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Pengantar redaksi, 

Akhirnya setelah bergelut dengan 
berbagai kesulitan, terkabullah upaya 
memunculkan majalah ilmiah populer 
BioS. Mempopulerkan masalah pernik
pernik i!miah hasil penelitian, catatan
catatan kecil penelitian, dan ulas balik, 
menjadi tujuan utama penerbitan BioS. 
Dengan demikian kajian ilmiah dapat 
menjadi membumi pada masyarakat 
luas. Memang tidak terlepas dari 
kesu!itan, misalnya term/istilah-istilah 
nama-nama ilmiah dan kimia tidak 
selalu mudah atau ada padan bahasa 
I ndonesianya. 

BioS menampung informasi tentang 
biota, yang dalam batas waktu tertentu 
sulit dicari batas tegas antara biota dan 
nonbiota, dan segala aspek 
kehidupannya. Kali ini materi yang 
tersaji lebih diwarnai dunia tumbuhan, 
dan diharapkan di edisi yang akan 
datang lebih bervariasi. Rubrik-rubrik 
khusus juga akan selalu disertakan, 
seperti tokoh, kekayaan hayati, 
advetorial, mari bertanya jawab. 
Meskipun secara periodik BioS akan 
terbit pada April dan Oktober, edisi
edisi khusus juga dapat dilepaskan 
seperti edisi perdana kafi ini. 
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BIOETANOL: Bahan Bakar Masa Depan 

Karina Bianca Lewerissa 
Fakultas Rioloqi llniver<>ifA<o Kri<;fen "atya Wa:::a:::, 

Harga bahan bal<:3r minyak yang cenderung meningkat dan ketergantungan yang tinggi 
terhadap bahan bakar fosil merupakan satu dari sekian banyak pertimbangan untuk 
memperoleh energi alternatif. Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil 
minyak akhirnya menjadi net importir minyak bumi, karena kebutuhan negara mencapai 
215 juta liter/hari, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 178 juta liter/hari. 
Kekurangan pasokan tersebut mau tidak mau dipenuhi dengan impor bahan bakar sekitar 
40 juta liter/hari. 

Dalam situasi kenaikan ha~ga BBM yang terus melangit, upaya memanfaatkan bahan bakar 
alternatif merupakan sala; 1 satu solusi yang cukup rei evan. Salah satu energi alternatif yang 
saat ini sedang berkembang adalah bahan bakar bio (biofuel), yang merupakan bahan 
bakar yang diperoleh dari biomassa. 

Biofuel yang cukup populer penggunaannya adalah metanol, etanol, minyak sayur dan 
turunannya. Etanol sebagai bahan bakar alternatif dikenal dengan istilah bioetanol. 
Penggunaannya sebagai bahan bakar nonfosil sudah mulai diintroduksi di Indonesia. Bahan 
bakar ini memiliki prospek pengembangan yang cukup menjanjikan karena sifatnya yang 
terbarukan dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. 
Penggunaan bioetanol merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk 
mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan masalah-masalah lingkungan yang 
diakibatkannya, seperti emisi C02 , nitrogen oksida, partikel, dan kontribusinya di dalam 
pemanasan global. Selain itu, bioetanol dapat dihasilkan dari bahan baku yang memiliki 
nilai ekonomi rendah. Bahan baku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori 
produk pertanian, yaitu: gula sederhana, pati, dan selulosa. Produk pertanian yang kaya pati 
seperti ubi kayu, jagung, sagu, tebu, maupun limbah pertanian yang kaya selulosa seperti 
kayu, limbah kertas, karton, danjaringan tanaman yang kaya serat merupakan bahan baku 
potensial yang dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol. 

Di dalam aplikasinya sebagai bahan. bakar alternatif, etanol digunakan dalam bentuk 
campuran dengan premium. Di pasaran dikenal istilah E 3, E 10 dan E 20 yang 
mengandung masing-masing 3%, 10% dan 20% alkohol dan sisanya adai;=Jh premium. 
Bioetanol memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar bensin karena memiliki 
nilai oktan lebih tinggi. 

Bioetanol dapat diproduksi melalui fermentasi glukosa ataupun jenis karbohidrat lainnya 
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seperti pati dan selulosa. Fermentasi gula menggunakan khamir sebagai agen hayati 
merupakan proses yang sudah lama dikenal, dan masih memegang peranan panting di 
dalam produksi etanol. Bahan baku berbasis pati dan selulosa harus dihidrolisis terlebih 
dahulu menjadi gula sederhana sebelum dikonversi menjadi etanol. Hidrolisis dapat 
dilakukan secara kimiawi (dengan penggunaan asam) rnaupun secara biologis (dengan 
menggunakan enzim). 

Proses fermentasi umumnya melalui tiga tahapan, yaitu: pembentukan larutan gula 
(fermentable sugar}, proses fermentasi gula menjadi etan.:>i, dan purifikasi etanol melalui 
metode distilasi. 

Peluang dan tantangan mengenai bioetanol masih terbuka Iebar. Tantangan ini mencakup 
penggunaan bahan baku yang murah, jenis agen hayati yang potensial, rekayasa proses 
untuk optimasi produk, sampai kepada masalah aplikasinya pada kendaraan bermotor. 
Brazil merupakan produsen etanol yang cukup panting. Di negara ini, produk-produk 
pertanian seperti jagung, gu'la tebu, gula bit, bahkan kayu serta limbah kertas digunakan 
sebagai bahan dasar. Selulosa pada jenis kayu-kayuan ini mengalami perlakuan tertentu 
terlebih dahulu untuk melepas glukosa. Di Amerika Serikat, kebanyakan etanol diperoleh 
melalui proses fermentasi ragi dari bahan baku pati jagung. Indonesia sebagai negara yang 
kaya akan produk dan limbah pertanian berpeluang untuk mengembangkan bioetanol 
seb:1gai salah satu bah an bakar alternatif. 
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