
 



ii 

 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

Bimillahirrohmanirrahim 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan nikmat-Nya sehingga buku Prosiding Seminar Nasional Adiwidya 7 Pascasarjana 

ITB ini, akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini, merupakan kumpulan makalah yang 

disajikan di dalam rangkaian acara Call for Paper (CFP) yang mengambil tema: “Perspektif 

Berbagai Bidang Ilmu dalm Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi di Era 

Industri 4.0” yang diselenggarakan pada tanggal 01 November 2019 di Aula Sipil (Alsi), 

kampus ITB Bandung. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CFP ini merupakan salah satu rangkaian agenda acara Adiwidya 7 yang disinergikan dengan 

agenda Seminar Nasional dan Diskusi Panel (Sendipa). Adiwidya merupakan suatu wadah 

yang dapat menjadi sarana untuk menerbitkan hasil karya mahasiswa pascasarjana dalam 

bentuk prosiding paper penelitian dan dapat menjadi media pencerdasan masyarakat umum 

terkait isu revolusi industri 4.0. Harapan kami dari Adiwidya 7 ini dapat menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia pada khususnya mengenai revolusi 

industri 4.0 untuk kemajuan peradaban suatu bangsa.  

 

Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka, menghidupkan budaya akademisi dan literasi bagi 

mahasiswa, juga dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi para mahasiswa 

pascasarjana dalam upaya menciptakan dan melakukan inovasi dalam bidang sains dan 

teknologi di era industri 4.0 ini untuk membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjadi negara yang maju di kancah internasional. 

 

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan karyanya, 

juga kepada seluruh panitia Adiwidya 7 KAMIL pascasarjana ITB secara umum yang sudah 

bekerja keras merencanakan, mempersiapkan dan melakasnakan acara seminar ini dengan 

penuh keihklasan. Juga khususnya kepada tim Call for Paper  (CFP) yang sudah bekerja 

keras agar naskah dapat terbit memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa indonesia 

yang disempurnakan dan dari sisi tampilan yang disajikan secara menarik. 

 

Kami mohon maaf, jika dalam penerbitan prosiding ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, 

kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap, semoga prosiding ini memberikan banyak 

manfaat untuk masyarakat. 

 

 

Bandung, 20 Maret 2020 

Adiwidya 7 2019, 

 

Moh. Ali 

Ketua Pelaksana 
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Biorefinery Industri Sawit Nasional dalam Upaya Pemanfaatan 

Limbah Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai Bahan Baku Xilitol 

Abdurrahman Adam
1
, Shelvi Putri Ayu

2
, Muhammad Hanief Aulia Lukman

3
 

Program Studi Magister Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung 

 
 

ABSTRACT 

 
Empty fruit bunch of Palm Oil (TKS) is a potential lignocellulosic biomass in Indonesia. This year, TKS production could 

reach more than 40 million tonnes per year and still under-utilised, especially in palm-oil region producer. Rich content 

of hemicellulosic inside TKS could be matched with the need of biomass substrate for bio-based production of added- 

value chemical product xylitol with bio-industry concept. Nowadays, xylitol is conventionally produced by catalytic 

reaction with thermochemical process which still become consideration because of high cost for production and not 

assessed as eco-friendly process. Bioprocess technology for xylitol production is one of the best alternative solution for 

shifting from conventional chemical process’ weakness. However, bioprocess as emerging technology still has spaces for 

continous development. State of the art literature study has shown the development of xylitol fermentantion globally, but 

still there is lack of study that focus on detailing the application of xylitol production process which utilise the potential 

of empty fruit bunch of TKS in Indonesia. This review aim to enrich the knowledge of bioprocess technology, especially 

for the effort of developing the national bio-industry. This application of biorefinery concept in palm oil industry could 

introduce the sustainable process design of the industry itself. The future outlook of this research has been presented as 

proposed biorefinery scheme of palm oil industry. 

 

Keywords: Paper review, Palm empty fruit bunch, Xylitol, Fermentation, Biorefinery 

 

 

ABSTRAK 

 

Tandan kosong sawit (TKS) merupakan biomassa lignoselulosa yang sangat potensial di Indonesia. Produksi TKS per 

tahun diproyeksi akan mencapai lebih dari 40 juta ton dan belum termanfaatkan dengan baik di daerah-daerah penghasil 

komoditas kelapa sawit. Potensi TKS yang kaya akan kandungan hemiselulosa dapat dipadukan dengan kebutuhan pasar 

akan senyawa bernilai tinggi seperti xilitol dengan menggunakan konsep industri berbasis biomassa yang menarik untuk 

dikembangkan di Indonesia. Xilitol secara konvensional diproduksi menggunakan reaksi katalitik pada tekanan dan suhu 

tinggi, namun proses ini masih dianggap bermasalah karena mahalnya biaya produksi dan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Bioproses xilitol telah banyak diteliti sebagai alternatif solusi dari kelemahan proses produksi xilitol secara 

konvensional. Namun sebagai teknologi baru, bioproses juga masih memiliki tantangan yang harus diselesaikan, 

terutama dari segi teknologi bioproses yang masih berkembang terus-menerus. Sudah cukup banyak penelitian mengenai 

proses fermentasi xilitol secara global, namun belum banyak penelitian tinjauan yang berusaha untuk mengkaji capaian 

state of the art dari pengembangan teknologi bioproses xilitol, terutama yang dapat diaplikasikan pada potensi TKS 

Indonesia. Penelitian tinjauan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman pada bidang bioproses Indonesia, secara 

khusus terhadap potensi terwujudnya konsep bio-industri nasional. Aplikasi konsep biorefinery pada industri sawit dapat 

menghasilkan desain proses produksi yang berkelanjutan pada industri tersebut. Harapan masa depan dari penelitian ini 

dirangkum pada suatu usulan skema biorefinery industri kelapa sawit. 

 

Kata kunci : Penelitian tinjauan, Tandan kosong sawit, Xilitol, Fermentasi, Biorefinery 
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1. Pendahuluan 

Komoditas kelapa sawit (Elaeis Guineensis) merupakan 

komoditas yang sangat berkembang pesat di Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2019), jumlah 

produksi minyak kelapa sawit nasional diprediksi akan 

mencapai 42 juta ton per tahun. Perkembangan industri 

kelapa sawit diiringi dengan munculnya potensi sumber 

biomassa lignoselulosa yang besar dan belum 

termanfaatkan dengan optimal. Salah satu limbah 

biomassa terbesar yang dihasilkan adalah tandan kosong 

sawit (TKS) dengan presentase massa mencapai 21% atau 

sekitar 30 juta ton per tahun (Hambali & Rivai, 2017). 

Dalam konsep biorefinery, limbah biomassa merupakan 

produk samping yang dapat dioptimalkan kembali. TKS 

kaya akan hemiselulosa sehingga dapat menjadi bahan 

baku produksi senyawa-senyawa kimia bernilai tinggi 

(Özüdoğru, Nieder-Heitmann, Haigh, & Görgens, 2019). 

Salah satu senyawa yang dapat dihasilkan adalah xilitol 

dari hidrolisat hemiselulosa (Silvério & Chandel, 2012). 

Produksi xilitol saat ini dilakukan melalui proses 

termokimia, tetapi proses tersebut menyebabkan masalah 

lingkungan dan cenderung mahal (Felipe Hernández-Pérez 

dkk., 2019). Produksi xilitol menggunakan bioproses 

merupakan salah satu alternatif yang telah diproyeksi 

sebagai teknologi masa depan yang dapat menanggulangi 

solusi produksi secara termokimia (Hadi, Kresnowati, & 

Setiadi, 2016; Nadia, Fauziah, & Mayori, 2017; Özüdoğru, 

Nieder-Heitmann, Haigh, & Görgens, 2019b; Silvério & 

Chandel, 2012). Salah satu hambatan dari realisasi konsep 

ini adalah masih tingginya harga produksi disebabkan 

sulitnya memurnikan produk (Felipe Hernández-Pérez 

dkk., 2019). Selain itu, aplikasi dari konsep produksi 

xilitol secara bioproses menggunakan substrat TKS masih 

jarang sekali dibahas. Penelitian tinjauan ini bertujuan 

untuk membahas potensi dari pengolahan biomassa TKS 

Indonesia menjadi xilitol. Fokus penelitian tinjauan ini 

adalah pengolahan awal biomassa, fermentasi, serta 

pemurnian produk xilitol. 

 

2. Xilitol : Senyawa Kimia Bernilai Tinggi 

dari Biomassa Lignoselulosa 

Senyawa xilitol merupakan gula tereduksi dengan struktur 

kimia pada gambar 1 (National Center for Biotechnology 

Information, 2019). 
 

 

Gambar 1. Struktur Senyawa Xilitol (National Center for 

Biotechnology Information, 2019). 

Sejak ditemukan pada tahun 1980, xilitol telah banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan, 

misalnya sebagai pemanis rendah kalori, dan bahan baku 

industri farmasi, sebagai obat atau pencegah kerusakan 

gigi, infeksi telinga, osteoporosis, dll (Silvio Silverio da 

Silva & Chandel, 2012). Dewasa ini, pasar dari senyawa 

xilitol sangat berkembang karena tren kehidupan sehat 

serta luasnya kegunaan xilitol. Hernández-Pérez dkk. 

(2019) melaporkan nilai pasar xilitol global saat ini telah 

mencapai 823 juta USD dengan harga xilitol 

diproyeksikan mencapai $4-5 kg. Tren ini diproyeksikan 

akan meningkat dengan nilai Compound Annual Growth 

Rate mencapai 5,7%. 

 

Proses produksi xilitol secara konvensional dilakukan 

secara termokimia menggunakan bahan baku lignoselulosa 

yang dihidrolisis oleh asam kuat untuk mendapatkan 

xilosa, prekursor xilitol. Kemudian xilosa direaksikan di 

dalam reaktor pada suhu dan tekanan tinggi (80-140˚C, 50 

atm) sehingga terjadi reaksi hidrogenasi menggunakan 

bantuan katalis logam (Yadav, Mishra, & Hwang, 2012). 

Proses ini menghasilkan buangan asam, emisi karbon yang 

tinggi, serta sulitnya pemisahan yang berdampak pada 

tingginya harga produk (Awuchi, 2017). Oleh karena itu, 

penelitian teknologi bioproses, yaitu fermentasi xilosa 

menjadi xilitol, mulai dikembangkan sebagai alternatif 

solusi dari kelemahan proses produksi xilitol secara 

termokimia (Felipe Hernández-Pérez dkk., 2019). Felipe 

Hernández-Pérez dkk dalam tinjauan pustakanya menilai 

terdapat empat poin kelebihan dari alternatif produksi 

xilitol menggunakan bioproses: mikroba akan selektif 

terhadap substrat xilosa sehingga tidak perlu dimurnikan, 

kondisi operasi berada pada kondisi ruang sehingga mudah 

dan murah dioperasikan, proses purifikasi lebih murah 

karena mikroba juga memanfaatkan pengotor, dan 

diharapkan xilosa serta glukosa akan lebih efektif 

dikonversi oleh biokatalis yang digunakan. Secara umum, 

terdapat tiga tahapan utama proses produksi xylitol 

(gambar 2). 

 

Sebagai teknologi baru, setiap proses pada bio-industri 

xilitol memiliki tantangan tersendiri agar dapat 

diwujudkan dalam bentuk rancangan industri yang layak 

dan optimal. Tahapan proses produksi akan diulas dengan 

menitikberatkan tinjauan pada teknologi-teknologi terkini 

sebagai titik acuan posisi dan potensi realisasi rancangan 

teknologi bioproses untuk produksi xilitol saat ini. 
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Gambar 2. Tahapan utama produksi xilitol (Silvério & Chandel, 2012) 

 
 

 
 

Gambar 3.Proses perlakuan awal TKS menjadi substrat 

fermentasi (Singh & Kalia, 2017). 
 

Perlakuan awal dapat dilakukan menggunakan zat kimia, 

air panas atau uap air panas. Zat kimia yang sering 

digunakan yaitu asam kuat seperti HCl dan H2SO4. Asam 

kuat diketahui memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan dan dapat merusak unit operasi (Felipe 

Hernández-Pérez dkk., 2019). Begitu pula yang terjadi 

pada tahapan hidrolisis/sakarifikasi pati menjadi gula 

sederhana, sehingga banyak referensi merekomendasikan 

proses enzimatik untuk hidrolisis (Hadi dkk., 2016; Nadia 

dkk., 2017; Singh & Kalia, 2017). 

Proses enzimatik masih jarang digunakan karena harga 

enzim yang relatif mahal, namun proses enzimatik yang 

spesifik dapat dimanfaatkan untuk mengoptimasi substrat 

fermentasi (Mardawati, Purwadi, & Setiadi, 2017). 

Harapan dari digunakannya proses enzimatis yaitu dapat 

meningkatkan jumlah produk dan mengurangi jumlah gula 

pengotor seperti D-arabinosa dan gula pentosa lainnya. 

Pemodelan reaksi enzimatik terhadap berbagai kondisi 

operasi dapat menjadi topik penelitian yang memperluas 

pemahaman tentang konsep optimasi substrat. 

Fermentasi TKS 

Fermentasi xilitol dapat dilakukan menggunakan berbagai 

jenis mikroba, namun hasil studi literatur menjelaskan 

bahwa Candida tropicalis merupakan mikroorganisme 

yang paling optimal untuk memproduksi xilitol (Ur- 

Rehman, Mushtaq, Zahoor, Jamil, & Murtaza, 2015). 

Mikroba ini dapat mengonversi xilosa menjadi D-xilitol 

melalui reaksi oksidasi reduksi dengan enzim xilosa 

reductase dan xilitol dehydrogenase. Data pada tabel 1 

menunjukkan bahwa perolehan produk xilitol yang 

dihasilkan oleh khamir C. tropicalis merupakan yang 

paling besar dengan lama fermentasi yang relatif singkat. 

 
Tabel 1. Produksi xilitol oleh mikroorganisme dalam media 

xilosa atau campuran gula komerisal (Parajo, Herminia, & 

Jose, 1998) 

Mikroorganisme Waktu 
(jam) 

P 
(g/L) 

Yp/s 
(g/g) 

Yx/s 
(g/g) 

Candida tropicalis 
HPX2 

24 40 0,8 - 

Candida 

guillermondii FTI- 
20037 

78 77,2 0,74 0,048 

Debaryomyces 
hansenii DTIA 77 

28 62,6 0,70 - 

C. parasilosis 
ATCC 28474 

- 1,37 0,31 0,32 

C. guillermondii 
NRC 5578 

406 221 0,75 0,02 

C. tropicalis DSM 
7524 

70-800 95- 
220 

0,5- 
0,74 

- 

C. mogii ATCC 
18364 

- - 0,7 0,12 

C. boidinii NRRL- 
Y 17213 

- - 0,2 - 

D. hansenii NRRL 
Y-7426 

48 221 0,79 - 

Keterangan: P, konsentrasi xilitol maksimum; Yp/s, produk 

perolehan; Yx/s, biomassa perolehan 

 

Xilitol umumnya terbuat dari tongkol jagung, namun 

beberapa jenis tanaman sudah pernah diteliti sebagai bahan 

baku pembuatan xilitol seperti bagas tebu, eukaliptus, dan 

tandan kosong kelapa sawit (Ur-Rehman dkk., 2015). 

 

Substrat fermentasi xilitol harus mengandung xilosa yang 

tinggi, namun konsentrasi xilosa yang tinggi tidak selalu 

menghasilkan xilitol yang tinggi. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi konversi yaitu inhibitor ataupun konsumsi 

substrat untuk pertumbuhan sel mikroorganisme itu 

sendiri. Jika ke dalam substrat ditambahkan glukosa 

dengan ratio glukosa:xilosa 1:5, akan didapatkan 

konsentrasi xilitol meningkat lima kali menjadi 2,85 g/L. 

Jika dibandingkan, peningkatan produk (Yp/s) dan 

produktivitas volumetric (Qp) pada nisbah glukosa dan 

xilosa 1:5 berturut-turut sebesar 15,69% dan 23,26% 

(Ambarsari, Suryani, Gozales, & Puspita, 2015). Jumlah 

penambahan glukosa berbanding lurus dengan jumlah 

xilitol. Selain itu, fermentasi juga akan dipengaruhi 

beberapa faktor seperti suhu, pH, kondisi aerasi, 

konsentrasi substrat, dan keberadaan gula lain selain xilosa 

(Ambarsari dkk. 2015). 

Optimasi medium juga dapat dilakukan dengan 
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menambahkan ammonium sulfat ke dalam media ragi C. 

guilliermondii. Xilitol dihasilkan sebagai metabolit primer 

pada fase logaritmik pertumbuhan, dimana konsentrasi 

xilitol tertinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ambarsari dkk. (2015) yaitu 0,57 g/L dengan lama 

fermentasi 72 jam pada suhu 35
o
C. Produksi xilitol dengan 

menggunakan mikroba Candida tropicalis akan 

menghasilkan asam asetat pada konsentrasi tinggi yang 

memeberikan efek inhibitor pada pertumbuhannya. 

Fermentasi dilakukan pada pH 6. Konsentrasi xilitol 

maksimum dari hasil fermentasi ialah 68,4 g/L pada lama 

fermentasi 72 jam dan temperatur 30
o
C. Respirasi sel dan 

konversi biomassa pada fermentasi xilitol dengan 

menggunakan ragi berjalan pada kondisi aerob, namun 

tetap pada kondisi oksigen yang terbatas. 50-60% xilosa 

akan terkonversi menjadi xilitol (Ur-Rehman et al., 2015). 

 

Xilitol dengan menggunakan xilosa hasil hidrolisat TKS 

sebagai substrat akan terbentuk pada proses fermentasi 

dengan perolehan xilitol terhadap xilosa adalah 0,094 g/g 

dan xilitol yang dihasilkan sebesar 0,138 g/L dengan 

konsentrasi substrat awal adalah 4,816 g/L dan konsentrasi 

sel awal sebesar 10
8
 sel/mL. Fermentasi tersebut terjadi 

 

 
 

Gambar 4. Tahapan proses pemurnian xilitol (London Patent 

No. EP 1 075 795 B1, 2000). 

Penggunaan membran merupakan pengembangan proses 

pemisahan xilitol dari media fermentasi. Prinsipnya yaitu 

dengan adanya gaya dorong berupa perbedaan tekanan. 

Pemisahan dengan membran dipandang lebih efektif dan 

memiliki kinerja yang baik untuk proses industri 

(Desiriani, Kresnowati, & Wenten, 2017). 

 

Pemisahan dilakukan dengan menggunakan membran 

pada kondisi pH 5 dan temperatur 30
o
C dengan lama polisulfon ̅�̅̅�̅   =    10.000.    Kinerja    membran    dapat 

fermentasi 96 jam menggunakan khamir D. hansenii 

(Mardawati, Daulay, Wira, & Sukarminah, 2018). 

Pemurnian Produk Xilitol 

Pemurnian xilitol dari media fermentasi, merupakan tahap 

akhir untuk memeroleh xilitol dari kaldu hasil fermentasi. 

Kaldu fermentasi mengandung biomassa, padatan 

terendapkan, bahan baku sisa, gula antara dan gula 

alkohol, produk samping asam organik, dan garam 

anorganik yang ditambahkan dalam proses fermentasi 

yang perlu dipisahkan untuk memperoleh xilitol. 

Mekanisme pemurnian xilitol dari media fermentasi terjadi 

dalam beberapa tahapan proses (gambar 4) (London Patent 

No. EP 1 075 795 B1, 2000). 

Penggunaan resin penukar ion dalam medium sintetik 

C.guilliermondii dapat menghilangkan 97,5% produk 

samping terlarut dan 99,5% warna, tetapi penukar ion 

memiliki kelemahan berupa kehilangan xilitol sebesar 

15,23 % (Ernesto dkk., 2015). 

 

Beban kerja resin dapat diturunkan dengan penggunaan 

arang aktif untuk menghilangkan warna, komponen fenol, 

asam asetat, dan komponen aromatik (Wei, Yuan, Tianxin, 

& Le, 2010). Penggunaan arang aktif dapat menghilangkan 

69% protein dan 79,5% senyawa orgaik, tetapi dapat 

mengadsorpsi xilitol sebesar 25-50% (Ernesto dkk., 2015). 

Metode ini masih mengalami kehilangan produk karena 

teradsorpsi dan membutuhkan energi yang tinggi 

(Desiriani, Kresnowati, & Wenten, 2017). 

mengambil 82,3-90,3% xilitol dari media fermentasi, serta 

dapat menahan 49,2-53,6% oligopeptida dan peptida. 

Kristalisasi dari permeat membran dapat memberikan 

kemurnian senilai 90,3% (Ernesto dkk., 2015). 

 

Terobosan lain dari proses membran adalah penggunakan 

membran ultrafiltrasi sebagai pengganti proses 

sentrifugasi diikuti dengan membran elektrodeionisasi 

untuk menghilangkan garam dan produk samping asam. 

Didapatkan persentase penghilangan oleh membran 

sebesar 99% mikroorganisme dan biomassa, 99% pigmen, 

>46% xilosa dan >99% pengotor ionik termasuk >90% 

asam asetat, tetapi terjadi kehilangan xilitol sebesar 30- 

50% (Kresnowati, Regina, Bella, Wardani, & Wenten, 

2019). Metode membran dapat menghilangkan alat 

sentrifugasi dan penukar ion untuk penghilangan senyawa 

ionik sehingga dapat mengurangi beban energi dan biaya 

resin untuk penghilangan senyawa ionik. 

 

Kristalisasi xilitol terbaik dilakukan dengan pemekatan 

larutan xilitol hingga 75% w/v dengan benih kristal 1% 

dan pendinginan hingga -20˚C selama 48 jam 

menghasilkan kemurnian kristal xilitol sebesar 95% w/w 

dan perolehan 60,2% total xilitol yang terksitalisasi pada 

hidrolisat tongkol jagung dan pengotor D-arabinosa (Wei, 

Yuan, Tianxin, & Le, 2010). 
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Gambar 5. Usulan skema Biorefinery pada Industri Sawit 

 

 
Referensi pemisahan merujuk pada sumber xilitol dari 

tongkol jagung sehingga dapat didekati untuk tinjauan 

pada substrat tandan kosong kelapa sawit yang memiliki 

kadar hemiselulosa sedikit lebih tinggi sehingga 

kandungan D-arabinosa lebih banyak. Dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut, agar dapat menekan kadar D- 

arabinosa dalam larutan induk kristalisasi xilitol agar 

perolehan kristalisasi dan kemurian kristal xilitol 

meningkat. 

3. Usulan Skema Biorefinery 

Industri minyak sawit dengan bahan baku tandan sawit 

segar menghasilkan produk utama crude palm oil (CPO) 

57,4% tandan kosong kelapa sawit 22,2% dengan kadar 

hemiselulosa 27-29,6%, dan biomassa lain seperti serat 

11,1% dan cangkang 9,3% (Hambali & Rivai, 2017; 

Nadia, Fauziah, & Mayori, 2017b). 

Proses yang berjalan saat ini menghasilkan produk minyak 

yang     dapat     diolah     menjadi     minyak     goreng 

dan biofuel (Blesvid, Yelmida, & Zultiniar, 2014). Limbah 

cair POME berpotensi diolah menjadi biogas dan limbah 

padat biomassa lain dapat digunakan sebagai pupuk, tetapi 

membutuhkan waktu yang lama (Irvan dkk., 2012). 

Pengolahan biomasa dapat dilakukan dengan pirolisa 

menjadi bio-oil atau gasifikasi menjadi syngas (Wijianto 

& Sudarmanta, 2013; Ratnasari, 2011). TKS berpotensi 

menjadi bahan bakar hasil gasifikasi (Purwantara & 

Prastowo, 2011). Namun dengan kadar xilosa dalam 

hemiselulosa yang tinggi, tandan kosong kelapa sawit 

berpotensi   menjadi   sumber   bahan   baku   bio- 

industri xilitol di Indonesia. Adanya bio-industri xilitol 

(gambar 5) yang terintegrasi dengan industri sawit dapat 

meningkatkan keberlanjutan industri sawit, serta dapat 

menanggulangi masalah lingkungan berupa limbah padat 

TKS yang tidak termanfaatkan. 

Potensi xilitol yang dapat dihasilkan dari TKS dapat 

dihitung dengan menggunakan basis perhitungan jumlah 

TKS yang dihasilkan di Kalimantan, yaitu sebanyak 10,53 

juta ton per tahun (Hambali & Rivai, 2017). Asumsi 

 
perlakuan awal dapat melepaskan 27% hemiselulosa dari 

TKS dan menghidrolisis 17% xilan. Hasil perlakuan awal 

akan didapatkan jumlah xilosa 0,48 juta ton. Selanjutnya 

fermentasi xilosa dengan perolehan 0,8 g xilitol / g substrat 

menggunanakan C. tropicalis menghasilkan massa xilitol 

sebesar 0,39 juta ton/tahun. Setelah melewati masa 

purifikasi dengan perolehan total 0,35 g kristal / g xilitol 

hasil ferementasi, potensi xilitol yang dapat diproduksi 

adalah 133 juta kg per tahun. dengan kemurnian 96% 

Apabila diasumsikan harga kristal xilitol adalah $4 per kg 

maka didapatkan potensi pendapatan industri sebesar 534 

juta USD per tahun. Potensi ini sangat besar jika dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

 

4. Kesimpulan 

Potensi TKS di Indonesia cukup tinggi sehingga TKS 

dapat dimanfaatkan sebagai substrat fermentasi untuk 

menghasilkan xilitol menggunakan konsep biorefinery. 

Terdapat banyak alternatif metode perlakuan awal proses 

produksi xilitol, tetapi proses enzimatik sangat berpotensi 

untuk digunakan pada proses hidrolisis untuk optimasi 

substrat fermentasi. Proses fermentasi xilitol 

menggunakan beberapa mikroorganisme akan 

menghasilkan perolehan yang berbeda. Khamir C. 

tropicalis memiliki perolehan produk yang paling tinggi 

dengan lama fermentasi yang lebih singkat jika 

dibandingkan dengan mikroba lainnya. Metode membran 

dengan fokus penelitian ke arah konfigurasi membran atau 

pengembangan membran yang lebih selektif untuk 

menghasilkan xilitol yang lebih murni dan kehilangan 

xilitol yang lebih kecil, sehingga perolehan kristal dan 

kemurnian kristal xilitol yang didapatkan lebih tinggi. 
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