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ertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Megawati, S.T., M.T., yang telah berhasil 
menyelesaikan buku tentang Bioetanol Generasi Kedua. Tentunya keberhasilan ini didahului 

oleh dedikasi dan kerja keras di antara berbagai kegiatan rutinnya sebagai dosen. Dengan melihat 
realitas relatif sedikitnya buku yang dihasilkan para dosen di Indonesia, keberhasilan ini tentunya 
merupakan prestasi yang pantas diapresiasi. Saya percaya buku ini bermanfaat bagi para pembaca, 
bagi para dosen yang mengajar topik terkait dan bagi siapa saja yang membacanya. 

Buku ini dapat dikatakan bersifat undivided, dalam arti membahas permasalahan bioetanol 
generasi kedua dari hulu penelitian sampai ke hilir, yaitu dari aspek latar belakang permasalahan 
energi di Indonesia, potensi bioetanol, studi pustaka, penelitian laboratorium yang dilakukan pe-
nyusun, pengolahan data laboratorium berbasis teori dasar kinetika dan transfer massa, perancang-
an pabrik skala besar berbasis penelitian laboratorium yang dilakukan, serta analisis kelayakan 
ekonomi pabrik tersebut. Ini adalah salah satu contoh analisis yang bisa mengantarkan hasil 
penelitian laboratorium ke aplikasinya pada skala industri. Aspek ilmiah juga tersaji melalui analisis 
kinetika reaksi dan transfer massa yang cukup mendalam. 

Para pembaca dari berbagai bidang keminatan bisa mendapatkan kemanfaatan dengan 
membaca secara spesifik bagian-bagian tertentu dari buku ini, antara lain: 

1. Pembaca yang berminat pada permasalahan makro akan mendapat manfaat dengan membaca 
bahasan tentang latar belakang problematika energi di Indonesia. 

2. Pembaca yang tertarik pada potensi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, kelestarian 
lingkungan dan permasalahan perubahan iklim akan mendapat manfaat dengan membaca 
analisis tentang pemanfaatan limbah lignoselulosa menjadi bioetanol. 

3. Pembaca yang tertarik pada studi teoretis fundamental tentu akan berminat pada analisis 
kinetika reaksi dan transfer massa yang disajikan. 

P 



vi Bioetanol Generasi Kedua 

4. Pembaca yang tertarik pada kalkulasi numerik akan bisa melihat dan mengkritisi metode 
kalkulasi yang dipakai. 

5. Pembaca yang menekuni metodologi penelitian akan bisa tertarik pada pola studi yang dipakai 
untuk usaha mengorelasikan penelitian laboratorium dengan perancangan pabrik skala 
komersial. 

6. Pembaca dengan kompetensi perancangan pabrik kimia diharapkan bisa mendapat manfaat 
dari hasil generalisasi data percobaan laboratorium dalam bentuk sejumlah persamaan 
matematis fundamental yang dihasilkan, yang bisa dimanfaatkan untuk perancangan alat-alat 
industri kimia. 

7. Pembaca yang tertarik pada engineering and construction akan bisa melihat potensi pemanfaat-
an hasil process engineering yang dihasilkan untuk konstruksi pabrik skala industri. 

8. Pembaca yang berminat pada aspek ekonomi akan mendapat informasi tentang aspek 
ekonomis pemanfaatan limbah lignoselulosa menjadi bioetanol. 

Sebagai lazimnya sebuah buku, penyempurnaan terus menerus buku ini akan selalu terbuka. 
Semoga pada edisi-edisi berikutnya, buku ini bisa disempurnakan dan diperkaya dengan materi-
materi yang bermanfaat. Kepada penyusun, saya juga mengharapkan produktivitas ilmiah penyusun 
termasuk dalam penulisan buku bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 
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uku ini berjudul Bioetanol Generasi Kedua, disusun untuk menyediakan bacaan akademik 
yang berbahasa Indonesia, yang mengupas tentang pembuatan bioetanol generasi kedua. Buku 

ini juga dapat digunakan sebagai pegangan untuk mata kuliah teknologi pengolahan sumber alam 
terbarukan, teknik reaksi kimia, mata kuliah pilihan biomassa dan bioenergi dan tugas perancangan 
pabrik kimia. Materi yang disajikan dalam buku ini terdiri atas pengertian bioetanol generasi kedua 
hingga perhitungan analisis ekonomi untuk biaya pendirian pabriknya. Pokok-pokok bahasan yang 
akan dipelajari meliputi latar belakang pentingnya kehadiran bioetanol generasi kedua, jenis-jenis 
biomassa yang prospek sebagai bahan baku, jenis-jenis proses pembuatan, perpindahan massa dan 
kinetika reaksi pada tahapan hidrolisis dan perhitungan analisis ekonomi untuk biaya produksinya.  

Mengingat luasnya cakupan materi dalam buku ini, penyusun juga merancang soal-soal 
setiap bab, yang meliputi pentingnya pokok-pokok pikiran tentang bioetanol generasi kedua. Hal 
ini dapat dipakai untuk mengevaluasi tingkat pemahaman tentang peranan biomassa lignoselulosa 
dan prospeknya untuk dijadikan etanol. Selain itu, soal-soal juga disajikan tentang beberapa studi 
kasus yang sering terjadi guna menyiapkan pembaca menyelesaikan penelitian untuk skripsi dan 
tugas akhir perancangan. Soal-soal yang disusun merupakan permasalahan yang sebaiknya di-
selesaikan secara mandiri atau secara kelompok. Harapannya, semua latihan soal akan bermanfaat 
dalam mengevaluasi tingkat pemahaman dan menambah wawasan pembaca tentang bioetanol 
generasi kedua.  

Semua pokok bahasan yang disajikan pada buku ini didukung oleh hasil-hasil penelitian yang 
pernah dilakukan (Hibah Dosen Pemula, Penelitian Dasar (Fundamental), Penelitian untuk 
Disertasi, serta Hibah Kompetensi dan Publikasi Internasional), data nyata pada kondisi masyarakat 
sekitar dan terbitan berkala ilmiah terbaru tentang bioetanol generasi kedua. Buku ini belum 
sepenuhnya menjawab seluruh permasalahan yang berkaitan dengan bioetanol generasi kedua, 
terutama tentang proses percabangannya menjadi senyawa-senyawa kimia lain sebagai produk 
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yang bermanfaat, sehingga dapat dikembangkan untuk bio-refinery. Jika proses pengolahan semua 
biomassa, tidak hanya yang berbasis lignoselulosa, sudah dapat ditangani dengan baik seperti 
petro-refinery, maka industri bioetanol dengan konsep bio-refinery ini akan menjawab semua 
permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan bahan tak terbarukan dan akan dapat men-
ciptakan teknologi konversi bahan terbarukan tidak hanya menjadi etanol, tetapi produk-produk 
lain yang kaya manfaat dan berdaya guna tinggi. Beberapa produk kimia hasil bio-refinery memiliki 
potensi tinggi untuk kehidupan manusia, di antaranya dapat digunakan sebagai kosmetik, senyawa 
penetral, bioplastik, pelarut dan herbisida. Tidak inginkah kita ikut berpartisipasi untuk menemu-
kan salah satu dari teknologi ini?  

Juga, pemanfaatan atau penggunaan kembali limbah yang dihasilkan pada setiap tahapan 
tidak dibahas di dalam buku ini. Sementara itu, tidak semua perancangan bioetanol generasi kedua 
juga dibahas dalam buku ini. Perancangan hanya dikerjakan untuk proses pembuatan bioetanol 
generasi kedua dengan cara kimiawi. Namun, buku ini sangat dapat membantu pembaca 
mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan produksi etanol sebagai bahan bakar cair 
dari biomassa berbasis lignoselulosa. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Ir. Suminar Setiati Achmadi, M.Sc., 
Ph.D., Guru Besar Institut Pertanian Bogor atas dukungan penuh dan bimbingan yang sangat 
berharga; Bapak Prof. Ir. Wahyudi Budi Sediawan, SU., Ph.D., Guru Besar Universitas Gadjah 
Mada atas prakata yang sangat memotivasi untuk terus berkarya; Bapak Ir. Hary Sulistyo, SU., Ph.D. 
dan Muslikhin Hidayat, S.T., M.T., Ph.D., dosen senior Universitas Gadjah Mada, yang sudah 
membimbing mengerjakan Penelitian untuk Disertasi dan menulis karya ilmiah internasional; 
Astrilia Damayanti, ST., M.T. dan Dr. Dewi Selvia Fardhyanti, S.T., M.T. sebagai teman 
seperjuangan dalam mengerjakan Hibah Penelitian Fundamental dan Kompetensi; Chrismastanto 
sebagai teman seperjuangan dalam hidup yang selalu memberi teladan untuk kerja keras dan 
meningkatan kualitas diri dalam segala hal dan semua pihak, di antaranya Yaniz, Tyas, Vani, serta 
Christoph dan Ian yang telah membantu menyunting dengan penuh kesabaran. Semoga 
bermanfaat. 

 

Semarang, Januari 2015 

 

Megawati 
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