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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

 Pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas pembangunan 

menyebabkan jumlah sampah dan pemakaian bahan bakar. Bahan bakar fosil 

seperti minyak bumi saat ini harganya semakin meningkat, selain kurang ramah 

lingkungan juga termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.  Bioethanol 

(C2H5OH) merupakan salah satu biofuel yang hadir sebagai bahan bakar alternatif 

yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya terbarukan. Bahan bakar berbasis 

produk proses biologi seperti bioetanol dapat dihasilkan dari hasil pertanian yang 

tidak layak/tidak dapat dikonsumsi, seperti dari sampah/limbah pasar, limbah 

pabrik gula (tetes/molasses) yang mengandung karbohidrat (gula, pati, selulosa 

dan hemiselulosa) melalui proses hidrolisis dan fermentasi dan destilasi 

(Komarayati & Gusmailina,  2010). 

Sampah yang berasal dari pemukiman umumnya sangat beragam, tetapi 

secara umum minimal 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya anorganik.  

Sampah yang sering dijumpai ialah sampah buah dan sayur dan bahan lain 

dikarenakan sudah tidak layak jual atau busuk (Sudradjat, 2006). 

 Sampah Organik seperti buah dan sayur yang sering dijumpai diantaranya 

pepaya, bengkuang, jambu biji, kubis, sawi, tomat. Buah dan  sayur tersebut  

mengandung kaya akan serat. Limbah pasar yang berasal dari bahan nabati 

memiliki potensi sebagai sumber bahan  baku pembuatan bioethanol yang murah 
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karena mengandung serat (selulosa) dalam  jumlah cukup besar (Widyastuti dkk., 

2013).  

Sebelum proses fermentasi campuran buah dan sayur dilakukan proses 

hidrolisis terlebih dahulu. Proses hidrolisis umumnya digunakan pada industri 

etanol adalah menggunakan hidrolisis asam (acid hydrolysis) dengan 

menggunakan asam sulfat (H2SO4)  atau dengan asam klorida (HCl). Proses 

hidrolisis juga dapat dapat dilakukan menggunakan enzim (enzymatic hydrolysis) 

yaitu hidrolisis dengan menggunakan enzim jenis selulase atau jenis yang lain. 

Keuntungan dari hidrolisis dengan enzim dapat mengurangi penggunaan asam 

sehingga dapat mengurangi efek negatif terhadap lingkungan  (Samsuri, 2007).   

Proses Hidrolisis buah dan sayur menggunakan enzim selulase. Enzim 

selulase berperan dalam  hidrolisis selulosa dengan memecah ikatan β-1,4-D-

glikosida untuk menghasilkan oligosakarida maupun glukosa yang selanjutnya 

dapat dilakukan fermentasi menggunakan yeast seperti Saccaromyses cereviceae 

untuk mengkonversi menjadi bioethanol (Andini dkk, 2012). Salah satu  jamur 

yang menghasilkan enzim selulase adalah  Trichoderma sp.  Trichoderma sp 

menghasilkan enzim endoglukanase, eksoglukanase dan β-glukosidase. Enzim 

endoglukonase menyerang daerah amorf dari selulosa sedangkan enzim 

eksoglukonase menghidrolisis daerah  kristal menghasilkan molekul selobiosa 

selanjutnya β-glukosidae menghidrolisis selobiosa menghasilkan  glukosa 

(Safaria, 2013). 

Glukosa merupakan gula dalam bentuk sederhana yang dapat  langsung 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme Saccaromyces cereviceae dalam proses 
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fermentasi untuk menghasilkan ethanol. Proses hidrolisis selulosa menggunakan 

enzim selulase mengakibatkan glukosa yang dihasilkan semakin besar. Kecepatan 

reaksi suatu enzim secara langsung dapat dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Jika 

konsentrasi enzim lebih banyak maka reaksi akan berjalan lebih cepat Jadi 

banyaknya substrat yang diubah menjadi produk sesuai dengan tingginya 

konsentrasi enzim yang digunakan. Semakin besar enzim yang digunakan maka 

semakin banyak glukosa yang dihasilkan (Syaiful dkk., 2009).  

Mustika dkk (2008) meneliti pemanfaatan jerami padi dan alang-alang 

dalam fermentasi etanol menggunakan kapang Trichoderma sp dan khamir 

Saccharomycess cerevisiae. Hasil penelitian menunjukkan Kadar gula rata-rata 

yang dihasilkan kapang Trichoderma sp  pada substrat jerami padi sebesar 12 % 

lebih besar dibandingkan kadar gula yang dihasilkan dengan menggunakan 

substrat alang-alang sebesar 11,39%. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilaksanakan penelitan hidrolisis 

campuran limbah pasar organik  menggunkan enzim selulase dari Trichoderma Sp 

dengan memvariasikan konsentrasi enzim untuk meningkatkan kadar glukosa 

sebelum proses fermentasi sekaligus untuk meningkatkan kadar bioethanol setelah 

proses fermentasi. Proses dan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian 

diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai sumber belajar biologi berupa jurnal 

belajar  agar dapat memberikan informasi lebih luas tentang bioethanol sekaligus 

dapat mempraktekkan sendiri cara pembuatan bioethanol serta memahami proses 

enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa. Oleh karenanya peneliti mengambil 
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judul “Pembuatan Bioethanol Campuran Limbah Pasar (Organik) Menggunakan 

Hidrolisis Enzim Selulosa dari Trichoderma sp Sebagai Sumber Belajar Biologi ”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah  

sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh penambahan berbagai konsentrasi enzim selulase dari 

Trichoderma sp terhadap  kadar glukosa campuran limbah pasar (organik) 

dalam proses hidrolisis? 

2. Pada konsentrasi berapakah enzim selulase dari Trichoderma sp yang 

optimal dalam meningkatkan  kadar glukosa campuran limbah pasar 

(organik) dalam proses hidrolisis? 

3. Adakah  hubungan  kadar glukosa yang dihasilkan oleh penambahan enzim 

selulase dari Trichoderma sp pada proses hidrolisis campuran limbah pasar 

(organik) terhadap kadar bioethanol yang dihasilkan setelah proses 

fermentasi? 

4. Bagaimanakah  pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar Biologi 

yang disajikan dalam bentuk  jurnal? 
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1.3    Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh penambahan berbagai konsentrasi enzim selulase 

dari Trichoderma sp terhadap  kadar glukosa campuran limbah pasar 

(organik). 

2. Mengetahui pada konsentrasi berapakah enzim selulase dari Trichoderma sp 

yang paling efektif dalam meningkatkan  kadar glukosa campuran limbah 

pasar (organik). 

3. Menganalisis  hubungan  kadar glukosa yang dihasilkan oleh penambahan 

enzim selulase dari Trichoderma sp pada proses hidrolisis campuran limbah 

pasar (organik) terhadap kadar bioethanol yang dihasilkan setelah proses 

fermentasi. 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar Biologi 

yang disajikan dalam bentuk jurnal. 

 

1.4    Manfaat Penelitian  

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan  

       Menyumbangkan pengetahuan tentang pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi enzim selulase dari Trichoderma sp terhadap peningkatan kadar 

glukosa campuran limbah pasar (organik). 

2. Manfaat Bagi Pendidikan Biologi 
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        Sebagai bahan informasi tentang pembuatan bioethanol campuran limbah 

pasar (organik) menggunakan hidrolisis enzim selulase dari Trichoderma sp  

mencakup cara kerja enzim selulase dalam menghidrolisis selulosa yang 

berasal dari campuran limbah pasar (organik) serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerja enzim selulase selama proses hidrolisis. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat  

       Menyumbangkan informasi kepada masyarakat bahwa campuran  limbah 

pasar (organik) dapat dimanfaatkan sebagai bioethanol serta penggunaan 

enzim selulase dari Trichoderma sp dapat meningkatkan kadar glukosa yang 

berpengaruh dalam peningkatan kadar bioethanol. 

4. Manfaat Bagi Teoritis  

       Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan bagi penulis tentang pada 

konsentrasi berapakah enzim selulase  dari Trichoderma sp yang paling 

efektif dalam meningkatkan  kadar glukosa campuran limbah pasar 

(organik) serta hubungan kadar glukosa terhadap kadar bioethanol. 

 

1.5    Batasan Masalah  

1. Limbah organik yang digunakan dalam penelitian yaitu buah-buahan seperti 

pepaya, jambu biji, bengkuang, dan sayuran sawi, tomat, kubis. 

2. Proses hidrolilis menggunakan enzim selulase dari Trichoderma sp 

3. Proses fermentasi dilakukan selama 3 hari. 

4. Sumber belajar  yang akan dibuat adalah jurnal untuk menambah referensi 

untuk siswa SMA. 

 



7 
 

1.6   Definisi Istilah  

1. Bioetanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia, tidak berwarna, larut dalam 

eter, air, aseton, benzen, dan semua pelarut organik, memiliki bau khas 

alkohol, terbuat dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat 

menggunakan bantuan mikroorganisme (Agung dkk., 2011). 

2. Limbah pasar adalah  semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia 

yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi yang 

berada dipasar (Lestari, 2009).  

3. Organik adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, 

didalam air  dapat berbentuk protein, karbohidrat dan sebagainya, sedangkan 

kandungan dalam air limbah diantaranya dapat berupa garam, mineral 

(Indriyati, 2005). 

4. Hidrolisis adalah proses dimana aktivitas kelompok bakteri saprofilik 

menguraikan bahan organik kompleks. Aktifitas terjadi karena bahan 

organik tidak larut seperti polisakarida, lemak, protein dan karbohidrat akan 

dikonsumsi oleh bakteri saprofilik, dimana enzim ekstraseluler akan 

mengubahnya menjadi bahan organik yang larut dalam air (Indriyati, 2005). 

5. Enzim selulase merupakan enzim ekstraseluler yang diproduksi diluar sel 

mikroorganisme selulotik berperan dalam hidrolisis selulosa dengan 

memecah ikatan β-1,4-D-glikosida untuk menghasilkan oligosakarida 

maupun glukosa (Safaria, 2013).  

6. Trichoderma sp adalah salah satu jamur yang mampu menghasilkan enzim 

selulase ekstraseluler yang distribusinya paling luas di antara jamur tanah 
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lain, terdapat pada berbagai substansi yang ada di dekat tanah pertanian, 

hutan, padang rumput dan lingkungan lain seperti kayu tebang atau yang 

telah lapuk, bahkan di peralatan dapur (Kurniawan dkk., 2014). 

7. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam 

proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain merupakan daya yang 

bisa dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian 

maupun keseluruhan (Rusman, 2007). 

 


