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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pabrik Gula (PG) di Indonesia  berjumlah 58 PG 

dengan kapasitas giling bervariasi antara 1500 

TCD (ton cane per day) hingga diatas 5 000 TCD 

(Hadi dan Sutrisno, 2007). Pada saat ini luas area 

tebu di seluruh Indonesia sekitar 437 ribu ha, 

dengan tebu yang digiling  31,2 juta ton. Dari 

tebu sebesar itu bisa dihasilkan sekitar 2,3 juta 

ton gula pasir (7,5%), 9,98 juta ton ampas (32 

%), 1,5 juta ton tetes (4,9 %), dan 0,8 juta ton 

blotong (2,5 %). Selain itu dari panen tebu 

tersebut masih menyisakan sekitar 4,4 juta ton 

pucuk dan serasah. Bahan-bahan ikutan 

merupakan bahan baku yang sangat potensial 

bagi produk produk bioteknologi (mikrobiologi), 
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karena merupakan komponen bahan organik 

sebagai sumber karbon. Potensi bahan baku 

dalam jumlah besar ini membuka peluang untuk 

diolah lebih lanjut menjadi bahan bernilai 

ekonomis tinggi. Salah satu bahan ikutan yang 

dapat diolah lebih lanjut adalah tetes (molasses) 

yang bisa dijadikan  produk bioetanol melalui 

proses fermentasi.  

Bioetanol adalah nama lain dari Etanol atau Etil 

alkohol yaitu suatu senyawa organik dengan 

rumus kimia CH3 CH2OH. Untuk memproduksi 

etanol dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

sintesa kimia dan sintesa mikrobiologi. Dengan 

cara kimia etanol dapat diproduksi melalui sintesa 

senyawa etilen dibantu suatu katalis yaitu asam 

sulfat dan pemanasan pada temperatur 70oC 

dengan tekanan 10 atmosfir (Kirk dan 

Othmer,1969). Etanol dapat pula disintesa dari 
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aldehid melalui proses reduksi dalam suatu 

reaktor. Selain cara kimia, etanol dapat disintesa 

melalui proses fermentasi dengan suatu substrat 

gula monosakarida melibatkan katalis biologis 

berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu 

mikroorganisme.  

Louis Pasteur, seorang ahli kimia Prancis 

berpendapat bahwa penguraian gula menjadi 

etanol diakibatkan oleh aktivitas sel-sel khamir. 

Oleh karena itu pada umumnya kata fermentasi 

dikaitkan pada semua kegiatan yang berhubungan 

dengan semua aksi mikrobial. Buchner 

menyempurnakan pendapat Pasteur bahwa 

fermentasi dapat berlangsung dalam larutan gula 

sederhana (monosakarida) dengan memanfaatkan 

cairan yang dihasilkan oleh sel-sel khamir. Cairan 

tersebut mengandung suatu substansi aktif yang 

mempunyai kemampuan memecah molekul-
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molekul gula. Cairan tersebut diberi nama ferment 

atau zymase. Dari uraian tersebut maka 

fermentasi dapat diartikan sebagai desimilasi 

anaerobic senyawa-senyawa organik yang 

disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme 

(Paturau, 1989 ; Said, 1987).  

Salah satu produk yang merupakan hasil 

fermentasi adalah etanol atau juga sebutan yang 

populer saat ini adalah Bioetanol. Dalam industri 

kimia, bioetanol digunakan sebagai bahan baku 

untuk asam asetat, etil asetat, asetaldehid, 

industri minuman keras, industri anggur, soft drink 

dan lain-lain. Bioetanol juga digunakan sebagai 

pelarut dalam industri industri farmasi, kosmetik, 

rokok, tinta, perekat, pembekuan dan pengawetan 

ikan, industri minyak atsiri dan minyak makan 

nabati, laboratorium dan juga sebagai bahan 

desinfektan dalam dunia kedokteran, rumah sakit 
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dan peralatan rumah tangga. Dalam industri 

farmasi penggunaan bioetanol sangat luas yaitu 

untuk solven pada pembuatan obat kulit, 

pembersih, antiseptik dan lain-lain (Kirk dan 

Othmer,1969). Dalam tulisan ini akan dikaji 

fermentasi bioetanol dari tetes tebu yang meliputi 

aspek bahan baku, teknologi dan peranan 

mikroorganisme, mutu produk yang dihasilkan, 

penanganan limbah dan monitoring pencemaran 

lingkungan. 
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