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Abstrak 

Telah dilakukan pretreatment pada pohon (gedebog) pisang kepok terhadap kandungan selulosa 
menggunakan bantuan gelombang mikro (microwave) dan pelarut NaOH 0,5 M. Selulosa ini sangat penting 
dalam proses hidrolisis dan fermentasi untuk biokonversi menjadi bioetanol sebagai sumber karbon (gula). 
Riset ini membahas potensi penggunaan gelombang microwave dalam proses pretreatment batang pisang 
yang didapat dari desa Sumberjo Jombang. Metode pretreatment menggunakan microwave-NaOH dinilai 
lebih baik, karena selain interaksi yang terjadi antara gelombang micro dengan bahan pada saat 
pretreatment akan menghasilkan efek panas (heating), penambahan NaOH juga membantu dalam reaksi 
pemecahan lignoselulosa bahan. Rancangan percobaan menggunakan Rangkaian Acak Kelompok (RAK) 
yang tersusun atas 2 faktor yaitu volume pelarut NaOH dan lama waktu pretreatment . Ukuran serbuk 
batang pisang yang digunakan yaitu 100 mesh bermassa 40 gram dan besar daya microwave yaitu 950 watt. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik didapatkan pada perlakuan 500 mL dan lama 
waktu 40 menit, yaitu menghasilkan selulosa sebesar 27,265%, hemiselulosa 17,86% dan lignin 3,26%. Uji 
SEM menunjukkan kenampakkan sel telah rusak setelah dikenai paparan gelombang mikro (microwave). 

Kata-kata kunci : microwave, NaOH, pohon pisang, pretreatment, selulosa 

Pendahuluan 

Kelangkaan bahan bakar minyak atau sering 
disebut BBM terasa di banyak tempat di 
Indonesia khususnya BBM bersubsidi untuk 
kendaraan bermotor. Salah satu jenis BBM 
seperti bensin sebenarnya dapat digantikan atau 
dicampur dengan bioenergi yang lebih ramah 
lingkungan namun karakteristiknya tidak kalah 
dengan bensin yaitu bioetanol. Persaingan 
bahan pangan dan energi dari biomasa telah 
menjadi isu penting di seluruh belahan dunia 
saat ini, mengingat kebutuhan energi fosil yang 
tidak dapat diperbaharui membuat para peneliti 
berlomba untuk mencari alternatif-alternatif lain 
pengadaan energi berbasis biomasa salah 
satunya adalah pegembangan bioenergi 
bioetanol generasi II dari lignoselulosa. Pada 
pembuatan bioetanol generasi II ini diperlukan 
proses awal atau pretreatment agar 
mendapatkan selulosa yang digunakan untuk 
proses hidrolisis dan dapat difermentasi menjadi 
bioetanol. Menurut Ningsih dkk [1], bahwa tujuan 
dari pretreatment adalah untuk membuka 
struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi 
lebih mudah diakses oleh enzim yang memecah 
polimer polisakarida menjadi monomer gula. 
Solusi penelitian yang pernah ada sebelumnya 
menunjukkan terdapat adanya kelemahan dalam 
hasil yield selulosa sedikit yang dihasilkan, pada 
penelitian Rokhmah [2], menggunakan autoclave 
dengan NaOH bertekanan 304,5 KPa selama 60 
menit dapat meningkatkan selulosa 2,7% dan 

menurunkan lignin 5,86%, penelitian Phutela et 
al [3] pretreatment menggunakan Na2SO3-
microwave selama 30 menit dapat meningkatkan 
23,5% selulosa dan menurunkan lignin 4,6%, 
penelitian Verma et al [4] menggunakan alkali 
NH3 selama 70 menit dapat meningkatkan 
selulosa 25,4% dan menurunkan lignin 4,0%, 
Verma et al [4] melakukan pretreatment lagi 
menggunakan alkali NH3 namun dengan 
bantuan microwave 700 Watt selama 30 menit 
dapat meningkatkan 29,2% selulosa dan 
menurunkan lignin 5,1%, penelitian Lu dan Zhou 
[5] menggunakan microwave berkatalis FeCl3 
dengan ukuran biomasa jerami padi 60 mesh 
berdaya 800 Watt selama 19 menit bersuhu 
160 oC dapat meningkatkan selulosa 41,6 dan 
menurunkan lignin 2,3%, penelitian Dehani [6] 
menggunakan microwave-NaOH berdaya 950 
Watt, bersuhu 89 oC dengan ukuran bubuk 
jerami 100 mesh dapat meningkatkan selulosa 
42,32% dan menurunkan lignin 4,27%. 

Menurut hasil penelitian yang sudah ada 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
pretreatment menggunakan microwave-NaOH 
dapat meningkatkan kadar selulosa yang paling 
tinggi dibanding dengan metode yang lain. Hal 
ini menjadikan perlu untuk dieksplorasi lebih 
lanjut tentang pretreatment biomasa 
berlignoselulosa menggunakan microwave-
NaOH. Penelitian Dehani [6] dapat 
meningkatkan yield selulosa jerami padi, namun 
selain jerami padi, batang pisang juga memiliki 
kandungan selulosa yang cukup tinggi mencapai 
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61,74% menurut penelitian Kardono dkk [7]. 
Pengaruh gelombang micro-NaOH telah 
memberikan efek positif dalam peningkatan 
kadar selulosa proses pretreatment. Karena 
selain interaksi yang terjadi antara gelombang 
micro  dengan bahan pada saat pretreatment 
akan menghasilkan efek panas (heating) [8], 
penambahan NaOH mengarah pada penurunan 
derajat polimerisasi kristalinitas, peningkatan 
luas permukaan internal, terganggunya struktur 
lignin, dan pemisahan struktural antara lignin 
dan karbohidrat [6]. Hal ini menjadikan perlu 
untuk penelitian dengan memanfaatkan 
gelombang micro-NaOH dalam pretreatment 
biomasa seperti batang pisang karena 
keberadaannya yang potensial di Indonesia. 

Metodologi 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik 
Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian serta di 
Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian 
Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, uji 
lignoselulosa di Laboratorium Pusat Studi 
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada dan 
uji SEM (Scanning Electron Microscopy) di 
Laboratorium Biologi Universitas 
Muhammadiyah Malang. Alat yang dipakai 
meliputi : microwave, discmill, oven, pisau, 
ayakan 100 mesh, kertas saring, nampan, 
spatula, erlenmeyer, gelas beaker, gelas ukur, 
timbangan digital, aluminium foil, sedangkan 
bahan yang dipakai adalah batang (gedebog) 
pisang kepok dari desa Sumberjo Kabupaten 
Jombang dan pelarut NaOH 0,5 M. 

Rancangan percobaan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 perlakuan, 
yaitu Volume Pelarut NaOH 0,5 N (V) dan lama 
waktu pretreatment kontak dengan gelombang 
micro (T), ukuran dan massa serbuk 100 mesh 
dan 40 gram, serta daya microwave 950 watt. 
Rangkaian acak dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Rancangan Percobaan 

V1 
(300 mL) 

V2 
(400 mL) 

V3 
(500 mL) 

T1 (20menit) T1V1 T1V2 T1V3 

T2 (30menit) T2V1 T2V2 T2V3 

T3 (40menit) T3V1 T3V2 T3V3 

Parameter yang diamati meliputi pH, suhu, 
lignoselulosa (selulosa, hemiselulosa, dan lignin). 
Perlakuan terbaik sebelum dan sesudah proses 

pretreatment menggunakan metode Chesson, 
dilakukan foto kenampakan mikrostruktur hasil 
dari Scanning Electron Microscopy (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

Hasil dan diskusi 

Pengaruh Waktu dan Volume terhadap Suhu 

V 
T 

Disaring dengan 
kertas saring, 

padatan dikeringkan 
suhu kamar 1 

minggu dan dioven 
105 oC = 24 jam 

Dipotong 2 cm 

Mulai 

Batang Pisang diperas 

Dicuci 

Dijemur 1 hari 

Dioven 104 oC selama 24 jam 

Digiling dengan discmill 

Bubuk diayak 100 mesh 

40 gr bubuk 
dicampur NaOH 
0,5 M (300, 400, 

500 mL) dan 
diukur pH awal 

Ditreatment 
dengan 

microwave 950 
watt sesuai 

perlakuan (20, 30, 
40 menit), ukur 

suhu dan pH akhir 

Selesai 

x Analisis kandungan 
selulosa, lignin dan 
hemiselulosa metode 
chesson 

x Analisis kenampakan 
sel menggunakan Uji 
SEM 
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Berikut adalah hasil pengaruh waktu dan 
volume terhadap suhu. 

Gambar 2. Pengaruh waktu dan volume 
terhadap Suhu 

Terlihat pada tabel di atas bahwa semakin lama 
waktu pretreatment maka suhu yang terjadi juga 
naik, hal ini dapat terjadi diduga bahwa 
perpindahan panas dari microwave ke bahan 
akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. 
Kemudian jika dilihat dari semakin tinggi volume 
pelarut maka semakin turun suhu yang terjadi, 
hal ini diduga karena perpindahan panas yang 
terjadi ketika panas iradiasi microwave langsung 
mengenai bahan yang mana pada penelitian ini 

adalah bubuk pohon (gedebog) pisang kepok, 
kemudian panas menyebar ke seluruh area di 
dalam wadah (erlenmeyer) melalui pelarut 
(NaOH) dan bahan itu sendiri sehingga terjadi 
perpindahan panas secara konveksi. 
Perpindahan panas ke seluruh area bahan ini 
akan lebih cepat ke semua area jika volume 
yang dipakai adalah volume terkecil. Karena 
yang tercepat penyebaran suhunya pada volume 
terkecil maka suhu yang cepat tinggi adalah 
perlakuan yang bervolume terkecil. 

Hasil Uji Chesson 
Menurut Ramdja dkk [9], bahwa delignifikasi 

atau pretreatmnet biomassa berlignoselulosa 
perlu dilakukan untuk mendapatkan yield yang 
tinggi di mana penting untuk pengembangan 
teknologi biokonversi pada skala pretreatment 
merupakan tahapan yang banyak menghabiskan 
biaya dan berpengaruh besar terhadap biaya 
keseluruhan proses. Selain itu, perlakuan awal 
pada dasarnya mengacu pada perlakuan fisika 
dan mekanik, hal ini bertujuan untuk 
membersihkan dan mengecilkan ukuran 
biomassa serta merusak struktur sel bahan agar 
bisa lebih mudah diakses pada perlakuan 
biologis atau kimia. Hasil uji lignoselulosa dapat 
dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Hasil Uji Chesson (selulosa, hemiselulosa dan lignin) 

Pengujian lignoselulosa bahan yaitu selulosa, 
hemiselulosa dan lignin dilakukan di 
Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil uji 
Chesson menunjukkan bahwa hemiselulosa dan 
lignin mengalami penurunan dari kontrol jika 
dibandingkan dengan semua perlakuan, hal ini 
diikuti juga penurunan selulosa yang diharapkan 
mengalami kenaikkan. Penurunan selulosa ini 
diduga telah terjadi reaksi berantai tidak hanya 
sampai pada pemecahan lignoselulosa, tetapi 
diikuti reaksi pemutusan rantai polimer selulosa 
menjadi gula reduksi atau hidrolisis. Sehingga 
selulosa yang aslinya naik menjadi turun lagi 

karena adanya reaksi pemutusan rantai polimer 
selulosa saat terjadi pengeringan di suhu ruang. 
Ramdja dkk [9] menjelaskan bahwa selulosa 
bersifat terhidrolisis relatif lebih cepat pada 
temperatur tinggi. Sedangkan pada penelitian ini 
suhu semakin naik seiring bertambahnya waktu 
dan penelitian ini waktu terlama adalah 40 menit, 
sehingga selulosa di semua perlakuan juga 
menurun karena terhidrolisis menjadi 
penyusunnya yang lebih sederhana saat 
dikeringkan di suhu ruang yang masih 
bercampur dengan NaOH karena masih bersifat 
basa tinggi. 
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Uji chesson pada kontrol yaitu bahan tanpa 
perlakuan pretreatment menunjukkan hasil 
selulosa 31,89%, hemiselulosa 24,17% dan 
lignin 6,845%. Sedangkan hasil terbaik terdapat 
pada hasil perlakuan yang menghasilkan 
selulosa tertinggi dibanding perlakuan yang lain 
dan hasil lignin dan hemiselulosa yang terendah 
yaitu pada perlakuan volume 500 mL dan lama 
waktu pretreatment 40 menit yang mana 
menghasilkan yield selulosa 27,265%, 
hemiselulosa 17,86% dan lignin 3,26%. Gambar 
3 merupakan bagan hasil uji Chesson 
perubahan selulosa, hemiselulosa dan lignin 
terhadap kontrol. 

SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Gambar 4. Kenampakan sel sebelum diberi 
pelakuan (kiri) dan setelah diberi perlakuan 

(kanan) 
Hasil foto mikrostruktur dapat diamati bahwa 
kenampakan permukaan dari sel sebelum diberi 
perlakuan (kontrol) terlihat kompak dan kuat 
(solid), namun setelah diberi perlakuan 
(perlakuan terbaik) maka permukaan sel terlihat 
sudah rusak. Hal ini dapat terjadi diduga bahwa 
gelombang microwave yang mengenai bahan 
pohon (gedebog) pisang kepok telah merusak 
strukturnya akibat adanya rotasi dipol dan efek 
pelarut NaOH (Natrium Hidroksida) berinteraksi 
dengan bagian lignoselulosa yang bersifat 
fenolik, sehingga ikatan lignoselulosa akan 
terlepas. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan 
gelombang microwave-NaOH dapat memberikan 
efek pretreatment dari bahan pohon (gedebog) 
pisang kepok. Perlakuan terbaik didapat pada 
volume 500 mL dan lama waktu 40 menit. 
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