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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan 

dengan tingkat kehidupan. Bahan bakar minyak (BBM) memegang posisi yang 

sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Menurut data 

Kementerian ESDM pada Tahun 2015, komposisi konsumsi energi nasional saat ini 

diantaranya : (i) BBM sebesar 52,50%; (ii) Gas sebesar 19,04%; (iii) Batubara 

sebesar 21,52%; (iv) Air sebesar 3,73%; (v) Panas Bumi sebesar 3,01%; dan (vi) 

Energi Baru sebesar 0,2%.  

BBM berasal dari minyak bumi. Data produksi, impor dan ekspor minyak 

bumi Indonesia pada tahun 2009 – 2018 disampaikan pada Gambar 1.1. 

Berdasarkan Gambar tersebut, produksi minyak bumi Indonesia mengalami 

penurunan. Produksi minyak bumi pada tahun 2009 adalah 346 juta barel dan 

mengalami penurunan menjadi 283 juta barel pada tahun 2018 (Kementerian 

ESDM, 2019). Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur 

produksi utama minyak bumi yang umurnya sudah tua sedangkan produksi pada 

sumur baru masih terbatas. Penurunan produksi minyak bumi berpengaruh terhadap 

penurunan ekspor minyak bumi. Impor minyak bumi Indonesia lebih besar daripada 

produksi. Hal ini menunjukkan konsumsi minyak bumi di Indonesia lebih besar 

daripada produksi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam 

negeri dilakukan melalui impor. 
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Sumber : Kementerian ESDM, 2019 

Gambar 1.1 Perkembangan Produksi, Impor dan Ekspor Minyak Bumi di 

Indonesia 

Peningkatan permintaan energi dunia dan penurunan cadangan minyak 

secara progresif memotivasi pencarian sumber energi alternatif terutama yang 

berasal dari bahan terbarukan seperti bioetanol (Saxena dkk., 2009). Bioetanol 

adalah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan dengan cara fermentasi. 

Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil 

yang lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas yang lebih sedikit. 

Keprihatinan global tentang perubahan iklim dan konsekuensi kebutuhan untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca telah mendorong penggunaan bioetanol sebagai 

pengganti bensin atau aditif (Balat dkk., 2008).  

Bioetanol juga dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk 

memproduksi berbagai bahan kimia sehingga mendukung ketahanan industri kimia. 

Meskipun produksi etanol generasi pertama dari bahan bertepung telah berkembang 

dengan baik, tetapi proses produksi bioetanol generasi kedua dari bahan 

lignoselulosa memiliki peluang pengembangan. Hal ini karena bahan baku 

bioetanol generasi pertama umumnya merupakan sumber pangan. Diversifikasi 

bahan baku proses produksi bioetanol dapat dikembangkan melalui pengembangan 

sumber non pangan atau limbah. 

Proses pengembangan bioetanol dari sumber daya lokal non pangan atau 

limbah dapat meningkatkan ketahanan energi serta nilai tambah sumber daya 
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tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah melalui peraturan pemerintah 

No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut disusun 

untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung 

proses pembangunan berkelanjutan. Salah satu pedoman pada peraturan tersebut 

adalah pengembangan energi terbarukan, terdapat beberapa jenis sumber energi 

terbarukan diantaranya tenaga surya, panas bumi, angin, maupun bioenergi 

(Kementerian ESDM, 2019). Bahan baku untuk membuat bioenergi dapat dijumpai 

di sekitar kita. Salah satu bahan lokal non pangan yang potensial untuk digunakan 

sebagai bahan baku energi terbarukan yang dijadikan sebagai ketahanan energi 

adalah limbah pengolahan produk pertanian yaitu ampas tebu. Ampas tebu adalah 

limbah dari proses produksi gula yaitu berupa residu padat yang tersisa setelah tebu 

dihancurkan untuk mendapatkan nira yang digunakan untuk produksi gula atau 

etanol. Menurut Gálvez, 2000 dan Mussatto dkk, 2006, surplus ampas tebu dapat 

digunakan dalam lebih dari empat puluh aplikasi yang berbeda, seperti produksi 

etanol, pulp dan kertas, papan, pakan ternak dan furfural.  

Indonesia merupakan salah satu penghasil tebu terbesar berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 total produksi tebu di Indonesia 

mencapai 2.416.846 ton/tahun nya, Provinsi Jawa Timur memiliki produksi tebu 

terbesar yaitu 1.159.362 ton/tahun. Hampir 48% total produksi tebu di Indonesia 

ada Jawa Timur. Tabel 1.1 menunjukkan beberapa kota penghasil tebu di Jawa 

Timur pada tahun 2014-2017.  

Tabel 1.1 Kota-Kota Penghasil Tebu di Jawa Timur 2014-2017 

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 

Kediri 171 920 163 921 144 363 143 519 

Malang 291 030 277 489 221 205 218 361 

Lumajang 73 920 70 481 100 885 100 041 

Situbondo 49 884 47 563 39 052 38 304 

Mojokerto 54 342 51 814 51 165 48 417 

Jombang 57 749 55 062 49 227 46 479 

Magetan 50 212 47 876 42 156 41 408 

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, 2017 
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Beberapa pabrik gula telah menggabungkan pabrik gula dan pabrik bioetanol 

generasi pertama. Teknologi untuk menggabungkan pabrik gula dan pabrik 

bioetanol telah digunakan secara komersial selama 30 tahun terakhir bioetanol. 

Biaya bahan baku merupakan bagian utama dari biaya produksi (Lynd LR dkk, 

2005). Pabrik gula pada umumnya memanfaatkan molase sebagai bahan baku 

produksi etanol dan turunannya. Beberapa industri penghasil bioetanol yang 

terintegrasi dengan pabrik gula disampaikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Perusahaan Penghasil Gula dan Bioetanol 

     Sumber : Kompasiana.com, 2017 

Ditinjau dari aspek ekonomi, biaya produksi bioetanol generasi kedua 

yang berasal dari ampas tebu lebih mahal jika dibandingkan dengan generasi 

pertama. Dikarenakan pada generasi kedua bioetanol berasal dari bahan 

lignoselulosa sehingga perlu adanya proses pretreatment pada proses produksinya. 

Akan tetapi produksi bioetanol generasi pertama yaitu molase banyak dikaji 

kembali karena a) berkompetisi dengan bahan pangan sehingga akan mendorong 

kenaikan harga komoditi pangan b) hanya menggunakan pati, membuang 

lignoselulosa yang ada dalam bahan baku awal, sehingga limbah berjumlah besar 

Nama Perusahaan Bahan Baku Lokasi 

PT. Molindo Raya Molase Lawang, Jatim 

PT. Indo Lampung Distilery Jerami Padi Lampung 

PT. Indo Acidatama Molase Solo, Jateng 

PT. Aneka Kimia 
Tandan Kosong 

Kelapa Sawit 
Mojokerto, Jatim 

PASA Djatiroto Molase Lumajang, Jatim 

PT. Madu baru Molase Yogyakarta 

PSA Palimanan Molase Cirebon, Jabar 

Basis Indah 
Pati Singkong, 

Jagung 
Makasar, Sul Sel 

Permata Sakti Pati Singkong Medan, Sumut 

Molasindo Alur Pratama Pati Singkong Medan, Sumut 

PT. Medco Ethanol Indonesia 
Pati Singkong, 

Molase 
Lampung 

Sampoerna Bio Energi Pati Ubi Kayu Jateng dan Jatim 

Humpuss 

Pati Ubi Kayu, 

Ubi Jalar, Jagung 

dan Sagu 

Kotabumi, Lampung 
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c) mendorong peningkatan produksi pupuk yang akhinya juga akan berujung pada 

biaya komoditi pangan (Balat dkk., 2008). 

Pandangan ampas tebu telah berubah selama bertahun-tahun, karena 

terobosan teknologi, peluang investasi, dan perhitungan margin pendapatan. 

Integrasi pengolahan ampas tebu dengan produksi bioetanol generasi pertama dapat 

menunjang perkembangan ini (Macrelli dkk, 2012). Bioetanol dari bahan 

lignoselulosa, seperti ampas tebu, telah dipelajari selama beberapa dekade terakhir 

(Balat dkk., 2008). Studi yang mempertimbangkan integrasi proses, peningkatan 

hasil fermentasi dan integrasi unit operasi masih diperlukan agar hidrolisis menjadi 

teknologi yang kompetitif (Zaldivar et al., 2001; Cardona dan Sánchez, 2007). 

Hidrolisis sangat penting untuk konversi polisakarida ampas tebu, terutama 

selulosa, menjadi produk yang berharga.  

Namun, terdapat hambatan hidrolisis yaitu susunan kristal selulosa  yang 

kuat, efek perlindungan lignin serta hemiselullosa sehingga sulit dijangkau oleh 

asam (Canettieri dkk., 2007). Bahan lignoselulosa terutama terdiri dari selulosa, 

yang merupakan polimer glukosa, hemiselulosa, campuran polisakarida yang 

terutama terdiri dari glukosa, manosa, xilosa dan arabinosa, dan lignin (Saxena 

dkk., 2009). Agar dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, ampas 

tebu harus diolah hingga menghasilkan gula yang dapat difermentasi (Mosier et al., 

2005). Oleh karena itu diperlukan pretreatment atau pengolahan awal untuk 

memisahkan lignin dan hemiselulosa dari selulosa, mengurangi kristalinitas 

selulosa dan meningkatkan porositas ampas tebu sehingga meningkatkan hidrolisis 

selulosa (Kuo dan Lee, 2009). Pada proses pretreatment terdapat peluang besar 

besar untuk peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya melalui penelitian dan 

pengembangan (Mosier et al., 2005). Terdapat beberapa metode untuk memisahkan 

selulosa dan hemiselulosa dari lignin seperti pretreatment asam, pretreatment basa, 

ledakan uap, oksidasi basah dan pretreatment organosolv (Verma A dkk, 2011). 

Berdasarkan peluang ampas tebu sebagai bahan baku bioetanol, maka akan 

dilakukan penelitian “Review Proses Produksi Bioetanol dari Ampas Tebu”. Pada 

penelitian akan dilakukan studi mengenai pengaruh pretreatment bioetanol dan 

perameter lain yang berpengaruh terhadap yield dan konversi bioetanol. Hasil 
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review tersebut kemudian dibandingkan dengan SNI 7390-2008 tentang Standar 

Nasional Indonesia Kualitas Bioetanol. 

  

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa hal yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian “Review Proses Produksi Bioetanol dari Ampas Tebu” 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja metode-metode pada proses pretreatment pada bahan baku ampas 

tebu pada proses produksi bioetanol? 

2. Bagaimana proses produksi bioetanol dari ampas tebu? 

3. Apakah parameter-paramter yang berperan signifikan terhadap yield dan 

konversi bioetanol dari ampas tebu? 

4. Apakah bioetanol dari ampas tebu telah memenuhi SNI 7390-2008 tentang 

Standar Nasional Indonesia Kualitas Bioetanol? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian “Review Proses Produksi Bioetanol dari Ampas Tebu” diantaranya: 

1. Mengetahui metode-metode pada proses pretreatment pada bahan baku ampas 

tebu pada proses produksi bioetanol. 

2. Mengetahui proses produksi bioetanol dari ampas tebu. 

3. Mengetahui parameter-parameter yang berperan signifikan terhadap yield dan 

konversi bioetanol dari ampas tebu. 

4. Mengetahui kesesuaian bioetanol dari ampas tebu terhadap SNI 7390-2008 

tentang Standar Nasional Indonesia Khualitas Bioetanol 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pada penelitian “Review Proses Produksi Bioetanol dari Ampas Tebu” 

beberapa batasan – batasan yang ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan yaitu ampas tebu. 
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2. Proses review dilakukan melalui studi literatur berupa buku dan jurnal yang 

relevan. 

3. Hasil review dibandingkan dengan SNI 7390-2008 tentang Standar Nasional 

Indonesia Kualitas Bioetanol. 

4. Berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi / TKT / Readyness level, TKT 

review literature ini adalah TKT 1 sedangkan penelitian – penelitian pada 

review ini merupakan TKT 3. Oleh karena itu sebaiknya perlu dilakukan 

penelitian skala laboratorium lebih lanjut.  

5. Berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi, perlu dikembangkan strategi 

bisnis untuk pengembangan hasil penelitian ini. 
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