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ABSTRAK
PENGARUH VOLUME INOKULUM PADA PRODUKSI BIOETANOL
DARI KULIT PISANG KEPOK (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning)
MENGGUNAKAN Zymomonas mobilis DENGAN METODE SOLID STATE
FERMENTATION (SSF)

Hisreidi Funome
121434040
Universitas Sanata Dharma

Kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L.) varietas kuning merupakan
salah satu limbah pertanian yang belum dimanfaatkan masyarakat. Salah satu
pemanfaatannya adalah diolah menjadi sumber energi berupa bioetanol.
Kandungan amilum dari kulit pisang kepok yang cukup tinggi (yaitu 18,50%)
sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan
bioetanol melalui fermentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis terhadap produksi
bioetanol dari kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) .
Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris variasi volume
inokulum yang digunakan 10 ml, 20 ml dan 30 ml. Jenis fermentasi yang
dilakukan adalah fermentasi substrat padat dengan aktivitas air yang rendah.
Proses fermentasi menggunakan bantuan bakteri Zymomonas mobilis karena
memiliki kelebihan yaitu tahan pada konsentrasi etanol tinggi, lebih toleran
terhadap pH dan suhu yang rendah. Pengukuran kadar etanol dilakukan
menggunakan titrasi iodometri. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan
statistik sederhana (pembuatan histogram).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume inokulum meningkatkan
produksi etanol dari kulit pisang kepok varietas kuning. Kadar etanol tertinggi
yang diperoleh sebesar 27,22% (v/v) pada volume inokulum 20 ml dengan lama
fermentasi 5 hari (120 jam).

Kata kunci : kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) ,
bioetanol, fermentasi substrat padat, Zymomonas mobilis
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF INOCULUM VOLUME IN BIOETHANOL
PRODUCTION FROM KEPOK KUNING, BANANA PEEL (Musa
paradisiaca L. var. Kepok Kuning) USING Zymomonas mobilis WITH
SOLID STATE FERMENTATION (SSF) METHOD
Hisreidi Funome
121434040
Sanata Dharma University

Kepok banana peel (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) is one of the
agricultural wastes that has not been much exploited by community. One of
utilization be using the source of energy as bioethanol. Contens with higher of
starch (18,50%) therefore potential of kepok banana peel waste is to be used as
materials for producing bioethanol with fermentation process. The purpose of this
study was to determine effect of inoculum volume of Zymomonas mobilis bacteria
to bioethanol levels produced from kepok banana peel (Musa paradisiaca L. var.
Kepok Kuning).
This research is an experimental laboratory variation of inoculum volume
that used is 10 ml, 20 ml and 30 ml. This kind of fermentation had done is solid
state fermentation with lowest water activity. Fermentation process conducted
using Zymomonas mobilis because it has several advantages such as resistant to
high concentration of ethanol, more tolerant to temperature and low pH. The
measurement of ethanol level was done by using iodometric titration. Analysis of
data use deskriptive method and simple statistical (making graph).
The result of this research showed that inoculum volume increase ethanol
production from kepok banana peel. The highest ethanol level is 27,22% (v/v) at
inoculum volume 20 ml with fermentation time is 5 days (120 hours).

Keywords : kepok banana peel (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning),
bioethanol, solid state fermentation, Zymomonas mobilis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan manusia akan sumber energi yang digunakan untuk
aktivitas industri dan transportasi. Hal ini berdampak pada peningkatan
kebutuhan manusia terhadap bahan bakar minyak (BBM). BBM
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh
karena itu, aktivitas manusia akan terhambat dengan menipisnya bahan
bakar berbasis minyak ini.
Pemerintah mengantisipasi menipisnya BBM ini dengan
mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan
sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak
(BBM). Sumber energi alternatif berupa bioenergi yaitu energi yang
berasal dari biomassa. Biomassa adalah bahan-bahan organik dari
tumbuhan atau hewan dan limbah industri pertanian, perkebunan,
perikanan, kehutanan dan peternakan. Dengan kata lain, bioenergi
merupakan bahan bakar hayati/nabati. Bahan Bakar Nabati (BBN)
diharapkan dapat mengurangi terjadinya kelangkaan BBM. BBN yang
dikembangkan saat ini adalah biodiesel, biosolar, biohidrogen, dan
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bioetanol. Biodiesel adalah minyak dari bahan nabati yang memiliki
sifat seperti minyak diesel atau solar, biosolar merupakan bahan bakar
mesin diesel yang terdiri dari ester akil dari asam-asam lemak yang
dibuat dari minyak nabati ataupun minyak hewani. Biohidrogen adalah
gas hidrogen yang dihasilkan dari fotofermentasi yang bersifat ramah
lingkungan.
Bioetanol dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan
bakar minyak sekaligus sebagai pemasok energi. Bioetanol merupakan
etanol yang memiliki sifat ramah lingkungan yang berasal dari sumber
hayati (Riyanti dalam Kusumaningati dkk., 2013), emisi gas CO lebih
rendah (Hening dan Zeddies dalam Kusumaningati dkk., 2013), dan
dapat diproduksi secara kontinu oleh mikroorganisme (Sardjoko.
1991). Etanol secara umum digunakan sebagai bahan baku farmasi
dan kosmetika (Hambali dkk., 2007), juga dimanfaatkan sebagai bahan
cita rasa misalnya etil asetat, obat-obatan dan komponen anti beku
pada radiator. Namun beberapa tahun ini, perhatian mengarah pada
produksi etanol sebagai bahan bakar dan pelarut kimia. Bioetanol
diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung pati,
selulosa, sukrosa, glukosa maupun fruktosa seperti ubi kayu, ubi jalar,
jagung, sagu, tetes tebu ataupun limbah organik seperti kulit pisang,
dan sebagainya (Albert dkk., 2015).
Bahan baku bioetanol harus mudah diperoleh dan selalu
tersedia sepanjang tahun dalam jumlah besar. Salah satu bahan baku
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yang berpotensi dapat menghasilkan bioetanol adalah kulit pisang
kepok. Selama ini kulit pisang kepok biasa digunakan sebagai pakan
ternak dan belum banyak dimanfaatkan secara optimal untuk dijadikan
produk yang memiliki nilai tambah. Limbah kulit pisang kepok dalam
jumlah banyak di alam dapat meningkatkan keasaman tanah (Retno
dan Wasir, 2011). Kulit pisang

kepok mengandung karbohidrat

sebesar 18,50%, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan
bioetanol (Tedy dalam Setiawati, 2013). Bioetanol bersumber dari gula
sederhana, selulosa, amilum (pati). Pati tersebut kemudian pecah
menjadi gula reduksi dengan cara penghancuran mekanik (diblender)
ataupun secara kimia (Seftian dkk., 2012). Gula reduksi selanjutnya
difermentasi menghasilkan bioetanol.
Proses fermentasi adalah proses pemecahan glukosa yang
menghasilkan etanol dengan mengeluarkan gas CO2 secara aerob
maupun anaerob (Fardias dalam Albert dkk., 2015). Prinsip dasar
fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan
tujuan mengubah sifat bahan yang bermanfaat. Fermentasi dapat
dilakukan dengan beberapa metode diantaranya fermentasi substrat
padat atau Solid State Fermentation (SSF) yang memiliki beberapa
keunggulan jika dibandingkan dengan proses fermentasi substrat cair
(Liquid State Fermentation) yaitu membutuhkan energi yang lebih
sedikit karena tidak membutuhkan agitasi, aerasi, dan pengontrolan
busa. Selain itu metode fermentasi SSF lebih ramah lingkungan dan
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menghasilkan limbah air yang sedikit (Manpreet dkk dalam Fajrin
dkk., 2014).
Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi bisa
berupa jamur, khamir ataupun bakteri. Pada umumnya dalam proses
fermentasi

bioetanol

digunakan

khamir

murni

dari

strain

Saccharomyces cerevisiae, selain itu dapat juga menggunakan bakteri.
Zymomonas mobilis merupakan bakteri anaerob fakultatif dan
termasuk

dalam

golongan

bakteri

gram

negatif

yang

dapat

menghasilkan etanol. Bakteri ini ditemukan pada tumbuhan yang kaya
akan gula. Bakteri ini memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap
konsentrasi etanol yang tinggi, lebih toleran terhadap suhu dan pH
rendah (4-6) dan dapat menghasilkan etanol lebih cepat dibandingkan
dengan Saccharomyces

cerevisiae (Kusumaningati dkk., 2013).

Zymomonas mobilis dapat mengkonversi glukosa menjadi etanol lebih
cepat dari pada khamir yaitu selama 8 jam sedangkan khamir 12 jam,
dan juga bakteri ini menunjukan produktivitas yang tinggi selama
proses fermentasi (Fajrin dkk., 2014).
Pada penelitian pembuatan bioetanol dari eceng gondok
dengan kandungan pati 4,1% mampu menghasilkan etanol dengan
kadar 0,27% (Merina, dkk, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan
Azizah dkk. (2012) tentang pengaruh lama fermentasi terhadap kadar
alkohol, pH, dan produksi gas pada proses fermentasi bioetanol dari
whey dengan substitusi kulit nanas mampu menghasilkan etanol
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dengan kadar 2,25% pada lama waktu fermentasi 36 jam. Penelitian
yang dilakukan Kartikasari dkk. (2013) tentang potensi alang-alang
dalam produksi bioetanol dengan menggunakan bakteri Zymomonas
mobilis membuktikan bahwa volume inokulum 10%

dan waktu

fermentasi selama 168 jam (7 hari) menghasilkan kadar etanol tertinggi
yaitu 9,02%. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, dkk.
(2013) kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi kulit pisang kepok
dengan konsentrasi 3% berat umpan, pH 4, lama fermentasi 2 hari dan
dilakukan perbusan umpan terlebih dahulu adalah 9,791%. Dalam
penelitian yang dilakukan Fajrin dkk. (2014) tentang pembuatan
bioetanol menggunakan bakteri Zymomonas mobilis dengan bahan
baku kulit nanas dengan variasi konsentrasi inokulum dan waktu
fermentasi membuktikan bahwa pada waktu fermentasi 24 jam dengan
variasi inokulum 10% menghasilkan konsentrasi bioetanol sebesar
21%. Penelitian yang dilakukan Restuti (2014) kadar etanol yang
dihasilkan dari fermentasi rumput laut (Eucheuma cottonii) adalah
5,56% pada konsentrasi H2SO4 0,4 M dengan lama waktu hidrolisis
120 menit dan lama waktu fermentasi pada 6 hari.
Fermentasi etanol merupakan aktivitas penguraian gula
(karbohidrat) menjadi

etanol

dengan mengeluarkan

gas

CO2,

fermentasi ini dilakukan dalam kondisi anaerob menggunakan bakteri
Zymomonas mobilis. Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan di
atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume
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inokulum pada produksi bioetanol dari kulit pisang kepok kuning
(Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) mengunakan bakteri
Zymomonas mobilis dengan metode SSF.

B. Rumusan Masalah
Apakah volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis berpengaruh
pada produksi bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi kulit pisang
kepok (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) ?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh volume inokulum bakteri Zymomonas
mobilis pada produksi bioetanol dari kulit pisang kepok (Musa
paradisiaca L. var. Kepok Kuning)

D. Manfaat penelitian
Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagi masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi dan
pemanfaatan kulit pisang (Musa paradisiaca L. var. Kepok
Kuning) sebagai penghasil bioetanol.
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2. Bagi Guru
a. Sumber

referensi

dalam

memecahkan

masalah

dan

potensi

dan

menuangkan ke dalam karya tulis ilmiah.
b. Sumber

referensi

dalam

pengembangkan

keterampilan proses ilmiah serta membantu siswa mengenal
dan mendekatkan diri pada objek atau persoalan biologi.
3. Bagi Pengembangan Pengetahuan
Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di
bidang pemanfaatan sumber daya alam.
4. Bagi peneliti
Dapat

menambah

wawasan

keilmuan

bagi

peneliti,

dapat

mengetahui pengaruh volume inokulum bakteri Zymomonas
mobilis dalam produksi bioetanol dari kulit pisang kepok (Musa
paradisiaca L. var. Kepok Kuning)
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit Pisang Kepok varietas Kepok Kuning
Pisang kepok (Musa paradisiaca L.) varietas kuning adalah
termasuk dalam familia Musaceae. Habitatnya adalah daerah tropis yang
beriklim basah, dapat tumbuh subur di dataran rendah maupun tinggi.
Tanaman pisang kepok kuning memiliki daun besar memanjang dengan
batang semu, percabangan tanaman bertipe simpodial dengan meristem
ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Daun pada pisang
kepok kuning adalah daun yang berupih, bentuk daun berupa lanset
memanjang yang panjangnya antara 1-1,7 m (Cahyono, 2009). Pisang
kepok kuning mempunyai bunga majemuk yang tiap kuncup bunga
dibungkus dengan seludang berwarna merah kecoklatan (Rismunandar,
1990). Tiap kelompok bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan
mencapai berat 14-22 kg dengan jumlah sisir 10-16 buah, buahnya
merupakan buah buni, bulat memanjang dan membengkok. Bila matang,
warna kulit buahnya akan berwarna kuning penuh (Suyanti dan Ahmad,
2008).

8
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Gambar 2.1. Pisang Kepok Kuning
Sumber : www.vivaborneo.com
Klasifikasi pisang adalah sebagai berikut (Suyanti dan Supriyadi,
2008) :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Sub. Divisi

: Angiospermae

Classis

: Monocotyledoneae

Ordo

: Musales

Familia

: Musaceae

Genus

: Musa

Spesies

: Musa paradisiaca L.
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Hasil analisis kimia pada kulit pisang kepok kuning yang di
lakukan Tedy dalam Setiawati (2013) menunjukkan bahwa komposisi kulit
pisang

kepok

kuning

mengandung

karbohidrat

sebesar

18,50%.

Komposisinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1. Komposisi kandungan kulit pisang kepok kuning menurut Tety
dalam Setiawati (2013)
No

Unsur

Kandungan

1.

Air

69,80 %

2.

Amilum

18,50 %

3.

Lemak

2,11 %

4.

Kalsium

0,32 %

5.

Protein

715mg/100gr

6.

Pospor

117mg/100gr

7.

Besi

0,6mg/100gr

8.

Vitamin B

0,12mg/100gr

9.

Vitamin C

17,5mg/100gr

Bahan baku bioetanol dapat diperoleh dari berbagai tanaman yang
menghasilkan gula (seperti tebu dan molase) dan tepung yang
mengandung pati atau amilum (seperti jagung, singkong, dan sagu). Pada
tahap persiapan, bahan baku berupa padatan harus dikonversi terlebih
dahulu menjadi larutan gula yang mengandung gula reduksi sebelum
akhirnya difermentasi untuk menghasilkan etanol, sedangkan bahan-bahan
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yang sudah dalam bentuk larutan gula (seperti molase) dapat langsung
difermentasi.
Pati atau amilum merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan
α-glikosidik. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air
panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut
amilopektin. Dalam suasana asam dan dengan pemanasan ataupun
mekanik, pati akan terhidrolisis menjadi senyawa karbohidrat yang lebih
sederhana yaitu glukosa (Shofiyanto, 2008). Reaksi yang terjadi menurut
Fessenden dan Fessenden dalam Susilowati dan Vosiani (2007) ketika pati
dihidrolisis adalah sebagai berikut :

(C6H10O5)n + n H2O
Polisakarida

n (C6H12O6)

air

glukosa

B. Zymomonas mobilis
Zymomonas mobilis merupakan bakteri gram negatif, bersifat
anaerob

fakultatif,

berbentuk

batang

(bacillus).

Pada

umumnya

mempunyai panjang 2-6 µm dan lebar 1-1,4 µm (Albert dkk., 2015).
Secara alami bakteri ini ditemukan pada tanaman yang mengandung
glukosa yang dapat terfermentasi seperti anggur (Zhang dan Hong, 2010).
Z. mobilis juga dapat diperoleh melalui isolasi minuman beralkohol seperti
pulque Meksiko, kontaminan bir dan sari buah apel Eropa (Gunasekaran
dan Raj, 1999). Bakteri ini hanya mampu mengubah glukosa, fruktosa dan
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sukrosa menggunakan jalur Entner Doudoroff menjadi etanol sebagai
produk utama dan beberapa produk samping seperti asam asetat, gliserol,
sorbitol dan levan (Gunasekaran dan Raj, 1999).

Sumber : www.mikrobio-lab.blogspot.co.id

Gambar 2.2 Bakteri Zymomonas mobilis

Klasifikasi Zymomonas mobilis menurut Garrity dalam Mushlihah
(2011) adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Bacteria

Phylum

: Proteobakteria

Classis

: Alpha proteobacteria

Ordo

: Sphingomonadales

Familia

: Sphingomonadaceae

Genus

: Zymomonas

Spesies

: Zymomonas mobilis
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Z. mobilis juga mempunyai sifat osmotoleran sampai kadar 40%,
alkohol toleran dengan kadar alkohol 2-10 %, kisaran pH optimum 4,06,0. Pada fermentasi sukrosa biasanya diawali dengan fase adaptasi yang
lama dan sel kadang-kadang membentuk koloni, (Swings and De Lay
dalam Restuti, 2014). Penggunaan Z. mobilis dalam fermentasi etanol
banyak mengalami keberhasilan, bakteri ini menunjukkan produktifitas
etanol lebih tingggi 3-5 kali lipat dari khamir (Rogers et al., 1982) dengan
hasil etanol dari glukosa mencapai nilai maksimum 95-98 % secara teori.
Z. mobilis mengubah glukosa menjadi etanol melalui jalur/lintasan
Entmer-Doudoroff (ED). Menurut Timotius dalam Restuti (2014),
asetaldehid yang terbentuk kemudian direduksi menjadi etanol. Etanol
diperoleh dari dekarboksilasi piruvat menjadi asetaldehid. Pada fermentasi
etanol dihasilka produk sampingan, yaitu karbondioksida, karena berat
molekul etanol dan karbondioksida relatif sama maka efisiensi produksi
etanol dari glukosa adalah 50% (Purwoko, 2009). Jalur 2 keto-3
deosiglukonat 6-fosfat mempunyai suatu senyawa yang khas yaitu 2 keto3 deosiglukonat 6-fosfat. Dari senyawa ini akan dihasilkan asam piruvat
dan gliseraldehida 3 fosfat dengan bantuan enzim aldolasa (Gambar 2.3).
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Glukosa
ATP

heksokinase

ADP
Glukosa 6-fosfat
NAD
NADH2
6- fosfoglukonat

H2O

fosfoglukonat dehidrase

2keto-3deoksiglukonat 6-fosfat (KDGP)

Piruvat

gliseraldehid 3 fosfat
NAD
NADH2

CO2

2 ADP
2 ATP
Asetaldehid

NADH2

Piruvat
CO2

NADH
Etanol

Gambar 2.3. Skema jalur 2 keto-3 deosiglukonat 6-fosfat pada fermentasi
etanol oleh bakteri Zymomonas mobilis (Timotius dalam Restuti, 2014).
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C. Bioetanol
Bioetanol adalah etanol yang berasal dari berbagai sumber
karbohidrat pada tanaman yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari
dengan menggunakan bantuan mikroorganisme sebagai agen biologi
(Muin dkk., 2014). Bioetanol merupakan etanol yang berasal dari sumber
hayati. Bioetanol bersumber dari gula sederhana, pati, selulosa.
Berikut ini adalah reaksi penguraian gula menjadi etanol :

C6H12O6

2 C2H5OH + 2 CO2

bakteri/yeast

Glukosa

Etanol + Karbon dioksida (gas)

Etanol merupakan zat cair, tidak berwarna, berbau spesifik, mudah
terbakar dan menguap, dapat bercampur dalam air dengan segala
perbandingan (Retno dan Wasir, 2011).
Berikut ini sifat-sifat fisik etanol menurut Perry dalam Susilowati dan
Vosiani (2007) :
a. Rumus molekul

: C2H5OH

b. BM

: 46,07 gram/mol

c. Titik didih pada 760 mmHg : 78,4°C
d. Titik beku

: -112 °C

e. Bentuk

: cair

f. Warna

: tak berwarna

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
16

Pembuatan bioetanol melalui

2 tahapan yaitu gelatisasi

(sakarifikasi) dan fermentasi. Gelatisasi adalah proses pengubahan pati
menjadi glukosa dengan bantuan enzim dan beberapa perlakuan kimia
lainnya seperti perendaman menggunakan asam kuat (H2SO4), asam
klorida (HCl) dan sebagainya. Sementara itu, fermentasi adalah
pengubahan glukosa menjadi alkohol (etanol). Pembuatan etanol belum
selesai pada tahapan ini, setelah fermentasi alkohol hanya memiliki
kemurnian 30-40% dan belum dikategorikan fuel based etanol. Agar dapat
memperoleh etanol dengan kemurnian diatas 95%, maka etanol tersebut
harus melewati proses destilasi (Dewi, 2011).
Jika ditinjau dari sifat kimianya, etanol memiliki sifat polar karena
disebabkan oleh gugus hidroksilnya (R-OH). Seperti air, etanol dapat
membentuk ikatan hidrogen, karena adanya ikatan hidrogen ini maka
etanol mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari senyawa lain yang
mempunyai berat molekul yang sama. Etanol termasuk dalam golongan
asam lemah. Etanol merupakan produk biokonversi dari proses fermentasi.
Jumlah alkohol yang diproduksi tergantung dari jalurnya. Sebanyak 1214% alkohol dapat diproduksi secara cepat jika menggunakan jalur yang
tepat, walaupun laju produksi alkohol meningkat pada suhu yang lebih
tinggi (Fardiaz, 1989). Konsentrasi alkohol (kadar etanol) yang dihasilkan
dalam proses fermentasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang
digunakan dan kadar gula reduksi.
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Berdasarkan konsentrasi alkoholnya (kadar etanol), etanol terbagi
menjadi tiga tingkat, di antaranya:
a. Grade industri dengan kadar alkohol 90-94%
b. Netral dengan kadar alkohol 96-99,5%, Umumnya digunakan
untuk minuman keras atau bahan baku farmasi
c. Grade bahan bakar dengan kadar alkohol di atas 99,5% (Restuti,
2014).
Hambali et al. (2007) menyatakan bahwa berdasarkan manfaat dan
jenisnya, etanol digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :
1. Etanol prima
Etanol prima adalah etanol dengan mutu tinggi dengan kadar 9696,5 % (v/v), disebut juga etanol murni dengan kadar minyak fusel
yang sangat rendah (40 mg/L). Etanol ini biasanya digunakan untuk
minuman keras mutu tinggi, industri farmasi dan industri kosmetik.
2. Etanol teknis
Etanol teknis adalah etanol dengan kadar 92-94% (v/v) dan
memiliki kadar minyak fusel antara 15-30 mg/L. Biasanya
digunakan dalam memproduksi obat-obatan, bahan pelarut organik,
dan bahan baku spritus.
3. Etanol absolut
Etanol absolut adalah etanol dengan kadar yang sangat tinggi
99,5%(v/v) dan digunakan dalam industri untuk bahan bakar.
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D. Fermentasi
Fermentasi memiliki arti yang berbeda bagi seorang ahli biokimia
dan bagi seorang mikrobiologi industri.

Dari sisi arti biokimia

berhubungan dengan pembangkitan energi dengan proses katabolisme
senyawa-senyawa organik, yang berfungsi sebagai donor elektron dan
terminal electron accpetor. Sedangkan dari sisi mikrobiologi industri
fermentasi

berhubungan

menggunakan
Fermentasi

dengan

mikroorganisme

adalah

suatu

proses
sebagai

proses

produksi

produk

dengan

biokatalis

(Riadi,

2013).

penguraian

glukosa

yang tidak

menimbulkan bau busuk dan menghasilkan gas CO2. Suatu fermentasi
yang busuk merupakan fermentasi yang mengalami kontaminasi.
Fermentasi pembentukkan alkohol dari glukosa dilakukan oleh mikroba
seperti khamir, jamur dan bakteri (Putra dalam Restuti, 2014). Pada
umumnya dalam proses fermentasi alkohol digunakan khamir murni dari
strain Saccaromyces cerevisiae, selain itu dapat juga menggunakan bakteri
yaitu Zymomonas mobilis.
Pada fermentasi terjadi proses pemecahan gula-gula sederhana
menjadi etanol dengan melibatkan enzim yang berasal dari mikrobia.
Fermentasi dilakukan pada kisaran suhu 27-32°C. Saat fermentasi
berlangsung akan dihasilkan gas CO2 sebagai produk dan lumpur sebagai
limbahnya (Hambali, 2007). Syarat-syarat yang digunakan dalam memilih
mikrobia untuk fermentasi adalah produktif, tahan terhadap suhu tinggi,
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mempunyai pertumbuhan yang stabil, cepat beradaptasi terhadap media
yang difermentasi.
Pati yang terkandung dalam kulit pisang dapat diubah menjadi
alkohol, melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini mengurai glukosa
(gula sederhana) akan menghasilkan etanol dan CO2. Fermentasi etanol
dengan substrat pati terjadi dalam dua tahap yaitu sakarifikasi dan
fermentasi. Tahap sakarifikasi pati lebih dulu dihidrolisis menjadi gula
sederhana yang dapat difermentasi oleh khamir (Pelczar dan Chan,1988).
Sebelum itu pati terlebih dahulu mengalami likuifikasi sebelum masuk
pada tahap sakarifikasi. Pada tahap ini, pati dipecah menjadi ikatan α-1,4
glikosidik oleh enzim α-amilase pada bagian dalam rantai polisakarida
secara acak sehingga dihasilkan glukosa, maltosa, maltodekstrin dan αlimit dekstrin (Nikolov dan Reilly dalam Putri, 2011). α˗limit dekstrin
adalah oligosakarida yang terdiri dari empat atau lebih residu gula yang
semuanya mengandung ikatan α 1,6 dan tidak dapat dihidrolisis oleh
enzim α-amilase. Enzim α-amilase merupakan enzim yang secara khas
menghidrolisis pada bagian dalam dengan memproduksi oligosakarida dari
konfigurasi alfa yang memutus ikatan α-1,4 glikosidik pada amilosa,
amilopektin, dan glikogen. Ikatan α-1,6 glikosidik tidak dapat diputus oleh
α-amilase, tetapi dapat dibuat menjadi cabang-cabang yang lebih pendek.
Setelah terjadi likuifikasi, selanjutnya substrat akan mengalami proses
sakarifikasi oleh enzim glukoamilase. Glukoamilase adalah eksoenzim
yang berperan dalam memecah ikatan α-1,4 dengan melepaskan unit-unit
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glukosa dari ujung non reduksi molekul amilosa dan amilopektin untuk
memproduksi β-D-glukosa.
Menurut Fardiaz (1989), mekanisme fermentasi ini terdiri atas 2 tahap:
a. Pelepasan paling sedikit 2 pasang atom hidrogen menghasilkan
senyawa

karbon

lainnya

yang

lebih

mudah

teroksidasi

dibandingkan glukosa dan Pemecahan rantai karbon dari glukosa.
b. Terjadinya reduksi pada senyawa yang teroksidasi oleh hidrogen
yang terlepas pada tahap pertama dengan membentuk senyawa
yang merupakan hasil fermentasi.
Menurut Astuty dalam Muin (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi
fermentasi etanol antara lain mikroorganisme, media yang digunakan,
kadar gula reduksi, suhu, pH, dan CO2.
a. Mikroorganisme
Mikroorganisme yang mampu menguraikan pati atau senyawasenyawa polisakarida menjadi alkohol. Mikroba digunakan dalam
fermentasi etanol ini adalah Zymomonas mobilis. Bakteri ini
memiliki keunggulan dalam memproduksi etanol dibandingkan
dengan Saccharomyces cerevisiae.
b. Media yang digunakan
Media fermentasi harus steril dan mengandung nutrisi, seperti
unsur C (faktor karbohidrat), unsur N dan P (terdapat dalam
pupuk), dan mineral-mineral serta vitamin lainnya. Nutrisi ini
nantinya akan digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan
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perkembangbiakan dan dalam melakukan aktivitas, (Saroso dalam
Restuti, 2014).
c. Suhu
30- 40°C adalah suhu optimum pertumbuhan Zymomonas mobilis
dan

aktivitasnya

(Garrity

dalam

Kartikasari

dkk.,

2013).

Mikroorganisme yang ditumbuhkan pada suhu di atas suhu
optimumnya akan mengakibatkan protein dan enzim dalam selnya
mengalami

denaturasi

yang

berakibat

terhentinya

proses

metabolisme (Hidayat, dkk., 2006).
d. pH
pH yang dapat ditoleransi oleh Zymomonas mobilis antara 4,0-6,0
(Gunasekaran dkk., 1986). Untuk menjaga pH dalam medium
konstan, maka perlu ditambahkan zat-zat buffer misalnya asam
cuka, asam klorida dan sebagainya.
e. Volume inokulum
Volume inokulum yang diinokulasikan berdampak pada produk
etanol yang dihasilkan.

Selain itu, kondisi fisiologi inokulum dan kualitas substrat
pertumbuhan juga berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Kondisi fisiologi
inokulum tergantung pada faktor-faktor lingkungan, adanya mikrobia
kontaminan akan

sangat berpengaruh terhadap produk metabolit yang

dihasilkan dan menghambat proses fermentasi.
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E. Titrasi Iodometri
Titrasi merupakan metode untuk menganalisis konsentrasi suatu
larutan dengan cara menetesi (menambahi sedikit-sedikit) larutan standar
dengan larutan hasil standardisasi. Larutan standar adalah larutan yang
konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Berdasarkan kemurniannya
larutan standar dibedakan menjadi larutan standar primer dan larutan
standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan standar yang
memiliki tingkat kemurnian tinggi (konsentrasi diketahui dari massavolume larutan). Larutan standar sekunder adalah larutan standar yang
memiliki tingkat kemurnian relatif rendah sehingga konsentrasi diketahui
dari hasil standardisasi (Padmaningrum, 2008). Standardisasi larutan
merupakan penentukan konsentrasi larutan sekunder dengan cara
mentitrasi dengan larutan standar primer (Kenkel, 2003).
Pada titrasi iodometri secara tidak langsung, natrium tiosulfat
digunakan sebagai titran dengan indikator larutan amilum. Natrium
tiosulfat akan bereaksi dengan larutan iodin yang dihasilkan oleh reaksi
antara analit dengan larutan KI berlebih. Sebaiknya indikator amilum
ditambahkan pada saat titrasi mendekati titik ekivalen karena amilum
dapat membentuk kompleks yang stabil dengan iodin. Pengujian kadar
etanol menggunakan metode titrasi Iodometri merupakan metode analisis
kuantitatif volumentri secara oksidimetri dan reduksimetri melalui proses
titrasi. Titrasi oksidimetri adalah titrasi terhadap larutan zat pereduksi
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(reduktor) dengan larutan standar zat pengoksidasi (oksidator). Titrasi
reduksimetri adalah titrasi terhadap larutan zat pengoksidasi (oksidator)
dengan larutan standar zat pereduksi (reduktor). Larutan yang digunakan
dalam titrasi iodometri adalah larutan kalium dikromat (K2CrO7) 0,005787
M, asam sulfat pekat (H2SO4), Na-thiosulfat (Na2S2O3) 0,01 M dan larutan
kanji (pati). Dari larutan yang digunakan, larutan yang bersifat oksidator
adalah asam sulfat pekat, kalium dikromat; dan larutan yang bersifat
reduktor Na-thiosulfat. Kesetimbangan terjadi jika reaksi oksidasi dan
reduksi berlangsung serentak, dalam reaksi ini oksidator akan direduksi
dan reduktor akan dioksidasi (Padmaningrum, 2008).
Iodium termasuk oksidator dan apabila ditambahkan ion iodida
misalnya KI berlebihan dalam suasana asam atau netral, maka jumlah zat
reduktor yang mengalami oksidasi (I2) secara kuantitatif dapat ditentukan.
I2 dapat membentuk kompleks berwarna biru muda. Keadaan setimbang
ditandai dengan warna larutan berwarna biru muda.
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Tabel 2.2. Kelebihan dan kekurangan metode titrasi iodometri
No
1.

Kelebihan

Kekurangan

Penitaran berlangsung lebih cepat Penitarnya mudah terurai
karena titrat dan titran langsung oleh cahaya sehingga
bereaksi.

preparasi contoh harus
dilakukan terlebih dahulu.

2.

Penambahan kanji diawal titrasi.

Pada saat titrasi
dikhawatirkan kehilangan ion
yodium.

3.

Warna titik akhir lebih mudah Penentuan titik akhir titrasi
teramati

dari

tidak

menjadi biru.

berwarna berdasarkan warna (visual)
Kompleks dari iod amilum
agak sulit larut dalam air
Penguapan I2 dari larutan dan
oksidasi iodida oleh udara

F. Hasil penelitian yang relevan
Penelitian pembuatan bioetanol dari limbah ubi kayu dengan
kandungan pati 62,54% mampu menghasilkan etanol dengan kadar
73,35% (Arnata, 2009). Dalam penelitian pembuatan bioetanol yang
dilakukan Putri (2011) dengan berbahan baku biji durian dengan
kandungan pati 3% mampu menghasilkan etanol dengan kadar 0,2351%.
Produksi bioetanol berbahan dasar eceng gondok dengan kandungan pati
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4,1 % mampu menghasilkan etanol dengan kadar 0,27% (Merina dkk.,
2011). Penelitian pembuatan bioetanol dari biji alpukat dengan kandungan
pati 80,1% mampu menghasilkan etanol dengan kadar 15,100%

(Muin

dkk., 2012). Dalam penelitian pembuatan bioetanol dari biji durian dengan
kandungan karbohidrat 43,6% mampu menghasilkan etanol dengan kadar
1,61% (Minarni dkk., 2013).

Penelitian pembuatan bioetanol berbahan

kulit durian yang dilakukan Siregar (2013) dengan kandungan pati 5%
mampu menghasilkan etanol dengan kadar 40,59%. Produksi bioetanol
dari rumput laut (Eucheuma cottonni) yang memiliki kandungan
karbohidrat sebesar 35,57% mampu menghasilkan etanol dengan kadar
5,56% (Restuti, 2014).
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bioetanol di atas
adalah bahan-bahan yang banyak mengandung pati. Kulit pisang kepok
kuning juga banyak mengandung pati, sehingga kulit pisang ini mungkin
juga mampu menghasilkan bioetanol.

G. Kerangka berpikir
Keterbatasan energi merupakan salah satu permasalah dunia karena
konsumsi bahan bakar fosil yang semakin tinggi. Bioetanol adalah salah
satu bahan bakar alternatif nonfosil yang diperoleh dari proses fermentasi
biomassa yang mengandung pati dengan bantuan mikroorganisme. Limbah
kulit pisang kepok varietas kuning dalam jumlah banyak dialam dapat
meningkatkan keasaman tanah. Kulit pisang ini

belum banyak
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dimanfaatkan ternyata dapat digunakan sebagai substrat fermentasi
penghasil

bioetanol

karena

mengandung

pati

yang

tinggi.

Pati

dikonversikan menjadi glukosa dengan cara dihancurkan secara mekanik
mengunakan

blender.

Glukosa

yang

dihasilkan

digunakan

oleh

mikroorganisme dalam proses fermentasi. Kandungan glukosa dalam
substrat fermentasi akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam
menghasilkan bioetanol. Inokulum merupakan bakteri yang diinokulasikan
ke dalam medium fermentasi. Volume inokulum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 10 ml, 20 ml, dan 30 ml. Lama waktu fermentasi
ditentukan berdasarkan tahap akhir fermentasi yang ditandai dengan tidak
adanya gelembung udara yaitu 5 hari (70 jam) dengan kata lain 5 hari
adalah waktu fermentasi yang optimal untuk menghasilkan kadar etanol
yang tinggi. Alur kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukan pada
gambar 2.4.
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Kulit pisang kepok
varietas kuning
yang mengandung
pati

Keterbatasan energi
karena meningkatnya
konsumsi bahan bakar
fosil
Bahan bakar
nonfosil
Bioetanol

Bioetanol dari kulit pisang
kepok

Variasi inokulum
bakteri 10 ml, 20
ml, 30 ml

Hidrolisis pati menjadi
gula yang sederhana
dengan teknik mekanik
(diblender)

Glukosa (C6H12O6)n + Bakteri
Zymomonas mobilis
Fermentasi bioetanol
dengan lama waktu 60
jam (5 hari)
CO2
Etanol (C2H5OH)
Gb 2.4. Alur Kerangka Pemikiran
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H. Hipotesis
Volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis meningkatkan produksi
bioetanol yang dihasilkan dari fermentasi kulit pisang kepok (Musa
paradisiaca L.) varietas kuning
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Jenis penelitian merupakan jenis penelitian eksperimen

yang

dilakukan di laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta.

B. Batasan Penelitian
1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah kulit pisang
kepok (Musa paradisiaca L. var. Kepok Kuning) yang sudah
matang.
2. Fermentasi

menggunakan

bantuan

mikroorganisme

bakteri

Zymomonas mobilis yang diperoleh dari PAU Universitas Gadjah
Mada.
3. Pembuatan stater bakteri Zymomonas mobilis yaitu dengan 10 ose
bakteri yang telah direkultur dimasukkan ke dalam 200 ml NB
(Nutrien Broth)
4. Variasi volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis yang digunakan
adalah 10 ml, 20 ml dan 30 ml

29
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5. Metode fermentasi yang digunakan adalah metode fermentasi substrat
padat (SSF)
6. Pengujian kadar etanol dilakukan dengan metode titrasi Iodometri

C. Populasi dan sampel penelitian
1. Populasi
Populasi yang dipakai adalah kulit buah pisang (Musa paradisiaca)
varietas kuning.
2. Sampel
Sampel yang digunakan adalah kulit buah pisang kepok (Musa
paradisiaca) varietas kuning yang diperoleh dari penjual gorengan di
Paingan.

D. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2016 – Mei 2016 di
Laboratorium Biologi, Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA

E. Desain penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel kontrol : berat slurry (bubur) kulit buah pisang (Musa
paradisiaca) sebanyak 200 gr, suhu ruangan, kondisi fermentasi,
waktu fermentasi 5 hari (120 jam), usia kultur 24 jam.
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2. Variabel bebas : volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis.
Variasi

volume inokulum bakteri

Zymomonas mobilis

yang

digunakan adalah 10 ml, 20 ml, dan 30 ml. Pengulangan dilakukan
sebanyak 3 kali pada regenerasi kultur untuk melihat keseragaman
mikroorganisme yang tumbuh.
3. Variabel terikat : kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi kulit
pisang kepok (Musa paradisiaca L)
F. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan adalah gelas beker

1 L, blender merek

Miyako, gelas ukur, saringan, spatula, pipet volume, sarung tangan,
jarum ose, labu erlenmeyer 100 ml, termometer, autoclave merek
GEA model YX-2800, inkubator merek Memmert, tabung reaksi,
pengaduk, shaker merek Langzaam tipe I SW09, pisau, wajan,
baskom, timbangan digital merek Acis, ember, kertas almunium,
kertas payung, sumbatan, gelas ukur, kertas saring, penanggas merek
Hellbe, buret, penyangga.
2. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit buah pisang (Musa
paradisiaca), Nutrient Agar (NA), Nutrien Broth (NB), kultur murni
bakteri Zymomonas mobilis, kalium dikromat, Na-thiosulfat, tepung
kanji, kalium iodida, asam sulfat pekat dan akuades.
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G. Cara Kerja
Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu pre-treatment sampel,
penyiapan

inokulum,

fermentasi

menggunakan

Zymomonas

mobilis,

pengukuran kadar etanol dan pengujian pH.
1.

Pre-treatment
Tahap pre-treatment dilakukan secara mekanik. Kulit buah pisang
kepok kuning (Musa paradisiaca L) dibersihkan dan dicuci diair mengalir
hingga bersih. Pencucian ini bertujuan agar menghilangkan kotorankotoran yang masih menempel pada kulit buah. Setelah agak kering,
sampel kemudian dihaluskan dengan blender sehingga didapatkan slurry
(bubur) kulit pisang (lampiran 5). Setelah itu ditambahkan gula pasir
sebagai sumber glukosa sebanyak 200 gr pada 2 kg bubur kulit pisang
kepok kuning.

2.

Penyiapan inokulum dan fermentor
Kultur murni bakteri Zymomonas mobilis dikultur ulang pada agar
miring selama 24 jam dan kemudian dipindahkan ke media tumbuh
bakteri yang telah diperkaya yaitu Nutrien Broth (NB). NB dibuat dengan
cara 4 gram NB dilarutkan ke dalam 500 ml akuades. NB selanjutnya
disterilisasi pada temperatur 121° C selama 15 menit di dalam outoclave.
Hasil rekultur bakteri Zymomonas mobilis diambil sebanyak 10 jarum
ose dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer berisi 200 ml media NB yang
telah disterilisasi dan kemudian erlenmeyer tersebut dishaker (kocok)
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selama 24 jam pada kecepatan 120 rpm. Tahap ini dilakukan di
laboratorium Pendidikan Biologi.
Fermentor yang digunakan dalam proses fermentasi ini adalah botol
kaca berwarna gelap (lampiran 5). Sebelum digunakan, fermentor serta
kulit pisang sebagai substrat yang akan digunakan disterilisasi terlebih
dahulu pada temperatur 121°C selama 15 menit di dalam autoclave untuk
menghilangkan mikroorganisme kontaminan.
3.

Inokulasi dan proses fermentasi
Bakteri Zymomonas mobilis yang telah disiapkan secara hati-hati dan
aseptik kemudian diinokulasikan ke dalam fermentor yang berisikan kulit
pisang kepok (Musa paradisiaca L.) varietas kuning yang telah
disterilisasi dengan volume inokulum yang berbeda berdasarkan variabel
penelitian yaitu 10 ml, 20 ml dan 30 ml. Berat bubur kulit pisang kepok
varietas kuning sebagai media pertumbuhan adalah 200 gr. pH awal dan
temperatur proses fermentasi diatur menjadi 5 dan 30 °C serta kondisi
anaerob. Fermentor yang berisi media fermentasi tersebut ditutupi dengan
gabus (lilin mainan) yang dihubungkan dengan selang dan ujung selang
dimasukkan ke dalam air agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara
luar dan mengeluarkan CO2 (lampiran 5). Lama waktu fermentasi
diseragamkan yaitu berlangsung selama 120 jamdan diambil sampelnya
untuk diukur kadar etanol yang dihasilkan.
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4.

Pengukuran kadar etanol
Kadar etanol hasil fermentasi diukur secara kuantitatif menggunakan
metode titrasi iodometri. Kadar etanol fermentasi diukur secara kualitatif
dengan melihat adanya gelembung-gelembung pada gelas beker yang
berisi air saat proses fermentasi. Larutan reagen yang digunakan antara
lain larutan K2Cr2O7 0,005787 M, Na-thiosulfat 0,01 M, larutan pati dan
larutan KI. Untuk cara pembuatannya dapat dilihat pada lampiran 3.

5.

Pengukuran pH
pH diukur pada saat sebelum dan sesudah fermentasi dengan
menggunakan kertas lakmus. Pada saat pengukuran awal sebelum
fermentasi pHnya adalah 5 agar sesuai dengan pH optimun untuk
pertumbuhan bakteri Zymomonas mobilis. Setelah selesai fermentasi, nilai
pH diukur dengan cara mengambil ekstrak hasil fermentasi kemudian
kertas lakmus dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisikan ektrak
kemudian mencocokan warna pada kertas lakmus yang telah diujikan.

H. Teknik pengumpulan data
Untuk menentukan data yang diperlukan maka dibutuhkan teknik
pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh berfungsi
sebagai data obyektif dan tidak terjadi penyimpangan dari keadaan
sebenarnya. Adapun metode-metode yang diperlukan tersebut di antaranya
adalah:
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1. Pengukuran kadar etanol
Pengukuran kadar etanol menggunakan metode titrasi iodometri.
Sampel masing-masing perlakuan diambil 10 ml kemudian diencerkan
100 kali. Hasil pengenceran diambil 10 ml dan dimasukan ke dalam
erlenmeyer, kemudian ditambahkan 10 ml kalium dikromat 0,005787 M
kemudian dicampur hingga homogen, ditambahkan 4 ml asam sulfat pekat
dengan hati-hati, sambil digoyang. Erlenmeyer tersebut dimasukan dalam
penanggas air selama 15 menit dengan suhu 70°C kemudian didinginkan.
Indikator pati-KI ditambahkan dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya
dititrasi dengan larutan na-thiosulfat 0,01 M. Volume na-thiosulfat yang
diperlukan dicatat dan digunakan untuk perhitungan dalam analisis kadar
etanol. Dengan rumus sebagai berikut :

% Kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗˗ (1/6 V2.M2)} x BM x 3/2 x 100/Vs

Keterangan :
V1 = Volume K2Cr2O7
M1 = Molaritas K2Cr2O7
V2 = Volume titer Na-thiosulfat
M2 = Molaritas Na-thiosulfat
BM = berat molekul alkohol
Vs = Volume sampel
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2. Pengujian pH
Pengukuran pH pada sampel menggunakan pH meter dalam bentuk kertas
lakmus.

I. Cara analisis data
Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan statistik sederhana
dengan menghitung nilai rata-rata (mean) kadar etanol hasil pengujian dengan
metode titrasi serta pembuatan grafik.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Fermentasi dilakukan dengan variasi volume inokulum bakteri
Zymomonas mobilis dengan metode Solid State Fermentation (SSF). Hasil
fermentasi diuji kadar etanolnya dengan metode titrasi iodometri.
Didapatkan hasil dengan kadar etanol pada sampel sebagai berikut
(perhitungan pada lampiran 4) :
Table 4.1 Kadar etanol pada Sampel
Variasi volume

Volume

inokulum

Na-thiosulfat

10 ml

35,9 ml

2,59 %

20 ml

58,4 ml

27,22 %

30 ml

49,7 ml

17,25 %

37

Kadar etanol (v/v)
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Kadar etanol % (v/v)

30
25
20
15
10
5
0
10 ml

20 ml

30 ml

Volume inokulum Z mobilis

Gb 4.1. Grafik pengaruh volume inokulum terhadap kadar etanol
Grafik di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi volume
inokulum maka semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan. Pada volume
inokulum 30 ml kadar etanol menurun karena aktifitas Zymomonas mobilis
terhambat oleh kurangnya nutrisi yang terkandung dalam media fermentasi
(substrat).
Dari hasil uji pH pada sampel sebelum dan sesudah fermentasi
dengan menggunakan kertas lakmus didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.2 hasil pengujian pH pada sampel sebelum dan sesudah fermentasi
Variasi volume inokulum

Sebelum fermentasi

Sesudah fermentasi

10 ml

5

5

20 ml

5

4,33

30 ml

5

4,66
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B. Pembahasan
Pembuatan alkohol pada umumnya menggunakan Saccharomyces
cerevisiae dengan berbagai metode fermentasi. Dalam perkembangan
bioteknologi ditemukan bakteri yang mampu memproduksi etanol lebih
baik dari S. cerevisiae yaitu Zymomonas mobilis. Bakteri ini mampu
memproduksi alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan S. cerevisiae, dan
lebih resisten terhadap kadar etanol yang tinggi. Untuk mendapatkan
kultur Z. mobilis yang masih aktif pada fase pertumbuhan eksponensial
dilakukan regenerasi kultur bakteri. Hasil rekultur bakteri Z.mobilis usia
24 jam ( gambar 4.2 ) dimasukkan ke dalam media Nutrien Broth (NB)
sebagai media tumbuh dan sebagai stok inokulum. Fermentasi bioetanol
ini dilakukan dengan variasi volume inokulum. Inokulum merupakan
mikroorganisme yang diinokulasikan ke dalam medium fermentasi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi
adalah inokulum, lama fermentasi, suhu, pH dan nutrisi.
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Gambar 4.2. Hasil pengecatan gram negatif bakteri Zymomonas
mobilis yang telah direkultur 24 jam dengan perbesaran 1000x
Limbah kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L) yang diperoleh
dari penjual gorengan di daerah Pasar Stan diberikan pre-treatment berupa
pencucian untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit,
kemudian diblender hingga berbentuk bubur (slurry). Proses ini dilakukan
agar memperoleh substrat dengan luas permukaan yang besar sehingga
kontak antara bahan dan mikroorganisme dapat berlangsung secara
optimum

serta

substrat

kulit

pisang

kepok

menjadi

homogen

(Kusumaningati dkk., 2013). Substrat hasil penghancuran berupa bubur
(slurry) berwarna hitam kecoklatan, hal ini disebabkan oleh getah pada
kulit

pisang kepok

tersebut.

Walaupun

substrat

tersebut

masih

mengandung getah, tetapi tidak mempengaruhi proses ataupun hasil
fermentasi. Sebelum digunakan sebagai media fermentasi, bubur (slurry)
kulit pisang kepok diuji pHnya untuk mengetahui kesesuaian bahan
sebagai media fermentasi agar proses fermentasi dapat berlangsung secara
optimal. Pada awal pengukuran pH sebelum perlakuan, pH bubur (slurry)
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kulit pisang kepok adalah 7. Jika ditinjau kisaran pH optimal untuk
pertumbuhan bakteri Zymomonas mobilis akan tumbuh optimal jika pH
substrat media adalah 4-6 yaitu dalam keadaan asam (Albert, dkk. 2015)
sehingga peneliti menambahkan asam cuka (CH3COOH) sebanyak 10 ml
hingga mencapai pH 5. Penambahan asam cuka ini tidak berpengaruh pada
kadar etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kulit pisang kepok
yang digunakan berasal dari tandan yang sama dan memiliki tingkat
kematangan buah yang sama, sehingga dapat diperkirakan memiliki
kandungan glukosa yang sama. Peneliti tidak mengukur kandungan
glukosa pada bubur (slurry) kulit pisang kepok karena keterbatasan alat
dan bahan yang dimiliki laboratorium. Proses fermentasi membutuhkan
glukosa sebagai sumber karbon, penambahan glukosa yang cukup dan
sesuai dengan kondisi medium meningkatkan aktivitas mikroorganisme.
Peningkatan aktivitas mikroorganisme tentunya berbanding lurus dengan
peningkatan produksi etanol yang dihasilkan. Penelitian kadar etanol yang
dilakukan Restuti (2014) dengan bahan baku rumput laut Eucheuma
cottonii ini ditambahkan glukosa sebanyak 150 gram/L dan kadar etanol
yang dihasilkan pada perlakuan dengan penambahan glukosa adalah
24,35%, Oleh karena itu pada penelitian ini ditambahkan konsentrasi gula
sebanyak 100 gram/L sehingga dapat menjadi gula sederhana sebagai
substrat fermentasi etanol.
Pengujian pH pada sampel dilakukan dengan menggunakan pH
meter pada saat sebelum dan sesudah fermentasi. Seperti yang telah
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dijelaskan sebelumnya, pH awal sebelum fermentasi adalah 5 untuk setiap
perlakuan. Sedangkan pH pada saat sesudah fermentasi bervariasi yaitu
pada perlakuan volume 10 ml, pHnya 5; 20 ml, pHnya 4,33; dan 30 ml,
pHnya 4,66 (tabel 4.2). Pada volume inokulum 20 ml sebagai volume
inokulum yang optimal nilai pHnya adalah 4,33. Etanol termasuk dalam
golongan asam lemah sehingga pada hasil pengujiannya, nilai pH bersifat
asam. Pada pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH meter
berupa kertas lakmus. Seperti yang diketahui, tingkat ketelitian pada kertas
lakmus sangat kecil karena hanya menyamakan warna dibandingkan
dengan pH meter digital sehingga disarankan dalam mengukur pH pada
cairan menggunakan pH meter digital dengan tingkat ketelitian yang
relatif besar.
Pengujian kadar etanol menggunakan metode titrasi iodometri
yaitu sampel setiap perlakuan diambil sebanyak 1 ml kemudian diencerkan
dengan 100 ml akuades. Pengenceran adalah proses penambahan pelarut
yang tidak diikuti terjadinya reaksi kimia sehingga berlaku hukum
kekekalan massa. Hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum dan
sesudah reaksi adalah tetap. Hasil pengenceran tersebut diambil lagi 10 ml
lalu ditambahkan 10 ml kalium dikromat (K2CrO7) 0,005787 M kemudian
dihomogenkan selanjutnya ditambahkan asam sulfat pekat (H2SO4)
sebanyak 2 ml.

Saat ditambahkan asam sulfat pekat, erlenmeyer terasa

panas karena reaksi asam sulfat pekat dengan air yang menimbulkan panas
karena asam sulfat merupakan agen pengoksidasi kuat pada larutan. Hal
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ini membuktikan bahwa pada sampel terindikasi larutan alkohol yang
bercampur dengan air. Alkohol dioksidasi menjadi aldehida dengan
pemanasan terbentuk asam karboksilat, dimana K2CrO7 sebagai oksidator
mengalami reduksi dari Cr2+ menjadi Cr3+ yang ditandai dengan terjadinya
perubahan warna dari bening menjadi kuning kehijauan dan dengan
pemanasan terbentuk warna kuning (lampiran 5).

Selanjutnya larutan

tersebut dipanaskan di dalam penanggas air dengan suhu 70°C. Suhu yang
digunakan adalah 70°C karena titik didih alkohol adalah 78,4°C. Jika suhu
penanggas air melebihi titik didih alkohol maka alkohol akan menguap.
Setelah dingin kemudian dititrasi dengan Na-thiosulfat 0,01 M (Na2S2O3)
hingga berwarna kuning muda kemudian ditambahkan indikator pati-KI
sebanyak 1 ml kemudian diamati perubahan warna biru muda (lampiran
5). Penambahan indikator pati-KI dimaksudkan agar amilum tidak
membungkus iodin karena akan menyebabkan amilum sukar dititrasi dan
dapat membentuk kompleks yang stabil dengan iodin. Pada titrasi
iodometri setelah penambahan H2SO4 dan KI harus segera ditutup plastik.
Hal ini berfungsi agar I2 yang terbentuk tidak menguap keluar sehingga
menyebabkan kesalahan titrasi. Selain itu penambahan indikator amilum
harus pada saat larutan berwarna kuning muda karena apabila tidak maka
akan terbentuk kompleks berwarna kuning yang sulit hilang yang berarti
membutuhkan Na2S2O3 yang lebih banyak dari yang dibutuhkan sehingga
kesalahan titrasinya semakin besar (Wijayanti dan Sunardi, 2011).
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Kadar etanol adalah parameter yang menunjukkan tingkat atau
kualitas dari etanol. Kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi
tergantung dari jenis mikroorganisme yang digunakan, kadar gula dan
faktor lingkungan lainnya. Gula merupakan faktor penting bagi sel bakteri
sebagai sumber energi dan karbon untuk metabolisme yang pada akhirnya
akan berpengaruh terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Proses
fermentasi merupakan proses penguraian glukosa yang menghasilkan
suatu produk baru tanpa adanya oksigen sehingga sering disebut respirasi
anaerob. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa menjadi etanol dengan
melibatkan enzim yang berasal dari mikroorganisme yang digunakan
sehingga dapat dipahami bahwa etanol dihasilkan dari sistem metabolit
mikroorganisme. Z. mobilis melakukan peristiwa penguraian glukosa
(glikolisis) kemudian glukosa diubah menjadi piruvat melalui jalur
Entmer-Doudoroff (ED). Jalur metabolisme ini hanya menghasilkan 1 mol
ATP tiap mol glukosa sehingga Z. mobilis menguraikan glukosa dengan
kecepatan

tinggi

supaya

menghasilkan

cukup

energi

untuk

pertumbuhannya. Etanol diperoleh dari dekarbosilasi piruvat menjadi
asetaldehid dan reduksi aseltadehid menjadi etanol. Kadar etanol sebagai
hasil dari beberapa perlakuan volume inokulum dapat dilihat pada tabel
4.1.
Dari gambar 4.1. grafik pengaruh volume inokulum terhadap kadar
etanol dapat dijelaskan bahwa pada volume inokulum 10 ml kadar etanol
yang dihasilkan masih sedikit yaitu 2,59% sedangkan terjadi peningkatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
45

pada sampel dengan volume inokulum 20 ml dengan kadar etanol 27,22%
tetapi terjadi penurunan pada perlakuan dengan volume inokulum 30 ml
yaitu kadar etanol sebesar 17,25%. Volume inokulum yang lebih tinggi
mengindikasikan semakin banyak populasi bakteri Z. mobilis yang
melakukan fermentasi dan akibatnya kadar etanol yang dihasilkan semakin
banyak.
Pada fermentasi volume inokulum 10 ml, populasi Z. mobilis
sangat sedikit untuk dapat memproduksi etanol. Hal ini dapat diduga
karena Z. mobilis belum optimal dalam memanfaatkan glukosa untuk
metabolisme tubuh, karena populasi bakteri yang diinokulasikan sangat
sedikit untuk kadar glukosa pada substrat media yang digunakan. Terlebih
saat akhir waktu fermentasi, masih terlihat beberapa gelembung udara
yang keluar walaupun tidak sebanyak dan tidak mencolok seperti hari-hari
sebelumnya. Apabila populasi bakteri sedikit akan mengakibatkan
pengurangan kecepatan fermentasi (Setiawati, 2013). Hal ini juga
dijelaskan Retno dan Wasir (2011) bahwa volume inokulum yang terlalu
sedikit akan berakibat pada tingkat produktivitas dari mikroorganisme
yang

digunakan,

yaitu

proses

fermentasi

belum

selesai

dalam

memanfaatkan sumber energi dan makanan pada media pertumbuhan serta
dibutuhkan waktu fermentasi yang cukup lama.
Kadar etanol paling tinggi terdapat pada hasil fermentasi media
dengan volume inokulum 20 ml. Hal ini karena populasi Z. mobilis yang
diinokulasi

dapat

memanfaatkan

glukosa

pada

substrat

media
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pertumbuhan

(slurry

kulit

pisang kepok)

secara

optimal

dalam

memproduksi etanol. Nutrien yang tersedia digunakan dengan baik dan
menghasilkan zat-zat metabolik secara maksimum. Penambahan inokulum
bisa

meningkatkan

kadar

etanol

karena

mikroorganisme

bisa

memanfaatkan glukosa yang banyak. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan Santi (2008) menyatakan bahwa makin banyak inokulum yang
ditambahkan maka semakin besar etanol yang dihasilkan dan kadarnya
pun makin tinggi. Akan tetapi mengalami penurunan dan mendekati
konstan pada penambahan 7 % inokulum dari volume inokulum yang
optimal karena gula yang diubah telah habis sehingga tidak berdampak
lagi. Hal ini juga berlaku saat volume inokulum ditambahkan menjadi 20
ml yang merupakan volume inokulum yang optimal. Perbandingan volume
inokulum

yang

digunakan

dengan

substrat

media

adalah

1:10,

perbandingan ini ideal dalam memproduksi etanol karena ditinjau dari
kebutuhan nutrisi setiap sel bakteri Z. mobilis dengan lama waktu
fermentasi 7 hari. Pada pengujian kadar etanol menggunakan titrasi
iodometri pada perlakuan ini, salah satu sampel perlakuan variasi volume
inokulum 20 ml yang diujikan ketika ditambahkan H2SO4 pekat
menunjukan indikator warna yang diamati berbeda atau lebih pekat dari
sampel-sampel yang lain (lampiran 5). Hal ini diduga disebabkan ketika
larutan dipanasan pada penanggas air mendidih (95° C) yang seharusnya
bersuhu 70° C sehingga mengakibatkan reaksi eksoterm yaitu reaksi yang
menyebabkan adanya transfer kalor dari sistem ke lingkungan (pemuaian).
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Titik didih etanol adalah 78° C sehingga dapat dikatakan bahwa saat
pemanasan etanol mengalami penguapan.
Berdasarkan hasil analisa didapatkan etanol dari fermentasi kulit
pisang kepok (Musa paradisiaca) varietas kuning dengan metode Solid
State Fermentation (SSF) tertinggi dengan kadar 27,22% dengan volume
inokulum sebanyak 20 ml. Kadar etanol yang dihasilkan bergantung pada
kadar glukosa dalam hal ini gula reduksi sehingga sebelum dilakukan
fermentasi, peneliti berinisiatif untuk menambahkan konsentrasi glukosa
sebanyak 100gram/L. Peneliti juga melakukan fermentasi pada bubur kulit
pisang kepok tanpa menambahkan glukosa (kontrol) dengan volume
inokulum sebanyak 20 ml sebagai pembanding pada perlakukan variasi
volume inokulum 20 ml, setelah dilakukan pengujian ternyata kadar etanol
2,09% (Lampiran 4). Hal ini menunjukkan bahwa kadar etanol yang
dihasilkan suatu bahan akan meningkat seiring dengan meningkatnya
konsentrasi glukosa begitupun sebaliknya.
Pada perlakuan dengan volume inokulum 30 ml kadar etanol yang
dihasilkan menurun. Hal ini diakibatkan oleh kandungan glukosa dan
nutrien di dalam substrat media sedikit karena selama fermentasi
berlangsung, glukosa telah habis digunakan mikroorganisme dalam proses
metabolisme dalam tubuh untuk dikonversikan menjadi etanol. Penurunan
kadar etanol juga dapat disebabkan karena terjadi penumpukan toksin
akibat

kekurangan

nutrien.

Selain

penumpukan

toksin

terjadi

ketidaksetimbangan antara jumlah sel bakteri dan nutrien yang terkandung
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dalam media sehingga mengakibatkan kompetisi dan akhirnya memasuki
fase kematian (death phase) lebih awal. Jika metabolisme bakteri yang
digunakan dalam fermentasi etanol terganggu dapat menghambat
pembelahan dan aktivitas fermentasi sel, yang mengakibatkan jumlah
kadar etanol yang dihasilkan sedikit. Seperti yang telah dijelaskan di atas,
ketika ditambahkan volume inokulum memang sangat berdampak pada
produksi alkohol yang dihasilkan. Namun perlu ditinjau juga keberadaan
glukosa yang akan digunakan oleh mikroorganisme dalam hal ini bakteri
Zymomonas mobilis dalam melakukan metabolisme. Apabila volume
inokulum ditambahkan lagi dan tidak disertai dengan penambahan glukosa
maka akan terjadi penurunan bahkan mendekati konstan hasil produksi
dalam hal ini kadar etanol. Sehingga pada hasil pengujian kadar etanol
pada variasi volume inokulum 30 ml kadar etanolnya hanya 17,25 %
berkurang sebanyak 9,97% dari perlakuan variasi volume inokulum 20 ml
yaitu dengan kadar etanol 27,22 %.
Kadar etanol dari penelitian ini pun masih rendah untuk dijadikan
bahan bakar alternatif bioetanol harus memiliki kadar sekitar 95-96%.
Untuk mendapatkan bioetanol hingga kadar 95-96% dapat dilakukan
melalui cara destilasi bertingkat dan diuji dengan menggunakan
kromatografi gas (GC) ataupun High Perform Liquid Cromatograph
(HPLC). Peneliti tidak melakukan destilasi bertingkat dan menguji dengan
menggunakan kromatogarfi gas (GC) ataupun High Perform Liquid
Cromatograph (HPLC) karena keterbatasan penelitian.
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Bioetanol dengan kadar 95% ini sudah dapat dijadikan bahan bakar
alternatif namun belum bisa dicampurkan dengan bensin karena masih ada
kandungan airnya sekitar 3-4%. Bioetanol untuk dijadikan bahan bakar
yang dapat dicampurkan dengan bensin harus memiliki kadar 100%, dapat
diperoleh dengan cara membuang kandungan air dalam etanol hasil
destilasi terlebih dahulu melalui proses yang disebut dehidrasi (Bustaman,
2008). Selanjutnya etanol murni (absolut) tersebut dapat dicampurkan
dengan bensin sebagai bahan bakar kendaraan dengan perbandingan 10%
bioetanol dicampur dengan 90%. Bensin dengan pencampuran etanol 10%
dan bensin 90% sering disebut Gasohol E-10, gasohol merupakan
singkatan dari gasoline (bensin) dan etanol. Etanol absolut memiliki angka
oktan (ON) 117 sedangkan Premium hanya 87-88. Gasohol E-10 secara
proposional memiliki ON 92 atau setara Pertamax (Sofyan, 2012).
Pencampuran bioetanol sampai 24% masih dapat digunakan untuk mobil
bensin konvensional, namun lebih dari itu harus menggunakan mobil
khusus yang dilengkapi sensor dan panel otomatis yang dapat mengatur
mesin untuk menggunakan campuran bensin-bioetanol pada komposisi
berapapun (Bustaman, 2008).
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C. Keterbatasan Penelitian
1 Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif
dan statistik sederhana dengan menghitung nilai rata-rata (mean)
kadar etanol setiap perlakuan dengan 3 ulangan.
2 Penggunakan satu variabel penelitian yaitu volume inokulum
sehingga tidak bisa menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor
lain yang

mempengaruhi kadar etanol yang dihasilkan oleh

substrat.
3 Pengujian kadar etanol dengan menggunakan titrasi Iodometri
dengan melibatkan larutan pereduksi dan larutan pengoksidasi.
Kadar etanol yang diuji menggunakan titrasi iodometri sangat
bergantung pada titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan
warna pada titrat (visualisasi).
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil Penelitian Pengaruh Volume Inokulum Pada Produksi Bioetanol dari
Kulit Pisang Kepok Kuning (Musa paradisiaca L.) menggunakan Bakteri
Zymomonas Mobilis Dengan Metode Solid State Fermentation (SSF) dapat
memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Kulit pisang kepok
kuning yang berpotensi menghasilkan bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai
bahan baku untuk memproduksi bioetanol sebagai sumber energi alternatif.
Penerapan aplikasi dalam dunia pendidikan khususnya pada proses
pembelajaran di sekolah, penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam materi
Katabolisme Karbohidrat pada kelas XII semester I khususnya pada KD 3.2 dan
4.2. Pembelajaran akan dirancang agar siswa dapat melakukan percobaan
berkaitan dengan pembuatan bioetanol dari kulit pisang menggunakan bakteri
Zymomonas mobilis.
Kegiatan pembelajaran di SMA khususnya dalam kegiatan merencanakan
dan melakukan percobaan, akan dilakukan praktikum agar siswa lebih memahami
materi. Kegiatan praktikum yang dikemas dalam proyek penelitian sederhana.
Proyek penelitian didesain dalam tugas kelompok, dalam penelitian ini
divariasikan pada variabel bebas yaitu volume inokulum bakteri. Proyek
penelitian ini dilakukan di luar jam pelajaran sebagai pendalaman materi, namun
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tetap terintegrasi dengan teori. Siswa akan mendapatkan bimbingan guru dalam
melakukan penelitian.
Output yang diharapkan juga berupa laporan penelitian dalam format
jurnal yang bermanfaat sebagai bahan literatur siswa maupun masyarakat terkait
pemanfaatan kulit pisang kepok penghasil bioetanol. Kegiatan pembelajaran
seperti terlampir pada silabus dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seperti terlampir pada Lampiran 2.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pengolahan

data

dapat

disimpulkan bahwa : volume inokulum bakteri Zymomonas mobilis
meningkatkan kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi kulit pisang
kepok (Musa paradisiaca L) dengan metode Solid State Fermentation
(SSF) dengan kadar etanol tertinggi yaitu 27,22 % pada volume inokulum
20 ml.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa
saran sebagai berikut :
1.

Dapat dilakukan penelitian dengan variasi penambahan limbah nanas
pada substrat sehingga diperoleh kadar etanol yang lebih maksimal.

2.

Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji kadar etanol
dengan membandingkan substrat kulit pisang.

3.

Dapat dilakukan penelitian untuk teknik pencucian bagian dalam kulit
pisang mudah terhidrolisis.

4.

Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji kadar etanol kulit
pisang kepok dengan menggunakan kromatografi gas (GC) atau High
Perform Liquid Cromatograph (HPLC)
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Silabus Mata Pelajaran
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/Semester

: XII/I

KI 1

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

:

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

:

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

:

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

1.1 Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang struktur dan fungsi
DNA,

gen dan

dalam

kromosom

pembentukan

dan

Kegiatan Pembelajaran

Katabolisme Katabolisme Karbohidrat
karbohidrat

Mengamati
 Menonton video/gambar

 Mengkaji literatur tentang

kemampuan
bioproses

katabolisme karbohidrat,
dalam

mengamati

Buku



menit

Biologi

Mencari
informasi

kelas XII
 Buku

/LKS

pada

ilmiah

4 x 45 

karbohidrat

proses

pikir

Tugas

kerja

pengaturan

pola

bahan

katabolisme

menghasilkan energi

mengagumi

waktu

memerlukan dan

serta

dan

Media, alat,

tentang

sifat

1.2 Menyadari

Alokasi

tentang aktivitas yang

pewarisan

mahluk hidup

Penilaian

protein dan lemak
Menanya
 Menggali siswa untuk

Portofolio
 Laporan

 Peralatan
Laboratori

percobaan

um untuk

(format dan

percobaan

isi laporan)

fermentasi

bertanya tentang apa beda
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1.3 Peka

dan

peduli

permasalahan
hidup,

terhadap
lingkungan

menjaga

dan

fermentasi dan respirasi?

 Termasuk proses manakah  Sikap ilmiah
dari metabolisme kedua

dalam
diskusi dan

menyayangi

lingkungan

proses diatas?

sebagai

manifestasi

Mengumpulkan data

pengalaman

ajaran

agama

yang dianutnya

2.1 Berperilaku

 Diskusi tentang proses
katabolisme (respirasi

ilmiah:

teliti,

Observasi

mengerjakan
projek
penelitian

aerob dan fermentasi)

Test

menyangkut bahan,

 Konsep

tekun, jujur sesuai data dan

proses, tempat

katabolisme

fakta,

disiplin,

berlangsung dan hasilnya

dan

jawab,

dan

observasi

tanggung

peduli

dan

dalam

eksperimen,

 Membandingkan kedua

keterkaitan

proses dan menyimpulkan

antara

apa kelebihan dan

katabolisme

mengajukan pertanyaan dan

kekurangan antara kedua

karbohidrat,

berargumentasi,

proses diatas

protein dan

berani

dan

lingkungan,
bekerjasama,

santun

dalam

peduli

gotong royong,
cinta

damai,

 Melakukan percobaan

lemak

fermentasi alkohol

berpendapat secara ilmiah dan
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kritis, responsif dan proaktif

menggunakan bakteri

dalam melakukan pengamatan

Zymomonas mobilis

dan

percobaan

di

dalam

kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium

diri dan lingkungan dengan

keselamatan

prinsip
kerja

melakukan

 Mengolah data hasil
percobaan, dan

2.2 Peduli terhadap keselamatan

menerapkan

Mengasosiasikan

saat
kegiatan

menyimpulkan tentang
proses katabolisme
Mengkomunikasikan
 Menyususn laporan hasil
percobaan fermentasi

pengamatan dan percobaan di
laboratorium

dan

di

lingkungan sekitar
3.2 Memahami

peran

enzim

dalam proses metabolisme dan
menyajikan
proses

data

tentang

metabolisme

berdasarkan hasil investigasi
dan

studi

literatur

untuk
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memahami

proses

pembentukan

energi

pada

makhluk hidup
4.2 Melaksanakan percobaan dan
menyusun

laporan

hasil

percobaan tentang cara kerja
enzim, fotosintesis, respirasi
anaerob secara tertulis dengan
berbagai media
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Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/I

Pertemuan

: 1 dan 2

Alokasi waktu

: 4 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI. 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI. 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI. 3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif

berdasarkan rasa ingin

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
64

KI. 4

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indikator

KD 1.3. Peka dan peduli terhadap
permasalahan

lingkungan

menjaga

dan

lingkungan

sebagai

pengalaman

ajaran

1.3.1.

hidup,

menyayangi

Menjaga

dan

tanaman

dan

melestarikan
hewan

di

lingkungan sekitar

manifestasi
agama

yang

dianutnya
KD 2.1. Berperilaku ilmiah : teliti,
jujur

terhadap

data

dan

fakta,

disiplin, tanggung jawab dan peduli

2.1.1.

Menunjukkan perilaku teliti
dalam mengerjakan soal pada
LKS yang diberikan

dalam observasi dan eksperimen, 2.1.2. Menunjukkan perilaku jujur
berani

dan

santun

mengajukan

pertanyaan

dalam
dan

dalam

melaporkan

hasil

diskusi

berargumentasi, peduli lingkungan, 2.1.3. Menunjukkan

perilaku

gotong royong, bekerjasama, cinta

kerjasama saat mengerjakan

damai, berpendapat secara ilmiah

LKS

dan kritis, responsif dan proaktif

proyek penelitian

dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan
percobaan

pengamatan
di

dalam

dan
kelas/

maupun

melakukan
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laboratorium maupun di luar kelas/
laboratorium
KD 3.2. Memahami peran enzim
dalam

proses

menyajikan
metabolisme

metabolisme

data

tentang

berdasarkan

3.2.1.

proses

pengertian

katabolisme

dan

proses 3.2.2. Mendeskripsikan
hasil

perbedaan

katabolisme

investigasi dan studi literatur untuk
memahami

Menjelaskan

karbohidrat,

lemak, dan protein

pembentukan 3.2.3. Menjelaskan

energi pada makhluk hidup

perbedaan

respirasi dan fermentasi
3.2.4. Menguraikan tentang proses
respirasi aerob dan fermentasi

KD 4.2. Melaksanakan percobaan
dan

menyusun

laporan

hasil

4.2.1.

Melaksanakan
fermentasi

percobaan tentang cara kerja enzim,

menggunakan

fotosintesis, respirasi anaerob secara

mobilis

tertulis dengan berbagai media

percobaan

4.2.2. Menyusun

alkohol
Zymomonas

laporan

hasil

proyek percobaan fermentasi
alkohol

menggunakan

Zymomonas mobilis

C. Tujuan Pembelajaran
1.3.1.1.

Melalui kegiatan refleksi, siswa dapat menunjukan sikap peduli
dalam menjaga dan melestarikan tanaman dan hewan di lingkungan
sekitar

1.3.1.2.

Melalui kegiatan refleksi siswa mampu menunjukan rasa syukur
dengan melestarikan tanaman dan hewan di lingkungan sekitar

2.1.1.1.

Dengan mengikuti panduan dalam LKS siswa mampu menunjukan
perilaku teliti dalam mengerjakan soal pada LKS yang diberikan

2.1.2.1.

Setelah melakukan proyek penelitian, siswa dapat menunjukan
perilaku jujur dalam melaporkan hasil diskusi
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2.1.3.1.

Selama melakukan percobaan siswa dapat menunjukan sikap
kerjasama dalam kelompok

2.1.3.2.

Setelah mengerjakan

LKS

siswa dapat menunjukan sikap

kerjasama dalam kelompok
3.2.1.1.

Setelah mengkaji pustaka, siswa mampu menjelaskan pengertian
katabolisme

3.2.2.1.

Dengan pengkajian pustaka, siswa mampu mendeskripsikan
perbedaan katabolisme karbohidrat, lemak dan protein

3.2.3.1.

Setelah mengkaji pustaka siswa mampu menjelaskan perbedaan
respirasi dan fermentasi

3.2.4.1.

Melalui studi pustaka, siswa dapat membandingkan tentang
perbedaan proses respirasi aerob dan fermentasi dengan membuat
mindmap

4.2.1.1.

Dengan mengikuti panduan dalam LKS siswa dapat melakukan
percobaan fermentasi alkohol menggunakan Zymomonas mobilis

4.2.2.1.

Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis hasil
percobaan fermentasi alkohol menggunakan Zymomonas mobilis

D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran


Pendekatan



Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif



Metode pembelajaran : Diskusi Kelompok, tanya-jawab, eksperimen dan

: Scientific

ceramah.

E. Alat, Sumber dan Bahan Belajar
1. Alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran :
a. Laptop
b. Viewer
Alat yang dibutuhkan dalam percobaan :
a. Blender
b. Inkubator
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c. Botol berwarna gelap
d. Alat-alat mikrobiologi
e. Mikroskop
f. Api bunsen
g. Kertas saring
h. Autoclave
i. Tabung reaksi
j. Selang penutup fermentor
2. Bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran :
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Materi ajar (Powerpoint)
Bahan yang dibutuhkan dalam percobaan :
a. Media pertumbuhan bakteri : NA (Nutrient agar) dan NB
(Nutrient Broth)
b. Kultur murbi bakteri Zymomonas mobilis
c. Substrat kulit pisang kepok kuning
3. Sumber belajar :
a. Buku siswa Biologi SMA kelas XII, Kurikulum 2013 Penerbit
Erlangga
b. Informasi dari berbagai sumber, misalnya:

jurnal tentang

fermentasi alkohol, koran, artikel, buku sumber lainnya dan
internet.
c. Gambar/charta
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F. Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke-1
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses Scientific

Pendahuluan

Guru meminta salah satu siswa untuk

(10 menit)

memimpin do’a, kemudian mengecek
kehadiran siswa

a. Apersepsi

Guru menampilkan gambar bahan bakar
fosil (bensin, minyak tanah, solar, batu
bara, dsb)

b. Motivasi

Guru bertanya “kalian tahu apa ini?
Berasal dari manakah ini? Apakah bisa
diperbaharui atau tidak? Lalu apa yang
terjadi jika semua gambar yang tadi
ditampilkan itu sudah tidak ada lagi atau
musnah?”

c. Orientasi

Guru menayangkan tujuan/ruang lingkup
materi

yang

akan

dibahas.

Guru

mengatakan “baik, setelah pembelajaran
ini berakhir, kalian diharapkan dapat
merencanakan
katabolisme
dimanfaatkan

percobaan

karbohidrat
untuk

tentang

yang

dapat

memenuhi

kebutuhan bahan bakar alternatif”
d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti
(70 menit)

 Guru menjelaskan tentang pengertian Penataan

materi

katabolisme secara umum serta jenis- yang sistematis
jenis katabolisme.
 Guru mengkoordinasikan siswa dalam
kelompok kecil yang terdiri dari 4-5
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orang
 Siswa dalam kelompok mengkaji Mengamati
literatur

tentang

katabolisme

karbohidrat, katabolisme protein dan
katabolisme lemak.
 Siswa

menonton

pembuatan

video

alkohol

tentang

dari

bahan

organik
 Diajukan pertanyaan :

Menanya

o Fakta/fenomena

apa

yang

kalian lihat dari video yang
ditampilkan?
o Menanyakan

termasuk

kategori (jenis) katabolisme
apakah peristiwa yang barusan
dilihat?
 Siswa berdiskusi menjawab pertayaan Menalar
terkait berdasar pemahaman mereka
setelah

menonton

video

dan

pengkajian literatur
 Siswa

menganalisis

katabolisme Mencoba

karbohidrat, katabolisme protein dan
katabolisme
berpanduan

lemak
pada

dengan
LKS

yang

dibagikan
 Perwakilan

kelompok

diminta Mengkomunikasikan

mempresentasikan hasil diskusinya,
kelompok lain menanggapi

 Guru memberi klasifikasi bila ada
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yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang
sudah benar
Penutup
(10 menit)
a. Merangkum

Siswa diminta menyimpulkan apa yang
telah dipelajari hari ini

b. Evaluasi

Siswa menjawab beberapa pertanyaan
terkait materi yang dibahas

c. Refleksi

Siswa
manfaat

diminta

mengungkapkan

yang

diperoleh

apa

setelah

mempelajari materi katabolisme

d. Arahan/tindak
lanjut

Siswa diminta untuk mempelajari tentang
materi yang akan dibahas dan dilakukan
proyek

penelitian

pada

pertemuan

berikutnya (katabolisme karbohidrat =
fermentasi alkohol) serta menyiapkan
bahan yang akan digunakan pada saat
penelitian nantinya

Pertemuan ke-2
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

Guru mengucapkan salam dan

(10 menit)

meminta salah satu siswa untuk
memimpin do’a. Guru mengecek
kehadiran siswa

a. Apersepsi

Ditanyakan mengenai konsep-

Proses Scientific
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konsep

terkait

dipelajari

yang

pada

telah

pertemuan

sebelumnya,

misalnya

katabolisme

karbohidrat,

pembuatan

cuka,

pembuatan

alkohol

b. Mengecek

Ditanyakan mengenai kesiapan

kesiapan

tiap kelompok untuk melakukan

siswa

proyek penelitian

c. Orientasi

Guru

menayangkan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai
pada pertemuan hari ini. Guru
mengatakan

“baik,

setelah

pembelajaran ini berakhir kalian
diharapkan

dapat

melakukan

percobaan

mampu

terampil

menganalisis

dan
serta

menyimpulkan hasil percobaan
yang telah dilakukan secara lisan
dan

tertulis

dengan

menggunakan tatacara penulisan
ilmiah yang benar ”
Kegiatan Inti
(75 menit)

 Guru

meminta

siswa

berkumpul dalam kelompok
 Guru membagikan LKS pada Mengamati
masing-masing

kelompok

sebagai pedoman melakukan
praktikum
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 Guru memberikan pengarahan Memberitahukan
awal tentang langkah-langkah langkah-langkah
yang harus dilakukan peserta kegiatan
didik pada saat praktikum dan
hasil yang ingin diperoleh
dari praktikum
 Guru meminta siswa untuk
menyiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan untuk
praktikum

dan

mulai

melakukan praktikum
 Siswa
praktikum
apapun

hasil Mengumpulkan data

mencatat
(mencatat
yang

hal

berkaitan

dengan prosedur dan hasil
selama praktikum)
 Guru

meminta

salah

satu Mengkomunikasikan

kelompok mempresentasikan
laporan sementara
 Guru memberi jeda waktu
untuk presentasi, selanjutnya
berkata : “Oke, sudah bagus Meninjau kembali
sekali

hasil

presentasinya.

Dari presentasi teman-teman
kalian tadi apa ada yang
punya pendapat lain?”
 Guru menulis dipapan tulis Merangkum
ada yang dikatakan oleh siswa

Penutup
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(5 menit)
a.

Refleksi

Siswa diminta mengungkapkan
apa

manfaat

setelah

yang

diperoleh

melakukan

proyek

b. Arahan/tindak penelitian
lanjut

Siswa diminta membaca buku/
sumber lain tentang materi yang
akan dibahas pada pertemuan
berikutnya (Anabolisme)

G. Penilaian
Aspek
Sikap

Teknik
Observasi

Instrumen
Lembar

Observasi

penilain

afektif
Pengetahuan

Ketrampilan

Non Tes

Portofolio

Tes

Tes uraian

Observasi kinerja

Lembar Observasi Ketrampilan
praktikum

H. Lampiran
1. LKS
2. Instrumen penilaian
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LEMBAR KERJA SISWA I

A. Judul

: Katabolisme

B. Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian katabolisme
2. Siswa mampu mendeskripsikan perbedaan katabolisme karbohidrat,
lemak dan protein
3. Siswa mampu menjelaskan perbedaan respirasi dan fermentasi
C. Alat dan bahan :
1. Gunting
2. Lem
3. Alat tulis
4. Karton/charta
5. puzzle

D. Prosedur

:

Kegiatan A
1. Cermati potongan puzzle dalam kotak yang dibagikan pada kelompok
2. Susunlah potongan puzzle itu menjadi satu siklus yang utuh
3. Identifkasikanlah jenis fase tersebut!
4. Deskripsikanlah fase tersebut!
5. Tuliskan pada lembaran yang telah disiapkan
6. Presentasikanlah di depan kelas
Kegiatan B
1. Dalam kotak terdapat 1 kartu konsep tentang katabolisme.
2. Lengkapilah charta yang berada di depan papan tulis!
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E. Hasil

:

Siklus : ……
Deskripsi :

Nama Kelompok :
1.

..........................................

2. ...........................................
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
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LEMBAR KERJA SISWA II

A. Judul

: Fermentasi Alkohol menggunakan Zymomonas mobilis

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat melakukan percobaan fermentasi alkohol menggunakan
bakteri Zymomonas mobilis
2. Siswa

dapat

menganalisis

hasil

percobaan

fermentasi

alkohol

menggunakan Zymomonas mobilis
C. Alat dan Bahan
a. Alat
1. Blender
2. Inkubator
3. Botol berwarna gelap
4. Alat-alat mikrobiologi
5. Mikroskop
6. Api bunsen
7. Kertas saring
8. Autoclave
9. Tabung reaksi
10. Penutup fermentor dan selang
11. Erlen meyer
12. Shaker
13. Timbangan digital
14. Kertas almunium
b. Bahan
d. Media pertumbuhan bakteri : NA (Nutrient agar) dan NB (Nutrient
Broth)
e. Kultur murni bakteri Zymomonas mobilis
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f. Kulit pisang kepok kuning

D. Cara kerja
1. Timbanglah kulit pisang kepok sebanyak 1 kg
2. Cucilah kulit pisang kepok hingga bersih, kemudian keringkan dengan
suhu ruangan
3. Haluskanlah kulit pisang kepok dengan menggunakan blender
sehingga mendapatkan slurry (bubur) kulit pisang kepok
4. Timbanglah bubur kulit pisang kepok sebanyak 200 gram dan
dimasukkanlah ke dalam botol berwarna gelap yang telah di sterilkan
5. Ambillah biakan Zymomonas mobilis dalam Nutrien Broth (NB)
sebanyak 10 ml, 20 ml dan 30 ml menggunakan gelas ukur secara
aseptis dan hati-hati kemudian masukkan kedalam bubur kulit pisang
kepok yang telah disterilisasi menggunakan autoclave dengan 121°C
selama 15 menit
6. Tutuplah botol menggunakan penutup botol dan selang kemudian
dilapisi dengan lilin mainan (plastisin).
7. Masukkanlah ujung selang kedalam gelas beaker berisikan akuades
kemudian fermentasi selama 1 minggu
8. Setelah

masa fermentasi, hasil fermentasi disaring kemudian diuji

kadar etanol
9. Catatlah hasil uji kadar etanol pada tabel yang telah disediakan
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E. Hasil
Tabel hasil pengukuran kadar etanol pada kulit pisang kepok

No

Volume inokulum

Kadar etanol

(bakteri Zymomonas

(v/v)

Keterangan

mobilis)
1.
2.
3.

F. Kesimpulan

Nama Kelompok :
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. ......................................................
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Soal
1. Jelaskan pergertian katabolisme secara umum ! (3)
2. Sebutkanlah perbedaan macam-macam reaksi katabolisme berdasarkan
tahapan, substrat, tempat dan hasil ! (5)
3. Sebutkan 5 ciri-ciri fermentasi! (5)
4. Tuliskanlah reaksi dalam fermentasi alkohol! (4)
5. Sebutkan 6 faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi! (3)
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Pedoman penskoran latihan soal
Nomor

Kunci jawaban

Skor

Soal
1

Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi

3

senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian
senyawa ini menghfasilkan atau melepaskan energi berupa ATP
yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme
mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk
sintesis molekul lain, dan menyediakan energi kimia yang
dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel.

2

Tahapan

Tempat

Substrat

Hasil

5

2ATP, 2Asam
Glikolisis

Sitoplasma

C6H12O6

piruvat, 2NADH

Mitokondria

Asam piruvat

Asetil CO-A

mitokondria

Asetil CO-A

NADH2 + ATP

Membran dalam

NADH2 dan

30ATP + 4ATP

mitokondria

FADH2

+ H2O+ CO2

Glukosa

-

Dekarboksilasi
oksidatif

Matriks
Siklus asam sitrat

Transpor elektron

Matriks
Siklus krebs

3

mitokondria

a. Terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen
b. Terjadi proses glikolisis
c. Tidak terjadi penyaluran elektron ke Siklus Krebs dan Transpor
Elektron
d. Energi (ATP) yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan
Respirasi aerob
e. Menggunakan mikroorganisme sebagai bioreaktornya

5
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4

5

2CH3COCOOH → 2CH3CH2OH + 2CO2 + 28 kkal

a. Suhu

4

3

b. Jenis substrat
c. Suplai oksigen
d. Kadar gula reduksi
e. Mikroorganisme
f. pH

Total skor

=

20

100
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Lembar Pengamatan Observasi Ketrampilan Praktikum
No.

Tingkat Kemampuan

Aspek yang Dinilai
1

1.

Menyiapkan alat dan bahan praktikum

2.

Menggunakan alat sesuai fungsinya

3.

Melakukan praktikum dengan benar

4.

Menyusun data hasil praktikum

5.

Membersihkan alat

6.

Mengembalikan alat-alat pada tempatnya

2

3

4

Jumlah
Keterangan:

1:

Kurang

2:

Cukup

3:

Baik

4:

Baik Sekali

Lembar Penilaian Observasi Ketrampilan Praktikum

No.

Aspek yang dinilai

Nama Siswa
1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
dsb

=

100

Jumlah
5

6

Skor

Nilai
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Instrumen
tugas portofolio membuat laporan hasil praktikum pembuatan bioetanol dari
kulit pisang kepok
Ruang Lingkup

1. Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan praktikum bentuk
makalah pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok

2. Laporan hasil praktikum dikumpulkan selambat-lambatnya satu minggu
setelah peserta didik mendapatkan data akhir.
Uraian Tugas Protofolio
1. Buatlah laporan praktikum Biologi pembuatan bioetanol dari kulit pisang
kepok
2. Laporan praktikum meliputi:


Judul



Tujuan



Dasar Teori



Alat dan Bahan



Cara Kerja



Hasil Pengamatan



Pembahasan



Kesimpulan



Daftar Pustaka
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Rubrik Penilaian Portofolio Terhadap Laporan Praktikum
No
1

Kriteria
Struktur laporan
a. Judul
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang

Skor

5

dipraktekkan, ditulis dengan huruf kapital semua
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang

3

dipraktekan
tetapi huruf kapital ditulis pada awal kalimat saja
Menulis judul kegiatan sesuai dengan materi yang

2

dipraktekkan
tetapi ditulis dengan huruf kecil semua
b. Tujuan
Menyebutkan tujuan dengan benar dan lengkap, sesuai KI dan

5

KD
Menyebutkan tujuan benar sesuai KI dan KD

3

Menyebutkan tujuan tetapi tidak sesuai KI dan KD

1

c. Dasar Teori
Memuat secara keseluruhan materi yang sudah dipraktekkan,

20

isi relevan dengan materi yang dipraktekkan
Memuat 70% materi yang sudah dipraktekkan, isi relevan

15

sesuai dengan materi yang dipraktekkan
Memuat 50% materi yang sudah dipraktekkan, isi relevan

10

sesuai dengan materi yang dipraktekkan
d. Alat dan Bahan
Mencatat alat dan bahan dengan lengkap dan benar sesuai

5

dengan yang sudah dipraktekkan
Mencatat 70% alat dan bahan benar tetapi tidak lengkap dan

3

sesuai dengan yang sudah dipraktekkan
Mencatat 50% alat dan bahan dan tidak sesuai dengan yang
sudah dipraktekkan

1
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e. Cara Kerja
Menulis cara kerja secara urut, lengkap sesuai yang

5

dipraktekkan
Mencatat cara kerja secara urut tetapi tidak lengkap dan

3

sesuai dengan yang dipraktekkan
Mencatat cara kerja tidak urut tetapi sesuai dengan yang

2

dipraktekkan
f. Hasil Pengamatan
Disajikan dalam bentuk tabel dan sesuai dengan yang

10

dipraktekkan dengan disertai keterangan yang benar
Disajikan dalam bentuk tabel, sesuai dengan yang

7

dipraktekkan tetapi keterangan 75% benar
Disajikan dalam bentuk tabel, sesuai dengan yang

5

dipraktekkan tetapi keterangan 50% benar
g. Pembahasan
Membahas secara keseluruhan sesuai dengan tujuan

30

praktikum yang sudah dipraktekkan, kalimat mudah
Membahas sekitar 70% sesuai dengan tujuan praktikum yang

25

sudah dipraktekkan, kalimat mudah dipahami
Membahas sekitar 50% sesuai dengan tujuan praktikum yang

20

sudah dipraktekkan dan kalimat mudah dipahami
h. Kesimpulan
Kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum,

5

ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami
Kesimpulan benar dan merupakan jawaban tujuan praktikum

3

tetapi kalimat terlalu panjang
Kesimpulan bukan merupakan jawaban tujuan praktikum

1

i. Daftar Pustaka
Mengambil dari sumber buku minimal 3 dan sesuai dengan

5

dasar teori yang dipaparkan
Mengambil dari sumber buku hanya 2 dan sesuai dengan
dasar teori yang dipaparkan

3
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Mengambil dari sumber buku hanya 1 dan sesuai dengan

1

dasar teori yang dipaparkan
2.

Isi Laporan
Isi lengkap (memuat dan membahas semua hal yang sudah

5

diamati)

3.

Isi 70% memuat dan membahas hal yang sudah diamati

4

Isi 50% memuat dan membahas hal yang sudah diamati

3

Cara Penyajian Laporan
Laporan disajikan dalam bentuk makalah, diketik dengan

5

rapi, menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12
Laporan disajikan dalam bentuk makalah, diketik dengan

4

rapi, menggunakan huruf Times New Roman ukuran
sembarang
Laporan disajikan seadanya (tidak dalam bentuk makalah,

2

tidak dijilid), ditulis tangan/diketik menggunakan huruf
selain Times New Roman ukuran sembarang

Lembar Penilaian Portofolio
Aspek yang dinilai
No.

Nama Siswa

Struktur Laporan

Isi Laporan

Jumlah
Penyajian
Laporan

1.
2.
3.
4.
5.
Dst

N=

100

Skor

Nilai
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Kriteria penilaian :
Nilai 85 – 100

= A (Sangat Baik)

Nilai 70 – 84

= B (Baik)

Nilai 55 – 69

= C (Cukup)

Nilai 50 – 54

= D (Kurang)

Nilai 0 – 49

= E (Sangat Kurang)
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Penilaian Afektif
Tujuan

: Mengukur sikap siswa dalam proses pembelajaran

Kelas/semester

: XII/1

Materi

: Katabolisme

No

Nama siswa

Aspek penilaian

urut

Ketelitian dalam

Kejujuran

Kerjasama dalam

percobaan
1

2

3

× 100 %

Skor =
Kriteria penilaian :
Nilai 85 – 100

= A (Sangat Baik)

Nilai 70 – 84

= B (Baik)

Nilai 55 – 69

= C (Cukup)

Nilai 50 – 54

= D (Kurang)

Nilai 0 – 49

= E (Sangat Kurang)

kelompok
4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Rubrik Penilaian Afektif

Aspek penilaian
Ketelitian
percobaan

Kriteria penilaian

dalam Jika

melakukan

percobaan

Skor
dengan

benar,

4

Jika melakukan percobaan dengan benar namun

3

pengambilan data tepat.

pengambilan data kurang tepat
Jika

melakukan

percobaan

kurang

benar,

2

Jikan melakukan percobaan dengan kurang benar,

1

pengambilan data kurang tepat

dan tidak melakukan pengambilan data
Jujur
percobaan

dalam Jika mengumpulkan data dan menyajikan data

4

sesuai dengan fakta
Jika mengumpulkan data sesuai dengan fakta

3

namun tidak menyajikan data sesuai dengan fakta
Jika tidak mengumpulkan dan menyajikan data

2

sesuai dengan fakta
Jika tidak mengumpulkan dan tidak menyajikan

1

data sesuai fakta
Kerjasama

dalam Jika aktif dalam kelompok percobaan, mau

kelompok

melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan,
sering

membantu/menolong

sesama

4

anggota

kelompok yang kesulitan, menghargai teman
kelompok
jika aktif dalam kelompok percobaan, mau

3

melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan,
sering

membantu/menolong

sesama

anggota

kelompok terkadang menghargai teman kelompok
jika aktif dalam kelompok percobaan, terkadang

2
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melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan,
terkadang membantu/menolong sesama anggota
kelompok

namun

tidak

menghargai

teman

kelompok
Jika tidak pernah aktif dalam kelompok percobaan,
tidak pernah mau melakukan tugas sesuai dengan
kesepakatan, tidak pernah membantu/menolong
sesama anggota kelompok dan tidak menghargai
teman kelompok

1
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Lampiran 3
Cara Pembuatan larutan reagen untuk Titrasi Iodometri

1. Larutan K2Cr2O7 0,005787 M
 Timbang K2Cr2O7 0,005787 M sebanyak 1,7025 gram dan
dilarutkan dalam 1 liter akuades
 Aduk hingga homogen
2. Larutan NaS2O3 0,01 M
 Timbang NaS2O3 0,01 M sebanyak 2,482 gram kemudian
dilarutakan kedalam 1 liter akuades
 Standarisasi dengan larutan K2Cr2O7
3. Larutan Pati
 Larutkan 1 gram pati dalam 100 ml akuades
 Aduk hingga homogen
 Panaskan selama 1 menit dengan suhu 50°C
4. Larutan KI
 Larutkan 3 gram KI kedalam 100 ml akuades
 Panaskan selama 1 menit dengan suhu 50°C
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Lampiran 4

Perhitungan Uji Kadar Etanol menggunakan Metode Titrasi Iodometri

1.

Volume inokulum 10 ml
P11; volume Na-thiosulfat = 38,2 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 38,2 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,06366) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,005796 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 3,99 %

P12 ; Volume Na-thiosulfat = 36,4 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 36,4 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,06066) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,00279 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 1,92 %
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P13 ; Volume Na-thiosulfat = 33,1 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 33,1 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,05516) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,00271 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 1,86 %

2.

Volume inokulum 20 ml
P21; volume Na-thiosulfat = 47,9 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 47,9 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,07983) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,02196 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 15,15 %
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P22; volume Na-thiosulfat = 84,1 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 84,1 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,14016) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,08229 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 56,78 %

P23; volume Na-thiosulfat = 43,2 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 43,2 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,072) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,01413 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 9,74 %

3.

Volume inokulum 30 ml
P31; volume Na-thiosulfat = 45,7 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
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% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 45,7 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,07616) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,01829 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 12,62 %

P32; volume Na-thiosulfat = 51,2 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 51,2 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,08533) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,02746 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 18,94 %
P33; volume Na-thiosulfat = 52,3 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 52,3 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,08716) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,029296 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 20,21 %
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4.

Kontrol = tanpa gula dan volume inokulum 20 ml
Volume Na-thiosulfat = 32,9 ml
% kadar etanol (mg/100ml) = {(V1.M1) ˗ (1/6.V2.M2)} x BM x 3/2 x
100/Vs
% kadar etanol (mg/100ml) = {(10 . 0,005787) ˗ (1/6 . 32,9 .0,01)} x 46
x 3/2 x 100/10
% kadar etanol (mg/100ml) = (0,05787)-(0,05483) x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 0,00303 x 690
% kadar etanol (mg/100ml) = 2,09 %
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Bubur kulit pisang kepok
kuning

NB sebelum diberi biakan
bakteri Zymomonas
mobilis

Fermentor yang
disterilisasi

NB setelah diberi biakan
bakteri Zymomonas mobilis
dan digojok selama 24 jam
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Bubur kulit pisang kepok
kuning pada proses
fermentasi

Terlihat gelembung saat
terjadi proses fermentasi

Gelembung yang keluar dari
selang fermentor

Salah satu hasil akhir
fermentasi (ekstrak)

Larutan-larutan yang
digunakan dalam titrasi

Larutan setelah
diberikan H2SO4
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Salah satu perlakuan yang
memimiliki warna yang
lebih pekat dari yang lain
setelah dipanaskan

Proses titrasi

Warna larutan
setelah dipanaskan

Indikator warna biru muda
menandakan keadaan setimbang
(titik akhir titrasi)

