kedalam labu leher tiga ditambah 200 mL HCl dengan beberapa konsentrasi yaitu 0,5M; 1 M, 1,5 M dan 2 M. Proses hidrolisis berlangsung selama 3 jam pada suhu 70°C dengan kecepatan pengadukan 100 rpm. Setelah proses hidrolisis selesai didiamkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup, lalu disaring. Diambil cuplikan hasil hidrolisis untuk dianalisa kadar glukosanya sebanyak 15 ml (Saputra dkk, 2012).
	Uji Kadar Glukosa (Metode Nelson-Somogyi)
	a. Persiapan Kurva Standar
	Disiapkan larutan glukosa standar dengan konsentrasi masing-masing 0 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 50 ppm, dan 70 ppm yang akan digunakan pada pengukuran. Siapkan 6 tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masing-masing tabung diisi dengan 1mL larutan glukosa standar di atas, sedangkan satu tabung lainnya diisidengan 1 mL aquades sebagai blanko. Setiap tabung ditambahkan 1mL pereaksi Nelson A dan Nelson B, lalu dipanaskan dalam penangas air mendidih selama 20 menit. Semua tabung didinginkan bersama-sama ke dalam gelas kimia yang berisi air dingin, sehingga suhu tabung mencapai 25oC. Setelah dingin, setiap tabung ditambahkan 1mL pereaksi Arsenomolibdat. Digojok sampai semua endapan Cu2O yang ada larut kembali, lalu ditambahkan 7 mL aquades dan digojok sampai homogen. Selanjutnya, dibaca absorbansi (A) masing-masing larutan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm kemudian dibuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara kadar glukosa dan absorbansi (Saputra dkk, 2012).
	b. Persiapan sampel
	Sebanyak 1 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Tambahkan 1 ml pereaksi Nelson A dan Nelson B lalu dipanaskan dalam penangas air mendidih selama 20menit. Semua tabung didinginkan bersama-sama kedalam gelas kimia yang berisi air dingin, sehingga suhu tabung mencapai 25oC. Setelah dingin, setiap tabung ditambahkan 1mL pereaksi Arsenomolibdat. Digojok sampai semua endapan Cu2O yang ada larut kembali, lalu ditambahkan 7 mL aquades dan digojok sampai homogen. Selanjutnya, dibaca absorbansi (A) masing-masing larutan pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm kemudian dibuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara kadar glukosa dan absorbansi. Jumlah glukosa dapat ditentukan berdasarkan absorbansi larutan sampel, lalu dimasukkan melalui persamaan regresi atau kurva standar larutan glukosa (Saputra dkk, 2012).
	Proses Fermentasi
	Proses fermentasi dilakukan dengan menimbang larutan hidrolisat sebanyak 16 gram kemudian ditambahkan 10 gram fermipan, 2 gram urea dan 2 gram EM4. Larutan yang akan difermentasi diatur pHnya menjadi 4 dengan penambahan NaOH 1M setelah diperoleh pH yang sesuai lalutan ditutup rapat dan disheker selama 24 jam dengan suhu 300C, lalu didiamkan dalam ruangan gelap selama 120 jam dengan suhu yang sama Fermentasi dilakukan sesuai dengan variabel yang telah ditentukan.
	Destilasi
	Hasil fermentasi disaring, lalu filtratnya dimasukkan ke dalam alat destilasi, kemudian didestilasi dengan suhu 78-80oC selama 3 jam. Destilat yang telah didapat kemudian ditimbang dan dianalisis menggunakan GC-MS.
	Analisis GC-MS
	Bioetanol yang didapatkan dari proses destilasi dimasukkan kedalam alat instrumen GC-MS kemudian dianalisis pola kromatogramnya.
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Produksi bioetanol dapat diproduksi melalui beberapa tahap, yaitu preparasi sampel, hidrolisis menggunakan HCl, fermentasi dengan ragi tape, destilasi atau pemurnian dan analisis kadar bioetanol yang dihasilkan dengan menggunakan GC-MS.
	Sebelum dilakukan proses pembuatan bioetanol, dilakukan penentuan komposisi kimia pada rumput laut kering maupun basah yaitu; kadar air, abu, dan seulosa. Pada rumput laut Eucheuma cottoni basah terdapat kandungan air sebesar 11,90%, abu 12,26%, selulosa 12,14%, dan pada bahan keringnya memiliki kadar air sebesar 3,24%, abu 7,28% dan selulosa 19,18%.
	Pada proses hidrolisis secara kimiawi dapat menggunakan asam dengan konsentrasi rendah. Hal ini dikarenakan jika menggunakan asam dengan konsentrasi tinggi dapat mempercepat proses hidrolisis, namun jumlah hasil gula reduksi yang terbentuk akan sedikit, karena sifat dari glukosa yang mudah terurai, sedangkan menggunakan asam dengan konsentrasi rendah, proses hidrolisis akan berlangsung lama namun dapat mengurangi penguraian glukosa oleh asam (Olivia, 2004).
	Penelitian kali ini menggunakan metode hidrolisis asam dengan kalatis HCl dengan variasi konsentrasi yaitu konsentrasi 0.5 M; 1 M; 1.5 M dan 2 M.. Menurut Ningsih dkk (2012), HCl digunakan sebagai katalis dengan pertimbangan sebagai berikut, HCl merupakan salah satu oksidator kuat, harga HCl lebih murah, mudah diperoleh dan HCl lebih aman dibandingkan dengan jenis asam yang lain seperti HNO3 dan H2SO4. Dimana HNO3 dapat menghasilkan gas NO2 selama proses hidrolisis berlangsung sedangkan H2SO4 dimana laju reaksi pada proses hidrolisinya lebih lambat dibandingkan HCl.
	
	Berdasarkan mekanisme di atas ion H+ dari asam akan memutuskan ikatan glikosida selulosa menjadi gugus radikal bebas. Proton dari asam akan berinteraksi secara cepat dengan ikatan glikosida pada dua unit glukosa
	sehingga akan membentuk asam konjugasi. Keberadaan asam konjugasi menyebabkan konformasi tidak stabil sehingga terjadi pemutusan ikatan C-O dan membebaskan asam konjugasi pada konformasi yang tidak stabil. Keberadaan air pada sistem akan menyebabkan OH- dari air berikatan dengan ion karbonium sehingga membebaskan glukosa dan ikatan glikosida oksigen pada dua unit glukosa yang lain. Proses tersebut terjadi secara kontinyu hingga molekul selulosa terhidrolisis menjadi glukosa.
	Hidrosilat yang dihasilkan dilakukan analisin gula reduksi yang bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa yang terbentuk. Pada hidrosilat di peroleh hasil glukosa berdasarkan tabel berikut ;
	Rumput laut
	Konsentrasi HCl
	Absorbansi
	Kadar Glukosa (gr/gr rumput laut)
	Basah
	Kering
	Berdasarkan tabel diatas, diperoleh grafik pengaruh perbedaan konsentrasi HCl pada proses hidrolisis pada sampel rumput laut basah dankering dapat dilihat pada Gambar 4.6
	Gambar 4.6. Grafik Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Katalis HCl terhadap glukosa yang dihasilkan
	Pada rumput laut basah glukosa yang dihasilkan pada konsentrasi HCl dari 0,5 M dan 1 M mengalami peningkatan yaitu 0,0047 gr/gr rumput laut dan 0,0192 gr/gr rumput laut dengan persentase kadar glukosa sebesar 0,47% (b/b) dan 1,92% (b/b) dan rumput laut kering glukosa yang dihasilkan pada konsentrasi HCl dari 0,5 M dan 1 M yaitu 0,0576 gr/gr rumput laut dan 0,0640 gr/gr rumput laut dengan persentase kadar glukosa sebesar 5,76 % (b/b) dan 6,4 % (b/b). Meningkatnya kadar glukosa yang dihasilkan pada proses hidrolisis disebabkan oleh katalis asam yang digunakan berkonsentrasi rendah dapat memutuskan ikatan glikosida yang terdapat pada selulosa. Pada rumput laut basah dengan konsentrasi 1,5 M dan 2 M mengalami penurunan yaitu 0,0102 gr/gr rumput laut dan 0,0047 gr/gr rumput laut dengan persentase kadar glukosa sebesar 1,02 % (b/b) dan 0,47 % (b/b) sedangkan pada rumput laut kering dengan konsentrasi 1,5 M dan 2 M mengalami penurunan yaitu 0,0506 gr/gr rumput laut dan 0,0440 gr/gr rumput laut dengan persentase kadar glukosa sebesar 5,06% (b/b) dan 4,40 % (b/b). Penurunan kadar glukosa ini dikarenakan meningkatnya konsentrasi asam pada proses hidrolisis yang mengakibatkan glukosa dan senyawa gula lainya akan lebih banyak terdegradari mempentuknya hidroxil methilfurfural dan furfural yang akhirnya keduanya membentuk asam formiat (Taherzadeh dan Karimi, 2008).
	Setelah proses hidrolisis dilakukan fermentasi selama 5 hari setelah itu dilakukan destilasi. Pada peroses destilasi di peroleh persentase kadar randemen pada rumput laut sebagai berikut:
	Berdasarkan data yang didapatkan kadar etanol dari rumput laut kering lebih banyak dibandingkan pada sampel rumput laut basah, hal ini dikarenakan kandungan gula reduksi pada rumput laut kering yang dihasilkan dari proses hidrolisis lebih tinggi dibandingkan pada rumput laut basah. Naik dan turunya kadar etanol yang terbentuk juga dipengaruhi oleh jumlah gula reduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis. Jika jumlah gula reduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis tinggi maka etanol yang terbentuk akan lebih banyak, sebaliknya apa bila jumlah gula reduksi yang dihasilkan sedikit maka etanol yang terbentuk pun sedikit
	KESIMPULAN
	2. Konsentrasi katalis HCl yang menghasilkan kadar glukosa yang tinggi pada produksi bioetanol adalah 1 M. Kadar glukosa tertinggi setelah proses hidrolisis pada rumput laut basah sebesar 0,0192 gr/gr (1,92 % (b/b)) sedangkan pada rumput laut kering sebesar 0,0640 gr/gr (6,4 % (b/b)).
	3. Persentase randemen bioetanol yang dihasilkan dari rumput laut basah sebesar 80,51 % (b/b) dan pada rumput laut kering sebesar 86,80 % (b/b).
	SARAN

