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Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum   : Persiapan Bahan Baku Bioetanol 

Pertemuan   : 1 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan persiapan bahan baku bioetanol dari bahan 

bergula dan umbi-umbian. 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan cara mengambil nira dan membuat 

tepung umbi-umbian untuk bahan baku bioetanol. 

Dasar Teori:  

 Bioetanol merupakan alkohol yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang 

mengandung gula, pati dan serat. Bahan baku bioetanol berasal dari bahan bergula seperti 

nira (tebu, aren, kelapa), bahan berpati (serealia, sagu, umbi-umbian) dan bahan 

berlignoselulosa. Bahan yang berupa gula/nira dapat digunakan secara langsung untuk 

fermentasi bioetanol, sedangkan bahan berpati dan berlignoselulosa dapat digunakan 

setelah diubah menjadi gula melalui proses hidrolisis. Sebelum proses hidrolisis 

dilakukan bahan-bahan tersebut perlu dilakukan pengecilan ukuran untuk mempermudah 

proses. Kegiatan ini biasanya disebut dengan persiapan bahan baku. 

Umbi-umbian seperti ubi kayu dan ubi jalar banyak mengandung pati sehingga 

sesuai digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Sebelum digunakan sebagai bahan baku, 

perlu adanya penanganan umbi untuk memudahkan proses pengolahan. Proses 

pembuatan bioetanol dapat dilakukan pada umbi-umbian dalam bentuk segar, maupun 

dalam bahan setengah jadi, misalnya dalam bentuk tepung. Tepung umbi-umbian untuk 

proses pembuatan bioetanol berbeda dengan tepung yang biasa digunakan sebagai bahan 

pangan, meskipun tepung bahan pangan juga bisa diolah menjadi bioetanol. Serat pada 

ubi kayu tidak perlu dibuang pada tepung yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol 

karena akan terkonversi menjadi gula pada proses pengolahan secara asam.   

 

 

 



Alat dan Bahan: 

Alat: pisau, mesin pemeras tebu, ember, pengupas kulit ari umbi-umbian, pemarut, 

pengering, penepung 

Bahan: tebu, ubi kayu, ubi jalar, air. 

 

Prosedur Kerja: 

a. Pemerasan nira tebu: 

1. Bersihkan tebu lonjoran dari daun, tanah dan akar. 

2. Potong tebu lonjoran menjadi beberapa bagian dan kupas kulitnya. 

3. Lakukan pemerasan tebu kupas untuk diambil niranya menggunakan mesin 

pemeras tebu.  

4. Tambahkan air imbibisi setelah pemerasan pertama dilakukan. 

5. Lakukan penimbangan di setiap proses untuk mengetahui neraca massanya. 

b. Pembuatan tepung umbi-umbian: 

1. Bersihkan umbi-umbian dari kotoran dengan dicuci, ubi kayu dikupas kulit 

arinya. 

2. Kecilkan ukuran umbi-umbian dengan diparut. 

3. Jemur hasil parutan sampai kering. 

4. Tepungkan hasil pengeringan.  

5. Lakukan penimbangan bahan disetiap proses. 

Tugas Mahasiswa: 

Buat laporan kegiatan proses persiapan bahan baku bioetanol dari tebu dan umbi-

umbian disertai dengan berat bahan tiap proses. Bahaslah mengapa kegiatan tersebut 

perlu dilakukan untuk pembuatan bioetanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum    : Hidrolisis enzimatis tepung umbi 

Pertemuan     : 2 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan metode-metode hidrolisis untuk 

menghasilkan larutan gula dari bahan berpati. 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses hidrolisis bahan berpati secara 

enzimatis. 

 

Dasar Teori:  

  Konversi tepung menjadi gula sederhana dilakukan dengan proses hidrolisis 

secara asam dan enzimatis. Hidrolisis enzimatis bersifat lebih alami dan ramah 

lingkungan, melakukan proses hidrolisis secara spesifik. Enzim adalah biomolekul 

berupa protein yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi 

tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia organik. Sebagian besar enzim bekerja 

secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam 

senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang 

bersifat tetap. Sebagai contoh, enzim α-amilase hanya dapat digunakan pada proses 

perombakan pati menjadi glukosa. 

Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah substrat, suhu, 

keasaman, kofaktor dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH (tingkat 

keasaman) optimum yang berbeda-beda karena enzim adalah protein, yang dapat 

mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Di luar suhu atau pH yang 

sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya akan mengalami 

kerusakan. Hal ini akan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Kerja 

enzim juga dipengaruhi oleh molekul lain. Inhibitor adalah molekul yang menurunkan 

aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah yang meningkatkan aktivitas enzim. Banyak 

obat dan racun adalah inihibitor enzim. 

Dalam proses hidrolisis pati secara enzimatis, terdapat beberapa enzim 



penghidrolisis pati yang bekerja spesifik yaitu ikatan glikosidik yang diputus, pola 

pemutusan, aktivitasnya dan spesifitas substrat serta produk yang dihasilkan.  Tingginya 

keragaman jenis pati dan spesifiknya kerja enzim penghidrolisis pati, maka produk yang 

dibentuk akan mempunyai komposisi karbohidrat yang beragam. Beberapa jenis enzim 

yang sering digunakan dalam menghidrolisis pati yaitu: α-amilase, β-amilase, pullunase, 

dan amiloglukosidase (AMG) yang memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan 

lainnya. 

 

Enzim alfa amilase 

Enzim alfa-amilase, atau yang biasa disebut juga 1,4-alpha-D-glucan 

glucanohydrolase (karena hanya memotong pada ikatan α1,4 pada ikatan glikosida), biasa 

juga disebut pancreatic alpha-amilase adalah salah satu enzim yang berperan dalam 

proses degradasi pati, sejenis makromolekul karbohidrat. Struktur molekuler dari enzim 

ini adalah α-1,4-glukanohidrolase. Bersama dengan enzim pendegradasi pati lain, 

pululanase, α-amilase termasuk ke dalam golongan enzim kelas 13 glikosil hidrolase. 

Alpha-amilase ini memiliki beberapa sisi aktif yang dapat mengikat 4 hingga 10 molekul 

substrat sekaligus sehingga proses hidrolisisnya lebih cepat. 

Alfa-amilase pada umumnya aktif bekerja pada kisaran suhu 25 OC hingga 95 OC. 

Penambahan ion kalsium dan klorida dapat meningkatkan aktivitas kerja dan menjaga 

kestabilan enzim ini. Alfa-amilase akan memotong ikatan glikosidik α-1,4 pada molekul 

pati (karbohidrat) sehingga terbentuk molekul-molekul karbohidrat yang lebih pendek. 

Hasil dari pemotongan enzim ini antara lain maltosa, maltotriosa, dan glukosa. Kerja 

enzim ini bersifat endo enzim yaitu memotong ikatan α1,4 glikosida pada amilosa 

ataupun amilopektin dari dalam dan memotong secara acak, enzim ini juga bekerja pada 

pati yang telah tergelatinisasi. Alfa amilase biasa juga disebut sebagai liquifying enzim, 

karena enzim alfa amilase bekerja pada proses liquifikasi yg memecah pati menjadi rantai 

yg lebih pendek. 

Enzim α-amilase yang diisolasi dari bacillus subtilis sangat stabil pada suhu 

tinggi. Tergantung kepada pemanfaatannya, suhu optimum untuk enzim ini adalah 70-90 

OC. pada suhu rendah, enzim ini masih cukup stabil meskipun pada pH dibawah 6. 

Walaupun demikian enzim ini tidak dapat dihadapkan pada pH dibawah 5. Pada suhu 70 

OC enzim ini dengan cepat kehilangan aktivitasanya jika pH dibawah 6. Namun pada suhu 



tersebut enzim ini cukup stabil dalam kisaran antara 6-10. Kondisi optimum untuk proses 

hidrolisis pati dalam industri adalah pH 6-6,5.  

 

Enzim beta-amilase 

Merupakan enzim golongan hidrolase yang digunakan dalam proses sakarifikasi 

pati. Sakarifikasi banyak berperan dalam permecahan makromolekul karbohidrat. 

Pemecahan makromolekul karbohidrat ini akan menghasilkan molekul karbohidrat rantai 

pendek. 

           Beta-amilase akan memotong ikatan glikosidik pada gugus amilosa, amilopektin, 

dan glikogen. Amilosa merupakan struktur rantai lurus dari pati, sedangkan amilopektin 

merupakan struktur percabangan dari pati. Hasil pemotongan oleh enzim ini akan 

didominasi oleh molekul maltosa dan beta-limit dekstrin. Dalam industri pangan, 

pembentukan senyawa beta-limit dektrin seringkali dihindari karena membentuk 

viskositas atau kekentalan yang terlalu pekat. 

Enzim beta-amilase sama halnya dengan alfa amilase yang memotong ikatan α-

1,4 glikosidik, namun proses pemotongannya sangat lambat, dan hanya memotong 2 unit 

glukosa setiap potongannya, dan memotong satu-persatu dari ujung terluar amilosa atau 

amilopektin. Jika beta amilase memotong pati rantai lurus maka produk akhir dari 

pemotongan enzim beta amilase  

yaitu maltose dan maltotriosa dengan rasio 99:1%. Enzim beta-amilase banyak ditemukan 

pada tanaman tingkat tinggi, seperti gandum, ubi, dan kacang kedelai. Di samping itu, 

beta-amilase juga dapat ditemui pada beberapa mikroorganisme, antara lain 

Pseudomonas, Bacillus, Streptococcus, dan Clostridium thermosulfurigenes.  

 

Enzim Amiloglukosidase (AMG)/glukoamilase 

AMG merupakan salah satu enzim yang berperan dalam proses sakarifikasi pati. 

Serupa dengan enzim beta-amilase, glukoamilase dapat memecah struktur pati yang 

merupakan polisakarida kompleks berukuran besar menjadi molekul yang berukuran 

kecil. Kelebihan enzim ini yaitu selain memutus ikatan α1,4 glikosoda, juga memutus 

ikatan α1,6 glikosida. Enzim ini bersifat eksoenzim. Pada umumnya, enzim ini bekerja 

pada suhu 45-60 °C dengan kisaran pH 4,5-5,0. Produk akhir yang dihasilkan dari enzim 

ini yaitu glukosa. Enzim ini memiliki peranan yang cukup besar di dalam metabolisme 



energi di berbagai jenis organisme. Oleh karena itu, enzim ini banyak ditemukan pada 

beragam jenis tanaman dan mikroorganisme, seperti Saccharomyces, Endomycopsis, 

Aspergillus, Penicillium, Mucor, dan Clostridium. 

 

Alat dan Bahan: 

Alat: timbangan/neraca, beker glass/ elen meyer, panci biasa, kompor (pemanas), 

pengaduk, pipet, gelas ukur, jerigen, dll. 

Bahan: tepung umbi-umbian, air/aquades, enzim α-amylase, AMG. 

Prosedur kerja dan tugas Mahasiswa: 

1. Ukur kadar gula hasil hidrolisis menggunakan handrefraktometer. 

2. Buat laporan kelompok yang isinya mengacu pada: 

a. Jelaskan dengan bagan alir dan perhitungan proses pengenceran H2SO4 yang 

anda lakukan.  

b. Sebutkan metode  hidrolisis yang anda lakukan pada praktikum dan jelaskan 

tahapan proses hidrolisis tersebut lengkap dengan spesifikasi kerja dan 

waktunya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum   : Hidrolisis asam tepung umbi-umbian menjadi gula 

sederhana bahan baku bioetanol 

Pertemuan   : 3 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan metode-metode hidrolisis untuk 

menghasilkan larutan gula dari bahan berpati. 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses hidrolisis bahan berpati secara 

asam. 

 

Dasar Teori:  

  Proses produksi bioetanol diawali dengan persiapan bahan baku. Pada tahap 

persiapan bahan baku, bahan berupa padatan harus dikonversi terlebih dahulu menjadi 

larutan gula sebelum akhirnya difermentasi untuk menghasilkan etanol sedangkan bahan-

bahan yang sudah dalam bentuk larutan gula seperti molases dapat langsung dilakukan 

proses fermentasi. Bahan padatan dikenai perlakuan pengecilan ukuran dan tahap 

pemasakan. Proses pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan menggiling bahan 

(singkong, sagu dan jagung) sebelum kemudian memasuki tahap pemasakan yaitu 

sakarifikasi dan likuifikasi atau dikenal dengan proses hidrolisis. Sebagai substrat 

fermentasi untuk produksi etanol, gula sederhana dari bahan baku diperoleh melalui 

proses hidrolisis. Pada prinsipnya hidrolisis merupakan proses pemecahan polimer bahan 

menjadi monomer-monomer sederhana. Menurut Zamora (2005) hidrolisis karbohidrat 

merupakan reaksi kimia menggunakan air untuk memecah atau memutus rantai panjang 

polisakarida menjadi rantai-rantai pendek atau karbohidrat sederhana. 

Proses hidrolisis dapat dilakukan menggunakan katalis enzim, asam ataupun 

kombinasi asam dan enzim. Asam sulfat (H2SO4) merupakan asam yang sering digunakan 

sebagai katalis kimia meskipun asam yang lain juga bisa digunakan seperti asam klorida 

(HCl). Hidrolisis asam dikelompokkan menjadi dua yaitu hidolisis asam dengan 



konsentrasi tinggi dan dengan konsentrasi rendah (Taherzadeh dan Karimi 2007). 

Penggunaan H2SO4 dan HCl sebagai katalis dalam hidrolisis asam menghasilkan gula 

sederhana yang berbeda, dimana pada konsentrasi dan waktu hidrolisis yang sama H2SO4 

memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan HCl.  

Hidrolisis asam dilakukan untuk menggantikan proses hidrolisis enzimatis 

menggunakan enzim α-amilase dan amiloglukosidase yang hanya memutuskan ikatan α-

1,4 glikosida pada pati. Hal tersebut dilakukan agar selain pati, karbohidrat lain terutama 

hemiselulosa dan selulosa akan ikut terhidrolisis sehingga gula-gula sederhana yang 

diperoleh akan meningkat dibandingkan menggunakan enzim. 

 

Alat dan Bahan: 

Alat: timbangan analitis, beker glass/ elen meyer, panci presto (panci bertekanan), panci 

biasa, kompor (pemanas), pengaduk, pipet ukur, labu ukur, gelas ukur, pengaduk, 

jerigen, dll. 

Bahan: tepung umbi-umbian, air/aquades, H2SO4. 

Prosedur kerja dan tugas Mahasiswa: 

1. Lakukan proses pengenceran H2SO4 sebelum digunakan sebagai pelarut dalam 

hidrolisis asam dengan prosedur sebagai berikut:  

        Pengenceran H2SO4 0,4 M sebanyak 1 liter (1000 ml). Diketahui M H2SO4: 17,8 M 

Rumus :  

 V1. M1 = V2.M2 

 V1 x 17,8 = 1000 x 0,4 

 V1 = 400/17,8 = 22,47  

2. Lakukan proses hidrolisis dengan komposisi: 

- Tepung : 30% dari larutan H2SO4  

Ex: 1000 ml  tepung (30/100)*1000 = 300 gr 

- Waktu hidrolisis 5 menit untuk proses menggunakan panci bertekanan : dihitung 

dari panci bertekanan mulai berbunyi. 

- Waktu hidrolisis 15 menit untuk proses pemanasan biasa.  

3. Ukur kadar gula hasil hidrolisis menggunakan handrefraktometer. 

4. Buat laporan kelompok yang isinya mengacu pada: 



c. Jelaskan dengan bagan alir dan perhitungan proses pengenceran H2SO4 yang 

anda lakukan.  

d. Sebutkan metode  hidrolisis yang anda lakukan pada praktikum dan jelaskan 

tahapan proses hidrolisis tersebut lengkap dengan spesifikasi kerja dan 

waktunya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknik Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum   : Fermentasi Bioetanol 

Pertemuan    : 4 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan langkah-langkah fermentasi bioetanol 

dengan substrat larutan gula hasil persiapan bahan baku. 

 

 Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses fermentasi bietanol menggunakan 

ragi roti. 

 

Dasar Teori:  

 Secara  biokimia fermentasi diartikan sebagai pembentukan energi melalui 

senyawa organik, sedangkan pengertian dalam bidang industri fermentasi adalah suatu 

proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikrobia. 

Aplikasi proses fermentasi selalu terdiri dari 6 bagian utama proses, yaitu : formulasi 

medium, sterilisasi, produksi starter, pemeliharaan pertumbuhan organisme, pemanenan 

dan pemurnian produk, serta pembuangan limbah (Wibowo 1990). Monomer gula dapat 

diubah secara anaerobik menjadi alkohol oleh bermacam-macam mikroorganisme. 

Fermentasi gula sederhana (sukrosa dan glukosa) menjadi etanol memiliki persamaan 

stokiometri sebagai berikut :  

 C12H22O11  +  H2O     4 C2H2OH  +  4 CO2 

 C6H12O6   2 C2H5OH    +   2 CO2 

 Fermentasi pada produksi bioetanol dimaksudkan untuk mengubah glukosa 

menjadi etanol (alkohol) dengan menggunakan yeast/ragi. Pada tahap fermentasi ini, 

tepung telah sampai pada titik telah berubah menjadi gula sederhana (glukosa dan 

sebagian fruktosa) dimana proses selanjutnya melibatkan penambahan enzim yang 

terdapat pada ragi (khamir) agar dapat bekerja pada suhu optimum. Proses fermentasi ini 

menghasilkan etanol dan CO2. Khamir yang digunakan pada tahap ini adalah 

Saccharomyces cerevisiae, yang biasa digunakan dalam pembuatan roti, anggur dan bir. 



Penggunaan S. cerevisiae ini karena khamir ini sangat tahan dan toleran terhadap etanol 

yang tinggi. 

Produksi etanol dari substrat gula oleh khamir Saccharomyces cereviseae 

merupakan proses fermentasi dengan kinetika sangat sederhana. Disebut sederhana 

karena hanya melibatkan satu fasa pertumbuhan dan produksi, pada fase tersebut glukosa 

diubah secara simultan menjadi biomassa, etanol dan CO2. Terdapat dua parameter yang 

mengendalikan pertumbuhan dan methabolisme khamir dalam keadaan anaeorobik, yaitu 

konsentrasi gula dan etanol. Secara kinetik glukosa berperan ganda, pada konsentrasi 

rendah (kurang dari 1 g/l) merupakan substrat pembatas, sedangkan pada konsentrasi 

tinggi (lebih dari 300 g/l) akan menjadi penghambat. Pada sisi lain, etanol pada 

konsentrasi 40 g/l akan menjadi penghambat baik untuk pertumbuhan biomassa maupun 

produksi etanol (Mangunwidjaja 1994). 

Proses fermentasi alkohol seharusnya dimulai dengan kesetimbangan massa dan 

energi, dan bioreaktor yang sesuai diperlukan dalam perhitungan pelaksanaannya. 

Beberapa unsur yang diperlukan dalam reaktor fermentasi etanol meliputi substrat yang 

berupa glukosa, nutrisi atau suplemen (oksigen, nitrogen dan hidrogen, fosfor, sulfur, 

potassium dan magnesium), mineral (mangan, kobalt, tembaga, timah), faktor-faktor 

organik (asam amino, asam nukleat dan vitamin), serta mikroba berupa Saccharomyces 

cerevisiae.  Khamir dalam proses fermentasi umumnya mengkonversi glukosa menjadi 

etanol pada kondisi anaerobik. Meskipun demikian masih dibutuhkan sedikit oksigen 

untuk pertumbuhan khamir. Oksigen yang dibutuhkan pada substrat sebesar 0,05-0,10 

mmHg tekanan oksigen. Proses fermentasi anaerobik tidak membutuhkan oksigen lebih 

dari itu, karena oksigen yang lebih akan mendorong pertumbuhan khamir dengan cepat 

dan mengkonsumsi glukosa. Pada beberapa kasus, konversi glukosa menjadi etanol tidak 

pernah 100%, paling baik konversi maksimum sebesar 95% (Trust 2008). 

Saccharomyces cereviseae merupakan salah satu spesies khamir yang memiliki 

daya konversi gula menjadi etanol sangat tinggi. Mikroba ini biasanya dikenal dengan 

baker’s yeast dan metabolismenya telah dipelajari dengan baik. Produk metabolik utama 

adalah etanol, CO2 dan air, sedangkan beberapa produk lain dihasilkan dalam jumlah 

yang sangat sedikit. Khamir ini bersifat fakultatif anaerobik.  Saccharomyces cereviseae 

memerlukan suhu 30 oC dan pH 4,0-4,5 agar dapat tumbuh dengan baik. Selama proses 

fermentasi akan timbul panas. Bila tidak dilakukan pendinginan suhu akan terus 



meningkat sehingga proses fermentasi terhambat. Saccharomyces cerevisiae yang berupa 

ragi roti dalam fermentasi etanol hanya memfermentasi glukosa dan manosa, tetapi tidak 

dapat memfermentasi xilosa dan pentosa lainnya. Konsentrasi khamir yang digunakan 

pada proses fermentasi sebesar 5 g/l bahan kering. Proses fermentasi dikondisikan pada 

pH 5,5 dengan suhu 30 oC (Sassner 2008). 

Menurut Gaur (2006), salah satu yang membatasi tingginya kecepatan produksi 

etanol adalah penghambatan pada proses metabolisme khamir oleh tingginya konsentrasi 

gula pada substrat dan sebagai produk akhir. Pada industri yang memproduksi alkohol, 

umumnya konsentrasi gula pada substrat sebesar 16-18%. Apabila konsentrasi substrat 

lebih dari itu maka akan menyebabkan tekanan osmotik yang mengurangi efisiensi proses 

fermentasi. Suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, 

metabolisme dan daya tahan hidup mikroorganisme fermentasi. Proses fermentasi pada 

industri alkohol pada umumnya menggunakan suhu 25-30 oC. Beberapa penelitian 

dilakukan dengan suhu fermentasi optimum sebesar 35 oC. Selain konsentrasi gula pada 

substrat dan suhu, pH juga mempengaruhi proses fermentasi, proses yang umum 

dilakukan pada pH 4,5-6.    

 

Alat dan Bahan: 

Alat: panci stainless stell, kompor (pemanas), pengaduk, pipet ukur, gelas ukur, 

pengaduk, Erlenmeyer, hand refraktrometer, pH meter, dll. 

Bahan:  larutan gula hasil hidrolisis, fermipan (ragi roti), pupuk NPK dan urea, NH4OH. 

Tugas Mahasiswa: 

a. Fermentasi gula berupa nira  

1. Lakukan formulasi media (gula/nira) dengan cara mengatur pH dan kadar 

gula. pH diatur (4,5-5,5) dengan menambahkan asam (H2SO4) atau basa 

(NH4OH) dan kadar gula diatur (20 brix) dengan pengenceran atau 

pemekatan. 

2. Lakukan pasteurisasi media dengan pemanasan selama 10 menit (suhu 85-

100 oC). 

3. Dinginkan hasil pasteurisasi sampai dengan suhu ruang. 

4. Tambahkan mikroba (ragi roti) sebanyak (0,23% * brix * volume media). 



5. Tambahkan nutrisi NPK sebayak (0,06% * brix * volume media) dan Urea 

sebanyak (0,5% * brix * volume substrat). 

6. Lakukan pengkondisian udara fermentasi selama kurang lebih 72 jam. 

 

b. Fermentasi gula hasil hidrolisis pati  

1. Lakukan formulasi media gula hasil hidrolisis dengan cara mengatur pH dan 

kadar gula. pH diatur (4,5-5,5) dengan menambahkan basa (NH4OH) dan 

kadar gula diatur (20 brix) dengan pengenceran atau pemekatan. Penambahan 

basa NH4OH juga berfungsi sebagai detoksifikasi.  

2. Lakukan pasteurisasi media dengan pemanasan selama 10 menit (suhu 85-

100 oC). 

3. Dinginkan hasil pasteurisasi sampai dengan suhu ruang. 

4. Tambahkan mikroba (ragi roti) sebanyak (0,23% * brix * volume media). 

5. Tambahkan nutrisi NPK sebayak (0,06% * brix * volume media) dan Urea 

sebanyak (0,5% * brix * volume substrat). 

6. Lakukan pengkondisian udara fermentasi selama kurang lebih 72 jam. 

 

Sebutkan jenis pendekatan proses fermentasi bioetanol yang anda lakukan pada 

praktikum dan jelaskan tahapan proses fermentasi tersebut secara lengkap dengan 

spesifikasi kerja dan waktunya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah    : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum  : Distilasi Bioetanol  

Pertemuan    : 5 

 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip kerja proses distilasi bioetanol. 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat melakukan proses distilasi bioetanol secara sederhana dan menghitung 

rendemen yang dihasilkan.  

 

Dasar Teori 

Tahapan proses pembuatan bioetanol setelah proses fermentasi adalah pemurnian. 

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah proses distilasi dan dehidrasi. Distilasi atau 

penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan 

kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. Dalam penyulingan, campuran 

zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam 

bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu.  

Metode ini merupakan termasuk unit operasi kimia jenis perpindahan massa. 

Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing 

komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal distilasi didasarkan pada 

Hukum Raoult dan Hukum Dalton. 

 

MACAM-MACAM DISTILASI 

1. Distilasi Sederhana  

Prinsipnya memisahkan dua atau lebih komponen cairan berdasarkan perbedaan titik 

didih yang jauh berbeda. 



 

 

2. Distilasi Fraksionasi (Bertingkat) 

 

 

Sama prinsipnya dengan distilasi sederhana, hanya dis.bertingkat ini memiliki 

rangkaian alat kondensor yang lebih baik, sehingga mampu memisahkan dua komponen 

yang memiliki perbedaan titik didih yang berdekatan. Untuk memisahkan dua jenis cairan 

yang sama-sama mudah menguap dapat dilakukan dengan destilasi bertingkat.Destilasi 

bertingkat sebenarnya adalah suatu proses destilasi berulang.Proses berulang ini terjadi 

pada kolom fraksional.Kolom fraksional terdiri atas beberapa plat dimana pada setiap plat 

terjadi pengembunan.Uap yang naik plat yang lebih tinggi lebih banyak mengandung 

cairan yang lebih atsiri (mudah menguap) sedangkan cairan yang yang kurang atsiri lebih 

http://4.bp.blogspot.com/_sFEL9PoDjHM/S3QH39ciwiI/AAAAAAAAAGw/Cio79tHp2Fo/s1600-h/sedarhana.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_sFEL9PoDjHM/S3QFkCKtRmI/AAAAAAAAAGo/jF-LldyWw2Y/s1600-h/13743587-Destilasi.jpg


banyak dalam kondensat. Contoh destilasi bertingkat adalah pemisahan campuran 

alkohol-air (lihat gambar di bawah),titik didih alkohol adalah 78*C dan titik didih air 

adalah 100*C.Campuran tersebut dicampurkan dalam labu didih.Pada suhu sekitar 78*C 

alkohol mulai mendidih tetapi sebagian air juga ikut menguap.Oleh karena alkohol lebih 

mudah menguap,kadar alkohol dalam uap lebih tinggi daripada kadar alkohol dalam 

campuran semula.Ketika mencapai kolom fraksionasi,uap mengembun dan memanaskan 

kolom tersebut.Setelah suhu kolom mencapai 78*C,alkohol tak lagi mengembun 

sehingga uap yang mengandung lebih banyak alkohol naik ke kolom di 

atasnya,sedangkan sebagian air turun ke dalam labu didih.Proses seperti itu berulang 

beberapa kali (bergantung pada banyaknya plat dalam kolom),sehingga akhirnya 

diperoleh alkohol yang lebih murni.Contoh lain dari Destilasi bertingkat adalah 

pemurnian minyak bumi,yaitu memisahkan gas,bensin,minyak tanah, dan sebagainya 

dari minyak mentah.  

 

3. Distilasi Azeotrop, memisahkan campuran azeotrop (campuran dua atau lebih 

komponen yang sulit di pisahkan), biasanya dalam prosesnya digunakan senyawa lain 

yang dapat memecah ikatan azeotrop tsb, atau dengan menggunakan tekanan tinggi.  

 

4. Distilasi Kering : memanaskan material padat untuk mendapatkan fasa uap dan cairnya. 

Biasanya digunakan untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau batu bata.  

 

5. Distilasi vakum: memisahkan dua kompenen yang titik didihnya sangat tinggi, motede 

yang digunakan adalah dengan menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atm, 

shg titik didihnya juga menjadi rendah, dalam prosesnya suhu yang digunakan untuk 

mendistilasinya tidak perlu terlalu tinggi.  

 

Tugas Mahasiswa: 

1. Lakukan proses distilasi hasil fermentasi yang telah anda peroleh. Lakukan 

penyaringan terlebih dahulu sebelum didistilasi. Distilasi dilakukan pada bahan 

sebanyak 100 ml atau lebih. 

2. Ukur kadar alcohol hasil distilasi. 



3. Hitunglah rendemen bioetanol, dimana rendemen adalah perbandingan kadar 

etanol yang dihasilkan dengan bahan yang diproses kali seratus persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum   : Dehidrasi Bioetanol 

Pertemuan    : 6 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang langkah-langkah serta bahan untuk 

dehidrasi/pemurnian bioetanol. 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses dehidrasi bioetanol menggunakan 

kapur dan zeolit alam. 

 

Dasar Teori:  

Salah satu syarat bioetanol menjadi bahan bakar harus berkadar minimal 99,6%. 

Jika dipaksakan mengisi tangki mobil, bioetanol berkadar kurang dari 99,6% itu merusak 

mesin kendaraan. Menurut Dr Muhammad Arif Yudiarto, periset bioetanol di Balai 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, meski produsen menyuling ulang bioetanol 95%, 

tetap saja kadar etanol tak meningkat. Itu lantaran bioetanol bersifat azeotropi, perbedaan 

komposisi antara fase uap air dan etanol konstan. Artinya, pada titik tertentu air sulit pergi 

dari bioetanol sehingga kadar etanol tetap 95%. Oleh karena itu biasanya produsen 

meningkatkan etanol dengan kapur gamping atau zeolit sintetis. Sebab, keduanya mampu 

mengikat air dalam bioetanol.  

Pemurnian bioetanol dengan batu gamping relatif mudah. Batu gamping adalah 

batu hasil pengendapan cangkang kerang dan siput, foraminifera, atau ganggang. Produk 

itu bersifat higroskopis alias mampu menyerap air. Sebelum digunakan batu ditumbuk 

halus untuk mengoptimalkan penyerapan air. Setiap 7 liter bioetanol memerlukan 2—3 

kg gamping yang didiamkan selama 24 jam sambil sesekali diaduk. Campuran itu 

kemudian diuapkan kembali dan 

diembunkan menjadi air. Air pun berkurang di bioetanol. Sedangkan kadar etanol makin 

meningkat.  



Cara peningkatan kadar etanol dengan batu gamping memang relatif mudah. Akan 

tetapi penggunaan kapur gamping mengakibatkan kehilangan hasil masing-masing 30%, 

sedangkan zeolit sintetis  kehilangan etanol hanya 20%. Sebagian bioetanol ikut terserap 

gamping atau zeolit sintetis dan sulit dikeluarkan lagi. Zeolit sintetis sulit didapat 

dipasaran karena masih impor sehingga alternative lain adalah pemanfaatan zeolit alam. 

Alasannya sederhana, zeolit alam murah dan mudah diperoleh. Kelemahan zeolit alam 

yang mengandung silikat alumina, luas pori-pori beragam: dari 2 hingga 10 A (amstrong). 

Sedangkan luas pori-pori zeolit sintetis seragam, 3A setara 0,3 nanometer. Untuk 

memperlancar proses penyerapan air, perlu mengkalsinasi atau membakar zeolit alam 

karena mengandung karbon organik. 

Untuk menghilangkan karbon perlu pembakaran pada suhu 300oC selama 1—2 

jam. Pembakaran bertujuan menghilangkan karbon organik. Zeolit alam yang semula 

kehijauan berubah warna menjadi cokelat muda. Sirajuddin lantas mengaktivasi zeolit 

alam. Caranya dengan merendam zeolit alam dalam larutan asam sulfat selama 3 jam. 

Aktivasi itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan zeolit alam menarik air. Zeolit 

alam kemudian direndam dalam air selama 2 jam membersihkan asam sulfat kemudian  

pada suhu 200oC hingga siap digunakan.  

Dalam penggunaan sederhana, 1 kg zeolit alam direndam dalam 2 liter bioetanol. 

Menurut Arif Yudiarto ukuran bioetanol mencapai 4 A; air, 0,28 A. Zeolit yang berukuran 

3A hanya menarik air yang ukurannya jauh lebih kecil. Mekanisme penyerapan air 

diilustrasikan seperti ini. Bioetanol 95%— di dalamnya ada etanol dan air—adalah tamu. 

Sedangkan zeolit alam adalah pintu rumah. Karena ukuran “tubuh” bioetanol lebih besar 

ketimbang “pintu” zeolit, maka etanol tak dapat memasukinya. Adapun air yang 

berukuran lebih kecil, mampu memasuki “pintu” zeolit. Singkat kata, zeolit alam hanya 

mempersilakan masuk air lantaran ukurannya lebih kecil. Usai digunakan zeolit alam 

dapat dipakai ulang berkali-kali setelah dikeringkan. Dengan pengeringan, air yang 

terserap dalam zeolit pun keluar. Sirajuddin sempat menjual zeolit alam yang 

dimodifikasi itu kepada beberapa produsen. 

Proses dehidrasi etanol adalah proses penghilangan senyawa hidrat pada etanol 

untuk menghasilkan di etil eter. Reaksi yang terjadi adalah reaksi katalitik dengan katalis 

zeolit. Mula-mula satu molekul etanol akan teradsorbsi pada sisi aktif zeolit. Adsorbsi ini 

akan menghasilkan senyawa intermediet berupa ion etoxonium(C
2
H

5
OH

2

+

). Setelah itu, 



ion etoxonium akan yang mengandung gugus H
+ 

akan berikatan dengan gugus OH
- 

molekul etanol yang lain, sehingga terbentuklah dietil eter.  

Skema reaksi dapat digambarkan sebagai berikut:  

C
2
H

5
OH + H

+ 

(dari sisi aktif zeolit) → C
2
H

5
OH

2

+

 

C
2
H

5
OH

2

+ 

+ C2H5OH → C2H5-O-C2H5 + H2O  

Reaksi keseluruhan:  

2C2H5OH → C2H5-O-C2H5 + H2O  

 

Alat dan Bahan : 

Alat  : timbangan, beker glass/ Erlenmeyer, gelas ukur, alcohol meter, kertas 

lakmus/pH, kompor listrik, deksikator. 

Bahan  : alcohol/etanol hasil praktikum, zeolit alam 

 

Prosedur kerja: 

1.  Ambil bioetanol yang dihasilkan pada praktikum sebelumnya, ukur volumenya, 

beratnya, pHnya dan kadar etanolnya. 

2. Ambil zeolit alam sebanyak separo dari berat etanol yang akan didehidrasi. 

3. Kecilkan ukuran zeolit dengan diameter maksimal 0,5 cm. Timbang ulang untuk 

memastikan beratnya. 

4. Panaskan zeolit yang sudah dikecilkan selama 30-60 menit pada oven (suhu 

oven 100 – 120 oC). 

5. Diamkan zeolit yang telah dipanaskan pada ruang hampa (deksikator), tunggu 

sampai dingin. 

6. Masukkan zeolit tersebut kedalam erlen meyer yang berisi bioetanol dan tutup 

dengan aluminium foil.  

7. Diamkan bioetanol tersebut selama minimal 12 jam. 

8. Tiriskan zeolit yang direndam, setelah itu timbang. 

9. Timbang dan ukur volume etanol hasil dehidrasi, ukur juga kadar etanolnya. 

10. Laporkan kegiatan anda, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dehidrasi bioetanol.  

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum    : Ekstraksi Minyak Kelapa (Coconut Oil) 

Pertemuan    : 7 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan metode ekstraksi minyak dari kelapa. 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses proses pembuatan minyak kelapa 

secara basah. 

 

Dasar Teori:  

Minyak kelapa merupakan bagian paling berharga dari buah kelapa. Kandungan 

minyak pada daging buah kelapa tua adalah sebanyak 34,7%. Minyak kelapa digunakan 

sebagai bahan baku industri, atau sebagai minyak goreng. Minyak kelapa dapat diekstrak 

dari daging kelapa segar, atau diekstrak dari daging kelapa yang telah dikeringkan 

(kopra). Untuk industri kecil yang terbatas kemampuan permodalannya, disarankan 

mengekstrak minyak dari daging buah kelapa segar. Cara ini mudah dilakukan dan tidak 

banyak memerlukan biaya. Kelemahannya adalah lebih rendahnya rendemen yang 

diperoleh.  

Dalam pengolahan kelapa menjadi minyak, buah kelapa segar diekstraksi menjadi 

santan kelapa. Santan merupakan suatu dispersi atau suspensi cairan dalam cairan dalam 

hal ini minyak dalam air, molekul cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling 

antagonistik disebut juga emulsi. Santan juga disebut sebagai hasil ekstraksi kelapa parut 

dengan menggunakan air. Jika santan tersebut didiamkan, secara perlahan akan terjadi 

pemisahan bagian yang banyak mengandung minyak dengan bagian yang sedikit 

mengandung minyak. Bagian yang banyak mengandung minyak disebut dengan krim, 

sedangkan bagian yang sedikit mengandung minyak disebut dengan skim. Sifat dari krim 

lebih ringan dibandingkan dengan skim, oleh karena itu krim berada di bagian atas, 

sedangkan skim berada di bagian bawah. 



Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak dari bahan yang 

mengandung minyak. Ada tiga proses pengolahan minyak kelapa yang umumnya 

dilakukan yaitu; metode ekstraksi, yaitu proses basah (wet process), proses kering dengan 

tekanan, dan proses dengan pelarut (solvent). Proses basah ditandai dengan penambahan 

air, sedangkan proses kering tanpa penambahan air. Proses ekstraksi minyak kelapa 

umumnya membutuhkan dua bentuk energi, yaitu energi mekanis dan energi panas 

(termal). Energi mekanis berfungsi untuk memecahkan dinding sel, sedangkan energi 

panas selain untuk merusak dinding sel juga untuk menurunkan kekentalan (viskositas) 

minyak dan mengatur kadar airnya.  

Ketiga metode tersebut secara spesifik menggunakan panas, yang bertujuan untuk 

menggumpalkan protein pada dinding sel dan untuk memecahkan dinding sel tersebut 

sehingga mudah ditembus oleh minyak yang terkandung di dalamnya. Minyak diambil 

dari daging buah kelapa dengan salah satu cara berikut, yaitu: 

 

1) Cara basah 

a.  Cara Basah Tradisional.  

Cara basah tradisional ini sangat sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan 

peralatan yang biasa terdapat pada dapur keluarga. Pada cara ini, mula-mula dilakukan 

ekstraksi santan dari kelapa parut. Kemudian santan dipanaskan untuk menguapkan 

air dan menggumpalkan bagian bukan minyak yang disebut blondo. Blondo ini 

dipisahkan dari minyak. Terakhir, blondo diperas untuk mengeluarkan sisa minyak. 

b. Cara Basah Fermentasi. 

Cara basah fermentasi agak berbeda dari cara basah tradisional. Pada cara basah 

fermentasi, santan didiamkan untuk memisahkan skim dari krim. Selanjutnya krim 

difermentasi untuk memudahkan penggumpalan bagian bukan minyak (terutama 

protein) dari minyak pada waktu pemanasan. Mikroba yang berkembang selama 

fermentasi, terutama mikroba penghasil asam. Asam yang dihasilkan menyebabkan 

protein santan mengalami penggumpalan dan mudah dipisahkan pada saat pemanasan. 

c. Cara Basah Lava Process. 

Cara basah lava process agak mirip dengan cara basah fermentasi. Pada cara ini, santan 

diberi perlakuan sentrifugasi agar terjadi pemisahan skim dari krim. Selanjutnya krim 

diasamkan dengan menambahkan asam asetat, sitrat, atau HCl sampai pH 4. Setelah 



itu santan dipanaskan dan diperlakukan seperti cara basah tradisional atau cara basah 

fermentasi. Skim santan diolah menjadi konsentrat protein berupa butiran atau tepung. 

d. Cara Basah “Kraussmaffei Process”. 

Pada cara basah ini, santan diberi perlakuan sentrifugasi, sehingga terjadi pemisahan 

skim dari krim. Selanjutnya krim dipanaskan untuk menggumpalkan padatannya. 

Setelah itu diberi perlakuan sentrifugasi sehingga minyak dapat dipisahkan dari 

gumpalan padatan. Padatan hasil sentrifugasi dipisahkan dari minyak dan dipres untuk 

mengeluarkan sisa minyaknya. Selanjutnya, minyak disaring untuk menghilangkan 

kotoran dan padatan. Skim santan diolah menjadi tepung kelapa dan madu kelapa. 

Setelah fermentasi, krim diolah seperti pengolahan cara basah tradisional. 

 

2) Cara pres 

Cara pres dilakukan terhadap daging buah kelapa kering (kopra). Proses ini 

memerlukan investasi yang cukup besar untuk pembelian alat dan mesin.  

3) Cara ekstraksi pelarut 

Cara ini menggunakan cairan pelarut (selanjutnya disebut pelarut saja) yang dapat 

melarutkan minyak. Pelarut yang digunakan bertitik didih rendah, mudah menguap, 

tidak berinteraksi secara kimia dengan minyak dan residunya tidak beracun. Walaupun 

cara ini cukup sederhana, tapi jarang digunakan karena biayanya relatif mahal. 

 

Alat dan Bahan 

Alat  : Saringan, panci, wajan, kompor, pengaduk, kain saring, botol  

Bahan  : kelapa parut, air 

 

Prosedur Kerja : 

1. Peras kelapa parut dan ambil santannya hingga tinggal ampasnya saja. 

2. Diamkan santan yang dihasilkan pada wadah untuk memisahkan antara krim dan 

skimnya (kurang lebih 1 jam). Bagian atas yang banyak mengandung minyak dan 

protein disebut dengan krim, sedangkan bagian bawah yang lebih jernih dan berisi 

air disebut dengan skim. 

3. Pisahkan antara krim dan skimnya. Krim yang akan diproses menjadi minyak. 



4. Panaskan krim yang diperoleh sampai terbentuk minyak dan gumpalan protein 

yang disebut blondo. 

5. Setelah kandungan air dalam minyak habis, hentikan pemanasan, diamkan hingga 

dingin. 

6. Saringlah minyak yang dihasilkan untuk memisahkan antara minyak dengan 

blondo. 

7. Hitunglah rendemen minyak yang dihasilkan (hasil/bahan baku  x 100%). Untuk 

memperoleh nilai tersebut jangan lupa timbang atau ukur setiap bahan yang 

diproses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum   : Penentuan Asam Lemak Bebas (FFA) 

Pertemuan    : 8 

 

Tujuan Instruksional Umum:  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam 

menentukan kadar asam lemak bebas (FFA). 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses penentuan asam lemak bebas 

(FFA) pada sampel minyak sebagai bahan baku biodesel. 

 

Dasar Teori:  

Pembuatan biodiesel dari minyak tanaman memiliki kasus yang berbeda-beda 

sesuai dengan kandungan FFA (Asam lemak bebas). Asam lemak bebas adalah asam 

lemak yang terpisahkan dari trigliserida, digliserida, monogliserida, dan gliserin bebas. 

Hal ini dapat disebabkan oleh pemanasan dan terdapatnya air sehingga terjadi proses 

hidrolisis. Oksidasi juga dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas dalam minyak 

nabati.  

Dalam proses konversi trigliserida menjadi alkil esternya melalui reaksi 

transesterifikasi dengan katalis basa, asam lemak bebas harus dipisahkan atau dikonversi 

menjadi alkil ester terlebih dahulu karena asam lemak bebas akan mengkonsumsi katalis. 

Kandungan asam lemak bebas dalam biodiesel akan mengakibatkan terbentuknya 

suasana asam yang dapat mengakibatkan korosi pada peralatan injeksi bahan bakar, 

membuat filter tersumbat dan terjadi sedimentasi pada injektor. Pemisahan atau konversi 

asam lemak bebas ini dinamakan tahap preesterifikasi. 

Asam lemak bebas dalam sampel minyak dinyatakan dalam jumlah bilangan asam 

yang dapat dihitung dengan cara titrasi basa atau alkali. 

 

 

 



Alat dan Bahan: 

Alat : neraca, Erlenmeyer, gelas ukur, pemanas, buret, statif, pipet tetes, spatula, dll. 

Bahan : sampel minyak, KOH 0,1 N, fenolftalein, etanol 95%. 

 

Prosedur Kerja: 

1. Timbang 20 gram sampel minyak. 

2. Tambahkan sebanyak 100 ml etanol 95% kemudian panaskan sampai mendidih 

sambil diaduk. 

3. Titrasi dengan KOH 0,1 N dengan menambahkan indikator fenolftalein sampai 

berwarna merah jambu. Warna merah jambu ini harus bertahan minimal 15 detik.  

4. Catat volume titran yang dibutuhkan. 

 

Perhitungan Nilai Bilangan Asam 

Bilangan asam =   
𝑚𝑙 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 56,1

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

 

Kadar asam =  
𝑚𝑙 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑀

10 𝐺
 

Keterangan: 

G = berat sampel 

M = berat molekul asam lemak yang dominan dalam sampel minyak. 

a. Minyak kelapa = 205 

b. Minyak kelapa sawit = 263 

c. Asam oleat = 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum  : Pembuatan Biodesel dari Minyak Tanaman 

Pertemuan    : 9 

 

Tujuan Instruksional Umum: 

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses pembuatan biodesel. 

 

Tujuan Instruksional Khusus : 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses pembuatan biodesel dari minyak 

tanaman. 

 

Dasar Teori : 

 Biodesel merupakan monoalkil ester dari asam-asam lemak rantai panjang yang 

terkandung dalam minyak nabati atau lemak hewani untuk digunakan sebagai alternatif 

pengganti bahan bakar mesin diesel. Biodesel bersifat biodegradable, dan hamper tidak 

mengandung sulfur. Alternatif bahan bakar tersebut terdiri dari metal atau etil ester, hasil 

transesterifikasi baik dari trialkilgliserida (TG) atau esterifikasi dari asam lemak bebas 

(FFA). 

 Pembuatan biodesel dari minyak tanaman memiliki kasus yang berbeda-beda 

sesuai dengan kandungan FFA. Pada kasus minyak tanaman dengan kandungan asam 

lemak bebas tinggi dilakukan dua jenis proses, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi, 

sedangkan untuk minyak tanaman yang kandungan asam lemaknya rendah dilakukan 

proses transesterifikasi. Pada esterifikasi dan transesterifikasi bertujuan untuk mengubah 

asam lemak bebas dan trigliserida dalam minyak menjadi metal ester (biodesel) dan 

gliserol. 

 Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. 

Esterifikasi mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Reaksi esterifikasi dari asam 

lemak menjadi metal ester adalah : 

 

 

 



  

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi adalah waktu reaksi, pengadukan, 

katalisator dan suhu reaksi. 

 Transesterifikasi (biasa disebut dengan alkoholisis) adalah tahap konversi dari 

trigliserida (minyak nabati) menjadi alkil ester, melalui reaksi dengan alkohol, dan 

menghasilkan produk samping yaitu gliserol. Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi 

metil ester adalah :  

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi transesterifikasi adalah pengaruh air dan 

asam lemak bebas, pengaruh perbandingan molar antara molar alkohol dengan bahan 

mentah, jenis alkohol, jenis katalis, dan temperatur. 

 

Alat dan Bahan 

Alat : neraca, Erlenmeyer, gelas ukur, pemanas, buret, statif, pipet, spatula, magnetic 

stirrer, thermometer, dll.  

Bahan : minyak tanaman (minyaak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak 

sawit), KOH, fenolftalein, etanol 95%, H2SO4, NaOH, methanol. 

 

Prosedur Kerja : 

1. Lakukan pengukuran kadar FFA sesuai dengan prosedur praktek sebelumnya. 

2. Tentukan langkah pembuatan biodesel berdasarkan kadar FFA (esterifikasi dan 

transesterifikasi atau transesterifikasi) 

3. Reaksi esterifikasi: 

 Campurkan katalis asam (H2SO4.) sebanyak  5 % v/v minyak  dengan metanol 

20 % v/v minyak.. 

 Tambahkan campuran katalis asam dan metanol ke dalam 100 % (100 – 300 

ml) sampel minyak yang akan diesterifikasi. 



 Paanaskan sambil diaduk  sampel minyak yang telah dicampur dengan katalis 

dan metanol pada temperatur 55oC selama ± 1 jam. 

 Diamkan campuran hingga terjadi separasi. 

 Setelah terjadi separasi lakukan pemisahan. 

4. Reaksi transesterifikasi: 

 Campurkan katalis basa (KOH atau NaOH) sebanyak 1% v/v minyak dengan 

metanol 20 % v/v minyak. 

 Tambahkan campuran katalis basa dan metanol ke dalam 100 % (100-300 ml) 

sampel minyak. 

 Panaskan sambil diaduk sampel minyak yang telah dicampur dengan katalis 

dan metanol pada temperatur 55oC selama ± 1 jam. 

 Diamkan campuran hingga terjadi separasi. 

 Setelah terjadi separasi lakukan pemisahan. 

5. Hitunglah rendemen biodesel yang dihasilkan, termasuk hasil sampingnya. 

6. Buatlah laporan yang dilengkapi dengan bagan alir pembuatan biodesel dari 

sampel minyak yang anda lakukan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Kuliah   : Teknologi Pengolahan Bahan Bakar Nabati 

Program studi/Semester  : Teknik Energi Terbarukan/V 

Acara Praktikum  : Pembuatan Biodesel dari Minyak Jelantah 

Pertemuan    : 10 

 

Tujuan Instruksional Umum : 

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses pembuatan biodesel. 

 

Tujuan Instruksional Khusus : 

Mahasiswa dapat mengerjakan dan menjelaskan proses pembuatan biodesel dari minyak 

jelantah. 

 

Dasar Teori : 

Minyak merupakan trigliserida yang tersusun atas tiga unit asam lemak, berwujud 

cair pada suhu kamar (25 oC) dan lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh 

sehingga mudah mengalami oksidasi. Minyak yang berbentuk padat biasa disebut dengan 

lemak. Minyak dapat bersumber dari tanaman, misalnya minyak zaitun, minyak jagung, 

minyak kelapa, dan minyak bunga matahari. Minyak dapat juga bersumber dari hewan, 

misalnya minyak ikan sardine, minyak ikan paus dan lain-lain. 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat 

pengolah bahan-bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai media penggoreng 

sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Setelah digunakan, minyak goreng 

tersebut akan mengalami perubahan dan bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak 

bekas penggorengan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsibogenik, yang 

terjadi selama proses penggorengan. Perubahan sifat ini menjadikan minyak goreng 

tersebut tidak layak lagi digunakan  sebagai bahan makanan. Oleh karena itu minyak 

goreng yang telah dipakai atau minyak jelantah menjadi barang buangan atau limbah dari 

industri penggorengan (Rosita dan Widasari, 2009). 

Minyak jelantah (waste cooking oil) adalah minyak limbah yang bisa berasal dari 

jenis-jenis minyak goreng seperti halnya minyak jagung, minyak sayur, minyak samin 

dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah 

tangga atau rumah makan/restoran. Minyak jelantah adalah minyak yang sudah pernah 



dipakai, sehingga sudah mengandung akrilamida, radikal bebas, dan asam lemak trans. 

Terlebih kalau warnanya sudah kecoklatan, dan teksturnya kental. Kalau dipanaskan lagi, 

semakin tinggi kandungan senyawa-senyawa karsinogenik tersebut di dalamnya. 

Minyak jelantah sebagai limbah akan menjadi bahan yang bermanfaat jika diolah 

untuk penggunaan yang lain. Salah satunya adalah pengolahan minyak jelantah menjadi 

biodesel. Pada prinsipnya pengolahan minyak jelantah menjadi biodesel adalah proses 

konversi trigliserida menjadi metil atau etil ester. Proses konversi ini biasa disebut 

transesterifikasi. Proses transesterifikasi merupakan reaksi antara minyak dengan alkohol 

untuk memutus tiga rantai gugus ester dari tiap cabang trigliserida. Reaksi pada 

transesterifikasi membutuhkan panas sebagai energi dan katalis basa sebagai mediator 

konversi agar diperoleh mutu produk reaksi yang tinggi. Pada reaksi ini minyak jelantah 

dikonversi menjadi biodesel dan gliserin. 

Minyak jelantah tanpa pemurnian biasanya mengandung kadar FFA yang cukup 

tinggi, oleh karena itu dalam proses pembuatan biodesel kadar FFA tersebut diturunkan 

terlebih dahulu melalui proses esterifikasi. Pada proses esterifikasi ini terjadi konversi 

FFA (asam lemak bebas) menjadi ester. Setelah proses esterifikasi dilanjutkan dengan 

proses transesterifikasi.  

 

Alat dan Bahan 

Alat : neraca, Erlenmeyer, beker glass, gelas ukur, pemanas, buret, statif, pipet, 

spatula, magnetic stirrer, thermometer, dll.  

Bahan : minyak jelantah, KOH, fenolftalein, etanol 95%, H2SO4, NaOH, methanol. 

 

Prosedur Kerja : 

7. Lakukan pengukuran kadar FFA sesuai dengan prosedur praktek sebelumnya. 

8. Tentukan langkah pembuatan biodesel berdasarkan kadar FFA (esterifikasi dan 

transesterifikasi atau transesterifikasi) 

9. Reaksi esterifikasi : 

 Ambillah sampel minyak jelantah (100-200 ml) ke dalam Erlenmeyer/beker 

glass lalu panaskan hingga suhunya mencapai 55-60 oC. 

 Buatlah larutan metoksida yaitu campuran katalis asam (H2SO4) sebanyak 5 

% v/v minyak  dengan metanol 20 % v/v minyak. 



 Tambahkan campuran katalis asam dan metanol ke dalam sampel minyak 

yang sudah panas (55 – 60 oC) sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. 

 Lanjutkan proses pemanasan dan pengadukan sampel yang sudah tercampur 

dengan metoksida dan pertahankan suhunya 55 oC selama ± 60 menit 

 Angkat sampel dan diamkan hingga suhu ruang, kemudian masukkan ke 

dalam labu pemisah sambil dikocok. Diamkan campuran hingga terjadi 

separasi (± 8 jam). 

 Setelah terjadi separasi lakukan pemisahan. 

 

10. Reaksi transesterifikasi : 

 Ambillah sampel minyak jelantah (100-200 ml) ke dalam Erlenmeyer/beker 

glass lalu panaskan hingga suhunya mencapai 55-60 oC. 

 Buatlah larutan metoksida yaitu campuran katalis basa (KOH atau NaOH) 

sebanyak 1% v/v minyak dengan metanol 20 % v/v minyak. 

 Tambahkan campuran katalis basa dan methanol (metoksida) ke dalam 

sampel minyak yang sudah panas (55 – 60 oC) sedikit demi sedikit sambil 

terus diaduk. 

 Panaskan sambil diaduk sampel minyak yang telah dicampur dengan katalis 

dan metanol pada temperatur 55oC selama ± 1 jam. 

 Lanjutkan proses pemanasan dan pengadukan sampel yang sudah tercampur 

dengan metoksida dan pertahankan suhunya 55 oC selama ± 60 menit 

 Angkat sampel dan diamkan hingga suhu ruang, kemudian masukkan ke 

dalam labu pemisah sambil dikocok. Diamkan campuran hingga terjadi 

separasi (± 8 jam). 

 Setelah terjadi separasi lakukan pemisahan. 

11. Hitunglah rendemen biodesel yang dihasilkan, termasuk hasil sampingnya. 

12. Buatlah laporan yang dilengkapi dengan bagan alir pembuatan biodesel dari 

sampel minyak yang anda lakukan  
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	Dalam proses hidrolisis pati secara enzimatis, terdapat beberapa enzim penghidrolisis pati yang bekerja spesifik yaitu ikatan glikosidik yang diputus, pola pemutusan, aktivitasnya dan spesifitas substrat serta produk yang dihasilkan.  Tingginya keraga...

