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KATA PENGANTAR
Gejala pemanasan global sudah menjadi perhatian dunia saat ini. Gejala tersebut timbul karena
emisi karbon yang berlebihan dari aktivitas antropogenik. Kontributor utama emisi karbon adalah sektor transportasi, kehutanan, dan industri termasuk industri yang memproduksi energi. Industri pulp dan
kertas (IPK) merupakan kontributor penting terhadap emisi karbon. Hal ini disebabkan karena domain
IPK membentang luas mulai dari hutan sebagai sumber bahan baku hingga pemusnahan produk akhir.
Tetapi karena karakteristik IPK yang bersifat padat modal dan padat energi, maka agar perusahaan tetap
eksis dan berdaya saing tinggi, tidak ada jalan lain selain melakukan efisiensi melalui berbagai langkah
inovatif. Oleh karena itu seminar kali ini, mengusung tema : Inovasi Teknologi Menuju Industri Pulp
dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah.
Seminar ini, membahas berbagai hasil inovasi di bidang IPK oleh para peneliti, akademisi, praktisi, dan industri terkait lainnya, yang keseluruhannya mendukung upaya emisi karbon rendah. Agar
bisa menjadi rujukan baik sekarang maupun di masa datang, maka seluruh makalah yang dibahas dalam
seminar disajikan dalam prosiding ini.
Semoga bermanfaat.

Bandung, Nopember 2010
DEWAN PENYUNTING
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INNOVATIONS TOWARD LOW CARBON EMISSIONS
OF PULP AND PAPER INDUSTRIES
DR. Hardiv H. Situmeang
National Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) - Development of Energy Sector
Komite Nasional Indonesia – World Energy Council (KNI - WEC)

ABSTRACT
The broad dimension of energy sector shows that relevant, comprehensive and optimal national
energy path is very much needed to support sustainable development. The roles of energy on sustainable
development are expected to improve national energy system in responding to the Four “A”s Global Challenges: Accessibility, Availability, Acceptability and Accountability, such as providing service
of access to sufficient, affordable and secure energy supply, promoting energy efficiency, promoting
utilisation of new and renewable energy, and enhancing diffusion of low-carbon and carbon-free energy technologies by taking into account the required reliable energy infrastructures and environmental
impacts associated with energy sector activities in maintaining economic growth and development to
achieve low carbon development path of energy sectors. Indonesia’s emissions profile according to the
Handbook of Indonesia’s Energy Economy Statistics 2005, shows that CO2 emissions from energy
sector in 2005 was 293.3 Mt with average growth of around 6.6% per-year from 1990 to 2005. The
main contributors to those emissions particularly in 2005 were from power, industry and transport sectors. The global energy related CO2 emisions 2005 also shows the same pattern. With the same current
growth rate pattern, the emissions will still continue to rise as Indonesia’s populations grow and increase
their standard of living and demand for energy to support economic growth due to continuing reliance
on fossil fuels in the national energy mix. This emission pattern shows that beside the energy diversification and conservation programmes, use of low-carbon and carbon-free energy technologies need to be
entered into long-term national energy plan. The widespread use of existing efficient technologies and
the development and deployment of new low carbon technologies will be necessary for reducing greenhouse gas emissions in order to stabilize GHG atmospheric concentrations at a safe level. It is important
that the full range of technological options should be eligible for use in abating climate change. Policy
and regulations should establish performance criteria, including environmental criteria, to be met bearing in mind that research and innovation may provide acceptable solutions through a variety of technological approaches. To support NAMAs development of energy sector which are in line with its associated viable emission reduction scenarios, then integrated energy modeling is really need to be done with
required tasks and process: i) to construct the baseline for each sectors, power, industry and transport
sectors as the main parts in constituting the energy sector, ii) to identify mitigation potential actions and
its related costs, such as its total costs and its system abatement costs of each sectors which are in line
with its associated viable emission reduction scenarios, iii) to assess the sectoral mitigation potential at
different cost level as a basis to construct its greenhouse gas emissions reduction path for baseline and
each mitigation scenarios sequentially from the lowest system abatement cost through ranking process
of each sectors, iv) to establish aggregated baseline, v) to establish aggregated mitigation potential actions of energy sector which consists of mitigation potential actions of power, industry and transport
sectors which are in line with its associated viable emission reduction scenarios, and vi) to establish
aggregated emission reduction scenario of energy sector which is constituted by greenhouse gas savings
from the various mitigation measures of each emissions reduction scenarios of energy sector. One of
the very important tasks that need to done is definition of the sector boundaries within the energy sector in order to avoid overlapping within energy sector at the supply and demand sides so possibility of
double counting in the aggregated mitigation potential can be avoided later. As a main part of industry
sector (sub-sector), the pulp and paper industry is potentially important and cost-effective means for
mitigating greenhouse gas emissions from industry sector. Potential mitigation actions opportunities
in the pulp and paper industry consist of energy-efficiency improvement, cogeneration, increased used
of (self-generated) biomass fuel, and increased recycling of recovered paper. As we acknowledged, the
pulp and paper industry consumes large amounts of power and steam, the above cross-cutting mitigation
measures potentially can be applied to this industry sub-sector.
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MODIFIKASI HOT BLOW CONVENTIONAL BATCH
KE CONTINUOUS BATCH DIGESTER
Surya Aristo
Asia Pulp and Paper Technocenter

MODIFICATION OF HOT BLOW CONVENTIONAL BATCH TO
CONTINUOUS BATCH DIGESTER
ABSTRACT
Pulp industries have developed as following paper and tissues market demand in the world.
Chemical pulping are divided to 2 method batch and continuous digester. Both are developing and
competition to show in the world whom are advantages. The Last pulping technologies above year 2000
shown the similar concept for both are; 1) Low alkali and temperature during impregnation; 2) Low
cooking temperature; 3) increase cooking time; and 4) maintaining residual alkali at the end of cooking. This development should be absorbed Kyoto Protocol requirement which is declared year 1997 and
all industries should be reduced Green House Gases (GHG) emissions including pulp industry. Modified Hot Blow conventional digester to continuous batch is breakthrough in pulping to fulfill hoping all
stakeholders to reduce CO2 emissions. The benefits these modifications are: 1) Saving steam consumption 50% or equivalent with 495 Ton CERs per day; 2) increasing production up to 30%; 3) improving
pulp quality 10-20%. The investment always problem to run this project but by thru CERs claim can
solve this problem. Return on Investment (ROI) is below 0.5 year.
INTISARI
Perkembangan teknologi industri pulp terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kertas dan tissue di dunia. Pulping kimia (chemical pulp) berkiblat kepada 2 metode yaitu batch dan continuous digester. Keduanya mengalami perkembangan dan berlomba menunjukkan keunggulan masing-masing. Teknologi pulping yang mutakhir setelah tahun 2000 menunjukkan
beberapa konsep yang sama-sama diakui oleh masing-masing, yaitu: 1) Impregnasi dgn menggunakan
konsentrasi alkali yang rendah dan temperature yang rendah ; 2) Low cooking temperature; 3) Meningkatkan lamanya waktu cooking dan; 4) Mempertahankan keberadaan residual alkali pada akhir cooking.
Perkembangan teknologi ini harus juga mengabsorb kepentingan Protokol Kyoto yang dideklarasikan
pada tahun 1997 dimana industri mulai mengurangi emisi Green House Gases (GHG) termasuk juga
industri pulp. Modifikasi type Digester hot blow conventional menjadi continuous batch adalah lompatan besar dalam memenuhi harapan semua stakeholder terutama mengurangi emisi gas CO2. Keuntungan yang diperoleh dari modifikasi ini adalah: 1) penghematan penggunaan steam sampai 50% atau
setara dengan 495 Ton CERs per hari, 2) meningkatkan jumlah produksi sampai 30%; 3) meningkatkan
kualitas pulp 10-20%. Tentunya investasi adalah masalah yang biasa dihadapi pulp mill dan diharapkan
dengan klaim CERs dapat mengatasi hal ini. Return on Investment (ROI) di bawah 0.5 tahun.
PENDAHULUAN
Industri pulp khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan
menggembirakan dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini. Harga komoditas pulp ini terus
merangkat naik walaupun dalam perjalanannya
mengalami pasang surut akibat pengaruh situasi
ekonomi. Pasang surut perkembangan politik dan
ekonomi pasar pulp di dalam dan luar negeri teru-
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tama mengenai isu-isu lingkungan dan perusakan
hutan turut mengikuti perkembangan teknologi
pulping di Indonesia. Data gambar 1 adalah price
index pulp di Asia selama 10 tahun terakhir ini
berdasarkan RISI Info Oktober 2010.
Dari angka yang diberikan ini dalam kurun
waktu 7 tahun telah dicapai maksimum peak
pada bulan Aug-Sept 2010 dan memasuki Oktober 2010 trend menurun telah terjadi akan
tetapi masih di atas peak maksimum di periode
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sebelumnya. Kenaikan harga pulp ini mendorong
perkembangan laju kapasitas produksi di seluruh
dunia yang memiliki potensi bahan baku yang
tersedia.

Gambar 1. Indeks Harga Pulp Asia

Gambar 2. berikut adalah prediksi peningkatan kapasitas tahun 2012 terutama di wilayah
Asia yang cukup mencengangkan dibandingkan
negara-negara Eropa/Rest of World.
Sedangkan tabel 1. berikut data yang menunjukkan perkembangan kapasitas produksi pulp
dan kertas di Indonesia sejak tahun 1968 s/d 2006.
Perkembangan kapasitas produksi ini tidak
terlepas juga dengan perkembangan teknologi
pulping yang demikian pesat dan ditopang dengan ketersediaan bahan-baku murah di Indonesia
terutama untuk pulp serat pendek (short fiber).
Renewable bahan baku serat pendek di negara
iklim tropis terutama setelah ditemukannya spesies seperti Acacia mangium, Acacia crassicarpa,
Eucalyptus Pelita dengan waktu rotasi penanaman kembali yang cukup pendek yaitu sekitar 5
tahun ditambah dengan yield yang lebih tinggi

Gambar 2. Prediksi Peningkatan Kapasitas 2012
Tabel 1. Perkembangan Produksi Pulp dan Kertas Indonesia
Commodity
Pulp, Ton
Kertas, Ton
Total

Year
1968

1974

1989

1993

2006

0

0

103,700

450,000

6,400,000

10,000

47,200

948,200

1,923,000

10,300,000

10,000

47,200
1,051,900
2,373,000
16,700,000
Sumber: Dept Perindustrian & Perdagangan 1993
Dept Perdagangan/APKI 2006
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sangat mempengaruhi penurunan cost produksi.
Hal ini cukup mengancam industri pulp yang
di luar negeri yang memiliki rotasi penanaman
kembali tanamannya di atas 25 tahun. Sehingga
banyak pabrik-pabrik di luar negeri yang tidak
berproduksi akibat tidak mampu bersaing dengan
industri dari negara-negara tropis.
Teknologi pulping yang berkembang di Indonesia juga saling berlomba baik dalam hal peningkatan kapasitas, kualitas dan biaya produksi.
Supplier Kvaerner/Kamyr dan Ahlstrom/Andritz berkompetisi di jalur continuous pulping
sedangkan Metso/Sund defibrator/Rauma-Repola
dan RDH/GL&V di jalur batch pulping.
Saat ini perlombaan teknologi semakin
mengerucut dengan diakusisinya Kvaerner Pulping oleh Metso Paper, dan Ahlstrom oleh Anditz,
RDH oleh GL&V, akan tetapi inovasi teknologi
masih tetap berlanjut untuk lebih menurunkan
jumlah bahan baku melalui peningkatan yield,
high quality dan low cost.
Tabel 2. Continuous Digester 1955-1997
Continuous digesters commissioned globally between 1955 and 1997
Number
Installed
234
34
32
34
17

Description
Single vessel, hydraulically filled
Single vessel, steam and liquor phase
Twin vessel, hydraulically filled
Twin vessel, steam and liquor phase
Saw dust Type
Total

351

Chemical Pulping 6A, Paper Making Science and
Technology, 2000

Teknologi Hot Blow conventional batch digester saat ini adalah teknologi pulping yang
membutuhkan banyak steam dan kualitas pulp
yang tidak sebaik super batch displacement ataupun continuous pulping. Sehingga sangat dibutuhkan untuk dilakukan innovasi agar memberi
keuntungan bagi pabrik dengan output yang lebih
baik.
Konsep pulping yang berkembang sejak era
tahun 80-an terus dilakukan penyempurnaan
mempelajari hasil observasi/evaluasi yang dilakukan terhadap masing-masing digester. Sehingga supplier terus melakukan riset baik yang
continuous maupun teknologi batch cooking.
Continuous digester menyadari pentingnya
tahap impregnasi sebelum cooking dan mereka
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mulai menggunakan impregnation vessel setelah
tahun 1993 sedangkan batch digester berhasil
memanfaatkan panas bertingkat yang membutuhkan banyak HE atau cooler akan tetapi berhasil mengurangi pemakaian steam di digester
(Superbatch Metso dan RDH Beloit). Batch digester juga mengembangkan alkali profil yang
mulai seragam dalam proses cooking-nya hal ini
dapat meningkatkan kualitas pulp yang diinginkan. Keseragaman alkali dan temperature profil
ini telah dimulai oleh continuous digester sejak
teknologi ITC (Isothermal Cooking) diperkenalkan pada akhir tahun 80-an.
Teknologi pulp yang telah dimiliki masing-masing pabrik tidak serta merta mengikuti
perkembangan terbaru dari masing-masing supplier karena membutuhkan investasi yang besar
dalam melakukan upgrading teknologi dan sudah
tentu tidak feasible karena selisih margin yang
sedikit dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Studi untuk konversi Hot Blow conventional
Digester yang ada saat ini ke tingkat yang lebih
baik telah dilakukan dan disimpulkan bahwa yang
paling murah dan sangat menguntungkan adalah
langsung menyeberang ke continuous batch.
TINJAUAN PUSAKA
Sejak tahun 1980 konsep Chemical Pulping
menunjukkan perkembangan yang luar biasa,
baik untuk batch digester ataupun continuous.
Sejumlah hasil penelitian dari internal mill, vendor dan akademisi mengikuti sejarah perlombaan
kedua konsep pulping ini.
Berbagai referensi telah dikumpulkan bahwa
konsep pulping pada tahun 1980-an menyimpulkan 4 konsep :
1. Konsentrasi alkali harus rendah pada awal
cooking dan dinaikkan pada tahap akhir
cooking (Norden, Teder 1979; Teder, Olm
1981; Sjöblom et al. 1983)
2. Konsentrasi dari ion hydrogen sulphide (HS) setinggi-tingginya terutama pada tahap bulk
delignifikasi (Teder, Olm 1981; Sjöblom et
al. 1983)
3. Konsentrasi dissolve lignin and sodium ion
(Na+) di dalam liquor dijaga serendah-rendahnya terutama pada tahap akhir cooking
(Sjöblom et al. 1983; Norden, Teder 1979
and Teder, Olm 1981)
4. Temperatur cooking dijaga serendah-rendahnya khususnya pada tahap awal dan akhir
cooking (Teder, Olm 1981; Kubes et al. 1983).
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Kemudian setelah mengalami perjalanan 1015 tahun muncullah pendapat baru yang akan menyempurnakan kesimpulan selama ini diyakini.
Implikasi pendapat ini tidak serta merta disampaikan, akan tetapi dituangkan melalui perubahan
teknologi yang baru. Hal ini adalah menjawab ke
4 pulping roles referensi di atas. Teori lama tersebut disempurnakan menjadi :
1. Konsentrasi alkali mempengaruhi jumlah residual lignin yang dihasilkan
2. Konsentrasi hydrogen sulfide ions (HS-) sedapatnya harus tinggi sepanjang cooking sehingga dapat mempercepat delignifikasi dan
menurunkan jumlah residual lignin.
3. Konsentrasi dissolved lignin tidak mempunyai pengaruh apa sepanjang alkali konsentrasi tetap tinggi.
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4. Temperatur cooking dijaga serendah-rendahnya selama cooking untuk mengurangi
karbohidrat degradasi dan meningkatkan
yield.
Dan akhirnya ke-4 teori di atas disimpulkan
menjadi lebih sederhana setelah berlangsung 10
tahun berikutnya dan modifikasi teknologi juga
telah dilakukan mendukung teori yang lebih mutakhir ini, yaitu :
1. Temperatur impregnasi yang rendah
2. Waktu impregnasi yang lebih lama
3. Waktu cooking yang lebih lama
4. Temperatur cooking yang rendah
5. Con-current cooking

Source: Digester G2-Process Machine Description, Metso 2007

Gambar 3. Fase Perkembangan Teknologi Pulp
Gambar di atas menunjukkan 3 phase waktu
perkembangan pulping teknologi sejak tahun
1980 s/d 2000. Perkembangan terakhir untuk
teknologi pulp continuous adalah Compact Cooking G-2.
Bahan dan Metoda
Untuk membuktikan teori di atas perlu dilakukan Laboratory trial apakah hasilnya akan sesuai
dengan yang diharapkan.
Untuk laboratory trial digunakan:
Raw material
: MHW
Tahap Impregnasi
: 30 menit
EA Liquor sbg NaOH : 15 g/l

Temperatur		

: 120oC

Variabel yang digunakan EA cooking liquor
: 30 g/l dan 35 g/l sebagai NaOH.
H-Faktor variasi
Heating Time		
Temperature Cooking

: 600 – 1200
: 30 menit
: 165 oC

Hasil dan Pembahasan
Laboratorium result memberikan hasil yang
sangat baik dan sangat feasible untuk dilanjutkan
ke tahap mill. Berikut adalah kondisi mill saat ini
(Hot Blow Conventional Cooking).
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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Gambar 6. Profil Temperatur untuk
masing-masing Digester

BL Tank

Gambar 4. Hot Blow Conventional Cooking
Saat ini sequence cooking di mill adalah sebagai
berikut :
Chip Filling > HBL Charging > WL Charging >
Heating > Cooking > Displacement > Hot Blow
to Discharge Tank

Perubahan yang akan dilakukan bukan hanya
modifikasi ke continuous batch saja akan tetapi
pompa discharge juga selanjutnya diganti. Hal ini
akan menghemat jumlah steam blow (1-1.5 Ton/
ADT) dan juga meningkatkan physical properties
dari pulp itu sendiri sampai 10%. Seperti yang ditunjukkan referensi berikut ini:

AA charge sekitar : 16.5 – 17.5%
H-Factor
: 800
Cooking Temp
: 171oC
Cooking Cycle
: 260 – 270 menit
Kappa Target
: 16 – 18
MP Steam
: 3.4 T/ADT
Dengan konsep pulping yang terbaru diharapkan dapat merubah kondisi cooking yang saat ini
menjadi continuous batch. Berikut adalah alkali
profil untuk masing-masing digester dan yang
paling seragam (uniform) adalah pada cooking
continuous batch.
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Conventional Batch

EA as NaOH (g/l)
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Continuous Batch
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Super Batch

35
30
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5
0

50
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Untuk temperature profil continuous batch
cooking dan Superbatch cooking memiliki profil
yang hampir sama. Seperti ditunjukkan pada profil berikut ini.
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Modifikasi digester ini dilakukan secara bertahap
yaitu:
1. Penggantian Heater Sirkulasi ke Direct Heating melalui Sparger/Nozzle.
2. Penggunaan kembali HWL accumulator dan
pemasangan WBL Impregnation dan WBL
Tank.
3. Pemasangan cooler/heater ex-Heater ciculation untuk HWL/HBL accumulator dan Pompa Discharge.
4. Tie-in Continuous batch system.

250

Time (min)

Gambar 5. Profil Alkali untuk masing-masing
Digester

6

Gambar 7. Modifikasi Batch Digester

Waktu yang dibutuhkan untuk penggantian
heater sirkulasi ke nozzle sistem dibutuhkan
waktu 48 jam dan dilaksanakan satu demi satu
digester. Cooking Cycle akan berkurang cukup
signifikan setelah ke 4 tahap di atas telah dilaksanakan. Berikut adalah tabel 8. perbandingan
cycle cooking sebelum dan sesudah diadakan
modifikasi.
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Dengan semakin turunnya cooking cycle continuous batch cukup besar ini berarti kesempatan
untuk meningkatkan jumlah produksi di digester
semakin besar. Untuk Cooking Conventional Hot
Blow dapat memproduksi 42 Cook, untuk Superbatch dapat memproduksi 46 Cook, untuk Continuous Batch System dapat memproduksi 56 Cook

Conventional
Chip Filling
Liq Charge
Heating
Holding/Press
Displacement
Blow

25
23
93
78
27
14
260
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Bukan hanya produksi yang dapat dinaikkan,
kualitas pulp juga akan lebih baik minimal 10-20%
dari kondisi semula jika saat ini viscosity diperoleh 500 cm3/gr maka setelah modifikasi ini dapat
mencapai 550-600 cm3/gr dan yang terakhir adalah steam konsumsi hampir 50% dapat dikurangi.

Continuous Batch

Super Batch
min
min
min
min
min
min
min

Chip Filling
Impregnation
Hot Liq Filling
Heating
Cooking
Displacement
Blow

28
25
40
17
49
50
27
236

min
min
min
min
min
min
min

Chip Filling
Impregnation
Hot Liq Filling
Heating (TTT)
Cooking (TAT)
Displacement
Blow

28
25
17
44
45
27
186

min
min
min
min
min
min
min
min

Gambar 8. Perbandingan Cooking Cycle
Modifikasi ke Superbatch Cold Displacement Pumped

HWL
ACC
Tank

White
Liquor
Tank

BL
BL
ACC I ACC II
Tank Tank

Steam

White Liquor

BL
Tank

Imp
Tank

Displ
Tank

Filtrate from BS

Gambar 9. Superbatch Cold Displacement Pumped
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Modifikasi ke Continuous Batch.
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MP Steam
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(BL Tank)
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Hot Water

Condensate
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HV-14

Gambar 10. Continuous Batch
Keuntungan

Saran dan Kesimpulan

Setelah conventional cooking ini dikonversi
ke continuous batch maka keuntungan langsung
yang diperoleh adalah:
1. Penurunan pemakaian steam sebanyak ~
1000 Ton/day
2. Potensial claim carbon credit : 178,500
CERs/year
3. Potensial kenaikan produksi : 200 – 300 ADT
jika tidak ada bottlenecking diproses selanjutnya.

Dari hasil pembahasan di atas modifikasi Digester Hot Blow Conventional menjadi Continuous Batch adalah terobosan besar yang memberikan banyak benefit dan turut menurunkan emisi
CO2 yang sangat signifikan. Langkah-langkah
yang diambil dalam modifikasi ini adalah:
1. Direct heating cooking
2. Impregnasi dengan menggunakan BL dari
washing
3. Memanfaatkan panas dari HBL accumulator
untuk menaikkan temperature WL sebelum
masuk ke HWL accumulator
4. Cooking dengan EA dijaga tetap 30 g/l sebagai NaOH dan temperature dijaga tetap
165oC
5. Menggunakan pompa selama discharge

Kerugian
Clean kondensat yang dihasilkan Heater
sirkulasi akan langsung masuk ke dalam sistem
sebesar 20 m3/cook tidak dapat di-recovery karena sistemnya dirubah menjadi direct heating.
Diperlukan hitungan material balance yang akurat dalam mempertahankan Liquor/Wood Ratio di
digester dan juga besar WBL Solid yang dikirim
ke digester tetap sama dengan sebelumnya. Sederhananya jumlah air pencuci yang dikirim ke
washing harus diturunkan sebesar kondensat
yang masuk ke digester.
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PENGARUH PEMUTIHAN OKSIGEN DUA TAHAP TERHADAP
KUALITAS PULP ACACIA MANGIUM
Paryono
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

THE INFLUENCE OF TWO-STAGE OXYGEN BLEACHING ON ACACIA MANGIUM
PULP QUALITY
ABSTRACT
In this study, the bleached pulp is made in the laboratory by cooking conditions: AA 18%, S 32%,
ratio 1: 4, max temperature 165 oC, with cooking time of 2 + 1.5 hours. Pulp with kappa number of
20.01 and 52.30% yield was produced.Oxygen bleaching process was varied into a single stage bleaching process, a two-stage bleaching process with and without washing. The results showed that the two
stages oxygen bleaching processes, without washing with variation of NaOH addition 100:0 and 80:20
gave the higher reduction of kappa number and the encreasing of bleaching yield compare to one stage
oxygen bleaching. The higher reduction of kappa number gave the higher of reduction of viscosity, but
no effect on fiber composition. Two stage bleaching without washing more recomended.
Keywords: oxygen bleaching, kappa number, viscosity, yield filtered
INTISARI
Pada penelitian ini pulp yang diputihkan dibuat di laboratorium dengan kondisi pemasakan : AA
18 %, S 32 %, rasio 1 : 4, temperatur maks 165°C, dan waktu 2 + 1,5 jam. Dihasilkan pulp dengan
bilangan kappa 20,01 dan rendemen tersaring 52,30 %. Proses pemutihan oksigen divariasi menjadi
pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses pencucian dengan variasi penambahan NaOH 100 : 0 dan
80 : 20 memberikan penurunan bilangan kappa yang lebih besar dan peningkatan rendemen pemutihan
dibanding dengan pemutihan oksigen satu tahap. Penurunan viskositas sebanding dengan penurunan bilangan kappa, dimana semakin besar penurunan bilangan kappa juga mengakibatkan penurunan viskositas yang semakin besar, tetapi tidak berpengaruh terhadap komposisi serat. Pemutihan dua tahap tanpa
proses pencucian lebih menguntungkan.
Kata kunci : pemutihan oksigen, bilangan kappa, viskositas, rendemen tersaring.
LATAR BELAKANG
Sejalan dengan perkembangan industri pulp
dan kertas di Indonesia dan semakin ketatnya
peraturan pemerintah mengenai lingkungan,
maka perusahaan pulp dan kertas dituntut untuk
mereduksi tingkat pencemaran limbah yang dihasilkan pada proses produksinya. Pada perusahaan terintegrasi yang memproduksi pulp putih,
proses pemutihan yang menggunakan senyawa
klor akan menghasilkan limbah yang dapat
memicu timbulnya senyawa AOX pada badan air
penerima limbah. Dengan semakin ketatnya peraturan pemerintah mengenai lingkungan, maka
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dikembangkan teknologi pemutihan yang tidak
menggunakan klorin dimana klorin digantikan
oleh senyawa klor. Teknologi ini dikenal dengan teknologi ECF (Elemental chlorine Free).
Ternyata proses pemutihan yang menggunakan
teknologi ECF dapat mengurangi tingkat pencemaran, sehingga lebih ramah lingkungan.Pabrikpabrik yang baru berdiri di Indonesia diharuskan
menerapkan teknologi ECF. Tingkat pencemaran
dapat pula diturunkan dengan mengurangi penggunaan senyawa klor pada proses pemutihan,
yaitu dengan menurunkan bilangan kappa pada
proses produksi pulpnya. Akan tetapi jika pulp
belum putih yang dihasilkan terlalu rendah bi-
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langan kappanya akan menyebabkan kekuatan
pulp akan turun. Hal ini dapat di atasi dengan
melakukan penurunan bilangan kappa sebelum
perlakuan pemutihan dengan senyawa klor yaitu
dengan pemutihan tahap oksigen (oxygen delignification) sebelum pulp memasuki bleaching
plant. Proses pemutihan dengan oksigen sebelum perlakuan pemutihan dengan senyawa klor
telah dilakukan oleh pabrik yang memproduksi
pulp putih, akan tetapi penurunan lignin yang
diijinkan pada proses pemutihan menggunakan
oksigen lebih kecil dari 50% ( < 50 %), karena
apabila bilangan kappa turun sampai 50 % akan
terjadi penurunan kekuatan pulp hasil pemutihan.
Teknologi baru yang sedang dikembangkan
adalah proses pemutihan dengan oksigen yang
dilakukan dua tahap (two stage oxygen delignification). Pabrik pulp yang ada di Indonesia saat
ini masih menggunakan Acacia mangium sebagai
bahan baku, karena mempunyai kelebihan riap
tumbuh yang tinggi dan dijadikan sebagai tanaman HTI di Indonesia. Disamping itu pulp Acacia mangium juga memiliki kekuatan yang tinggi
dan memenuhi persyaratan sebagai bahan baku
pembuatan kertas, baik kertas tulis maupun kertas cetak dan jenis kertas lainnya. Di Indonesia
telah dicoba proses pemutihan oksigen dua tahap, menghasilkan pulp dengan viskositas yang
berfluktuasi, sehingga perlu dilakukan penelitian
mengenai proses pemutihan dengan memodifikasi tahap oksigen menjadi dua tahap (two stages
oxygen bleaching) dalam skala laboratorium dan
diharapkan akan menurunkan bilangan kappa sehingga penggunaan senyawa klor pada tahapan
proses pemutihan selanjutnya menjadi berkurang.
TINJAUAN PUSTAKA
Proses produksi pulp secara kimia atau dikenal dengan pulp kimia berkembang di Indonesia
sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pulp dalam negeri dan juga ekspor. Proses
pulp kimia yang berkembang di Indonesia adalah proses kraft. Hal ini dikarenakan proses kraft
menghasilkan pulp yang mudah diputihkan dan
mempunyai kekuatan yang tinggi. Adapun proses pemutihan yang dikembangkan di Indonesia
adalah proses pemutihan dengan teknologi ECF,
terutama karena tuntutan agar pabrik pulp yang
ramah lingkungan. Pemutihan pulp merupakan
penghilangan sisa lignin yang masih terdapat
dalam pulp hasil pemasakan, dengan demikian
proses pemutihan adalah kelanjutan dari proses
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pemasakan. Secara alamiah, selulosa murni sebenarnya berwarna putih, tetapi pulp menjadi
berwarna karena mengandung zat-zat lain seperti
senyawa lignin dan zat - zat organik lainnya.
Tahap O (Oxygen Delignification)
Tahap ini disebut juga tahap prebleaching
karena umumnya dilakukan sebelum tahapantahapan bleaching yang sebenarnya (true bleaching). Pada tahap ini digunakan oksigen dalam
larutan alkali untuk meningkatkan daya oksidasi
oksigen terhadap lignin. Oksigen merupakan bahan kimia bleaching yang paling murah tetapi
juga paling tidak selektif terhadap lignin. Oksigen pada dasarnya bersifat kurang reaktif namun
dalam larutan tertentu seperti NaOH akan bersifat sangat reaktif dan dalam proses pemutihan
dapat mendegradasi lignin 30-50% dari lignin
total yang masih terkandung dalam pulp coklat.
Namun dalam tahap ini diusahakan tidak boleh
lebih dari 50% lignin yang terbuang karena daya
oksidasi yang terlalu kuat akan mengakibatkan
banyaknya karbohidrat ikut terdegradasi.
Pemutihan Oksigen Dua Tahap
Dalam perkembangannya, proses pemutihan
menggunakan oksigen atau dikenal dengan oksigen delignifikasi yang semula hanya dilakukan
satu tahap untuk menurunkan bilangan kappa
sebelum pulp memasuki area pemutihan pulp
atau bleaching area.Akan tetapi pada proses pemutihan oksigen satu tahap (one stage oxygen
delignification) penurunan bilangan kappa terbatas maksimum 50 % dan bahkan dilapangan
juga mengalami kesulitan untuk menurunkan
bilangan kappa lebih dari 45 %. Sehingga dikembangkan teknologi yang baru yaitu pemutihan
oksigen dua tahap yang secara teoritis dapat
menurunkan bilangan kappa sampai diatas 50 % .
Teknologi ini dilakukan dengan merubah kondisi
pemutihan menjadi dua tahap dimana pada tahap
satu digunakan temperatur lebih rendah (80 – 85
°C), tekanan lebih tinggi (8 – 10 bar), dan waktu
yang singkat (30 menit) kemudian dilanjutkan ke
tahap kedua dengan merurunkan tekanan menjadi
antara 3 – 5 bar dan temperatur dinaikkan sampai
antara 95 – 105°C selama 60 menit. Penerapan di
pabrik umumnya tidak dilakukan proses pencucian diantara tahap satu dan tahap dua. Hal ini
untuk menghemat energi, karena jika dilakukan
pencucian akan terjadi penurunan suhu sehingga
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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untuk mencapai temperatur pada kondisi tahap
kedua yang tinggi membutuhkan energi dalam
hal ini steam yang banyak, disamping itu juga
untuk menghemat pemakaian air.
Kondisi proses pemutihan oksigen dua tahap
yang umum berdasarkan literatur dapat dilihat
pada tabel 1. di bawah ini :
Tabel 1. Kondisi Pemutihan Oksigen Dua Tahap
No
1.
2.
3.
4.

Parameter
Konsistensi, %
Temperatur, OC
Tekanan, bar
Waktu, menit
Penambahan
NaOH,
kg/TonPulp

5.

Tahap 1 Tahap 2
10
10
80 - 85 95 – 100
8 - 10
3-5
30
60
30

-

BAHAN DAN METODA
Bahan
Pada penelitian ini, pulp yang digunakan adalah pulp Acacia mangium hasil pemasakan skala
laboratorium dengan menggunakan proses kraft
Proses kraft merupakan proses pembuatan pulp
dengan kondisi basa dengan bahan kimia pemasak campuran NaOH dan Na2S yang merupakan
hasil perolehan kembali bahan kimia pada unit
CRP.
Metoda
Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium pada Balai Besar Pulp dan Kertas meliputi :
1. Persiapan Bahan Baku chip Acacia mangium
2. Pembuatan Pulp menggunakan Rotary
Digester
3. Pemrosesan Pulp
4. Pemutihan Pulp
• Pemutihan Oksigen satu tahap
• Pemutihan Oksigen dua tahap tanpa
proses pencucian diantara kedua tahap
• Pemutihan Oksigen dua tahap dengan
proses pencucian diantara kedua tahap
5. Analisa Pulp meliputi :
• Bilangan Kappa
• Analisa Serat
• Analisa Viskositas
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Persiapan Bahan Baku Chip Acacia Mangium
Persiapan bahan baku pada penelitian ini adalah proses penyaringan chip (chip screening)
dengan menggunakan alat screening yang mempunyai 4 screen. Chip yang tertahan pada saringan I adalah chip yang over size, sedang chip
yang digunakan pada proses pembuatan pulp
adalah chip yang tertahan pada saringan II, dan
III. Adapun chip yang lolos saringan IV dibuang
karena berupa fine. Selanjutnya ketiga ukuran
chip ditentukan kadar air untuk menentukan jumlah untuk masing-masing ukuran (saringan II dan
III) sesuai komposisi campuran chip pada proses
pemasakan. Chip dicampur dengan komposisi
persentasi berat kering yang sama (200 gram chip
saringan II dan 200 gam chip saringan III) untuk
memperoleh chip 400 gram kering oven. Setelah
diperoleh perhitungan komposisi chip saringan
II dan chip saringan III untuk memperoleh 400
gram chip kering, maka dilakukan penimbangan
dan dan mempersiapkan sebanyak 8 plastik yang
masing-masing berisi 400 gram chip kering
Pembuatan Pulp menggunakan Rotary
Digester
Sebagai langkah awal, chip harus dimasak untuk menghasilkan pulp. Proses yang digunakan
adalah proses kraft Hal ini dikarenakan proses
kraft mempunyai banyak kelebihan, antara lain
proses pembuatan lebih cepat dan kuat karena
dengan adanya ion SH- yang dihasilkan oleh senyawa Na2S, yang dapat bertindak sebagai katalis dan pelindung selulosa dari degradasi. Proses
kraft juga lebih toleran terhadap kandungan kulit
sehingga dengan adanya kulit yang terbawa pada
proses persiapan bahan baku sehingga ikut termasak, tidak akan memberikan pengaruh yang
berarti terhadap kualitas pulp yang dihasilkan
dan masih banyak kelebihan lain dari proses
kraft. Proses pemasakan dilakukan menggunakan digester rotary yang mempunyai empat buah
tabung dengan kapasitas masing-masing tabung
adalah 400 gram kering. Adapun kondisi yang digunakan pada proses pembuatan pulp adalah Alkali Aktif 18 %, Sulfiditas 32 %, Rasio: 4, Temperatur 165 dan waktu 2 + 1,5 jam. Digunakannya
AA 18 % diharapkan diperoleh pulp dengan bilangan Kappa yang tidak terlalu rendah (+ 20)
untuk mempertahankan rendemen pemasakan.
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Pemrosesan Pulp
Pemrosesan pulp pada penelitian ini dimulai
dari penguraian serat, pencucian dan penyaringan.
Proses penguraian serat paska pemasakan dilakukan didalam ember dan diaduk selama 20 menit,
pada proses ini ditambahkan air sampai volume
sekitar 10 L untuk memperoleh pulp dengan konsistensi + 2 % supaya penguraian seratnya bisa
sempurna. Setelah proses penguraian serat, selanjutnya dilakukan proses pencucian menggunakan
prinsip pencucian pengenceran-ekstraksi, proses
pencucian dilakukan sampai bersih yang diindikasikan pH netral air filtrat pencucian (setelah pH
air filtrat pencucian menunjukkan 7, maka proses
pencucian dihentikan). Proses selanjutnya adalah
penyaringan menggunakan flat screen. Setelah
diperoleh pulp dari proses penyaringan, selanjutnya pulp dipress manual untuk mengurangi
kadar air pulp yang kemudian dilakukan penguraian menggunakan pinshredder, pulp ditampung
dalam plastik untuk selanjutnya ditimbang dan
ditentukan kadar air, untuk menentukan rendemen pemasakan.
Pemutihan Pulp
Proses pemutihan pulp dilakukan dalam skala
laboratorium pada laboratorium pemutihan Balai
Besar Pulp dan Kertas. Proses pemutihan oksigen
menggunakan alat yang beroperasi secara batch
dengan kontrol temperatur dan motor pengaduk.
Untuk mengetahui pengaruh pemutihan oksigen
dua tahap terhadap kualitas pulp dalam hal ini
terhadap penurunan bilangan kappa, viskositas
dan komposisi serat, maka dilakukan pemutihan
menggunakan oksigen dengan variasi sebagai
berikut :
Pemutihan Oksigen Satu Tahap
Proses pemutihan oksigen satu tahap dilakukan dengan kondisi proses sebagai berikut : Temperatur : 95°C ; Tekanan : 87 psi ; Konsistensi :
10 % ; Waktu : 60 menit dan NaOH : 3 % terhadap berat pulp OD pada akhir proses diukur pH
dan rendemen pemutihan
Pemutihan Oksigen Dua Tahap tanpa Proses
Pencucian diantara Kedua Tahap
Variasi pertama yang dilakukan adalah dengan mendistribusi penambahan NaOH pada
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proses pemutihan yang dilakukan menjadi dua
tahap dengan pemakaian total NaOH sama
dengan yang digunakan pada proses pemutihan
satu tahap yaitu 3 % terhadap berat pulp OD.
Dengan variasi penambahan NaOH pada masing-masing tahap adalah sebagaimana pada tabel
dibawah ini :
Tabel 2. Tabel Variasi Penambahan NAOH pada
Pemutihan Oksigen Dua Tahap tanpa
Proses Pencucian diantara Kedua Tahap.

No.
1
2
3
4
5

Tahap 1
% thd
% thd
NaOH
Pulp
100
3
80
2,4
60
1,8
40
1,2
20
0,6

Tahap 2
% thd
% thd
NaOH
Pulp
0
0
20
0,6
40
1,2
60
1,8
80
2,4

Pada variasi ini, tidak dilakukan pencucian diantara kedua tahap, sehingga pada pelaksanaannya setelah tahap 1 selesai, tekanan diturunkan
ke kondisi tahap kedua dan dinaikan temperatur
proses sesuai dengan kondisi pada tahap kedua.
Kondisi pemutihan oksigen tahap 1 adalah sebagai berikut :
Temperatur
: 85°C ;
Tekanan
: 116 psi ;
Konsistensi
: 10 % ;
Waktu 		
: 30 menit ;
NaOH		
: sesuai tabel 3.1 di atas
Sedangkan kondisi untuk tahap 2 yang diubah
adalah : Temperatur : 95 - 100°C, Tekanan : 54
psi, Waktu : 60 menit sedangkan NaOH : sesuai
tabel 3.1 di atas dan pada akhir proses diukur pH
dan rendemen pemutihan
Pemutihan Oksigen Dua Tahap dengan
Proses Pencucian diantara Kedua Tahap
Variasi yang kedua dilakukan dengan mendistribusi penambahan NaOH pada proses pemutihan yang dilakukan menjadi dua tahap dengan
pemakaian total NaOH sama dengan yang digunakan pada proses pemutihan satu tahap yaitu 3%
terhadap berat pulp OD. Dengan variasi penambahan NaOH pada masing-masing tahap adalah
sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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Tabel 3. Tabel Variasi Penambahan NaOH pada
Pemutihan Oksigen Dua Tahap dengan
Proses Pencucian diantara Kedua Tahap
Tahap 1

Tahap 2

No.

% thd
NaOH

% thd
Pulp

% thd
NaOH

% thd
Pulp

1
2
3
4

80
60
40
20

2,4
1,8
1,2
0,6

20
40
60
80

0,6
1,2
1,8
2,4

Pada variasi ini, dilakukan proses pencucian
diantara kedua tahap, sehingga pada pelaksanaannya setelah tahap 1 selesai, pulp dikeluarkan
dari alat yang digunakan untuk dilakukan pencucian pulp kemudian pulp dimasukan kembali
untuk dilakukan proses pemutihan tahap 2 dengan tekanan, konsistensi, waktu dan temperatur
proses sesuai dengan kondisi pada tahap kedua.
Selanjutnya dilakukan analisa Pulp meliputi Bilangan Kappa, analisa Serat, dan Viskositas semua dilakukan sesuai dengan SNI untuk masingmasing parameter.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian pengaruh pemutihan oksigen dua
tahap tehadap kualitas pulp Acacia mangium
pada laboratorium pemasakan dan pemutihan
Balai Besar Pulp dan Kertas, diperoleh hasil sebagai berikut :
Data hasil pemasakan :
Pada proses pembuatan pulp Acacia mangium
skala laboratorium, dengan kondisi pemasakan
AA : %, Sulfiditas : %, Rasio : 4, Temperatur :
165°C, waktu pemasakan 2 + 1,5 jam, diperoleh
pulp dengan bilangan Kappa : 20,01. Rendemen
pemasakan pada proses pembuatan pulp tersebut
adalah :
• Rendemen Total
: 53,2 %
• Rendemen Tersaring
: 52,3 %
Pulp hasil pemasakan (Pulp belum putih)
• Viskositas
: 24,41 cps
• Intrisik		
: 761,4 ml/g
Bilangan kappa pulp yang dighasilkan pada
proses pemasakan menunjukan jumlah mililiter
larutan KMnO4 0,1 N yang dibutuhkan oleh 1
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gram pulp kering. Selain itu bilangan kappa juga
mempunyai korelasi dengan sisa lignin pada
pulp, dimana persen lignin pada pulp ditunjukkan
oleh persamaan 0,147 x KN. Pada hasil penelitian
ini kadar lignin pada pulp hasil pemasakan masih
cukup tinggi yaitu selkitar 2,94% yang apabila
langsung dilakukan menggunakan bahan kimia
pemutih pada zona pemutihan akan membutuhkan bahan kimia pemutih yang tinggi sehingga
dapat menghasilkan limbah yang sangat tidak
ramah lingkungan.
Pengaruh proses pemutihan dua tahap tanpa
proses pencucian diantara kedua tahap terhadap
rendemen pemutihan dan penurunan bilangan
kappa.
Tabel 4. Pengaruh Proses Pemutihan Oksigen
Dua Tahap tanpa Proses Pencucian diantara Kedua Tahap terhadap Rendemen dan Penurunan Bilangan Kappa

No.

Proses

pH

Yield,
%

1
2
3
4
5
6

1 tahap
100 – 0
80 – 20
60 – 40
40 – 60
20 – 80

11,58
11,47
11,61
11,30
11,38
11,36

98,97
99,45
99,85
99,38
99,98
99,67

Bil.
Kappa
12.04
10.66
11.14
13.61
13.99
14.02

Penurunan
Bilangan
Kappa
%
39.83
46.73
44.33
31.98
30.08
29.94

Dari tabel di atas dapat dilihat, proses pemutihan dua tahap dengan penambahan NaOH 100 %
pada tahap 1 menghasilkan rendemen (99,45%)
dan penurunan bilangan kappa (46,37%) lebih
tinggi dibanding dengan proses pemutihan oksigen satu tahap, rendemen (98,97%) dan penurunan bilangan kappa (39.83%). Hal ini sesuai
dengan teori bahwa dengan konsumsi NaOH
yang sama proses pemutihan osigen dua tahap
memberikan penurunan bilangan kappa yang
lebih tinggi dibanding dengan proses pemutihan
oksigen satu tahap. Dari hasil penelitian menunjukan rendemen pemutihan oksigen dua tahap
juga lebih tinggi dibanding dengan rendemen
pemuthan oksigen satu tahap. Hal ini memberikan nilai lebih jika dilihat dari penurunan jumlah
pulp setelah proses pemutihan yang tentunya dapat memberikan nilai tambah dari sisi produksi.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa variasi penambahan NaOH memberikan pengaruh
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terhadap rendemen pemutihan dan penurunan
bilangan kappa. Dari tabel di atas variasi yang
memberikan nilai rendemen yang tinggi dan penurunan bilangan kappa yang tinggi adalah pada
variasi 80 – 20, yaitu 80% NaOH yang dibutuhan
ditambahkan pada tahap satu dan sisanya yang
20% ditambahkan pada tahap dua, diperoleh
rendemen pemutihan 99,85% dan penurunan
bilangan kappa 44,43%, akan tetapi nilai penurunan bilangan kappa ini lebih rendah disbanding apabila penambahan NaOH dilakukan satu
kali pada pemutihan oksigen tahap satu (46,73%)
dengan rendemen pemutihan yang lebih rendah
(99,45%). Penurunan bilangan kappa terendah
pada variasi 20 – 80, dengan rendemen pemutihan dan penurunan bilangan kappa berturut-turut
99,67% dan 29,94 %.
Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap dengan
Proses Pencucian diantara kedua Tahap Rendemen Pemutihan dan Penurunan Bilangan
Kappa.
Tabel 5. Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap
dengan Proses Pencucian diantara Kedua Tahap.
No.

Proses

pH

1
2
3
4
5

1 tahap
80 - 20
60 - 40
40 - 60
20 - 80

11,58
10,15
10,45
11,02
10,76

Yield,
%
98,97
91,06
86,90
91,92
89,22

Bil. Penurunan
Kappa
%
12.04
39.83
12.61
36.98
11.73
41.38
12.81
35.98
10.37
48.18

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pemutihan oksigen dua tahap dengan proses pencucian diantara kedua tahap, jika dilihat dari rendemen proses sangat tidak menguntungkan karena
terjadi penurunan rendemen yang cukup besar (8
– 10 %) jika dibanding dengan proses pemutihan
oksigen satu tahap maupun proses pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses pencucian diantara
kedua tahap. Penurunan bilangan kappa terbesar
pada variasi 80 – 20, yaitu 48,18% akan tetapi
penurunan bilangan kappa yang tinggi ini tidak
didukung dengan penurunan rendemen pemutihan, pada variasi tersebut rendemen proses pemutihan turun cukup besar (+ 10 %) jika dibandingkan dengan proses pemutihan oksigen satu
tahap maupun proses pemutihan oksigen dua ta-
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hap tanpa proses pencucian diantara kedua tahap.
Rendahnya rendemen pemutihan oksigen dua tahap dengan proses pencucin diantara kedua tahap
ini dimungkinkan karena pada proses pencucian
terjadi kehilangan serat sehingga rendemen pemutihannya menjadi rendah, hanya sekitar + 90
%. Dari kedua macam variasi proses pemutihan
oksigen dua tahap (tanpa dan dengan proses pencucian diantara kedua tahap, dapat disimpulkan
tetap lebih menguntunkan proses pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses pemutihan diantara
kedua tahap, hal ini dilihat dari rendeman pemutihan yang tinggi (> 99 %) dan penurunan bilangan
kapa yang tinggi, mencapai 46,73 % pada variasi
100 – 0.
Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap tanpa
Proses Pencucian diantara Kedua Tahap terhadap Penurunan Vikositas.
Tabel 6. Pengaruh Proses Pemutihan Oksigen
Dua Tahap tanpa Pencucian Diantara
Kedua Tahap terhadap Penurunan
Viskositas.

No.

Proses

1
2
3
4
5
6

1 tahap
100 – 0
80 – 20
60 – 40
40 – 60
20 – 80

Viskositas
Int,
Cps
ml/g
17.68 613.80
17.19 615.00
16.30 581.40
18.25 633.00
20.79 697.40
20.81 697.40

Penurunan, %
Int,
cps
ml/g
27.57 19.39
29.58 19.23
33.22 23.64
25.24 16.86
14.83
8.41
14.75
8.41

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemutihan oksigen dua tahap tanpa pencucian diantara
kedua tahap pada variasi 1 (100 – 0) dan variasi
2 (80 – 20) mempunyai nilai penurunan viskositas yang lebih besar dibanding dengan pemutihan
oksigen satu tahap sedangkan pada variasi yang
lain menunjukkan hal yang sebaliknya. Nilai penurunan viskositas terendah pada variasi 5 (20 –
80) yaitu hanya 14,75%. Penurunan viskositas
sebanding dengan penurunan bilangan kappa, dimana semakin besar penurunan bilangan kappa
juga mengakibatkan penurunan viskositas yang
semakin besar. Hal ini mungkin terjadi karena
pada proses pemutihan pada penelitian ini tidak
digunakan protektor yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas yang merugikan proses pemutihan oksigen.
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap
dengan Proses Pencucian diantara Kedua
Tahap terhadap Penurunan Vikositas
Tabel 7. Pengaruh Proses Pemutihan Oksigen
Dua Tahap dengan Pencucian Diantara Kedua Tahap terhadap Penurunan
Viskositas.

No.

Proses

1
7
8
9
10

1 tahap
80 - 20
60 - 40
40 - 60
20 - 80

Tabel 8.

Viskositas
Int,
Cps
ml/g
17.68 613.80
20.80 686.80
21.01 683.20
17.58 615.00
20.02 668.80

Penurunan, %
Int,
Cps
ml/g
27.57 19.39
14.79
9.80
13.93 10.27
27.98 19.23
17.98 12.16

Viskositas yang diukur pada penelitian ini
adalah viskositas larutan pulp 0,5 % dalam kuprietilendiamin 0,5 M yang ditentukan dengan cara
mengukur waktu alirnya melalui pipa kapiler,
diukur pada suhu 25°C, menunjukkan degradasi
relatif berupa penurunan bobot molekul selulosa
hasil dari proses pembuatan pulp dan atau proses
pemutihan pulp
Dari tabel 7, dapat dilihat bahwa pemutihan
oksigen dua tahap dengan proses pencucian diantara kedua tahap memberikan penurunan viskositas yang lebih kecil (rata-2 < 16 %) dibanding
dengan proses pemutihan satu tahap. Penurunan
terendah terjadi pada variasi 60 – 40 yaitu 13,93
% dan tertinggi terjadi pada variasi sebaliknya
(40 – 60) yaitu 27,98 %.

Komposisi Serat Paska Pemutihan Dua Tahap tanpa Proses Pencucian diantara Kedua
Tahap

No

Contoh

Panjang Serat

Diameter Serat

Vessel 100000 Serat

Fines (%)

1

Unbleached

0.2-0.5 mm = 11.8 %

19.3

175

3.9

19.2

194

3.8

19.1

193

3.8

19.2

263

3.9

19.2

275

3.8

19.1

232

3.9

19.1

258

4.0

0.5-1.0 mm = 72.40 %
1.0 – 3.0 mm = 15.80 %
Rata-rata = 0.788 mm
2

1 tahap

0.2-0.5 mm = 12.40%
0.5-1.0 mm = 74.5 %
1.0 – 3.0 mm = 13.1 %
Rata-rata = 0.766mm

3

100 – 0

0.2-0.5 mm = 12.4 %
0.5-1.0 mm = 75 %
1.0 – 3.0 mm = 12.6%
Rata-rata = 0.760 mm

4

80 - 20

0.2-0.5 mm = 12.9 %
0.5-1.0 mm = 76.2 %
1.0 – 3.0 mm = 10.9 %
Rata-rata = 0.751mm

5

60 – 40

0.2-0.5 mm = 12.1 %
0.5-1.0 mm = 75.8 %
1.0 – 3.0 mm = 12.1 %
Rata-rata = 0.761 mm

6

40 – 60

0.2-0.5 mm = 13.1%
0.5-1.0 mm = 74.9 %
1.0 – 3.0 mm = 12.0 %
Rata-rata = 0.754 mm

7

20 – 80

0.2-0.5 mm = 12.4 %
0.5-1.0 mm = 74.8 %
1.0 – 3.0 mm = 12.8 %
Rata-rata = 0.762 mm
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Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap
tanpa Proses Pencucian diantara Kedua
Tahap terhadap Komposisi Serat
Dari tabel 8, dapat dilihat bahwa proses pemutihan dua tahap tanpa proses pencucian tidak
menunjukan pengaruh yang berarti terhadap
komposisi serat pada pulp yang diputihkan, komposisi serat baik pemutihan oksigen satu tahap
maupun dua tahap tidak menunjukan perbedaan
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yang berarti. Proses pemutihan oksigen baik satu
tahap maupun dua tahap memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah serat yang panjang
dan peningkatan jumlah serat yang pendek. Hal
ini menunjukan bahwa pada proses pemutihan
oksigen baik satu tahap maupun dua tahap terjadi
degradasi selulosa atau pemutusan rantai selulosa
sehingga jumlah serat yang pendek meningkat
sedangkan jumlah serat yang panjang menurun.

Tabel 9. Komposisi Serat Paska Pemutihan Dua Tahap dengan Proses Pencucian
diantara Kedua Tahap
No

Contoh

1

Unbleached

Panjang Serat

Diameter Serat

Vessel
100000 Serat

Fines
(%)

0.2-0.5 mm = 11.8 %

19.3

175

3.9

19.2

194

3.8

19.1

237

4.0

19.1

266

4.1

19.2

204

4.0

19.1

213

4.0

0.5-1.0 mm = 72.40 %
1.0 – 3.0 mm = 15.80 %
Rata-rata = 0.788 mm
2

1 tahap

0.2-0.5 mm = 12.40%
0.5-1.0 mm = 74.5 %
1.0 – 3.0 mm = 13.1 %
Rata-rata = 0.766mm

3

80 – 20

0.2-0.5 mm = 12.8 %
0.5-1.0 mm = 74.9 %
1.0 – 3.0 mm = 12.3 %
Rata-rata = 0.760 mm

4

60 – 40

0.2-0.5 mm = 13.0 %
0.5-1.0 mm = 74.4 %
1.0 – 3.0 mm = 12.60 %
Rata-rata = 0.760 mm

5

40 – 60

0.2-0.5 mm = 13.1 %
0.5-1.0 mm = 74.8 %
1.0 – 3.0 mm = 12.10 %
Rata-rata = 0.757 mm

6

20 – 80

0.2-0.5 mm = 12.7 %
0.5-1.0 mm = 74.6 %
1.0 – 3.0 mm = 12.7 %
Rata-rata = 0.762 mm

			
Pengaruh Proses Pemutihan Dua Tahap dengan Proses Pencucian diantara Kedua Tahap
terhadap Komposisi Serat
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa proses pemutihan dua tahap tanpa proses pencucian
tidak menunjukan pengaruh yang berarti terhadap
komposisi serat pada pulp yang diputihkan, komposisi serat baik pemutihan oksigen satu tahap
maupun dua tahap tidak menunjukan perbedaan

yang berarti. Proses pemutihan oksigen baik satu
tahap maupun dua tahap memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah serat yang panjang
dan peningkatan jumlah serat yang pendek. Hal
ini menunjukan bahwa pada proses pemutihan
oksigen baik satu tahap maupun dua tahap terjadi
degradasi selulosa atau pemutusan rantai selulosa
sehingga jumlah serat yang pendek meningkat
sedangkan jumlah serat yang panjang menurun.
Proses pencucian diantara kedua tahap pada
Balai Besar Pulp dan Kertas
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proses pemutihan oksigen dua tahap hanya bisa
diterapkan apabila penambahan larutan NaOH
tidak hanya dibarikan pada tahap satu melainkan
di bagi untuk masing-masing tahap.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses
pencucian dengan variasi penambahan NaOH
100 : 0 dan 80 : 20 pada penurunan bilangan
kappa ber turut 2 46,73% dan 44,33%, memberikan penurunan bilangan kappa yang lebih
besar dibanding dengan pemutihan oksigen
satu tahap.
2. Pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses
pencucian dengan variasi penambahan NaOH
100 : 0 dan 80 : 20 yang memiliki rendemen
ber- turut2 99,45 dan 99,85, memberikan
peningkatan rendemen pemutihan yang lebih
besar dibanding dengan pemutihan oksigen
satu tahap.
3. Dari kedua macam variasi proses pemutihan
oksigen dua tahap tanpa dan dengan proses
pencucian, menunjukkan bahwa proses pemutihan oksigen dua tahap tanpa pencucian
tetap lebih menguntungkan. Hal ini dapat
dilihat dari rendeman pemutihan dan penurunan bilangan kapa yang lebih tinggi.
4. Proses pemutihan oksigen baik satu tahap
maupun dua tahap tidak berpengaruh terhadap komposisi serat paska proses pemutihan.
SARAN
Dalam penelitian ini kondisi temperatur dan
tekanan yang digunakan pada tahap satu maupun
tahap dua, masih digunakan kondisi yang sama,
disarankan untuk bisa dicoba dengan variasi temperatur dan tekanan untuk penelitian lebih lanjut.
Untuk penerapan di pabrik, sebaiknya digunakan
pemutihan oksigen dua tahap tanpa proses pemutihan diantara kedua tahap.
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PENGKAJIAN OPERASIONAL INDUSTRI PULP DAN KERTAS
YANG MENDUKUNG EMISI KARBON RENDAH
Taufan Hidayat
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
email : bbpk@bbpk.go.id

OPERATIONAL REVIEW OF PULP AND PAPER INDUSTRY WHICH SUPPORTING
LOW CARBON EMISSIONS
ABSTRACT
All industries are the contributors to carbon emissions, including the pulp and paper industry
(PPI). Low carbon emissions may be viewed as part of issues that is “disturbed” industrial development. But, this paper will show the various operations of the PPI, which is aware or not, support the
efforts of low carbon emissions. For that, it’s necessary to understand the concept of carbon emissions
and its’ implementation to the PPI. The suitable concept of carbon emission for the PPI is a “carbon
account”. That concept takes into account the contribution of PPI which classified as “credit” or
“debit”. This principle is quite fair since the domain of the PPI spread over from the forest down to the
discarding of paper products (cradle to the grave). From this description it is expected that an adequate
appreciation of the PPI will built, because in fact the PPI has been doing a lot of efforts to support low
carbon emissions.
Keywords: carbon emissions, pulp and paper industry, carbon accounts, credit, debit
INTISARI
Semua industri merupakan kontributor emisi karbon, tidak terkecuali industri pulp dan kertas
(IPK). Emisi karbon rendah mungkin akan dipandang sebagai bagian dari wacana yang bersifat “menghambat” perkembangan industri. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan berbagai operasional
IPK, yang sebenarnya disadari atau tidak, mendukung upaya emisi karbon rendah. Untuk itu perlu dipahami dulu konsep emisi karbon dan implementasinya untuk IPK. Konsep emisi karbon yang paling
sesuai untuk IPK adalah “rekening karbon”. Di dalam konsep tersebut diperhitungkan kontribusi IPK
yang bersifat “kredit” maupun “debet”. Prinsip ini cukup adil untuk IPK mengingat domainnya membentang luas mulai dari hutan hingga ke pemusnahan produk kertas (craddle to the grave). Dengan
paparan ini diharapkan tumbuh apresiasi yang memadai terhadap IPK, karena sebenarnya IPK telah
banyak melakukan upaya untuk mendukung emisi karbon rendah.
Kata kunci : emisi karbon, industri pulp dan kertas, rekening karbon, kredit, debet
PENDAHULUAN
Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki
peran strategis baik secara ekonomi maupun kultural. Secara ekonomi, pulp dan kertas Indonesia
merupakan komoditas yang berdaya-saing global,
terbukti dengan ekspor ke mancanegara hampir
50% dari kapasitas produksinya. Ini berarti pulp
dan kertas adalah salah satu sumber devisa penting
bagi negara. Secara kultural pulp dan kertas ikut
membangun budaya dan mencerdaskan kehidu-

pan bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Sebagai salah satu industri yang mengolah
sumber daya alam, industri pulp dan kertas sering menjadi sorotan berbagai pihak karena keterbatasan sumber daya yang ada dan efek samping
proses yang tidak diinginkan bila industri tidak
dikelola dengan benar. Ketidakbaikan pengelolaan, akan menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya persoalan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air dan tanah, serta emisi
karbon. Pada saat ini, emisi karbon telah menjadi
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persoalan dunia, karena dampaknya terhadap atmosfir, bisa menimbulkan efek rumah kaca sebagaimana diindikasikan dengan terjadinya pemanasan global. Kebijakan penurunan emisi karbon
telah ditingkat global, regional, maupun lokal.
Semua negara berkewajiban menurunkan emisi
karbon hingga tingkat tertentu, sebagai upaya
bersama mencegah pemanasan global.
Industri pulp dan kertas sering mendapat sorotan sebagai kontributor penting emisi karbon.
Hal ini ada benarnya, bila industri pulp dan kertas
tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang benar akan menekan emisi karbon serendah mungkin. Sebenarnya industri pulp dan kertas sedikit
kemungkinannya dikelola secara ceroboh, mengingat industri ini sangat mahal investasinya. Untuk industri pulp dengan kapasitas 1 juta ton per
tahun, investasi yang dibutuhkan sekitar 1,2 milyar USD (APKI, 2010). Salah satu penyebab mahalnya industri ini, adalah karena membutuhkan
banyak energi di dalam prosesnya, sebagaimana
kebutuhan energi pada industri-industri berat.
Sebagai industri yang padat modal dan padat
energi, industri pulp dan kertas harus dioperasikan secara efektif dan efisien agar industri tidak
merugi. Prinsip ini harus diterapkan pada seluruh
lini proses, mulai dari pengelolaan hutan sebagai
bahan baku, dan penanganan produk akhir yang
sudah tidak digunakan lagi.
Tulisan ini bermaksud memaparkan berbagai
operasional industri pulp dan kertas, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya industri ini telah
melakukan banyak hal untuk menekan emisi karbon. Operasional yang efektif dan efisien menjadi suatu keharusan bagi industri pulp dan kertas
agar tetap eksis, namun hal ini sering tidak disadari oleh banyak pihak, sehingga industri pulp
dan kertas tetap dituding sebagai industri pencemar yang merugikan.
KARAKTERISTIK INDUSTRI PULP DAN
KERTAS
Sebagaimana disinggung di atas, industri pulp
dan kertas adalah industri yang padat modal dan
padat energi. Persoalan emisi karbon sebenarnya
timbul karena penggunaan energi ini, dimana
pada umumnya sumber energi yang digunakan
adalah bahan bakar fosil (Kramer, 2009). Gambar
berikut salah satu contoh pola penggunaan energi
di industri pulp dan kertas.
Pada gambar tersebut nampak jelas bahwa
penggunaan energi terbesar di industri pulp dan
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kertas berasal dari bahan bakar. Bahan bakar baik
fosil maupun biomassa, bila dibakar akan menghasilkan CO2 langsung. Sementara itu untuk
melihat sejauh mana posisi relatif industri pulp
dan kertas sebagai industri padat energi dibandingkan dengan industri berat lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber : (DoE, 2005)

Gambar 1. Pola Penggunaan Eenrgi di Industri
Pulp dan Kertas
Tabel 1. Konsumsi Energi Spesifik Industri Berat
Industri

Konsumsi Energi Spesifik
( GJ / ton )

Baja

2,80 – 37,10

Aluminium

11,95 – 85,19

Tekstil

3,20 – 32,40

Semen

2,20 – 7,90

Pulp dan Kertas

10,70 – 34,30

Sumber : (Ray, 2008)

Pada Tabel 1, nampak jelas bahwa konsumsi
energi spesifik industri pulp dan kertas cukup
tinggi, setara dengan industri baja dan kisaran
konsumsi energi terendahnya mendekati industri
aluminium yang keduanya merupakan industri
berat. Dengan konsumsi energi yang begitu tinggi, dan sumber energi utamanya bahan bakar fosil, maka jelas emisi karbon tidak bisa dihindari.
Tetapi upaya maksimal dapat dilakukan adalah
memperbaiki efisiensi proses dan penghematan
energi (Miner, 2007). Untuk melihat lebih rinci,
penggunaan energi di industri pulp dan kertas, tabel berikut menyajikan intensitas energi terbaik
dunia untuk industri pulp dan kertas. Terbaik
yang dimaksud adalah Best Available Technology
(BAT) tahun 2009.
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Tabel 2. Intensitas Energi Terbaik Dunia 2009
Bahan Baku
Pabrik Pulp :
Non-Kayu
Kayu

Kertas
Pabrik Kertas :

Intensitas Energi
( GJ / ADt )

Produk

Proses

Market Pulp
Market Pulp

Pulping
Kraft
Sulfit
Termomekanis

7,7
11,1
18,5
6,6
1,5

Mesin Kertas

9,0

Mesin Kertas
Mesin Kertas
Mesin Kertas
Mesin Kertas
Mesin Kertas

10,4
7,2
9,6
7,8
10,5

Kraft
Kraft
Sulfit
Sulfit
TMP
TMP
50% TMP

18,3
17,6
22,4
22,3
6,6
7,3
11,8
11,2
7,6
11,3

Recovered Paper

Uncoated Fine (wood
free)
Coated Fine (wood free)
Koran
Karton
Kraft Lainer
Tisu
Pabrik Pulp Dan Kertas Terintegrasi :
Kayu
Bleached Uncoated Fine
KraftLiner & Bag Paper
Bleached Coated Fine
Bleached Uncoated Fine
Koran
Kertas Majalah
Karton
Recovered Paper
Karton (Tanpa Deinking)
Koran (Deinking)
Tisu (Deinking)
Pulp

Sumber : (EU-China, 2009)

Pada tabel di atas, industri pulp dan kertas
dibedakan menjadi 3, yaitu industri pulp, industri kertas, serta industri pulp dan kertas terpadu.
Kisaran intensitas energi untuk pabrik pulp adalah 1,5 – 18,5 GJ/ADt, pabrik kertas 7,2 – 10,5
GJ/ADt, sedangkan pabrik terintegrasi 6,6 – 22,4
GJ/ADt. Data di atas adalah data BAT 2009, yang
berarti teknologi yang ada dan paling praktis digunakan, mampu menekan penggunaan energi
hingga kisaran tersebut. Bila dibandingkan dengan data pada Tabel 1, kisaran penggunaan energi
tertinggi adalah 34,30 GJ/t.
Sementara itu prediksi emisi karbon industri
kertas tahun 2030 relatif terhadap industri berat
lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Emisi Karbon Relatif Industri Pulp dan
Kertas Terhadap Industri Lain
Industri

Emisi

Potensi
Reduksi
(%)

Baja

( Ton CO2 / Ton
Produk)
1,6 – 3,8

Aluminium

8,3 – 8,6

15 - 25

Semen

0,73 – 0,99

11 - 40

Kilang Minyak

0,32 – 0,64

10 - 20

Pulp dan Kertas

0,22 – 1,4

5 - 40

20 - 50

Sumber : (Bernstein, 2007)
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Dibandingkan dengan industri berat lainnya,
emisi karbon industri pulp dan kertas relatif rendah, tetapi potensi untuk reduksinya sangat besar.
Fakta ini bisa digunakan sebagai data awal untuk
memberikan keyakinan bahwa emisi karbon dari
industri pulp dan kertas dapat ditekan serendah
mungkin. Kenyataannya, hampir semua industri pulp dan kertas sudah melakukannya, hanya
seringkali tidak disadari bahwa hal tersebut
merupakan bagian dari penurunan emisi karbon
(Hayashi, 2005).
METODE PENGUKURAN EMISI KARBON
Emisi karbon dinyatakan secara kuantitatif
sebagai carbon footprint, dimana pengertiannya
adalah jumlah total emisi gas rumahkaca yang
dihasilkan untuk mendukung secara langsung
maupun tidak langsung suatu aktivitas (NCASIIFC, 2009). Menurut Protokol Kyoto komponen
utama gas rumahkaca adalah karbondioksida
(CO2), metan (CH4), nitro oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), dan
sulfurheksafluorida (SF6). Oleh karena itu carbon
footprint sering dinyatakan sebagai emisi CO2 eq.
Beberapa metoda untuk mengukur emisi karbon telah tersedia. Untuk keperluan umum dapat
digunakan metoda ISO 14064 Greenhouse Gasses Accounting and Verification atau BSI-PAS
2050 Assesing the Carbon Footprint of Goods
and Services. Metoda spesifik untuk industri
pulp dan kertas yang dapat digunakan misalnya
NCASI 2005 Calculation Tools for Estimating
Greenhouse Gasses Emission from Pulp and Paper Industries, atau CEPI 2007 Framework for
the Development of Carbon Footprints for Paper
and Board Products.
Domain industri pulp dan kertas sangat luas,
membentang mulai dari hutan sebagai sumber
bahan baku hingga pemusnahan produk kertas.
Di dalam siklus daur-hidup kertas tersebut ada tahapan yang meyerap karbon dari udara (misalnya
hutan) dan ada yang melepas kerbon ke udara
(misalnya pembakaran bahan bakar). Karena itu
untuk keperluan penentuan emisi karbon di industri pulp dan kertas akan lebih adil jika digunakan
prinsip “rekening karbon”. Emisi karbon dipandang sebagai “debit” bila terjadi transfer karbon
ke atmosfir, atau dianggap “kredit” bila terjadi
transfer karbon dari atmosfir (penyerapan). Metoda penentuan emisi karbon untuk industri kertas,
juga harus mempertimbangkan emisi langsung
dan tidak langsung, karbon yang tersimpan dalam
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produk, dan emisi yang tehindarkan. Metoda
yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini adalah Ten
Toes Framework (CEPI, 2007), yang terdiri dari
10 elemen (Toe) dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 4.
Kesepuluh kerangka perhitungan di atas (Ten
Toes), sebenarnya menggambarkan fase-fase
siklus hidup produk hutan. Toe 1 sampai dengan
Toe 7 merupakan ringkasan dari prinsip cradle
to customer gate. Bila diteruskan sampai Toe 9,
maka ini adalah cradle to the grave. Untuk Toe 9
dan Toe 10, ada beberapa skenario yang mungkin bisa dilakukan, yaitu daur-ulang, insinerasi,
dan urugan. Daur-ulang mencegah buangan yang
akan berubah menjadi metan. Insinerasi mengubah karbon biogenik menjadi CO2 biogenik.
Urugan (landfilling) mengubah limbah menjadi
metan dan CO2 dengan kemungkinan penggunaan
metan sebagai bahan bakar (Eriksson, 2009).
Jika diperhatikan, nampaknya ada kesamaan
antara Ten Toes Framework dengan metodologi
LCA (Life Cycle Analysis). Hal ini dimungkinkan karena carbon footprint pada umumnya
diperhitungkan sebagai dampak terhadap perubahan iklim dalam LCA dinyatakan dalam Global
Warming Potential. Gambar 2 menyajikan siklus
hidup produk kertas, mulai dari hutan sebagai
sumber bahan baku, hingga penanganan produk
yang sudah tidak dipakai lagi. Pada setiap tahapan
ditunjukkan, Toe yang terkait dengan siklus hidup
tersebut.

Sumber : (CEPI, 2009)

Gambar 2. Siklus Daur-Hidup dan Ten Toes
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Tabel 4. Ten Toes Framework
Toe

Kerangka

1

Carbon sequestration in forests

2

Carbon in forest products

3
4
5
6
7
8
9
10

Greenhouse gas emissions from forest
product manufacturing facilities
Greenhouse gas emissions associated with
producing fibre
Greenhouse gas emissions associated with
producing other raw materials/fuels
Greenhouse gas emissions associated with
purchased electricity, steam, heat and hot
and cold water
Transport-related greenhouse gas emissions
Emissions associated with product use

Keterangan
Manajemen hutan lestari menjamin karbon dalam hutan
tetap netral bahkan lebih baik
Produk mengandung biomassa karbon, dan tetap akan tersimpan selama produk digunakan
Pembakaran bahan bakar fosil pada fasilitas produksi
Emisi karbon berkaitan dengan produksi pulp dan atau kertas
Emisi selama pembuatan bahan bakar dan bahan penolong
Emisi yang berkaitan dengan penggunaan listrik yang dibeli, uap-air, air panas ataupun dingin.
Emisi berkaitan dengan transportasi bahan baku dan
produk
Emisi ini tidak berlaku untuk pulp dan kertas, tapi mungkin berlaku untuk produk kehutanan yang lain.

Emissions associated with product end-ofEmisi yang terjadi seteleh penggunaan produk berakhir
life
Emisi yang tidak terjadi karena suatu aktivitas
Avoided emissions and offsets

Sumber : (CEPI, 2007)

OPERASIONAL INDUSTRI PULP DAN
KERTAS UNTUK EMISI KARBON
RENDAH
Menurut Panda (Udgata, 2005) strategi untuk mereduksi emisi karbon di industri pulp dan
kertas dapat dikategorikan dalam salah satu atau
lebih strategi berikut :
• Memperbaiki efisiensi penggunaan dan pembangkitan energi
• Mengadopsi proses baru
• Memasukan mesin berteknologi baru
• Mengotomatisasi proses
• Mengganti bahan bakar dan menggunakan
bahan bakar terbarukan
Berdasarkan kategori tersebut, maka akan
banyak sekali dijumpai operasional industri pulp
dan kertas yang sudah dilakukan, yang tanpa
disadari sebenarnya mendukung emisi karbon
rendah. Berikut ini dipaparkan beberapa aktivitas
sebagai contoh (NCASI, 2001).
1. Operasional Proses Pembuatan Pulp Kraft
• Memisahkan produksi dan distribusi air
panas dan air hangat

•
•
•
•
•

Memasang evaporator blow heat (batch
digester) atau flash heat (continuous digester)
Mengganti batch digester konvensional
dengan cold blow system
Menggunakan flash heat pada continuous digester untuk pemanasan awal chip
Menggunakan kondensat evaporator untuk decker shower
Optimasi faktor pengenceran

2. Operasional Pulp Dryer dan Mesin Kertas
• Mengganti penggunaan steam pada wire
pit dengan air panas dari sistem recovery
• Mengurangi pemakaian air di mesin kertas
• Memperbaharui sistem pengepresan
• Memasang hood tertutup dan sistem heat
recovery
• Memasang sistem broke dan white water
yang mampu mengurangi penggunaan
fresh water
• Memasang kontrol kelembaban hood exhaust
• Memasang sistem kontrol untuk sistem
mesin, steam, dan kondensat
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3. Operasional Pabrik Secara Umum
• Optimalkan integrasi heat recovery system
• Implementasi prosedur preventive maintenance
• Implementasi pengelolaan tumpahan
• Maksimalkan recovery dan pengembalian kondensat
• Memisahkan limbah kayu yang akan
dibuang ke landfill
• Memasang sistem pengukuran energi
• Menggunakan variable speed drive untuk pompa dan fan
• Memasang sistem kontrol terbaru
• Mengganti motor yang oversized
• Menggunakan sistem penerangan hemat
energi
PENUTUP
Semua langkah operasional industri pulp dan
kertas, yang mengarah pada efisiensi proses dan
penggunaan energi, sebenarnya adalah inti dari
upaya pencapaian emisi karbon rendah. Oleh karena itu bila dirinci maka akan nampak bahwa
industri pulp dan kertas telah banyak melakukan
upaya untuk mendukung emisi karbon rendah.
Efisiensi ini merupakan operasioanl yang wajib
dilakukan, mengingat industri pulp dan kertas
adalah industri yang cukup mahal investasinya.
Hanya dengan efisiensi, maka industri pulp dan
kertas akan tetap berdaya saing tinggi.
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IMPROVING STRENGTH IN PAPER & PAPERBOARD
Bidrohi Sur
Thermax Ltd.

ABSTRACT
Most papers require a certain minimum strength to withstand the treatment received by the product in use; but even where use requirements are not severe, the paper must be strong enough to permit
efficient handling in manufacture. Improving strength in paper and paper board has all along been a
matter of challenge for the papermaker. In early days, when paper and paperboard products were made
exclusively from virgin fibres, the only opportunity of strength improvement was through the correct
operation of refiners, proper distribution of fibres in the formation tables and at press sections. Suitable
refining, good formation and paper pressing used to be the foundation of producing a strong sheet and
even today all efforts are made to get this right, before resorting to other means. The more and more use
of recycled fibres in the paper industry has become an economic and environmental necessity over the
past 20 years. The increased recycling of fibres has resulted in gradual decline in pulp strength and on
the bonding strength between fibres. With each drying and slushing cycle the fibres become less flexible and less permeable to water and therefore do not conform as well as virgin fibres. Most aspects of
the manufacturing process affect the recyclability of fibres - initial refining, wet pressing, drying and
calendering. Mills using recycled fibre as a main or part component of their furnish, must find new and
innovative ways to increase strength properties of the final sheet, without sacrificing productivity. Numerous wet end and dry end additives have been used and evaluated over the years to help improve dry
strength, with significant success.
INTRODUCTION
It is acknowledged that paper fibres are held
together by hydrogen bond. The natural cellulose
interfibre bonding that develops as a sheet of paper dries is considered to be due to interatomic
forces of attraction known to physical chemists as
hydrogen bonding or van der Waals forces. These
bonds affect the distance between separate cross
linking fibres. Because these attractive forces are
neutralized or dissolved in water, wet paper has
practically no strength. A large excesses of free
water weakens the paper, which is manifested by
the wet strength of paper. So, the efficiency of
the paper machines are significantly reduced by
sheet breaks at the machine wet end. To improve
this low strength a number of polymeric materials
are used that include cationic starch, guar gum,
CMC, locust beans, poly electrolyte, polyamide
etc. Each of these products facilitate the inter fibre bonding areas to remain chemically linked in
the presence of water to remain functional. A furnish additive which would increase the wet web
strength, that is the strength of the freshly formed
sheet as it proceeds through the wet end of the
paper machine and improve the machine runnability. But there are concerns too since many of
the additives have the potential for environmental

hazard like non bio degradability and posing occupational health and safety risks to paper industry workers.
This review considers a variety of chemical
strategies that can be used in an effort to strengthen the inter fibre bonds. The great majority of
such strength enhancing treatments is fully compatible with recyclable nature of paper making
furnish. The diversity of bonding agents, as well
as the circumstances under which they are found
to be effective provides a view point from which
to better understand the surfaces of the fibres
themselves. The goal of this review is to highlight strength enhancement strategies that tend to
increase the value of the paper products while at
the same time help to minimize the environmental impact of paper making operations.
LITERATURE REVIEW
Papermaking Fibers
In papermaking industry, the term “fiber” refers to any cell which is present in the pulp and
may be fiber basic cell types-vessels, fibers, tracheids, parenchyma cells or ray cells-each with its
own structure peculiarities. Both hardwoods and
softwoods are used for making paper and they
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have very different fiber morphologies and thus
very different papermaking properties. In softwoods, more than 90% of the volume is made up
of tracheids, which have a length between 1 and
5 mm, and a length to width ratio of 100 to 1. The
lumen is several times wider than the cell wall
thickness. In hardwood, about 50% of the volume
of the wood is made up of tracheids, being in the
order of 0.5 to 3 mm, with an average of around
1mm and a very narrow width of around 20μm.
The fibers of softwoods are longer and stronger than those of hardwoods, and they make up the
bulk of papermaking fibers. However, they tend
to form macroscopic flocs of entangled fibers
during the sheet formation and result in a sheet
of relatively heterogeneous mass distribution.
Therefore, blends of softwoods and hardwood
fibers are generally used to give an appropriate
compromise between strength and formation.
Cellulose is the primary structural component
of the cell wall with chemical formula (C6H10O5)
n. The degree of polymerization (DP) varies with
the different sources of cellulose and the treatments received. Most pulp fibers have weight
average degree of polymerization in the range of
600-1500. Cellulose in plant fibers is in several
order of orientation in crystalline and amorphous
regions. The bonding between papermaking fibers is conventionally considered to be primarily

due to hydrogen bonds (H-bonds) .The bonding
energy of an H-bond ranges from 8-32 kJ/mol,
dependent upon the surrounding molecular structure because of inductive effects on the spatial
charge distribution. The H-bonds between fibers
hold together the fiber network of paper; the Hbonds between fibrils in the fiber wall give fibers their structural rigidity; and H-bonds between
glucose units in the cellulose molecules participate in forming the cellulosic molecule. The different types of H-bonds have generally different
strength.
Hydrogen Bonding
Hydrogen bonds can hold molecules together
with considerable strength, such as in the cellulose crystallites in a fiber. Hydrogen bond between cellulosic surfaces not only holds the fibers
together, but also keeps the fibrils together within
the fiber. The mechanism of hydrogen bonding
results in the attraction of water to hydroxyl or
other polar functional groups of polysaccharides
and of these latter to one another.
Main mechanism of paper strength is through
the development of hydrogen bonds between fibers. The strength of the bond between fibers is
related to the number of hydrogen bonds formed
within the bonded area.

Hydrogen Bonds

Fibre to Fibre Hydrogen Bonds
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Strength of Paper Sheet
The strength of paper & paper board is determined by the following factors in combination:
• The strength of the individual fibres of the
stock,
• The average length of the fibre,
• The inter fibre bonding ability of the fibre,
which is enhanced by the beating and refining action,
• The structure and formation of the sheet.
Resistance to rupture when subjected to various stresses is an important property in practically all grades of paper. Most papers require a certain minimum strength to withstand the treatment
received by the product in use; but even where
use requirements are not severe, the paper must
be strong enough to permit efficient handling in
manufacture. Fundamentals of paper & paperboard strength are dependent mostly on the following types of bonds of the paper fibres.
Hydrogen Bonding [R-HO…HO-R], that
measures roughly about (4-6 kcal/mole) and implies the presence of :
• Dry Strength no Wet Strength
• Hydroxyl {R-OH} - Polysaccharides
• 10 Amide {R-CONH2} – Polyacrylamides
Ionic Bonding implies opposites attract bonds
measuring roughly about (10-30 kcal/mole) and
is indicative of :
• Cationic and anionic additives and cellulose
• Attraction/Retention of Additives on Fibe
Covalent Bonding [C-O or C-N], the strongest bonds measures roughly about (50-100 kcal/
mole) is indicative of :
• Wet Strength and Dry Strength
• Augment H-Bond Network
• Wet Strength if not hydrolyzed
• Azetidinium, Epoxide, Aldehyde Functionality
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hanced inter fibre bonding, the manner in which
such bonding benefits the product can differ.
Packaging paper & paper boards require sufficient strength to contain and protect various
contents. For example a corrugated box must
have sufficient edge crush resistance to support
high loads when they are stacked. The edgewise
compressive failure of corrugated boxes often involves delamination at point of high shear stress
within the liner board. Though, refining can increase inter fibre bonding the resulting delamination of individual fibres makes them less able
individually to bear the compressive load besides
being drainage retardant. The most promising
approach here could be to add polyelectrolyte to
enhance inter fibre bonding to improve the edgewise compressive strength.
There are many ways a container board manufacturer can convert strength enhancement into
cost savings like e.g. by reducing the weight
maintaining the designed strength, by using low
quality fibre or even by reducing refining energy.
Printing & writing papers can have different
strength requirements depending on converting
and printing operations for which it is designed.
Current printing processes demand a high surface
strength and resistance to delamination. While
it is technically possible to achieve the internal
bonding strength by refining alone but the most
economical approach could be a combination of
refining and chemical additive.
Similarly, paper properties like stiffness with
low tendency to curl required in the copier grade
is achieved more easily by use of chemical additive than trying to achieve the stiffness by densifying the paper.
Absorbent paper products such as tissue &
towel are subjected to wetting hence require
enough wet strength to withstand the operational
stress.
Foundations of A Strong Sheet

Why Enhance Bonding?

Foundation of A Strong Sheet Depends on The
Following Operations.

Expressed in terms of function, the three main
categories of paper and paper board can be classified as “packaging,” “printing & writing,” and
“absorbing & wiping”. Though, paper within
each of these categories can benefit from en-

Refining – a process for optimum strength development like burst, tensile, folding endurance
due to improved fibre to fibre bonding. But tear
strength decreases due to strength attrition of individual fibre
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Effect of Refining on Tensile & Tear

Formation – an indicator how fibres, fines and
fillers are distributed in the sheet, retention and
transport of fine particles in the mat, compaction
of the mat, and shear forces between the mat and
free suspension that contribute to paper strength
Paper pressing - a process of removing water
from the sheet and consolidate the web. Other objectives, depending on product requirements may
be to provide surface smoothness, reduce bulk
and promote higher wet web strength. Sheet consolidation is an extension of water removal where
the fibres are forced into intimate contact for fibre to fibre bonding for developing paper strength
Dry Strength Of Paper
Dry strength is the inherent resistance of paper structure to rupture when subjected to various
stresses and is dependent on :
• individual fibre strength and length
• cellulose content on the paper surface
• inter fibre bond strength
• development of fibre to fibre bonding
Typical dry strength properties are classified into
two brad groups :
•
•

Surface strength abrasion, scuffing, IGT, wax
pick
Body strength tensile, tear, burst, edge crush,
flat crush, ring crush, bending, folding, stiffness, ply bond.

Papermakers face considerable challenge in
meeting dry strength requirements depending
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upon the furnish conditions and the paper grade.
The need to meet the tensile strength requirement
is most challenging when the furnish is secondary
fibre or high yield pulp that has inferior ability to
form inter fibre bond.
Various hydrophilic poly electrolytes are used
to promote inert fibre bonding and increase paper’s dry strength. It becomes possible to meet
customer requirements with a lower net cost of
materials, more recycled fibres or higher mineral
content. In the absence of polymeric additive,
key mechanism governing bond development between cellulosic fibres includes capillary action,
three dimensional mixing of macromolecules on
facing surfaces, conformability of materials and
hydrogen bonding. Dry strength additive needs to
adsorb efficiently on to fibres, have a hydrophilic
character and have a sufficiently high molecular
mass.
Wet Strength Of Paper
Paper loses most of its strength and stiffness
when it is exposed to high humidity or soaked in
water. Paper is a layered mat with a pore structure
consisting of a network of cellulosic fibers, which
are bonded together by inter fiber hydrogen bonds
.When subjected to high humidity :
• paper absorbs water and swells,
• hydrogen bonds are destroyed,
• paper loses most of its original dry strength.
Wet strength is the strength of finished paper
or paperboard after it has been rewetted by water.
Wet strength filled paper keeps at least 10% of
its dry strength properties after the paper is wetted by water. There are two kinds of wet strength
i.e. temporary wet strength and permanent wet
strength.
Temporary wet strength degrades fairly rapidly on soaking the paper in water where as permanent wet strength essentially does not change
on soaking the paper in water
Wet strength becomes important property of
paper for structural applications and many specific end-uses which need exposure to weather
or water, for example, paperboard, carrier board,
paper container, linerboard, corrugated board,
packaging paper, wall and poster paper, tea bags,
map, currency paper, banknote paper and various
forms of absorbent paper.
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Features Of Strength Additives
A good strength additive should possess the
following features :
1. be soluble in water based systems for easy
application with conventional paper making
system
2. be substantive to cellulose so that the retention is efficient
3. be compatible with the cellulose surface so
that it does not disrupt conventional hydrogen bonding
4. be film- forming (of large enough MW) to offer adhesive resistance to rupture
5. contain a functional group capable of ionic or
covalent bonding with the paper fibre surface
within the papermaking process
6. be non toxic and preferably natural (thus biodegradable)
MATERIALS OF STRENGTH ADDITIVES
Normally Used Strength Additives
Naturally occurring additives
•
•
•

Hemicellulose
Starch
Gums
-- Guar
-- CMC
-- Locust Bean
-- Chitosan

Synthetic additives:
•

•
•

Polyacrylamides
-- Non-ionic
-- Anionic
-- Cationic
Wet strength resins (Polyamides)
Formaldehydes

Hemicellulose
Hemicelluloses are non-structural heterogeneous polymers of hexoses (glucose, mannose, galactose) and pentoses (xylose, arabinose). They
are usually branched and low molecular weight
(DP~150-200). During chemical treatment of
wood to produce pulp, the amount and structure
of the various hemicelluloses usually change dra-
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matically. The hemicelluloses are more easily
degraded and dissolved than cellulose, so their
percentage is always less in pulp than in original
wood. It is a kind of polysachharides available
in the cell wall of land plants extractable by dilute alkaline solution or hot dilute mineral acids.
Hemicellulose contributes to improved fiber-tofiber bonding and has been shown to increase
the strength of the fiber furnish, the web and end
product, The tensile strength of paper generally
correlates positively with the hemicellulose content, because they become adsorbed to fiber surfaces to assist in fiber-fiber bonding It’s use helps
in swelling of pulp, bonding of fibres enhanced
tensile & bursting strength enhanced tear resistance & folding endurance.
Starch
Most commonly used strength additive for paper & paper board. In paper-making processes,
starch is frequently added to the pulp fiber slurry
prior to the sheet forming operation to increase
the final strength, particularly dry strength of the
paper and paperboard. The starch can be added as
unmodified, uncooked slurry. However, addition
in this form was found to have low affinity for
cellulosic fibres thereby results in poor retention
of the starch in the paper, incomplete swelling of
the starch granules and concomitant low strength
development. They also lead to high BOD load in
the effluent water thereby necessitating switch to
modified starch.
Modified cationic starch, is generally made
cationic by reaction of the starch with a cationic
modifier, such as 2, 3-epoxypropyltrimethylammonium chloride. Introduction of cationic starch
lead to a dramatic improvement in dry strength,
resulting in cationic starch becoming the most
utilised product for strength improvement in the
paper industry.
The cationically modified starch is cooked to
put it into solution and delivered as a high solids
(15-30%) solution to the paper mill. In other cases the cationically modified starch is delivered as
a dry powder and cooked at the paper mill site to
make a low solids (0.5-4.0%) solution, which is
then added to the thick stock and allowed several
minutes of retention time with the furnish components. The cationic starch molecules can adhere
to the naturally anionic pulp fibers by electrostatic attraction and thus be retained in the wet fibre
mat and remain in the final paper.
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There are however, two major problems with
cationically modified starches as additives to
paper-making pulp slurries. The first is that the
cationic starch molecules can overwhelm the anionic charge on the cellulose fibers, thus setting a
limit on the amount of cationic starch which can
be added to the slurry. If too much cationic starch
is added and the pulp fibers became cationic,
only a portion of the starch which is added will
be retained in the sheet. The rest will circulate in
the paper machine white water system and cause
problems such as foam, deposits on the papermaking machinery and filling of the felts that are
used to press the water out of the wet fiber mat.
In addition, there will be no additional strength
benefit in the finished paper from the extra starch
which is added, because it is not retained in the
sheet.
A second problems is that fibers which have
been made cationic by excessive cationic starch
addition, will not be able to adsorb other cationic
additives which are commonly added the to the
pulp slurry, such as sizing agents, cationic dyes,
cationic pitch and stickiest fixatives, wet strength
resins, synthetic dry strength resins and cationic retention and drainage aids. Because of this
problem, there is an upper limit on the amount
of starch which can be added. This limit depends
on the level of anionicity of the fibers, the cationic charge density of the starch, and the amount
and type of other cationic additives. This limit is
typically between about 0.5 wt. % and 2.5 wt. %
starch on a dry basis, based on the weight of the
dry pulp fiber. In order to overcome this problem, starch manufacturers have introduced amphoteric (containing both cationic and anionic
functional groups) starches. It has been found
that in order for the amphoteric starch to be effectively retained it must still contain a net cationic charge. Thus the upper limit on the amount
of amphoteric starch which can be added before
encountering the problems enumerated above
is higher than for straight cationic starches, but
a limit still exists, because of the net cationic
charge on the amphoteric starches. In addition,
amphoteric starches are more difficult to manufacture and more expensive than cationic starches.
.
Gums
Guar gum is widely used as strength additive
in papers like cigarette paper where normally
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synthetic products are not welcome or in packaging grade where mullen strength is the major
indicator, It adsorb directly on fibres during the
paper making process and consolidates the paper sheet . It also acts as inter fibre adhesive and
strength building agent.
Guar gum imparts denser surface to paper that
improved sheet uniformity, enhanced printability,
better bonding strength and increased hardness.
Due to improved adhesion, it gives better breaking, mullen and folding strengths.
Locust bean is very hydrophilic polysaccharides whose molecules are adsorbed through van
der Waals forces and H-bonding to fibre surfaces
and on drying enhances molecular contact between fibres. It is a multifunctional paper additive providing strength, contributing to formation
and enhances interfibre bonding. Well dispersed
locust bean molecules move to fibre cross over
area due to capillary forces of drying to strengthen bonding..
Generally measured, its use attributes to:
• 60% improvement in bond strength
• 25% improvement in formation
• 15% increased number of bonds
CMC (Carboxy Methyl Cellulose) is a multifunctional cellulosic additive and strengthening
agent, aids in excellent dispersibility, thickening
and formation, reduces holes, provides paper with
high density, good compactibility and increases
toughness and folding resistance.
It provides strength improvement by following mechanisms:
• being cellulosic derivative it supports inter
fibre bonding
• by efficient fibre dispersion results in improved formation and maximises inherent
strength
Chitosan is a chemically modified natural polymer. It is the second most widespread natural linear amino-polysaccharide very similar in structure
that of cellulose and it is easily absorbed onto the
cellulosic surfaces owing to steric factors. When
incorporated in the sheet by equilibrium adsorption or precipitation or by spraying is found to
increase the dry-strength properties of paper such
as tear, burst, and tensile index, but its effectiveness is strongly application dependent. Spray application gives superior strength properties, followed by equilibrium adsorption. It is however,
found less effective under alkaline conditions.
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Chitosan also improves the mechanical properties of sheets but the rate of increase in strength
properties is higher regardless of the treatment
techniques.
All naturally occurring additives are however
highly susceptible to micro bio attack thereby
cause significant operational difficulties. Besides,
they are not user friendly and need making down
for application that are often very cumbersome
and need costly equipments.
Polyacrylamides
Polyacrylamides are another class of paper
strength additives which can be added to the pulp
fiber slurry. The most commercially successful
are reaction products of acrylic acid with acrylamide to from a linear acrylamide chain with anionic carboxylic acid side groups. These products
can also be cross linked by reaction with a cross
linking agent such as, for example, methylene
bisacrylamide. These anionic dry strength agents
are very poorly retained in the fiber slurry unless
a separate addition of a highly cationic additive is
also made to the pulp slurry.
Typical cationic additives are, for example,
polydiallyldimethylammonium chloride, dimethylamine/epichlorohydrin resins, epichlorohydrin/
polyamidoamine resins, andpolyethyleneimine.
Aluminum compounds such as alum or polyaluminum chloride can also be used to retain anionic dry strength additives, but are normally only
useful if the paper-making pH is lower than 6.0
and preferably lower than 4.5. Cationic starches
also been tried as a retention aid for anionic dry
strength agents, but has not proven very effective.
It is generally believed that in order to effectively retain an anionic dry strength agent, the
cationic fixative must have a high cationic charge
density, so as to put a localized spot of very high
cationic charge on the surfaces of the fibers as an
attachment site for the anionic dry strength additive. Cationic or net cationic amphoteric starches
typically have cationic charge densities of between 0.10 and 0.5 mill equivalents per gram dry
basis and typically 0.20 mill equivalents per gram
dry basis. This is much lower than the charge
density of synthetic cationic fixatives which have
charge densities of 1.8 to 20.0 mill equivalents
per gram dry basis and typically 6.0 mill equivalents per gram dry basis. Aluminum compounds
also display high cationic charge densities under
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appropriate acid condition, although this is difficult to measures because of the instability of
these compounds in water. It is common practice
to add the cationic fixative to the fiber slurry first,
such as in the machine chest (last high consistency chest before the paper slurry is diluted with
paper-making white water dilution), or to the
pump feeding the slurry from the machine chest
or to the stuff box (pressure leveling box) prior
to the high consistency stock slurry being diluted
with paper machine white water. The anionic dry
strength agent is then added to the stock slurry
at a later point in the system, separated form the
cationic fixative by a point of mixing such as the
machine chest stock pump, the primary cleaner
pump or the fan pump. Additional points for the
anionic dry strength resin include all the addition
points mentioned above and in an addition a point
ahead of the basis weight control valve, the suction of the primary cleaner pump, the suction of
the fan pump and points before or after the primary machine screen.
There are several problems that can arise involving the use of anionic dry strength agent and
cationic fixative. First, the ratio of the two must
be carefully controlled. If an excess of anionic
dry strength agent is added, it is poorly retained
and the excess builds up in the white water loop
of the paper machine causing foam and deposits. If too much cationic fixative is added, it can
over cationize the fibers and hurt retention of all
additives. Second, changes in the quality of the
pulp slurry, the pH of the paper machine system,
the ratios of various types of paper-making fibers, will all affect the optimum ratio of the cationic fixative to anionic dry strength resin. Third,
the determination of the proper ratio of fixative
to anionic dry strength resin must be made using
sophisticated test equipment such as a streaming
current detector or zeta potential meter, both of
which are sensitive laboratory instruments, subject to operator error and not entirely suitable
for control of an industrial processes. Fourth, the
addition point of the anionic dry strength resin
and the cationic fixative must be carefully selected so as not to interfere with or be interfered
by the addition of other cationic and anionic additives in the stock slurry stream. In addition if
the cationic fixative is added close to his addition point of inorganic filler added to the stock
slurry the filler particles will adsorb the fixative
and tie it up.
.
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Wet Strength Resins (Polyamides)
Polymeric amine-epichlorohydrin resins are
prepared by reaction of polyamine or amine-containing polymers with epichlorohydrin in aqueous solution. Based on the polymers used, the resins can be classed as polyamide-epichlorohydrin
(PAE), polyalkylenepolyamine-epichlorohydrin
(PAPAE), and amino polymer epichlorohydrin
(APE). The backbone polymers offer primary,
secondary, or tertiary amine groups to react with
epichlorohydrin, and thus produce resins with
different functionality, i.e., azetidinium and epoxide. With highly cationic charges, the resins are
substantive to negatively charged pulp fibers and
are readily adsorbed when added to papermaking
systems. The resulting wet-strength is permanent
and paper products cannot be easily repulped under acidic and slightly alkaline conditions. Since
their inception these resins have found application in virtually every grade of paper products,
and they account for 90% of the market share of
wet-strength resins.
Glyoxalated polyacrylamide (G-PAM) resin
has developed to be important wet-strength resins
just second to polymeric amine epichlorohydrin
resins. The resin is prepared by cross linking low
molecular weight polyacrylamide (PAM) with
sufficient glyoxal to react with most, but not all,
of the PAM backbone amide groups. The cross
linking is controlled to the desired degree so that
a certain amount of reactive aldehyde groups are
left on the resin. The wet-strength development
involves the formation of covalent hemiacetals
between reactive aldehyde and cellulose among
fibers and within fibers. The reaction of G-PAM
resin with cellulose is rapid at neutral pH and
even more at acidic pH (4-6) conditions, reaching
most of its wet-strength potential in paper machine. Since the formation of hemiacetals is reversible in the presence of water, the wet-strength
of the treated paper gradually decreases after
soaking in water. In addition to wet strength improvement, G-PAM resins significantly improve
the dry strength, flexibility, and absorbance of
treated paper. Therefore, G-PAM resins are principally used in tissues and paper towel.
Formaldehydes
Formaldehyde-based thermosetting resins
UF and MF have been the classical wet-strength
resins for papermaking. Emergence of thermo-
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setting aminoplast resins occurred to meet the
military need for durable packaging materials.
The original application method was impregnation of paper sheets with low-molecular weight
UF resins. Then the technique was developed to
a stock treatment with anionic B stage UF resins and alum. Currently, nearly all commercial
UF resins are cationic resins, which are made by
modification with ethylenediamine, diethylenetriamine and other water-soluble multifunctional
amines. Cationic UF and MF resins are readily
absorbed by pulp fibers and useful for stock treatment without the aid of alum. UF and MF resins
are generally considered to self crosslink to form
a 3-dimensional restraining network. However,
MF resins show some signs of hetero-crosslink
with cellulose by a “reinforcement” mechanism.
Photographs show that tensile failure of MF
strengthened paper occurs in the fiber wall rather
than at fiber-fiber contact. Both UF and MF require acidic papermaking conditions for best performance.
UF resins are cheap, readily repulpable, and
less susceptible to interference by other substances in papermaking system. They are widely
used in making paper towels, tissue paper, paper
plates, bag paper, and wet-strengthened linerboard. MF resins are more expensive than UF
resins, but they provide permanent, high wet and
dry strength to paper, and a significant increase
in folding endurance. MF resins find specific applications, such as currency paper, map paper,
photographic paper, and other papers which need
permanent wet strength.
Although formaldehydes self cross link cellulose at low pH and high temperature to impart
a high degree of wet strength to paper but it also
develops brittlement of the paper besides possessing offensive odor.
SUMMARY
The end-use requirements of the paper or paperboard being produced and the operating condition of the paper machine system often determine the type of additives.
There are several strength additives suppliers
who offer various types of additives, can assist in
the choice of the best type of product for a given
application.
Naturally occurring additives are more desirable from the environmental & hygiene standpoint
but are less application friendly, besides they are
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• unstable due to their propensity to micro-bio
attack
• not ready to use product need special preparation/make down/application
• higher dosages – more inventory, handling –
hence less cost effective.
Water based ready to use polyelectrolyte/
polyamide based strength additives have been
developed and are used in many countries with
considerable success. Maximum strength properties are usually obtained by using combinations
of cationic, anionic or amphoteric polyelectrolyte
in conjunction with or without fixatives. Contrary
to the general belief many such chemistries are
now eco friendly and unit dosages are marginal
enough to meet FDA regulations for human contact applications and finally they are found to be
cost effective
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ABSTRACT
The experiments of refining have been done using PFI mill and Beater, up to 300 mL freeness as
fixed parameters. The raw material consists of wood pulp, non wood pulp, chemical pulp, mechanical
pulp, LBKP and NBKP. The parameters which analyzed for each equipmnets are classification of fibers, fiber morphology and dimensions of its derivatives as well as the value of the drainage rate. The
handsheets formed from the fibers then tested for the strength properties including tensile, bursting, and
tearing strength. Based on the results of correlation analysis, the most effective and sensitive indicators
of refining to the strength properties of paper, in two different refining methods, is the felting power
slenderness with correlation values above 0.8.
Keywords: refining, classification of fibers, fiber morphology, the strength properties
INTISARI
Telah dilakukan percobaan penggilingan menggunakan PFI mill dan Beater, dengan freeness 300
mL sebagai parameter tetap, bahan baku terdiri dari pulp kayu, pulp non kayu, pulp kimia, pulp mekanis,
pulp kayudaun dan pulp kayujarum. Parameter yang dianalisa untuk masing-masing hasil penggilingan
adalah klasifikasi serat, morfologi serat dan dimensi turunannya serta nilai laju drainase. Selanjutnya
dilakukan uji sifat kekuatan yang meliputi ketahanan tarik, retak dan sobek. Berdasarkan hasil analisa
korelasi terhadap data penelitian, indikator penggilingan yang paling efektif dan sensitif terhadap sifat
kekuatan kertas pada dua metode penggilingan berbeda adalah kelangsingan dengan nilai korelasi di
atas 0,8.
Kata kunci : penggilingan, klasifikasi serat, morfologi serat, sifat kekuatan
PENDAHULUAN
Penggilingan atau refining adalah pemberian
aksi mekanis terhadap serat untuk mengembangkan sifat optimal serat yang diinginkan pada
pembuatan kertas berkenaan dengan produk yang
akan dibuat. Target utama refining adalah untuk
memperbaiki kemampuan ikatan serat sehingga
dapat membentuk lembaran kertas yang kuat dan
rata dengan sifat cetak yang baik. Kadang-kadang tujuannya adalah memperpendek serat yang
terlalu panjang agar formasi lembaran baik, atau
untuk mengembangkan sifat pulp lainnya seperti
absorbansi, porositas atau sifat optik khusus untuk grade kertas yang diberikan. Selama ini parameter yang paling dianggap representatif untuk
proses penggilingan adalah freeness yang meru-
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pakan ukuran seberapa cepat air mampu keluar
dari serat. Namun seringkali satu indikator tersebut tidak cukup mewakili untuk menentukan apakah proses penggilingan berjalan baik atau tidak.
Oleh karena itu telah dikaji beberapa indikator
lain yang berhubungan dengan optimal tidaknya
proses penggilingan yaitu klasifikasi serat, yang
merupakan proses pengelompokkan serat menjadi fraksi-fraksi berdasarkan panjang serat ratarata masing-masing fraksi, dan morfologi serat
dimana keadaan serat setelah penggilingan dapat
dilihat dengan mikroskop. Morfologi serat ini
mengukur dimensi serat dan turunannya serta
pengukuran kecepatan drainase dengan metode
DDJ (Dynamic Drainage Jar).
Pada percobaan ini dilakukan penggilingan
dengan dua alat yang berbeda yaitu PFI mill dan
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Beater. Contoh yang digunakan adalah pulp
LBKP, pulp NBKP, pulp kayu, pulp non kayu,
pulp kimia dan pulp mekanis. Masing-masing
contoh yang telah digiling dengan parameter tetap
300 mL CSF dianalisa parameter penggilingannya kemudian dibuat lembaran dan dianalisa sifat
kekuatan lembaran. Data yang didapat dievaluasi kemudian dikorelasikan antara parameter dan
sifat kekuatan sehingga didapat parameter yang
paling efektif sebagai indikator penggilingan.
TINJAUAN PUSTAKA
Penggilingan atau lazim disebut refining merupakan perlakuan mekanis terhadap serat dalam
media air untuk mengubah sifat-sifat serat tanpa
mengubah susunan kimia serat (Kocurek, 1992).
Refining identik dengan proses penggilingan
yang kontinyu sedangkan pada proses batch lebih
dikenal istilah Beating. Proses penggilingan berperan dalam mengkondisikan serat sedemikian
rupa sehingga dihasilkan lembaran kertas dengan
kualitas yang diinginkan. Pada proses penggilingan semua sifat-sifat serat akan mengalami perubahan secara serempak (simultan) dan tidak bisa
kembali seperti semula karena terjadi fibrilasi,
hal ini dapat memperkuat ikatan antar serat pada
saat pembuatan lembaran kertas (Casey, 1980).
Pada proses refining terjadi dua peristiwa
penting akibat aksi mekanis yang dihasilkan,
yaitu peristiwa primer dan sekunder. Peristiwa
primer adalah peristiwa yang terjadi akibat penggilingan terhadap individu serat (serat-serat tunggal), dan peristiwa ini meliputi pemecahan dan
penghilangan dinding serat primer, pembengkakan serat (swelling), peningkatan kelenturan
(fleksibilitas), fibrilasi bertambahnya luas permukaan spesifik, pemotongan serat (cutting) dan
timbulnya serbuk-serbuk halus (fines). Sedangkan efek sekunder yaitu efek yang ditimbulkan
refining membentuk sifat-sifat lembaran kertas
yang dihasilkan (Casey, 1980).
Indikator Penggilingan
Freeness
Parameter proses refining adalah jumlah pulp
yang dapat menahan air yang didispersikan ke
wire di paper machine, atau peralatan lain dengan prinsip drainase yang sama. Hal tersebut
berhubungan dengan seberapa cepat drainase saat
proses pengeluaran air berlangsung untuk tujuan
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pengaturan kecepatan dan kapasitas produksi di
mesin kertas. Metode pengukurannya disebut
freeness dimana diukur seberapa banyak air yang
lolos dari jalinan serat di atas saringan wire berhubungan dengan target refining dan drainase
cairan dalam lembaran basah. Prinsip pengukuran berdasarkan gaya gravitasi. Hasil ditunjukkan
sebagai mL CSF (Canadian Standard Freeness).
Sayangnya nilai ini hanya dapat mengkarakterisasi sebagian sifat-sifat yang sebenarnya dari
stok. Sifat-sifat kertas yang dibuat dari stok yang
sama tetapi dengan jenis yang berbeda, penggilingannya dapat bervariasi dalam rentang yang
lebar, meskipun nilai CSF atau SR yang terukur
sama. Hal yang sama berlaku untuk perilaku stok
di mesin kertas. Perlu pengukuran tambahan seperti distribusi serat panjang, atau fleksibilitas dari
serat untuk memperoleh gambaran yang lebih
baik dari stok atau proses pengilingan (Herbert
Holik, 2006).
Klasifikasi Serat
Parameter ini merupakan proses pengelompokkan serat menjadi fraksi-fraksi berdasarkan
panjang serat rata-rata masing-masing fraksi.
Dari analisa ini akan diketahui juga berapa banyak fines yang tebentuk akibat proses penggilingan, serta nilai coarseness atau kekasaran serat.
Morfologi Serat
Serat mempunyai panjang, lebar dan dinding
yang bervariasi tergantung pada jenis dan posisinya dalam suatu pohon serta lokasi tumbuhya.
Pembuatan lembaran merupakan proses penyusunan serat ke dalam bentuk lembaran. Selama
proses tersebut, air dikeluarkan dari jaringan
serat sehingga terjadi ikatan antar serat yang semakin rapat dan disertai perubahan bentuk serat
menjadi pipih. Kekuatan ikatan serat merupakan
fungsi dari luas dan intensitas ikatannya. Luas
ikatan dipengaruhi oleh morfologi sedangkan intensitas oleh susunan molekul selulosa.
Peranan dimensi serat sebagai bahan baku
kertas mempunyai hubungan satu sama lain yang
kompleks dan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap sifat fisik pulp dan kertas seperti
Bilangan runkel (runkel ratio), Kelangsingan
(Felting Power Slenderness), Kekakuan (Coefficient of rigidity), Kelenturan (Flexibility ratio)
dan Muhlstep ratio.
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

35

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

DDJ (Dynamic Drainage Jar)

Ketahanan Retak

Dalam proses pembentukan selembar kertas,
suspensi serat dan partikel lainnya disaring melalui saringan untuk mendapatkan deposit lembaran
basah, yang pada saat ditekan dan dikeringkan
menjadi lembaran kertas. Suspensi awal mungkin berisi serat dengan panjang 3 sampai 4 mm,
bentuk dan ukuran serat yang bervariasi, dan partikel yang diameternya kurang dari 1 µm. Oleh
karena itu pembentukan lembaran kertas adalah
proses fraksionasi, serat yang baik adalah hampir seluruhnya disimpan oleh jaringan dan membentuk lembaran sedangkan partikel halus tetap
dipertahankan pada tingkat yang lebih besar atau
lebih kecil tergantung pada berbagai kondisi. Zat
padat tersuspensi dalam filtrat melewati saringan
hampir seluruhnya. Dengan metode DDJ ini dapat ditentukan kecepatan drainase dari stok yang
akan dibuat lembaran.

Ketahanan retak didefinisikan sebagai usaha
elektrostatik dalam kPa yang akan meretakkan
kertas apabila tekanan ditambah secara konstan di
berikan ke diafragma. Pengujian ketahanan retak
dilakukan untuk menentukan ketahanan kertas.
Uji retak dilakukan dengan meletakkan sampel
diantara clamp annular dimana tekanan dinaikkan bertahap terhadap diafragma oleh tekanan hidrolik pada keadaan tetap sehingga sampel retak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan
retak adalah panjang serat, dimana semakin pendek serat maka semakin menurun kekuatan retak
dan ikatan antara serat, dimana proses penggilingan akan meningkatkan ikatan antara serat tetapi
jika penggilingan terlalu lama maka akan menghasilkan serat-serat yang lebih pendek akan mempengaruhi kekuatan retak. Selain itu, ketahanan
retak juga dipengaruhi oleh proses pembentukan
lembaran kertas, gramatur serta kelembaban.

Sifat Kekuatan Kertas
Ketahanan Tarik
Ketahanan tarik kertas atau karton dapat di
defenisikan sebagai kemampuan kertas atau karton untuk mempertahankan keadaanya agar tidak
putus bila dikenakan regangan. Ketahanan tarik
penting dalam menentukan kemampuan kertas
karton agar dapat berfungsi dengan baik seperti
kertas pembungkus, kertas kantong.
Ketahanan tarik kertas cetak tergantung pada
ketahanan kertas terhadap pemutusan jaringan
serat sewaktu proses pencetakan. Ketahanan tarik
sangat diperlukan untuk kertas cetakan dimana
gaya tarik tinggi dapat ditahan oleh kertas tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan tarik :
1. Kekuatan serat individu lemah maka kekuatan tarik juga terpengaruh.
2. Panjang serat rata-rata terlalu panjang maka
akan menghasilkan pembentukan kertas yang
tidak baik yang dapat menurunkan kekuatan
tarik.
3. Kemampuan pengikatan permukaan serat
bergantung kepada proses penekanan. Serat
yang tidak dipress akan menghasilkan pengikatan yang lemah.
4. Struktur permukaan kertas, kekuatan tarik
akan terpengaruh apabila struktur pembentukan kertas tidak baik.
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Ketahanan Sobek
Ketahanan sobek kertas atau karton adalah
rintangan suatu kertas atau karton yang mengalami sobek. Pengujian ketahanan sobek dilakukan
untuk mengukur tenaga yang diperlukan untuk
menyobekkan sehelai kertas atau karton. Ketahanan sobek kertas atau karton sangat penting
karena dapat untuk melancarkan kertas di atas
mesin-mesin pencetak agar lembaran kertas tidak
mudah sobek. Ketahanan sobek kertas atau karton juga sangat penting dalam penggunaan kertas sebagai pembungkus yang mana lembaran
kertas harus kuat untuk menyerap hentakan atau
daya luar dan memerlukan ketahanan sobek yang
tinggi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan sobek adalah jumlah serat yang mengalami rupture
kertas, panjang serat dan banyaknya ikatan antara serat. Jumlah serat juga akan mempengauhi
densitas, gramatur dan kelenturan kertas. Kertas yang kaku akan memberikan tekanan ke atas
serat pada daerah/tempat yang kecil, tetapi kertas
yang sifatnya lentur akan meyebarkan tekanan di
atas daerah yang lebih luas.
BAHAN DAN METODA
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan Aquades, pulp
putih kayudaun, pulp putih kayujarum, pulp be-
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lum putih TKS (Tandan kelapa sawit), pulp kayu,
pulp kayu proses kimia, pulp kayu proses mekanis, pewarna (Safranin), alkohol teknis.
Metoda
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panjang serat, diameter luar dan diameter dalam
serat dan dimensi turunannya, serta analisa kemampuan kecepatan drainase suspensi pulp stok
dengan metode DDJ (Dynamic Drainage Jar)
sesuai dengan TAPPI T-261 cm-00, Fines fraction by weight of paper stock by wet screening.
Selanjutnya suspensi pulp dibuat lembaran, dan
lembaran yang dihasilkan diuji sifat kekuatan
lembaran yang meliputi kekuatan tarik dengan
metoda sesuai dengan ISO 1924-2:1994, Paper
and board – Determination of tensile properties - Part 2: Constant rate of elongation method,
kekuatan retak sesuai dengan ISO 2758:2001,
Paper – Determination bursting strength. dan
kekuatan sobek dengan prosedur sesuai dengan
SNI 0436:2009, Kertas - Cara uji ketahanan sobek - (Metode Elmendorf).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan dengan dua metode
penggilingan yang berbeda yaitu dengan PFI mill
dan Beater. Walaupun keduanya menunjukkan
tren yang serupa dalam efeknya terhadap sifat
lembaran, namun sebenarnya tidak ada korelasi
antara hasil aktual yang diperoleh. Penggilingan
dilakukan pada 300 mL CSF sebagai parameter
tetap untuk kedua metode.
Contoh pulp digiling, lalu dianalisa indikator penggilingannya kemudian dibuat lembaran
dan diuji sifat kekuatannya, sehingga didapat
data yang kemudian dievaluasi dan dikorelasikan
menggunakan perangkat lunak MS. Excel

Gambar 1. Diagram Alir Percobaan
Masing-masing contoh digiling menggunakan
dua jenis alat berbeda yaitu PFI mill dan Valley
Beater, dengan menggunakan standar ISO 52642:2002, Pulps – Laboratory beating – Part 2: PFI
mill method dan ISO 5264-1:1979, Pulps – Laboratory beating – Part 1: Valley beater method.
Penggilingan dilakukan pada nilai Canadian
Standart Freenes 300 mL (300 CSF) sebagai parameter tetap. Kemudian pulp hasil penggilingan
dianalisa indikator penggilingan meliputi klasifikasi serat menggunakan alat Fiber Tester yang
prosedurnya sesuai dengan ISO 16065-2:2007,
Pulps — Determination of fibre length by automated optical analysis — Part 2: Unpolarized
light method, morfologi serat menggunakan
mikroskop binokuler yang meliputi pengukuran

Analisa Indikator Penggilingan dan Sifat
Kekuatan Lembaran pada Penggilingan
dengan PFI mill
Tabel 1. berikut adalah data hasil analisa
klasifikasi serat yang dihubungkan terhadap sifat
kekuatan lembaran.
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa
walaupun semua contoh digiling pada freeness
yang sama tetapi data menunjukkan bahwa sifat
kekuatan lembaran tidak sama sehingga sulit
memprediksi kualitas kertas jika hanya menggunakan freeness sebagai indikator penggilingan.
Analisa korelasi dilakukan antara indikator
penggilingan dan masing-masing sifat kekuatan,
berdasarkan nilai korelasi yang didapat, indikator
penggilingan yang paling efektif dapat ditentukan
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Tabel 1. Tabel Klasifikasi Serat dan Sifat Kekuatan
Klasifikasi
serat (%)

Contoh

NBKP

LBKP

Pulp Kayu

Pulp non kayu

Pulp Mekanis

Pulp Kimia

Indeks tarik (Nm/g)

0.2-1.0 = 17,40
1.0-2.0 = 26,35
2.0-3.5 = 45,70
3.5-7.5 = 10,60
0.2-1.0 = 88.45
1.0-2.0 = 11.15
2.0-3.5 = 0.07
3.5-7.5 = 0.01
0.2-1.0 = 87.50
1.0-2.0 = 12.00
2.0-3.5 = 0.05
3.5-7.5 = 0.01
0.2-1.0 = 93.95
1.0-2.0 = 5.90
2.0-3.5 = 0.30
3.5-7.5 = 0.00
0.2-1.0 = 88.8
1.0-2.0 = 10.50
2.0-3.5 = 0.45
3.5-7.5 = 0.00
0.2-1.0 = 87.55
1.0-2.0 = 12.05
2.0-3.5 = 0.40
3.5-7.5 = 0.00

Sifat Kekuatan
Indeks sobek
(mNm2/g)

Indeks retak (kN/g)

104,61

7,42

7,59

85,26

6,53

4,72

75,43

5,72

4,10

41,04

1,80

0,94

16,62

1,72

0,37

61,78

5,04

2,85

			

Tabel 2a, 2b, dan 2c. Analisa Korelasi Indikator Penggilingan terhadap Kekuatan
No
1
2
3

Indikator Penggilingan
Kelangsingan
Coarseness
Panjang serat rata rata

Indeks tarik
0.8248
0.7573
0.7125

4

Fines
Tebal dinding
Bil. Runkel
Kekakuan
Kelenturan
Muhlstep ratio
DDJ

0.6042

5
6
7
8
9

Tabel 2a.
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0.4607
0.3506
0.3118
-0.3118
0.2900
-0.2684

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator Penggilingan
Kelangsingan
Fines
Coarseness
Panjang serat rata rata
Tebal dinding
Bil. Runkel
Kekakuan
Kelenturan
Muhlstep ratio
DDJ

Tabel 2b.

Indeks sobek
0.7588
-0.7577
-0.7285
0.6422
0.3841
0.2521
0.2043
-0.2043
0.1785
-0.0492
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indikator Penggilingan
Kelangsingan
Panjang serat rata rata
Fines
Tebal dinding
Coarseness
Bil. Runkel
Kekakuan
Kelenturan
Muhlstep ratio
DDJ

Indeks retak
0.9113
0.8366
-0.7334
0.5991
-0.5865
0.3970
0.3636
-0.3636
0.3445
-0.1328

Tabel 2c.
Berdasarkan Tabel 2 di atas, indikator yang
paling efektif terhadap tiga sifat kekuatan pada
penggilingan menggunakan PFI mill adalah kelangsingan. Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi
indikator kelangsingan terhadap masing-masing
sifat kekuatan adalah yang tertinggi. Nilai korelasi ini diperoleh dari perbandingan antara 2 set
data, yaitu data hasil analisa indikator pengilingan
dan data hasil analisa sifat kekuatan lembaran.
Kelangsingan merupakan salah satu turunan dimensi serat yang diperoleh dari data morfologi
serat. Kelangsingan ini merupakan perbandingan
panjang serat terhadap diameter serat. Indikator
ini sangat berhubungan dengan kekuatan sobek
lembaran.
Analisa korelasi indikator uratan kedua pada
masing-masing sifat kekuatan berbeda. Untuk
kekuatan tarik, indikator efektif kedua adalah
coarseness yang pada sifat kekuatan sobek berada pada urutan ke lima dan sifat kekuatan retak
pada urutan ketiga. Pada prinsipnya hubungan
coarsenes dengan penggilingan adalah seberapa
banyak serat individu yang dihasilkan pada proses penggilingan. Namun jika dilihat dari nilainya, analisa coarseness bernilai lebih dari 0,58,
artinya korelasi dianggap cukup tinggi.
Panjang serat rata-rata termasuk indikator
yang cukup sensitif, berada pada urutan ketiga
untuk kekuatan tarik, urutan keempat untuk
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kekuatan sobek dan urutan kedua untuk kekuatan retak dengan nilai korelasi yang tinggi yaitu
diatas 0,75. Dibandingkan dengan sifat kekuatan yang lain, panjang serat rata-rata ini paling
berpengaruh terhadap kekuatan sobek, semakin
tinggi panjang serat rata-rata maka akan semakin
tinggi kekuatan sobeknya.
Indikator lain yang cukup efektif dan sensitif
terhadap sifat kekuatan lembaran adalah fines,
yang jika dilihat nilai korelasinya dari ketiga
sifat kekuatan berada di atas 0,6. Pembentukkan
fines pada proses penggilingan merupakan salah
satu efek refining. Fines berperan sebagai pengisi
bagian-bagian yang kosong diantara serat-serat
dalam pembentukkan lembaran. Dengan ukurannya yang kecil dan luas permukaan yang besar,
serat-serat halus dapat mengikat air dan fibril-fibril lain lebih banyak sehingga ikatan antar serat
akan meningkat dan sifat kekuatan fisik pun meningkat.
Analisa Indikator Penggilingan dan Sifat
Kekuatan Lembaran pada Penggilingan
dengan Beater
Proses penggilingan menggunakan beater
juga mempunyai nila CSF 300 mL sebagai parameter tetap. Sama halnya dengan penggilingan
menggunakan PFI mill, walaupun semua contoh
digiling pada freeness yang sama tetapi data menunjukkan bahwa sifat kekuatan lembaran tidak
sama sehingga sulit memprediksi kualitas kertas
jika hanya menggunakan freeness sebagai indikator penggilingan. Diperlukan indikator lain yang
akan menggambarkan sifat stok dan prediksi
kualitas kertas. Pada fraksi serat dengan jumlah
serat terbanyak merupakan nilai kekuatan tertinggi.
Setelah diperoleh data hasil analisa indikator
penggilingan dan analisa sifat kekuatan, dilakukan analisa korelasi terhadap data-data tersebut,
sehingga diperoleh nilai korelasi untuk masingmasing sifat kekuatan seperpi pada Tabel 4.
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Tabel 3. Tabel Klasifikasi Serat dan Sifat Kekuatan
Klasifikasi
Contoh

serat (%)

Indeks tarik (Nm/g)

0.2-1.0 = 34,20
1.0-2.0 = 34,20
2.0-3.5 = 28,20
3.5-7.5 = 3,40
0.2-1.0 = 90.60
1.0-2.0 = 9.20
2.0-3.5 = 0.25
3.5-7.5 = 0.00
0.2-1.0 = 92.25
1.0-2.0 = 7.50
2.0-3.5 = 0.30
3.5-7.5 = 0.00
0.2-1.0 = 93.85
1.0-2.0 = 6.00
2.0-3.5 = 0.15
3.5-7.5 = 0.00
0.2-1.0 = 89.20
1.0-2.0 = 10.50
2.0-3.5 = 0.65
3.5-7.5 = 0.15
0.2-1.0 = 91.60
1.0-2.0 = 8.15
2.0-3.5 = 0.65
3.5-7.5 = 0.10

NBKP

LBKP

Pulp kayu

Pulp non kayu

Pulp mekanis

Pulp kimia

Sifat Kekuatan
Indeks sobek
(mNm2/g)

Indeks retak (kN/g)

89,58

8,36

5,63

63,47

5,86

3,94

53,10

4,50

2,62

32,81

3,66

1,30

11,58

1,67

0,15

58,54

4,00

2,92

			

Tabel 4a, 4b, dan 4c. Analisa Korelasi Indikator Penggilingan Terhadap Kekuatan
No

Indikator Penggilingan

Indeks tarik

No

Indikator Penggilingan

Indeks sobek

1

Kelangsingan

0.8744

1

Kelangsingan

0.9393

2

Panjang serat rata rata

0.7674

2

Panjang serat rata rata

0.8512

3

Coarseness

0.5328

3

Coarseness

0.6406

4

Fines

0.4918

4

Tebal dinding

0.5622

5

Tebal dinding

0.4712

5

Fines

-0.4897

6

DDJ

0.2928

6

Bilangan Runkel

0.3453

7

Bilangan Runkel

0.2885

7

8

Kekakuan

0.3118

Kelenturan

-0.3118

Muhlstep ratio

0.2426

9

Tabel 4a.
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Kekakuan

0.2593

Kelenturan

-0.2593

8

Muhlstep ratio

0.3101

9

DDJ

0.0224

Tabel 4b.
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No

Indikator

Indeks retak

1

Kelangsingan

0.9038

2

Panjang serat rata rata

0.7921

3

Coarseness

0.5634

4

Fines

0.5303

5

Tebal dinding

0.4635

6

Bilangan Runkel

0.2393

7

Kekakuan

0.2098

Kelenturan

-0.2098

8

DDJ

0.2063

9

Muhlstep ratio

0,1927

Tabel 4c.
Berdasarkan Tabel 4 di atas, indikator yang
paling efektif terhadap tiga sifat kekuatan pada
penggilingan menggunakan beater adalah kelangsingan, dengan nilai korelasi yang tertinggi
adalah terhadap kekuatan sobek sebesar 0,9393.
Dalam hal ini mamiliki kesamaan dengan penggilingan menggunakan PFI mill. Dapat disimpulkan bahwa indikator penggilingan yang paling efektif dan sensitif untuk PFI mill dan beater
adalah kelangsingan yang merupakan salah satu
turunan dimensi serat yang diperoleh dari data
morfologi serat.
Beda halnya dengan penggilingan menggunakan PFI mill, dengan menggunakan beater, urutan keefektifitasan indikator penggilingan kedua
dan ketiga sama yaitu panjang serat rata-rata dan
coarseness. Nilai korelasinya pun cukup tinggi
yaitu di atas 0,5. Panjang serat rata-rata termasuk
bagian dari analisa morfologi dan coarseness termasik bagian dari klasifikasi serat.
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa
untuk penggilingan menggunakan beater urutan
keefektifitasan indikator penggilingan terhadap
sifat kekuatan fisik adalah kelangsing, panjang
serat rata-rata dan coarseness.
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dikator penggilingan yang paling efektif dan
sensitive, sesuai urutannya, adalah kelangsingan,
panjang serat rata-rata, dan coarseness.
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Nilai freeness yang sama untuk sampel yang
sejenis tidak sepenuhnya berkorelasi dengan sifat
kekuatan. Indikator yang paling efektif untuk ke
dua jenis metode penggilingan adalah kelangsingan serat. Berdasarkan analisa korelasi, tiga in-
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EFEKTIVITAS PROSES KONTINYU DIGESTASI ANAEROBIK
DUA TAHAP PADA PENGOLAHAN SLUDGE BIOLOGI
INDUSTRI KERTAS
Rina. S. Soetopo, Sri Purwati, Yusup Setiawan, Krisna Aditya.W.
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id; rnsusilowati@yahoo.com

CONTINUOUS PROCESS EFFECTIVENESS OF TWO-STAGE DIGESTION
ANAEROBIC ON BIOLOGICAL SLUDGE TREATMENT OF PAPER INDUSTRY
ABSTRACT
Research on two stage anaerobic digestion of paper mill biological sludge has done. The first
stage is the acidification process was carried out at thermophilic (55oC), pH 5 with addition of 5 mg
protease / g VS sludge, while the process of methanogenesis was carried out at mesophilic (room temperature, 25 - 28o C) and pH 7. The experimental variation is the retention time of asidogenesis process
(4 days; 3 days; 2 days and 1 day), while the retention time variation for the process of methanogenesis
is 20 days, 10 days, 5 days, and 1 day. Characteristics of biological sludge used in this study is the total
solids content 43.2 g / L, organic matter 52.5 g / L; ash content of 20.7 g / L; protein content 19.65 g /
L; fat content 4.0 g / L and cellulose content of 2.3 mg / L. The results showed that the best condition for
asidogenic reactor operation are : retention time in 1 day and organic load in 7.2 to 8.2 g. VS sludge
/ g. VS microbes. day. At that asidogenic condition can increased of VFA 152% with the rate of VFA
formation is 12.27 g VFA / kg VS. day. While the best retention time for the metanogenic reactor (UASB)
operation at 5-days, can reduce up to 52.21% of dissolved COD and biogas yield up to 15.82 L / day or
0.66 - 2.38 / g dissolved COD removed with the content of CH4 = 50, 4 to 64.1% and CO2 = 18 - 30%.
From this anaerobic digestation produces byproducts on the form of silt that contain nutrients that are
eligible to be used as compost.
Keywords: biological sludge, anaerobic digestion, thermophilic acidification, metanogenic, biogas
INTISARI
Penelitian digestasi anaerobik dua tahap pada limbah sludge biologi industri kertas telah dilakukan dengan menggunakan reaktor kontinyu. Tahap pertama yaitu proses asidifikasi dilakukan pada suhu
termofilik (55oC), pH 5 dengan penambahan protease sebanyak 5 mg/g VS lumpur, sedangkan proses
metanogenesis dilakukan pada suhu mesofilik (suhu kamar, 25 – 28oC) dan pH 7. Variasi percobaan
adalah waktu retensi yaitu 4; 3; 2; 1 hari untuk proses asidogenesis, sedangkan variasi waktu retensi
untuk proses metanogenesis adalah 20, 10, 5, 1 hari. Karakteristik limbah sludge biologi IPAL yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kadar padatan total 43,2 g/L, bahan organik 52,5 g/L; kadar abu
20,7 g/L; kadar protein 19,65 g/L, kadar lemak 4,0 g/L dan kadar selulosa 2,3 mg/L yang secara visual
sulit mengendap. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pengoperasian reaktor asidogenik terbaik pada
waktu retensi 1 hari dan beban organik 7,2 – 8,2 g. VS sludge/g. VS mikroba, hari dapat menghasilkan
peningkatan kadar VFA rata-rata 152 % dengan laju pembentukan VFA rata-rata 12,27 g VFA/kg VS,
hari. Sedangkan pengoperasian reaktor metanasi (UASB) terbaik pada waktu retensi 5 hari dapat menurunkan COD terlarut sampai 52,21% dan menghasilkan biogas sampai 15,82 L/hari atau 0,66 – 2,38 L/
gr CODf removed dengan kandungan CH4 = 50,4 – 64,1% dan CO2 = 18 – 30%. Dari penelitian proses
digestasi anaerobik ini dihasilkan produk samping yang mengandung unsur-unsur hara yang memenuhi
syarat untuk dijadikan sebagai kompos.
Kata kunci : sludge biologi, digestasi anaerobik, asidifikasi termofilik, metanogenik, biogas
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PENDAHULUAN
Penerapan teknologi produksi bersih pada
sistem daur-ulang serat dan air proses di industri
kertas akan menyebabkan perubahan karakteristik air limbah dan sistem pengolahannya. Karakteristik air limbah akan cenderung lebih banyak
mengandung polutan organik terlarut dibandingkan polutan tersuspensi, sehingga sistem
pengolahan air limbah yang paling tepat adalah
cara biologi. Kendala yang dihadapi adalah terbentuknya hasil samping pengolahan air limbah
berupa lumpur (sludge) Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) yang kandungan utamanya terdiri
dari biomasa mikroba yang bersifat voluminus
dengan kadar padatan rendah ± 1 – 2 %. Sifat
sludge tersebut, sulit dihilangkan airnya dan tidak
efektif diolah dengan cara dipekatkan (thickener)
dan dipress (belt press), sehingga dapat menimbulkan masalah pada penanganannya.
Dalam upaya perlindungan lingkungan serta
menghadapi diberlakukannya UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan” yang makin ketat, diperlukan suatu
metoda pengolahan limbah yang dapat memberikan alternatif pemecahan penanganan sludge
yang juga dapat memberikan nilai tambah. Industri kertas menghasilkan sludge IPAL dalam
jumlah besar yaitu sekitar 0,3 - 1,0 m3/ton produk
dengan dasar kadar padatan 1 - 3 %. Sludge ini
umumnya mengandung senyawa organik 60 – 85
% yang terdiri dari karbon total 20,3 %, nitrogen
total 0,95 %, dengan C/N ratio 21,36 (Purwati,
2006). Berdasarkan sifat fisik dan komposisinya,
maka pengolahan limbah sludge IPAL proses biologi dengan teknologi proses digestasi anaerobik merupakan salah satu solusi.
Proses digestasi anaerobik merupakan proses
fermentasi bahan organik oleh aktivitas bakteri
anaerob pada kondisi tanpa oksigen bebas dan
merubahnya dari tersuspensi menjadi terlarut
dalam air dan biogas. Komposisi biogas yang
dihasilkan didominasi gas metan ± 65% - 75%
(Kharistya, 2004), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Selain dihasilkan biogas, dihasilkan pula endapan lumpur
berupa slurry yang dapat dimanfaatkan sebagai
pupuk organik untuk tanaman. Efluen dari proses
digestasi anaerobik, umumnya sudah lebih mudah diolah.
Penelitian proses pengolahan sludge IPAL industri kertas secara digestasi anaerobik dua tahap
secara kontinyu telah dilakukan. Penelitian ini
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merupakan lanjutan dari penelitian proses batch
yang dilakukan tahun 2009 dengan mengaplikasikan kondisi optimum yang diperoleh dari
proses batch sebagai kondisi operasi pada penelitian proses kontinyu. Penelitian lanjutan ini
bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas proses
kontinyu digestasi anaerobik dua tahap termofilik – mesofilik dan menginventarisasi faktorfaktor teknis yang berperan dalam pengoperasian
digestasi anaerobik sludge IPAL pabrik kertas.
Ba-nyak manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian digestasi anaerobik ini, baik ditinjau dari
aspek lingkungan, teknis juga aspek ekonomi.
Ditinjau dari aspek teknik, dapat diperoleh metoda penanganan sludge biologi dari IPAL industri
kertas yang efektif; ditinjau dari aspek lingkungan, dapat membantu industri kertas dalam mengatasi permasalahan pengelolaan limbah sludge
IPAL biologi dan effluen yang dihasilkan lebih
mudah diolah dan dapat memenuhi baku mutu
serta dapat mengurangi efek global warming.
Ditinjau dari aspek ekonomi, dihasilkan produk
samping berupa gas metan dan pupuk organik.
Sasaran dari penelitian ini adalah teknologi proses ini dapat diterapkan pada sistem pengolahan
limbah sludge biologi di industri kertas di Indonesia dan memanfaatkan potensi limbah sludge
IPAL sebagai sumber energi dan produk kompos.
METODA PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian adalah limbah sludge IPAL
proses biologi lumpur aktif dari industri kertas
berbahan baku campuran kertas bekas dengan
virgin pulp di daerah Serang. Limbah sludge diambil dari bak penampung endapan lumpur aktif yang akan dibuang (Waste Activated Sludge/
WAS). Proteinase dari papain diperoleh dari
LKT- LIPI-Serpong dengan aktivitas protease
1200 U/g. Inokulum bakteri diperoleh dari reaktor
anaerobik kotoran ternak di Lembang-Bandung.
Peralatan yang digunakan untuk percobaan
proses kontinyu digestasi anaerobik ini adalah
digestasi anaerobik yang terdiri dari reaktor asidogenik volume 75 L dengan konfigurasi reaktor
continously stirred tank with solid recycle (CSTR/
SR) dilengkapi tanki pengendap lumpur dan
reaktor metanogenik volume 200 L dengan konfigurasi reaktor Upflow Anaerobic Sludge blanket
( UASB). Peralatan tersebut dilengkapi pompa,
stirer, tanki umpan, tanki penampung biogas dan
Balai Besar Pulp dan Kertas
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tanki penampung efluen. Reaktor asidogenik dan
reaktor metanogenik dapat dilihat pada gambar
1 dan gambar 2. Peralatan pendukung lain yang
digunakan adalah peralatan uji biodegradasi dan
alat ukur suhu dan pH serta botol-botol sampling
biogas.

Gambar 1. Reaktor Asidogenesis

Gambar 2. Reaktor metanogenik
Metoda
Penelitian dilakukan di Balai Besar Pulp dan
Kertas (BBPK) Kementerian Perindustrian Bandung Tahun 2010. Lingkup kegiatan penelitian
meliputi (1) karakterisasi limbah sludge; (2) persiapan biomasa bakteri; (3) percobaan digestasi
anaerobik dua tahap proses kontinyu (4) evaluasi
data dan penetapan kondisi optimum.
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Karakterisasi limbah lumpur meliputi kadar
abu; kadar organik total, kadar padatan total, protein, lemak, selulosa, COD total, COD terlarut,
selulosa, pH serta kandungan nutrisi (C-total, Ntotal, P2O5, K2O, CaO, MgO, S, Na, Cl, Fe, Mn,
B); kandungan logam berat (Cr, Zn, Cu, Cd, Ni,
Co, Pb). Metoda analisa mengacu pada standard
Methode AWWA-APHA, 2005 dan SNI 2004.
Stok mikroba anaerobik yang digunakan pada
penelitian ini diperoleh dari reaktor anaerobik
satu tahap yang mengolah limbah kotoran ternak
di daerah Lembang Kabupaten Bandung. Stock
mikroba tersebut dibagi dalam 2 (dua) bagian.
Satu bagian dipersiapkan untuk stock mikroba
asidogenesis, dikondisikan pada pH 5 dan diberi
substrat campuran tepung beras dan gula putih.
Satu bagian lainnya dipersiapkan untuk stock
mikroba metanogenik, dikondisikan pada pH 7
dan diberi substrat molase. Aklimasi dari masingmasing stock mikroba terhadap limbah sludge dilakukan dengan cara menambah substrat limbah
sludge sedikit demi sedikit sampai akhirnya dapat
beradaptasi dengan substrat limbah sludge 100%.
Proses aklimatisasi dilakukan selama 3 bulan.
Proses asidogenesis termofilik yang diperankan
oleh kemampuan degradasi awal dari biomassa
mikroba asidogenesis yang digunakan pada percobaan ini adalah dapat meningkatkan COD terlarut sebesar 12,3 g/kg VS. hari dan peningkatan
kadar VFA sebesar 2,66 g/kg VS.hari. Sedangkan
mikroba metanogenik yang digunakan pada percobaan ini memiliki kemampuan memproduksi
biogas sebesar 0,33 – 0,35 ml/g VS. hari atau
0,004 L/g CODred
Percobaan pengolahan limbah sludge proses
digestasi anaerobik dua tahap dilakukan dengan
sistem kontinyu. Tahap pertama adalah percobaan proses asidogenesis dengan keluaran berupa cairan yang dapat dipisahkan dari endapannya. Cairannya digunakan sebagai umpan pada
tahap kedua yaitu percobaan proses metanogenesis, sedangkan sebagian endapannya disirkulasi
kembali pada reaktor asidogenik dan sebagian
lagi ditampung untuk dimanfaatkan dan dianalisa potensi sebagai pupuk organik. Keluaran dari
proses metanogenesis adalah biogas dan efluen.
Rancangan perlakuan percobaan proses kontinyu
digestasi anaerobik dua tahap dapat dilihat pada
Tabel 1. Kondisi operasi masing-masing tahap ditentukan sesuai kondisi optimum yang diperoleh
dari percobaan proses sistem batch yang telah dilakukan sebelumnya (Tabel 2).
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Tabel 1. Rancangan Penelitian Digestasi Anaerobik Dua Tahap
Tahap Percobaan proses kontinyu
Asidogenesis
Metanogenesis

Feeding
Limbah sludge
supernatan efluen proses asidogenesis

Enzim
protease
-

RT, (Hari)
4; 3; 2; 1
20; 10; 5; 1

Tabel 2. Kondisi Operasi pada Awal Percobaan Asidogenesis

Tahapan percobaan

I

II

Parameter
Kadar padatan sludge
Jumlah inokulum (TS 0,5%)
Waktu retensi volumetrik awal
Suhu termofilik
Penambahan protease
Laju pembebanan
• Beban organik sludge
• Beban organik volumetrik
Jumlah inokulum (TS 0,5 %)
Waktu retensi volumetrik awal
Suhu mesofilik
Laju pembebanan
Beban organik sludge
Beban organik volumetrik

Parameter Pengamatan dan Pengolahan data
Parameter pengamatan proses asidogenesis
meliputi VFA. COD terlarut, pH, TS, sedangkan
parameter pengamatan proses metanogenesis
meliputi laju produksi dan analisa komposisi
biogas (CH4,CO2,H2). Selain itu, juga dilakukan
analisa potensi endapan (slurry) hasil digestasi
asidogenesis sebagai kompos yang meliputi sifat
fisika-kimia (tekstur, kadar air, porositas, ratio
C/N, kadar abu, dan kadar unsur hara makro dan
mikro) dan juga dilakukan analisa efluen dari
proses metanogenesis yang meliputi parameter
COD, BOD, TSS, dan pH.
Metoda analisa masing-masing parameter
pengamatan percobaan dilakukan di Balai Besar
Pulp dan Kertas, kecuali analisa komposisi biogas dengan metoda GC di lakukan di ITB jurusan Teknik Kimia. Analisa potensi endapan hasil
digestasi asidogenesis sebagai kompos dilakukan
di BALITSA Departemen Pertanian Lembang-

Satuan
%
ml/L limbah sludge
Hari
o
C
mg/g.VS sludge

Nilai
2
300
4
50 - 55
5

g VS sludge/g VS mikroba.hari
g VS sludge/L.hari
ml/L supernatan asidogenesis
Hari
o
C

2,25
3,76
150
20
25 - 30

g COD/g VS mikroba.hari
g COD/L.hari

0,32
0,81

Bandung. Metoda uji masing-masing parameter
pengamatan, mengacu pada standard methode
AWWA-APHA, 2005 dan SNI 2004-2005.
Pengolahan data proses asidogenesis dan
proses metanogenesis dilakukan dengan cara
menganalisis korelasi antara parameter yang
diamati terhadap variasi perlakuan dari masingmasing tahap percobaan.
Hasil Dan Pembahasan
1. Karakteristik Limbah sludge Biologi IPAL
Limbah sludge biologi IPAL yang diperoleh
dari pabrik kertas belum melalui proses pemekatan (thickening) dengan kadar padatan (Total Solids) sekitar 4,3 %. Limbah sludge ini merupakan
biomasa mikroba yang komponennya terdiri dari
bahan organik dan anorganik dan memiliki pH
netral. (Tabel 3).
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Tabel 3. Karakteristik Limbah Sludge Biologi
IPAL

2. Proses Kontinyu Digestasi Anaerobik Dua
Tahap Termofilik-Mesofilik

No
1
2
3
4

A. Hasil Percobaan Proses Kontinyu Asidogenesis

5
6
7
8
9
10

11

Parameter
pH
Kadar air
Zat padat total
Kadar Abu
Protein
( dasar kering)
Lemak
Selulosa
VFA
Asiditas
Kesadahan total
Sebagai Ca
Sebagai Mg
COD
Total
Terlarut

Satuan
%
g/L
g/L

Nilai Uji
6,5
95,7
43,2
20,7

%

19,7

%
%
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,4
0,23
28,1
832
584
376
208

g/L
g/L

31,7
0,84

Berdasarkan hasil analisa karakteristik limbah
sludge pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kadar
padatan total limbah sludge biologi dari IPAL
industri kertas rendah yaitu berkisar 4,3%, dan
secara visual limbah sludge ini sulit mengendap. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristiknya yang bersifat voluminous. Ditinjau dari
kadar abu, menunjukkan nilai yang cukup tinggi
yaitu sekitar 47, 9%. Tingginya kadar abu ini,
kemungkinan berasal dari bahan baku kertas bekas yang banyak mengandung kalsium karbonat
dan lain-lain. Ditinjau dari komponen bahan organik, limbah sludge biologi IPAL banyak mengandung protein yaitu sekitar 19,7%, sedangkan
lemak 0,4% dan selulosa 0,23% sangat rendah.
Berdasarkan data komponen limbah sludge yang
mengandung cukup banyak bahan organik, maka
limbah sludge memiliki potensi untuk diolah
dengan proses digestasi anaerobik.
Ditinjau dari nilai COD total dan terlarut,
menunjukkan bahwa limbah sludge ini lebih didominasi oleh bahan organik kompleks yang
sifatnya tidak larut dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa untuk proses digestasi anaerobik,
perlu dilakukan penyederhanaan bahan organik
tersebut, yaitu melalui proses hidrolisis. Limbah
sludge biologi IPAL ini mengandung VFA ( 28,1
mg/L), hal ini menunjukkan bahwa limbah tersebut selama berada dalam tanki penampungannya
di pabrik mengalami penguraian secara biologis.

46

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Proses kontinyu digestasi anaerobik limbah
sludge biologi IPAL pabrik kertas dalam penelitian ini diawali dengan proses asidogenesis.
Limbah sludge biologi sebagai umpan dengan
kadar padatan sekitar 2% dipersiapkan dengan
cara menambahkan protease 10 unit/g. VS sludge
atau 5 mg/g. VS dan pengaturan pH pada pH 5.
Tanki umpan dilengkapi dengan agitator putaran
40 rpm yang dioperasikan secara kontinyu untuk
pencampuran protease dan menjaga homogenitas
umpan limbah sludge. Limbah sludge dialirkan
kontinyu ke dalam reaktor digestasi termofilik
suhu 55oC dengan pompa. Aliran pompa diatur sesuai dengan perlakuan waktu retensi yang
ditetapkan mulai dari awal 4 hari kemudian
diturunkan bertahap 3 hari, 2 hari sampai mencapai 1 hari. Jumlah biomassa mikroba dalam
tanki asidogenesis adalah 300 ml/L dengan kadar
VS sekitar 2%. Proses asidogenesis merupakan
proses penguraian bahan kompleks organik tersuspensi menjadi monomer organik terlarut yang
kemudian diurai menjadi asam-asam organik
volatile sebagai asam asetat (CH3COOH), hidrogen (H2) dan karbon dioksida (CO2) oleh bakteri
anaerobik fakultatif. Selain asam asetat, dapat
pula dihasilkan asam butirat, asam propionat
yang keseluruhannya dapat terdeteksi di parameter analisa Volatile Fatic Acid (VFA). Parameter
VFA tersebut dapat dijadikan salah satu indikator
terjadinya proses asidogenesis.
Proses asidogenesis merupakan penguraian
bahan organik melalui pemecahan sel mikroba
yang merupakan komponen terbesar dalam limbah sludge. Pecahnya sel mikroba tersebut menyebabkan lepasnya bahan organik dari sel dan
terurai menjadi lebih sederhana yang merupakan substrat bagi mikroba asidogenesis. Terurainya bahan organik tersebut dapat tampak dari
meningkatnya parameter VFA, COD terlarut dan
menurunnya kadar TS yang terkandung dalam
supernatan, serta ditunjukkan pula dari parameter
pH yang menurun.
1. Parameter VFA
Pembentukan VFA sebagai biokonversi dalam
proses asidogenesis terlihat dari meningkatnya
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kadar VFA yang cukup tinggi pada semua perlakuan waktu retensi (gambar 1). Di awal pengoperasian reaktor dengan waktu retensi 4 hari
yang berlangsung pada beban antara 1,3 – 2,0 g.
VS sludge/g. VS mikroorganisme, hari menunjukkan peningkatan kadar VFA rata-rata dalam
supernatant 170%. Berdasarkan kadar padatan
organik sludge yang diumpankan ke dalam reaktor maka laju pembentukan VFA rata-rata adalah
sebesar 4,04 g. VFA / kg VS sludge, hari. Nilai
ini lebih tinggi dari yang hasil uji biodegradasi,
berarti kinerja asidogenesis proses kontinyu berlangsung baik.

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Sejalan dengan perlakuan mempersingkat
waktu retensi, yang berarti memperbesar debit
umpan masuk sludge, maka laju beban organik
sebagai kondisi proses asidifikasi menjadi makin besar. Pada umumnya konsekuensi dari operasi pada beban tinggi adalah akan menurunnya
efisiensi proses bila tidak diimbangi dengan meningkatnya aktivitas mikroba pada sistem tersebut.
Keunggulan dari reaktor kontinyu dibandingkan
reaktor batch adalah bahwa makin lama perioda
pengoperasian reaktor, maka akan makin teraklimatisasi kehidupan mikroba yang akhirnya berpengaruh kepada aktivitas dan stabilitas proses.

.

Gambar 1. Kadar VFA pada Limbah Proses Kontinyu Asidogenesis

Gambar 2. Kadar Padatan pada Limbah Proses Kontinyu Asidogenesis
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

47

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Kinerja reaktor asidifikasi yang dioperasikan dengan padatan organik sludge yang makin
tinggi, secara bertahap dari 1,3 sampai 8,2 g.
VS sludge/g.VS mikroba. hari dapat meningkatkan kemampuan metabolisme mikroba sehingga
menghasilkan kinerja proses lebih stabil. Hal ini
dapat dilihat dari data peningkatan beban terhadap laju pembentukan VFA yang berlangsung selama perioda operasi 3 bulan (gambar 2).
Data percobaan pada gambar 4.6 terlihat
bahwa kenaikan beban dari 1,3 – 2,0 g. VS
sludge/g. VS mikroorganisme, hari ke 3,2 – 3,8
g. VS sludge/g. VS mikroorganisme, hari telah
menurunkan laju pembentukan VFA rata-rata dari
4,04 g VFA/kg. VS, hari menjadi 2,79 g VFA/
kg VS, hari. Namun kemudian sejalan dengan
makin lama waktu operasi dan teraklimatisasinya
mikroba, maka laju pembentukan VFA menjadi
stabil bahkan meningkat cukup nyata. Pada pengoperasian reactor dengan waktu retensi 1 hari
yang berlangsung pada beban 7,2 – 8,2 g. VS
sludge/g. VS mikroorganisme, hari dapat menghasilkan peningkatan kadar VFA rata-rata dalam
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supernatan 152 % atau dengan laju pembentukan
VFA rata-rata 12,27 g VFA/kg VS, hari. Dengan
demikian pengoperasian reaktor asidifikasi pada
waktu retensi 1 hari mampu memberikan kinerja
dan stabilitas proses cukup tinggi.
2. Parameter pH
Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja asidogenesis dalam sistem
digestasi anaerobik diantaranya adalah pH, selain
suhu, kadar air dan lainnya. Untuk mengoptimalkan laju proses telah dilakukan pengaturan terhadap sludge sebelum diumpankan pada reaktor
pada pH 5. Indikator keberhasilan pembentukan
VFA ditunjukkan dengan menurunnya nilai pH.
Dari Gambar 3 menampilkan perubahan pH yang
terjadi pada seluruh percobaan dari perlakuan
waktu retensi 4 hari hingga 1 hari, antara pH inlet dan outlet. Data pengamatan pH menunjukkan
bahwa semakin tinggi peningkatan kadar VFA,
maka penurunan nilai pH relative makin besar
pula.

Gambar 3. pH Influen – Efluen Limbah Proses Kontinyu Asidogenesis
3. Parameter COD Larut
Pada percobaan proses asidifikasi ini, diawali
proses hidrolisis yang terjadi dengan adanya
penambahan kadar protease dalam suhu termofilik. Proses hidrolisis yang terjadi dalam digester
asidifikasi dapat meningkatkan biokonversi organik kompleks polisakarida dalam fraksi tersuspensi menjadi organik monosakarida sebagai
fraksi larut. Hasil dari proses hidrolisis yang merupakan fraksi larut dimetabolisme lebih lanjut
oleh mikroba asidogenesis menjadi VFA. Indikator terjadinya proses asidifikasi dapat ditunjukkan dengan pengamatan uji COD larut dalam su-
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pernatan yang selanjutnya sebagai umpan reaktor
metanasi atau reaktor tahap 2.
Data uji parameter COD larut dalam sludge
sebagai umpan reaktor asidifikasi dan COD larut
dalam supernatan sebagai olahan asidifikasi dapat dilihat pada Gambar. 4. Percobaan dengan
perlakuan waktu retensi makin singkat dari 4 hari
hingga 1 hari, secara keseluruhan menunjukkan
adanya peningkatan kadar COD larut setelah
berlangsung proses asidifikasi. Hal ini mengindikasikan terjadinya biokonversi fraksi tersuspensi
menjadi fraksi terlarut yang didominasi oleh terbentuknya senyawa asam-asam organik volatil
(VFA).
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Gambar 4. Kadar COD Terlarut pada Proses Kontinyu Asidogenesis

Gambar 5. Kadar Padatan pada Limbah Prosres Kontinyu Asidogenesis
4. Parameter Padatan Total (TS)
Hasil biokonversi secara enzimatis dan aktivitas asidogenesis telah membentuk sebagian
fraksi tersuspensi menjadi fraksi larut sebagai
supernatan yang terpisahkan dari sisa-sisa fraksi
tersuspensi yang berupa lumpur yang terendapkan dalam tanki pengendap. Sebagian padatan
tersuspensi yang tidak dapat mengendap sebagai
lumpur, akan terbawa dalam aliran supernatan
yang merupakan umpan reaktor metanasi. Kadar
TS dalam supernatan berkisar antara 5200 – 7600
mg/l, yang berarti mengalami reduksi antara 45 –
68% dari yang terkandung dalam sludge sebelum
diolah (gambar 4).

Endapan lumpur yang sebagian disirkulasi
kembali ke reaktor (70% V/V) dan sisanya sebanyak 30% V/V memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai kompos atau pupuk organik. Kadar
padatan lumpur yang merupakan kompos cair ini
menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi
sludge sebelum mengalami proses digestasi. Besarnya peningkatan kadar TS lumpur sebagai
kompos cair ini adalah sekitar 700% yaitu dari
sludge kadar TS ± 2% menjadi kompos cair dengan kadar TS ± 16%. Kualitas kompos yang dihasilkan telah memenuhi syarat standar kompos
menurut SNI 19-7030-2004 ( Tabel 4.), sehingga
endapan lumpur hasil proses asidogenesis ini dapat dimanfaatkan sebagai kompos untuk tanaman.
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Tabel 4. Kualitas Kompos sebagai Hasil Samping Proses Asidogenesis
Parameter

Satuan

Hasil uji

pH
Organik C
Nitrogen (N) total
C/N ratio
P sebagai P2O5
K sebagai K2O
CaO
MgO
B
Zn
Cu
Mn

%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

8,1
9,18
0,84
11
1,12
0,02
4,77
0,95
22
77
28
73

* Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik

B. Hasil Percobaan Proses Kontinyu Metanogenesis
Proses metanogenesis merupakan proses lanjutan dari proses asidogenesis. Percobaan proses
metanogenesis dilakukan di dalam reaktor UASB
kapasitas 200L. Pada start-up percobaan, kedalam reaktor UASB dimasukkan biomassa mikroba metanogenik sebanyak 15% V/V atau 30 L.
Umpan yang digunakan adalah supernatan dari
hasil proses asidogenesis yang telah ditampung
terlebih dahulu di dalam tangki umpan reaktor
UASB dan dinetralkan pH nya. Karakteristik
umpan proses metanogenesis adalah pH rata-rata
6,53 ( 5,84 – 7,52), COD terlarut rata-rata 1.757
( 1.242 – 2.579) mg/L dan TSS 268 ( 77 – 480)
mg/L. Ke dalam umpan tersebut ditambahkan
NaHCO3 sebanyak 2.500 mg/L yang berfungsi
sebagai buffer untuk mencegah terjadinya perubahan pH yang rendah. Makronutrisi dari urea
sebagai sumber N dan H3PO4 sebagai sumber P
ditambahkan juga ke dalam umpan dengan perbadingan COD : N : P = 350 : 7 : 1.
Pada proses metanogenesis ini, VFA yang
terbentuk pada tahap asidogenesis akan diurai
menjadi gas metan (CH4) dan CO2 oleh bakteri
metanogenik pada kondisi anaerobik obligat. Keberhasilan proses metanogenesis dapat diketahui
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Persyaratan Kompos
*SNI 19-7030-2004
Perhutani
6.8 - 7.49
6.6 - 8.2
9.8 - 32
14.5 - 27.1
0.4
0.6 - 2.1
10 - 20
10 - 20
0.1
0.3 - 1.8
0.2
0.2 - 1.4
2.7 - 6.2
0.3 - 1.6
13.78 - 124
500
513 - 2015
100
220 - 654

dari tereduksinya COD terlarut dan TSS serta
tingginya gas metan yang dihasilkan. Pengoperasian reaktor UASB pada tahap awal dilakukan
berdasarkan data kondisi optimum dari hasil percobaan proses batch yang telah dilakukan pada
tahun 2009 yaitu dengan waktu retensi 20 hari.
Pada waktu retensi tersebut debit umpan reaktor
UASB dialirkan dengan pompa dosis sebesar 7
ml/menit. Pengoperasian reaktor UASB dilakukan dengan waktu retensi awal 20 hari yang kemudian dipersingkat secara bertahap menjadi 10
hari, 5 hari sampai 1 hari.
Percobaan metanogenesis berlangsung pada
beban organik 0,1 – 0,5 kg CODf/m3.hari dengan waktu retensi 20 hari dipersingkat sampai
1 hari, dengan lama percobaan selama 3 bulan.
Selama perioda waktu tersebut, proses metanasi
dengan reaktor UASB secara-berangsur-angsur
dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
Peningkatan tersebut dapat diketahui dari menurunnya zat pencemar yaitu COD terlarut sebesar
1,9 – 90 % dengan konsentrasi efluen CODf
160 – 1240 mg/L (gambar 6), menurunkan TSS
8 - 92% dengan konsentrasi efluen TSS 18 - 330
mg/L (gambar 7) dan dapat menghasilkan biogas
sebesar 3,1 – 15,8 L/hari atau 0,01 – 2,08 L/gr
CODf removed (gambar 8) yang mengandung
CH4 = 12 - 64% dan CO2 = 1,3 – 45% (gambar 9).
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Gambar 6. Efisiensi Reduksi CODf Proses Metanogeness pada berbagai Waktu Retensi

Gambar 7. Efisiensi Reduksi TSS Proses Metanogenesis pada berbagai Waktu Retensi

Gambar 8. Biogas yang Terbentuk pada Metanogenesis pada berbagai Waktu Retensi
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Gambar 9. Biogas yang Terbentuk dan Komposisi Hasil Proses Metanogesis
Berdasarkan data efisiensi reduksi COD terlarut yang dihasilkan sudah dapat mencapai lebih
besar dari 65% dan berdasarkan dari biogas yang
dihasilkan sudah mengandung kadar CH4 cukup
besar selanjutnya waktu retensi proses metanasi
reaktor UASB dirturunkan menjadi 10 hari.
Pada hari ke 26, reaktor UASB dioperasikan proses metanasi dengan waktu retensi 10
hari dengan debit air olahan dari reaktor termofilik asidifikasi 14 ml/menit. Air limbah tersebut
memiliki karakteristik COD terlarut = 1.639 –
1.868 mg/L dan TSS = 210 – 1.120 mg/L. Pengoperasian reaktor UASB dengan waktu retensi
10 hari berlangsung dari hari ke 26 sampai hari
ke 55 dengan beban organik 0,141 – 0,187 kg
CODf/m3.hari (gambar 6). Pada waktu retensi
tersebut proses metanasi dengan reaktor UASB
dapat menurunkan COD terlarut sebesar 25,25
– 83,90% dengan konsentrasi efluen CODf =
283 – 1.052 mg/L, menurunkan TSS = 14 - 75%
dengan konsentrasi TSS = 175 - 330 mg/L (Gambar 7) dan dapat menghasilkan biogas sebesar
0,76 – 6,81 L/hari atau 0,03 – 0,94/gr CODf
removed (Gambar 8) yang mengandung CH4 =
29,5 – 62,6% dan CO2 = 19 – 45% (Gambar 9.).
Melihat dari data efisiensi reduksi COD terlarut
yang dihasilkan yang rata-rata sudah dapat mencapai lebih besar dari 65% dan bahkan redukasi
COD terlarut sampai 83,90% dapat dicapai serta
biogas yang dihasilkan sudah mengandung kadar
CH4 cukup besar umumnya antara 45 – 60%, percobaan selanjutnya mencoba untuk menurunkan
waktu retensi proses metanasi reaktor UASB
dirturunkan menjadi 5 hari.
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Pada hari ke 56, reaktor UASB dioperasikan proses metanasi dengan waktu retensi 5
hari dengan debit air olahan dari reaktor termofilik asidifikasi 28 ml/menit. Air limbah tersebut
memiliki karakteristik COD terlarut 261 – 678
mg/L (Gambar 9.) dan TSS 80 – 410 mg/L. Pengoperasian reaktor UASB dengan waktu retensi
5 hari berlangsung dari hari ke 56 sampai hari
ke 86 dengan beban organik 0,052 – 0,136 kg
CODf/m3.hari (Gambar 6). Pada waktu retensi
tersebut proses metanasi dengan reaktor UASB
dapat menurunkan COD terlarut sebesar 15,12 –
52,21% dengan konsentrasi efluen CODf = 160
– 402 mg/L (Gambar 7), menurunkan TSS = 32
- 82% dengan konsentrasi TSS = 18 - 175 mg/L
(Gambar 7) dan dapat menghasilkan biogas sebesar 4,07 – 15,82 L/hari atau 0,66 – 2,38/gr CODf
removed (Gambar 8) yang mengandung CH4
= 50,4 – 64,1% dan CO2 = 18 – 30% (Gambar
9). Dari data tersebut terlihat walaupun efisiensi
reduksi COD terlarut lebih rendah darpada yang
dihasilkan dengan waktu retensi 10 hari akan
tetapi jumlah biogas yang dihasilkannya lebih
tinggi dan mengandung kadar CH4 yang tinggi
50 – 64%. Kandungan CH4 dalam biogas yang
dihasilkan nampaknya sudah optimal mengingat
digestasi lumpur hasil penelitian yang dilaporkan
oleh Polprasert (1989) dan Ros et. al.(2003) bahwa
kadar CH4 dalam biogas hasil digestasi lumpur
berkisar antara 55 – 70% dan jarang lebih besar.
Berdasarkan data-data hasil percobaan tersebut
menunjukkan bahwa waktu retensi 5 hari menunjukkan hasil terbaik, hal tersebut dapat diketahui
efektifitas pengolahan maupun produksi biogas.
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KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

1. Limbah sludge biologi IPAL mengandung
kadar padatan total 43,2 g/L, kandungan bahan organik 52,5 g/L dan kadar abu 20,7
g/L yang secara visual limbah sludge ini sulit
mengendap. Limbah sludge ini banyak mengandung protein yaitu 19,65 g/L, lemak 4,0
g/L dan kandungan selulosa yang sangat rendah 2,3 mg/L Karakteristik limbah sludge
demikian berpotensi untuk diolah dengan
proses digestasi anaerobik.
2. Kondisi optimum proses asidogenesis adalah pH sekitar 5, suhu termofilik (55°C),
sedangkan kondisi optimum proses metanogenesis adalah pH sekitar 7 pada suhu mesofilik. Dosis optimum protease adalah 5 mg/ g
VS limbah sludge ditambahkan pada proses
asidogenesis. Pada pengoperasian reaktor asidogenesi dengan waktu retensi 1 hari
dengan beban 7,2 – 8,2 g. VS sludge/g. VS
mikroorganisme, hari dapat menghasilkan
peningkatan kadar VFA rata-rata dalam supernatan 152 % atau dengan laju pembentukan VFA rata-rata 12,27 g VFA/kg VS, hari.
3. Pengolahan limbah sludge dua tahap mampu mengubah zat padat tersuspensi menjadi
senyawa terlarut yang kemudian berubah
menjadi produk biogas yang mengandung
gas metan cukup tinggi dan endapan lumpur
yang mengandung unsur-unsur hara yang
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai
kompos yang memenuhi syarat .
4. Pada waktu retensi 5 hari, proses metanasi
dengan reaktor UASB dapat menurunkan
COD terlarut sebesar 15,12 – 52,21% dengan
menghasilkan biogas sebesar 4,07 – 15,82 L/
hari atau 0,66 – 2,38/gr CODf removed yang
mengandung CH4 = 50,4 – 64,1% dan CO2
= 18 – 30%.
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BIOREMEDIASI TANAH TERKONTAMINASI
LOGAM BERAT DARI LIMBAH INDUSTRI KERTAS
PROSES DEINKING
Henggar Hardiani, Teddy Kardiansyah, Susi Sugesty, Krisna Septiningrum, Aep Surachman
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED HEAVY METAL FROM DEINKING
PROCESS WASTE IN THE PAPER INDUSTRIES
ABSTRACT
Deinking process in paper industry is one of the industry that producing solid waste from specific
source containing toxic heavy metal from waste water soluble ink. Recent years ago, solid waste discharge was conducting by open dumping, that potentially causing environmental problems such as soil,
ground water and surface water contamination. According to regulation of Ministry of Environmental
No. 33, 2009 that mandatory for industry to clean up contaminated soil from hazardous waste. Therefore, it is necessary to recover contaminated soil in previous open dumping area so the remediation field
can utilize for many purposes safely. One of the effective technologies to recover heavy metal contaminated soil is bioremediation. The affectivity of this process depends on microorganism that is used in the
bioremediation process. A research has been conducted using incubation time 60 days with inoculums
variation 5%, 10% and 15% (v/w) by use of consortium microbe. Pb, concentration were monitored every 10 days. Key success parameters for this experiment is transformation of heavy metals form from active to inactive phase in contaminated soil by microbial activity. It was found that distribution coefficient
of soluble-exchangeable Pb decreases meanwhile four others fractions increase especially residual Pb.
The mixed of microba from PG 65 06 (A): PG 97 02 (B): MR 1.12 05 (C) and A1 (D) as consortium
microbe have ability for clean up contaminated soil of heavy metal from deinking process waste in the
paper industry. The optimum condition to reach during 40 days of incubation with inoculums 10%, it is
showed that to decrease of distribution coefficient until 23% in soluble-exchangeable Pb and increases
distribution coefficient in residual phase was 133%. This result also showed test Germination’s index
value is gotten up 80%, its mean soil contaminated haven’t gets toxics character.
Keywords : bioremediation, contaminated soil, Deinking waste of paper industry, Pb heavy metal
INTISARI
Industri Kertas proses deinking merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah padat
yang diklasifikasikan sebagai limbah B3 dari sumber yang spesifik, karena mengandung logam berat
toksik yang berasal dari tinta yang larut dalam air limbah. Pembuangan limbah padat saat itu dilakukan
secara timbunan terbuka (open dumping), sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan,
seperti pencemaran tanah, air tanah dan air permukaan. Menurut Men-LH No. 33 Tahun 2009 bahwa
semua industri wajib melakukan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Oleh karena itu perlu dilakukan pemulihan tanah terkontaminasi pada lokasi bekas timbunan tersebut agar lahan yang tercemar
dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan secara aman. Bioremediasi menjadi salah satu pilihan
teknologi untuk pemulihan kondisi tanah yang terkontaminasi logam berat. Efektifitas bioremediasi
sangat dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme. Penelitian dilakukan dengan variasi waktu inkubasi dari
0 hari sampai 60 hari dengan variasi inokulum mikroba dari 5%; 10% dan 15% (v/w), dengan menggunakan mikroba konsorsium. Pengamatan dilakukan setiap 10 hari dan parameter uji meliputi logam
berat Pb. Keberhasilan bioremediasi adalah mengubah logam aktif dalam tanah menjadi tidak aktif oleh
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aktivitas mikroba, dinyatakan dengan nilai koefisien distribusi. Tanah terkontaminasi logam Pb dapat
dipulihkan dengan proses bioremediasi, hal ini ditunjukkan dari kemampuan mikroba untuk mengubah
logam, terlihat dari penurunan koefisien distribusi fase tertukarkan dan peningkatan fase residual. Mikroba konsorsium dari campuran PG 65-06 (A) : PG 97-02 (B) : MR 1.12-05 (C) dan A1 (D) dengan
perbandingan 1:1:1:1 mempunyai kemampuan untuk meremediasi tanah terkontaminasi logam berat Pb
dari limbah padat industri kertas proses deinking. Kondisi optimum diperoleh pada penambahan inokulum 10% (v/w) dengan waktu inkubasi 40 hari, yang ditunjukkan oleh menurunnya koefisien distribusi
sebesar 23% dalam fase tertukarkan dan meningkatnya koefisien distribusi dalam fase residual sebesar
133%. Hasil uji nilai germination index diperoleh diatas 80%, artinya tanah tersebut sudah tidak bersifat
toksik.
Kata kunci : bioremediasi, tanah terkontaminasi, limbah deinking industri kertas, logam berat Pb
PENDAHULUAN
Industri kertas dengan proses deinking sebagai salah satu industri yang menghasilkan limbah
padat yang diklasifikasikan sebagai limbah B3
dari sumber yang spesifik (Peraturan Pemerintah No18/1999 dan 85/1999 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun). Pada umumnya
limbah padat tersebut mengandung logam berat
toksik Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Cd dan Hg yang berasal
dari tinta yang larut dalam air limbah (Gottsching et al, 2000). Masalah yang seringkali muncul
pada saat ini adalah tercemarnya tanah oleh bahan
berbahaya dan beracun (B3). Tanah terkontaminasi limbah proses deinking mengandung logam
berat Cd sebesar 2,30 mg/kg ; Ni : 16,2 dan Pb
: 22 mg/kg cukup tinggi dibandingkan dengan
persyaratan logam dalam tanah tidak berbahaya
(Cd 0,08 dan Ni 0,4 mg/kg) (Hardiani, 2008).
Kontaminasi logam berat di lingkungan merupakan masalah, karena akumulasinya sampai pada
rantai makanan dan keberadaannya di alam tidak
mengalami transformasi (persistent), sehingga
menyimpan potensi peracunan yang laten. Keberadaan logam berat dalam tanah perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tiga hal,
meliputi: 1) bersifat racun dan berpotensi karsinogenik; 2) logam dalam tanah pada umumnya
bersifat mobile 3) mempunyai sifat akumulatif
dalam tubuh manusia.
Pada tahun 90-an, penanganan dan pengelolaan limbah padat di industri kertas umumnya
dibuang secara timbunan terbuka (open dumping) di lokasi sekitar pabrik. Menurut Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun
2009 (pasal 3) tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun menyatakan bahwa penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib melakukan pe-
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mulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang diakibatkan dari usaha
atau kegiatannya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi limbah
bahan berbahaya dan beracun. Salah satunya limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut adalah logam berat Pb yang dihasilkan oleh kegiatan
industri kertas dengan proses deinking. Salah satu
pilihan untuk mengatasi masalah kontaminasi
oleh logam Pb adalah bioremediasi menggunakan mikroba. Tindakan remediasi perlu dilakukan
agar lahan yang tercemar dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan secara aman.
Bioremediasi merupakan pengembangan dari
bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan
pencemaran dan cukup menarik, selain hemat biaya, dapat juga dilakukan secara in situ langsung
di tempat dan prosesnya alamiah. Laju degradasi mikroba terhadap logam berat tergantung
pada beberapa faktor, yaitu aktivitas mikroba,
nutrisi, derajat keasaman dan faktor lingkungan.
Teknologi bioremediasi ada dua jenis, yaitu exsitu dan in situ. Ex-situ adalah pengelolaan yang
meliputi pemindahan secara fisik bahan-bahan
yang terkontaminasi ke suatu lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Penggunaan bioreaktor,
pengolahan lahan (landfarming), pengomposan
dan beberapa bentuk perlakuan fase padat lainnya
adalah contoh dari teknologi Ex-situ, sedangkan
teknologi in situ adalah perlakuan yang langsung
diterapkan pada bahan-bahan kontaminan di
lokasi tercemar. Proses bioremediasi ion logam
berat umumnya terdiri dari dua mekanisme yang
melibatkan proses active uptake dan passive uptake. Pada saat ion logam berat tersebar pada permukaan sel, ion akan mengikat pada permukaan
sel berdasarkan kemampuan daya affinitas kimia
yang dimiliki (Suhendrayatna, 2001). Proses pas-
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sive active (biosorpsi) terjadi ketika logam berat mengikat dinding sel dengan dua cara yang
berbeda, yaitu pertukaran ion dimana ion monovalent dan divalent pada dinding sel digantikan
oleh ion-ion logam berat, dan formasi kompleks
antara ion-ion logam berat dengan functional
groups yang berada pada dinding sel. Interaksi
logam dengan mikroorganisme melibatkan berbagai proses yang dapat mengakibatkan peningkatan mobilitas logam atau bahkan menghambat pergerakan logam dalam tanah (Suprihanto,
2005).
Simon, 2003 menuturkan bahwa dapat menguraikan sistem bioremediasi dengan proses
degradasi logam oleh mikroorganisme (bakteri)
dalam suatu reaktor dapat mereduksi logam Zn
dalam waktu 8 minggu sebesar 99 %. Rentang
komposit bakteri dalam biorekator adalah antara
105 sampai 106 koloni per gram komposit, sedangkan terhadap logam Pb sebesar 80-85%
dalam waktu 7 hari. Atas dasar uraian tersebut
di atas, maka perlu dilakukan penelitian pemulihan lahan terkontaminasi logam berat pada lokasi
bekas timbunan (open dumping) agar lahan yang
tercemar dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan secara aman. Ruang lingkup penelitian ini meliputi seleksi mikroba bioremediasi,
pengadaptasian isolat mikroba dan dilanjutkan
dengan proses bioremediasi sistem batch. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan dalam skala
Laboratorium. Keberhasilan bioremediasi adalah
mengubah logam aktif dalam tanah terkontaminasi menjadi tidak aktif oleh aktivitas mikroba.
Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan agar teknologi bioremediasi yang menggunakan mikroba dapat digunakan sebagai metode pemulihan tanah terkontaminasi logam berat Pb dan
dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan
teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan.
Kemampuan mikroba tersebut dapat dijadikan
sebagai informasi bagi industri pulp dan kertas
untuk memecahkan permasalah pemulihan pembuangan limbah padat yang mengandung logam
berat.
BAHAN DAN METODE
Bahan
1. Tanah Percobaan
Tanah terkontaminasi: adalah tanah yang diambil dari lahan pembuangan limbah padat
pabrik kertas proses deinking. Cara pengam-
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bilan contoh tanah di lokasi timbunan terbuka dilakukan secara acak dengan memetak
2 x 2 m pada kedalaman sekitar 1 m. Selanjutnya dicampur dan dikeringkan dengan
cara diangin-anginkan, diserbuk dan disaring
menggunakan saringan nylon 2 mm, serta di
inkubasi selama 1 minggu agar tanah yang digunakan relatif stabil.
2. Mikroba yang digunakan adalah mikroba
konsorsium, campuran dari beberapa jenis
bakteri pengakumulasi logam Pb yaitu PG 6506 (A) : PG 97-02 (B); MR 1.12-05 (C) dan
A1 (D) dengan perbandingan 1:1:1:1. Kultur
tersebut diperoleh dari Balai Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetika Pertanian.
3. Reaktor yang digunakan dalam percobaan ini
terdiri dari rangkaian reaktor skala laboratorium dengan ukuran tinggi 30 cm x diameter
10 cm, CO2 removal trap, tabung penangkap
CO2.
Metode
Penelitian dilakukan di laboratorium yang
meliputi, karakterisasi media tanah terkontaminasi limbah deinking ; pembuatan inokulum mikroba dan percobaan bioremediasi. Tahapan percobaan dapat dilihat pada diagram alir penelitian
Gambar 1.
1. Karakterisasi tanah terkontaminasi limbah
deinking. Karakterisasi meliputi parameter
kesuburan tanah, kandungan logam dalam
tanah.
2. Pembuatan inokulum mikroba, mikroba yang
digunakan dalam penelitian dikultur pada
medium PGE (Glukosa-ekstrak ragi) cair,
diaktivasi sejumlah 3 kali dengan menggunakan medium PGE cair, mikroba dikultur
selama 24 jam, suhu 37°C dengan kecepatan
pengadukan 150 rpm. Setiap inokulum ditumbuhkan secara terpisah, satu ose biakan di
inokulasi ke dalam 10 mL medium peptonglukose-ekstrak, kemudian diinkubasi 1 hari
dan dianalisis jumlah selnya
3. Percobaan dilakukan dengan variasi perlakuan jumlah inokulum : 0; 5; 10 dan 15%
(v/w) dan waktu inkubasi : 10; 20; 30; 40; 50;
dan 60 hari ; replikasi 3 kali
4. Pengamatan parameter logam Pb meliputi :
Soluble-exchangeable, Bound to carbonates,
Bound to Fe–Mn oxides, Bound to organic
matter, dan Residual, Uji fitotoksisitas (Germination index)
Balai Besar Pulp dan Kertas
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi Logam Berat Limbah Sludge
Secara umum hasil analisis total logam dalam
limbah sludge dan tanah terkontaminasi limbah
sludge proses deinking menunjukkan bahwa parameter kandungan logam berat khususnya Zn,
Pb dan Cu cukup tinggi dibandingkan dengan
persyaratan logam dalam tanah tidak berbahaya.
Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Konsentrasi logam berat dalam tanah terkontaminasi lebih tinggi dibandingkan dengan limbah sludge, terutama logam Pb, Cu, Cr dan Zn.
Nilai tersebut melebihi nilai maksimal tanah
tidak berbahaya menurut AMEG, sehingga dapat
dianggap berbahaya bagi manusia atau populasi
biologis. Meningkatnya kandungan logam dalam
tanah terkontaminasi menunjukkan bahwa logam
telah terkonsentrasi dalam tanah. Meningkatnya

kandungan logam dalam tanah terkontaminasi
ini disebabkan karena tanah terkontaminasi sudah cukup lama sekitar 3 tahun lebih, sehingga
senyawa organik yang ada telah mengalami
degradasi. Oleh karena itu kandungan logam
yang ada dalam tanah terjadi peningkatan.
Aktivasi Mikroba
Jumlah inokulum mikroba yang digunakan
dalam percobaan bioremediasi adalah ± 109
CFU/ml (log cell density 9,1). Inokulum tersebut
merupakan hasil konsorsium 4 jenis bakteri yaitu
PG 65-06 (A), PG 97-02 (B), MP 1.12-05 (C)
dan A1 (D) dengan perbandingan 1:1:1:1 (v/v).
Jumlah inokulum dari masing-masing bakteri
dan hasil konsorsium dapat dilihat pada Gambar
2. Keberadaan mikroorganisme dalam jumlah
dan jenis merupakan faktor utama dalam proses
bioremediasi.

Pembuatan inokulum
mikroba

Tanah Terkontaminasi
Limbah proses deinking

Karakterisasi:
-Analisis Logam
- Analisis sifat fisikakimia tanah

PG 65-06 (A); PG 97-02 (B);
MR 1.12-05 (C); A1 (D)

- Aktivasi 1-3 (Medium PGE)

Percobaan Bioremediasi

- 24 jam, 37°C, 150 rpm,
kondisi gelap
-Analisis konsorsium mikroba

-Variasi jumlah inokulum: Kontrol (-), 5%, 10%,15% (v/w)
- Variasi waktu inkubasi : 10, 20, 30, 40.50,60 hari

Parameter uji:
-Fraksinasi logam Pb
-pH, Moisture content
- Germination Index (GI)

Evaluasi Data

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Tabel 1. Hasil Analisis Logam Berat
Hasil Analisis
Parameter

Satuan

Limbah Sludge

Tanah
terkontaminasi
4,9
57,8
140
63,1
16
234

Kadmium (Cd)
mg/kg
3,8
Khrom (Cr)
mg/kg
15,1
Tembaga (Cu)
mg/kg
110
Timah (Pb)
mg/kg
39,0
Nikel (Ni)
mg/kg
13
Seng (Zn)
mg/kg
142
Sumber : Pencemaran Tanah dan Air Tanah, 2005
Menurut AMEG (Ambient Multimedia Environmental Goal), USA
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Gambar 2. Hasil Aktivasi Konsorsium Mikroba
untuk Bioremediasi
Mikroorganisme umumnya bekerja sama
dalam suatu kelompok yang disebut sebagai
konsorsium. Konsorsium mikroorganisme secara
sinergis mempunyai kemampuan yang lebih untuk mendegradasi, sehingga semakin besar kemungkinan untuk memperoleh energi dan bertahan hidup. Dengan keanekaragaman yang tinggi
dalam suatu konsorsium, maka degradasi dapat
terjadi sebelum tercapai suatu produk akhir. Bila
mikroorganisme tersebut ada secara individu
yang memungkinkan melakukan sinergis, maka
reaksi komplit tidak akan terjadi, sehingga degradasi tidak terjadi secara sempurna.
Pertumbuhan mikroba dalam tanah selama
percobaan bioremediasi dapat dilihat pada Gambar 3. Pengaruh inokulasi terhadap log cell density dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan jumlah
inokulum. Hasil uji ANAVA menunjukkan bahwa
perlakuan jumlah inokulum dan waktu inkubasi
mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap
respon log cell density.
P ertumbuhan Mikroba dalam R eaktor
B ioremedias i
10.5
10
L og C ell Dens ity

9.5

Hasil pengamatan menunjukkan jumlah mikroba tanah tertinggi pada hari ke-0 diperoleh pada
penambahan inokulum mikroba 10% dan 15%
(log cell density 9,55 dan 9,91), jumlah mikroba
terendah diperoleh pada penambahan inokulum
5% (log cell density 7,13). Jumlah mikroba tanah
pada perlakuan kontrol sangat berfluktuasi, meningkat pada hari ke-10 dan hari ke-20 menurun,
kecenderungan yang sama terjadi sampai dengan
hari ke-60. Untuk perlakuan penambahan inokulum 5%, jumlah mikroba tanah meningkat pada
hari ke-10 s/d hari ke-30, menurun pada hari ke40 kemudian cenderung stabil sampai dengan
hari ke-60. Jumlah mikroba tanah tertinggi pada
penambahan inokulum 10% dan 15% diperoleh
pada hari ke-0 kemudian menurun pada hari ke10 lalu cenderung stabil sampai dengan hari ke60.
Jumlah mikroba tanah tertinggi pada hari ke50 diperoleh pada perlakuan penambahan inokulum 15%.
Adanya penurunan jumlah mikroba tanah
pada penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh
beberapa hal yaitu:
1. Mikroba yang ditambahkan ke dalam reaktor tidak mampu berkompetisi dengan
mikroba indigenous yang sudah ada pada
tanah terkontaminasi
2. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung
pertumbuhan mikroba karena adanya penurunan kadar air di dalam reaktor akibat
adanya evaporasi
Seleksi dan pemilihan biomassa merupakan
unsur yang penting dalam mendisain suatu proses bioremediasi. Hal yang paling penting dalam
pemilihan biomassa ini adalah toleransi suatu
mikroorganisme terhadap ion logam berat itu
sendiri, waktu tinggal juga merupakan variable
yang sangat berpengaruh terhadap proses bioremediasi, termasuk ke dalamnya immobilisasi sel,
pH dan konsentrasi biomasa.

9
8.5

Pengaruh Penambahan Jumlah Inokulum
Dan Waktu Inkubasi

8
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Gambar 3. Jumlah Mikroba Tanah dalam Reaktor

Proses bioremediasi tanah terkontaminasi
logam Pb dari limbah padat industri kertas proses
deinking telah menggunakan aktivitas mikroorganism sebagai sumber energi, sumber karbon
atau aseptor elektron untuk metabolisme hidupnya. Masuknya bakteri pada ukuran populasi tertentu terutama bakteri yang adaptif dan resisten
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

59

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

terhadap lahan terpolusi, dapat mengikat logam
berat karena mikroba memproduksi protein permukaan yang mampu mengikat logam berat.
Keberhasilan bioremediasi adalah mengubah
logam aktif dalam tanah terkontaminasi menjadi tidak aktif oleh aktivitas mikroba, dengan
melalui analisis fraksinasi dengan cara ekstraksi
berurutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan kandungan logam dalam fase residual dan menurunnya kandungan logam dalam
fase tertukarkan. Analisis fraksinasi dengan cara
ekstraksi berurutan digunakan secara tidak langsung untuk mengkaji mobilitas potensial dan ketersediaan logam dalam tanah. Fraksi kation yang
teradsobsi pada permukaan logam Pb di dalam
tanah menentukan sifat aktif maupun tidak aktif logam dalam tanah. Tujuan dari bioremediasi
tanah terkontaminasi logam Pb adalah mereduksi
logam Pb aktif dalam tanah menjadi tidak aktif.
Fraksi kation yang teradsorpsi pada permukaan tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan
ikatan dengan permukaan partikel tanah yang
ditentukan menurut metode ekstraksi berurutan
(Sequential Extraction method, Tessier) ada lima
fraksi kation yang tersorpsi atau terikat oleh partikel tanah, yaitu dalam bentuk tertukarkan (Exchangeable); bentuk yang berasosiasi dengan
karbonat; bentuk yang berasosiasi dengan oksida
logam besi (Fe) dan mangan (Mn); bentuk yang
berasosiasi dengan organik dan fraksi residu
(Huang et al, 2005).
Pengaruh jumlah inokulum (5%; 10% dan
15%) pada waktu inkubasi terhadap koefisien
distribusi logam Pb dalam fase tertukarkan dapat
dilihat pada Gambar 4, sedangkan dalam fase residual dapat dilihat pada Gambar 5.
F as e T ertukarkan
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Gambar 4. Fase Tertukarkan
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Gambar 5. Fase Residual
Koefisien distribusi untuk fase tertukarkan
logam dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan jumlah inokulum. Hasil uji ANAVA menunjukkan
bahwa perlakuan jumlah inokulum dan waktu
inkubasi mempunyai pengaruh yang sangat nyata
terhadap respon logam Pb dalam fase tertukarkan. Namun perlakuan waktu inkubasi dan interaksinya antara perlakuan jumlah inokulum dan
waktu inkubasi tidak memperlihatkan pengaruh
nyata terhadap respon logam Pb dalam fase tertukarkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien distribusi dari fraksi tertukarkan Pb cukup
tinggi untuk o hari berada pada nilai 0,29, selanjutnya menurun seiring dengan waktu inkubasi
yang makin lama. Kecenderungan ini ditunjukkan
oleh perlakuan penambahan inokulum 10% pada
waktu inkubasi 10 hari, nilainya sekitar 0,27, kemudian menurun menjadi 0,25 pada pengamatan
waktu inkubasi 20 hari, dan hampir konstan pada
waktu inkubasi 40 hari sampai 60 hari dengan
nilai koefisien distribusi sekitar 0,23.
Pola yang sama terjadi pada pengamatan
terhadap untuk fase residual. Hasil uji ANAVA
menunjukkan bahwa perlakuan jumlah inokulum
dan waktu inkubasi mempunyai pengaruh yang
sangat nyata terhadap respon logam Pb dalam
fase residual dan interaksi antar kedua perlakuan
tersebut juga memberikan pengaruh sangat nyata.
Hasil uji F berdasarkan ANAVA untuk perlakuan
jumlah inokulum sebesar 27,43 sedangkan nilai F
tabel sebesar 2,41 (α 95%) dan 3,42 (α 99%). Begitu pula untuk perlakuan waktu inkubasi sebesar 41,19 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,80 (α
95%) dan 4,22 (α 99%) dan interaksinya adalah
sebesar 27,63 sedangkan nilai F tabel sebesar
1,90 (α 95%) dan 2,48 (α 99%).
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Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien
distribusi dari fraksi residual cukup rendah untuk 0 hari berada pada nilai 0,13, selanjutnya
me-ningkat seiring dengan waktu inkubasi yang
makin lama. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh
perlakuan penambahan inokulum 10% pada waktu inkubasi 10 hari, nilainya sekitar 0,21, kemudian meningkat menjadi 0,24 pada pengamatan
waktu inkubasi 30 hari, dan naik hingga mencapai
0,32 pada waktu inkubasi 40 hari sampai 60 hari.
Tanah terkontaminasi logam Pb dapat dipulihkan dengan proses bioremediasi. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan mikroba untuk mengubah logam, terlihat dari kandungan logam Pb
dalam fase tertukarkan semula sebesar 19,36 mg/
kg berkurang menjadi 15,91 mg/kg. Selanjutnya
ditinjau dari fase residual terjadi peningkatan
kandungan logam Pb yang semula 7,77 mg/kg
menjadi 17 mg/kg, hal ini berarti adanya proses
bioremediasi mengubah sifat logam yang semula
aktif menjadi tidak aktif.
Pengamatan terhadap fraksi lainnya, yaitu
fase terikat karbonat dan fraksi oksidasi metal
(Fe dan Mn) menunjukkan dengan nilai 0,15
cukup rendah dibandingkan fraksi lain. Namun
pada penambahan inokulum 15% fraksi residu
meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa
bentuk Pb ditransfer kedalam bentuk fraksi lain.
Koefisien distribusi logam Pb dalam fase terikat
karbonat dan fraksi oksidasi metal (Fe dan Mn)
serta fase terikat organik dapat dilihat pada Gambar 6, 7 dan 8.

Gambar 7. Fase Terikat Fe-Mn

Gambar 8. Fase Terikat Organik
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Gambar 9. Fase Residual

Gambar 6. Fase Terikat Karbonat

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa mikroba yang digunakan dalam percobaan mempunyai kemampuan untuk meremediasi logam berat
Pb, dalam tanah yang terkontaminasi limbah pa-
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dat industri kertas proses deinking. Waktu inkubasi mempengaruhi koefisien distribusi logam Pb,
selain itu jumlah inokulum juga berpengaruh.
Pengamatan sampai waktu inkubasi 40 hari menunjukkan bahwa koefisien distribusi fraksi tertukarkan logam Pb menurun, hal ini menunjukkan
bahwa salah satu bentuk Pb ditransform ke dalam
bentuk fraksi lain. Hal ini diprediksi adanya perubahan logam aktif dalam tanah menjadi tidak
aktif oleh aktivitas mikroba. Kondisi optimum
diperoleh pada penambahan inokulum 10% (v/w)
dengan waktu inkubasi 40 hari, yang ditunjukkan
oleh menurunnya koefisien distribusi sebesar 23%
dalam fase tertukarkan dan meningkatnya koefisien distribusi dalam fase residual sebesar 133%.
Germination Index
Germination index (GI) adalah parameter
yang sangat sensitive yang digunakan untuk

mengevaluasi toksisitas suatu tanaman terhadap
bahan tertentu. GI dihitung dengan cara mengkombinasikan kecambahan biji relative dengan perpanjangan akar relatif. Wei et al (2000)
menyatakan jika germination index di atas 80%
maka tanah dapat dikatakan bebas dari senyawa
yang bersifat toksik bagi tanaman.
Perhitungan germination index dilakukan
terhadap tanah yang telah diremediasi pada perlakuan yang optimal, yaitu pada penambahan
inokulum 10%. Hasil germination index yang
diperoleh dibandingkan dengan kontrol tanpa
penambahan inokulum. Pengamatan menunjukkan bahwa GI dari semua perlakuan dari hari ke
10-60 menunjukkan nilai GI di atas 80% artinya
tanah yang telah diremdiasi tidak lagi mengan
dung material yang bersifat toksik pada tanaman.
Nilai germination index dan pertumbuhan akar
dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Germination Index (%)
Perlakuan
Kontrol tanpa penambahan inokulum
Tanah + 10% inokulum

10
88,8
84,3

20
104
93,5

Waktu Inkubasi (Hari)
30
40
111,7
108,4
123,8
98,95

50
93,1
128,2

60
89,5
136,7

Tabel 3. Pertumbuhan Akar (cm)
Perlakuan
Kontrol tanpa penambahan inokulum
Tanah + 10% inokulum
Kontrol air

10
3,78
3,23

Pengamatan panjang akar menunjukkan
bahwa panjang akar rata-rata untuk perlakuan
dengan penambahan inokulum 10% pertumbuhannya lebih panjang rata mencapai 4,16 cm
dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan inokulum hanya mencapai 3,85 cm. Bila
dilihat dari kontrol hanya mencapai 3,83 cm.
KESIMPULAN
Tanah terkontaminasi logam Pb dapat
dipulihkan dengan proses bioremediasi. Hal ini
ditunjukkan dari kemampuan mikroba untuk
mengubah logam, terlihat dari penurunan koe-
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Waktu Inkubasi (Hari)
20
30
40
50
4,00
4,28
3,25
3,96
3,98
4,3
3,79
4,95
3,83

60
3,81
4,75

Rata-rata
3,85
4,16

fisien distribusi fase tertukarkan dan peningkatan
fase residual. Kondisi optimum diperoleh pada
penambahan inokulum 10% (v/w) dengan waktu
inkubasi 40 hari. Mikroba konsorsium dari campuran PG 65-06 (A) : PG 97-02 (B) : MR 1.1205 (C) dan A1 (D) dengan perbandingan 1:1:1:1
mempunyai kemampuan untuk meremediasi tanah terkontaminasi logam berat Pb dari limbah padat industri kertas proses deinking. Keberhasilan
proses bioremediasi ditunjukkan dengan adanya
penurunan logam Pb pada fase tertukarkan seiring
dengan meningkatnya logam Pb pada fase residu
oleh adanya aktifitas mikroba, artinya mengubah
sifat logam yang semula aktif menjadi tidak aktif.
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PENERAPAN SELF-LOCKING WALL PADA RUMAH KNOCK-DOWN
SEBAGAI ALTERNATIF PEMANFAATAN LIMBAH SLUDGE
DEINKING INDUSTRI PULP DAN KERTAS
Reza Bastari Imran Wattimena, Aep Surachman, Wachyudin Aziz
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung - 40258
Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871,
e-mail: bbpk@bbpk.go.id

ABSTRACT
So many research about the reuse of solid waste (sludge), particularly in pulp and paper industry,
has been done lately. The objective is to makes the sludge become the main raw material or economical
raw material substitution. With the amount of deinking sludge ranged from 60-150 tons per day (3-4%
of production capacity) and water content reaches 60-80%, providing an opportunity for the beneficiaries in the availability of cheap raw materials. This activity is the development of the wastewater sludge
reuse into construction/building materials, namely brick (brick concrete) that will functioned as the
partition interlock system (self-locking wall). The main idea of this activity is the necessity of dividing
the room that has a function like a conventional wall but easy to install, so it is suitable for simple houses
(knock-down house). Begins with the treatment of some compositions (cement : sand : sludge), to determine the optimum composition based on the physical test for several parameters such as compressive
strength, etc., as required in SNI. For the product design, a computer program (Solid Work 2009®) is
used to determind the shape and dimension that suitable to be applied at knock-down house. This program is also used to analyze the strength of self-locking wall products with different forms of locking
to improve the strength and meets the minimum quality level of “Mutu Bata Beton Pasangan Dinding”
(SNI 03-0349-1989), that is 21 kg/cm2.
Keywords : sludge, interlock brick, knock-down house, self-locking wall
INTISARI
Semenjak isu lingkungan berkembang, khususnya di industri pulp dan kertas, telah banyak dilakukan penelitian tentang pemanfaatan limbah padatnya (sludge). Tujuan penelitian tersebut pada
umumnya yaitu membuat sludge menjadi bahan baku utama atau bahan baku substitusi yang bernilai
ekonomis, dan salah satu produk yang dibuat adalah bahan bangunan. Dengan jumlah sludge deinking berkisar antara 60 – 150 ton per hari (3 – 4 % kapasitas produksi) dan kadar air mencapai 60 –
80% memberikan suatu peluang bagi para pemanfaat dalam hal ketersediaan bahan baku yang murah.
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pemanfaatan sludge IPAL menjadi bahan bangunan, yaitu
batako (bata beton) yang akan difungsikan sebagai partisi dengan sistem interlock dalam pemasangannya (self locking wall). Yang sangat mendasari dalam kegiatan ini adalah diperlukannya suatu pemisah
ruangan yang memiliki fungsi seperti dinding konvensional namun mudah dibongkar-pasang, sehingga
sangat cocok dimanfaatkan untuk rumah-rumah sederhana (rumah knock-down). Kegiatan ini diawali
dengan perlakuan beberapa komposisi (Semen : Pasir : Sludge), untuk menentukan komposisi yang optimum atas dasar uji fisik beberapa parameter seperti kuat tekan dan lain-lain, sesuai persyaratan SNI.
Untuk merancang produk, dimanfaatkan program komputer (solidworks 2009), sehingga didapatkan
bentuk dan dimensi yang sesuai untuk diterapkan pada rumah knockdown. Program komputer ini juga
digunakan untuk menganalisa kekuatan produk self-locking wall dengan bentuk-bentuk pengunci berbeda sehingga didapatkan bentuk yang dapat membantu meningkatkan kekuatan produk dan memenuhi
persyaratan tingkat Mutu Bata Beton Pasangan Dinding (SNI 03-0349-1989) minimal kelas IV, yaitu
sebesar 21 kg/cm2.
Kata Kunci : limbah padat, batako interlok, knock-down, self-locking wall
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PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Meningkatnya industri khususnya industri pulp dan kertas akan diikuti pula dengan
meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan
dari setiap kegiatan proses produksinya, limbah
tersebut dapat berupa limbah cair maupun limbah
padat, sehingga resiko terhadap kerusakan lingkungan juga akan semakin bertambah. Salah satu
upaya untuk mengantisipasinya adalah dengan
cara mengolah kembali limbah tersebut menjadi
barang yang bermanfaat.
Umumnya sumber limbah padat yang dihasilkan dari industri kertas berasal dari proses pencucian/penyaringan bubur pulp (reject screen)
dan proses pengolahan instalasi pengolahan air
limbah (IPAL). Saat ini sistem pengelolaan limbah padat, dengan karakteristik yang bergantung pada jenis bahan baku, jenis produksi dan
teknologi penanganan air limbah yang digunakan, masih bersifat konvensional dengan jalan
ditimbun di area terbuka didalam wilayah pabrik
(open dumping). Pengelolaan limbah padat yang
demikian tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku serta rawan terhadap resiko terjadinya
pencemaran lingkungan.
Limbah padat yang berasal dari unit IPAL
proses fisika-kimia terdiri dari 60% bahan organik berserat dan sisanya berupa bahan anorganik (pengisi atau filler). Limbah padat yang
telah mengalami pengepresan memiliki kadar
air masih tinggi sekitar 80 %. Dengan kandungan serat yang masih cukup tinggi, limbah tersebut dapat diolah kembali menjadi produk yang
bernilai tambah, yang antara lain untuk pembuatan karton dan bahkan menjadi bahan bangunan
misalnya batako. Kajian potensi dan kelayakan
pemanfaatan limbah padat selain akan memberi
nilai tambah bagi industri dan masyarakat sekitarnya juga menciptakan lingkungan yang bersih
dan sehat.
Tidak kalah pentingnya dengan limbah, kebutuhan pokok manusia juga menjadi hal yang
mendesak, khususnya mengenai penyediaan rumah yang murah dan layak huni. Program pemerintah untuk penyediaan rumah murah dan layak
huni memerlukan dukungan teknologi komponen
dinding bangunan yang memadai karena volume
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pekerjaan dinding yang cukup besar. Salah satu
upaya mendukung program tersebut adalah dengan mengembangkan batako sistem interlok yang
dapat memudahkan pengerjaan. Batako sistem
interlok yang berukuran standar masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan misalnya dengan
merekayasa komposisi dan susunan bahannya.
Karena dengan berbagai kelebihannya produk
beton ringan mempunyai prospek yang bagus untuk digunakan di masyarakat.
Tulisan ini melaporkan hasil penelitian yang
cukup prospektif untuk dikembangkan karena
dapat menghasilkan suatu produk baru dengan
menyerap limbah lumpur industri kertas sebagai
bahan bakunya, sehingga permasalahan penyediaan rumah murah - layak huni dan penanganan
limbah lumpur sebagai pengelolaan lingkungan
dapat secara berkala teratasi.
Limbah Padat IPAL
Pemanfaatan kembali kertas bekas merupakan
wujud kepedulian terhadap kualitas lingkungan.
Penggunaan kertas bekas (waste paper) ini dapat mendukung program konservasi hutan karena dapat mengurangi jumlah pohon yang harus
ditebang untuk dijadikan virgin pulp. Selain itu,
makin tingginya permintaan terhadap kertas juga
menjadi faktor utama dilakukannya proses recycle terhadap kertas bekas. Kesulitan utama dalam
proses recycle adalah proses penghilangan tinta
yang kemudian disebut dengan proses deinking.
Deinking merupakan sebuah proses fisik dan
kimia yang terjadi melalui proses pencucian dan
pengadukan recovered pulp pada mesin sehubungan dengan usaha untuk memisahkan serat kertas bekas dari bahan pewarna, tinta, dan toner
untuk diproses menjadi kertas kembali. Kandungan logam berat terdapat pada sludge deinking
berasal dari tinta atau pewarna yang bersifat toksik. Ketika zat toksik ini terpisah dari serat, maka
ia menjadi bagian dari sludge yang termasuk limbah B3 yang harus ditangani secara cermat agar
tidak menjadi masalah ketika dibuang di lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah No 85 tahun
1999 (Daftar Limbah B3 Dari Sumber yang Spesifik), sludge deinking termasuk kedalam katagori limbah B3 sehingga memerlukan penanganan yang cermat, efektif dan hati-hati. Namun
demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Ling-
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kungan Hidup No. 02 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
limbah ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi
beberapa jenis produk yang salah satunya adalah
bahan bangunan.
Limbah padat yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah limbah yang dihasilkan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berupa lumpur
(sludge) dengan kandungan bahan organik serat
dan bahan anorganik lain. Jumlah dan karakteristik lumpur IPAL akan sangat dipengaruhi oleh
karakteristik air limbahnya dan sistem pengolahannya, yaitu proses fisika, kimia atau biologi.
Karakteristik lumpur yang dihasilkan dari proses fisika atau fisika-kimia masih cukup banyak
mengandung bahan organik berserat. Sedangkan lumpur dari proses biologi banyak mengandung bahan organik sebagai biomassa bukan lagi
dalam bentuk serat.
Limbah padat yang dihasilkan industri kertas
berasal dari beberapa unit proses yang umumnya
berasal dari proses penyaringan bubur pulp (reject screen) dan proses pengolahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), namun yang sering
menimbulkan masalah berasal dari pengolahan
air limbah yang berupa lumpur (sludge) yang
jumlahnya cukup besar, yaitu berkisar antara 3 –
4 % per ton produk tergantung pada bahan baku
yang berupa pulp atau kertas bekas, jenis kertas
yang dihasilkan dan sistem pengolahan air limbahnya.
Limbah padat dari IPAL proses fisika-kimia sebagian besar (60%) masih mengandung
serat pendek dan sisanya berupa bahan pengisi

dan bahan lainya. Kandungan air dalam limbah
lumpur setelah dipekatkan dan dikeluarkan dari
belt press mencapai kadar padatan kering sekitar
20-30%. Limbah padat ini jika dibuang langsung
dengan cara ditimbun dalam areal terbuka (open
dumping) akan menyebabkan masalah lingkungan, baik dari segi estetika maupun gangguan terhadap kesehatan serta pencemaran tanah dan air
tanah. Sehingga ini menjadi permasalahan berat
bagi industri dalam upaya pengelolaannya.
Batako
Batako adalah salah satu bahan bangunan dengan bahan pembentuk berupa pasir dan agregat
(campuran pasir, kerikil dan air). Batako dicetak
melalui proses pemadatan menjadi bentuk balokbalok dengan ukuran dan persyaratan tertentu
dan proses pengerasannya ditempatkan pada tempat yang lembab atau tidak terkena sinar matahari
langsung atau hujan.
Batako dibedakan menjadi :
• Bata Beton Pejal
Bata beton pejal adalah bata yang memiliki
luas penampang pejal 75% atau lebih dari
luas penampang seluruhnya dan memiliki
volume pejal lebih dari 75% volume bata
seluruhnya.
• Bata Beton Berlobang
Bata beton berlobang adalah bata yang memiliki luas penampang lubang lebih dari
25% luas penampang batanya dan memiliki
volume lubang lebih dari 25% volume bata
seluruhnya.

Tabel 1. Klasifikasi Bata Beton menurut SNI-03-0348-1989
Tingkat Mutu Bata
No.

Syarat Fisik

Satuan
I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Kuat tekan rata-rata minimum

kg/cm2

100

79

40

25

70

50

35

20

2

Kuat tekan bruto
benda uji minimum

kg/cm2

90

65

35

21

65

45

30

17

3

Penyerapan air rata-rata
maksimum

%

25

35

25

35

1)

Bata Pejal

Bata Berlobang

Catatan :
1. Kuat tekan bruto adalah beban tekan keseluruhan pada waktu benda uji pecah dibagi dengan luas ukuran nyata dari
permukaan bata yang tertekan, termasuk luas lobang serta cekungan tepi
2. Tingkat Mutu :
Tingkat I		
: untuk dinding non structural terlindungi
Tingkat II
: untuk dinding structural terlindungi (boleh ada beban)
Tingkat III
: untuk dinding non structural tak terlindungi boleh terkena hujan & panas
Tingkat IV
: untuk dinding non struktural terlindungi dari cuaca
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Persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh
produk batako adalah kuat tekan, yaitu kekuatan
yang dihasilkan dari pengujian tekan oleh mesin
uji tekan yang merupakan beban tekan keseluruhan pada waktu benda uji pecah dibagi dengan
ukuran luas nominal batako atau besarnya beban
persatuan luas. Persyaratan ini yang menentukan
tingkat mutunya, seperti yang diperlihatkan pada
Tabel 1, yaitu klasifikasi bata beton pejal dan berlobang menurut SNI-03-0348-1989 (persyaratan
Bata Beton untuk Pasangan Dinding)
BAHAN DAN METODE
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Tabel 2. Hasil Analisis Komposisi Limbah
Sludge

No.
1
2
3
4
5
6

Parameter
Senyawa
Organik
Total Selulosa
CaO
CaCO3
Diameter Serat
Jumlah Serat

Satuan

Limbah Sludge
IPAL

%

34,51

%
%
%
mm

9,18
50,51
65,49
40,05
1270

Bahan
Bahan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Limbah primary sludge berasal dari Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri kertas yang menggunakan bahan baku kertas bekas dan menggunakan proses deinking dalam
produksinya
2. Semen Portland tipe I
3. Pasir (agregat halus)
Peralatan
1. Alat cetak dan press
2. Cetakan 5x5x5 cm3
3. Program Solid Works 2009
Metoda Penelitian
1. Karakterisasi limbah sludge, yang mencakup
kandungan organik, CaCO3 dan morfologi
serat
2. Pembuatan batako, yang meliputi :
• Penentuan campuran/komposisi
• Pencetakan
• Pengujian kualitas
• Perancangan simulasi
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi Limbah Sludge
Hasil analisa komposisi limbah sludge IPAL
menunjukkan bahwa sebagian besar komponen
limbah sludge adalah CaCO3 (kapur) dan serat
dengan komposisi seperti terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan data hasil uji kimia ternyata limbah sludge yang dihasilkan cukup baik untuk digunakan sebagai bahan baku batako (bata beton),
ini terlihat pada kandungan senyawa kalsium
CaCO3 yang cukup tinggi yaitu lebih dari 60%,
sehingga kemungkinan dalam pembuatan produk
batako tidak akan banyak mengalami penyusutan
(Henggar, 2009). Selain itu, jumlah serat yang
terkandung dalam sludge juga cukup rendah, hal
ini akan menyebabkan pasir lebih banyak mengisi
rongga-rongga sehingga batako akan lebih padat,
yang pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan
tekan produk
Penentuan Campuran/Komposisi
Keuntungan yang didapat dengan penggunaan
limbah sludge dalam jumlah besar untuk pembuatan batako adalah dengan nilai ekonomi yang
diperoleh sebagai produk samping. Secara umum
harga agregat lebih murah dari pada semen, sehingga penggunaannya selalu diusahakan lebih
banyak tanpa mengurangi kualitas produk. Pembuatan batako dilakukan dengan berbagai variasi komposisi campuran PC dan Agregat yaitu
dengan variasi 1 : 6 dan 1 : 8, sedangkan agregat
yang merupakan campuran pasir dan sludge divariasikan pada komposisi 70%, 50%, 30% dan
0% limbah sludge dengan masa curing selama
28 hari.
Pencetakan
Pencetakan yang dilakukan adalah untuk
mendapatkan ukuran benda uji yang dipersyaratkan
dalam SNI 03-0349-1989, yaitu 5 cm x 5 cm x 5 cm.
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Pengujian Kualitas
Secara keseluruhan kecenderungan kuat tekan
benda uji menurun seiring dengan meningkatnya
persentase limbah sludge, seperti terlihat pada
gambar 1.
Pada gambar 1, terlihat adanya penyimpangan
data yaitu pada komposisi 1 : 6 dengan 70%

sludge (3 – 6). Sehingga korelasi antara penambahan sludge dengan penurunan kuat tekan tidak
terbukti, ini dapat disebabkan oleh banyak faktor,
salah satunya adalah pada saat proses pencetakan
benda uji. Untuk mengatasi ini, maka harus dibuat
persamaan regresi dari data yang dihasilkan, sehingga penyimpangan data dapat diabaikan, seperti
yang diperlihatkan pada gambar 2 dan gambar 3.

Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tekan Benda Uji
No.

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8

St - 6
A1 - 6
A2 - 6
A3 - 6
St - 8
A1 - 8
A2 - 8
A3 - 8

Komposisi
(PC : Agregat)

1:6

1:8

Komposisi Sludge
[%]
0
30
50
70
0
30
50
70

Kuat Tekan
kg/cm2
50
41
36
45
37
34,3
32,6
31,4

Gambar 1. Kuat Tekan Benda Uji

Gambar 2. Pendekatan Regresi untuk Komposisi 1 : 6
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5.000.000
4.100.000
3.600.000
4.500.000
3.700.000
3.430.000
3.260.000
3.140.000
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Gambar 3. Pendekatan Regresi untuk Komposisi 1 : 8
Tabel 4. Perbandingan Kuat Tekan Benda Uji

No.

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8

ST - 6
A1 - 6
A2 - 6
A3 - 6
ST - 8
A1 - 8
A2 - 8
A3 - 8

Komposisi
(PC : Agregat)

Komposisi Sludge
[%]

1:6

1:8

Hasil yang didapat dari persamaan regresi diatas diperlihatkan pada Tabel 4. Dari hasil regresi
tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penambahan sludge menyebabkan penurunan kuat tekan dari produk. Namun demikian, untuk penambahan jumlah sludge terbanyak pun memberikan
hasil yang cukup baik, karena masih berada pada
Kelas IV, yaitu diatas 21 kg/cm2.
Perancangan Simulasi
Hal pertama yang harus dilakukan dalam
perancangan produk adalah mementukan
parameter kunci untuk dimensi produk, yaitu
berdasarkan dimensi panel kolom rumah knock
down, yang dapat dilihat pada gambar 4.
Komponen yang membentuk struktur rumah
knock-down ini adalah 3 jenis panel yang disambung dengan baut-baut, yaitu :

0
30
50
70
0
30
50
70

•
•
•

Kuat Tekan
[kg/cm2]
Hasil Pengujian
Hasil Regresi
50
49,84
41
41,39
36
35,76
45
30,13
37
36,86
34,3
34,43
32,6
32,81
31,4
31,19

panel struktur STR 1 (48,5 kg) >> 10 cm x 30
cm x 120 cm
panel struktur STR 2 (35 kg) >> 10 cm x 20
cm x 120 cm
panel simpul/pengikat berbentuk L (30 kg)
>> 10 cm x 30 cm x 30 cm

Dimensi ketebalan menjadi langkah awal untuk menentukan dimensi lainnya (panjang dan
tinggi), sedangkan ntuk menentukan panjang
dan tinggi, digunakan SNI 03-0349-1989 sebagai
acuan, yaitu
1. Panjang = 393 mm (maksimal)
2. Lebar = 102 mm (maksimal)
Ditetapkan pula luas permukaan pengisi
(dinding) yaitu sebesar 2,4 m x 2,4 m.
Dari pertimbangan Parameter Kunci tersebut, maka ditetapkan bentuk dan dimensi produk
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seperti diperlihatkan pada gambar 5. Untuk mendapatkan bentuk pengunci yang optimal, maka
dilakukan simulasi untuk melihat distribusi
tegangan pada masing-masing bentuk pengunci,
hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 6. Secara

visual dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi
tegangan terkecil adalah pada pengunci dengan
bentuk trapesium, sehingga bentuk pengunci
ini dipilih dalam analisa bentuk batako sebagai
struktur self-locking wall.

Gambar 4. Gambar Panel Kolom

Gambar 5. Bentuk Self-locking Wall

Gambar 6. Hasil Simulasi Distribusi Tegangan

70

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Dari bentuk yang telah ditetapkan, dilakukan simulasi terhadap kekuatan produk untuk
memberikan gambaran pada saat penerapan dilapangan. Simulasi menggunakan program Solid
Works 2009, dengan pendekatan properties yang
dimiliki oleh program tersebut yaitu material
concrete, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5
Tabel 5. Properties of Self-locking Wall
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter
Elastic Modulus
Poisson Ratio
Shear Modulus
Density
Thermal
Conductivity
Specific Heat
Tensile Strength
Thermal Expansion
Coefficient
Compressive
Strength

Satuan
N/mm2

Dengan bobot tiap produk berkisar antara 3 –
6 kg, didapatkan data seperti yang diperlihatkan
pada Tabel 6
Table 6. Data Hasil Simulasi Self-locking Wall
Volume

Massa

F

cm3

gr

N

7190,12
7190,12
7190,12
7190,12

5716,145
6507,059
5033,084
4170,269

514
586
201
167

Kode

Stress
Analysis
(Kg/
(N/m2)
cm2)
80.365 80
91.622 92
31.427 31
26.111 26

N/mm2
gr/cm3

Besaran
220590
0,2
90407
1,02 – 1,81

W/m.K

1,7

J/kg.K
N/mm2

878
172,34

Untuk menentukan keamanan konstruksi yang
digunakan, maka harus dianalisa dengan menggunakan Factor of Safety (FOS), seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 7.

1,08E-5

Tabel 7. Factor of Safety

kg/cm2

22,35 42,36

Ditetapkan pula, komposisi yang akan disimulasikan, yaitu komposisi yang menyerap sludge
diatas 50%.
Untuk mengisi dinding (2,4 m x 2,4 m) dengan menggunakan self-locking wall, maka dibutuhkan 70 buah batako, yaitu 10 buah susunan
arah vertikal dan 7 buah susunan arah horizontal,
seperti diperlihatkan pada gambar 7.

A2–6
A3–6
A2-8
A3-8

No.

Kode

1
2
3
4

A2 – 6
A3 – 6
A2 – 8
A3 – 8

Kuat Tekan [kg/cm2]
Hasil
Hasil Uji
Simulasi
35,76
80
30,13
92
32,81
31
31,19
26

FOS
0,447
0,3275
1,058387
1,199615

Persyaratan FOS yang harus dipenuhi oleh
suatu konstruksi adalah > 1. Bila dilihat dari Tabel 7, komposisi yang memenuhi syarat untuk
diterapkan adalah kode 2 – 8 dan 3 – 8.

Gambar 7. Struktur Dinding Self-locking Wall
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KESIMPULAN

3. Dimensi Batako untuk Self-locking Wall

1. Hasil pengujian kuat tekan dan hasil regresi
dari tiap komposisi disajikan pada tabel 8.

2. Sludge yang dapat digunakan untuk konstruksi yang dirancang adalah :

No.
1
2

Kode
2–8
3–8

FOS
1,058387
1,199615

•
•
•
•

Panjang = 35,3 cm
Lebar = 9,5 cm
Tinggi = 24,3 cm
Pengunci = trapesium

SARAN

Status
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat

yaitu sludge yang berasal dari pabrik kertas
industri, dengan bahan baku deinked pulp
dan kertas bekas (kode A), komposisi (semen
: agregat) 1: 8, dengan persentase serat sebanyak 50% dan 70%.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :
1. Melakukan perancangan pengunci atau penyambung antara struktur self-locking wall dengan kolom rumah knock-down.
2. Mengkaji pengaruh komponen penunjang
atau bahan penolong lain terhadap kuat tekan
produk bila digunakan untuk memperbaiki
tampilan permukaan produk

Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan dan Hasil Regresi dari Tiap Komposisi

No.

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8

St - 6
A1 - 6
A2 - 6
A3 - 6
St - 8
A1 - 8
A2 - 8
A3 - 8

Komposisi
(PC : Agregat)

1:6

1:8

Komposisi
Sludge [%]
0
30
50
70
0
30
50
70

Kuat Tekan
[kg/cm2]
Hasil Pengujian
Hasil Regresi
50
49,84
41
41,39
36
35,76
45
30,13
37
36,86
34,3
34,43
32,6
32,81
31,4
31,19

Gambar 8. Dimensi Batako Self Locking Wall
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PENGGUNAAN ENZIM LIPASE PADA PENGENDALIAN PITCH
MENGGUNAKAN REAKTOR BERTEKANAN
PADA BAHAN BAKU KAYU
Sudarmin A.L., Titin Fatimah S., Gatot Hermanto K., Putri Dwisakti Kathomdani
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
Telp. (022) 5202980; Fax. (022) 5202871;
e-mail: bbpk@bbpk.go.id

UTILIZATION OF LYPASE ENZYME FOR PITCH CONTROL USING PRESSURE REACTOR ON WOODS RAW MATERIALS
ABSTRACT
The existence of extractives in the bleached pulp will cause problems, especially on technical
issues that will be generated during the manufacture of paper. If extractive not removed or reduce, the
pitch problem will happened. One way to reduce the extractive content in the pulp is by the addition
of lipase. This research was conducted on laboratory scale, include lipase activation analysis, soaking
the wood chips of Acacia mangium with the enzyme lipase in pressurized reactors, followed by Kraft
cooking, (bleaching), and testing of extractive content . The aim of this study to determine the effect on
lipase performance-at the pressure conditions as the pre treatment of chips before the cooking process,
control the extractives content in the pulp, and improve the quality of pulp. The results showed that the
extractive content in the pulp - with added by lipase enzym with pressure, (0.87 - 0.89%) lower than in
the pulp added by lypase enzym without pressure (0.96 - 1, 00%).
Keywords: extractive, lipase, and pitch
INTISARI
Adanya ekstraktif dalam pulp putih akan menimbulkan problem terutama pada masalah teknis
yang akan ditimbulkan pada saat pembuatan kertas. Jika ekstraktif tidak dihilangkan atau dikurangi
akan menimbulkan pitch problem. Salah satu cara untuk mengurangi kadar ekstraktif dalam pulp adalah
dengan penambahan enzim lipase. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium, meliputi analisa
aktivasi enzim lipase, perendaman serpih kayu Acacia mangium dengan enzim lipase dalam reaktor
bertekanan, dilanjutkan dengan pemasakan (cooking) secara kraft, pemutihan (bleaching), dan pengujian kadar ekstraktif (extractive content) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja
enzim lipase pada kondisi bertekanan sebagai perlakuan awal terhadap chip sebelum proses pemasakan,
mengendalikan kadar ekstraktif (extractive content) dalam pulp, dan meningkatkan kualitas pulp. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kadar ekstraktif pulp yang ditambahkan enzim lipase bertekanan, lebih
rendah (0,87 s/d 0,89 %) dibandingkan dengan sampel yang ditambahkan enzim lipase tanpa diberi tekanan (0,96 s/d 1,00 %).
Kata kunci: ekstraktif, lipase, dan pitch

74

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

PENDAHULUAN
				
Masalah utama pada produk pulp yang menggunakan kayu di Indonesia adalah masalah pitch
yang berdampak pada konsumsi di pasaran dalam
negeri maupun ekspor. Masalah pitch disebabkan
oleh adanya ekstraktif dalam bahan baku dan
pulp. Adanya ekstraktif dalam bahan baku pulp
akan menimbulkan rendahnya penetrasi larutan
kimia ke dalam serpih kayu pada proses pembuatan pulp dalam digester. Ekstraktif ini akan menyebabkan pitch problem pada proses pencucian
dan penyaringan pulp, yang akan mempengaruhi
kualitas pulp. Selanjutnya ekstraktif yang terikut
ke dalam pulp akan menimbulkan masalah pembuatan kertas. Pada proses pembuatan kertas,
pitch akan terkumpul sebagai partikel suspensi
koloidal menyebabkan terbentuknya sticky deposits (endapan kotoran) pada peralatan pembuatan kertas seperti pada screen. Dilihat dari komponen kimia dalam kayu yang terdiri dari :
• Selulosa		
: 45 ± 2 %
• Hemiselulosa
: 30 ± 5 %
• Lignin		
: 20 ± 4 %
• Ekstraktif
: 5±3%
Maka dapat dilihat bahwa kandungan ekstraktif dalam kayu cukup tinggi yaitu 5 ± 3 %.
Beberapa jenis kayu di Indonesia dengan kandungan eksraktif yang tinggi adalah :
• Acacia mangium		
: sekitar 7.5%
• Eucalyptus		
: 1.5 – 2.5 %
• Albizzia falcataria
: sekitar 3.5%
• Shorea sp.		
: 1.5 ± 5.5 %
Ekstraktif dalam kayu dan pulp terdiri dari dua
jenis, yaitu :
• Water soluble : inorganic salts, tannins,
simple sugars.
• Organic soluble : karbohidrat dengan
berat molekul ringan, salts, other watersoluble, waxes, fats, resins, photo-sterols,
non-volatile hydrocarbon.
Dalam pembuatan pulp hampir semua senyawa water-soluble, senyawa mudah menguap
(volatile) dan sebagian senyawa organic soluble
akan hilang karena reaksi pemasakan. Ekstrak
yang tertinggal di dalam pulp antara lain resins,
fats (trigliserida), ester, waxes, bahan-bahan tak
tersabunkan. Bahan-bahan ini sulit hilang dalam
proses pemasakan, sehingga untuk menghilangkannya perlu ada perlakuan khusus tambahan.
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Jika ekstraktif tidak dihilangkan atau dikurangi
akan menimbulkan pitch problem. Salah satu
cara untuk mengurangi kadar ekstraktif dalam
pulp adalah dengan penambahan enzim lipase.
Cara di atas akan digunakan pada penelitian ini.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian
ini adalah chip Acacia mangium. Proses pemasakan menggunakan proses kraft yang merupakan
proses pulping kimia yang digunakan di Indonesia. Bahan pendukungnya adalah enzim lipase.
Bahan kimia yang digunakan untuk pemasakan
antara lain :
• NaOH
• Na2S
• Demin water
Bahan kimia penentuan bilangan kappa antara
lain :
• KmnO4 0,1N
• KI 10%
• Indikator kanji 0,2%
• H2SO4 4N
• Na2S2O3 0,2N
• Aquadest
Bahan kimia pemutih antara lain :
• NaClO2 dan Cl2 (untuk mendapatkan
ClO2)
• NaOH
• Demin water
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain :
• Rotary digester
• Reaktor bertekanan
• Agitator
• Flat screen
• Pin shredder
• Water bath
• Oven
• Neraca analitik
• Desikator
• pH meter
• Pompa vakum
Alat uji sifat kimia antara lain : alat untuk analisis bilangan kappa, viskositas, kadar ekstraktif,
dan alat uji derajat putih.
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Metode

Pemutihan Tahap D

Perlakuan awal terhadap chip sebelum dilakukan pemasakan adalah :
• Temperatur
: 50°C
• Waktu		
: 60 menit
• Perbandingan berat chip (OD) dengan
berat total adalah 1 : 4.

Suspensi pulp yang sebelumnya sudah diketahui kadar air dan bilangan kappa-nya dimasukkan ke dalam plastik. Ditambahkan air klor dan
NaClO2 sesuai perhitungan ke dalam suspensi
pulp tersebut dan diaduk hingga merata. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan
temperatur dan waktu yang sudah ditentukan.
Kemudian suspensi pulp dikeluarkan dari penangas air dan dicuci sampai benar-benar bersih
dan netral.

Dosis pemakaian lipase pada pre-cooking adalah :
• Blank
• 0,5 kg/ton pulp tanpa tekanan
• 1,0 kg/ton pulp tanpa tekanan
• 1,5 kg/ton pulp tanpa tekanan
• 0,5 kg/ton pulp dengan tekanan
• 1,0 kg/ton pulp dengan tekanan
• 1,5 kg/ton pulp dengan tekanan
Proses pemasakan yang digunakan pada penelitian ini adalah proses kraft yang merupakan
proses yang banyak digunakan di Indonesia. Adapun kondisi proses pemasakan yang digunakan
adalah :
• Alkali aktif
= 22%
• Sulfiditas
= 32%
• Temperatur
= 165oC
• Rasio		
=1:4
• Waktu tuju
= 2 jam
• Waktu pada
= 1,5 jam
Pulp hasil proses pemasakan selanjutnya dihitung rendemennya, dilakukan analisis bilangan
kappa, dan analisis kadar ekstraktif (DCM), lalu
dilakukan pemutihan (bleaching) pulp secara Elementary Chlorine Free (ECF) dengan tahapan
D0ED1D2. Setelah bleaching, kemudian dilakukan analisis kadar ekstraktif (DCM), rendemen,
viskositas, uji noda.
Pulp hasil pemasakan proses kraft tadi selanjutnya diputihkan dengan tahapan D0ED1D2. Adapun kondisi masing-masing tahapan pemutihan
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Pemutihan Tahap E
Kaustik soda yang telah ditentukan jumlahnya
dicampur dengan suspensi pulp ke dalam plastik.
Campuran harus benar-benar homogen kemudian
dimasukkan ke dalam penangas air dengan temperatur dan waktu yang telah ditentukan (tabel 1).
Suspensi pulp kemudian dikeluarkan dan dicuci
hingga bersih.
Penentuan rendemen dilakukan untuk mengetahui persen jumlah pulp yang diperoleh setelah
proses pemutihan terhadap jumlah pulp sebelum
memasuki tahapan pemutihan.
Perhitungan :

Derajat putih lembaran pulp dilakukan dengan menggunakan alat uji derajat putih jenis ElRepho. Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI
0438-1989-A mengenai Cara Uji Derajat Putih
Pulp, Kertas, dan Karton. Derajat pulp diuji derajat putihnya pada waktu giling 0 menit.
Kadar ekstraktif dalam pulp putih ditentukan
menggunakan metode DCM (dichloromethane).
Yang dimaksud dengan ekstrak diklorometan
adalah zat dalam kayu atau pulp yang terekstraksi oleh diklorometan sebagai pelarut, dilakukan
pada titik didih pelarut dalam waktu tertentu.

Tabel 1. Kondisi Proses Pemutihan
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Tahap
Pemutihan

Bahan
Kimia
(%)

Waktu
(menit)

Temperatur
(oC)

Konsistensi
(%)

D0

KN x ,22/2,63

60

60

10

E

1

60

70

10

D1

1

180

75

10

D2

0,5

180

75

10
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan awal enzim lipase terhadap bilangan kappa dan rendemen pemasakan dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dilihat
bahwa perlakuan awal dengan enzim lipase berpengaruh terhadap bilangan kappa. Penurunan
tertinggi pada dosis 1,5 kg/ton dengan tekanan,

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

mencapai 21,88%, sedangkan penurunan terendah pada dosis 0,5 kg/ton tanpa tekanan (3,86%).
Secara keseluruhan perlakuan awal dengan enzim lipase pada chips sebelum pemasakan dapat
menurunkan bilangan kappa. Perlakuan awal
dengan lipase bertekanan lebih baik diban-ding
dengan tanpa tekanan.

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Awal Enzim Lipase terhadap Bilangan Kappa dan Rendemen

No.
1
2
3
4
5
6
7

Enzim
(kg/ton )
Blanko
0.50
1.00
1.50
0.50
1.00
1.50

Total Yield
(%)
51.82
51.05
50.55
53.54
53.14
45.77
47.78

Screened Yield
(%)
51.64
50.95
50.42
53.44
53.09
45.77
47.78

KN

%
Penurunan KN

16.59
15.95
15.84
15.73
15.34
14.65
12.96

3.86
4.52
5.18
7.53
11.69
21.88

Keterangan
Blanko
Tanpa Tekanan
Tanpa Tekanan
Tanpa Tekanan
Bertekanan
Bertekanan
Bertekanan

Tabel 3. Pengaruh Perlakuan Awal dengan Enzim Lipase terhadap Kadar Ekstraktif Pulp

No.

Dosis Enzim
(kg/ton)

Kadar DCM
(%)

1
2
3
4
5
6
7

Blanko
0.50
1.00
1.50
0.50
1.00
1.50

14.17
12.48
12.03
11.89
10.35
9.19
9.05

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa perlakuan awal dengan enzim lipase berpengaruh
terhadap kadar ekstraktif. Penurunan tertinggi
terjadi pada dosis 1,5 kg/ton dengan tekanan,
mencapai 45,45%, sedangkan penurunan terendah tampak pada dosis 0,5 kg/ton tanpa tekanan

%
Penurunan Kadar
DCM
24.77
27.49
28.33
37.61
44.61
45.45

Keterangan
Blanko
Tanpa Tekanan
Tanpa Tekanan
Tanpa Tekanan
Bertekanan
Bertekanan
Bertekanan

(24,77%). Secara keseluruhan perlakuan awal
dengan enzim lipase pada chips sebelum pemasakan dapat menurunkan kadar ekstraktif pulp. Perlakuan awal dengan lipase bertekanan lebih baik
dibanding dengan tanpa tekanan.
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Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Awal dengan Enzim Lipase terhadap Kadar Ekstraktif Pulp Putih
DED1D2 Bleaching
Cook Number

Tanpa Tekanan

Bertekanan

1

2

3

4

5

6

7

Blank

0.5

1

1.5

0.5

1

1.5

Furnish
Cook Type
Kappa No. (TAPPI)
Viscosity, mPa.s (TAPPI)

CK

CK

CK

CK

CK

CK

CK

16.59

15.95

15.84

15.73

15.34

14.65

12.96

-

-

-

-

-

-

-

14.17

12.48

12.03

11.89

10.35

9.19

9.05

Kappa factor

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

ClO2, as Cl2, %

3.65

3.46

3.37

3.22

3.48

3.51

2.85

Final pH

2.14

2.32

2.49

2.63

2.52

2.64

2.59

nil

nil

nil

nil

nil

nil

nil

NaOH, %

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Temperature, °C

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

Final pH

10.66

10.71

10.94

10.15

10.98

10.92

10.73

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

-

-

-

-

-

-

-

DCM, %
Do-Stage: 60 min, 70°C, 10% cons.

Residual ClO2, %
E-Stage: 75 min, 70°C, 10% cons.

D.1/-Stage: 180 min, 75°C, 10% cons.
ClO2, as ClO2, %
NaOH, %
H2SO4, %

-

-

-

-

-

-

-

Final pH

2.10

2.27

2.29

2.42

2.50

2.48

2.38

nil

nil

nil

nil

nil

nil

nil

-

-

-

-

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

Residual ClO2, %
Washing efficiency, %
D.2-Stage: 180 min, 75°C. 10% cons,
ClO2, as ClO2, %
NaOH, %
Consistency, %

-

-

-

-

-

-

-

2.63

2.78

2.75

2.78

2.73

2.66

2.64

Residual ClO2, %

nil

nil

nil

nil

nil

nil

nil

ISO Brightness, %

-

-

-

-

-

-

-

Reverted Brightness, %

-

-

-

-

-

-

-

Viscosity, mPa.s

12.03

12.48

11.89

10.35

14.17

9.15

9.19

Overall yield, %

91.41

96.33

99.03

87.90

92.70

83.30

Final pH

Extractive DCM, %

0.32

0.25

0.28

0.21

0.19

0.18

0.15

Penurunan kadar ekstraktif

97.74

98.00

97.67

98.23

98.16

98.04

98.34

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa besar
penurunan ekstraktif setelah proses pemutihan
hampir seragam yaitu sekitar 97,67% sampai
dengan 98,34%. Akan tetapi perlakuan awal dengan lipase dengan tekanan menunjukkan penurunan kadar ekstraktif yang lebih tinggi dibanding yang tanpa tekanan. Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan awal dengan enzim lipase tidak
berpengaruh terhadap penurunan kadar ekstraktif
pada proses pemutihan.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa perlakuan awal dengan enzim lipase berpengaruh terhadap bilangan
kappa dan kadar ekstraktif, serta perlakuan awal
dengan enzim lipase dengan tekanan lebih baik
dibanding tanpa tekanan.
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PEMANFAATAN COTTON LINTER UNTUK PRODUK
MEMBRAN SELULOSA ASETAT
Yuniarti P. Kentjana*, Endang R.C.C, Yusup Setiawan, M. Khadafi
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871,
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

UTILIZATION OF COTTON LINTERS FOR CELLULOSE ACETATE MEMBRANES
PRODUCTS
ABSTRACT
One of the products of cellulose derivates is cellulose acetate having various properties which
is used starting from a transparent film industry, film photography, and biodegradable plastics through
to the membrane used in various industrial fields such as: medical industry, food, process water, waste
water, chemical, and biotechnology. Sources of cellulose are cotton linters which can be used as material for cellulose acetate membranes. Cotton linters are remaining cotton fibers from textile industry
using its cotton linter as raw material. The amount of this raw material is significantly enough 2-3%
of 500-600 thousand tons / year of cotton consuming in Indonesia. In Indonesia the amount of 99.5%
used in the textile industry and the remaining to the health sector. Field of investigation which is very
essential for the development of membrane technology is highly depend on their raw materials. Commonly the natural polymer raw materials is dissolving pulp. Based on previous research, cellulose
acetate can be made using commercial dissolving pulp, wood pulp dissolving and pulp dissolving from
rejects hemp. The goal of this research, the preparation of cellulose acetate at exploiting the advantages
as a film, especially for ultra filtration membrane material. Membrane of the natural polymer cellulose
acetate made from raw cotton linters which has advantages in terms of economic aspect or aspects of
the environment because it is cheap, hydrophilic and easily degraded by microorganisms. The preparation steps of cellulose acetate from cotton linters are consisted of acetylation, hydrolysis, formation of
crystals cellulose acetate and washing processes. While in the membrane preparation is consisted of
mixing, printing, coagulation and washing stages. On the preparation of cellulose acetate, acetylation
reagent was varied from 45 to 60 ml. While in the preparation of membranes, composition of cellulose
acetate was varied from 12 – 14 %. The results showed that the cellulose acetate obtained has high
acetyl content, 38.583%, that is equal approaching the quality levels of acetyl cellulose acetate, a commercial product that is equal to 39.8%. That cellulose acetate product can meet the requirements as the
membrane material. While the membrane resulted has a water flux of 20,37 L/hr.m2 with the rejection of
84,38 %. But the results of the membrane is sufficient to give prospects when compared to the membrane
produced from commercial cellulose acetate reaching water flux of 43,8 - 82.5 L/hr.m2 and the rejection of 62,4 % - 95 %. SEM analysis results showed that the membranes product obtained including
asymmetric membrane with pore diameter of about 0.08 to 0.1 μm is included in the category of ultra
filtration membranes.
Keywords : cotton linter, hydrophylic, biodegradation, ultrafiltration, fluks, rejektion, asymetrick,
SEM (Scanning Electron Microscope)
INTISARI
Salah satu produk derivate selulosa yaitu selulosa asetat, memiliki sifat-sifat yang beragam yang
penggunaannya mulai dari bidang industri film transparan, film fotografi, plastik biodegradable sampai
untuk membran yang digunakan diberbagai bidang industri seperti : industri medis, pangan, air proses,
air limbah, kimia, dan bioteknologi. Sumber selulosa yaitu cotton linter dapat digunakan untuk sebagai bahan selulosa asetat membran. Cotton linter merupakan sisa serat kapas dari industri tekstil
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yang menggunakan kapas sebagai bahan bakunya. Jumlah bahan baku ini cukup signifikan terdapat
2 – 3 % dari 500 – 600 ribu ton/tahun kebutuhan kapas di Indonesia. Sebesar 99,5 % kebutuhan kapas
di Indonesia didominasi untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dan selebihnya untuk bidang kesehatan. Bidang penelitian yang sangat mendasar bagi perkembangan teknologi membran adalah sangat
tergantung dari bahan bakunya. Bahan baku polimer alam yang biasa digunakan adalah pulp dissolving. Berdasarkan penelitian terdahulu, selulosa asetat dapat dibuat dengan menggunakan pulp disolving
komersial, pulp disolving kayu dan pulp disolving rejek rami. Pada penelitian ini, pembuatan selulosa
asetat ditujukan pada pemanfaatan keunggulannya sebagai film, terutama untuk bahan membran ultrafiltrasi. Membran dari polimer alam selulosa asetat yang berbahan baku cotton linter mempunyai keuntungan baik ditinjau dari aspek ekonomi ataupun aspek lingkungan karena harganya murah, bersifat
hidrofilik dan mudah didegradasi oleh mikroorganisme. Tahapan penelitian pembuatan selulosa asetat
dari cotton linter terdiri dari proses asetilasi, hidrolisa, pembentukan kristal selulosa asetat dan pencucian. Sedangkan pada pembuatan membran terdiri dari tahapan pencampuran, pencetakan, koagulasi
dan pencucian. Pada percobaan pembuatan selulosa asetat reagen asetilasi divariasikan dari 45 - 60
ml. Sedangkan pada pembuatan membran dengan memvariasikan komposisi selulosa asetat 12 – 14%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selulosa asetat yang diperoleh memiliki kadar asetil yang cukup
tinggi yaitu sebesar 38,583% , mendekati kualitas kadar asetil produk selulosa asetat komersial yaitu
sebesar 39,8%. Produk selulosa asetat tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai bahan membran.
Sedangkan membran yang dihasilkan mempunyai fluks air sebesar 20,37 L/jam.m2 dengan hasil rejeksi
sebesar 84,38 %. Namun hasil membran tersebut cukup memberikan prospek bila dibandingkan terhadap membran yang dihasilkan dari selulosa asetat komersial, dimana fluks air mencapai 43.8 – 82,5 L/
jam.m2 dan rejeksi sebesar 62,4- 95 % Hasil analisa SEM menunjukkan bahwa produk membran yang
diperoleh termasuk membran asimetrik dengan diameter pori sekitar 0,08– 0,1 µm yang termasuk dalam
kategori membran ultrafiltrasi.
Kata kunci : cotton linter, hidrofilik, biodegradasi, ultrafiltrasi, fluks, rejeksi, asimetrik, SEM
(Scanning Electron Microscope)
PENDAHULUAN
Selulosa merupakan bahan alam yang dapat
diperbarui dan kegunaannya sangat luas, antara
lain sebagai bahan baku pada industri kertas,
tekstil,dan produk derivat selulosa. Salah satu
produk derivat selulosa adalah selulosa asetat
yang dapat menghasilkan produk dengan sifatsifat yang beragam sehingga dapat lebih luas
lagi penggunaannya,mulai dari bidang industri
film transparan, film fotografi, plastik biodegradable sampai ke produk membran yang banyak
digunakan diberbagai bidang industri. Salah satu
sumber selulosa adalah cotton linter yang berasal dari sisa kapas industri tekstil yang menggunakan kapas sebagai bahan bakunya. Cotton
linter yang merupakan kapas sisa yang biasanya
dibuang sebagai limbah atau digunakan sebagai bahan pengisi produk lain. Cotton linter ini
masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan karena kandungan selulosanya yang cukup tinggi
dan jumlahnya cukup besar. Kebutuhan kapas di
Indonesia sebagian besar didominasi untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dan selebihnya
untuk bidang kesehatan . Impor kapas untuk in-

dustri tekstil sebesar 99,5 % dari kebutuhan kapas/tahun yaitu 500 – 600 ribu ton/tahun. (MS.
Hidayat, 2009). Cotton linter diperoleh dari sisa
penggunaan bahan baku kapas pada industri tekstil, yang jumlahnya cukup signifikan mencapai
2 – 3 % dari kebutuhan kapas pada industri tekstil di Indonesia. Dengan demikian potensi cotton
linter cukup tersedia jika digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk selulosa asetat sebagai bahan membran.
Jumlah bahan baku ini cukup signifikan terdapat 2 – 3 % dari 500 – 600 ribu ton/tahun
kebutuhan kapas di Indonesia. Sebesar 99,5 %
kebutuhan kapas di Indonesia didominasi untuk
memenuhi kebutuhan industri tekstil dan selebihnya untuk bidang kesehatan .
Pada penelitian ini, selulosa asetat yang
dibuat akan ditujukan pada pemanfaatan keunggulannya sebagai film, terutama untuk bahan
membrane ultrafiltrasi. Membran dari polimer
alam selulosa asetat yang berbahan baku cotton
linter mempunyai keuntungan baik ditinjau dari
aspek ekonomi ataupun aspek lingkungan karena
harganya murah, bersifat hidrofilik dan mudah
didegradasi oleh mikroorganisme.
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Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan selulosa asetat dengan menggunakan cotton
linter secara langsung tanpa dijadikan pulp disolving terlebih dahulu.
Pembuatan selulosa asetat dalam penelitian
ini dilakukan melalui proses asetilasi dengan
perlakuan kondisi tertentu agar menghasilkan
produk dengan kadar asetil optimum yang memenuhi kualitas selulosa asetat, sebagai bahan
yang berpotensi untuk dibuat menjadi membran
ultrafiltrasi.
Penelitian dan pengembangan teknologi
membran terus berkembang, sejalan dengan tuntutan kebutuhan teknologi saat ini untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Produk
membran pemakaiannya meliputi bidang yang
sangat luas seperti : industri medis, pangan, bidang pengolahan air, air limbah, industri kimia,
dan bioteknologi lainnya.
Hasil penelitian ini merupakan suatu inovasi
dalam penggunaan bahan baku bagi perkembangan teknologi membran, mengingat bahwa
efektivitas fungsi membran sangat tergantung
dari bahan bakunya. Bahan baku polimer alam
yang biasanya digunakan untuk pembuatan selulosa asetat sebagai bahan membran adalah pulp
disolving. Berdasarkan penelitian terdahulu, selulosa asetat dapat dibuat melalui proses asetilasi
dengan menggunakan pulp disolving kayu, dan
pulp disolving limbah rami. Pada tulisan ini telah dilaporkan sejauh mana potensi cotton linter
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku selulosa
asetat dengan persyaratan sebagai bahan pembuat
membran. Potensi membran yang dihasilkan dievaluasi dengan membandingkannya terhadap
membran yang dihasilkan dari bahan selulosa
asetat komersial.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
penguasaan teknologi proses asetilasi untuk

produk selulosa asetat sebagai bahan membran
ultrafiltrasi dengan melakukan diversifikasi pemanfaatan cotton linter. Hasil yang diharapkan
dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan
produk membran selulosa asetat jenis ultrafiltrasi yang murah, memenuhi kualitas, dan ramah
lingkungan serta mendapatkan kelola lingkungan melalui pemanfaatan limbah menjadi bahan
yang berdaya guna hingga menjadi produk yang
bernilai ekonomi tinggi.
TINJAUAN PUSTAKA
Selulosa Asetat
Selulosa asetat merupakan salah satu jenis ester-ester asam organik dari selulosa. Dalam struktur rantai selulosa setiap unit ß- D-glukopiranosa
mempunyai tiga gugus hidroksil reaktif, dua
sekunder (OH-2 dan OH-3) dan satu primer (OH6). Apabila terjadi reaksi esterifikasi maka posisi
gugus hidroksil (OH-6) memiliki reaktifitas yang
paling tinggi dan selanjutnya reaktifitasnya diikuti oleh dua gugus hidroksil sekunder. Substitusi
gugus asetil terhadap gugus hidroksil pada selulosa akan menghasilkan produk selulosa mono
asetat (substitusi satu gugus asetil), selulosa
diasetat (substitusi dua gugus asetil) dan selulosa
triasetat (substitusi tiga gugus asetil).
Tahap asetilasi merupakan tahap pembentukan selulosa triasetat (selulosa asetat primer).
Tahap hidrolisa adalah selulosa triasetat diubah menjadi selulosa diasetat dengan menambahkan air kedalam selulosa asetat primer.
Produk selulosa asetat di Indonesia selama ini
(masih impor dan biasanya digunakan untuk kebutuhan industri film transparan, perekat, plastik,
dan farmasi/obat-obatan.

Persamaan reaksi tahap asetilasi
[C6H702(OH)3]n+3n(CH3CO)2O

[C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH

Persamaan reaksi pembentukan selulosa diasetat
[C6H702(OCOCH3)3]n + nH2O

82

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

[C6H7O2(OCOCH3)2(OH)]n + nCH3COOH

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

Membran Selulosa Asetat

BAHAN DAN METODA

Membran didefinisikan sebagai suatu lapisan
atau film tipis yang bagian dalamnya berpori, sehingga dapat meloloskan spesi tertentu tetapi bersifat barrier terhadap materi atau spesi lainnya.
Pengertian yang lebih umum dari membran adalah suatu penghalang selektif diantara dua fasa.
Membran dapat dibagi kedalam beberapa
golongan, antara lain berdasarkan keberadaan
membran, cara pembuatan, morfologi membran,
kerapatan membran dan fungsi membran. Jenis
membran berdasarkan fungsi dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan: membran mikrofiltrasi, membran ultrafiltrasi, membran osmosa
balik, membran elektrodialisis, dan membran
pervaporasi.
Pembuatan membran selulosa asetat biasanya dilakukan dengan cara inverse fasa melalui
proses pencelupan. Pengembangan secara dramatis dalam teknologi pembuatan membran dengan
cara inverse fasa dilakukan oleh Loeb dan Saurirajan. Membran yang dihasilkan sering disebut
sebagai membran Loeb-Saurirajan. Membran
yang dihasilkan berstruktur asimetrik terdiri dari
dua lapisan atas yang tipis setebal 0,2-0,5µm
didukung substruktur pori dengan ketebalan 50100 µm (Mulder,1996) .
Perkembangan pembuatan membran selulosa
asetat degan teknik inversi fasa menghasilkan 2
tipe komposisi larutan cetak, komposisi larutan
cetak dengan menggunakan garam anorganik sebagai aditif, sedang yang lainnya menggunakan
aditif senyawa organik. Selain faktor komposisi
larutan cetak, faktor lain yang mempengaruhi
struktur membran adalah faktor pada pembentukan membran asimetrik, pada tahap penguapan
pelarut serta tahapan annealing (Mulder,1996).
Membran ultrafiltrasi digunakan untuk menghilangkan berbagai zat terlarut, berta molekul
tinggi, berbagai koloid, mikroba, zat organic
(TOC) dalam bentuk trihalomethan, warna, sampai padatan tersuspensi dari air/cairan. Membran
semipermeable untuk memisahkan makromolekul dari larutan. Ukuran dan bentuk molekul terlarut merupakan faktor penting retensinya. Membran ultrafiltrasi, beroperasi pada air berkoloid
yang sulit dipisahkan, tekanan rendah 2-6 bar,
konsumsi energi rendah, recovery sampai 95%,
toleransi pH 1-13, tahan oksidator, tahan suhu
sampai 80ºC, dan dapat digunakan pada desain
higienis.

Bahan
Cotton linter diperoleh dari sisa kapas pada
industri tekstil yang menggunakan bahan baku
kapas. Asam asetat pekat, asam sulfat pekat,
asam asetat anhidrida digunakan pada pembuatan
selulosa asetat, melalui proses asetilasi. Selulosa
asetat cotton linter, selulosa asetat komersial,
aseton dan formamid digunakan sebagai bahan
pembuatan membran.
Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari reaktor labu leher 3, water bath
dan stirrer, digunakan untuk pembuatan selulosa
asetat. Reaktor gelas, Magnetic stirrer digunakan
dalam pelarutan selulosa asetat untuk pembuatan
membran. Batang pengaduk stainless steel dan
pelat kaca digunakan untuk pencetakan membran. Sel membran ultrafiltrasi, stop watch dan
kompresor digunakan untuk pengujian fluks air
dan rejeksi membran ultrafiltrasi.
Metoda
Penelitian dilakukan dengan tahapan kegiatan
meliputi proses pembuatan selulosa asetat, dan
membran.
Proses Pembuatan Selulosa Asetat
Pada proses pembuatan selulosa asetat, dilakukan perlakuan awal dengan merendam cotton linter kedalam air dan asam asetat,dan selanjutnya ditambahkan 180 ml asam asetat pekat, 1
ml asam sulfat pekat ke dalam cotton linter hasil
perendaman. Campuran diaduk selama 1 menit
dengan temperatur 25ºC, kemudian kedalam
campuran dimasukkan anhidrida asam asetat
dengan variasi 45, 50, 55, 60 ml/30 gram basah
hasil perendaman dari 10 gram kering cotton
linter. Campuran diaduk kembali selama 1 jam.
Kemudian dilanjutkan dengan proses hidrolisa
dengan cara menambahkan 5 - 7 ml air, 15 ml
asam asetat pekat, dan asam asetat encer sisa perasan pada perlakuan awal, dengan melanjutkan
pengadukan selama 30 menit.
Pembentukan kristal selulosa asetat dilakukan
didalam air dengan menuangkan sedikit demi
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Proses Pembuatan Membran SA Ultrafiltrasi
Pada pembuatan membran SA Ultrafiltrasi
dilakukan pelarutan selulosa asetat dengan variasi 12%, 13%, 14% pada campuran komposisi
aseton sebanyak 30% dan selebihnya formamid.
Larutan diaduk sampai homogen selama 12 jam
dalam erlenmeyer tertutup, dan untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara akibat
pengadukan didiamkan selama 12 jam. Proses
pencetakan dilakukan dengan cara menuangkan
larutan pada plat kaca yang kedua sisinya dilapisi
dengan selotip sebagai pengatur ketebalan lalu
diratakan dengan batang silinder stainless steel.
Setelah pencetakan, membran yang terbentuk
dibiarkan diruang terbuka selama 60 detik, kemudian dicelupkan kedalam air es sehingga terjadi
koagulasi selama 1 jam, selanjutnya membran
dicuci dengan air sampai pelarutnya hilang. Parameter pengamatan yang dilakukan dalam mengevaluasi potensi pembuatan membran selulosa
asetat meliputi fluks air (l/j.m2), rejeksi (%), morfologi tekstur membran menggunakan SEM, dan
ketebalan membran (µm).
HASIL DAN PEMBAHASAN

cukup tinggi yaitu 91,23%, mendekati spesifikasi pulp disolving komersial dari produk Avicel,
Tembec, Borregoard, Domsjo dengan kadar alfa
selulosa antara 93,5% - 94,6%, yang digunakan
sebagai bahan baku pada industri rayon dan derivat selulosa.
Pembuatan Selulosa Asetat
Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan selulosa asetat dari cotton linter melalui proses asetilasi.
Pengaruh Jumlah Anhidrida Asam Asetat terhadap Kadar Asetil Selulosa Asetat dari Cotton Linter
Tahap asetilasi merupakan tahap pembentukan selulosa triasetat dari hasil reaksi selulosa
dengan asam asetat anhidrida, asam asetat, dan
asam sulfat sebagai katalisator. Pembuatannya
dilakukan dengan memvariasikan anhidrida asam
asetat dari 45, 50, 55, 60 ml, untuk mengetahui
pengaruhnya pada proses asetilasi. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa jumlah asam asetat
anhidrida akan berpengaruh dalam pembentukan
selulosa asetat primer (selulosa triasetat)
Pengaruh Jumlah Anhidrida Asam Asetat Terhadap
Kadar Asetil SA-CL (%)
Kadar Asetil (%)

sedikit cairan hasil hidrolisa kedalamnya, sambil
diaduk cepat pada temperatur kamar. Kristal selulosa asetat yang terbentuk kemudian dicuci dengan air sampai bebas asam. kemudian disaring,
dikeringkan pada temperatur 60ºC. Parameter
pengamatan yang dilakukan dalam mengevaluasi
selulosa asetat terdiri dari kadar air, kadar asetil
selulosa asetat, dan mendeteksi gugus fungsi
yang terdapat dalam selulosa asetat menggunakan FTIR.
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55

Jumlah Anhidrida Asam Asetat (ml)
H20 5 ml

H2O 6ml

60

H2O 7 ml

Analisa Bahan Baku Cotton Linter
Tabel 1. Parameter Analisa Cotton Linter
Komposisi Kimia
Kadar air
Kadar abu
Kadar alfa selulosa
Kadar sari
Kadar holo selulosa
Kadar hemi selulosa

Kadar (%)
4,26
1,87
91,23
1,39
92,89
0,79

Berdasarkan hasil analisa kimia bahan baku
cotton linter, diperoleh kadar alfa selulosa yang
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Gambar 1. Pengaruh Jumlah Anhidrida Asam
Asetat Terhadap Kadar Asetil
(SACL)
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa dengan
meningkatnya penggunaan jumlah anhidrida
asam asetat dari 45 ml s/d 60 ml (jumlah H2O
sebesar 5 ml), kadar asetil akan meningkat dari
32,877 % menjadi 38.583%. Penggunaan jumlah
anhidrida asam asetat dari 45 ml s/d 60 ml (jumlah H2O sebesar 6 ml), kadar asetil akan meningkat dari 31,884 % menjadi 37.014 %. Sedangkan penggunaan jumlah anhidrida asam asetat
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dari 45 ml s/d 60 ml (jumlah H2O sebesar 7 ml),
kadar asetil akan meningkat dari 20,276 % menjadi 31,375 %. Penggunaan anhidrida asam asetat yang semakin meningkat akan memberikan
kecenderungan kadar asetil meningkat cukup
signifikan.
Ini disebabkan karena penggunaan anhidrida
asam asetat yang optimum maka selulosa diasetat yang terbentuk juga optimum, sehingga pada
tahap hidrolisa selulosa diasetat yang terbentuk
meningkat. Dengan penggunaan jumlah anhidrida asam asetat yang lebih rendah sampai 45 ml
dan, penggunaan H2O yang lebih tinggi sampai 7
ml akan menurunkan kadar asetil yang diperoleh.
Hal ini disebabkan pada tahap hidrolisa memerlukan jumlah H2O yang seimbang dengan jumlah
anhidrida asam asetat. Pada penggunaan reagen
anhidrida asam asetat yang lebih rendah ini akan
terlihat secara visual pada saat reaksi berlangsung, secara visual terlihat banyak terdapat cotton linter yang tidak larut yang menyebabkan
reaksi asetilasi tidak sempurna atau terjadi asetilasi sebagian. Sehingga berpengaruh pada tahap
hidrolisa dimana pada tahap ini selulosa triasetat
yang akan terhidrolisa menjadi selulosa diasetat,
terhambat pembentukannya.
Hasil optimum yang diperoleh terjadi pada
kondisi penggunaan anhidrida asam asetat sebanyak 60 ml dan kadar H2O sebanyak 5 ml, kadar
asetil yang dihasilkan sangat baik yaitu sebesar
38,583 %, dengan yield yang diperoleh sebanyak 19,209 gram atau 192,09 % dengan kadar
air 8,470 %.
Kadar asetil selulosa asetat yang diperoleh
ini masuk didalam rentang kadar asetil selulosa
asetat antara 37 %- 40%, dimana selulosa asetat
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yang memiliki kadar asetil dalam rentang tersebut termasuk di dalam kategori selulosa asetat
dengan kemurnian yang cukup tinggi. Hal ini
dapat dicapai karena didalam reaksi pembentukannya terdapat keseimbangan komposisi antara
mol reaksi kedua reagen. Keseimbangan mol
reaksi tersebut menyebabkan kadar asetil yang
diperoleh maksimum mendekati nilai kadar asetil
selulosa asetat komersial yaitu sebesar 39,8 % .
Dari perhitungan mol reaksi, penggunaan reagen hidrolisa sebanyak 5 ml dan reagen asetilasi
sebanyak 60 ml diperoleh mol reaksi reagen hidrolisa sebesar 0,23 mol sedangkan mol reaksi
reagen asetilasi sebesar 0,64 mol, sehingga rasio
mol reaksi kedua reagen diperoleh sebesar 0,36.
Rasio mol reaksi ini, Jika dibandingkan dengan
rasio mol reaksi yang diperkirakan secara reaksi
kimia murni (stoikiometri) sebesar 0,36 hampir
mendekati, dengan rasio mol reaksi yang diperoleh.
Hasil Serapan Spektrum Inframerah cotton
linter dan Selulosa Asetat CL.
Hasil Serapan spektrum inframerah cotton
linter dan selulosa asetat cotton linter dapat dilihat
pada gambar 2 dan 3. Spektrum inframerah merupakan sifat-sifat khas senyawa- senyawa yang
strukturnya sudah diketahui secara pasti. Spektrum infra merah selulosa asetat hampir sematamata hanya suatu karakterisasi secara kualitatif .
Spektrum inframerah selulosa asetat menunjukkan sejumlah pita serapan utama yang diperuntukan secara empiris bagi gugus fungsi didasarkan
pada senyawa selulosa asetat . Hasil spektrum
inframerah dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Serapan Spektrum Inframerah Cotton Linter
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Gambar 3. Hasil Serapan Spektrum Inframerah Selulosa Asetat Cotton Linter
Tabel 2. Hasil Spektra Inframerah Cotton linter dan Selulosa Asetat Cotton Linter

(cm-1)
3388,93
2908,65
1633,71
1429,25
1371,39
1163,08
1031,92
615,29

Cotton linter
Gugus Fungsi
Gugus OH
CH stretching ugus metil/metilen
Vibrasi ulur C=O
Vibrasi kerangka aromatic
Vibrasi keranka asimetrik
CO streching
Vibrasi ulur CO alkohol
Vibrasi tekuk CH

Pengamatan terhadap spektrum inframerah
menunjukkan perubahan tinggi dan besar puncak
serapan inframerah pada bilangan gelombang
3448,72 cm-1 untuk selulosa asetat dan 3388,93
cm-1 untuk bahan baku cotton linter, bilangan
gelombang tersebut mengindikasikan gugus OH
dari selulosa CH stretching telah mengalami perubahan. Serapan inframerah yang paling spesifik
untuk selulosa asetat ini adalah timbulnya puncak
serapan dengan bilangan gelombang 1753,29 cm1
. Hal ini menunjukkan adanya gugus C=0 dari
gugus asetil, -0 (C=0)CH3. Adanya gugus asetil
memberikan kesimpulan penting tentang unsur
fungsional dalam struktur selulosa asetat. Perubahan pada gugus fungsi dari selulosa,dimana
sebagian gugus OH telah disubstitusi oleh gugus
asetil -0 (C=0)CH3 dapat dikatakan bahwa proses
asetilasi telah terjadi.
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Selulosa asetat Cotton linter
(cm-1)
Gugus Fungsi
3448,72
Gugus OH
2960,73
CH stretching ugus metil/metilen
1753,29
Vibrasi ulur C=O
1564,27
Vibrasi kerangka aromatic
1411,89
Vibrasi keranka asimetrik
1240,23
CO streching
1049,28
Vibrasi ulur CO alkohol
603,72
Vibrasi tekuk CH

Pembuatan Membran Selulosa Asetat
Selulosa asetat merupakan salah satu pilihan
utama sebagai bahan dasar membran asimetrik
baik untuk osmosa balik, ultrafiltrasi, dan mikrofiltrasi. Pembuatan membran selulosa asetat dilakukan dengan cara inverse fasa melalui proses
pencelupan (Loeb dan Saurirajan). Membran
yang dihasilkan berstruktur asimetrik terdiri dari
2 lapisan, lapisan atas yang tipis, lapisan bawah
didukung oleh substruktur berpori.
Tahapan pembuatan membran dengan cara
pencelupan adalah dengan pembuatan larutan polimer yang homogen dengan kekentalan
tertentu, kemudian larutan polimer dicetak sebagai lapisan tipis, dilakukan penguapan, pengendapan polimer dengan cara pencelupan pada suhu
annealing untuk menyusutkan ukuran pori.
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Tahapan diatas akan berpengaruh terhadap
karakteristik akhir membran yang terlihat dari
nilai fluks (l/j.m2) dan rejeksi (%) selain itu faktor
komposisi larutan cetak juga akan mempengaruhi
karakteristik dan struktur membran.
Pengaruh Komposisi Selulosa Asetat terhadap
Rejeksi (%) dan Fluks Air (l/j.m2).
a. Membran dari Selulosa Asetat Komersial
Pengaruh komposisi selulosa asetat terhadap
rejeksi (%) dan fluks air (l/j.m2) dapat dilihat pada
gambar 4 dan gambar 5.
Pengaruh Komposisi SA Komersial
(% ) Terhadap Rejeksi (% )

Rejeksi (%)
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Gambar 4. Pengaruh Komposisi Selulosa Asetat
Komersial (%) Terhadap Rejeksi (%)

Fluks Air (l/jm2)

Pengaruh Komposisi SA Komersial (%) Terhadap
Fluks Air l/jm2
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Gambar 5. Pengaruh Komposisi Selulosa Asetat
Komersial (%) Terhadap Fluks Air
(l/jm2)
Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa dengan
meningkatnya penggunaan selulosa asetat dari
12%, 13%, 14% maka rejeksi akan meningkat
pula dari 24,4%; 90,1% sampai 95%. Terjadinya
peningkatan rejeksi menunjukkan bahwa membran yang diperoleh mempunyai kemampuan

menahan spesi lebih besar. Sedangkan pada gambar 5 terlihat semakin tinggi penggunaan selulosa asetat maka semakin menurun fluks air dari
membran yang diperoleh. Fluks air yang terendah
diperoleh sebesar 82,5 l/j.m2 terjadi pada penggunaan selulosa asetat 14%. Penurunan fluks air
sebaiknya terjadi seiring dengan peningkatan
koefisien rejeksi dari membran. Kondisi terbaik
terjadi pada penggunaan komposisi selulosa
Aseton:asetat: Formamid = 14%:30%:56%.
b. Membran Selulosa Asetat Dari Cotton
Linter
Pengaruh komposisi selulosa asetat cotton
linter terhadap rejeksi (%) dan fluks air (l/j.m2)
dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. Dari gambar 6
dan 7 terlihat kondisi optimum terjadi pada penggunaan komposisi selulosa cotton linter sebesar
14% dengan kondisi pembuatan selulosa asetat
pada pemakaian anhidrida asam asetat sebanyak
60 ml. Hasil analisa rejeksi dan fluks air untuk
kondisi optimum membran selulosa asetat dari
cotton linter adalah 84,38 % untuk rejeksi, dan
20,37 l/j.m2 untuk fluks air.
Jika dilihat pada kondisi optimum dari persen
rejeksi membran selulosa asetat cotton linter
sebesar 84,38 % , hampir mendekati dengan persen rejeksi untuk membran selulosa asetat komersial yaitu sebesar 95 %. Hal ini menunjukkan
bahwa perselektifitas membran tersebut atau ukuran kemampuan suatu membran untuk menahan
suatu spesi itu cukup baik. Fluks air membran selulosa asetat cotton linter diperoleh sebesar 20,37
l/j.m2 sedangkan membran selulosa asetat komersial diperoleh sebesar 82,5 l/j.m2. Permeabilitas
atau kecepatan suatu spesi menembus membran
sangat dipengaruhi oleh jumlah pori, ukuran pori,
ketebalan membran, dan tekanan yang dioperasikan. Ukuran pori ditentukan oleh komposisi
pemakaian material pembentuk membran yang
digunakan sebagai pengatur ukuran pori. Selain
itu, faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi
mulai dari material pembentuk selulosa asetat,
proses pembuatan sampai pengaruh pemakaian
bahan baku. Hal ini dapat ditelusuri dan ditingkatkan optimasi proses pembuatannya, untuk
menghasilkan produk membran yang lebih baik.
Jika dibandingkan dengan produk membran selulosa asetat dari SA komersial, membran selulosa
asetat dari cotton linter, mempunyai potensi yang
cukup baik untuk dikembangkan dalam menunjang pengembangan industri selulosa di Indonesia.
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Pengaruh Komposisi SA Cotton Linter
(%) Terhadap Rejeksi (%)
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Gambar 6.

H2O 5 ml

Pengaruh Komposisi Selulosa Asetat Cotton Linter (%) Terhadap Rejeksi (%)

Gambar 8.

Citra Penampang Lintang diperbesar 1000x

Pengaruh Komposisi SA Cotton Linter
(%) Terhadap Fluks Air (l/j m2)

Fluks Air (l/j m2)

70
60
50
40
30
20
10
0
11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

Komposisi Selulosa Asetat Cotton Linter (%)
H2O 6 ml

Gambar 7.
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Pengaruh Komposisi Selulosa Asetat Cotton Linter (%) Terhadap
Fluks Air (l/j.m2)

Hasil Analisa SEM Membran Selulosa Asetat
Jenis Ultrafiltrasi

Gambar 9. Citra Penampang Permukaan diperbesar 5000x
b. Hasil Analisa SEM Membran Selulosa Asetat cotton linter
Citra penampang lintang dan permukaan dengan pembesaran 5000 x dapat dilihat pada gambar 10 dan 11.

SEM (Scanning Electron Microscope) merupakan salah satu teknik karakterisasi yang banyak digunakan dalam bidang membran. Salah
satu karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat penampang permukaan,
penampang lintang, diameter pori dan struktur
pori.
a. Hasil Analisa SEM Membran Selulosa Asetat Dari Selulosa Asetat Komersial
Citra penampang lintang (cross section) yang
diperbesar 1000x dapat dilihat pada gambar 8, sedangkan citra penampang permukaan yang diperbesar 5000x dapat dilihat pada gambar 9.
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Gambar 10. Citra Penampang Lintang diperbesar 5000x

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

Gambar 11. Citra Penampang Permukaan diperbesar 5000x
Bentuk pori membran selulosa asetat menyerupai jaring yang terlihat pada gambar penampang
lintang. Struktur pori, ukuran diameter pori dapat
terukur dari citra penampang permukaan. Dari
citra penampang permukaan membran selulosa
asetat cotton linter diperoleh ukuran diameter
pori sebesar rata-rata antara 0,08 µm – 0,1 µm.
Ukuran ketebalan membran selulosa asetat cotton
linter yang diperoleh , berkisar 0,1-0,14 µm.
Ditinjau berdasarkan evaluasi, karakteristik
dan fungsinya, membran tersebut sudah memenuhi kriteria jenis membran ultrafiltrasi.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengamatan pada reaksi asetilasi cotton linter dan hasil serapan spektrum
inframerah menunjukkan bahwa reaksi asetilasi cotton linter telah berhasil dilakukan dan
dapat digunakan sebagai bahan membran.
2. Kondisi optimum pembuatan selulosa asetat
dari cotton linter, terjadi pada penggunaan
anhidrida asam asetat sebanyak 60 ml dan
H2O sebanyak 5 ml atau reaksi mol rasio
reagen hidrolisa/reagen asetilasi sebesar
0,36. Mol rasio reagen hidrolisa/reagen asetilasi berdasarkan reaksi kimia murni (stoikiometri) adalah 0,33.
3. Kadar asetil selulosa asetat yang diperoleh
sebesar 38,583%, mendekati kadar asetil selulosa asetat komersial yaitu sebesar 39,8%.
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4. Kondisi optimum pembuatan membran dari
selulosa asetat komersial,dan membran selulosa asetat cotton linter terjadi pada kondisi
komposisi selulosa asetat:formamid:aseton =
14% : 30% : 56%, dengan hasil rejeksi 95% ;
84,38 %, dan fluks air 82,5 l/j.m2; 20,37 l/j.m2.
5. Hasil analisa SEM membran selulosa asetat
komersial dan selulosa asetat cotton linter
memberikan informasi ukuran struktur pori
yang tidak homogen, kulit membran tipis dan
rapat. Ukuran diameter pori 0,08 µm – 0.1
µm, dengan ketebalan membran masing-masing , dan dan tekstur permukaan membran
yang diperoleh. Berdasarkan strukturnya,
adalah (0,075-0,09) µm, dan (0,1-0,14) µm.
6. Berdasarkan karakteristik dan fungsinya jenis
membran yang diperoleh termasuk membran
ultrafiltrasi.
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PENANGANAN STICKY DAN PITCH PADA KERTAS BEKAS
SECARA ENZIMATIS
Nina Elyani , Jenni R , Sonny K , Cucu
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
e-mail: bbpk@bbpk.go.id

HANDLING OF STICKY AND PITCH IN THE WASTE PAPER BY ENZIMATICALLY
ABSTRACT
Sticky and pitch in the recycling processof coated print paper is a constraint and distrurbs papermaking equipment as well as producing low-quality paper. Controlling pitch and sticky, need special
handling either chemicalyl, physically, and or enzymatically.Rresearchfor handling of sticky and pitch
has been done for coated paper recycling process using enzyme at 0.1 and 0.5 %, pH 6-7 and the temperature of 70 – 80 °C for 30 minutes.For as comparison also, the addition of conventional surfactant at
0.1 and 0.5 % by weight of dry pulp. The results showed that the handling sticky and pitch enzymatically
produces brigtness, opacity, dirt contain and tensile index that is better than using the conventional
surfactant..
Keywords: waste paper, sticky, pitch, enzymes, surfactants
INTISARI
Sticky dan pitch pada proses daur ulang kertas cetak salut merupakan kendala yang sering terjadi
karena menggnaggu peralatan pembuatan kertas serta menghasilkan lembaran kertas yang berkualitas
rendah. Untuk mengendalikan sticky dan pitch tersebut diatas perlu penanganan khusus baik secara
kimia, fisika dan ataupun secara enzimatis. Pada penelitian penanganan sticky dan pitch ini telah dilakukan pada proses daur ulang kertas cetak salut bekas dengan menggunakan enzim sebesar 0,1 - 0,5 %, pH
6 – 7 dan suhu sekitar 70 - 80°C selama 30 menit. Sebagai pembanding juga dilakukan penambahan
surfaktan sebesar 0,1% - 0,5% terhadap berat kering pulp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan sticky dan pitch secara enzimatis menghasilkan derajat putih, opasitas, noda dan indeks tarik
yang lebih baik dibandingkan secara konvensional yang menggunakan surfaktan.
Kata kunci: kertas bekas, sticky, pitch, enzim, surfaktan
PENDAHULUAN
Salah satu masalah yang sering terjadi pada
proses daur ulang kertas bekas khususnya untuk
keras salut adalah terdapatnya kontaminan sticky
dan pitch. Sticky dan pitch pada kertas bekas merupakan bahan yang sukar larut dalam air. Adanya sticky dan pitch pada pengolahan kertas bekas
mengakibatkan masalah pada peralatan penyediaan stok dan di mesin kertas. Di industri pulp
dan kertas pada umumnya penanganan sticky
dan pitch pada kertas dilakukan secara fisika
dan kimia. Secara fisika yaitu dengan melakukan
proses pengurain serat, proses pencucian serat

dan proses penyaringan serat, sedangkan secara
kimia yaitu dengan menambahkan bahan kimia
seperti dispersan, talk, alum dan polimer.
Dalam mendukung program pemerintah yang
berwawasan lingkungan di industri pulp dan kertas, maka perlu adanya reduksi pemakain bahan
kimia yang akan mencemari. Penelitian ini difokuskan pada penanganan sticky dan pitch pada
kertas bekas secara enzimatis, sehingga diharapkan serat daur ulang yang diperoleh dapat digunakan kembali sebagai bahan baku kertas yang
berkualitas baik. Sebagai pembanding digunakan
juga bahan kimia tanpa enzim untuk menangani
sticky dan pitch ini. Pitch merupakan senyawa
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berbentuk resin yang umumnya terdapat dalam
pulp asli. Pitch berasal dari pulp kimia dan mekanis kayu, berupa rosin dan ekstraktif yang bersifat tidak larut dan tidak suka air atau hidrofobik.
Pitch sering juga disebut sebagai resin kayu yang
dilepas dari serat pada waktu proses penggilingan
dan cenderung berakumulasi membentuk suspensi koloid dari partikel yang bermuatan negatif.
Partikel-partikek ini akan menyebabkan masalah
karena akan menyumbat wire pada mesin kertas
serta akan membentuk gumpalan berwana gelap
sehingga dapat menimbulkan noda dan lubanglubang transparan pada kertas yang dihasilkan.
Sebagian hati kayu dan kayu teras dari semua
species kayujarum dan kayudaun mengandung
sejumlah kecil senyawa-senyawa organik oleofilik yang sebagian besar bersifat non polar dengan
kelarutan dalam air rendah. Senyawa ini biasanya
dinyatakan resin kayu yang umumnya disebut
sebagai pitch. Resin kayu dibagi dua kelas yaitu
resin canal dan resin parenchyma. Resin kayu
meliputi oleoresin yang terdiri dari terpen, asam
resin dan bahan-bahan yang bersifat netral, serta
lemak resin yang terdiri dari asam lemak dan
unsaponification. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sticky dan pitch ini,
baik pada proses pembuatan pulp di pabrik maupun pada proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pada prinsipnya ada dua cara yang umum dilakukan untuk mengendalikanya yaitu, mencegah
pembentukkan sticky dan pitch atau dengan menjaga pitch tetap dalam kondisi terdispersi yaitu
dengan dugunakan polimer dispersan larut air
dan bahan aktif permukaan (surfaktan). Dari berbagai jenis surfaktan yang ada, jenis nonionik
dilaporkan paling efektif dalam menjaga stabilitas dispersi koloid pitch. Selain itu penanganan
sticky dan pitch dapat dilakukan secara teknologi
enzim yaitu dengan menggunakan lipase. Lipase
dapat mendegradasi trigliserida sehingga dapat
mengurangi downtime dan penurunan frekuensi
pembersihan, mengurangi noda dan menaikkan
kekuatan kertas yang dihasilkan.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan
terdiri dari : kertas cetak salut bekas, surfaktan,
natrium hidroksida, lipase, dan aquadest. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu : neraca
analitik, hydopulper, disintegrator, screen, sheet

92

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

former, tensile tester, standar noda, brightness
tester.
Metode
Metode penelitian penanganan sticky dan
pitch pada kertas bekas dapat di dilakukan baik
secara enzimatis maupun konvensional yaitu
dengan penambahan surfaktan sesuai dengan diagram alir dibawah ini.
1. Secara Enzimatik

2. Secara Konvensional
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pengendalian sticky dan pitch untuk
kertas cetak salut bekas yang mengandung bahan coating dapat dilakukan secara enzimasi.
Enzim yang digunakan pada daur-ulang kertas
bekas tersebut adalah lipase. Enzim ini bekerja
pada pada suhu sekitar 70 °C – 80°C. pH 6 – 7
dan waktu sekitar 30 menit. Penggunaan enzim
dalam proses pengendalian sticky dan pitch ini
meningkatkan derajat putih, opasitas, indeks tarik
dan dapat menurunkan jumlah noda. Di sisi lain
penggunaan enzim dalam proses penanganan ini
memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena enzim ini sangat ramah lingkungan dengan
tidak menggunakan bahan kimia yang bersifat
anti toksik.
a. Derajat Putih
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
derajat putih diantaranya, jenis serat bahan baku,
kontaminan pada bahan baku dan kandungan
bahan pengisi yang ditambahkan. Aktifitas enzim yang semakin efektif pada proses pencucian
akan menghasilkan jumlah noda yang terbawa
pada kertas semakin rendah dan akhirnya akan
menghasilkan derajat putih yang tinggi, namun
apabila proses pencucian tidak efektif terutama
dalam pemikihan tahap pelepasan kontaminan
menyebabkan partikel berukuran sangat kecil (<
0,04 mm2) akan terbawa pada kertas dan tidak
dapat dideteksi melalui uji noda, adanya banyak
jumlah noda yang demikian justru akan menurunkan nilai derajat putih.

50

pengotor seperti pitch dan sticky. Semakin tinggi
kandungan partikel pengotornya, maka derajat
putih akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah partikel pengotornya, maka derajat
putih semakin tinggi. Adapun hasil pengujian derajat putih lembaran yang diuji dapat dilihat pada
grafik dibawah ini. Nilai derajat putih tertinggi
diperoleh pada penggunaan enzim sebesar 0,5%
yaitu diperoleh sekitar 49% sedangkan dengan
penambahan surfaktan sebesar 0,5% nilai derajat
putihnya adalah sekitar 40%.
b. Opasitas
Opasitas merupakan sifat optik yang paling
penting terutama untuk kertas cetak. Pengukuran
nilai opasitas didasarkan pada besarnya koefisien
penghamburanm dan penyerapan cahaya yang
dilewatkan pada kertas menggunakan reflektor
yang melewati sinar dengan panjang gelombang
tertentu. Kertas dengan opasitas yang tinggi
tidak akan membentuk bayangan hasil cetakan
pada permukaan sebelahannya. Nilai opasitas
ini dipengaruhi antara lain: oleh gramatur, penggilingan, formasi lembaran, jumlah dan jenis
bahan pengisi, jumlah fines serta jenis serat.
Kenaikan gramatur lembaran akan berpengaruh
terhadap kenaikan opasitas lembaran,sedangkan
berkurangnya fraksi fines yang memiliki luasspesifik lebih besar dapat menyebabkan turunnya
kemampuan penyebaran cahaya oleh lembaran
sehngga dapat menurunkan opasitas lembaran.
Adapun hasil pengujian opasitas lembaran yang
diuji dapat dilihat pada Gambar 2. Nilai opasitas
tertinggi diperoleh pada penggunaan enzim sebesar 0,5% yaitu diperoleh sekitar 99,3 – 99,4 %,
sedangkan dengan penambahan surfaktan sebesar
0,5% nilai opasitasnya adalah sekitar 98,9 – 99
%.
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Gambar 1. Derajat Putih
Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi nilai
derajat putih pulp adalah kandungan partikel
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Gambar 2. Opasitas
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c. Noda

d. Indeks Tarik

Menurut SNI 0697-2009 tentang cara uji
noda pada lembaran pulp kertas dan karton, noda
didefinisikan sebagai benda asing yang terdapat
pada lembaran pulp, kertas atau karton yang saat
diperiksa dengan cahaya pantul tampak kontras
dan berukuran lebih besar atau sama dengan
0,04 mm2. Luas hitam setara adalah luas sebuah
standar noda hitam bulat diatas dasar putih yang
memberikan kesan pandangan sama dengan noda
yang terdapat pada lembaran uji. Faktor yang
mempengaruhi jumlah noda pada lembaran yang
diuji diantaranya keanekaragaman bahan baku
yang digunakan, jenis dan ukuran tinta, dosis
enzim maupun bahan kimia yang ditambahkan,
aktivitas enzim, serta efektivitas proses pencucian meliputi kondisi proses seperti konsistensi,
suhu, waktu retensi . Menurut sumber lain, noda
didefinisikan sebagai benda-benda asing yang
terdapat pada lembaran, berwarna lain dan mempunyai luas hitam setara (equivalent black area)
minimal 0,04 mm2. Luas hitam setara adalah luas
sebuah standar noda hitam bulat di atas dasar putih
yang memberikan kesan pandangan sama dengan
noda yang terdapat pada lembaran. Jumlah noda
pada lembaran merupakan salah satu indikator
dari efektifitas proses deinking. Setelah adanya
tindakan washing ataupun flotasi sehingga dapat
memisahkan noda dari lembaran. Ukuran noda
yang lebih rendah dari ukuran minimal luas hitam
setara yakni < 0,04 mm2 akan luput dari perhitungan karena tidak terdeteksi. Hasil pengujian noda
lembaran yang diuji dapat dilihat pada Gambar 3.
Nilai noda terrendah diperoleh pada penggunaan
enzim sebesar 0,5% yaitu diperoleh sekitar 1000
mm2/m2, sedangkan dengan penambahan surfaktan sebesar 0,5% nilai noda bertambah banyak
yaitu adalah sekitar 1600 mm2/m2.

Ketahanan tarik (tensile) adalah gaya tarik
maksimum persatuan lebar yang di butuhkan untuk memutuskan kertas. Menurut SNI 14-04371998 tentang cara uji ketahanan tarik kertas dan
karton, ketahanan tarik di definisikan sebagai
gaya tarik yang bekerja pada kedua ujung kertas
dan karton, di ukur pada kondisi standar. Faktorfaktor yang mempengaruhi ketahanan tarik (tensile) adalah jumlah dan kualitas ikatan antar serat,
penggilingan, panjang serat, bahan pengisi (filler)
dan fines. Sedangkan semakin panjang serat, ketahanan tariknya semakin tinggi juga, apabila
kandungan bahan pengisi dan fines yang cukup
tinggi maka ketahanan tariknya cenderung menurun, karena di akibatkan ikatan antar serat menjadi berkurang. Ketahanan tarik lembaran kertas
pada arah mesin memiliki nilai ketahanan yang
lebih tinggi jika di bandingkan dengan ketahanan
tarik pada arah silang mesin. Hasil pengujian indeks tarik lembaran yang diuji dapat dilihat pada
grafik dibawah ini. Nilai indeks tarik tertinggi
diperoleh pada penggunaan enzim sebesar 0,5%
yaitu diperoleh sekitar 26 – 27 Nm/g, sedangkan dengan penambahan surfaktan sebesar 0,5%
nilai indeks tariknya yaitu sekitar 24 – 25 Nm/g.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan sitcky dan pitch dengan menggunakan
enzim sebesar 0,5 % menghasilkan nilai derajat
putih, opasitas, indeks tarik dan noda yang lebih
baik dibandingkan dengan menggunakan cara
konvensional.
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PEMANFAATAN PULP TANDAN KOSONG SAWIT (TKS)
SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KERTAS
Jenni Rismijana, Cucu
Balai Besar Pulp dan Kertas,
Jl.Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
Telp. (022) 5202980 ; Fax. (022) 5202871
e-mail: bbpk@bbpk.go.id

OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCHES PULP AS WRITING-PRINTING
PAPER RAW MATERIAL
ABSTRACT
Utilization of oil palm empty fruit bunches bleached pulp resulted from soda (TKS) and sodaanthraquinone (TKS-AQ) cooking processes as raw material for writing-printing papermaking has been
carried out by varying the composition or TKS and TKS-AQ with deinked pulp (DIP). 15% CaCO3
filler, 0.8% AKD sizing agent and 1% cationic starch, based on dry fiber, were added into each fiber
mixture. Then the handsheets of 80 g/m2 grammage were made and tested for their physical and optical
properties. The results showed that the increasing of TKS and TKS-AQ pulp reduced the brightness of
handsheets while it increased the opacity. Meanwhile, the tensile resistance of a mixture of TKS - DIP
was higher than the mixture TKS-AQ and DIP, but in the tearing strength, smoothness, oil penetration
and water absorbance was lower.
Keywords: TKS pulp, TKS-AQ pulp, paper, physical properties, optical properties
INTISARI
Pemanfaatan pulp putih tandan kosong sawit hasil pemasakan proses soda (TKS) dan soda-antraquinon (TKS-AQ) sebagai bahan baku pembuatan kertas budaya telah dilakukan dengan memvariasikan komposisi pulp TKS dan atau TKS-AQ dengan deinked pulp. Terhadap masing-masing komposisi
serat ditambahkan filler CaCO3 15%, bahan sizing AKD 0,8% dan pati kationik 1% terhadap berat
kering serat. Kemudian dibuat lembaran tangan dengan gramatur 80 g/m2. Lembaran yang dihasilkan
diuji sifat fisik dan sifat optiknya. Hasil percobaan menunjukkan semakin tinggi komposisi pulp TKS
maupun TKS-AQ dalam lembaran pada campuran dengan deinked pulp, derajat putih lembaran semakin turun sedangkan opasitas semakin naik. Ketahanan tarik lembaran campuran TKS – deinked pulp
lebih tinggi dari campuran TKS-AQ dan deinked pulp. Sedangkan campuran TKS-AQ dan deinked pulp
menghasilkan lembaran dengan sifat ketahanan sobek, ketahanan lipat, kelicinan, penetrasi minyak dan
daya serap air lebih tinggi dari campuran TKS – deinked pulp. Semakin tinggi komposisi deinked pulp
dalam campuran sifat kekuatan, kelicinan dan daya serap air semakin turun, sedangkan untuk penetrasi
minyak meningkat pada campuran TKS-AQ dan deinked pulp. Komposisi campuran antara deinked
pulp dan TKS-AQ menghasilkan sifat lembaran yang relatif lebih baik dari campuran deinked pulp dan
TKS-soda.
Kata kunci : TKS, deinked pulp, kertas, sifat lembaran.
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PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar ke dua setelah Malaysia. Perkebunan sawit pada tahun 2000 luasnya
mencapai sekitar 5 juta Ha dan sampai saat ini
luas areal perkebunan sawit terus meningkat.
Lokasi tanaman sawit tersebar di pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung dan Kalimantan terutama bagian barat. Di Sumatera utara
33%, Riau 24%, Sumatera selatan 9%, Kalimantan barat 8% dan sisanya tersebar di 12 propinsi
lainnya. Diperkirakan terdapat sekitar 5 juta ton
kering tandan kosong sawit (TKS) per tahun,
jumlah yang berlimpah ini belum dimanfaatkan
secara optimal (3,4).
Penggunaan tandan kosong sawit sebagai bahan baku kertas akan memberikan beberapa keuntungan antara lain :
• Menurunkan biaya produksi karena TKS
merupakan limbah dan lebih murah dari pada
bahan baku kayu
• Menjaga kelestarian hutan tropis karena
ketergantungan terhadap kayu hutan lebih
sedikit.
• Memberikan nilai tambah bagi pabrik kelapa
sawit

Tandan Kosong Sawit (TKS) merupakan limbah dari pabrik kelapa sawit yang tersedia dalam
jumlah besar dan akan meningkat sejalan dengan
bertambahnya penanaman pohon kelapa sawit.
TKS dapat digunakan untuk pembuatan kertas
kraft, selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk
pembuatan pulp putih.
Dari pengamatan terdahulu (4) terdapat perbedaan sifat fisik dan morfologi serat antara
TKS bagian pangkal dengan TKS bagian ujung
(malai). Bagian pangkal mengandung serat dengan panjang rata-rata 1,2 mm, sedangkan bagian
ujung lebih pendek (0,76 mm). Menurut klasifikasi Klemm bagian pangkal termasuk kedalam
kelompok serat pendek sampai sedang jakni
antara 1,0 mm – 2,0 mm, sedangkan diameter
seratnya baik bagian pangkal maupun bagian
ujung termasuk kelompok serat berdiameter kecil sampai sedang (2 µm – 2,5 µm). Serat dengan
kondisi demikian dapat dikatagorikan ke dalam
serat mutu kelas III, serat yang tergolong dalam
kelas ini masih dapat digunakan sebagai bahan
baku untuk pembuatan kertas (1). Komposisi
kimia pulp TKS terlihat seperti dalam Tabel 1.

Tandan kosong sawit ini dapat dijadikan sebagai sumber serat potensial mengingat besarnya
kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk skala
pabrik, dan kandungan selulosanya yang cukup
tinggi sekitar 70% (5). Pembuatan pulp kertas
dari tandan kosong sawit dapat dilakukan dengan
berbagai cara, antara lain proses soda atau sodaantraquinon. Pembuatan kertas umumnya menggunakan bahan baku pulp yang berasal dari kayu,
dengan pemanfaatan pulp tandan kosong sawit
sebagai bahan baku kertas merupakan salah satu
alternatif untuk mengantisipasi penggunaan kayu
yang mulai berkurang sebagai bahan baku pembuatan pulp dan seiring dengan proteksi lingkungan yang semakin ketat.
Untuk melihat seberapa jauh pulp TKS ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan
kertas misalnya untuk kertas budaya, maka dilakukan percobaan skala laboratorium pembuatan lembaran kertas dengan memvariasikan komposisi pulp TKS dengan deinked pulp dari short
white ledger (SWL) bekas.

Tabel 1. Komposisi Kimia Pulp TKS
No.

Komponen kimia

Jumlah (%)

1.

Lignin

22,23

2.
3.
4.
5.
6.
7

Kadar sari
Pentosan
Alfa-selulosa
Holoselulosa
Kadar abu
Kelarutan dalam :
• 1% NaOH
• Air panas
• Air dingin

6,37
26,67
38,76
67,88
6,59
29,96
16,17
13,89

Salah satu jenis kertas adalah kertas budaya
atau kertas halus (fine paper) yaitu jenis kertas
yang banyak digunakan untuk meningkatkan
kebudayaan manusia. Kertas budaya terdiri dari
beberapa macam jenis kertas diantaranya kertas
cetak, kertas tulis, kertas gambar dan lain-lain.
Kertas cetak digunakan untuk keperluan cetakmencetak seperti buku, majalah, koran, novel,
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poster dan lain sebagainya. Jenis kertas cetak dipasaran cukup banyak dan umumnya dibuat dari
pulp kimia putih atau pulp kimia dicampur pulp
mekanis atau dicampur dengan deinked pulp (kertas bekas). Pembuatan kertas cetak mengalami
proses filling (penambahan bahan pengisi/filler),
sizing baik internal maupun eksternal (surface
sizing) untuk meningkatkan mutu cetak (printability) dari kertas tersebut.
Standar Nasional Indonesia membagi kertas
cetak menjadi 3 kelas yaitu kertas cetak A, B
dan C. Kertas cetak A mempunyai mutu paling
baik dan umumnya digunakan untuk mencetak
buku keperluan sekolah dan keperluan lainnya
yang mengutamakan mutu kertas. Kertas cetak
B dengan mutu sedang digunakan untuk mencetak buku bacaan seperti novel dan lain-lain. Sedangkan kertas cetak C dimana mutunya paling
rendah digunakan untuk mencetak majalah dan
keperluan lain yang sejenis

Metoda

BAHAN DAN METODA

Masing-masing pulp TKS-soda, TKS-sodaantraquinon dan deinked pulp digiling secara
terpisah pada beater dengan konsistensi 1,5%
sampai dicapai derajat giling sekitar 300 ml CSF.
Masing-masing pulp TKS yang sudah digiling dicampur dengan deinked pulp seperti tertera pada
tabel 2.
Kedalam campuran serat ditambahkan filler
CaCO3 15%, bahan sizing AKD 0,8% dan pati
kationik 1%. Persen penambahan bahan kimia
berdasarkan berat kering serat. Kemudian stok
dibuat lembaran tangan dengan gramatur 80 g/m2.
Terhadap lembaran basah dilakukan pengempaan
dan pengeringan pada suhu 80 - 90 0C selama ± 5
menit, selanjutnya dilakukan pengkondisian pada
ruang kondisi dengan suhu 23 ± 10°C dan RH
50 ± 2% selama 24 jam, dan dilakukan pengujian
sifat fisik dan optik lembaran. Meliputi ketahanan
tarik, sobek dan lipat, derajat putih, opasitas, kelicinan dan penetrasi minyak..

Bahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan baku yang digunakan pada percobaan ini adalah pulp putih TKS hasil pemasakan
proses soda ((TKS-soda) dan soda-antraquinon
(TKS-soda antraquinon) dengan kondisi pemasakan NaOH 16%, Suhu pemasakan 165 0C, Waktu
pemasakan (2 + 1,5) jam, dan Rasio 4. Serta
deinked pulp hasil proses deinking dari kertas
Sort White Ledger (SWL) bekas.
Bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan lembaran kertas meliputi filler CaCO3, bahan
sizing AKD dan pati kationik.

Hasil analisa pulp TKS-soda dan TKS-soda
antraquinon yang digunakan sebagai bahan baku
pembuatan kertas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Variasi Komposisi Serat
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Tabel 3. Hasil Analisa Pulp TKS
No.

Parameter

1.
2.
3.

Kadar air (%)
Kadar abu (%)
Kadar sari (%)
Alpha selulosa
(%)
( β +ɣ) selulosa
(%)
Pentosan (%)
Kelarutan dalam :
a. NaOH 10%
b. NaOH 18%
DP
KN

4.

TKS-soda(%)

Deinked pulp(%)

5.

0
25
50
75
100

100
75
50
25
0

6.
7.

Deinked pulp(%)

TKS-sodaantaquinon (%)

100
75
50
25
0

0
25
50
75
100
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8.
9.

TKS
soda
7,30
3,24
0,19

TKS-soda
antraquinon
8,05
4,26
0,33

76,62

76,70

19,63

20,70

26,94

27,68

9,85
5,70
8,78
28,89

10,19
7,17
10,44
16,69

Kadar alpha-selulosa kedua jenis pulp TKSsoda maupun TKS-soda antraquinon relatif sama,
untuk kadar abu, kadar sari, (β+ɣ) selulosa serta
pentosan pulp TKS-soda antraquinon lebih besar
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100
98
96

Opasitas (%)

dari TKS-soda. Demikian juga untuk kelarutan
dalam NaOH 10% dan NaOH 18% serta derajat
polimerisasi (DP) TKS-soda antraquinon lebih
besar dari TKS-soda, sedangkan KN TKS-soda
lebih tinggi dari TKS-soda antraquinon. Sifat
lembaran kertas yang dibuat dari campuran pulp
TKS dan deinked pulp dapat dilihat dalam Gambar 1 sampai dengan Gambar 7

94
92
90
88
86

Sifat Optik Lembaran

TS : TKS-Soda

TA : TKS-

Gambar 2. Opasitas Lembaran Kertas
Sifat Kekuatan lembaran
Ketahanan tarik merupakan daya tahan
lembaran kertas terhadap gaya tarik yang bekerja
pada ke dua ujung lembaran kertas. Ketahanan
tarik sebagaimana diketahui dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya panjang serat,
tingkat penggilingan, jumlah dan jenis aditif,
tahap pengempaan dan gramatur atau berat dasar
lembaran. Dari Gambar 3, terlihat ketahanan tarik
dipengaruhi oleh jenis pulp yang digunakan. Pulp
TKS-soda menghasilkan nilai indeks tarik lebih
besar dari pulp TKS-soda antraquinon. Komposisi
deinked pulp dalam lembaran makin banyak, sifat
ketahanan tarik lembaran relatif menurun. Hal ini
dikarenakan deinked pulp merupakan hasil daur
ulang kertas bekas dimana umumnya serat daur
ulang mempunyai sifat kekuatan yang rendah dan
serat yang relatif pendek.
28
27

Infekd tarik (N.m/g)
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Derajat putih (%)
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Antraquinon
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100
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Dari Gambar 1 terlihat, semakin tinggi komposisi pulp TKS-soda maupun TKS-soda antraquinon pada campuran dengan deinked pulp, derajat
putih lembaran semakin turun. Hal ini mungkin
dikarenakan derajat putih dari deinked pulp lebih
tinggi dibanding pulp TKS-soda maupn TKS-soda antraquinon. Sedangkan campuran TKS-soda
antraquinon dengan deinked pulp menghasilkan
lembaran dengan sifat derajat putih yang relatif
lebih tinggi dibanding campuran TKS-soda dan
deinked pulp.
Sedangkan opasitas lembaran kertas meningkat dengan semakin banyaknya komposisi
TKS-soda maupun TKS-soda antraquinon pada
lembaran (Gambar 2). Campuran TKS-soda antraquinon dengan deinked pulp menghasilkan
lembaran dengan sifat opasitas yang lebih tinggi dibanding dengan campuran TKS-soda dan
deinked pulp. Ini dikarenakan pulp TKS-soda
antraquinon mengandung ekstraktif yang masih
lebih banyak dibanding TKS-soda (Tabel 3), sehingga dengan banyaknya partikel dalam lembaran berdampak meningkatnya sifat penyebaran
cahaya (light scattering) akibatnya nilai opasitas
lebih besar

20

TS100 TS 75 TS 50 TS 25

DIP : Deinked pulp

Gambar 1. Derajat Putih Lembaran Kertas

DIP TA 25 TA 50 TA 75 TA
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Gambar 3. Indeks Tarik Lembaran Kertas
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Sedangkan untuk ketahanan sobek (Gambar
4), penggunaan pulp TKS-soda antraquinon
relatif lebih tinggi dari TKS-soda. Seperti juga
pada ketahanan tarik, makin banyak komposisi
deinked pulp dalam lembaran maka terjadi
sedikit penurunan terhadap nilai ketahanan
sobek. Ketahanan sobek sangat dipengaruhi oleh
panjang serat, makin banyak serat panjang, nilai
ketahanan sobeknya makin tinggi.

Penetrasi minyak (detik)

25
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5
0
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100
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Komposisi pulp (%)

Indeks sobek ( mN.m/g)
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: Deinked pulp
: TKS-soda antraquinon

Gambar 4. Indeks Sobek Lembaran Kertas
Kelicinan
Dari Gambar 5 terlihat bahwa campuran TKSsoda-Antraquinon dengan deinked pulp memberikan nilai kelicinan lembaran lebih tinggi dari
pada campuran TKS-soda dengan deinked pulp.
Kandungan deinked pulp makin tinggi dalam
lembaran menurunkan nilai kelicinan lembaran

Penetrasi minyak dan Daya serap air
Seperti halnya kelicinan campuran TKS-sodaAntraquinon dengan deinked pulp memberikan
nilai penetrasi minyak yang lebih besar dari pada
campuran TKS-soda dengan deinked pulp. Demikian pula untuk sifat daya serap air lembaran
(Gambar 7). Kandungan deinked pulp yang makin tinggi dalam lembaran, nilai penetrasi minyak lembaran cenderung meningkat (Gambar 6),
sedangkan untuk nilai daya serap air menurun
(Gambar 7). Nilai penetrasi minyak paling tinggi
untuk campuran TKS-soda antraquinon dengan
deinked pulp diperoleh dari campuran 25% TKSsoda antraquinon dan 75% deinked pulp, sedangkan untuk campuran TKS-soda dan deinked pulp
dari 50% TKS-soda dan 50% deinked pulp.
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Gambar 6. Penetrasi Minyak Lembaran Kertas
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Gambar 5. Kelicinan Lembaran Kertas
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Gambar 7. Daya Serap Air Lembaran Kertas
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KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Dari percoban pemanfaatan pulp tandan kosong sawit sebagai bahan baku pembuatan kertas
halus , dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Derajat putih lembaran semakin tinggi sejalan
dengan makin banyaknya komposisi deinked
pulp dalam lembaran kertas, sedangkan
opasitas lembaran kebalikannya semakin
turun.
2. Ketahanan tarik lembaran kertas campuran
TKS-soda dengan deinked pulp lebih tinggi
dari campuran TKS-soda antraquinon dengan
deinked pulp, sedangkan untuk ketahanan
sobek lebih tinggi campuran TKS-soda
antraquinon dengan deinked pulp dari pada
campuran TKS-soda dan deinked pulp.
3. Semakin banyak komposisi deinked pulp
pada lembaran kertas, sifat ketahanan tarik,
ketahanan sobek lembaran kertas semakin
menurun.
4. Sifat kelicinan lembaran kertas semakin
menurun dengan semakin banyaknya
komposisi deinked pulp pada lembaran,
campuran TKS-soda antraquinon dengan
deinked pulp menghasilkan lembaran dengan
sifat kelicinan lebih tinggi dari campuran
TKS-soda dan deinked pulp, demikian pula
untuk sifat daya serap air lembaran kertas.
5. Campuran TKS-soda antraquinon dan
deinked pulp menghasilkan lembaran dengan
sifat penetrasi minyak lebih tinggi dari
campuran TKS-soda dan deinked pulp, nilai
paling tinggi untuk campuran TKS-soda
antraquinon dengan deinked pulp diperoleh
dari campuran 25% TKS-soda antraquinon
dan 75% deinked pulp, sedangkan untuk
campuran TKS-soda dan deinked pulp dari
50% TKS-soda dan 50% deinked pulp.
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PENELITIAN KOMPOSISI ADESIF KERTAS DEKORATIF PADA
FURNITUR UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN
PERMUKAAN KERTAS TERHADAP JAMUR
Taufan Hidayat, Nina Elyani, Krisna Septiningrum, Ikhwan Pramuaji
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

THE STUDY ON ADHESIVE COMPOSITION TO IMPROVE THE FUNGAL RESISTANCE OF
FURNITURE DECORATIVE PAPER SURFACE
ABSTRACT
Furniture blade consist of decorative paper, adhesive, and particle board. At the surface of paper
of furniture blade, oftenly observed fungi growth. It hes been identified that the fungi growth is probably caused by environment, decorative paper, and clay component in adhesive. All these factors must
be controlled for preventing fungi growth. But the environment and decorative paper are could not be
controlled inside furniture industries. Therefore, fungi preventing is done in process of furnitur production without changed the basic process and equipments. The strategy was done by addition of biocide
in adhesive formulation. The dose and type of biocide has been known from prior research. In this research, the experiments were done to find out the new composition of adhesive as an alternative. The
compositions is varied in term of fillers and resins type, also the type of particle board and decorative
paper. The result of experiments showed that there are some adhesive composition which resist to fungi
growth but fulfill the requirements of furnitur blade.
Keywords : decorative paper, adhesive, furniture, fungi, biocide, particle board
INTISARI
Papan furnitur tersusun dari kertas dekoratif, adesif dan papan partikel. Pada permukaan kertas
papan furnitur, seringkali teramati adanya pertumbuhan jamur. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa
kemungkinan pemicu pertumbuhan jamur ini adalah lingkungan, kertas dekoratif, dan komponen kaolin
pada adesif. Untuk mencegah pertumbuhan jamur, ketiga faktor ini harus dikendalikan. Namun faktor
lingkungan dan kertas dekoratif berada di luar jangkauan industri furnitur untuk mengendalikannya.
Oleh karena itu pendekatan pencegahan pertumbuhan jamur dilakukan pada proses pembuatan papannya, dengan persyaratan awal tidak boleh mengubah proses dan peralatan secara mendasar. Pendekatan
dilakukan dengan menambahkan bahan anti jamur pada formula adesifnya. Dari penelitian terdahulu
telah diketahui bahan antijamur yang sesuai untuk papan furnitur. Selanjutnya pada penelitian ini telah
diteliti komposisi adesifnya yang meliputi resin dan bahan pengisi plus bahan antijamur hasil penelitian
terdahulu. Resin yang diteliti meliputi urea formaldehid dan polivinil asetat, sedangkan bahan pengisinya kaolin, zeolit, dan kalsium karbonat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sejumlah komposisi telah diperoleh adesif yang menghasilkan papan furnitur yang memenuhi syarat mutu dan tahan
jamur.
Kata Kunci : kertas dekoratif, adesif, furnitur, jamur, antijamur, papan partikel
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LATAR BELAKANG
Papan furnitur terbentuk dari papan partikel
dan kertas dekoratif yang direkatkan menggunakan adesif tertentu. Adesif tersebut biasanya resin
dengan tambahan bahan pengisi untuk meningkatkan viskositasnya. Kertas dekoratif yang digunakan bermotifkan pola-pola kayu sehingga
papan furnitur yang dihasilkan persis menyerupai
papan kayu alami.
Komponen adesif yang digunakan berperan
penting dalam menentukan mutu papan furnitur.
Kertas dekoratif bisa melepuh atau mengelupas
dari permukaan dasarnya bila daya rekatnya
kurang baik. Demikian pula permukaan kertas
papan furnitur bisa ditumbuhi jamur bila terjadi
kondisi yang mendukung. Penanganan masalah
pertumbuhan jamur harus dicermati dengan sebaik-baiknya karena bersinggungan langsung
dengan konsumen.
Industri papan furnitur memproduksi papan
tersebut dari papan partikel dan kertas dekoratif
yang sudah siap pakai. Kedua bahan ini dibuat
oleh industri lain secara terpisah, sehingga mutu
bahan hanya dapat dibatasi oleh spesifikasi yang
telah ditetapkan oleh industri furnitur. Sementara
itu adesif diformulasikan sendiri oleh industri
furnitur. Dengan demikian satu-satunya lahan
yang terbuka untuk diteliti oleh industri furnitur
adalah formula adesifnya.
Pada umumnya adesif kertas dekoratif untuk
furnitur dibuat dari urea formaldehid (UF) dan
kaolin sebagai bahan pengisi. Formula ini sudah cukup baik dan ekonomis untuk digunakan
oleh industri furnitur, namun diketahui bahwa
kaolin mengandung unsur-unsur pengotor yang
bisa memicu pertumbuhan jamur. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penambahan
biosida pada adesif bisa menghambat pertumbuhan jamur. Meskipun demikian penelitian masih
perlu diperluas dengan memvariasikan komposisi
adesif baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena
itu penelitian lanjutan komposisi adesif furnitur
harus dilakukan untuk mendapatkan formula
adesif yang bermutu tinggi dan tahan jamur.
Pada
paten
terdahulu
(US
Patent
20060166024), perlakuan untuk meningkatkan
ketahanan jamur dilakukan pada proses pembuatan papan partikelnya, yaitu dengan mencampur
bahan antijamur dengan resin perekat papan partikel. Teknik ini cukup memadai dalam melindungi produk-produk dari papan partikel tersebut
terhadap pertumbuhan jamur. Namun kebanya-
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kan industri furnitur, hanya menerima papan partikel dalam bentuk siap pakai, sehingga perlakuan
pada papan partikel tidak memungkinkan lagi.
Sedangkan bahan anti jamur yang akan digunakan pada penelitian ini akan ditambahkan pada
adesifnya, dengan pertimbangan karena kertas
dekoratif memiliki porositas tertentu, sehingga
bahan antijamur yang ditambahkan dibawah permukaannya bisa merembus ke permukaan luar
sehingga pertumbuhan jamur terhambat.
TINJAUAN PUSTAKA
Papan Panel
Material papan kayu yang biasa digunakan
sebagai bahan furniture antara lain kayu solid
(kayu utuh), kayu lapis (plywood: multiplex, triplex, dll), partikel board, MDF ( Medium Density
Fiberboard ), dan Blockboard (www.pusatfurniture.com). Kayu utuh merupakan kayu yang tidak
dibentuk dari sambungan atau gabungan, kayu
solid yang cukup populer di Indonesia antara lain
kayu jati, sungkai, nyatoh, ramin, dan jati belanda, dll. Harga kayu solid cenderung lebih mahal
dari pada jenis yang lain.
Papan partikel (particle board) adalah papan serat yang merupakan produk kayu olahan
yang terbuat dari partikel kayu, seperti serpihan
kayu atau serbuk gergaji dan resin sintetis atau
adhesive lain yang ditekan (www.en.wikipedia.
org). Papan partikel lebih murah, lebih padat dan
lebih seragam dibandingkan kayu konvensional
maupun plywood serta dapat digunakakan untuk menggantikan kayu maupun plywood ketika
harga lebih penting daripada penampilan dan
kekuatan. Namun demikian PB dapat dibuat lebih menarik dengan mengecat atau menggunakan
lapisan kayu halus yang direkatkan diatas permukaannya. Diantara jenis papan serat yang ada PB
merupakan jenis yang paling ringan dan lemah,
kecuali untuk papan penyekat. Pembuatan papan
partikel dilakukan dengan mencampurkan partikel kayu atau serpihan dengan resin (adhesive)
dan membentuknya menjadi lembaran. Sebelumnya bahan baku tersebut diperkecil ukurannya
sehingga lolos pada ayakan dengan ukuran tertentu. Resin yang telah dicampur dengan partikel
disebar dan diratakan.
Medium Density Fiberboard (MDF) merupakan papan kayu yang terbuat dari campuran
bubur kayu dengan bahan kimia tertentu, cara
pembuatannya mirip dengan kayu partikel. Kayu
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

103

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

MDF merupakan material kayu olahan yang
tidak tahan terhadap air dan kelembaban. Untuk
daerah-daerah yang memiliki kelembaban tinggi,
sebaiknya tidak menggunakan kayu MDF. Selain
MDF terdapat juga jenis fibreboard yang lain
yaitu high-density fiberboard (HDF) atau hardboard. MDF maupun HDF ini memiliki berat
dan kekuatan yang lebih besar daripada papan
partikel. Persyaratan kualitas MDF antara lain
sifat fisik dan mekanik yang mencakup Kerapatan (Density) , Ketebalan (Thickness), Modulus of Repture (MOR), Modulus of Elasticity
(MOE),Kekuatan perekat (Internal Bond) dan
Kelengkungan (Thickness Swelling).
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proses kertas dijenuhi dengan resin kemudian
dikeringkan. Udara yang terkandung dalam lembaran kertas kemudian digantikan oleh resin.
Komposisi kertas dekoratif yang sudah diimpregnasi dapat dilihat pada Tabel 2.1. Produk kertas
dekoratif yang siap pakai sering juga disebut foil,
dimana foil tersebut selanjutnya akan digabung
dengan merekatkannya pada substrat tertentu.
Tabel 1 Komposisi Kertas Dekoratif

Kertas Dekoratif
Kertas dekoratif adalah kertas khusus bermutu tinggi untuk direkatkan pada substrat tertentu
seperti pada papan partikel menggunakan perekat
resin. Tergantung pada penggunaan produk akhir,
kertas ini bisa mengalami berbagai proses lanjutan. Untuk menampakkan warna substrat yang
dilapisinya diperlukan sifat opasitas dari kertas
dekoratif. Pembentukan pola gambar pada permukaan kertas (decorative design), misalnya pola
kayu atau batu, dapat dibentuk melalui proses
cetak gravur. Juga sangat mungkin mengimpregnasi kertas dekoratif dengan resin sintetis atau
melaminasinya dengan bahan tertentu. Produk
akhir hasil pengolahan kertas dekoratif harus
tahan terhadap berbagai pengaruh misalnya cahaya, bahan kimia, dan bahan pembersih, juga
harus tahan goresan mekanis.
Kertas dekoratif dibuat dari bahan dasar pulp
kraft putih bermutu tinggi baik serat panjang
maupun serat pendek. Bahan pengisi yang digunakan bisa mencapai 4 –40%, biasanya dipakai
TiO2 atau pigmen anorganik berwarna. Ketahanan
kertas terhadap air dibentuk dengan penambahan
resin. Gramatur kertas berkisar antara 30–230
g/m2. Tergantung pada kegunaannya, kertas dekoratif dirpoduksi dengan berbagai kualitas termasuk daya serap resin, warna, kekasaran, dan
sebagainya. Pola gambar yang sering dicetakkan pada permukaan kertas dekoratif adalah pola
kayu. Teknologi cetak demikian majunya sehingga tidak mudah membedakan rupa permukaan
kayu dan kertas dekoratif.
Agar tahan terhadap pengaruh luar, kertas dekoratif diimpregnasi dengan resin sintetis, misalnya urea formaldehid, melamin formaldehid,
akrilat, dan fenol. Dalam satu hingga tiga tahap
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(Sumber : Tibor Alpar, 2006)

Cara merekatkan kertas dekoratif pada permukaan substrat bisa dilakukan dengan cara LPL
(Low Pressure Laminate) atau HPL (High Pressure Laminate). Teknik LPL adalah teknik yang
paling sering digunakan, dilakukan dengan cara
melebur resin melamin pada suhu tinggi ke permukaan substrat (misalnya PB atau MDF) kemudian ditekan dalam waktu singkat. Proses LPL
sangat cepat, dan cocok untuk papan furnitur.
Teknik HPL dilakukan dengan cara mengimpregnasi kertas inti dengan resin melamin dan fenol,
kemudian direkatkan pada papan. Produk HPL
cocok untuk bahan lantai.
Adesif (Perekat)
Dewasa ini perekat digunakan dalam berbagai
segi kehidupan dari bidang industri sampai untuk keperluan rumah tangga. Perekat resin sintetis terdiri dari 2 golongan perekat thermosetting
dan perekat thermoplastic. Perekat thermosetting merupakan perekat yang apabila diberikan
panas atau ditambahkan katalisator,atau dengan
menggabungkan kedua cara tersebut, akan berubah menjadi zat yang tidak dapat larut dan tidak
dapat meleleh. Pada perekat thermosetting proses
terbentuknya ikatan dibantu oleh panas, katalis,
atau gabungan panas dan katalis. Selama perubahan tersebut terbentuk persenyawaan dengan be-
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rat molekul tinggi melalui pembentukan ikatan
silang (cross-link). Proses tersebut merupakan
proses yang bersifat irreversible. Reaksi thermosetting dapat terjadi melalui reaksi reaksi polikondensasi. Perekat termoplastik merupakan perekat
yang memiliki sifat melunak apabila dipanaskan
dan kembali menjadi padat apabila suhu diturunkan. Proses ini bersifat reversible jika proses
pembentukannya tidak dipanaskan diatas titikurainya (decomposition point). Perekat jenis ini
pada umumnya terbentuk melalui polimerisasi
adisi, yang mula-mula terbentuk dimer dengan
cara bergabungnya dua monomer atau lebih sehingga terbentuk polimer.
Jenis perekat yang umum dipakai dipakai di
industri adalah Urea Formaldehida dan Fenol
Formaldehida. Perekat Urea Formaldehida dibuat
dengan melarutkan terlebih dahulu urea dalam
formalin yang netral, dalam keadaan agak basa
(pH 8-9) dan dipanaskan dalam refluks. Kemudian pH larutan diturunkan menjadi 5 agar reaksi
polimerisasi dapat berlangsung lebih cepat. Perbandingan antara urea dan formalin adalah 1 : 1-2.
Untuk mempercepat waktu pematangan perekat
urea formaldehida, perlu ditambahkan katalisator
asam.Katalisator yang biasa digunakan adalah
garam amoniak dari asam kuat seperti amonium
klorida, amonium sulfat, atau amonium nitrat.
Selain katalisator, ke dalam perekat urea formaldehida juga ditambahkan bahan pengembang (pengisi). Penggunaan bahan pengisi ini
disamping menghemat biaya, juga dimaksudkan
untuk mendapatkan perekat yang kompak (non
laminating). Bahan pengisi yang sering dipakai
adalah tepung kayu, tepung kedelai, lignin yang
termodifikasi, talc, dan pengisi yang lain kaolin
(clay) dengan jumlah 3 – 18 %.
Salah satu bahan pengisi adesif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah zeolit. Bahan
ini kan ditinjau khusus mengingat zeolit adalah
bahan baru untuk pengisi adesif. Zeolit merupakan senyawa alumino-silikat terhidrasi yang
secara fisik dan kimia mempunyai kemampuan
sebagai bahan penyerap (absorpsi), penukar
kation, dan katalis. Di Indonesia, zeolit termasuk
salah satu bahan galian yang baru diusahakan
dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, penelitian
dan pengembangan pemanfaatan zeolit untuk
berbagai keperluan masih terus dilakukan. Sebaliknya di negara–negara Eropa, Amerika Serikat,
dan Jepang zeolit telah digunakan secara luas di
sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri manufaktur, dan konstruksi.
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Karakteristik Jamur
Secara umum tubuh jamur terdiri dari 2 bagian yaitu miselium dan spora. Miselium terdiri
dari beberapa filamen yang disebut hifa. Ukuran
hifa sekitar 5 – 10 µm. Umumnya, jamur berkembangbiak dengan cara pembelahan sel (Hogg,
2005). Jamur merupakan organisme aerobik obligat yang dapat hidup pada lingkungan yang sangat beraneka ragam dan dapat berasosiasi secara
simbiotik dengan banyak organisme. Kondisi optimum untuk kehidupannya adalah pada kisaran
pH 3,8 – 5,6; suhu 22 – 30°C; kelembaban 60
– 80% dan banyak mengandung substrat organik
(Pelezar, 1986). Jamur merupakan organisme
heterotrof yang hidup dari substrat organik. Substrat organik diperlukan untuk kehidupannya, dan
dapat diperoleh dari komponen-komponen kayu
yang sudah mati, terutama selulosa. Substrat organik diperoleh dengan cara penyerapan (absorption). Dengan cara penyerapan tersebut, molekulmolekul organik diserap dari medium sekitarnya.
Jamur akan mendegradasi substrat organik di luar
tubuhnya dengan cara mensekresikan enzim-enzim hidrolitik ke dalam bahan organik tersebut.
Enzim-enzim tersebut akan menguraikan molekul-molekul organik kompleks menjadi senyawa
yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh
jamur untuk kebutuhan hidupnya. Secara visual, pertumbuhan hifa ini mudah dilihat karena
penampakannya seperti kapas yang mulanya bewarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan
terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis
jamur.
Beberapa jenis jamur mampu mengurai selulosa dan turunannya secara alami, yaitu jamur
selulolitik. Jamur selulolitik mengeluarkan enzim
(C1) yang mampu memisahkan molekul selulosa
di daerah kristalin dan enzim (Cx) yang secara
acak dapat mendepolimerisasi ujung rantai terpisah menjadi glukosa, selubiosa dan oligosakarida. Terdapat banyak jamur pengurai selulosa, dan
salah satunya dari genus Trichoderma. Jamur Trichoderma merupakan jamur tidak sempurna atau
jamur imperfekti yang belum diketahui perkembangbiakan generatifnya. Genus Trichoderma
terdiri dari beberapa spesies seperti : Trichoderma
harzianum, Trichoderma viridae, Trichoderma
koningii, Trichoderma pseudokoningii, Trichoderma aureoviridae, Trichoderma hamantum dan
lain-lain. Spesies lainnya adalah Chrysporium
lignorum, C. Spruinosum, Penicillium funiculosum, Aspergillus sp, dan sebagainya.
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Pengendalian Mikroorganisme pada Furnitur
Pengendalian mikroorganisme perlu dilakukan pada industri furniture untuk mencegah
pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Kegiatan pengendalian ini mencakup segala kegiatan yang dapat menghambat,
membasmi atau menyingkirkan mikroorganisme.
Mikroorganisme dapat disingkirkan, dihambat
atau dibunuh dengan sarana atau proses fisik,
atau bahan kimia. Tersedia berbagai teknik dan
sarana yang bekerja menurut berbagai cara yang
berbeda-beda dan masing-masing mempunyai
keterbatasan sendiri-sendiri di dalam penerapan
praktisnya.
Suatu sarana fisik dapat diartikan sebagai
keaadan atau sifat fisik yang menyebabkan suatu
perubahan. Beberapa contoh sarana fisik ialah
suhu, radiasi dan penyaringan. Suatu proses fisik
ialah suatu prosedur yang mengakibatkan perubahan misalnya sterilisasi, pembakaran dan sanitasi. Suatu bahan kimia adalah suatu substansi
(padat, cair atau gas) yang dicirikan oleh komposisi molekular yang pasti dan menyebabkan
terjadinya reaksi. Beberapa contoh bahan kimia
yang digunakan adalah senyawa-senyawa fenolik, alcohol, klor, iodium dan etilen oksida.
Banyak faktor dan keadaan dapat mempengaruhi penghambatan atau pembasmian mikroorganisme oleh bahan atau proses antimikrobial.
Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan bagi
efektifnya penerapan praktis metode-metode
pengendalian.
Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Konsentrasi atau intensitas zat antimikrobial
2. Jumlah mikroorganisme
3. Suhu
4. Spesies mikroorganisme
5. Adanya bahan organik
6. Kemasaman atau kebasaan (pH)
Cara kerja zat antimicrobial :
1. Kerusakan pada dinding sel
2. Perubahan permeabilitas sel
3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat
4. Penghambatan kerja enzim
5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein
Pengendalian mikroorganisme secara kimia
dapat dilakukan dengan menggunakan bahan
kimia yang dapat menghambat atau mematikan
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mikroorganisme, bahan kimia tesebut berupa bahan kimia yang mengandung unsur logam berat
seperti perak dan tembaga sampai kepada molekul organik kompleks seperti persenyawaan amonium kuartener. Berbagai substansi tersebut menunjukkan efek antimikrobialnya dalam berbagai
cara dan terhadap berbagai macam mikroorganisme.
Biosida adalah bahan kimia, seperti pestisida
yang mampu untuk membunuh makhluk hidup.
Bahan ini biasanya ditambahkan ke dalam sistem untuk mengurangi jumlah mikroorganisme
secara efektif sehingga jumlahnya tidak akan
kembali seperti semula. Pada industri furniture,
biosida adalah bahan yang digunakan mencegah
pertumbuhan jamur yang dapat merusak furniture
saat proses penyimpanan atau saat transport pada
iklim yang lembab.
Ada beberapa jenis biosida yang dapat digunakan, beberapa diantaranya diketahui memiliki
retang yang luas yang dapat mengurangi berbagai
macam mikroorganisme. Biosida pada dasarnya
dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok
yaitu bahan pengoksidasi dan bahan non pengoksidasi.
Kelompok pertama (bahan pengoksidasi) adalah zat yang dapat bekerja secara cepat untuk
mencegah pertumbuhan jamur, namun dapat hilang dengan cepat dan tidak meninggalkan residu
aktif (dikenal sebagai zat yang tidak menghasilkan residu). Contoh zat-zat seperti ini adalah sodium bromida, klorin, klorin dioksida, hidrogen
peroksida dan sodium hipoklorit.
Kelompok kedua (bahan non-pengoksidasi)
adalah zat yang memiliki unsur-unsur jenis baru
yang meninggalkan residu dalam jangka panjang
di permukaan sehingga dapat mencegah pertumbuhan jamur dalam jangka panjang (dikenal sebagai zat yang menimbulkan residu). Contoh zatzat seperti ini adalah Methylene bis-thiocyanate
(MBT), Quaternary ammonium salts, Dibromonitrile-propionamide (DBNPA), Carbamates,
Glutaraldehyde (GDA), dan Chloro-methyl-isothiazolin (CMIT).
METODE PENELITIAN
Tahapan-Tahapan Riset
1. Pengkajian dan studi literatur tentang struktur papan furnitur, parameter mutu, komponen penyusun, dan lain-lain.

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

2. Penyiapan bahan dan alat untuk percobaan
skala laboratorium
3. Pelaksanaan percobaan di laboratorium
4. Evaluasi dan diskusi hasil percoban skala
lab. beserta tindaklanjutnya
5. Penetapan formula adesif furnitur yang paling baik berdasarkan hasil percobaan
6. Rekomendasi
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tahan jamurnya akan ditambahkan biosida hasil
percobaan terdahulu. Untuk uji ketahanan jamur
akan digunakan 3 jenis jamur inokulum yaitu :
jamur Chaetomium globusum, Aspergillus niger,
dan Trichoderma viride.
Tabel 1. Komposisi Adesif yang akan dibuat
adalah sebagai berikut :

Rancangan Riset
Untuk mencegah pertumbuhan jamur pada
papan furnitur, strategi yang dipilih adalah menambahkan bahan kimia pencegah pertumbuhan
jamur (biosida) pada adesif papan furnitur, sehingga pada saat implementasi di pabriknya, proses pembuatan papan furnitur tidak memerlukan
banyak modifikasi.
Adesif terdiri dari komponen resin dan bahan pengisi. Resin yang digunakan bersifat termosetting, akan memberikan daya rekat setelah
perlakuan panas. Ada 2 jenis resin yang akan
diteliti, yaitu Urea Formaldehid (UF) dan Polivinil Asetat (PVAc). Bahan pengisi akan digunakan ada 2 jenis yaitu kaolin dan kalsium karbonat. Sementara itu untuk menambahkan sifat

Urea
Formaldehid
(UF)

Kaolin
CaCO3
Zeolit

Polivinil Asetat
(PVAc)

50 %w

60 % w

50%w

60%w

40 %w

-

K1

-

K2

50%w

K3

-

K4

-

40 %w

-

K5

-

K6

50%w

K7

-

K8

-

40%

-

K9

-

K10

50%

K11

-

K12

-

Diagram Alir Penelitian
Pada diagram berikut pentahapan penelitian
dapat dilihat lebih jelas, berikut jenis-jenis percobaannnya.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Pengujian Ketahanan Jamur
A. Uji Ketahanan Adhesif Terhadap Jamur
I.

Metode Acuan : TAPPI 487 pm 99 Fungus resistance of paper and paperboard
II. Variabel, Perlakuan dan Jumlah Contoh
uji (sesuai dengan desain penelitian yang
telah dibuat)
Variabel Perlakuan		
Jenis adhesive
:
		
Dosis anti jamur
:
Jenis jamur uji
:
Jumlah pengulangan :

V. B.2 Uji ketahanan adhesive terhadap jamur
Uji ketahanan adhesive terhadap jamur
dilakukan sesuai dengan cara pada Gambar
berikut.

12 (duabelas),
jenis K1 – K12
(Tabel 1)
20 ppm
3 (tiga) jenis
3 (tiga)

III. Organisme Uji (Jamur)
No.
Jenis Jamur
1 Aspergillus
niger

Sumber
Laboratorium
Mikrobiologi, Sekolah Ilmu dan
Teknologi Hayati, ITB
C h a e t o m i u m LIPI Biologi, Cibinong
globosum
MikrobiTr i c h o d e r m a Laboratorium
ologi dan Teknologi Bioviride
proses, Teknik Kimia, ITB

2
3

IV. Pembuatan Suspensi Jamur
Pembuatan suspensi jamur untuk uji ketahanan adhesive terhadap jamur dilakukan
dengan cara seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 3. Uji ketahanan adhesive terhadap
jamur
B. Uji Ketahanan Papan Partikel (PB dan MDF)
Terhadap Jamur
I.

Metode Acuan : TAPPI 487 pm 99 – Fungus resistance of paper and paperboard

II. Variabel, Perlakuan dan Jumlah Contoh
uji (sesuai dengan desain penelitian yang
telah dibuat)
Variabel Perlakuan
Jenis adhesive
Dosis anti
jamur
Jenis jamur uji
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: 20 ppm
: 3 (tiga) jenis

Jenis papan

: 2 (dua) jenis; PB dan
MDF

Motif kertas

: 2 (dua) jenis, coklat
muda dan hitam

Jumlah pengulangan

Gambar 2. Pembuatan suspensi jamur

: 11 (sebelas)

: 2 (dua) jenis
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III. Pembuatan Suspensi Jamur
Pembuatan suspensi jamur untuk uji ketahanan papan partikel terhadap jamur dilakukan dengan cara seperti terlihat pada
Gambar 2.
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IV. Uji Ketahanan Papan Partikel Terhadap
Jamur
Uji ketahanan papan partikel terhadap jamur dilakukan sesuai dengan cara pada
Gambar 4 dan 5.

Gambar.4. Uji Ketahanan Papan Partikel PB terhadap Jamur

Gambar 5 Uji Ketahanan Papan Partikel MDF terhadap Jamur
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Percobaan Adesif
Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan
tentan rencana penelitian dengan nara sumber
dan para staf produksi industri furnitur di Bogor, maka ada sedikit perubahan berkaitan den-

gan jenis adesif yang digunakan. Perubahan itu
adalah penggantian Melamin Formaldehid (MF)
dengan Polivinil Asetat (PVAc).
Selanjutnya ada 2 komposisi yang direncanakan ternyata harus diubah, karena fakta dilapangan menunjukkan komposisi tersebut sulit direalisasi. Selengkapnya hasil percobaan adesif
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Percobaan Adesif
Kode

Komposisi

Pengamatan

K1

Kaolin 40%, UF 60 %, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas baik, aplikasi ke
papan mudah

K2

Kaolin 40%, PVAc 60 %, K 20 ppm

Komposisi ini tidak dapat direalisasi karena campuran
terlalu padat

K2M

Kaolin 15,34%, PVAc 60%, K 6 ppm

Modifikasi K2 supaya campuran tidak terlalu padat,
aplikasi ke papan bisa

K3

Kaolin 50%, UF 50%, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas terlalu tinggi, aplikasi
ke papan masih bisa

K4

Kaolin 50%, PVAc 50%, K 20 ppm

Komposisi ini tidak dapat direalisasi karena campuran
terlalu padat

K4M

Kaolin 27,44%, PVAc 60%, K 20 ppm

Modifikasi K4 supaya campuran tidak terlalu padat,
aplikasi ke papan bisa

K5

CaCO3 40%, UF 60%, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas baik, aplikasi ke
papan bisa

K6

CaCO3 40%, PVAc 60%, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas tinggi, aplikasi ke
papan sulit

K7

CaCO3 50%, PVAc 50%, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas baik, aplikasi ke
papan mudah

K8

CaCO3 50%, PVAc 50%, K 20 ppm

Warna campuran cream, viskositas tinggi, aplikasi ke
papan sulit.

K9

Zeolit 40%, UF 60%, K 20ppm

Warna abu-abu gelap, viskositas baik, aplikasi ke papan
mudah

K10

Zeolit 40%, PVAc 60%, K 20 ppm

Warna abu-abu muda, viskositas sangat tinggi, tapi
aplikasi ke papan masih bisa

K11

Zeolit 50 %, UF 50 %, K 20 ppm

Warna abu-abu gelap, viskositas baik, aplikasi ke papan
mudah

K12

Zeolit 50 %, PVAc 50%, K 20 ppm

Warna abu-abu muda, viskositas sangat tinggi, aplikasi
ke papan sulit

Pengamatan Papan Panel
Pada percobaan ini digunakan 2 macam papan
partikel yaitu Particle Board (PB) dan Medium
Density Fiberboard (MDF). Selai itu kertas
dekoratif yang digunakan juga terdiri dari dua
macam, yaitu warna coklat dan warna hitam.
Pengamatan terhadap papan yang dilakukan
meliputi pengamatan daya tahan melalui pemo-
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tongan dan pemboran, daya rekat kertas dekoratif
terhadap papan partikel, dan daya tahan simpan
dalam kondisi di dalam ruangan dan di luar ruangan dibawah panas matahari.Hasil pengamatan
umumnya menunjukkan bahwa kualitas papan
panel yang dibuat telah memenuhi syarat. Sedikit
perubahan yang terjadi hanya saat papan panel
mengalami perlakuan panas matahari, suatu
kondisi yang sangat ekstrim untuk produk furnitur.
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Tabel 4. Hasil Pengamatan Papan Panel
kode sampel

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF
PB
MDF

K11

K12

PB
MDF
PB
MDF

durabilitas
bor
potong
A (kuning) bagus
bagus
B (hitam) bagus
bagus
A (kuning) bagus
bagus
B (hitam) bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
bagus
bagus
B
bagus
bagus
A
kurang bagus terkelupas sedikit
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

bagus
bagus
bagus
bagus
bagus
bagus
bagus

-

(kgf/25mm)
> 3,95
> 4,5
> 4,75
> 3,75
> 4
> 4,5
> 3,5
> 4
> 3,75
> 4
> 4,25
> 4,25
> 4
> 3,5
> 3,5
> 4
> 4,25

bagus
terkelupas sedikit
bagus
bagus
bagus
bagus
bagus
-

Untuk adesif komposisi K12, papan panel
tidak dapat direalisasikan karena sifat adesifnya
yang sangat kental dan memadat dengan cepat.
Oleh karena itu tidak diperoleh hasil pada pengamatan papan panelnya.
Pengujian Ketahanan Jamur
Tahapan pertama uji jamur dilakukan untuk
berbagai komposisi adesif. Tahapan ini menjadi

> 3,75
> 4,75
> 3
> 4,75
> 4,25
> 4,75
> 4
-

daya rekat
keterangan
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
terkelupas kemudian
putus ditengah
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
tidak terkelupas
-

penyimpanan (21 hari)
panas matahari
suhu kamar

tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
mengelupas sedikit
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
mengelupas sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit
mengelupas sedikit

tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah

mengelupas sedikit
mengelupas sedikit
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
melengkung sedikit
melengkung sedikit

tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah
tidak berubah

-

-

penentu dilanjutkannya atau tidak penggunaan
adesif tersebut pada percobaan berikutnya yaitu
pembuatan papan panel. Hasil pengujian adesif
ternyata menunjukkan bahwa semua komposisi
adesif bersifat tahan jamur. Pada tahapan pembuatan papan panel, satu komposisi adesif (K12)
tidak dapat diaplikasikan. Sehingga tidak dapat
diamati ketahanan jamurnya. Hasil uji ketahanan
jamur juga seluruhnya menunjukkan bahwa papan panel bersifat tahan jamur.
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Tabel 5. Contoh Hasil Pengamatan Ketahanan Jamur
Judul
Jenis Adhesif
Organisme uji
Waktu pengamatan
Pengulangan
Hari ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ket:
+
++
+++
++++

K1
-

Uji Ketahanan Adhesif terhadap Jamur
K1-K8
Aspergillus niger
7-21 hari
3 kali
K2
-

K3
-

K4
-

tidak ada pertumbuhan jamur uji
ada pertumbuhan jamur uji
spora jamur mulai tumbuh (spora berwarna hitam pekat)
spora jamur mulai menyebar di permukaan medium
spora jamur telah tersebar merata di permukaan medium

Papan panel terbuat dari 2 macam papan partikel, 2 macam kertas dekoratif, dan 12 komposisi
adesif. Oleh karena itu data pengamatan jumlahnya cukup banyak, dan tabel di atas mewakili salah
satunya. Sampai hari ke 21, sesuai standar uji
ketahanan jamur, untuk perlakuan di atas nampak
bahwa semua papan panel bersifat tahan jamur.
Meskipun bahan antijamur dicampurkan dalam
adesif, dan adesif ini berada dibawah permukaan kertas dekoratif pada papan panel, namun
efek tahan jamur tetap terjadi berkat adanya sifat
porositas kertas dekoratif , sehingga bahan antijamur dapat bermigrasi secara perlahan-lahan ke
permukaan furnitur dalam jangka waktu lama.
Hal inilah yang mampu menghambat pertumbuhan jamur pada permukaan furnitur.
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Jenis Adhesif
K5
K6
-
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K7
-

K8
-

Kontrol (-) Kontrol (+)
+
+
+
++
++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

Kontrol (-) medium steril tanpa inokulasi jamur
Kontrol (+) medium steril dengan jamur
Kesimpulan: adhesif K1-K8 tahan terhadap jamur A. niger

KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa komposisi adesif tidak dapat direalisasikan sesuai rencana, karena ternyata ada
beberapa komposisi yang viskositasnya terlalu
tinggi sehingga akan sulit diaplikasi ke pembuatan papan panel. Beberapa perubahan komposisi
telah dilakukan untuk mendapatkan adesif yang
tidak terlalu kental. Semua komposisi adesfi
memperlihatkan sifat ketahanan jamur sesuai
standar uji. Ini berarti, adesif bisa digunakan pada
proses selanjutnya yaitu pembuatan papan panel.
Papan panel yang dibuat dari komposisi adesif
di atas, hampir seluruhnya memenuhi syarat sebagai papan furnitur, bahkan dalam kondisi yang
sangat ekstrim, yaitu perlakuan dengan di luar ru-
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angan dengan panas matahari, papan panel hanya
sedikit terkelupas dan sedikit melengkung.
Seperti halnya pada adesif, hasil uji ketahahan
jamur menunjukkan bahwa semua papan panel
yang dibuat sesuai rencana percobaan memperlihatkan sifat tahan jamur yang sangat baik.
Dengan demikian, sementara dapat disimpulkan
bahwa papan panel hasil percobaan telah memenuhi syarat furnitur dan tahan jamur.
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SOLIDIFIKASI SLUDGE DEINKING DAN FLY ASH BATU BARA
DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENIMBUNAN
DI LANDFILL
Krisna Adhitya W., Sri Purwati, Saepulloh, Toni Rachmanto
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
e-mail : bbpk@bppk.go.id

SOLIDIFICATION OF DEINKING SLUDGE AND COAL FLY ASH
IN EFFORT TO MEET LANDFILL DISPOSAL REGULATION
ABSTRACT
According to PP No. 85- 1999, deinking sludge and coal fly ash are classified as hazardous waste
that have to be treated before disposed in landfill. Solidification is an alternative treatment to prevents
hazard materials release to the environment. In solidification, pollutants from sludge have stable and
strong monolith structure. Based on Kep-03/Bapedal/09/1995, solidification product has to meet regulation by passing TCLP test, compressive strength test, and paint filter test. In solidification, setting agents
(cement, clay, and lime stone) and mixing materials are used. The research is conducted to find solidification combination formula of deinking sludge and coal fly ash that pass compressive strength test
(>1 Kg/cm2) and paint filter test so it can be disposed in landfill. The concrete made from cement and
aggregate (50% deinking sludge and 50% fly ash) on range combination 1:11 -1:20. In addition, based
on pozzolanic characteristic of fly ash, concretes without cement are made. The results showed that
solidification products with combination 1:11 - 1:20 have compressive strength that exceed regulation
and pass paint filter test, so it can be recommended combination above 1:20 to maximize use of wastes
(deinking sludge and fly ash) as much as possible and minimize portland cement used. Combination of
50% deinking sludge and 50% coal fly ash without portland cement addition has big enough compressive strength and meet requirement, so it is mean that solidification process can be applied without cement addition. In economic aspect, it is an advantage for industry.
Keywords : deinking sludge, fly ash, solidification, landfill
INTISARI
Berdasarkan PP No 85 tahun 1999, sludge deinking dan fly ash batubara termasuk kedalam katagori limbah B-3 yang diharuskan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dapat ditimbun di landfill.
Proses solidifikasi adalah adalah salah satu pengolahan untuk mencegah tersebarnya kandungan bahan
B-3 limbah ke lingkungan. Polutan yang ada pada sludge diikat secara fisik membentuk massa monolit
dengan struktur yang stabil dan kuat. Berdasarkan Kep-03/Bapedal/09/1995, hasil solidifikasi harus memenuhi persyaratan uji TCLP, uji kuat tekan, dan uji paint filter. Dalam rangka proses solidifikasi suatu
produk, umumnya digunakan bahan-bahan pengikat seperti semen, kapur, tanah liat, dan juga bahan
pencampur seperti pasir, gypsum, lempung, dan abu terbang (fly ash). Penelitian ini mencoba menemukan formulasi solidifikasi kombinasi fly ash batubara dan sludge deinking yang memenuhi persyaratan
kuat tekan (> 10 ton/m2) dan uji paint filter sehingga dapat ditimbun di landfill. Penelitian ini dilakukan
dengan variasi perbandingan semen terhadap agregat (50% fly ash dan 50% sludge deinking) mulai dari
1:11 sampai dengan 1:20, selain itu juga dilakukan formulasi sludge deinking dan fly ash batubara tanpa
menggunakan semen, berdasarkan pertimbangan sifat pozzolan yang dimiliki fly ash sebagai pengganti
semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi 1:11 s/d 1:20 memiliki nilai kuat tekan hasil
yang jauh melebihi persyaratan dan lolos uji paint filter. Atas dasar tersebut dapat disarankan penggunaan komposisi diatas 1:20 dalam rangka menyerap limbah (sludge deinking dan fly ash batubara)
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sebanyak mungkin dan menekan sebesar mungkin penggunaan semen. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa tanpa semen ternyata kombinasi 50% sludge deinking dan 50% fly ash batubara masih
memiliki nilai kuat tekan yang cukup besar dan memenuhi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa
aplikasi proses solidifikasi di lapangan memungkinkan dapat dilakukan hanya dengan campuran limbah
tanpa menggunakan semen sehingga dari aspek ekonomis sangat menguntungkan industri.
Kata Kunci: sludge deinking, fly ash batubara, solidifikasi, landfill
PENDAHULUAN
Penanganan limbah padat merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi industri
pulp dan kertas. Penanganan limbah padat yang
kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap lingkungan. Limbah padat
pada industri pulp dan kertas dapat berasal dari
berbagai sumber seperti unit bahan baku, unit
CRP (Chemical Recovery Plant), unit persiapan
stock, unit IPAL berupa sludge dan juga dapat
berasal dari unit power plant berupa fly ash dan
bottom ash.
Jenis bahan baku yang digunakan dapat mempengaruhi volume limbah padat yang dihasilkan.
Industri kertas yang menggunakan serat sekunder
sebagai bahan baku dapat menghasilkan sludge
dengan volume 2 sampai 4 kali lebih banyak
dibandingkan dengan yang menggunakan bahan
baku virgin pulp sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Demikian pula pada unit
power plant, jumlah limbah padat fly ash yang dihasilkan tergantung dari jenis bahan bakar yang
digunakan. Industri pulp dan kertas termasuk
industri yang membutuhkan energi cukup be-

sar. Limbah fly ash yang dihasilkan dari industri
kertas yang menggunakan bahan bakar batu bara
berkisar antara 0,5-2% dari kapasitas produksi.
Pemanfaatan kembali kertas bekas merupakan
wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Penggunaan kertas bekas (waste paper) ini
dapat mendukung program konservasi hutan karena dapat mengurangi jumlah pohon yang harus
ditebang untuk dijadikan virgin pulp. Makin
tingginya permintaan terhadap kertas menjadi
pendorong dilakukannya proses daur ulang terhadap kertas bekas yang konsekuensinya adalah
proses penghilangan tinta yang kemudian disebut dengan proses deinking. Kandungan logam
berat yang terdapat pada sludge deinking berasal dari tinta atau pewarna yang bersifat toksik,
maka sludge deinking termasuk limbah B3 yang
harus ditangani secara cermat agar tidak menjadi
masalah ketika dibuang di lingkungan. Menurut
Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999, sludge
deinking dan fly ash batubara termasuk kedalam
katagori limbah B3 sehingga memerlukan penanganan yang cermat, efektif dan hati-hati yang
juga telah diatur dalam Kep-03/Bapedal/09/1995.

Tabel 1. Daftar Limbah B3 dan Sumber yang Spesifik Terkait dengan Industri Pulp dan Kertas
Kode Limbah
D.212

Jenis Industri/Kegiatan
Kegiatan yang berkaitan
dengan tinta, termasuk
proses deinking pada
pabrik kertas

Sumber Pencemaran

Uraian Limbah

IPAL yang mengolah
Sludge dari IPAL atau
effluent dari proses yang sludge terkontaminasi
berhubungan dengan tinta tinta

D.223

Pembakaran batubara
PLTU yang menggunakan
yang digunakan untuk
bahan bakar batubara
pembangkit listrik

D.241

Pengoperasian
incinerator limbah

Proses insinerasi limbah

Fly ash dan bottom ash
(yang memiliki kontaminan diatas standar limbah
B3)
Fly ash dan bottom ash
Residu pengolahan flue
gas

Sumber: PP No.18 tahun 1999
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Kep-03/Bapedal/09/1995 menyatakan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) adalah proses untuk mengubah jenis , jumlah, dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak
berbahaya dan/atau tidak beracun dan atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan/atau
memungkinkan agar limbah B3 dimanfaatkan
kembali (daur ulang). Proses pengolahan limbah
B3 dapat dilakukan secara pengolahan fisika dan
kimia, stabilisasi/solidifikasi, dan insinerasi. Pilihan perlakuan tersebut dipersyaratkan sebelum
sludge tersebut ditimbun di landfill. Penggunaan
insinerator dapat menurunkan volume material
yang harus dibuang ke landfill serta dapat dilakukan recovery energi dari sludge yang dihasilkan,
tetapi penggunaan insinerator ini juga memiliki
kekurangan. Emisi dari sludge yang dibakar dapat menjadi permasalahan pencemaran udara.
Sludge selain mengandung bahan organik juga
cenderung memiliki kadar nitrogen, sulfur dan
abu yang tinggi. Sludge deinking memiliki kadar
nitrogen yang tinggi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan emisi NOx,
selain itu pembakaran deinking sludge juga dapat
melepaskan sulfur dioksida ke udara sehingga
apabila tidak dilakukan penanganan yang benar,

yang terjadi adalah pemindahan permasalahan
dari tanah ke udara.
Kep-04/Bapedal/09/1995 menyatakan bahwa
penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus dilakukan secara tepat, baik tempat,
tata cara maupun persyaratannya. Walaupun limbah B3 yang akan ditimbun tersebut sudah diolah
(secara fisika, kimia, dan biologi) sebelumnya,
tetapi limbah B3 tersebut masih dapat berpotensi
mencemari lingkungan dari timbunan lindinya.
Untuk mencegah pencemaran dari timbunan lindi
, maka limbah B3 tersebut harus ditimbun pada
lokasi yang memenuhi persyaratan. Tujuan dari
penimbunan limbah B3 di tempat penimbunan
(landfill) adalah untuk menampung dan mengisolasi limbah B3 yang sudah tidak dimanfaatkan
lagi dan menjamin perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dalam jangka
panjang.
Landfill yang digunakan untuk menampung
limbah padat seperti sludge deinking dan fly ash
batubara yang termasuk limbah B3 harus memenuhi persyaratan rancang bangun/desain sesuai
dengan penetapan kategori landfill yang mengacu
sesuai ketentuan yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Total Kadar Maksimum Limbah B3 Yang Belum Terolah dan Tempat Penimbunannya
Total kadar maksimum
(mg/kg berat kering)

Bahan Pencemar
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Zinc

Kolom A
50
2500
1000
3000
1000
5000

Jika ≥ kolom A : Tempat Penimbunannya di Landfill katagori I
Jika < kolom A : Tempat Penimbunannya di Landfill katagori II
Jika ≤ kolom B : Tempat Penimbunannya di Landfill katagori III
Sumber: Lamp. Kep.04/Bapedal/09/1995, bagian dari tabel 2

Solidifikasi adalah pengubahan sifat fisik
dan kimiawi sludge deinking sebagai limbah B3
dengan cara penambahan/pencampuran bahan
seperti pasir atau fly ash dan juga dengan bahan
pengikat seperti semen sehingga menjadi bahan
yang kompak dan lebih padat. Proses solidifikasi
ini mencegah tersebarnya kandungan bahan B3
pada limbah ke lingkungan. Polutan yang ada
pada sludge diikat secara fisik membentuk massa

116

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Kolom B
5
250
100
300
100
500

monolit dengan struktur yang stabil dan kuat.
Hujan atau air tidak dapat membawa atau melarutkan kandungan polutan yang ada pada sludge
yang telah mengalami solidifikasi sehingga bisa
disebut bahwa solidifikasi merupakan sebuah
cara yang relatif efektif untuk mencegah agar
limbah B-3 yang dibuang di landfill tidak sampai terlindikan karena terjadi pengikatan partikel
pencemarnya secara fisik.
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Deinking Sludge
Deinking merupakan sebuah proses fisik dan
kimia yang terjadi melalui proses pencucian dan
pengadukan untuk memisahkan serat kertas bekas dari bahan pewarna, tinta, dan toner untuk
diproses menjadi kertas kembali. Proses deinking
yang dikenal saat ini adalah flotation deinking
dan wash deinking. Pada floatation deinking, tahap pertama yang dilakukan adalah proses pulping kertas bekas dengan penambahan deinking
agent. Tahap berikutnya adalah flotasi, dimana air
dilewatkan pada flotation chamber pada suhu 4555oC dan partikel tinta yang telah terpisah dari
selulosa kemudian menempel pada gelembunggelembung udara membentuk lapisan busa pada
bagian atas chamber yang kemudian dapat dihilangkan dengan mudah. Proses pembuatan kertas
dari bahan kertas bekas menghasilkan deinking
sludge dalam jumlah besar sebanyak 234 kg per
ton kertas bila dibandingkan industri kertas kraft
sebesar 58 kg per ton (Scott, 1995).
Komposisi dari deinking sludge bervariasi tergantung dari sumber kertas bekas yang digunakan dan proses deinking yang dilakukan. Kandungan karbon dalam deinking sludge terdapat
secara konsisten dalam jumlah yang tinggi, sementara kandungan nitrogen dan fosfor berada
dalam jumlah yang relatif rendah (Fierro et all,
1997). Sedangkan kandungan logam berat dalam
deinking sludge umumnya berupa logam Cd, Cu,
Pb, Ni merupakan kontaminan yang termasuk
kategori limbah B3.
Fly Ash
Fly ash batubara merupakan bagian mineral
dari batubara berupa partikel halus yang tidak terbakar pada proses pembakaran batubara. Fly ash
didominasi oleh oleh silikat (SiO2) dan alumina
(Al2O3) dan susunan kimianya bervariasi tergantung sumber batu bara yang dibakar. Dalam persyaratan teknis pengolahan limbah berbahaya dan
beracun,pada proses solidifikasi/stabilisasi, abu
terbang (fly ash)dapat dijadikan sebagai aditif ,
yaitu sebagai bahan pencampur seperti halnya
dengan gypsum, pasir dan lempung.
Fly ash mengandung logam-logam berat seperti cadmium (Cd), chromium (Cr), cupper (Cu),
lead (Pb), nickel (Ni), dan zinc (Zn) yang juga
perlu mendapat perhatian. Berdasarkan PP No.18
tahun 1999, fly ash batubara juga termasuk lim-

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

bah B3, sehingga dalam penimbunannya di landfill juga memerlukan pengolahan terlebih dahulu.
Menurut SNI S-15-1990-F tentang spesifikasi
abu terbang sebagai bahan tambahan untuk campuran beton, abu batubara (fly ash) digolongkan
menjadi 3 jenis, yaitu :
• Kelas F : Abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari pembakaran batubara jenis antrasit
dan bituminous.
• Kelas C : Abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis lignite
dan subbituminous.
• Kelas N : Pozzolan alam, seperti tanah diatome, shale, tufa, abu gunung berapi atau pumice.
Fly ash ini merupakan pozzolan, yaitu material yang mengandung silika atau alumina yang
memiliki sedikit cementitious value tetapi dengan
perlakuan dan kelembaban yang tepat dan juga
reaksi dengan kapur dan air akan menghasilkan
bahan yang memiliki sifat semen. Ketika bercampur dengan kapur, beton yang mengandung fly
ash akan bersifat lebih kuat, lebih awet dan lebih
tahan terhadap chemical attack. Selain itu fly ash
juga memiliki sifat hard and round sehingga
memiliki ball bearing effect yang memungkinkan
pembuatan beton dapat dilakukan dengan menggunakan air lebih sedikit (penghematan 2-10%).
Keuntungan utama penggunaan fly ash pada beton tidak hanya mengurangi jumlah kapur (kalsium hidroksida) yang dihasilkan, tapi juga proses
yang terjadi dapat menghasilkan calcium silicate
hydrate (CSH) yang mempunyai ikatan yang paling kuat dan tahan lama pada beton.
Berdasarkan sifat-sifat fly ash tersebut, maka
pemanfaatan fly ash ini mempunyai banyak keuntungan bagi lingkungan, diantaranya adalah dapat
mengurangi beban pencemaran di landfill .Pemanfaatan yang lebih komersial dapat diarahkan
untuk bahan substitusi pada pembuatan produk
semen dan bahan bangunan.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sludge deinking dari industri kertas, abu
batu bara (fly ash) dari power plant indutri tekstil,
dan semen portland.
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Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya,
• Alat Press
• Peralatan gelas
• Kontainer
• Filter mesh 60
• Cetakan dengan dimensi panjang, lebar, dan
tinggi masing-masing 5 cm
• Ring Stand dan Ring
Metode Penelitian
•

Tahapan penelitian diawali dengan melakukan
karakterisasi terhadap sludge deinking dan fly ash
batubara. Komponen cemaran logam berat dalam
sludge deinking dan fly ash dianalisa dan dibandingkan dengan baku mutu katagori landfill menurut Kep.04/Bapedal/09/1995.
•

Perlakuan Solidifikasi

Perlakuan solidifikasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1, sementara komposisi
perbandingan yang digunakan dalam penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Karakterisasi Limbah

Gambar 1. Diagram Penentuan Komposisi
Tabel 3. Komposisi Campuran Adonan Penelitian
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Perlakuan-perlakuan diatas dicetak dalam
bentuk kubus dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 5cm, dan tinggi 5cm yang kemudian dicetak
dan dipress dengan menggunakan alat cetak.

pada ASTM 109-93, sementara uji paint filter
mengacu pada metode 9095B SW-846.

Uji Hasil Solidifikasi

Sludge deinking yang diambil berasal dari
industri kertas yang memproduksi kertas koran
dari bahan baku kertas bekas, sementara fly ash
batubara diambil dari power plant industri tekstil
di Kabupaten Bandung. Data mengenai karakteristik deinking sludge dan fly ash dapat dilihat
pada tabel 4 dan tabel 5.

Uji kuat tekan dilakukan terhadap bahan campuran hasil solidifikasi dalam rangka untuk mengetahui kekuatan struktur limbah dalam menahan
beban. Persyaratan hasil solidifikasi sludge yang
dapat dibuang di landfill adalah 10 ton/m2 atau 1
kg/cm2. Uji kuat tekan yang dilakukan mengacu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Karakteristik Logam Berat pada Sludge Deinking
Logam berat

Satuan

Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Cupper (Cu)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Konsentrasi
Sludge Deinking
3,28
28,11
202,1
71,08
3¸72
65¸65

Baku Mutu
Kolom A
50
2500
1000
3000
1000
5000

Kolom B
5
250
100
300
100
500

Sumber : Soetopo, 2004

Tabel 5. Karakteristik Logam Berat pada Fly Ash Batubara
Logam berat

Satuan

Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Cupper (Cu)
Lead (Pb)
Nickel (Ni)
Zinc (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Konsentrasi
Fly Ash
2,02
25,18
19,43
tt
26,81
105,82

Baku Mutu
Kolom A
50
2500
1000
3000
1000
5000

Kolom B
5
250
100
300
100
500

Sumber : Purwati, 2006

Berdasarkan data analisa logam dari 6 parameter dominan yang terkandung dalam sludge
deinking (Tabel 4) menunjukkan bahwa konsentrasi logam Cu lebih kecil dari kolom A, tetapi
lebih besar dari kolom B. Walaupun parameter
lain memberikan nilai lebih kecil dari kolom B,
namun sludge deinking yang belum diolah ini
harus dibuang di landfill kategori II. Berdasarkan data karakteristik logam berat pada fly ash

batubara diatas, fly ash batubara yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsentrasi
logam berat yang konsentrasinya sesuai untuk
penimbunan di landfill katagori III, yaitu yang
persyaratannya lebih kecil dari kolom B. Hal ini
menunjukkan bahwa sludge deinking memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya. tetapi Kep-03/Bapedal/09/1995 menyatakan
bahwa sebelum sludge tersebut di timbun di land-
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fill, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu
dalam rangka menstabilkan pencemar yang ada
di dalam sludge, pengolahan tersebut yang dilakukan dalam penelitian ini adalah solidifikasi.
Fly ash merupakan limbah B3, tetapi berdasarkan
Tabel 6, fly ash memiliki potensi untuk menggantikan semen. Semen Portland dibentuk terutama
dari bahan kapur (CaO), silica (SiO2), alumina
(Al2O3), dan oksida besi (Fe2O3). Berat bahan
kombinasi dari total 4 oksuda tersebut kira – kira
90% dari berat semen, karenanya dikenal sebagai
unsur utama atau major oxides di dalam semen,
berdasarkan data tersebut, fly ash memiliki cementious value. Kandungan unsur-unsur makro
fly ash yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Kandungan Unsur-Unsur Makro Fly
Ash (% berat)
Oksida
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
TiO2
LiO

Kelas F
46-57
18-29
6-16
1.8-5.5
0.7-2.1
1.9-2.8
0.2-1.1
0.4-2,9
1-2
0.6-4.8

komposisi campuran semen, sludge deinking dan
fly ash batubara sesuai dengan komposisi pada
tabel 3. Dari wujud fisik setelah tahap pencetakan tampak bahwa penggunaan sludge deinking
pada cetakan berpengaruh terhadap warna kubus
cetak. Kubus cetak yang menggunakan komposisi sludge deinking yang lebih banyak memiliki
warna yang lebih terang / lebih putih jika dibandingkan dengan cetakan yang hanya menggunakan
fly ash dan semen.
Analisa kuat tekan dilakukan di laboratoriun
Dari hasil uji kuat tekan terdapat masing-masing
komposisi didapatkan nilai seperti berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Kuat Tekan
Komposisi
(50% Sludge : 50:% Fly ash)
Tanpa semen
1 : 11 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 12 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 13 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 14 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 15 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 16 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 17 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 18 (50% Sludge: 50% Fly ash)
1 : 20 (50% Sludge: 50% Fly ash)

Pengeringan
28 Hari
(kg/cm2)
22
45
33
37
35
31
29
24
23
18

Sumber: IPB, 2003

Sumber: Hasil Pengujian, 2010

Fly ash merupakan limbah B3 dan memeiliki
potensi untuk menggantikan semen. Semen Portland dibentuk terutama dari bahan kapur (CaO),
silica (SiO2), alumina (Al2O3) dan oksida besi
(Fe2O3). Berat bahan kombinasi dari total 4 oksida tersebut kira-kira 90% dari berat semen, karenanya dikenal sebagai unsur utama atau major
oxide didalam semen, sehingga berdasarkan data
tersebut, fly ash memiliki cementious value.
Sludge deinking yang digunakan berwarna
kecoklatan dengan bentuk sebagian besar sudah
menggumpal. Sludge deinking tersebut dihomogenkan ukurannya terlebih dahulu sebelum dicampur dengan fly ash dan semen. Bentuk sludge
yang menggumpal terlebih dahulu digerus. Tujuannya agar supaya kontak dengan semen sebagai bahan pengikat lebih optimal.
Setelah sludge deinking homogen ukurannya,
maka proses pencampuran dilakukan dengan

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan
bahwa secara keseluruhan, komposisi-komposisi
yang dicoba dalam penelitian ini setelah mengalami proses pengeringan selama 28 hari ternyata memiliki nilai kuat tekan yang jauh melebihi
persyaratan kuat tekan yang diatur oleh Kep-03/
Bapedal/09/1995 yaitu 10 ton/m2 = 1 kg/cm2 sehingga semua komposisi yang digunakan dalam
penelitian ini telah memenuhi persyaratan kuat
tekan. Mengingat kuat tekan yang dipersyaratkan
hanya 1 kg/cm2 , maka komposisi perbandingan
semen dan campuran (fly ash dan sludge deinking) dapat terus ditingkatkan melebihi komposisi
1:20 yang berarti akan memperbanyak konsumsi
limbah (sludge deinking dan fly ash) dan mengurangi konsumsi semen. Dari hasil pengujian
diatas juga dapat dilihat bahwa komposisi yang
hanya terdiri dari campuran fly ash batubara dan
sludge deinking (perbandingan 50% : 50%) ternyata memiliki nilai kuat tekan yang cukup besar
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(22 kg/cm2) dan jauh diatas persyaratan yang ada
(1 kg/cm2 ). Hal ini merupakan suatu keuntungan
tersendiri mengingat komposisi ini dibuat tanpa
menggunakan semen dan ternyata memiliki kuat
tekan yang cukup besar,sehingga industri tidak
perlu lagi menyediakan semen sebagai bahan
pengikat dan itu jelas menguntungkan dari aspek
ekonomis karena dapat mengurangi biaya operasional. Kuat tekan yang cukup besar pada komposisi tanpa semen tersebut diduga berasal dari fly
ash. Fly ash ini merupakan pozzolan, yaitu material yang mengandung silika atau alumina yang
memiliki sedikit cementitious value tetapi dengan
perlakuan dan kelembaban yang tepat dan juga
reaksi dengan kapur dan air akan menghasilkan
bahan yang memiliki sifat semen. Biasanya,
sampai dengan hari ke 28, beton yang dibuat dengan fly ash akan sedikit lebih rendah kekuatannya
daripada beton yang berbasis straight cement sementara pada hari ke 28 kekuatannya sama dan
dalam jangka waktu 1 tahun akan memiliki sifat
yang lebih kuat. Selain itu sludge deinking yang
kaya akan material anorganik mendukung terjadinya pengerasan bila dicampur dengan fly ash.
Tabel 8. Hasil Paint Filter Test
Komposisi
1 : 11
1 : 12
1 : 13
1 : 14
1 : 15
1 : 16
1 : 17
1 : 18
1 : 20
Tanpa semen
(50%:50%)

Pengamatan (lolos mesh 60)
t = 5 menit
t= 10 menit
-

-

Sumber: Hasil pengujian, 2010

Dari hasil pengujian yang ditampilkan pada
Tabel 8, dapat diketahui bahwa dari 14 komposisi yang diuji, semua komposisi memenuhi persyaratan uji paint filter, yaitu tidak ada yang lolos
dari fiter dengan mesh 60 setelah 5 dan 10 menit
pengamatan. Berdasarkan hasil uji tersebut, semua komposisi yang dilakukan dalam penelitian
ini telah memenuhi persyaratan uji kuat tekan
dan uji paint filter yang disyaratkan oleh Kep-03/

Bapedal/09/1995. Berdasarkan aspek efektivitas
dan aspek ekonomi bagi industri, komposisi 50%
sludge deinking dan 50% fly ash tanpa penggunaan semen dapat direkomendasikan untuk dapat diterapkan industri dalam mengolah limbah
sludge dan fly ash batubara sebelum dibuang ke
landfill.
KESIMPULAN
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
solidifikasi dapat dilakukan dengan mencampur sludge deinking dan fly ash batu
bara sebagai agregat pada komposisi 1: 20
(komposisi agregat 50% sludge : 50% fly
ash) . Produk hasil solidifikasi memiliki nilai
kuat tekan sebesar 18 kg/cm2 jauh diatas
persyaratan yang diatur oleh Kep-03/Bapedal/09/1995 yaitu 1 ton/m2 = 1kg/cm2 dan
lulus uji paint filter.
2. Hasil penelitian dapat merekomendasikan
bahwa solidifikasi dapat dilakukan dengan
pencampuran 50% sludge deinking dan 50%
fly ash batubara tanpa menggunakan semen,
karena dari hasil penelitian komposisi ini dapat menghasilkan kuat tekan yang cukup besar dan memenuhi persyaratan yaitu 22 kg/
cm2 dan lolos uji paint filter. Hal ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi industri
terutama dari aspek ekonomis karena tidak
perlu lagi menyediakan semen sebagai bahan
pengikat.
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PENGOLAHAN ANAEROBIK-AEROBIK AIR LIMBAH PEMBUATAN
KERTAS DAN POTENSI BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF
Yusup Setiawan, Sri Purwati, Kristaufan J.P.
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung.
Tlp. : (022) 5202980, Fax.: (022) 5202871,
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

ANAEROBIC-AEROBIC TREATMENT OF PAPERMAKING WASTEWATER AND
POTENTIAL OF BIOGAS AS AN ALTERNATIVE ENERGY
ABSTRACT
A continuous treatment of papermaking wastewater using Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor and activated sludge reactor have been conducted in laboratory scale. Discharge treatment is
done by setting the residence time of wastewater in UASB reactor and activated sludge reactor which
is gradually lowered from 48 hours to 12 hours. Parameter COD, BOD5, TSS and pH of UASB reactor
inlet and outlet and activated sludge reactors were analyzed. During the experiment, biogas production
in UASB reactor was also measured. The results showed that the papermaking wastewater treatment
with UASB-activated sludge reactor in the residence time of 12 hours produced processed wastewater
with COD, BOD5 and TSS that meet the quality standard. The COD reduction of 90%, BOD5 of 97%
and TSS of 85% can be achieved by UASB-activated sludge reactor. Biogas produced by UASB reactor
is potential to be used as energy sources in an effort towards paper industry with low carbon emissions.
Keywords: Wastewater, anaerobic, biogas, sludge, low carbon
INTISARI
Pengolahan air limbah pembuatan kertas secara kontinyu dengan menggunakan reaktor Upflow
Anaerobic Sludge Blanket (UASB) dan reaktor lumpur aktif telah dilakukan dalam skala laboratorium.
Perlakuan debit dilakukan dengan pengaturan waktu tinggal air limbah di dalam reaktor UASB dan
reaktor lumpur aktif diturunkan secara bertahap dari 48 jam menjadi 12 jam. Parameter COD, BOD5,
TSS dan pH inlet dan outlet reaktor UASB dan reaktor lumpur aktif di analisa. Produksi biogas reaktor
UASB selama percobaan juga diukur. Hasilnya menunjukkan bahwa pengolahan air limbah kertas dengan reaktor UASB – lumpur aktif dalam waktu tinggal 12 jam dapat menghasilkan air limbah terolah
dengan konsentrasi COD, BOD5 dan TSS memenuhi persyaratan baku mutu. Reduksi COD = 90%,
BOD5 = 97% dan TSS = 85% dapat dicapai oleh reaktor UASB-lumpur aktif. Biogas yang dihasilkan
reaktor UASB berpotensi digunakan sebagai sumber energi dalam upaya menuju industri kertas dengan
emisi karbon rendah.
Kata kunci : Air limbah, anaerobik, biogas, lumpur aktif, karbon rendah
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PENDAHULUAN
Industri kertas merupakan salah satu industri
penting Indonesia yang cukup besar kontribusinya terhadap pendapatan negara dari nilai
ekspornya. Pada saat ini ada 71 pabrik kertas
dan 10 pabrik terintegrasi pulp dan kertas (IPPI
Directory, 2007). Dalam proses produksinya saat
ini, industri kertas ada kecenderungan menurunkan konsumsi air proses dan meningkatkan
rendemennya. Hal ini menyebabkan buangan air
limbahnya semakin pekat dan mengandung polutan organik terlarut yang tinggi. Karakteristik air
limbah demikian memerlukan pengolahan secara
biologi gabungan proses anaerobik dan aerobik.
Pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik menawarkan beberapa keuntungan antara
lain: menurunkan pembentukan lumpur, menurunkan konsumsi energi, menghasilkan energi
gas metan, menurunkan toksisitas efluen, kebutuhan lahan yang kecil, dan menurunkan kebutuhan
kimia. Salah satu jenis dari beberapa jenis reaktor
anaerobik yang sesuai untuk pengolahan air limbah industri pulp dan kertas adalah reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) karena
mempunyai kemampuan dengan beban organik
tinggi dan toleran terhadap proses beban kejut
(shock loading). Reaktor UASB terdiri dari 4 bagian yang terdiri dari bagian saluran pendistribusian air limbah ke dalam reaktor, bagian sludge
blanket yang merupakan unggun mikrorganisme
yang menguraikan zat organik menjadi sebagian
besar biogas, bagian pemisahan lumpur, biogas
dan air limbah terolah (Gas-Liquid-Solid Separator), bagian pengeluaran air limbah terolah dan
bagian pengeluaran biogas yang terbentuk.
Pada umumnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri kertas yang ada menggunakan proses pengolahan secara kimia dan atau
biologi proses lumpur aktif. Proses kimia dan
proses lumpur aktif konvensional masih memiliki
keterbatasan terutama dalam efisiensi pengolahan
air limbah yang kandungan organik terlarutnya
tinggi. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang timbul dalam operasi IPAL tersebut
yang disebabkan oleh perubahan karakteristik air
limbah. Untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah industri kertas tersebut nampaknya perlu penambahan pengolahan air limbah secara anaerobik sebelum dilakukan proses aerobik
lumpur aktif konvensional yang sudah ada.
Dalam makalah ini diuraikan pengolahan air
limbah pembuatan kertas industri menggunakan
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reaktor UASB dan reaktor lumpur aktif konvensional. Pengaruh waktu tinggal air limbah terhadap efisiensi pengolahan air limbah dan potensi
biogas sebagai energi alternatif yang dihasilkan
reaktor UASB juga disajikan.
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam pengolahan air limbah, reaktor UASB
dengan beban organik 1,2 – 8,7 kg COD/m3.hari
dapat mereduksi COD sebesar 30 – 88 % (Chinnaraj et.al, 2005; Natpinit, S. et. al. 2004; Azimi,
A. A., et.al. 2004; Kumar, G.S., et al. 2007). Beberapa air limbah industri seperti pulp dan kertas
yang memiliki polutan organik yang tinggi dapat
diolah secara menguntungkan dengan proses anaerobik (Ayati, B., et al. 2006). Proses anaerobik
dengan reaktor UASB memberikan keunggulan
yang prospektif. Selain efisiensi yang lebih tinggi, proses UASB dapat dioperasikan pada beban
organik tinggi, toleransi terhadap beban kejut
(shock loading) tanpa memerlukan energi bahkan
dapat memproduksi energi berupa biogas, serta
relatif tidak membentuk lumpur berlebih (Garner,
1991; Shanmugam, A. S., et al, 2008). Dengan
nilai produksi lumpur rendah sebesar 0,05 - 0,15
kg VSS/ kg COD terolah, sehingga biaya yang
diperlukan untuk pengolahan lumpur selanjutnya
dapat berkurang (Ghangrekar, et al. 2003).
Biogas sebagai produk samping dekomposisi
zat organik telah dipertimbangkan sebagai sumber energi alternatif. Komposisi biogas biasanya
terdiri dari CH4 = 55 – 70% (jarang lebih besar),
CO2 = 27 – 45%, N2 = 0 – 3%, H2 = 0 – 1% dan
H2S < 3% (Polprasert, 1989; Ros, 2003). CH4 adalah gas yang paling diinginkan karena mempunyai nilai kalor sekitar 9.000 kcal./m3. Nilai panas
biogas adalah 4.500 – 6.300 kcal./m3 tergantung
dari kandungan gas selain CH4. Selama digestasi
anaerobik, BOD dikonversi terutama menjadi
CH4, CO2, NH3 dan gas lainnya serta pembentukan sel biologi. Pada kondisi suhu dan tekanan
standar, 1 kg BOD menghasilkan 0,35 m3 CH4.
Polprasert (1989) melaporkan bahwa 1 m3 biogas
ekivalen dengan 0,4 kg minyak diesel atau 0,6 kg
bensin atau 0,8 kg batubara. Untuk memasak dan
penerangan, biogas tidak perlu dimurnikan. Jika
biogas disimpan dalam tabung maka kandungan
H2S harus dihilangkan untuk mencegah korosi.
CO2 juga harus dihilangkan karena tidak berguna
dalam pengkompresiannya. Pemurnian biogas
kurang praktis dan ekonomis untuk digester skala
kecil. Untuk skala besar pemurnian biogas lebih
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ekonomis (Polprasert, 1989; Ros, 2003; Elliot,
2007).
Selain reaktor UASB, sistem pengolahan air
limbah industri juga dilengkapi dengan reaktor lumpur aktif. Secara keseluruhan, kombinasi
sistem pengolahan air limbah ini memberikan
keuntungan efisiensi pengolahan. Reduksi COD
= 69 – 84 % dapat dicapai oleh reaktor UASB,
43 – 56% dapat dicapai oleh sistem lumpur aktif,
dan 85 – 93% dapat diperoleh oleh sistem keseluruhan. Proses lumpur aktif sebagai pengolahan
lanjutan biasanya dioperasikan pada F/M = 0,4
dengan waktu tinggal 12 jam atau lebih, dan beban organik sekitar 0,75 kg COD/m3.hari dapat
mereduksi COD sampai 56% (Sperling, M.Von,
et al. 2001).
BAHAN DAN METODA
Air limbah yang digunakan pada percobaan
ini adalah air limbah dari suatu industri kertas
kasar yang berlokasi di Provinsi Banten. Reaktor
UASB yang digunakan dalam percobaan terbuat
dari “fiber glass” transfaran berdiameter dalam
10 cm, tinggi 1,9 m bervolume 15 L yang dilengkapi dengan alat pengukur biogas.
Ke dalam reaktor UASB dimasukan bibit
lumpur “flocculent” sebanyak 40% volume reaktor yang mengandung MLSS = 7.040 mg/L dan
MLVSS = 6.380 mg/L. Bibit lumpur tersebut diambil dari return sludge bak aerasi IPAL yang
mengolah air limbah industri pulp dan kertas.
Pada permulaan percobaan, reaktor UASB dioperasikan dengan waktu tinggal 2 hari atau 48 jam
dengan beban organik 0,4 – 0,8 kg COD/m3.hari
selama 22 hari. Setelah itu reaktor UASB dioperasikan dengan waktu tinggal 24 jam dan beban
organik 0,8 – 1,6 kg COD/m3.hari sampai hari
ke 57. Selanjutnya reaktor UASB dioperasikan
dengan waktu tinggal 12 jam sampai hari ke 119
dengan beban organik 1,5 – 7,6 kgCOD/m3.hari.
Ke dalam tangki umpan ditambahkan juga makronutrisi yaitu urea sebagai sumber N dan H3PO3
sebagai sumber P dengan perbandingan COD : N
: P = 350 : 7 : 1. Mikronutrisi sebanyak 1 mL/L
yang mengandung FeCl2.4H2O, MnCl2.4H2O,
CuCl2.2H2O, ZnCl2 L, CoCl2.6H2O, NiCl2.6H2O,
(NH4)6Mo7O24 dan H3BO3 juga ditambahkan ke
dalam tangki umpan reaktor UASB yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan lumpur
granul. NaHCO3 sebagai buffer dengan konsentrasi 1.000 – 2.500 mg/L dicampurkan juga dengan air limbah dalam tangki umpan. pH umpan
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reaktor UASB dipertahankan pada pH antara 6,5
– 7,0. Pompa peristaltik digunakan untuk mengalirkan umpan air limbah dari tangki umpan ke
reaktor UASB. Effluen reaktor UASB ditampung
dan dianalisa. Biogas yang terbentuk diukur dengan alat pengukur biogas.
Reaktor proses lumpur aktif konvensional
yang digunakan dalam percobaan ini terbuat dari
“fiber glass” transfaran mempunyai volume 15
L digunakan sebagai pengolahan lanjutan. Bibit
lumpur aktif dimasukan ke tangki aerasi sehingga
konsentrasi MLVSS di dalam tangki aerasi berkisar antara 2.500 – 3.000 mg/L. Ke dalam tangki
aerasi dialiran udara dengan kompressor melalui
diffuser supaya kadar oksigen terlarut didalam
reaktor > 2 mg/L. Pada permulaan percobaan,
reaktor lumpur aktif dioperasikan dengan waktu
tinggal 48 jam kemudian diturunkan sampai 12
jam.
Kadar parameter COD, BOD, TSS, pH,
MLSS dan MLVSS dianalisa berdasarkan Standard Methods for Examination of Water and Waste
Water (APHA).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Air Limbah
Hasil analisa karakteristik air limbah pembuatan kertas kasar yang digunakan dalam percobaan
adalah seperti pada Tabel 1. Berdasarkan hasil
analisa, karakteristik air limbah tersebut mengandung bahan cemaran organik terlarut yang
sangat tinggi. Hal ini terlihat dari parameter BOD
dan COD nya yang tinggi tetapi kadar zat padat
tersuspensi (TSS) nya relatif rendah. Bila dibandingkan dengan baku mutu, hanya parameter pH
saja yang memenuhi baku mutu, sedangkan parameter lainnya berada jauh di atas baku mutu.
Karakteristik air limbah seperti tersebut diatas
harus diolah melalui tahapan proses yang diawali
dengan proses anaerobik. Dasar dari pemilihan
proses ini adalah karena mikroorganisme anaerobik memiliki kemampuan melakukan degradasi
senyawa organik kompleks yang berlangsung
pada kondisi beban tinggi.
Pengolahan UASB
Rangkaian percobaan pengolahan air limbah
industri kertas kasar dengan reaktor UASB dan
lumpur aktif seperti terlihat pada Gambar 1. Bibit
lumpur yang digunakan dalam reaktor UASB meBalai Besar Pulp dan Kertas
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miliki perbandingan MLVSS/MLSS = 0,91, yang
berarti lumpur aktif ini sangat baik karena mengandung 90% mikroorganisme. Hal ini didukung
dari hasil uji SEM pada Gambar 2 bahwa lumpur
aktif tersebut mengandung mikrooganisme penggumpal dan mikroorganisme filament.

Adapun selain mengandung organik karbon,
lumpur aktif tersebut juga sudah mengandung
mineral didalamnya seperti Ca, Fe, K, Mg dan Na
seperti ditunjukkan Gambar 3

Tabel 1. Karakteristik Air Limbah Pembuatan Kertas Kasar dan Baku Mutu
No.

Parameter

Satuan

Konsentrasi

1.
2.
3.
4.

pH
TSS
COD
BOD5

mg/L
mg/L
mg/L

6,5 – 7,2
136 – 825
1.246 – 1.936
373 – 1.223

Gambar 1. Foto Rangkaian Percobaan Pengolahan Air Limbah

Gambar 2. Uji SEM Bibit Lumpur Aktif
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Baku Mutu Limbah Cair
(Kep.No.51/MENLH/10/1995)
6-9
80
175
90

Gambar 3. Komposisi Organik dan Mineral
dalam Lumpur Aktif
Pada awal percobaan, proses pengolahan anaerobik dengan sistem up-flow anaerobic sludge
blanket (UASB) dilakukan dengan waktu tinggal, Hydraulic Residence Time (HRT), air limbah
dalam reaktor 2 hari dengan beban organik rendah atau Organic Loading Rate (OLR) = 0,4 –
0,8 kg COD/m3.hari selama 22 hari. Kondisi pH
terutama influen UASB dijaga jangan < 6.5 agar
proses metanasi berjalan dengan baik. Hasil pengukuran pH influen dan efluen reaktor UASB
dan lumpur aktif seperti pada Gambar 4.
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– 245 mg/L, BOD5 = 13 – 81 mg/L dan TSS =
22 – 72 mg/L seperti ditunjukkan pada Gambar
5, 6 dan 7. Bila dibandingkan dengan baku mutu,
terlihat bahwa untuk parameter COD, BOD5 dan
TSS umumnya sudah dibawah baku mutu.

Gambar 4. pH Air Limbah Sebelum dan Sesudah
Pengolahan
Pada kondisi operasi tersebut reaktor UASB
baru dapat mereduksi COD sampai 40%, BOD5
sampai 83% dan TSS sampai 29%. Konsentrasi
efluen UASB yang dihasilkan adalah COD = 353
– 796 mg/L, BOD5 = 38 – 236 mg/L dan TSS =
76 – 200 mg/L. Bila dibandingkan dengan baku
mutu, terlihat bahwa untuk semua parameter
umumnya masih diatas baku mutu. Konsentrasi
influen, kualitas efluen dan reduksi untuk parameter COD, BOD5 dan TSS masing-masing dapat dilihat pada Gambar 5, 6 dan 7.

Gambar 6.

Konsentrasi dan Reduksi BOD5
Reaktor UASB

Gambar 7. Konsentrasi dan Reduksi TSS Reaktor UASB

Gambar 5. Konsentrasi dan Reduksi COD Reaktor UASB
Pada hari ke 23 waktu tinggal diturunkan
menjadi 1 hari dengan beban organik OLR = 0,8
– 1,6 kg COD/m3.hari yang dioperasikan selama
35 hari sampai hari ke 56. Pada kondisi operasi
tersebut, terlihat seperti pada Gambar 5 bahwa
reaktor UASB dapat meningkatkan reduksi COD
sampai 56%. Adapun untuk parameter BOD5
ada penurunan reduksi seperti ditunjukkan pada
Gambar 6. Akan tetapi untuk parameter TSS,
reduksinya meningkat sampai 70%. Adapun
konsentrasi efluen yang dapat dihasilkan pada
kondisi operasi UASB tersebut adalah COD = 90

Mulai hari ke 57, waktu tinggal air limbah
dalam reaktor UASB diturunkan lagi sampai 12
jam dengan beban organik dipertinggi mencapai
OLR = 1,5 – 7,6 kg COD/m3.hari. Pada kondisi
operasi tersebut, terlihat seperti pada Gambar
5 bahwa reaktor UASB dapat meningkatkan
reduksi COD sampai 68%, BOD5 sampai 90%
dan TSS sampai 72%. Adapun konsentrasi efluen
yang dapat dihasilkan pada kodisi operasi UASB
tersebut adalah COD = 254 – 845 mg/L, BOD5 =
54 – 679 mg/L dan TSS = 18 – 160 mg/L seperti
ditunjukkan pada Gambar 5, 6 dan 7. Bila dilihat dari hasil nilai reduksinya, ada peningkatan
reduksi yang dihasilkan reaktor UASB untuk semua parameter. Akan tetapi bila dilihat dari kualitas efluen yang dihasilkannya lebih tinggi dari
yang dioperasikan dengan waktu tinggal 24 jam.
Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas influen
Balai Besar Pulp dan Kertas
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yang diolah masuk ke dalam reaktor UASB jauh
lebih tinggi kadar polutannya. Bila dibandingkan
dengan baku mutu, terlihat bahwa untuk parameter COD, BOD5 dan TSS umumnya masih sedikit
diatas baku mutu yang memerlukan pengolahan
lanjutan dengan proses biologi lumpur aktif.
Produksi Biogas
Dalam proses dekomposisi zat organik oleh
mikroorganime di dalam reaktor UASB dihasil
biogas. Banyaknya biogas yang dihasilkan selama percobaan dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Biogas yang dihasilkan Reaktor
UASB
Banyaknya produksi biogas selama berlangsung operasi reaktor UASB adalah berkisar antara 0,11 – 0,53 L/Hari atau 0,30 – 4,61 L/gr COD
Removed.hari. Komposisi biogas terdiri dari 60
- 65% CH4 dan 35 - 40% CO2 yang berarti banyaknya gas metan (CH4) yang bisa digunakan sebagai energi alternatif adalah 0,07 – 0,32 L CH4/
hari 0,18 – 2,77 L CH4/gr COD Removed.hari.
Gas metan bisa digunakan sebagai bahan bakar
untuk menjalankan boiler menghasilkan uap atau
menggerakan genset untuk menghasilkan listrik
(Chazaro, 2004). Bila dihubungkan dengan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui (Nonrenewable fuel), 1 m3 biogas ekivalen dengan
0,4 kg minyak diesel atau 0,6 kg bensin atau 0,8
kg batubara (Polprasert, 1989; Ros, 2003; Elliot,
2007). Seperti diketahui bahwa industri kertas
merupakan suatu industri skala menengah keatas dan berdasarkan dari hasil survey lapangan
bahwa industri kertas skala menengah mengeluarkan air limbah yang harus diolah minimal 60
m3/jam atau 1.440 m3/hari. Bila menggunakan
data hasil percobaan diatas memerlukan reaktor
UASB bervolume 720 m3 yang akan menghasilkan gas metan (CH4) sekitar 3,2 – 15,26 m3/hari
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yang ekivalen dengan 1,28 – 6,10 kg minyak diesel/hari atau 1,92 – 9,16 kg bensin/hari atau 2,56
– 12,21 kg batubara/hari yang dapat digunakan
untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar yang
tidak dapat diperbaharui (Non-renewable fuel).
Selain penggunaan gas metan sebagai energi alternatif juga dapat mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) ke lingkungan.
Pengolahan Lumpur Aktif
Efluen dari proses anaerobik selanjutnya diolah dengan proses aerobik, proses lumpur aktif
konvensional dengan kondisi operasi diatur pada
konsentrasi MLVSS = 2.500 - 3.000 mg/L. Waktu
tinggal (Hydraulic Residence Time, HRT) dalam
reaktor divariasiasikan melalui pengaturan debit
secara kontinyu, dimulai dari waktu tinggal 2 hari,
1 hari dan 12 jam. Pada HRT = 2 hari, proses pengolahan aerobik, lumpur aktif konvensional dapat
mereduksi COD sampai 71,5 %, BOD5 sampai
95,7 % dan TSS sampai 95,5% dengan konsentrasi efluennya masing-masing COD = 141 - 711
mg/L, BOD5 = 10 – 89 mg/L, dan TSS = 9 – 95
mg/L seperti terlihat masing-masing pada Gambar 9, 10 dan 11. Pada pada waktu tinggal tersebut konsentrasi efluen dari pengolahan aerobik
ini terutama parameter BOD5 dan TSS sudah memenuhi baku mutu kecuali parameter COD. Pada
waktu tinggal 1 hari, proses pengolahan aerobik,
lumpur aktif konvensional dapat mereduksi COD
sampai 68,5 %, BOD5 sampai 76,6 % dan TSS
sampai 95,1% dengan konsentrasi efluennya
masing-masing COD = 47 - 119 mg/L, BOD5 =
9 – 50 mg/L, dan TSS = 4 – 34 mg/L seperti
terlihat masing-masing pada Gambar 9, 10 dan
11. Pada pada waktu tinggal tersebut konsentrasi
efluen dari pengolahan aerobik ini untuk semua
parameter sudah memenuhi baku mutu.

Gambar 9. Konsentrasi dan Reduksi COD Reaktor Lumpur Aktif
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Gambar 10. Konsentrasi dan Reduksi BOD5
Reaktor Lumpur Aktif
Pada waktu tinggal 12 jam, proses pengolahan aerobik, lumpur aktif konvensional dapat
mereduksi COD sampai 75 %, BOD5 sampai
90 % dan TSS sampai 70% dengan konsentrasi
efluennya masing-masing COD = 96 - 169 mg/L,
BOD5 = 14 – 69 mg/L, dan TSS = 12 – 34 mg/L
seperti terlihat masing-masing pada Gambar 9,
10 dan 11. Pada pada waktu tinggal tersebut konsentrasi efluen dari pengolahan aerobik ini bisa
memenuhi baku mutu untuk semua parameter.
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Gambar 12. Konsentrasi dan Reduksi COD
Reaktor UASB + Lumpur aktif
Pada waktu tinggal 12 jam, proses pengolahan
air limbah gabungan UASB - lumpur aktif dapat
mereduksi COD = 62 - 91 %, BOD5 = 91 - 98
% dan TSS = 41 - 85% dengan kualitas belum
semua parameter memenuhi baku mutu.

Gambar 13. Konsentrasi dan Reduksi BOD5
Reaktor UASB + Lumpur Aktif
Gambar 11. Konsentrasi dan Reduksi TSS Reaktor lumpur aktif
Pengolahan Gabungan UASB - Lumpur Aktif
Hasil pengolahan air limbah dari proses gabungan UASB - lumpur aktif ditunjukkan pada
Gambar 12, 13 dan 14. Pada waktu tinggal 2 hari,
proses pengolahan air limbah gabungan UASB lumpur aktif dapat mereduksi COD = 17 - 83 %,
BOD5 = 41 - 98 % dan TSS = 28 - 96% dengan
kualitas belum memenuhi baku mutu. Pada waktu tinggal 24 jam, proses pengolahan air limbah
gabungan UASB - lumpur aktif dapat mereduksi
COD = 61 - 82 %, BOD5 = 24 - 79 % dan TSS = 50 98% dengan kualitas telah memenuhi baku mutu.

Gambar 14. Konsentrasi dan Reduksi TSS
Reaktor Anaerobik + Lumpur Aktif
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Namun demikian nilai reduksi semua parameter tersebut lebih tinggi dari pada yang dicapai pada pengoperasian proses pengolahan air
limbah gabungan UASB - lumpur aktif dengan
waktu tinggal 2 hari dan 1 hari.
KESIMPULAN
Karakteristik air limbah industri kertas kasar
meKarakteristik air limbah industri kertas kasar
mengandung bahan cemaran organik terlarut
yang sangat tinggi yang memerlukan pengolahan air limbah dengan proses anaerobik (UASB)
– aerobik (lumpur aktif). Pengolahan air limbah
dengan sistem gabungan UASB - lumpur aktif
dapat mereduksi COD sampai 91%, BOD5 sampai 98% dan TSS sampai 85% dengan kualitas
efluen yang memenuhi baku mutu. Penggunaan
UASB dalam pengolahan air limbah industri kertas kasar menghasilkan biogas yang mengandung
gas metan (CH4) yang berpotensi digunakan sebagai energi alternatif untuk mengurangi kebutuh
bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui (Nonrenewable fuel) serta mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke lingkungan.
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APLIKASI ENZIM DALAM SISTEM LUMPUR AKTIF
BEBAN ORGANIK TINGGI PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH
INDUSTRI PULP DAN KERTAS
Andri Taufick R., Sri Purwati, Liayati Mahmudah, Krisna Aditya W.
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
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ENZYME APPLICATIONS IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS
ON HIGH LOAD ORGANIC WASTE WATER TREATMENT
ON PULP AND PAPER INDUSTRY
ABSTRACT
In general, paper industry in Indonesia using activated sludge as their biological wastewater
treatment process. The weakness of activated sludge treatment process is likely to be less effective when
operated at high organic loading rate, consequently resulting the treatment proces can not meet the
regulation and should not be discharged into the water bodies. High organic load contaminant in the
waste water of paper industry is generally composed of complex organic compounds such as cellulose.
Complex organic compounds such as cellulose can be altered by enzymes into simpler compounds which
are more easily metabolized by the microbial cells of activated sludge, in other words the addition of
enzymes in activated sludge system will improve the performance of activated sludge system. This research used wastewater from a paper mill wastewater treatment, and activated sludge from paper industry wastewater treatment installation that has been acclimatized in advance. Treatment experiments
conducted with continuous process consisting of: without and with activated sludge at about 2400 mg
MLVSS/l with enzyme doses of 0, 10, 20, and 30 ppm. This experiment used variation residence time of
4, 8, 12, and 24 hours and used cellulase as the enzymes. Acclimatization process of activated sludge
showed increased stability of the sludge in degrading organic compounds, with a COD reduction of
about 71-85% which lasted from low load to high load for about 30 days, with initial MLVSS ranges
from 2400 mg / l. Research data showed that the wastewater treatment in activated sludge systems can
increased COD reduction compared to the treatment without enzymes. The same thing applies to the reduction of BOD. The highest COD reduction increment reached 7.88% at enzyme dosage of 10 mg/l and
the residence time of 4 hours, while the highest BOD reduction increment reached 14.58% at activated
sludge process. Those data indicated that celullase only efective if added in high load organic waste
water. Enzyme used in this study is effective at 10-20 mg/l dosage, because a larger dose (30 mg/l) dis
not show better result.
Keywords: cellulose, enzyme, activated sludge, high organic, acclimatization
INTISARI
Pada umumnya proses pengolahan di industri kertas di Indonesia menggunakan lumpur aktif
sebagai pengolahan biologinya. Kelemahan proses pengolahan lumpur aktif adalah cenderung kurang
efektif bila dioperasikan pada laju beban organik tinggi, akibatnya hasil olahan yang dihasilkan tidak
dapat memenuhi syarat baku mutu yang berlaku dan bila dibuang ke badan air akan melanggar peraturan
yang berlaku. Beban organik tinggi yang terkandung pada air limbah industri kertas umumnya terdiri
dari senyawa organik kompleks seperti selulosa. Senyawa organik kompleks seperti selulosa tersebut
dapat dirombak oleh enzim menjadi senyawa-senyawa sederhana yang lebih mudah dimetabolisme oleh
sel mikroba, sehingga penambahan enzim pada sistem lumpur aktif akan meningkatkan kinerja sistem
lumpur aktif tersebut. Penelitian untuk mengetahui efektifitas enzim pada sistem lumpur aktif telah diBalai Besar Pulp dan Kertas
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lakukan, air limbah yang digunakan merupakan air limbah suatu pabrik kertas, sedangkan lumpur aktif
yang digunakan berasal dari instalasi pengolah air limbah industri kertas yang telah diaklimatisasi terlebih dahulu. Perlakuan percobaan dilakukan dengan proses kontinyu yang terdiri dari: tanpa lumpur aktif
dan dengan lumpur aktif pada MLVSS sekitar 2400 mg/l yang masing-masing dengan dosis enzim 0,
10, 20, dan 30 ppm. Terhadap percobaan ini dilakukan variasi waktu tinggal 4, 8, 12, dan 24 jam. Enzim
yang digunakan pada percobaan ini adalah enzim selulase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
aklimatisasi lumpur aktif dapat meningkatkan kestabilan lumpur dalam mendegradasi senyawa organik,
dengan reduksi COD sekitar 71-85% yang berlangsung dari beban rendah hingga beban tinggi selama
sekitar 30 hari. Data perlakuan lumpur aktif dengan penambahan enzim menunjukkan bahwa pengolahan air limbah dalam sistem lumpur aktif dapat menghasilkan peningkatan reduksi COD dan BOD
bila dibandingkan perlakuan tanpa menggunakan enzim. Peningkatan reduksi COD tertinggi mencapai
7,88% dengan perlakuan enzim dosis 10 mg/l dan waktu tinggal 4 jam, sedangkan peningkatan reduksi
BOD tertinggi mencapai 14,58% pada proses lumpur aktif. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan enzim dapat berjalan efektif pada waktu tinggal yang lebih singkat atau pada beban tinggi. Enzim selulase
yang digunakan pada penelitian ini efektif pada dosis 10 - 20 mg/l, pada dosis lebih besar (30 mg/l) tidak
menunjukkan hasil yang lebih baik.
Kata kunci: selulosa, enzim, lumpur aktif, beban organik tinggi, aklimatisasi
PENDAHULUAN
Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan
oleh kegiatan industri pulp dan kertas akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan
kapasitas produksi. Untuk memenuhi peraturan
lingkungan yang berlaku, pihak manajemen industri perlu dan wajib melakukan pengelolaan
dan pelestarian lingkungan. Berbagai upaya perlu
dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan ini, mulai dari pengelolaan bahan baku, pengelolaan proses produksi hingga pengolahan air
limbah di ujung akhir proses (end of pipe treatment).
Industri pulp dan kertas merupakan industri yang banyak mengeluarkan limbah sehingga
penting bagi industri untuk terus mengelola limbahnya baik cair, padat maupun gas agar sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Seiring dengan
bertambahnya waktu, peraturan lingkungan yang
berlaku di Indonesia akan semakin ketat khususnya nilai baku mutu air limbah. Dengan semakin
ketatnya baku mutu limbah cair industri yang
merupakan batas maksimum limbah cair yang
diperbolehkan dibuang ke lingkungan (Kep.Men
LH No.51 tahun 1995) telah mendorong industri pulp dan kertas untuk terus menemukan jalan
keluar dalam pengolahan limbahnya agar dapat
tetap memenuhi baku mutu yang berlaku.
Pada umumnya, penanganan air limbah di industri pulp dan kertas menggunakan pengolahan
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sistem lumpur aktif. Pengolahan biologi saat ini
menjadi pilihan, karena selain lebih efektif untuk pengolahan air limbah organik juga relatif
lebih murah dibandingkan pengolahan kimia.
Namun keberhasilan pengolahan biologi sangat
tergantung pada aktivitas dan kemampuan mikroorganisme pendegradasi bahan organik dalam
air limbah. Beban organik yang tinggi dalam air
limbah pulp dapat menyebabkan kendala pada
proses pengolahan lumpur aktif, yaitu rendahnya
kemampuan biodegradasi oleh mikroba aerobik.
Proses pengolahan secara lumpur aktif pada
prinsipnya memanfaatkan populasi mikroba
aerobik yang hanya mampu merombak senyawa
organik sederhana. Pemutusan rantai kompleks
yang terkandung dalam air limbah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana akan meningkatkan proses biodegradasi aerobik dalam
sistem lumpur aktif. Beberapa penelitian telah
menunjukkan bahwa senyawa organik molekul besar dapat dihidrolisis oleh enzim menjadi
senyawa-senyawa dengan molekul kecil sehingga lebih mudah dimetabolisme sel mikroba.
Reaksi enzim bersifat spesifik terhadap substrat
sehingga mempermudah proses pemutusan suatu
rantai kompleks tertentu. Biodegradasi senyawa
organik hasil enzimasi oleh mikroba lumpur aktif yang aerobik menunjukkan hasil yang lebih
efisien dibandingkan dengan hasil biodegradasi
mikroba anaerobik (Yin Li, 2006). Berdasarkan
hasil penelitian tersebut, telah diteliti prospek
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penggunaan enzim untuk mengolah air limbah
dengan beban organik tinggi pada air limbah pulp
dan kertas.
Enzim merupakan molekul biopolimer protein yang tersusun dari serangkaian asam amino
dalam komposisi dan susunan rantai yang teratur
dan tetap. Sebagai katalis biologis, enzim diproduksi dan digunakan oleh sel hidup untuk mengkatalisis reaksi antara lain konversi energi dan
metabolism pertahanan sel (Black, 1999). Enzim
berfungsi sebagai pemercepat dan pengarah reaksi biokimia dan bersifat spesifik terhadap substrat
yang dikatalisis. Setiap enzim memiliki daerah
sisi ikatan yang dinamakan sisi aktif atau pusat
aktif, letaknya dekat permukaan yang memungkinkan seluruh atau sebagian substrat terikat. Di
dalam sisi aktif ini terdapat sisi ikatan yang memungkinkan substrat mempunyai orientasi tetap
membentuk ikatan kompleks enzim-substrat,
dan sisi katalitik yang memungkinkan terjadinya
reaksi yang dikatalisis. Reaksi yang dikatalisis
enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
suhu, pH dan konsentrasi dari substrat, dosis
enzim, serta keberadaan aktivator dan inhibitor
(Black, 1999).
Selulosa merupakan polimer linier ikatan glukosa melalui ikatan α-1,4- dan biasanya tersusun
dalam struktur mikrokristalin yang sangat sulit
untuk dilarutkan atau dihidrolisis pada kondisi
alami. Derajat polimerisasi (DP) rantai selulosa
berkisar 500 – 25.000 (Woodings, 2001). Selulase
adalah enzim komplek yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi β-glukosa. Selulase tersusun
dari campuran komplek protein enzim dengan
spesifisitas berbeda-beda dalam menghidrolisis
ikatan glikosidik. Selulase terbagi dalam tiga
kelas aktivitas utama enzim, yaitu (1) 1,4-β-Dglukan glukanohidrolase (endoglukanase); (2)
1,4-β-D-glukan sellobiohidrolase dan 1,4-β-Dglukan glukohidrolase (eksoglukanase); dan (3)
β-D-glukosida glukohidrolase (β-glukosidase)
(Wyman, 1996; Syaikh, 2010). Berat molekul selulase berkisar 5.600 – 89.000 (Wyman, 1996).
Selulase dari Lysobacter sp., Phaseolus vulgaris,
Humicola grisea, Bacillus sp. HSH-810, Aspergillus niger, dan Trichoderma viride mempunyai kestabilan pada pH 6-10 dan suhu 25-35 oC
(Brenda, 2008).
Dalam proses lumpur aktif terjadi penguraian
senyawa organik oleh mikro-organisme yang terdiri atas bakteri, fungi, protozoa dan mikroorganisme lain menghasilkan gas CO2 dan H2O. Aktivitas mikroorganisme tersebut sangat dipengaruhi

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

oleh tersedianya nutrien dan kondisi lingkungan
terutama pH dan oksigen telarut (DO) dalam
air limbah. Secara umum, proses mikrobiologi
yang terjadi dalam sistem lumpur aktif berlangsung di dalam reaktor aerasi. Proses biodegradasi
oleh mikroorganisme aerobik akan berlangsung
optimal, jika DO dan nutrisi tersedia pada konsentrasi yang sesuai (Metcalf, 2004; Klopping,
1995). Biodegradasi mikroorganisme lumpur aktif terhadap senyawa organik hasil enzimasi menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan
dengan hasil biodegradasi saja oleh mikroorganisme anaerobik (Yin Li, 2006). Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, telah diteliti prospek penggunaan enzim untuk mengolah air limbah yang
mengandung senyawa organik komplek pada air
limbah pulp dan kertas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat biodegradasi pencemar organik dengan menggunakan enzim pada sistem lumpur
aktif. Percobaan pengolahan air limbah ini dilakukan dengan proses kontinyu, untuk mengetahui kondisi operasi yang efektif dan efisien pada
sistem lumpur aktif kontinyu. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk penelitian lanjut, sebelum teknologi enzim ini diaplikasikan dalam sistem instalasi
pengolah air limbah di industri pulp dan kertas.
BAHAN DAN METODA
Bahan
Air limbah yang digunakan sebagai bahan
percobaan adalah air limbah yang diambil dari
pabrik kertas berbahan baku kertas bekas. Air
limbah ini diambil dari intake IPAL, sehingga
air limbah masih memiliki beban organik yang
tinggi (BOD dan COD yang tinggi).
Lumpur aktif yang merupakan bibit mikroba
untuk pendegradasi pencemar organik diperoleh
dari instalasi pengolah air limbah (IPAL) proses
lumpur aktif dari industri kertas sejenis. Lumpur
aktif ini sebelum digunakan diaerasi dan diberi
nutrisi untuk mengaktifkan kembali pertumbuhan mikroba.
Bahan kimia yang digunakan adalah urea sebagai nutrisi N, KH2PO4 (potasium dihidrogen
pospat) untuk penetralan sekaligus berfungsi
sebagai nutrisi P dalam sistem lumpur aktif, dan
bahan kimia pengujian antara lain untuk BOD,
COD, pH, dan TSS.
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reaktor lumpur aktif batch yang dilengkapi dengan diffuser aerator berfungsi untuk membiakkan lumpur aktif.
Diagram alir percobaan proses lumpur aktif
kontinyu dan peralatan reaktor dapat dilihat pada
gambar 1 dan 2.
Beberapa alat-alat pendukung, antara lain: DO
meter untuk kontrol konsentrasi oksigen terlarut
dalam unit aerasi, dosing pump untuk mengatur
debit air limbah inlet ke dalam reaktor kontinyu,
gelas ukur ukuran 1 liter untuk mengukur SVI.
Peralatan uji untuk mengukur BOD, COD, pH,
dan TSS, antara lain digunakan pH meter, oven,
desikator, dan spektrofotometer.

Enzim yang digunakan berupa enzim selulase
dari LIPI – Bioteknologi, Cibinong. Proses penyimpanan enzim dilakukan di dalam lemari es
dengan suhu sekitar 3°C.
Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian
antara lain: empat unit reaktor proses kontinyu
dari bahan fiber glass yang berupa kolom aerasi
terbuka yang dilengkapi dengan diffuser aerator, serta kolom sedimentasi yang volumenya
masing-masing 7 (tujuh) liter dan dua unit yang
lain dengan volume 14 liter yang berfungsi untuk
proses aklimatisasi lumpur aktif serta satu unit

Gambar 1. Skema Rangkaian Reaktor Konvensional Kontinyu

(a)

(b)
Gambar 2. Reaktor yang digunakan dalam Percobaan:
(A) Reaktor Kontinyu 7 Liter,
(B) Reaktor Kontinyu 14 Liter, dan
(C) Reaktor Batch Lumpur Aktif
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Metoda

Percobaan Penentuan Dosis Enzim

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi karakterisasi air limbah, penyediaan starter
lumpur aktif, proses pertumbuhan dan aklimatisasi lumpur aktif, serta percobaan pengolahan air
limbah secara kontinyu.

Perlakuan enzim selulase ke dalam sistem
lumpur aktif didahului dengan percobaan penentuan kisaran dosis yang dapat memberikan
pengaruh terhadap reduksi COD air limbah. Percobaan pengolahan dilakukan secara batch pada
variasi dosis enzim 0, 25, 50, 75 dan 100 mg/l
dengan waktu tinggal 24 jam.

Karakterisasi Air Limbah
Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui
kandungan pencemar organik dan anorganik serta
unsur yang berpotensi sebagai nutrisi (N, P, K)
untuk sistem pengolahan biologi dalam air limbah. Parameter pencemar yang dianalisa meliputi
pH, TSS, COD, dan BOD.
Penyediaan Starter Lumpur Aktif
Starter lumpur aktif ditumbuhbiakkan dalam
air limbah yang merupakan media substrat awal
yaitu air limbah IPAL industri kertas lain yang
sudah diendapkan selama ±1 jam dan dianalisis
SS, COD, dan BOD. Starter lumpur dan air limbah diambil dari intake IPAL proses lumpur aktif
industri kertas berbahan baku kertas bekas yang
kinerja IPAL-nya relatif tinggi.
.
Proses Pertumbuhan dan Aklimatisasi
Lumpur Aktif
Lumpur aktif yang merupakan biomassa bibit
mikroorganisme, didapat dari pengolahan biologi instalasi pengolah air limbah industri kertas. Proses aklimatisasi pada awalnya dilakukan
menggunakan reaktor lumpur aktif kontinyu
pada MLVSS 2400 mg/l dengan air limbah media substrat awal dan waktu tinggal dalam reaktor 24 jam. Aklimatisasi lumpur aktif dari media
substrat awal ke air limbah stok dilakukan secara bertahap dengan menaikkan komposisi stok
dalam media substrat dari 25, 50, 75 dan 100%.
Pengamatan dilakukan setiap dua hari sekali
terhadap COD influent dan COD effluent untuk
setiap tahapan kenaikan komposisi stok yang berlangsung dalam waktu 1 minggu. Lumpur aktif
dianggap sudah teraklimatisasi pada kondisi air
limbah dengan laju beban organik lebih tinggi
bila efisiensi reduksi COD sudah relatif sama
dengan efisiensi sebelumnya.

Percobaan Pengolahan Air Limbah Secara
Kontinyu
Percobaan pengolahan air limbah secara kontinyu dilakukan pada lumpur aktif tanpa dan
dengan perlakuan enzim. Untuk mendapatkan
kondisi operasi optimal digunakan perlakuan
percobaan meliputi variasi dosis enzim dan waktu tinggal. Perlakuan enzim dengan lumpur aktif
MLVSS 2400 mg/l masing-masing pada dosis enzim 0, 10, 20, dan 30 ppm. Terhadap perlakuan
enzim tanpa dan dengan lumpur aktif ini dilakukan variasi waktu tinggal 4, 8, 12 dan 24 jam.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Air Limbah
Air limbah yang digunakan untuk percobaan
memiliki karakteristik seperti dapat dilihat pada
Tabel 1. Karakterisasi menunjukkan bahwa air
limbah stok bersifat sedikit asam dengan pH
5,96, yang memerlukan penetralan terlebuh dahulu. Kadar padatan tersuspensi (TSS) yang
relatif rendah (200 mg/l) menunjukkan bahwa air
limbah tersebut dapat langsung dilakukan pengolahan biologi. Hasil analisa kadar unsur N yang
merupakan nutrisi bagi mikroba menunjukkan
nilai yang rendah sehingga perlu adanya penambahan nutrisi berupa urea dan fosfat. Ditinjau dari
kandungan senyawa organik COD dan BOD yang
cukup tinggi menunjukkan bahwa air limbah memiliki tingkat pencemaran organik yang cukup
tinggi sehingga perlu adanya sistem pengolahan
biologi. Nilai rasio COD/BOD air limbah adalah
1,9 atau < 2 menunjukkan bahwa air limbah stok
tersebut bersifat sedikit biodegradable walaupun
dapat diolah dengan pengolahan biologi aerobik
lumpur aktif namun perlu upaya pengendalian
proses pada kisaran kondisi optimum agar berlangsung efektif.
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Tabel 1. Karakterisasi Air Limbah Stok
Parameter
pH
TSS
COD
BOD
N terlarut

Satuan
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Nilai
5,96
200
1326
689
0,43

Proses Pertumbuhan dan Aklimatisasi
Lumpur Aktif
Proses aklimatisasi dimaksudkan untuk proses
penyesuaian mikroorganisme pada madia air limbah yang baru secara bertahap, sehingga aktifitas
biodegradasinya dapat dipertahankan. Data-data
pengamatan proses pertumbuhan mikroorganisme dilakukan melalui analisa MLSS dan aktivitas biodegradasi melalui efisiensi reduksi COD
ditampilkan pada gambar 3.
Pada data reduksi pencemar organik COD
yang ditampilkan pada gambar 3, menunjukkan
bahwa proses biodegradasi berlangsung stabil.
Berarti mikroorganisme secara bertahap sudah
dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang baru yaitu karakteristik air limbah yang
akan diolah. Kenaikan jumlah air limbah dalam
komposisi media substratnya tidak menunjukkan adanya shock loading didalam aktivitasnya.
Kemampuan biodegradasinya terhadap substrat
organik relatif tinggi, yang dapat dilihat dari %
reduksi COD. Kisaran reduksi COD rata-rata
selama berlangsung proses aklimatisasi berada
di sekitar 71 – 85 %. Pada proses aklimatisasi
tersebut beban organik diawali dari 0,24 gr COD/
gr MLSS/hari dan secara bertahap meningkat
hingga 0,27 gr COD/gr MLSS/hari.

Dengan proses aklimatisasi diharapkan daya
biodegradasi mikroorganisme lumpur aktif dapat
ditingkatkan melalui pengaturan kondisi operasi
dan lingkungan media substratnya. Percobaan
pengolahan air limbah selanjutnya menggunakan
lumpur aktif yang sudah teraklimatisasi sebagai
bibit mikroorganisme. Berbagai variasi kondisi
operasi, yaitu variasi dosis enzim, jumlah lumpur
aktif, dan waktu tinggal dalam reaktor diujicobakan untuk mendapatkan hasil operasi yang optimal.
Percobaan Pengolahan Air Limbah Secara
Batch
Sebelum dilakukan percobaan pengolahan
air limbah secara kontinyu, dilakukan percobaan
pengolahan air limbah secara batch untuk mengetahui pengaruh perlakuan dosis enzim terhadap
reduksi pencemar organik COD.
Tabel 2. Data Perlakuan Dosis Enzim Terhadap
Reduksi Pencemar Organik COD
No
1
2
3
4
5

Dosis
enzim
0 mg/l
25 mg/l
50 mg/l
75 mg/l
100 mg/l

COD
154,59
130,69
126,71
100,81
88,47

Reduksi T (°C)

DO

15,460
18,035
34,789
42,771

4,89
4,78
4,48
5,01
5,57

27,5
27,2
27,7
27,5
27,7

Hasil percobaan pengolahan air limbah secara
batch dapat dilihat pada Tabel 2, dimana terlihat
bahwa penambahan dosis enzim menyebabkan
kenaikan reduksi pencemar organik secara linear, yang berarti semakin tinggi dosis enzim yang
diberikan, akan semakin besar reduksi pencemar
organik yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Syamsudin et al,
2008.
Dosis perlakuan enzim yang dipilih untuk
dikombinasikan dengan proses lumpur aktif adalah 0, 10, 20 dan 30 mg/l dengan pertimbangan
ekonomis.
Percobaan Pengolahan Air Limbah Secara
Kontinyu
-

Gambar 3. Kurva Aktivitas Biodegradasi Miroorganisme Lumpur Aktif pada
Proses Aklimatisasi
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Konsentrasi oksigen terlarut ( DO ) pada percobaan pengolahan air limbah tanpa dan dengan
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menggunakan enzim pada sistem lumpur aktif secara kontinyu ditunjukkan pada Tabel 3.

konsentrasi DO yang semakin besar pula. Adanya penurunan DO tersebut menunjukkan indikasi
terjadinya aktivitas enzim dan mikroba dengan
mengkonsumsi oksigen untuk proses biodegradasi organik secara aerobik.
Suplai oksigen terlarut dapat dilakukan dengan menambahkan alat aerator yang dilengkapi
dengan diffuser. Untuk mencegah terbentuknya
buih yang berlebih maka diffuser dibuat dengan
porous yang agak besar, karena makin kecil ukuran porous terdapat kecenderungan jumlah buih
yang terbentuk makin banyak.

Tabel 3. Data DO (mg/l) Rata-Rata pada Percobaan Lumpur Aktif dan Enzim Selulase

Kontrol
Enzim 10 ppm
Enzim 20 ppm
Enzim 30 ppm

24 jam
6,10
4,64
2,88
2,76

12 jam
5,20
3,30
3,10
2,66

8 jam
4,00
3,34
2,78
2,67

4 jam
3,80
3,00
2,86
2,66

Dari Tabel 3 terlihat bahwa konsentrasi oksigen terlarut seluruhnya memberikan nilai DO
seluruhnya memberikan nilai > 2 mg/l sehingga sudah memenuhi kebutuhan mikroba. Dari
pengamatan nilai DO memperlihatkan adanya
pengaruh aplikasi enzim yaitu dengan dosis enzim semakin tinggi menunjukkan penurunan

Pengamatan Terhadap COD
Konsentrasi COD pada percobaan pengolahan
air limbah menggunakan lumpur aktif dengan
penambahan enzim selulase secara kontinyu ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data COD (mg/l) dan % reduksi COD
Waktu tinggal

Perlakuan
Awal / Inlet
LA Tanpa Enzim (K)
LA + Enzim 10 ppm
LA + Enzim 20 ppm
LA + Enzim 30 ppm

4 jam

8 jam

12 jam

24 jam

ppm

%

ppm

%

ppm

%

ppm

%

1092,3
594,35
508,29
550,93
554,02

0
45,59
53,47
49,56
49,28

1217,6
548,17
461,03
494,93
498,89

0
54,98
62,14
59,35
59,03

1232,1
492,62
460,31
451,15
491,15

0
60,02
62,64
64,31
60,14

1264,9
445,53
407,73
416,47
455,67

0
64,78
67,77
67,07
63,98

Hasil pengamatan COD pada perlakuan
lumpur aktif kontinyu dengan enzim selulase dari
waktu tinggal 4 hingga 24 jam memperlihatkan
bahwa pada umumnya penambahan enzim dapat
meningkatkan reduksi COD (gambar 4 sampai
dengan gambar 7). Demikian juga pada pengaruh waktu tinggal, terlihat bahwa pada dosis
yang tetap dengan semakin lama waktu tinggal
pada reaktor maka reduksi COD pun cenderung
semakin besar (gambar 8 sampai dengan gambar
10). Hal ini menunjukkan bahwa hasil reaksi enzimatik dapat membantu metabolisme mikroba
lumpur aktif dalam mereduksi pencemar yang
bersifat kompleks. Enzim selulase menghidrolisis
senyawa kompleks khususnya selulosa menjadi
senyawa-senyawa sederhana dilanjutkan dengan

mikroba lumpur aktif mendegradasi senyawasenyawa sederhana hasil hidrolisis enzim tersebut.
Pada waktu tinggal yang tetap, semakin tinggi
dosis enzim yang diberikan tidak memberikan
pengaruh pasti pada peningkatan reduksi COD.
Pada waktu tinggal 4, 8 dan 24 jam reduksi
optimal terjadi pada dosis 10 ppm, yang dapat meningkatkan reduksi COD masing-masing
dari 45,6% menjadi 53,5% pada dosis 4 jam,
dari 54,98% menjadi 62,14% pada waktu tinggal 8 jam, dan dari 64,78% menjadi 67,77%
pada waktu tinggal 24 jam. Sedangkan pada
waktu tinggal 12 jam dosis optimal terjadi
pada dosis 20 ppm yang dapat meningkatkan
reduksi COD dari 60,02% menjadi 64,31%.
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi COD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu Detensi 4 Jam

Gambar 5. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi COD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu Detensi 8 Jam

Gambar 6. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi COD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu Detensi 12 Jam
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Gambar 7. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi COD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu Detensi 24 Jam
Pada dosis yang tetap, peningkatan reduksi
optimal umumnya terdapat pada waktu tinggal
rendah (4 atau 8 jam). Pada aplikasi enzim dengan dosis 10 ppm waktu tinggal optimum terjadi
pada waktu tinggal 4 jam yaitu dapat meningkatkan reduksi COD dari 45,6% menjadi 53,47%.
Sedangkan pada aplikasi enzim dengan dosis 20
ppm dan 30 ppm, waktu tinggal optimum terjadi
pada waktu tinggal 8 jam, yaitu dapat meningkatkan reduksi COD dari 54,98% menjadi 59,35%
pada dosis 20 ppm dan 59,03% pada dosis 30
ppm.

Gambar 8. Grafik Pengaruh Waktu Tinggal terhadap % Reduksi COD pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Dosis Enzim
Selulase 10 Ppm
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Gambar 9. Grafik Pengaruh Waktu Tinggal terhadap % Reduksi COD pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Dosis Enzim
Selulase 20 Ppm

Gambar 10. Grafik Pengaruh Waktu Tinggal terhadap % Reduksi COD Pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Dosis Enzim
Selulase 30 Ppm

Peningkatan reduksi COD tertinggi mencapai 7,88%, terjadi pada dosis enzim 10 mg/l
dan waktu tinggal 4 jam. Hal ini menunjukkan
bahwa aplikasi enzim selulase efektif pada waktu tinggal yang singkat atau pada beban tinggi.
Sedangkan enzim selulase yang digunakan pada
penelitian ini efektif pada dosis 10 mg/l, karena
dengan dosis lebih besar (20 mg/l dan 30 mg/l)
tidak menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal
ini kemungkinan disebabkan karena terbatasnya
atau penambahan dosis enzim tidak diikuti den-

gan pertambahan pasokan udara yang masuk ke
dalam reaktor (lihat Tabel.3) sehingga hal ini juga
menyebabkan tidak bertambahnya atau terhambatnya aktivitas mikroorganisme.
Pengamatan terhadap BOD
Konsentrasi BOD pada percobaan pengolahan
air limbah menggunakan lumpur aktif dengan
penambahan enzim selulase secara kontinyu ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data BOD (mg/l) dan % reduksi BOD
Waktu tinggal
Perlakuan
Awal / Inlet
LA Tanpa Enzim (K)
LA + Enzim 10 ppm
LA + Enzim 20 ppm
LA + Enzim 30 ppm

4 jam
ppm
%
689,82
0,00
308,10
55,34
207,53
69,92
266,22
61,41
237,81
65,53

8 jam
ppm
%
691,90
0,00
176,11 74,55
164,04 76,29
139,53 79,83
138,56 79,97

Pada grafik pengaruh dosis enzim selulase
terhadap % reduksi BOD pada reaktor lumpur
aktif dengan berbagai waktu detensi (gambar 11
sampai dengan gambar 14) dan pada grafik pengaruh waktu detensi terhadap % reduksi BOD
pada reaktor lumpur aktif (gambar 15 sampai
dengan gambar 17) terlihat bahwa reduksi BOD
dapat meningkat dengan penambahan enzim,
hal ini disebabkan karena terjadi kerja simultan
antara enzim dan lumpur aktif, yaitu enzim se-

12 jam
ppm
701,55
131,28
105,94
123,90
123,27

%
0,00
81,29
84,90
82,34
82,43

24 jam
ppm
%
705,21
0,00
91,12
87,08
84,90
87,96
77,10
89,07
95,76
86,42

lulase menghidrolisis senyawa kompleks khususnya selulosa menjadi senyawa-senyawa sederhana dilanjutkan dengan mikroba lumpur aktif
mendegradasi senyawa-senyawa sederhana hasil
hidrolisis enzim tersebut.
Pada waktu tinggal yang tetap dosis optimum
didapat pada dosis 10 atau 20 mg/l. Pada waktu
tinggal 4 dan 12 jam peningkatan reduksi paling
tinggi didapat pada dosis 10 ppm yaitu masingmasing 14,58% pada waktu tinggal 4 jam dan
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3,61% pada waktu tinggal 12 jam. Sedangkan
pada waktu tinggal 8 dan 24 jam peningkatan
reduksi paling tinggi juga didapat pada dosis 20
ppm yaitu masing-masing 5,29% pada waktu
tinggal 8 jam dan 1,99% pada waktu tinggal 24
jam.
Tidak terjadi peningkatan reduksi pada dosis tinggi (30 ppm) kemungkinan disebabkan
karena penambahan dosis enzim tidak diikuti
dengan pertambahan pasokan udara yang masuk
ke dalam reaktor (lihat Tabel.3) sehingga hal ini
dapat menyebabkan terhambatnya aktivitas mikroorganisme sehingga mengakibatkan tidak bertambahnya reduksi BOD.

Gambar 11. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi BOD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu
Detensi 4 Jam

Gambar 12. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi BOD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu
Detensi 8 Jam
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Gambar 13. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi BOD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu Detensi 12 Jam

Gambar 14. Grafik Pengaruh Dosis Enzim Selulase terhadap % Reduksi BOD pada
Reaktor Lumpur Aktif dengan Waktu
Detensi 24 Jam
Pada dosis yang tetap peningkatan reduksi optimal terdapat pada waktu tinggal paling singkat
yaitu 4 jam. Pada perlakuan enzim dengan dosis
10 ppm peningkatan reduksi mencapai 14,58%,
pada perlakuan 20 ppm mencapai 6,07%, sedangkan pada perlakuan 30 ppm mencapai 10,19%.

Gambar 15. Grafik Pengaruh Waktu Detensi terhadap % Reduksi BOD Pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Penambahan
Enzim 10 Ppm
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Gambar 16. Grafik Pengaruh Waktu Detensi terhadap % Reduksi BOD pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Penambahan
Enzim 20 Ppm
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2. Pengaruh enzim terhadap peningkatan reduksi COD dan BOD sangat tergantung pada
dosis penambahan enzim dan waktu tinggal
dalam sistem lumpur aktif. Aplikasi enzim
dapat meningkatkan reduksi COD dan BOD
cukup signifikan pada sistem lumpur aktif
dengan waktu tinggal singkat atau beban
organik tinggi. Sedangkan pada waktu tinggal relatif lama atau beban organik rendah,
kurang memberikan pengaruh dalam peningkatan reduksi COD dan BOD.
3. Peningkatan reduksi COD tertinggi sebesar
7,88% dan BOD sebesar 14,58% dicapai
pada penambahan enzim 10 ppm dengan
waktu tinggal dalam sistem lumpur aktif 4
jam.
4. Aplikasi enzim pada sistem pengolahan air
limbah diperlukan penentuan jenis dan dosis enzim yang digunakan, dan pengaturan
kondisi operasi serta laju beban yang sesuai
pada sistem lumpur aktif.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 17. Grafik Pengaruh Waktu Detensi Terhadap % Reduksi BOD pada Reaktor
Lumpur Aktif dengan Penambahan
Enzim 30 Ppm
Peningkatan reduksi BOD optimal dicapai
pada waktu tinggal 4 jam dan dosis enzim 10
mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan
penambahan enzim selulase dapat efektif pada
waktu tinggal yang singkat atau beban yang tinggi, sedangkan penambahan dosis enzim belum
tentu dapat menaikkan peningkatan reduksi BOD
bila tidak diiringi dengan peningkatan DO (lihat
Tabel 3).
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Ditinjau dari aspek teknis, aplikasi enzim
cukup prospektif digunakan dalam proses pengolahan air limbah pulp dan kertas.
Penambahan enzim selulase dapat meningkatkan reduksi pencemar organik pada sistem
pengolahan air limbah industri kertas proses
lumpur aktif.
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APLIKASI PERLAKUAN AWAL DENGAN ENZIM
PADA PEMBUATAN PULP ALKALINE PEROXIDE MECHANICAL
PULPING KAYU EUCALYPTUS SPP
Judi Tjahjono, Gatot Hermanto, Titin Fatimah, Enung Fitri
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

APPLICATIONSOF PRE-TREATMENT WITH ENZYME IN “APMP”
PULP PRODUCTION OF EUCALYPTUS SPP WOOD
ABSTRACT
APMP pulping technology for mechanical pulp is intensive energy because it requires energy in
very large quantities. One way to reduce energy consumption is to use enzymes that work partially degrade lignin in the initial treatment. Addition of laccase enzyme performed at the beginning, that is by
immersion at room temperature according to the characteristics of existing enzymes. After that proceed
with presteaming chips for 1 hour and at 100 °C. The next step is impregnation with chemicals H2O2,
NaOH, DTPA and Na2SiO3. After impregnation followed by a two-stage refining and final stage is the
washing. Pulp obtained is made into sheets and determined the physical strength and whiteness. The
results showed that the addition of laccase can reduce specific energy 3.78%, 5.183% and 8.33% respectively for the target of low, medium, and high brightness.
Keywords: alkaline peroxide mechanical pulping, laccase, energy conservation, britghtness target
INTISARI
Teknologi pembuatan pulp mekanis APMP bersifat energi tinggi karena memerlukan energi
dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu cara mengurangi konsumsi energi tersebut adalah menggunakan enzim yang bekerja mendegradasi sebagian lignin pada perlakuan awal. Penambahan enzim
lakase dilakukan pada saat awal, yaitu dengan cara direndam pada temperatur kamar sesuai karakteristik
enzim yang ada. Setelah itu dilanjutkan dengan chips presteaming selama 1 jam dan pada suhu 100°C.
Langkah berikutnya adalah impregnasi dengan bahan kimia H2O2, NaOH, DTPA dan Na2SiO3. Setelah
impregnasi dilanjutkan dengan refining halus dua tahap dan tahap terakhir adalah pencucian. Pulp yang
diperoleh dibuat lembaran dan ditentukan kekuatan fisik dan derajat putih. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penambahan lakase dapat mengurangi energi spesifik sebesar 3,78%, 5,183% dan 8,33%
masing-masing untuk target derajat putih rendah, sedang, dan tinggi.
Kata kunci : alkaline peroxide mechanical pulping, lakase, konservasi energi, target derajat putih
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LATAR BELAKANG
Pembuatan pulp mekanis selama ini yang
banyak dikenal adalah RMP (Refiner Mechanical Pulp), TMP (Thermomechanical Pulp), CMP
(Chemi Mechanical Pulp), CTMP (Chemi Thermo
Mechanical Pulp) dan BCTMP (Bleached Chemi
Thermo Mechanical Pulp). Ada dua tahap utama
dalam proses refining. Tahap pertama diarahkan
pada pelepasan serat-serat dari kayu tanpa merusaknya. Tahap kedua pemotongan serat-serat,
penipisan dinding sel, fibrilasi permukaan serat.
Kedua tahap tersebut terjadi secara bersamaan.
Sebelum serpih teruraikan seluruhnya menjadi
serat, beberapa serat telah mengalami fibrilasi.
Kertas yang dibuat dari pulp mekanis sering
disebut juga sebagai wood containing paper atau
kertas cetak mekanis. Kandungan pulp mekanisnya sekitar 25 – 100 % tergantung pada penggunaan-akhirnya, tetapi umumnya lebih dari 50
%. Pulp kimia ditambahkan untuk meningkatkan
kekuatan sehingga kelancaran proses di mesin
kertas maupun di converter benar-benar terjamin.
Selain itu juga ditambahkan bahan pengisi untuk meningkatkan kelicinan, kilap, derajat putih
dan opasitas. Kelebihan utama kertas yang mengandung pulp mekanis adalah opasitas dan daya
cetaknya, bahkan untuk gramatur rendah. Jenis
kertas ini merupakan pilihan ekonomis khususnya untuk publikasi massal karena nilainya
yang lebih murah dari pulp kimia. Sifat kertas
yang mengandung pulp mekanis adalah kecenderungan menguning bila terkena sinar UV. Untuk
kertas cetak mekanis yang disalut daya tahannya
lebih tinggi. Di pasaran pulp mekanis banyak digunakan untuk kertas-kertas medium dan liner,
kertas koran, kertas bungkus, kertas salut, kertas
supercalendered (SC).
Sedangkan untuk penggunaan kertas tulis,
cetak dan foto kopi banyak menggunakan pulp
dari proses kimia kraft yang diputihkan. Proses
pembuatan pulp kimia kraft adalah melarutkan
lignin yang mengikat serat selulosa satu sama
lain. Serat yang dihasilkan lebih utuh dan panjang, lebih fleksibel dan lebih kuat daripada pulp
mekanis. Karena proses ini intensif dalam penggunaan bahan kimia, rendemen yang dihasilkan
lebih rendah dibandingkan proses mekanis.
Proses pembuatan pulp mekanis banyak membutuhkan energi yang besar terutama penggunaan
energi listrik untuk menguraikan serpih menjadi
pulp, penggunaan bahan kimia digunakan untuk
mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan
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kualitas pulp. Namun demikian kualitas pulp
yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan
pulp kimia. Proses APMP merupakan proses mekanis yang relatif lebih baru dan cukup memberikan prospek yang baik karena kualitasnya lebih
tinggi dari pulp BCTMP. Keuntungan proses
ini dibandingkan dengan BCTMP adalah energi
lebih rendah, kekuatan fisik lebih baik, derajat
putih lebih tinggi, kandungan fines lebih rendah.
Pulp ini dapat digunakan untuk mensubstitusi
pulp kimia untuk pembuatan kertas tulis, cetak
dan foto kopi.
Salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi energi dan penggunaan bahan kimia adalah
penggunaan enzim berbasis lignolitik. Cara kerja
enzim ini adalah melunakkan lignin, pada pembuatan pulp mekanis dapat diaplikasikan sebagai
pengganti pretreatment dengan steam.
Untuk menduga baik tidaknya bahan baku
kayu dipakai untuk pulp mekanis dapat dilihat
dari sifat kayunya. Sifat kayu yang dipergunakan
untuk menilai kecocokan bahan baku kayudaun
untuk pulp mekanis adalah kandungan ekstraktif,
berat jenis dan warna kayu. Kayu yang baik untuk bahan baku pulp mekanis adalah kayu yang
berkadar ekstraktif rendah, massa jenis relatif
rendah dan warna yang cerah seperti masih putih
atau kuning. Ekstraktif yang rendah diperlukan
untuk memudahkan proses dan menjaga kualitas
produk seperti tidak mudahnya timbul perubahan
warna pulp selama masa penyimpanan. Massa
jenis yang relatif rendah berkaitan dengan kebutuhan energi yang rendah dan warna kayu yang
cerah berkaitan dengan kebutuhan bahan kimia
pemutih yang rendah. Salah satu kayu yang cocok utnuk proses mekanis adalah Eucalyptus spp,
kayu ini termasuk yang dikembangkan HTI pulp.
TINJAUAN PUSTAKA
Pembuatan pulp mekanis dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu sistem penggerindaan
(grinding) dan penggilingan (refining). Dari kedua cara tersebut didapat proses pembuatan pulp
mekanis yang bervariasi, diantaranya yang poluper adalah stone groundwood (SGW), refiner
mechanical pulping (RMP), thermomechanical
pulping (TMP), chemi-thermomechanical pulping (CTMP).
Teknologi proses pulp mekanis pada saat ini
mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Perkembangan ini ditujukan untuk mensubstitusi
pemakaian pulp kimia maupun kertas bekas untuk

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

pembuatan berbagai jenis kertas. Perkembangan
teknologi proses pulp mekanis pada prinsipnya
adalah memperbaiki proses mekanis yang sangat
populer, yaitu TMP dan CTMP Pengembangan
proses pembuatan pulp mekanis dari TMP dan
CTMP ini terletak pada penggunaan bahan kimia
dengan kombinasi atau komposisi tertentu sehingga pulp mekanis yang dihasilkan mempunyai
kualitas yang meningkat cukup drastis, baik sifat
fisik maupun sifat optik pulp. Modifikasi proses pembuatan pulp mekanis ini disebut dengan
proses mekanis kimia (chemimechanical). Proses
chemimechanical yang banyak digunakan adalah
BCTMP (Bleached Chemi Thermomechanical
Pulp) dan APMP (Alkaline Peroxide Mechanical
Pulp).
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BCTMP merupakan proses pembuatan pulp
CTMP yang dilanjutkan dengan pemutihan. Pulp
ini dapat digunakan untuk membuat kertas koran
bermutu tinggi maupun substitusi pulp kimia.
Diagram alir proses BCTMP seperti terlihat pada
Diagram dibawah ini.
Diagram tersebut menggambarkan proses
utama BCTMP. Proses-proses sebelumnya adalah debarking, chipping dan screening. Proses
impregnasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses ini karena penetrasi bahan kimia yang efisien dengan jumlah terbatas dilakukan
pada stage ini. Waktu retensi pada BCTMP lebih
lama daripada CTMP. Waktu retensi yang lebih
lama dan temperatur yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan digester, sedangkan pada CTMP menggunakan impregnator.

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan BCTMP
Operasi refining dalam proses BCTMP dapat dilakukan dua kali. Refining tahap pertama
dengan energi yang intensif menghasilkan pulp
dengan freeness yang tinggi, sedangkan refining
stage kedua menghasilkan pulp yang halus pada
freeness yang rendah. Kandungan shives yang

relatif rendah dibandingkan proses CTMP akan
memudahkan proses penyaringan pulp. Setelah
screening pulp dicuci, secara normal dengan dua
atau tiga stage menggunakan disc filter, screw
atau roll press, diikuti dengan proses bleaching
dengan H2O2.
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Operasi refining dalam proses BCTMP dapat dilakukan dua kali. Refining tahap pertama
dengan energi yang intensif menghasilkan pulp
dengan freeness yang tinggi, sedangkan refining
stage kedua menghasilkan pulp yang halus pada
freeness yang rendah. Kandungan shives yang
relatif rendah dibandingkan proses CTMP akan
memudahkan proses penyaringan pulp. Setelah
screening pulp dicuci, secara normal dengan dua
atau tiga stage menggunakan disc filter, screw
atau roll press, diikuti dengan proses bleaching
dengan H2O2.
APMP (Alkaline Peroxide Mechanical Pulp)
Proses alternatif untuk meningkatkan kualitas pulp mekanis adalah penggunaan hidrogen
peroksida (H2O2). Peroksida dapat melunakkan
lignin dalam serpih kayu sehingga akan memudahkan penguraian serat selama proses refining.
Penggunaan peroksida untuk mencegah terjadinya pembalikan warna karena penggunaan
NaOH. Penggunaan peroksida dalam suasana
alkali (dicampurkan dengan NaOH) sangat menguntungkan dalam proses refining karena akan
mengeliminasi proses pemutihan tersendiri (non
post bleaching). Efisiensi yang rendah larutan
peroksida dapat diperbaiki dengan penggunaan
chelating agent selama impregnasi serpih kayu
pada tahap pertama. Penggunaan chelating agent
dapat menghilangkan atau deaktivasi kontaminan
logam dalam serpih kayu.
Impregnasi serpih kayu dengan bahan kimia
dapat dilakukan dengan kompresi di dalam suatu
impressafiner. Impregnasi dilakukan dalam dua
atau tiga stage. Urutan proses APMP selengkapnya dapat dilihat pada uraian seperti dibawah ini.
1. Impregnasi chips dengan steam (chips impregnation)
Impregnasi bertujuan untuk membuka poripori serpih kayu agar mudah dimasuki bahan
kimia dan penguraian.
Kondisi : 90 °C, 30 menit
2. Penguraian serat kasar (defiberization –
screw press)
Penguraian serat kasar untuk memecahkan
serpih agar mudah diuraikan dan memudahkan impregnasi bahan kimia ke dalam serpih. Konsumsi energi dicatat.
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Chemical impregnation-1
Penambahan bahan kimia (chemical charge)
DTPA		 1%
Na2SiO3		
1.3%
NaOH (as 100%) 1.8%
H2O2 (as 100%)
1.4%
Waktu retensi
2 jam
Temperatur		
80 °C
4. Chemical impregnation-2
4.1. Target low brightness
Penambahan bahan kimia (chemical charge)
Na2SiO3 (38 ‘Be) 2.0%
NaOH (as 100%) 1.8%
H2O2 (as 100%)
2.0%
Waktu retensi
2 jam
Temperatur		
ruang
4.2. Target mid brightness
Penambahan bahan kimia (chemical charge)
Na2SiO3 (38 ‘Be) 3.0%
NaOH (as 100%) 3.8%
H2O2 (as 100%)
4.0%
Waktu retensi
2 jam
Temperature
ruang
4.3. Target high brightness
Penambahan bahan kimia (chemical charge)
Na2SiO3 (38 ‘Be) 4.0%
NaOH (as 100%) 4.5%
H2O2 (as 100%)
6.0%
Waktu retensi
2 jam
Temperatur		
ruang
5. Refining tahap pertama (1st refining)
Tujuan refining tahap pertama ini untuk
mendapatkan produk pulp mekanis. Konsistensi 10 – 15%
6. Refining tahap kedua (fine refining)
Tujuan fine refining untuk mengetahui tingkat perkembangan kekuatan serat dan kemampuan serat untuk membentuk lembaran
diatas mesin kertas (paper web consolidation). Refining dilakukan sampai tercapai
freeness 100 mL CSF.
7. Pencucian Pulp (Pulp Washing)
Tujuan washing untuk memisahkan pulp dari
bahan kimia sisa dan pengotor termasuk hasil degradasi.
8. Penyaringan pulp (pulp screening)
Tujuan screening untuk memisahkan bundelan serat (shives) dengan serat (fiber) agar
didapat kualitas produk akhir pulp mekanis
yang seragam
3.
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Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan APMP
Perbedaan karakteristik proses BCTMP dan
APMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Terlihat bahwa proses APMP tanpa proses post
bleaching menghasilkan pulp yang setara dengan
BCTMP yang menggunakan post bleaching
Tabel 3. Karakteristik Proses BCTMP dan
APMP
Karakteristik
- Dosis bahan kimia (%)
Sulfit
Kaustik
Peroksida
- Konsumsi energi (MWh/
ton)
- Freeness (ml CSF)
- Density (kg/m3)
- Indeks sobek (mNm2/g)
- Indeks tarik (Nm/g)
- Derajat putih (%)
- Opasitas (%)

BCTMP

APMP

1,4
1,8 – 4,3
4,0

5,8
4,0

1,72

1,22

77
555
6,3
58
82,8
80

77
558
6,3
60
83,5
81,8

Aplikasi Enzim Lakase
Bahan baku utama yang digunakan untuk
pembuatan pulp adalah kayu. Dalam proses pembuatan pulp mekanis, kayu adalah sumber bahan baku utama. Penggunaan enzim sebenarnya
sudah cukup lama diteliti namun aplikasinya di
industri masih sangat kurang. Salah satu jenis
enzim yang baru berkembang dan terus diteliti
adalah enzim berbasis lignolitik yang mekanisme
kerjanya menghilangkan/mengurangi lignin pada
proses pemutihan. Dalam pengalaman beberapa
penelitian enzim ini dapat mengurangi kadar
lignin pada pulp coklat sebelum diputihkan.
Melihat sifat-sifat atau karakteristik yang dapat mengurangi lignin tersebut enzim ini telah
dicoba untuk aplikasi pembuatan pulp mekanis.
Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan
oleh ilmuwan, lakase mempunyai sifat-sifat sebagai enzim delignifying dan mempunyai karakteristik metabolisme spesifik. Salah satu bahan baku
enzim ini adalah Pycnoporus cinnabarinus, yang
dapat memproduksi lakase alami. Enzim ini dapat memecah lignin dalam serat yang digunakan
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sebagai substrat dalam ujicoba tersebut dan serat
digiling secara mekanis menjadi bubur pulp. P.
cinnabarinus hanya menumbuhkan sejumlah kecil lakase, untuk meningkatkan produksi lakase
perlu ditambahkan agen volatil seperti etanol,
dalam rangka meningkatkan produksi enzim di
bawah kondisi ini. Etanol dipilih sebagai induserlakase karena melimpah, toksisitas rendah dan
biaya produksi rendah. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa jika itu dimasukkan ke dalam
sistem dengan konveksi paksa pada tingkat 7
g etanol per m3, produksi lakase meningkat, ke
tingkat maksimum (90 U per g dukungan ampas
tebu kering).
Replikasi percobaan fermentasi pada skala
yang lebih besar, dalam sebuah bioreaktor 18
liter, menegaskan efisiensi produksi lakase diperoleh dengan menggunakan ampas tebu dan etanol
(90 000 U per kg ampas tebu kering setelah 30
hari, yang mewakili kuantitas yang dibutuhkan
untuk pemrosesan, tanpa masukan jamur, sebuah
kg 4 tambahan ampas tebu).
Penelitian pembuatan pulp biomekanis dilaporkan bahwa enzim lakase yang dihasilkan
dari ampas tebu dapat menghasilkan penghema-

tan 50% konsumsi energi yang dibutuhkan untuk
pemurnian pulp kertas, dibandingkan dengan
pembuatan pulp tanpa perlakuan secara biologis.
Manfaat lain dari hasil penelitian tersebut adalah
sifat-sifat mekanis pulp meningkat 35% terutama
kekuatan tarik dan ketahanan sobek.
BAHAN DAN METODA
Bahan
•
•
•
•
•
•

Serpih kayu Eucalyptus
NaOH
H2O2
Na2SiO3
DTPA
Enzim lakase

Alat
•
•
•
•

Refiner kasar dan halus
Washer
Flat screen
Reaktor untuk presteaming

Gambar 5. Diagram Alir Percobaan APMP
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Gambar 6. Diagram Proses Metodologi Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumsi Energi Pembuatan Pulp APMP
Dari data tabel 4 terlihat bahwa enzim lakase
dapat menurunkan konsumsi energy spesifik

		

Tabel 4. Pengaruh Enzim Lakase terhadap Konsumsi Energy Spesifik

No

Proses

1.
2.
3.

Defiberization
Refining-1
Refining-2 : Low brightness
Total konsumsi energy (SEC)
Defiberization
Refining-1
Refining-2 : Mid brightness
Total konsumsi energy (SEC)
Defiberization
Refining-1
Refining-2 : High brightness
Total konsumsi energy (SEC)

1.
2.
3.
1.
2.
3.

pada proses defiberization maupun konsumsi energy spesifik total proses produksi pulp. Semakin
tinggi dosis lakase terhadap serpih semakin rendah pula konsumsi energy yang diperlukan.

Dosis
enzim
(blank)
3640
2130
1640
7410
3640
2130
580
6350
3640
2130
350
6120

Konsumsi energy (kWh/ton)
Dosis
Dosis
enzim
enzim
(0,5)
(1,0)
3640
3510
2130
2130
1640
1640
7410
7280
3640
3460
2130
2130
580
580
6350
6170
3680
3570
2130
2130
310
230
6120
5930

Dosis
enzim
(1,5)
3510
2130
1640
7280
3395
2130
580
6105
3570
2130
160
5860
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memberikan peningkatan kekuatan fisik bahkan cenderung turun dibandingkan blank untuk
nilai indeks sobek dan indeks retak. Peningkatan
kekuatan fisik lembaran akan nyata pada penambahan 1 dan 1,5% enzim baik pada target low,
mid dan high brightness.

Pengaruh Enzim Lakase Terhadap
Rendemen Dan Sifat Optik
Dari data tabel 5 terlihat bahwa enzim lakase
dapat meningkatkan derajat putih lembaran pulp
sampai 2 – 3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa
lakase dapat secara efektif menurunkan/melarutkan lignin dalam serpih kayu. Dengan efek mampu melarutkan lignin akan berpengaruh terhadap
rendemen yang dihasilkan, dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa rendemen pulp turun berkisar antara 1 – 3 poin.

Pengaruh Enzim Lakase Terhadap Klasifikasi
Serat
Dari hasil penentuan klasifikasi serat terlihat
bahwa penggunaan enzim lakase dapat munurunkan fines yang diperoleh. Hal ini sangat menguntungkan dalam karakteristik pulp mekanis
karena fines akan berpengaruh buruk terhadap
kekuatan kertas yang akan diproduksi dan menyebabkan rendemen kertas yang akan dihasilkan
rendah. Semakin banyak penambahan enzim semakin banyak pula fines yang dikurangi

Pengaruh Enzim Lakase Terhadap Sifat Fisik
Lembaran Pulp
Dari tabel 6 terlihat bahwa enzim lakase dapat
meningkatkan kekuatan fisik lembaran pulp baik
nilai indeks sobek, indeks retak dan indeks tarik.
Penambahan enzim lakase sebanyak 0,5 % belum

Tabel 5. Pengaruh Enzim Lakase terhadap Rendemen dan Derajat Putih Lembaran Pulp

No

Rendemen (%)

Proses

Derajat putih lembaran (% ISO)

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

1,5

1.

Low brightness

78,29

78,18

77,72

76,35

58,4

58,6

59,8

60,3

2.

Mid brightness

74,61

74,44

73,68

73,21

62,0

62,0

64,1

64,7

3.

High brightness

73,64

74,01

72,89

72,46

68,2

68,2

71,3

71,6

Tabel 6. Pengaruh Enzim Lakase terhadap Indeks Sobek dan Indeks Tarik pada Freeness 300 mL CSF

No

Indeks sobek
(kN/g)

Proses

Indeks retak
(kPa.m2/g)

Indeks tarik
(Nm/g)

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

1,5

0

0,5

1

1,5

1.

Low brightness

3.16

3.11

3.23

3.19

0.56

0.56

0.47

0.54

29,6

30,0

30,4

31,24

2.

Mid brightness

3.82 3.76

3.84

3.97

0.72

0.65

0.77

0.72

32,8

3,6

33,7

33,8

3.

High brightness

3.76 3.77

3.86

3.93

0.72

0.62

0.88

0.85

33,5

33,4

36,5

34,2
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Tabel 7. Pengaruh Enzim Lakase terhadap Klasifikasi Serat Pulp
No

Target brightness

Dosis
enzim

30 mesh
(%)

50 mesh
(%)

100 mesh
(%)

150 mesh
(%)

Fines
(%)

1

Low

0

24

5

49

8

14

0,5

27

4

46

6

17

1

36

5

41

6

12

1,5

24

3

42

4

27

0

42

6

40

5

7

0,5

39

5

41

5

10

1

41

7

40

5

7

1,5

40

6

41

5

7

0

42

7

40

6

5

0,5

41

6

41

5

7

1

41

6

40

6

7

1,5

42

7

40

6

5

Mid

High

KESIMPULAN
1.

Enzim lakase dapat menurunkan konsumsi
energy spesifik pada proses defiberization maupun konsumsi energy spesifik total
proses produksi pulp. Semakin tinggi dosis
lakase terhadap serpih semakin rendah pula
konsumsi energy yang diperlukan. Enzim
lakase dapat meningkatkan derajat putih lembaran pulp sampai 2 – 3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa lakase dapat secara efektif
menurunkan/melarutkan lignin dalam serpih kayu. Dengan efek mampu melarutkan
lignin akan berpengaruh terhadap rendemen
yang dihasilkan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen pulp turun berkisar
antara 1 – 3 poin. Penambahan enzim lakase
sebanyak 0,5 % belum memberikan peningkatan kekuatan fisik bahkan cenderung turun
dibandingkan blank untuk nilkai indeks sobek dan indeks retak. Peningkatan kekuatan
fisik lembaran yaitu indeks sobek, indeks retak dan indeks tarik akan nyata pada penambahan 1 dan 1,5% enzim baik pada target
low, mid dan high brightness.

2. Penggunaan enzim lakase dapat menurunkan
fines yang diperoleh. Hal ini sangat menguntungkan dalam karakteristik pulp mekanis karena fines akan berpengaruh buruk terhadap
kekuatan kertas yang akan diproduksi dan
menyebabkan rendemen kertas yang akan
dihasilkan rendah. Semakin banyak penambahan enzim semakin banyak pula fines yang
dikurangi.
3. Berdasarkan hasil analisa teknologi, aplikasi
lakase pada proses pembuatan pulp cukup
mudah, yaitu penambahan lakase pada awal
sebelum dilakukan proses pembuatan pulp
APMP hanya dilakukan dengan metoda perendaman (soaking) secara batch menggunakan chest berpengaduk dan secara kontinyu
metoda screw feeder pada digester system
kontinyu.
4. Berdasarkan hasil analisa ekonomi penggunaan enzim lakase akan ekonomis apabila menggunakan dosis komersial 1000 dan
1500 ppm.
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PEMBUATAN BIOBRIKET DARI LIMBAH PADAT
INDUSTRI KERTAS SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF
Aep Surachman, Sri Purwati, Syamsudin
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung – 40258
Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

BIOBRIKET MAKING OF SOLID WASTE PAPER INDUSTRY
AS AN ALTERNATIVE FUEL
ABSTRACT
Utilization of paper industrial solid waste as an alternative for environmental management which
gives added values is a solution that needs to be developed. Utilization of paper industrial solid waste as
a Bio-Briquette is based on the potential of the organic matter content and its high heat value. Research
about making Bio-Briquette from industrial solid waste of liner paper and newsprint industry have been
done. Bio-briquettes produced is expected to be used as an alternative energy that is renewable and
feasible for domestic purposes. Solid waste utilization as raw material to make briquettes directly is
unfeasible as domestic fuel because the combustion in producing smoke. Experiment steps that need to
be done is processing solid waste into charcoal and then proceed to briquettes forming. Processing of
sludge into charcoal caused a decrease of heat value from 3247 to 2885 cal / gram, therefore, to increase
the heat value can be done by adding rice husk (3109 cal / g) as a mixture with a percentage from 20 to
60 percent. The trial results showed that the briquettes charcoal sludge can be burnt with heat value is
equivalent to the low calorie from coal briquettes.
Keywords : sludge waste , bio-briquettes , alternative energy , heat value
INTISARI
Pemanfaatan limbah padat industri kertas sebagai alternatif pengelolaan lingkungan yang memberikan nilai tambah merupakan solusi yang perlu dikembangkan. Pemanfaatan limbah padat sludge
IPAL sebagai Bio-Briket didasarkan atas potensinya berupa kandungan bahan organik serta nilai kalornya yang cukup tinggi. Penelitian pembuatan Bio-Briket dari sludge IPAL industri kertas liner dan industri kertas koran dari bahan baku kertas bekas telah dilakukan. Bio-Briket yang dihasilkan diharapkan
dapat digunakan sebagai energi alternatif yang bersifat dapat diperbaharui dan layak untuk keperluan
rumah tangga. Pemanfaatan sludge sebagai bahan briket secara langsung kurang layak dijadikan bahan
bakar rumah tangga, karena hasil pembakarannya menghasilkan asap. Langkah percobaan yang perlu
dilakukan adalah mengolah sludge menjadi arang terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembentukan
briket. Pengolahan sludge menjadi arang menyebabkan penurunan nilai kalor dari 3247 menjadi 2885
cal/gram, oleh karena itu untuk meningkatkan nilai kalor dapat dilakukan dengan menambahkan arang
sekam (3109 cal/gram) sebagai campuran dengan persentase 20 hingga 60 persen. Hasil uji coba menunjukan bahwa briket arang sludge dapat terbakar baik dengan nilai kalor setara dengan briket batu
bara yang berkalori rendah.
Kata kunci : limbah sludge, biobriket, energi alternatif, nilai kalor
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PENDAHULUAN
Mengacu pada Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, maka pemanfaatan limbah
industri khususnya industri kertas merupakan
salah satu kegiataan pengelolaan lingkungan
hidup yang berorientasi untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan Penelitian dilakukan dalam upaya untuk memenuhi
peraturan lingkungan yang mempersyaratkan
pembuangan limbah ke lingkungan harus mengikuti ketentuan Kep-13/MenLH/3/1995, untuk
limbah gas atau emisi sedangkan Kep-51/MenLH/10/1995 untuk limbah cair sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Jo 85 tahun 1999
untuk limbah padat
Meningkatnya pertumbuhan industri pulp dan
kertas di Indonesia telah membawa dampak terhadap meningkatnya permasalahan lingkungan
yang disebabkan oleh pencemaran limbah. Oleh
karena itu dalam upaya terpeliharanya kualitas
lingkungan, industri harus meningkatkan pengelolaan limbahnya melalui pengolahan yang
lebih efektif dan kemungkinan pemanfaatannya
Industri pulp dan kertas saat ini dihadapkan
pada masalah penanganan limbah padat yang
jumlahnya cukup besar. Kontribusi terbesar berasal dari lumpur (sludge) hasil pengolahan air
limbah. Di dalam pabrik, limbah padat tersebut
saat ini hanya ditumpuk dan belum dimanfaatkan,
sehingga selain menimbulkan gangguan terhada
estetika, juga menyebabkan pencemaran tanah,
air tanah, dan menimbulkan bau bagi masyarakat
sekitar.
Setiap unit proses pada industri pulp dan kertas menghasilkan limbah cair yang keseluruhannya diolah di unit instalasi pengolahan air limbah
(IPAL). Hasil dari pengolahan limbah cair diperoleh air limbah terolah yang telah memenuhi
baku mutu persyaratan pembuangan air limbah
ke lingkungan dan menghasilkan pula lumpur
sebagai limbah padat. Bahan sisa lumpur IPAL
dengan jumlah yang cukup besar tersebut, sebagai konsekuensinya bila dibuang tanpa pengelolaan yang tepat akan menimbulkan pencemaran
lingkungan yang serius.
Limbah padat industri pulp dan kertas merupakan bahan organik yang berpotensi sebagai
bahan bakar dan dapat dimanfaatkan menjadi
sumber energi terbarukan berupa biobriket. Pemanfaatan sebagai biobriket didasarkan atas
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potensi yang dimiliki lumpur, yaitu mempunyai
kadar organik total minimal 60% dan nilai panas
minimal 3000 kal/gram. Selama ini limbah padat industri pulp dan kertas hanya dimanfaatkan
sebagai kompos, pengeras jalan, dan kadang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat tatakan telur. Dengan pemanfaatan menjadi
biobriket, maka produk biobriket yang dihasilkan
dapat digunakan sebagai bahan energi alternatif
pengganti briket batu bara yang diketahui berasal
dari sumber alam yang tidak dapat diperbaharui,
baik pada skala rumah tangga maupun industri
kecil. Dengan pemanfaatan ini, maka pemakaian
bahan bakar yang selama ini dari sumber bahan
bakar fosil yang bersifat tidak dapat diperbaharui dapat direduksi. Beberapa kelebihan biobriket
yang dibuat dengan proses pirolisis, antara lain :
bentuk dan ukuran seragam, panas pembakaran
lebih tinggi, tidak berasap (jumlah asap kecil),
bentuk dan ukuran lebih menarik, serta mudah
dalam pengemasan.
Untuk meningkatkan kualitas biobriket, maka
ditambahkan filler berupa limbah serbuk batu
bara, sekam padi, dan serbuk gergaji. Limbah
serbuk batu bara yang hancur selama pengangkutan atau penyimpanan biasanya tidak digunakan
untuk proses pembakaran di unit pembangkit listrik (coal generatiom) karena bentuk serbuk menyulitkan dalam proses, sehingga hanya dibuang
saja di pabrik. Pembakaran campuran batubara
dan biomasa mempunyai beberapa keuntungan,
yakni tingginya kadar zat volatil (volatile matter)
dari mayoritas biomasa dan tingginya kandungan
karbon tetap (fixed carbon) batubara dapat melengkapi satu sama lain. Sekam padi merupakan
produk pertanian yang menghasilkan limbah
biomasa hasil samping dari proses penggilingan
padi. Pemanfaatan sekam padi selama ini belum
optimal, kebanyakan dimanfaatkan sebagai bahan
campuran makanan ternak. Tidak jarang terlihat
pada penggilingan padi, tumpukan sekam yang
sudah menggunung dibakar begitu saja, padahal
sekam dapat dijadikan alternatif sumber energi.
Serbuk gergaji dari limbah penggergajian masih
ada yang ditumpuk dengan sebagian dibuang ke
aliran sungai sehingga mencemari air, atau dibakar secara langsung sehingga menambah emisi
karbon di atmosfir. Serbuk gergaji ini merupakan
bahan yang masih mengikat energi, sehingga dapat diperpanjang dengan cara memanfaatkannya
sebagai bahan campuran pembuatan briket.
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BAHAN DAN METODA
BAHAN
Limbah padat yang akan dikaji penggunaannya sebagai biobriket adalah sludge IPAL industri kertas yang sangat bervariasi karakteristiknya
tergantung dari jenis produk, sistem pengolahan
air limbah, serta efisiensi proses dari masingmasing industri. Atas dasar hal tersebut maka
pada penelitian ini digunakan bahan limbah yang
memenuhi persyaratan untuk bahan bakar diantaranya memiliki kandungan bahan organik tinggi,
agar menghasilkan sisa bakar sesedikit mungkin,
serta memiliki nilai kalor cukup tinggi. Untuk itu
pada penelitian ini sludge yang digunakan berasal dari beberapa industri, selanjutnya dipilih
yang memiliki karakteristik yang layak digunakan sebagai bahan bakar. Selain bahan utama bahan penolong juga diperlukan dalam penelitian
ini diantaranya adalah bahan pencampur seperti
serbuk batu bara, sekam padi dan serbuk gergaji
yang berfungsi untuk meningkatkan daya bakar
serta nilai kalor dari sludge tersebut
METODA PENELITIAN
Penelitian pemanfaatan sludge sebagai biobriket dilakukan pada skala laboratorium dengan
tahapan kegiatan sebagai berikut :
Karakterisasi
Karakterisasi sludge dilakukan untuk melihat
kemungkinannya untuk dimanfaatkan sebagai
bahan bakar. Untuk keperluan tersebut parameter yang dianalisa diantaranya adalah komposisi
sludge yang terdiri dari bahan organik, total selulosa, lignin, dan bahan anorganik terutama senyawa calsium, panjang serat, jumlah serat, persen
fines , serta parameter uji nilai kalor.
Pemanfaatan sebagai Bio Briket
Pemanfaatan sludge sebagai biobriket dilakukan dengan dua cara : yaitu dengan cara langsung
dibuat briket , dan cara lain ada perlakuan terlebih
dahulu terhadap sludge baru kemudian dijadikan
biobriket, untuk melihat kelayakan serta keuntungan yang dapat diperoleh.
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1. Penggunaan langsung sebagai biobriket
Penggunaan sludge sebagai biobriket dilakukan dengan perlakuan pencampuran langsung
sludge dengan sekam padi dan dengan batu
bara, dimana masing masing dengan variasi
penambahan bahan pencampur 20%, 40%,
dan 60 %
2. Perlakuan sludge sebelum dibuat briket
Perlakuan sebelum dibuat briket adalah dilakukan pengarangan terlebih dahulu terhadap sludge maupun sekam secara terpisah.
Proses pembuatan briket selanjutnya sama
adalah dengan variasi perlakuan pencampuran seperti pada poin 1 diatas. Perlakuan ini
dimaksudkan agar briket yang dibuat pada
saat pembakaran tidak menghasilkan asap,
sehingga nyaman digunakan.
Pengujian Biobriket
Terhadap produk briket ya ng dihasilkan dilakukan pengujian nilai kalor serta uji coba
pembakaran untuk melihat kinerja proses pembakarannya serta sisa bakar yang dihasilkannya.
Uji lain yang dilakukan terhadap bio briket yang
dihasilkan adalah uji nilai kalor dari masing-masing komposisi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi
Terhadap beberapa sludge yang diteliti dilakukan pengujian untuk mengetahui karakteristik
masing-masing sludge yang terdiri dari komposisi sludge, komposisi serat dan nilai kalor seperti
terlihat pada Tabel 1 , Tabel 2, dan Tabel 3
Berdasarkan hasil karakterisasi komposisi
sludge terlihat bahwa sludge A memiliki kandungan organik relatif rendah dengan kandungan
anorganik yang ditunjukkan dengan senyawa
Calsium (CaCO3) cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sludge kurang baik digunakan sebagai
bahan bakar karena akan menyisakan abu cukup
banyak.
Kemudian sludge B, C dan D memiliki kandungan organik cukup tinggi dengan kandungan
anorganik cukup rendah, ini menunjukkan bahwa
sludge tersebut memiliki potensi bahan yang dapat dibakar dan memungkinkan dipergunakan sebagai bahan biobriket.
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Tabel 1. Komposisi Kimiawi Sludge
Sludge

A

B

C

D

Parameter
Organik
Total Selulosa
Lignin
Ca (Sebagai CaO)
Ca (sebagai CaCO3)
Organik
Total Selulosa
Lignin
Ca (Sebagai CaO)
Ca (sebagai CaCO3)
Organik
Total Selulosa
Lignin
Ca (Sebagai CaO)
Ca (sebagai CaCO3)
Organik
Total Selulosa
Lignin
Ca (Sebagai CaO)
Ca (sebagai CaCO3)

Nilai (%)
34,51
9,18
10,22
50,51
65,49
63,89
41,62
14,31
36,56
36,11
76,68
53,30
10,14
21,63
24,32
88,68
63,12
3,65
11,24
11,32

Tabel 2. Karakteristik Serat yang terkandung
dalam Sludge
Sludge
A

B

C

D

Parameter
Panjang Serat rata-rata
Jumlah serat
Fines
Panjang Serat rata-rata
Jumlah serat
Fines
Panjang Serat rata-rata
Jumlah serat
Fines
Panjang Serat rata-rata
Jumlah serat
Fines

Nilai (%)
0,823 mm
1270
19,45 %
0,975 mm
10779
20,40 %
1239 mm
20038
9,2 %
0,872 mm
20117
13.90 %

Dari karakterisasi serat terlihat bahwa sludge
secara umum memiliki panjang serat dengan
ukuran relatif sama, tetapi jumlahnya berbeda.
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Tabel 3. Nilai Kalor beberapa Sludge Industri
Kertas
No
1
2
3

Bahan
Sludge A
Sludge B
Sludge C

Nilai Kalor
1563 Cal / gram
3247 Cal / gram
3428 Cal / gram

Berdasarkan karakterisasi tersebut diatas yang
terdiri dari komposisi sludge, komposisi serat
serta nilai kalor, dapat disimpulkan bahwa sludge
A kurang baik digunakan sebagai bahan untuk
biobriket, sedangkan sludge B, C dan D dapat
digunakan sebagai bahan bakar, karena memiliki
bahan yang dapat terbakar lebih dari 60%
Pembuatan Biobriket
1. Pembuatan Biobriket Langsung Tanpa
Perlakuan
Proses pembuatan biobriket secara langsung dilakukan dengan pembentukan briket
tanpa dan dengan variasi penambahan batu
bara 20 , 40 dan 60 % yang berfungsi meningkatkan nilai kalor. Pembentukan briket
sludge dilakukan dengan penambahan perekat
larutan kanji untuk mendapatkan bentuk yang
kompak dan kuat sehingga tidak mudah hancur dalam penyimpanannya.
Dari hasil percobaan pembakaran yang dilakukan, briket yang terbuat dari sludge tanpa
penambahan batu bara tidak dapat terbakar
sempurna, selain itu pembakaran menghasilkan asap yang cukup tebal. Dengan hasil ini
disimpulkan bahwa sludge tidak dapat dibuat
bio-briket secara langsung tanpa perlakuan
sebelumnya.
2. Proses Pembuatan Arang Sludge
Upaya perbaikan kualitas sludge sebagai bahan bio-briket dilakukan dengan cara
pengarangan. Proses pengarangan dilakukan
untuk menghasilkan bahan bakar yang tidak
menghasilkan asap karena pembentukan asap
telah dilakukan pada proses sebelumnya yaitu pada proses pirolisis.

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

Berdasarkan ilmu kimia pembakaran dapat diartikan bahwa bereaksinya antara bahan
organik dengan oksigen akan menghasilkan
panas (kalor), sedangkan dalam pengertian
awam adalah bahwa pembakaran merupakan
terbakarnya bahan organik oleh api sehingga
menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan
dari pembakaran ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas manusia seperti
memasak dan lain sebagainya.
Dari pegertian tersebut diatas mengandung arti juga bahwa setiap bahan organik,
terutama yang berupa padatan dapat dibakat
untuk menghasilkan panas. Limbah padat industri kertas berdasarkan hasil karakterisasi
menunjukkan kandungan bahan organiknya
berkisar 60–75 %, bahkan ada juga yang memiliki kadar organiknya hingga 85 % , yang
mendasari pemikiran pemanfaatan limbah
sludge sebagai bahan bakar.
Pemikiran ini lebih lanjut dikaitkan dengan penanganan limbah padat industri kertas
yang jumlahnya cukup banyak dan perlu penanganan melalui pemanfaatan yang memberikan nilai tambah dan tidak mencemari lingkungan.
Proses Karbonisasi
Karbonisasi atau pengarangan adalah
proses pembakaran bahan organik dalam
keadaan tidak sempurna sehingga dihasilkan energi dan arang, sedangkan pada proses
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pembakaran sempurna dihasilkan energi dan
abu.
Ada beberapa cara pembuatan arang tetapi karena bahannya berupa sludge yang memiliki karakteristik yang khas, proses yang
sesuai adalah dengan cara penggarangan
pada sebuah bejana panas. Hasil pengarangan
menunjukkan bahwa arang sludge mengalami
penurunan nilai kalor dari sekitar 3200-3400
menjadi 2880, seperti terlihat pada Tabel 4
berikut.
Tabel 4. Nilai Kalor Arang Sludge, Arang Skam
dan Serbuk Batu Bara
No
1
2
3

Variasi
Arang sludge
Arang skam
Batu bara

Nilai Kalor
2885 Cal / gram
3109 Cal / gram
3500–6000 Cal/gram

3. Pembuatan Biobriket dari Arang Sludge
Pembuatan bio-briket dari arang sludge
dilakukan dengan menambahkan bahan pembantu pembakaran sekaligus meningkatkan
nilai kalor berupa serbuk batu bara dan arang
sekam dengan variasi 20, 40, 60%. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penambahan
arang sekam ataupun serbuk batu bara mampu meningkatkan nilai kalor biobriket arang
sludge, seperti terlihat dalam Tabel 5 berikut :
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Tabel 5. Nilai Kalor Bio Briket
No
1
2
3

1
2
3

Variasi
Arang sludge : arang
skam (80 :20)
Arang sludge : arang
skam (60 :40)
Arang sludge : arang
skam (40 :60)

Nilai Kalor
2950 Cal /
gram
2958 Cal /
gram
3022 Cal /
gram

Arang sludge : serbuk
batu bara (80 :20)
Arang sludge : serbuk
batu bara (60 :40)
Arang sludge : serbuk
batu bara (40 :60)

3467 Cal /
gram
3742 Cal /
gram
3926 Cal /
gram

Uji kemampuan bakar telah dilakukan terhadap semua perlakuan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bio-briket arang sludge terbakar
membentuk bara, selain itu bio-briket bisa terbakar habis tanpa menimbulkan asap dan hanya
menyisakan abu.
Berdasarkan nilai kalor serta persentase penggunaan arang sludge sebagai bahan utama, maka
pembuatan briket dapat dilakukan pada kisaran
penggunaan bahan pencampur arang sekam minimal sebanyak 60 % , sedangkan serbuk batubara
hanya memerlukan minimal 20 %.
KESIMPULAN
Berdasarkan dari percobaan, analisa dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa :
1. Secara umum limbah sludge dapat dimanfaatkan menjadi bio-briket sebagai bahan
bakar alternative dengan penambahan bahan
pencampur sekam atau batubara.
2. Pemanfaatan sludge untuk briket secara langsung tidak dapat terbakar sempurna karena
porositas sludge yang kurang untuk bereaksi
dengan oksigen, sehingga saat terbakar menimbulkan banyak asap sehingga tidak cocok
dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah tangga
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3. Proses pengarangan dapat digunakan sebagai
perlakuan awal dalam menghasilkan bahan
baku biobriket yang memiliki keunggulan
tidak menimbulkan asap saat pembakarannya
4. Proses pengarangan dapat menurunkan nilai
kalor bahan , namun dapat ditingkatkan kembali dengan cara mensubstitusi dengan arang
sekam atau serbuk batu bara.
SARAN
Mengingat proses pembuatan arang sludge
tidak dapat dilakukan dengan metoda konvensional, perlu dicarikan metoda pirolisis yang
lebih efisien, agar memiliki nilai ekonomi cukup
tinggi.
Bio-briket yang dihasilkan pada penelitian
kali ini masih jauh dari yang diharapkan, tetapi
masih dapat ditingkatkan melalui teknologi pembuatan serta menambahkan bahan pembantu
pembakaran yang lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Adi Asmara dan Igo, 2007 “ Kompor Briket Batubara”, Titian Ilmu, Bandung
Balai Besar Selulosa, 1996, “Karakteristik dan
Kemungkinan Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas”, Laporan Kerjasama
BBS APKI
Haris Iskandar, Kresno Dwi Santoso, 2005, “Panduan Singkat Cara PembuatanArangKayu,
Alternatif Pemanfaatan Limbah kayu oleh
Masyarakat, PT. Inti Prima Karya, Bogor.
Ismun Uti Adan, 2003 “ Membuat Briket Bioarang ”, Kanisius, Yogyakarta
Oswan Kurniawan Marsono, 2008,” UPER KARBON bahan bakar lternatif pengganti minyak
tanah dan gas”, Swadaya, Jakarta.
Syamsudin, Sri Purwati, Ike Rostika, 2007, “Pemanfaatan Campuran Limbah Padat Dengan
Lindi Hitam dari Industri Pulp dan Kertas
Sebagai Biobriket”, Berita Selulosa, Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 10 Nopember 2010

Prosiding
ISBN : 978-979-95271-8-9

APLIKASI NANOPARTIKEL PRECIPITATED
CALCIUM CARBONATE SEBAGAI BAHAN PENGISI KERTAS
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APPLICATION OF NANOPARTICLE PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE
AS PAPER’S FILLER
ABSTRACT
Calcium carbonate as a filler in alkaline paper Indonesia, some are still imported materials.
GCC (Ground Calcium Carbonate) which is obtained naturally can reduce production costs by filling
the space between the cellulose fibers, but will reduce the paper strength, modulus, and abrasive. Precipitated Calcium Carbonate (PCC) with the size of a small hollow particles have an advantage than
the GCC on the phisical property on printed product, and the higher degree of opacity. This study uses
nano PCC lime carbonation results using CO2, to be applied as filler material in the pulp stock. In the
paper making process carried out by the addition of homogenization stock floculan slightly cationic.
Sheet characterized optical properties and physical strength.. Nano PCC UND 1 and 2 better than RA,
PDL, and KRW at the application in paper process. This research shows that local product can be made
to nano PCC better than import. Local PCC can be produced nano PCC which are better than PCC with
some improvement such as brightness. Paper products are showing that the strength of paper still high
on a mixture of nano PCC and PCC, so that the economic value of production efficiency and increase
value-added products
Keywords : nano PCC, XRD, particle size, physical properties
INTISARI
Kalsium karbonat sebagai pengisi kertas alkalin di Indonesia, sebagian masih merupakan bahan impor. GCC (Ground Calsium Carbonate) yang diperoleh secara alami dapat mengurangi biaya
produksi dengan mengisi ruang antar serat selulosa, namun akan menurunkan kekuatan kertas dan ruah,
dan bersifat abrasif. Precipitated Calsium Carbonate (PCC) dengan ukuran partikel berongga yang
kecil mempunyai keunggulan daripada GCC yaitu mempunyai sifat cetak, opasitas dan derajat putih
yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan nano PCC hasil karbonasi batu kapur menggunakan gas
CO2, untuk diaplikasikan sebagai bahan pengisi pada stok pulp. Pada proses pembuatan lembaran kertas
dilakukan homogenisasi stok dengan penambahan sedikit flokulan kationik. Lembaran kertas dikarakterisasi sifat optis dan kekuatan fisik. Nano PCC UND 1 dan 2 lebih baik daripada RA, PDL, dan KRW
pada aplikasi kertas. Penelitian ini menunjukkan hasil positif bahwa produk lokal dapat dikembangkan
untuk menghasilkan PCC yang lebih baik daripada produk impor seperi KRW. Bahkan PCC lokal sudah
dapat menghasilkan nanopartikel PCC yang mempunyai kelebihan daripada PCC. Namun beberapa
parameter yang perlu ditingkatkan yaitu derajat putih produk nano PCC lokal. Produk kertas yang dihasilkan menunjukkan kekuatan kertas yang tetap tinggi pada campuran nano PCC dan PCC, sehingga
diperoleh efisiensi nilai ekonomi produksi sekaligus peningkatan nilai tambah produk.
Kata kunci : nano PCC, XRD, ukuran partikel, sifat fisik
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PENDAHULUAN
Dalam 23 tahun terakhir, tingkat konsumsi
kertas dan karton di dunia meningkat sekitar 3%
per tahun atau total 165 juta ton, dengan akselerasi tertinggi terhitung sejak tahun 1990 terletak
pada negara-negara Asia non Jepang. Dan, sampai saat ini tingkat konsumsi kertas masih merupakan salah satu parameter yang ditentukan oleh
PBB sebagai penentu tingkat kemakmuran suatu
bangsa di dunia. Tidak seperti yang sempat diisukan bahwa media elektronik memberi pengaruh
negatif terhadap konsumsi kertas, kebutuhan dunia tetap meningkat dengan pertumbuhan 2,2%
per tahun, dan diprediksi akan mencapai 450 juta
ton di tahun 2015. Kebutuhan tertinggi terletak
pada kertas tisu, kertas non serat kayu yang disalut dan tanpa salut, serta karton (Kuusisto, 2004
dan Anonim 2008).
Kalsium karbonat merupakan material bahan
pengisi dan bahan salut pada kertas jenis alkalin.
Bahan pengisi yang umum digunakan di industri
kertas adalah GCC. GCC ini berfungsi mengisi
ruang antar serat selulosa dan menurunkan biaya
produksi. Namun bahan pengisi GCC dapat menurunkan kekuatan kertas dan ruah serta bersifat
abrasif. Kalsium karbonat juga digunakan sebagai bahan salut kertas. (Lehtinen, 2000).
Precipitated Calsium Carbonate (PCC) dapat diperoleh dari reaksi kimia terhadap batu kapur berupa GCC (Ground Calsium Carbonate).
PCC mempunyai struktur berongga sehingga
memberikan efek yang positif untuk sifat cetak
tinta, menghamburkan sinar lebih banyak, sehingga menghasilkan opasitas dan derajat putih
yang tinggi. PCC umumnya berbentuk kalsit dan
aragonit (Anonim, 2009; Enomae, 2004; Eklund,
1991; Schyvinck, 2009).
PCC mempunyai derajat putih yang
sangat tinggi bersaing dengan TiO2, namun TiO2
sangat mahal. PCC yang dihasilkan oleh Specialty Minerals, Inc. diantaranya yaitu clustered
acicular, clustered scalenohedral, dan clustred
prismatic. PCC ini belum berukuran nanometer
atau sekitar 2 µm untuk diaplikasikan sebagai
filler kertas. Harga PCC lebih tinggi daripada
GCC, namun unjuk kerja PCC yang jauh lebih
tinggi daripada GCC menunjukkan nilai yang
lebih tinggi, sehingga PCC dapat menguntungkan
juga bagi pihak industri (Schyvinck, 2009). Jenis
PCC yang dihasilkan oleh SMI berukuran sekitar 2 mikrometer. PCC ini terdiri dari kumpulan
nano-nano partikel PCC pembentuknya sehingga
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disebut clustered. Clustered acicular merupakan
generasi ketiga produk dari SMI setelah generasi
kedua clustered scalenohedral dan generasi pertama clustered prismatic. PCC clustered generasi
ketiga mempunyai performance di industri kertas
yang lebih baik daripada PCC terdahulu.
Indonesia memiliki cadangan batu kapur
yang cukup besar, tersebar di pulau Sumatra,
Jawa, Nusatenggara, Sulawesi, Irian Jaya, serta
di pulau-pulau lainnya. Sumber daya batu kapur
yang dimiliki Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 2.156 Milyar ton yang tersebar di N.Aceh
Darussalam (131,12 Milyar ton (Mt)), Sumut
(3,24 Mt), Sumbar (68,1 Mt), Riau (53,2 Juta ton
(Jt)), Bengkulu (137,1 Jt), Jambi (157 Jt), Sumsel
(294 Jt), Lampung (2 Jt), Banten (61,6 Jt), Jabar
(660,3 Jt), Jateng (6 Mt), D.I. Yogya (10 Jt), Jatim (3,069 Mt), Bali (154,64 Mt), NTB (1,2 Mt),
NTT (132,82 Mt), Kalteng (449 Jt), Kalsel (8,33
Mt), Kaltim (57 Mt), Sulut (18,8 Jt), Gorontalo
(18,5 Mt), Sulteng (696 Jt), Sulsel (31,33 Mt),
Sultra (1.527 Mt), Malut (8,87 Mt), dan Papua
(2,6 Mt). (Aziz, 2004, dan Anonim, 2004).
BBPK telah melakukan riset pembuatan PCC
berukuran sekitar 10 µm dan derajat putih sekitar 87%, dengan kondisi reaksi 10% Ca(OH)2
dengan laju alir CO2 1,5 liter/menit dengan pengadukan 1500 rpm selama 100 menit pada suhu
50°C. (Dina, 1992) Namun penelitian ini belum
mengarah kepada nanoteknologi. Maka dari itu
penelitian nanoteknologi mulai dikembangkan
sekarang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh suatu nilai tambah dari produk kertas Indonesia dengan penggunaan lebih sedikit bahan
pengisi nanopartikel PCC lokal dengan derajat
putih tinggi tanpa mengurangi kekuatan fisik kertas. Selama ini industri kertas di Indonesia cukup
puas dengan menggunakan GCC harga yang murah. Maka dari itu riset ini merupakan pendorong
bagi industri pengolah GCC menjadi nanopartikel PCC agar dapat meningkatkan kapasitas
produksinya sejalan dengan peningkatan kualitas
produknya yang sesuai dengan spesifikasi industri khususnya industri kertas di Indonesia. Ini
sangat perlu mengingat masih beberapa industri
kertas di Indonesia yang mengimpor PCC dengan harga yang tinggi demi memperoleh kualitas PCC yang sesuai.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini merupakan riset eksperimental
dengan pengambilan sampel kalsium karbonat
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di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Pembuatan nano PCC skala laboratorium dari PCC yang
masih berukuran mikro dengan menggunakan
alat ballmill. Unit analisis berupa karakterisasi
komposisi bahan baku material dengan menggunakan difraksi sinar X dan pengukuran ukuran
dan distribusi nanopartikel PCC menggunakan
PSA (Particle Size Analyzer).
Penentuan derajat giling pulp yang optimum
terbentuknya fibrilasi dengan penggunaan energi
yang optimum menggunakan PFI mill. Stok pulp
diukur keasamannya menggunakan pHmeter,
kestabilan koloid menggunakan teknik titrasi,
dan retensi menggunakan dynamic drainage jar.
Poses pembuatan lembaran kertas menggunakan
handsheet maker. Pengujian sifat kimia berupa
kadar abu secara gravimetri dengan menggunakan oven, pengujian cobb test, dan keasaman kertas. Untuk sifat optis kertas dilakukan pengujian
derajat putih (Elrepho) dan opasitas (Elrepho).
Untuk sifat fisik dilakukan pengujian terhadap
kekuatan kertas yaitu kekuatan tarik (TMI tensile
tester), retak (L&W bursting tester), sobek (Elmendorf), dan lipat (Sangyo folding tester), serta
karakteristik fisik berupa penetrasi minyak (IGT)
dan porositas (Bendsten air porosity). Penentuan
sifat fisik dan optik lembaran kertas dilakukan
pengulangan sebanyak 10 kali untuk tiap sampel,
dan untuk karaterisasi lainnya pengulangan sebanyak 2 kali untuk tiap sampel. Hasil riset kemudian dievaluasi dengan cara membandingkan
data penggunaan GCC, PCC mikro, dan nano
PCC. Pulp yang digunakan yaitu campuran 20%
serat panjang dan 80% serat pendek. Pulp yang
telah digiling kemudian dihomogenisasi dengan
penambahan bahan aditif seperti PCC, aditif
kekuatan kering dan basah, retensi, dan zat pendarih.
Parameter yang diukur yaitu keasaman, muatan listrik serta nilai retensi. Penambahan nano
PCC divariasikan dengan kadar 10%, 20%, dan
30%. Kadar ini lebih rendah daripada aplikasi
GCC pada kertas yang umum digunakan oleh
industri, yaitu 40%. Penambahan aditif lain dijadikan variabel tetap untuk memfokuskan penelitian pada pengaruh nanopartikel PCC terhadap kualitas kertas. Stok kemudian dibentuk
menjadi lembaran kertas, ditekan, dikeringkan
dan dikondisikan pada suhu dan kelembaban
ruangan tertentu. Karaterisasi produk yang dihasilkan yaitu pengukuran sifat kimia, sifat optis,
sifat fisik, dan pencitraan permukaan kertas. Se-
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mua sampel yang diberi penambahan bahan nano
PCC dibandingkan dengan penambahan kalsium
karbonat komersil dan kontrol berupa lembaran
kertas yang tidak menggunakan bahan pengisi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Komposisi Kimia
Ketiga sampel PCC dari berbagai daerah diuji
komposisi kimia dengan menggunakan metode
ASTM dengan instrumen AAS. Tabel 1 berikut
menunjukkan hasil uji komposisi kimia :
Tabel 1. Hasil Uji Komposisi Kimia
Kadar
CaO %
SiO2 %
Al2O3 %
Fe2O3 %
MgO %
LOI %

PDL
55,2
0,20
0,21
0,094
0,37
43,5

Kode sampel
KRW
55,1
0,040
0,19
0,015
0,14
43,3

RA
55,0
nihil
0,16
0,013
0,11
43,2

Hasil uji komposisi kimia menunjukkan
bahwa ketiga sampel memiliki kadar CaO yang
tidak berbeda secara signifikan. Namun sampel
RA menunjukkan kadar pengotor yang paling
sedikit dibanding kedua sampel lain.
Hasil analisa komposisi kimia dan sifat fisik
sampel batu kapur dari beberapa daerah di Sumatera Barat terlihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan kadar CaO untuk daerah-daerah tersebut tidak berbedda secara signifikan. Kandungan
komposisi pengotor yang rendah menunjukkan
bahwa batu kapur ini memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan dasar pembentukan
PCC.
Kandungan PCC pada kondisi optimum yaitu
pada suhu 40ºC. Metoda yang digunakan yaitu
pembakaran 5 gram batu kapur pada suhu 900ºC
selama 1 jam menjadi CaO, kemudian dilarutkan
dalam 1 liter H2O dan diaduk dengan kecepatan
600 rpm pada temperatur kamar selama 15 menit
dengan variasi konsentrasi 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 dan
2,0g/L. Larutan Ca(OH)2 yang diperoleh setelah
penyaringan dialiri gas CO2 dengan kecepatan
150-200 mL/menit dengan variasi temperatur 30,
40, 50, 60, dan 70 ºC dengan kecepatan pengadukan 800 rpm
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Tabel 2. Komposisi Kimia Batu Kapur di Sumatera Barat
%

Daerah

SiO2
3,81
3,183
2,751
2,874

Pasaman
Padang Panjang
Lintang Buo
Halaban

Al2O3
0,714
0,467
0,337
0,452

CaO
52,58
53,06
53,67
53,67

Fe2O3
0,282
0,230
0,161
0,196

MgO
0,418
0,314
0,485
0,427

LOI
41,78
42,05
42,71
42,65

Sumber : Jurnal Kimia Andalas, Vol 11 no 1, 2005

Tabel 3. Kandungan PCC pada Kondisi Optimum (Pengukuran XRF)
%

Senyawa kimia

Batu Kapur
3,481
0,714
52,58
0,282
0,418
41,78

SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
MgO
LOI

PCC
0
0
55,9
0
0
43,9

Sumber : Jurnal Kimia Andalas, Vol 11 no 1, 2005

Hasil Pengukuran Particle Size Analyzer
Sampel Awal
Ketiga sampel sebelum diberi perlakuan milling ditentukan ukuran partikel dengan menggunakan alat Particle Size Analyzer Delsa nano dengan cara melarutkan sampel pada aquades. Tabel
4 berikut menunjukkan hasil penentuan ukuran

partikel. Hasil penentuan ukuran partikel menunjukkan bahwa ketiga sampel PCC awal belum
mempunyai ukuran partikel nanometer atau masih
pada kisaran 1 – 23 µm baik dengan pengukuran
intensitas, volume, maupun jumlah. Distribusi
ukuran partikel juga masih sangat lebar, ini diperlihatkan oleh standar deviasi yang sangat besar
mendekati ukuran partikel rata-ratanya sendiri.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Ukuran Partikel dari Berbagai Daerah
Rata-rata Distribusi
Ukuran
by intensity (nm)
by volume (nm)
by number (nm)

PDL
8.229,5 ± 8.514,0
1.045,7 ± 634,5
791,0 ± 179,9

Hasil Uji XRD
Bentuk kristal calcite berupa rombohedral,
scalenohedral, prismatic, spherical, dan kubus.

162

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Jenis Sampel
KRW
1.614,5 ± 208,5
1.537,5 ± 195,2
1.470,9 ± 174,8

RA
23.806,3 ± 22.043,9
4.377,8 ± 2.576,5
3.266,8 ± 773,4

Sedangkan bentuk kristal sragonite berupa cluster, discrete needle like. Kadar bentuk kristal dan
intensitas atau score kristal dapat diketahui melalui pengukuran menggunakan XRD.
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Tabel 5. Kadar Bentuk Kristal CaCO3 dalam
Sampel dari Berbagai Daerah
No

Sampel

%
Calcite Aragonite

1

GCC

91

-

2
3
4
5
6
7
8

KRW
PDL
PDL 2
RA
UND 1
UND 2
YK

87
92
100
100
67
85
81

13
8
33
15
19

9

SBY

62

10

Lain-lain
6
(Dolomit),
3
(Quartz, syn)

29
(Dolomit)

Hasil uji XRD menunjukkan PDL 2 dan RA
menunjukkan 100% kandungan calcite. Kandungan aragonite tertinggi ditunjukkan pada sampel
UND 1. Intensitas atau score bentuk kristal ditunjukkan pada tabel 6. berikut :
Tabel 6. Score Intensitas Bentuk Kristal
Score
Calcite Aragonite

No

Sampel

1

GCC

33

-

2
3
4
5
6
7
8
9

KRW
PDL
PDL 2
RA
UND 1
UND 2
YK
SBY

80
83
90
80
78
93
85
77

3
13
75
30
35
51

Lain-lain
14
(Dolomite),
12
(Quartz, syn)

51 (dolomit)

Data pada Tabel 6. Menunjukkan score calcite
tertinggi pada sampel UND 2, dan aragonite tertinggi pada sampel UND1.
Nilai kadar atau kuantitas bentuk kristal pada
tabel 7 tidak berhubungan dengan score atau
kualitas bentuk kristal pada tabel 8. Tabel 7 menunjukkan kuantitas kandungan kristal, sedangkan tabel 9 menunjukkan kualitas bentuk kristal.
Makin tinggi kualitas bentuk kristal maka makin
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mendekati bentuk kristal yang sempurna.
Tabel 7 di bawah ini menyatakan ukuran partikel PCC dengan menggunakan Particle Size
Analyzer :
Tabel 7. Kisaran Ukuran Partikel
No

Sampel

1
2
3
4
5
6
7

GCC
KRW
PDL
PDL 2
RA
UND 1
UND 2

8

YK

9

SBY

Kisaran Ukuran Partikel
(nm)
20.000 – 25.000
1.000 – 2.000
2.000 – 8.000
200 – 500 nm (clustered)
1.000 – 2.000
200 – 1.000 nm (clustered)
100 – 200 nm
400 – 800 nm
(semi clustered)
500 - 1.000 nm
(semi clustered)

Aplikasi Sebagai Bahan Pengisi Kertas
PCC jenis sampel RA sebagai bahan pengisi
kertas terlebih dahulu dipelajari aplikasinya dengan menggunakan variasi komposisi 10, 15, dan
20% yang dinotasikan dalam A, B, dan C. Serat
selulosa yang digunakan yaitu campuran virgin
pulp putih serat panjang (NBKP, Needle Bleachead Kraft Pulp) sebanyak 20% dan serat pendek
(LBKP, Leaf Bleachead Kraft Pulp) sebanyak
80%. Serat selulosa bersifat anionik diakibatkan
kontribusi dari gugus-gugus fungsi hidroksida,
maka dari itu perlu ditambahkan flokulan kationik. Flokulan ini divariasikan pada 2 komposisi yaitu 0,1 dan 0,05% dengan notasi x dan y.
Flokulan ini dinyatakan sebagi single kationik
flokulan. AKD atau Alkil Keten Dimer ditambahkan sebagai sizing atau pendarih yang diperlukan
pada sifat cetak bahan organik seperti tinta.
Tabel 8. Formula PCC sebagai Bahan Pengisi
Kertas
Formula
Bahan
pengisi (%)
Kationik
flokulan (%)
AKD (%)

Ax

Ay

Bx

By

Cx

Cy

10

10

15

15

20

20

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,05

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
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Tabel 8 merupakan formula aplikasi PCC sebagai bahan pengisi kertas dengan single flokulan
dengan 6 variasi ini kemudian diuji sifat fisik kertas berupa gramatur, indeks tarik, indeks sobek,

indeks retak, kekasaran felt dan wire side, derajat
putih, opasitas, whiteness, dan muatan pada stok
lembaran kertas, seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Sifat Fisik Kertas
Sifat Fisik Kertas
Gramatur (g/m2)
Indeks tarik (Nm/g)
Indeks sobek (mNm2/g)
Indeks retak (kN/g)
Kekasaran felt side (mL/menit)
Kekasaran wire side (mL/menit)
Derajat putih (%)
Opasitas
Whiteness
Muatan (V)

Ax
81.5
26.66
5.61
0.29
575
760
74.55
92.78
51.20
-0.0238

Ay
78.0
29.15
6.07
0.30
589
770
76.95
89.94
57.62
-0.0635

Tabel 9 menunjukkan hasil yang paling represenatatif memenuhi hampir semua sifat fisik kertas yaitu pada komposisi By yaitu bahan pengisi
15% dan kationik flokulan yang rendah yaitu
0,05%. Kadar bahan pengisi 15% ini mendekati
komposisi yang umum digunakan pada kertas
cetak di industri pulp dan kertas. Makin tinggi
kadar bahan pengisi maka kekasaran makin rendah karena hampir semua kekosongan pada antar

Bx
79.0
25.64
5.48
0.29
541
731
76.68
90.46
55.90
-0.0476

By
78.6
27.18
5.97
0.29
551
749
77.42
89.74
57.79
-0.0476

Cx
80.8
25.17
4.90
0.28
514
753
78.32
91.33
59.88
-0.0635

Cy
77.7
24.94
5.25
0.29
560
751
78.23
88.48
59.84
-0.0254

serat tertutupi atau terisi oleh bahan pengisi, namun komsekuensinya akan menyebabkan menurunnya ruah dan kekuatan kertas. Maka dari itu,
nilai optimum yang masih memenuhi spesifikasi
kertas cetak dipilih komposisi By.
Komposisi By digunakan untuk contoh dari
KRW, PDL, UND1 dan UND2 dan hasil pengujian lembaran dapat dilihat pada tabel 10 cetak
dipilih komposisi By.

Tabel 10. Sifat Fisik Lembaran Kertas
Parameter Uji
Gramatur
Ind.tarik
Ind.sobek
Ind.retak
Porositas
Kekasaran FS
WS
Derajat putih
Opasitas
Whiteness
Ketah. Lipat
Pentr.minyak
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By KRW
74.2
28.74
5.78
0.20
1990
404
745
76.47
90.34
55.82
3
35.2
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By PDL
88.5
26.04
5.63
0.12
24.60
860
950
76.03
91.18
53.58
2
42.6

By UND 1
87.0
27.27
5.83
0.24
2470
890
1110
75.54
88.55
53.15
2
42.6

By UND 2
85.4
29.33
5.60
0.22
2100
640
980
76.87
55.89
3
41.4
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Data pada Tabel 10 belum menunjukkan mana
jenis PCC yang lebih cocok digunakan sebagai
bahan pengisi kertas jika dibandingkan dengan
spesifikasi kertas cetak A. Jika ditambahkan lebih
banyak nano PCC maka akan menaikkan biaya
produksi jika diaplikasikan di industri kertas.

Maka dari itu perlu dilakukan komposisi lain yaitu
mencampur PCC mikropartikel dengan nano PCC.
Tabel 11 di atas menggunakan salah satu PCC
yaitu RA dengan variasi penggunaan nano PCC
UND1 dan UND2. Hasil uji sifat fisik lembaran
kertas ditunjukkan pada tabel 11 di bawah ini :

Tabel 11. Sifat Fisik Campuran PCC RA dan NPCC
Parameter uji
CIE
Derajat putih
Opasitas
Ind.tarik
Ind.retak
Ind.sobek
Ketahanan lipat

A2
46.79
3.91
90.04
25.24
1.52
5.12
2.4

B1
41.04
71.49
88.44
28.43
1.65
6.04
3.2

B2
43.64
71.54
88.05
25.97
1.59
5.61
3.1

C1
43.76
72.84
87.74
27.39
1.58
5.58
2.0

C2
47.83
73.57
88.76
26.23
1.46
5.90
2.7

D1
34.85
69.23
87.95
29.19
1.68
5.86
2.9

D2
41.23
71.73
86.66
28.87
1.61
5.54
2.1

Tabel 12. Sifat Fisik Campuran PCC dan NPCC UND1
Parameter uji
Ind.tarik
Ind.retak
Ind.sobek
Ketahanan lipat
Derajat putih
Opasitas
Whiteness
Kekasaran
WS
FS
Penetrasi minyak

GCC
31.16
1.90
5.23
3
64.64
91.24
27.29

KRW
32.34
1.82
5.66
4
69.72
91.38
39.18

PDL
22.24
1.50
5.43
3
71.97
91.45
4.39

PDL2
31.74
1.71
6.13
3
71.25
91.35
43.97

YK
30.78
1.92
6.04
4
70.40
91.64
40.63

SBY
33.19
1.74
5.62
4
69.91
91.07
38.12

998
744
41.2

771
640
39.6

1035
706
47.2

795
531
40.8

835
627
40.8

761
558
42.1

Data pada tabel 12 menunjukkan bahwa komposisi bahan pengisi NPCC UND 1 50% optimum untuk dilanjutkan dengan varasi campuran
jenis bahan pengisi PCC yang lain seperti pada
tabel 12 dengan komposisi 50% PCC dan 50%
NPCC UND 1. Data pada tabel 12 menunjukkan
bahwa campuran PCC SBY dengan ukuran 500 1.000 nm (semi clustered) dengan nano partikel
UND2 mempunyai hasil uji yang optimum.
Maka dari itu penelitian ini menunjukkan kecenderungan positif bahwa produk lokal dapat
dikembangkan untuk menghasilkan PCC yang
lebih baik daripada produk impor seperi KRW.
Namun beberapa parameter yang sangat perlu ditingkatkan yaitu derajat putih produk PCC lokal.

KESIMPULAN
Nano PCC UND 1 dan 2 lebih baik daripada
RA, PDL, dan KRW pada aplikasi kertas. Penelitian ini menunjukkan hasil positif bahwa produk
lokal dapat dikembangkan untuk menghasilkan
PCC yang lebih baik daripada produk impor
seperi KRW. Bahkan PCC lokal sudah dapat
menghasilkan nanopartikel PCC yang mempunyai kelebihan daripada PCC. Namun beberapa
parameter yang perlu ditingkatkan yaitu derajat
putih produk nano PCC lokal.
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PENGOLAHAN AIR LIMBAH
INDUSTRI PULP DAN KERTAS SECARA ANAEROBIK;
STUDI KASUS : BIAYA OPERASI RENDAH, PRODUKSI ENERGI, DAN
REDUKSI EMISI GAS RUMAH KACA
Awan Munawar
PT Biothane Asia Pasific

ANAEROBIC WASTEWATER TREATMENT ON PULP AND PAPER INDUSTRY; CASE
STUDY; LOW OPERATION COST, ENERGY PRODUCTION AND REDUCING GREEN
HOUSE GAS (GHG) EMISSIONS
ABSTRACT
Anaerobic process for wastewater treatment has known since many years ago. Conversion wastewater to energy via anaerobic bacteria producing methane gas or biogas has developed and recently become popular. This is not only caused by the low operating cost but also can produce energy and reduce
GHG emissions. Wastewater from pulp and paper can be degradable by the anaerobic bacteria and potentially to convert it to biogas and then is utilized as source of electricity/energy and fuel substitution.
Efficiency of biogas and energy production is depended on the wastewater characteristics, application
of anaerobic technology and biogas utilization system. In this article, the case study of wastewater treatment on pulp and paper industry using Biothane EGSB (Biobed EGSB Reactor) and biogas utilization
will be described. The anaerobic granular biomass in the EGSB (Expanded Granular Sludge Blanket)
has performed and responsible on the COD reduction. In right environment conditions such as pH, Temperature, sufficient of micro and macro nutrient, the 75 % conversion of the incoming COD load to the
Biobed EGSB has confirmed on this paper mill factory wastewater treatment. The 0.35 Nm3/h of biogas
was produced per kg COD reduction. Depend on the SO4 concentration in the wastewater; typically
the biogas has 65-80 % of Methane gas composition. The Biogas produced from the anaerobic process
then normally is scrubbed by the H2S scrubber to reduce or remove H2S to acceptable concentration for
boiler or gas engine. By application of anaerobic process and utilize of the biogas produced, the overall
plant will reduce green house gas emissions that contribute to the exchange climate
Keywords : anaerobic, biogas, EGSB, scrubbing, greenhouse gasses
INTISARI
Proses anaerobik dalam pengolahan air limbah telah dikenal sejak beberapa tahun yang lalu. Konversi air limbah menjadi energi melalui bakteri anaerobik penghasil gas metana atau biogas telah berkembang dan sekarang ini menjadi popular. Hal ini tidak hanya disebabkan karena biaya operasi rendah tetapi
juga proses anaerobik dapat menghasilkan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Air limbah dari
pabrik pulp dan kertas secara umum dapat diuraikan oleh bakteri anaerobik dan sangat berpotensi untuk
merubahnya menjadi biogas dan kemudian digunakan sebagai sumber listrik/energi dan pengganti bahan bakar solar atau lainnya. Effisiensi produksi biogas dan energi tergantung pada karakteristik air limbah, penerapan teknologi anaerobik dan sistem penggunaan biogas itu sendiri. Dalam artikel ini, studi
kasus dari pengolahan air limbah pabrik pulp dan kertas dengan menggunakan Biothane EGSB (Biobed
EGSB Reactor) dan utilisasi biogas akan dijelaskan. Bakteri berbentuk granular dalam reaktor EGSB
(expanded granular sludge blanket) telah bekerja dan bertanggung jawab atas penghilangan / penurunan
COD. Dalam kondisi lingkungan yang tepat seperti pH, temperatur, kecukupan makro dan mikro nutrien, diperoleh sekitar 75 % COD yang masuk ke reaktor dapat dikurangi/dikonversi menjadi biogas
dalam pengolahan air limbah dari pabrik kertas. Biogas yang dihasilkan sekitar 0.35 Nm3 setiap kg COD
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yang dikonversi. Tergantung pada kandungan sulphat (SO4) dalam air limbah, secara umum kandungan
gas metan dalam biogas bisa sekitar 65 – 80 %. Biogas yang dihasilkan dari proses anaerobik umumnya
dilakukan proses scrubbing untuk menghilangkan atau menurunkan kadar H2S sampai konsentrasi tertentu yang dapat diterima oleh boiler atau gas engine. Dengan menerapkan proses anaerobik dalam
pengolahan air limbah dan pemanfaatan biogas yang dihasilkan, secara umum sebuah instalasi pengolahan air limbah akan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.
Kata kunci : anaerobik, biogas, EGSB, scrubbing, gas rumah kaca
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KOMUNIKASI KINERJA LINGKUNGAN PRODUK
MELALUI SERTIFIKASI EKOLABEL
Lies Indriati, Dwiyarso Joko Wibowo
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258
Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
e-mail : bbpk@bbpk.go.id

COMMUNICATING PRODUCT ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
THROUGH ECOLABEL CERTIFICATION
ABSTRACT
In recent years, the environment aspects began to be one important factor in the trade of products.
Various ways have been developed for industry to demonstrate its environmental performance to consumers. One of them is through the implementation of environmental labels and declarations, or better
known as the ecolabel. Ecolabelling of products is a label which indicates that the product meets a set
of criteria specified by the standard. Ecolabel certification is voluntary and has been developed in many
countries, including Indonesia. Currently, Indonesia has developed two types of ecolabel certification,
i.e. type I multiple-criteria ecolabel certification based on ISO 14024, and type II self-declared ecolabel
certification based on ISO 14021. Beside it is the way to communicate the environmental performance
of products, an application of products ecolabel also provides choices to consumers.
Keywords: ecolabel, ecolabel certification, multiple-criteria, self declaration, ISO 14024, ISO 14021
INTISARI
Dalam beberapa tahun terakhir, aspek lingkungan mulai menjadi salah satu faktor penting dalam
perdagangan produk. Untuk itu berbagai cara telah dikembangkan agar industri dapat menunjukkan
kinerja lingkungannya kepada konsumen. Salah satu diantaranya adalah melalui penerapan label dan
deklarasi lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah ekolabel. Ekolabel produk merupakan suatu tanda
atau label yang menunjukkan bahwa produk memenuhi serangkaian kriteria yang dipersyaratkan dalam
standar. Sertifikasi ekolabel bersifat sukarela dan sudah dikembangkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mengembangkan dua tipe sertifikasi ekolabel, yaitu sertifikasi ekolabel
tipe I multi kriteria yang didasarkan pada ISO 14024, dan sertifikasi ekolabel tipe II swadeklarasi yang
didasarkan pada ISO 14021. Penerapan ekolabel produk selain merupakan cara mengkomunikasikan
kinerja lingkungan dari produk, juga memberikan pilihan kepada konsumen.
Kata kunci : ekolabel, sertifikasi ekolabel, multi kriteria, swadeklarasi, ISO 14024, ISO 14021
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KUALITAS DUA JENIS MAHANG
(M. HYPOLEUCA DAN M. GIGANTEA RCHB.F. & ZOLL. MŰLL.ARG)
SEBAGAI BAHAN BAKU ALTERNATIF PULP
Yeni Aprianis, Syofia Rahmayanti
Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat
Jl. Raya Bangkinang – Kuok Km. 9 Kotak Pos 4 / BKN Bangkinang 28401
Telp. 0762-7000121, Fax. 0762-7000122

QUALITY OF TWO SPECIES MAHANG
(M. HYPOLEUCA DAN M. GIGANTEA RCHB.F. & ZOLL. MŰLL.ARG)
AS ALTENATIVE RAW MATERIAL OF PULP
ABSTRACT
This experiment looked into quality of two species mahang based on fiber dimensions and their
derived values and their processing properties of sulphate in their possible uses as alternative woods
for pulp and paper industry. Fiber dimensions as observed through maceration on wood sample of those
species covered fiber length, fiber diameter, lumen diameter and fiber-wall thickness. Meanwhile, their
derived values as scrutinized were Runkell ratio, Muhlsteph ratio, felting power, rigidity coefficient and
flexibility ratio. The resulting data of fiber dimensions and their derived values were compared with
the criteria standard. It revealed that fiber dimensions and their derived values of those two species
could meet the criteria of fiber characteristics for pulp/paper with fiber quality classes I for Macaranga
hypoleuca and class II for M. gigantea. Viewed from pulp yield, Kappa number, and active alkali consumption M. hypoleuca wood seemed suitable for producing bleached pulp. When viewed from physical
properties those two species mahang could meet bleached sulphate pulp specification for tensile index
and burst index but the tear index could not meet the bleached sulphate pulp standard.
Keywords : macaranga hypoleuca, m. gigantea, fiber dimensions and their derived values, fiber quality, pulp properties
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari dua jenis kayu mahang berdasarkan dimensi serat dan turunannya serta sifat pulp sulfat yang dihubungkan dengan kemungkinan penggunaannya sebagai kayu alternatif untuk industri pulp dan kertas. Dimensi serat diamati melalui maserasi
sampel kayu, yang meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen dan tebal dinding sel. Untuk
nilai turunan dilihat dari bilangan Runkell, perbandingan Muhlsteph, daya tenun, koefisien kekakuan
dan perbandingan fleksibilitas. Data sifat pulp meliputi sifat pengolahan dan fisik lembaran. Data hasil
dimensi serat, nilai turunannya dan sifat pulp dibandingkan dengan standar kriteria. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai dimensi serat dan nilai turunannya baik jenis M. hypoleuca dan M. gigantea
memenuhi kriteria karakteristik serat untuk pulp dan kertas, dengan kelas kualitas serat I untuk Macaranga hypoleuca dan kelas II untuk M. gigantea. Ditinjau dari sifat pengolahan pulp jenis M. hypoleuca
layak untuk diputihkan sedangkan M. gigantea tidak layak . Sedangkan bila ditinjau dari sifat fisik lembaran pulp tidak diputihkan kedua jenis kayu mahang ini (M. hypoleuca dan M. gigantea) memenuhi
standar spesifikasi pulp sulfat untuk indeks tarik dan retak, sementara indeks sobek tidak memenuhi
persyaratan pulp sulfat putih.
Kata kunci : macaranga hypoleuca, m. gigantea, dimensi serat dan turunannya, kualitas serat, sifat
fisik pulp
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REVIEW OF PULPING, PAPERMAKING AND RECYCLING OF
MALAYSIAN ACACIA MANGIUM
Rushdan bin Ibrahim
Pulp & Paper Program, Forest Product Division - Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
52109 Kepong, Selangor, Malaysia
+603-62797314 (phone), +603-6824620 (fax)
rushdan@frim.gov.my

ABSTRACT
There is about 400,000 hectare of Acacia mangium plantation in Malaysia. Sabah Forest Industry, the only pulp mill in Malaysia, is utilizing A. mangium in their fiber line. Another pulp mill will be
built in Sarawak and its main raw material will be A. mangium. The paper properties of A. mangium are
affected by its wood properties, pulping and papermaking processes. Nineteen Malaysian paper mills
are utilizing recycled paper as their main raw material for papermaking. The paper made from recycled
paper has different properties from virgin pulp depends on pulp types, papermaking and converting process. This paper review the pulping, papermaking and recycling of Malaysian A. mangium.
Keywords : acacia mangium, forest industry, wood properties, pulping
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