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“Mewujudkan Industri Hijau pada Produksi Pulp dan Kertas Indonesia”

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas (STPK) adalah seminar tahunan Balai Besar Pulp dan Kertas 
(BBPK), yang selain sebagai wahana diseminasi hasil penelitian BBPK, juga merupakan sarana 
pertemuan berbagai pemangku kepentingan industri pulp dan kertas Indonesia seperti industri, pemasok, 
konsultan, peneliti, akademisi, praktisi, dan sebagainya. Seminar Teknologi Pulp dan Kertas 2011 kali 
ini mengusung tema “Mewujudkan Industri Hijau pada Produksi Pulp dan Kertas Indonesia” 
yang merupakan tema penting berkaitan dengan penerapan konsep industri hijau (green industry) di 
industri pulp dan kertas. Oleh karena itu makalah yang disajikan baik oral maupun poster terdiri dari 3 
kelompok : energi, efisiensi sumber daya, dan lingkungan, sebagai basis utama industri hijau.   

Makalah yang disajikan kemudian disunting oleh dewan penyunting dan disempurnakan sehingga tidak 
menyimpang dari kaidah karya tulis ilmiah yang sudah baku. Hasil suntingan kemudian dibukukan 
berupa prosiding ini. Dalam prosiding ini dilampirkan daftar peserta yang meliputi seluruh pemangku 
kepentingan industri pulp dan kertas Indonesia, serta catatan dinamika pembahasan makalah selama 
seminar, berupa tanya-jawab antara pemakalah dan peserta. 
Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2011

DEWAN PENYUNTING
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PENGARUH PENAMBAHAN ENDOGLUKANASE DAN 
EKSOGLUKANASE TERHADAP VIRGIN PULP DAN KERTAS BEKAS 

PADA PROSES REFINING

Taufan Hidayat a , Rina Masriani a

a Balai Besar Pulp dan Kertas,
       Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258 Telp. 022-5202980, Fax. 022-5202871

THE INFLUENCES OF ENDO AND EXO-GLUCANASE 
IN REFINING OF VIRGIN PULP AND WASTE PAPER

ABSTRACT

Waste paper recycling efforts to reduce pollution to the environment still has several obstacles, 
including the decline in the quality of paper strength, especially in bursting strength parameter. Therefore, 
this research is needed to study the effect of adding endoglucanase and eksoglucanase on waste paper as 
compared with the effect of virgin pulp. From this research we obtained data that endoglucanase reduce 
the refining time in both virgin pulp and waste paper. Virgin pulp used in this study were needle bleach 
kraft pulp (NBKP), while the waste paper used is old corrugated carton box (OCC). Eksoglucanase at 
a dose of 0.1 units / gram of oven dried pulp can improve the tensile index, burst index and improve 
the porosity of both NBKP and OCC. The use of both types of these enzymes, endoglucanase in the 
process of refining and eksoglucanase in post refining processes can increase efficiency in paper making 
process, as well as to improve the quality of the paper, either from virgin pulp and waste paper pulp.

Key words: waste paper recycling, endoglucanase, eksoglucanase, refining, NBKP, OCC.

ABSTRAK

Upaya daur ulang kertas bekas untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan masih memiliki 
beberapa kendala, diantaranya adalah penurunan kualitas kekuatan kertas terutama pada parameter 
ketahanan retak. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mempelajari pengaruh penambahan 
endoglukanase dan  eksoglukanase pada kertas bekas dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap virgin 
pulp. Dari hasil penelitian ini didapatkan data bahwa endoglukanase menurunkan waktu penggilingan 
pulp (refining) baik pada virgin pulp maupun pada kertas bekas. Virgin pulp yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pulp kraft putih serat panjang atau needle bleach kraft pulp (NBKP), sedangkan 
kertas bekas yang digunakan adalah kotak karton gelombang (KKG) bekas. Eksoglukanase pada 
dosis 0,1 Unit/gram kering oven pulp dapat meningkatkan indeks tarik, indeks retak dan memperbaiki 
porositas baik pada NBKP maupun KKG bekas. Penggunaan kedua jenis enzim ini, endoglukanase di 
proses refining dan eksoglukanase pada pasca proses refining dapat meningkatkan efisiensi proses pada 
pembuatan kertas, sekaligus juga dapat memperbaiki mutu kertas, baik dari bahan baku virgin pulp 
maupun kertas bekas.

Kata kunci : daur ulang kertas bekas, endoglukanase, eksoglukanase, refining, NBKP, KKG bekas.

PENDAHULUAN

Salah satu proses pada pembuatan kertas 
adalah proses refining pulp. Refining pulp 
secara mekanik meliputi proses hidrasi, fibrilasi, 
pemotongan, penyikatan serat, pembentukan 
fines, dan pembentukan debris koloidal. Proses 
refining pada virgin pulp membutuhkan energi 
yang tinggi. Pada penelitian sebelumnya 

(Biorefining sebagai salah satu teknologi 
alternatif pada proses penggilingan serat) telah 
dilakukan proses biorefining pada pulp serat 
panjang terputihkan menggunakan selulase 
komersial dengan hasil sebagai berikut: enzim 
selulase dapat memperbaiki formasi, derajat putih 
dan indeks tarik, sedangkan opasitas, porositas, 
dan indeks sobek mengalami penurunan. 
Kualitas kertas optimal dan penghematan energi 



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

2

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

terjadi pada dosis selulase sebesar 0,4%. (Berita 
Selulosa, Volume 42, no. 1, 2007). Dari hasil 
penelitian tersebut terlihat bahwa enzim selulase 
dapat memperbaiki formasi dan indeks tarik 
tetapi menurunkan indeks sobek. Penurunan 
indeks sobek terjadi akibat adanya pemutusan/
pemotongan serat/fibril oleh enzim selulase. 

Enzim selulase memiliki dua mekanisme reaksi 
yang berbeda terhadap serat. Mekanisme yang 
pertama adalah enzim selulase akan mengkatalisis 
hidrolisis selulosa amorfus pada permukaan serat 
dan mekanisme yang kedua adalah hidrolisis 
selektif pada fraksi fines menyebabkan fines lolos 
dari wire dan kertas yang terbentuk mengandung  
persentase selulosa serat panjang lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan tanpa enzim. Adanya dua 
mekanisme kerja tersebut menunjukkan bahwa 
ada lebih dari satu komponen enzim selulase. 
Menurut Tresnawati dalam Annales Bogoriensis 
3 (2): 12-24, 1995  ada tiga macam komponen 
enzim selulase yaitu endo-ß-1,4-glukanase,  
ekso-ß-1,4-glukanase (selobiohidrolase), dan 
ß-1,4-glukosidase. Jika enzim endoglukanase 
ditambahkan ke dalam stok pulp pada saat 
refining, enzim tersebut akan memutuskan ikatan 
ß-glikosidik dari bagian tengah rantai selulosa 
secara acak pada permukaan serat yang telah 
dihidrasi sehingga terbentuk lebih banyak fibril. 
Dengan demikian biorefining akan menyebabkan 
proses fibrilasi berlangsung lebih mudah dan 
lebih cepat sehingga energi yang diperlukan 
pada proses ini dapat diturunkan, kualitas kertas 
dapat ditingkatkan.  Sedangkan eksoglukanase 
akan bekerja pada bagian ujung rantai selulosa 
dari pulp dan mengkatalisis terjadinya hidrolisis 
menjadi glukosa dan selobiosa. Dengan demikian 
hidrolisis oleh enzim selulase dipengaruhi oleh 
jenis komponen enzim selulase, komposisi pulp 
dan struktur serat. 

Upaya recycle kertas bekas untuk mengurangi 
pencemaran terhadap lingkungan masih 
memiliki beberapa kendala diantaranya adalah 
penurunan kualitas kekuatan kertas terutama 
pada parameter ketahanan retak. Ketahanan 
retak dapat ditingkatkan salah satunya dengan 
penambahan natrium silikat, tetapi adanya 
silikat menimbulkan efek negatif baru yaitu 
dapat merusak mesin kertas. Pada virgin pulp 
penambahan enzim selulase pada proses refining 
akan menumbuhkan lebih banyak fibril pada serat 
tetapi  pada kertas bekas biasanya fibrilasi sudah 
terbentuk sehingga ada kalanya tidak diperlukan 
proses refining. Menurut Dora Dienes (Effect of 

cellulase enzymes on secondary fiber properties), 
tanpa penambahan enzim, fibril yang terdapat 
pada stok pulp dari kertas bekas bentuknya tidak 
teratur (acak, ada yang panjang dan ada yang 
pendek) dan setelah penembahan enzim, fibril 
dengan bentuk yang lebih teratur jumlahnya 
lebih banyak. Menurut Pala (Enzymatic upgrade 
of old corrugated containers), xylanase dapat 
menurunkan drainase tanpa menyebabkan 
penurunan kekuatan kertas. Jadi penambahan 
endoglukanase dan eksoglukanase diharapkan 
dapat memperbaiki kualitas kertas bekas. 
Tulisan ini melaporkan hasil penelitian pengaruh 
penambahan endoglukanase dan eksoglukanase 
pada pulp belum putih dan KKG bekas untuk 
meningkatkan mutu kertas dari bahan baku serat 
daur ulang.

TINJAUAN PUSTAKA

Serat Selulosa

Bahan baku kertas adalah pulp yang komponen 
utamanya adalah serat-serat selulosa. Selulosa 
adalah polimer dari glukosa yang dihubungkan 
dengan ikatan β-1,4-glikosidik. Ikatan ini 
menyebabkan stabilitas konformasi kursi pada 
residu glukopiranosa, sehingga mengurangi 
kelenturannya. Struktur primer rantai selulosa 
saling berikatan satu dengan yang lainnya 
membentuk struktur kristalin yang disebut dengan 
serat mikrofibril. Serat mikrofibril berdiameter 
antara 2–20 nm, tersusun atas 2000 molekul 
monomer, dan memiliki panjang 100–40000 
nm. Serat mikrofibril ini bergabung membentuk 
fibril, dan gabungan fibril membentuk serat-serat 
selulosa. Selulosa tidak larut dalam kebanyakan 
pelarut (Sjöström, 1995). 

Diakses dari : http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
snc3/hs190.snc3/19780_274894461349_241954041349_48
76354_5707304_a.jpg, pada tanggal 4 Agustus 2010.

Gambar 1. Struktur Serat Selulosa
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Selulosa pada tanaman terbungkus di 
dalam suatu matriks dengan komponen lain 
seperti lignin dan hemiselulosa dan disebut 
lignoselulosa. Lignin merupakan adalah 
makromolekul yang tersusun oleh koniferil 
alkohol yang terikat satu sama lain dengan 
ikatan eter. Hemiselulosa adalah polisakarida 
heterogen dengan derajat polimerisasi sekitar 
200. Hemiselulosa lebih mudah larut daripada 
selulosa. Komponen utama hemiselulosa 
adalah galaktoglukomanan,  glukomanan,ar
abinoglukuronoxylan, arabinogalaktan, dan 
glukoronoxylan atau dikenal sebagai xylan 
(Sjöström, 1995). Lignoselulosa merupakan 
struktur yang kompleks dan sulit untuk 
didegradasi. 

Diakses dari
h t t p : / / w w w. b i o m a s s m a g a z i n e . c o m / i m a g e s /
upload/20080403103622.jpg
pada tanggal 4 Agustus 2010.

Gambar 2. Struktur Lignoselulosa

Selulase

Selulase adalah enzim golongan hidrolase 
yang mengkatalisis pemutusan ikatan β-1,4-
glikosidik pada selulosa. Berdasarkan tipe 
pemutusan ikatannya, selulase terbagi menjadi 
3 jenis, yang pertama adalah endoglukanase 
(1,4-β-D-glukan-4-glukanohidrolase, EC 3.2.1.4), 
kedua eksoglukanase (termasuk selodekstrinase 
(1,4-β-D-glukan glukanohidrolase, EC 
3.2.1.74), dan selobiohidrolase (1,4-β-D-glukan 
selobiohidrolase, EC 3.2.1.91)), dan yang ketiga 
adalah β-glukosidase (β-glukosida glukohidrolase, 
EC 3.2.1.21). Endoglukanase memotong 
rantai selulosa secara acak dan menghasilkan 
oligosakarida dengan bermacam-macam 
panjang ikatan. β-1,4-Eksoglukanase memotong 
selulosa pada bagian ujung pereduksi dan non 
pereduksi menghasilkan glukosa, selobiosa, 
dan oligoselobiosida. Sedangkan β-glukosidase 
menghidrolisis oligosakarida dan selobiosa menjadi 
glukosa. Degradasi lignoselulosa oleh selulase 
diawali dengan konversi struktur polimer selulosa 
yang panjang dan tidak larut menjadi oligomer 
pendek yang larut dalam air. Proses ini melibatkan 
aktivitas endoglukanase dan eksoglukanase 
sebagai penentu laju degradasi selulosa. Tahap 
selanjutnya adalah degradasi oligomer pendek 
menjadi glukosa oleh β-glukosidase. Kerja sinergis 
eksoglukanase-eksoglukanase terjadi dengan 
pemotongan selulosa dari arah yang berbeda. 
Eksoglukanase tipe I memotong selulosa dari 
ujung pereduksi, sedangkan eksoglukanase tipe 
II memotong dari ujung non pereduksi (Kleman-
Leyer dkk., 1996, Kongruang dkk., 2004 dalam 
Puspitawati, 2009).

(Diakses dari http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Types_of_Cellulase2.png 
pada 16 Agustus 2010)

Gambar 3. Mekanisme Selulolisis
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Berdasarkan modular struktur katalitiknya 
(struktur gen domain katalitiknya), enzim-
enzim pengedradasi karbohidrat diklasifikasikan 
menjadi dua kelas utama yaitu glycoside 
hydrolases (GH) dan glycosyltransferases 
(GT). Sampai saat ini ada 82 keluarga glycoside 
hydrolases dan 47 keluarga glycosyltransferases. 
(Henrissat, 2000). Dari 82 keluarga glycoside 
hydrolases telah ditemukan 13 keluarga yang 
termasuk golongan enzim selulase, yaitu keluarga 
5-10, 12, 26, 44, 45,48, 60, dan 61 (Davies et. al., 
1998). Klasifikasi berdasarkan modular struktur 
sangat berguna untuk aplikasi pregenomik karena 
struktur tiga dimensi dalam satu keluarga bersifat 
lestari, sehingga informasi struktur dari satu 
keluarga dapat digunakan sebagai strategi untuk 
penyelidikan struktur anggota keluarga yang 
lain atau untuk rekayasa protein alam. Selain 
itu, mekanisme reaksi enzimatis ditentukan oleh 
urutan dan lokasi residu fungsional dalam struktur 
tiga dimensi sehingga mekanisme reaksi katalisis 
bersifat kekal untuk setiap keluarga (Henrissat, 
2000). 

a. Tampilan keseluruhan. 
b. Struktur permukaan molekul. 
c. Residu sisi aktif lestari dalam GH5 (Glu, 

warna merah) 
d. C-terminal melibatkan Gly 44, lestari di 

GH5.

Gambar 4. Struktur Endoglukanase Cel5A 
Keluarga GH5 (Leggio, 2002) . 

Terdapat beberapa tipe endoglukanase 
dan eksoglukanase (selobiohidrolase) pada 
mikroba T. reesei, yaitu selobiohidrolase I 
(CBH I), selobiohidrolase II (CBH II) dan 

lima tipe endoglukanase (EG I, EG II, EG III, 
EG IV, dan EG V) (Kubicek dan Penttila, 1998 
dalam Puspitawati, 2009). CBH I  termasuk 
kedalam keluarga GH 7. Selobiohidrolase II 
(CBH II) termasuk keluarga GH6. Struktur tiga 
dimensinya membentuk motif tujuh α/β barel. 
CBH II menghidrolisis rantai selulosa pada 
bagian ujung non-pereduksi. Endoglukanase 
I (EG I) termasuk ke dalam keluarga GH7.  
Endoglukanase II (EG II) termasuk kedalam 
keluarga GH5. Endoglukanase III (EG III) 
termasuk kedalam keluarga GH12. Enzim ini 
tidak memiliki modul pengikat selulosa (CBM). 
Residu katalitik pada EG III adalah E116 dan 
E200 yang terkarboksilasi. Endoglukanase IV 
(EG IV) termasuk keluarga 6 glikosil hidrolase. 
Endoglukanase V (EG V) termasuk keluarga 
GH45 (Sandgren, 2003 dalam Puspitawati, 
2009).

Penggunaan Enzim pada Proses Refining

Pada penelitian sebelumnya (Biorefining 
sebagai salah satu teknologi alternatif pada 
proses penggilingan serat) telah dilakukan 
proses biorefining pada pulp serat panjang 
terputihkan menggunakan selulase komersial 
dengan hasil sebagai berikut : enzim selulase 
dapat memperbaiki formasi, derajat putih dan 
indeks tarik, sedangkan opasitas, porositas, dan 
indeks sobek mengalami penurunan. Kualitas 
kertas optimal dan penghematan energi terjadi 
pada dosis selulase sebesar 0,4%. Dari hasil 
penelitian tersebut terlihat bahwa enzim selulase 
dapat memperbaiki formasi dan indeks tarik 
tetapi menurunkan indeks sobek. 

Penggunaan Enzim pada Peningkatan Mutu 
Kotak Karton Gelombang Bekas

Penggabungan serat sekunder pada produksi 
kertas mempengaruhi kualitas produk akhir 
dan proses pembuatan kertas. Pada dasarnya, 
perubahan ini disebabkan oleh kualitas serat yang 
rendah (panjang, fleksibilitas) dan ketahanan 
drainase yang lebih tinggi dari pulp daur ulang. 
Faktor yang pertama mempengaruhi ikatan antar 
serat yang berakibat terhadap kekuatan kertas. 
Faktor yang kedua membuat pembentukan 
formasi lembaran lebih sulit, menurunkan 
runnability papermachine dan meningkatkan 
konsumsi energi pada proses dryer part.
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Diakses dari http://files.widachemistry.webnode.
com/200000014-c35bcc455c/kertas%20ftokopi.jpg 
pada tanggal 4 Agustus 2010.

Gambar 5. Struktur Serat Selulosa pada Kertas 
Bekas

Beberapa teknik upgrade telah diketahui, 
yaitu perlakuan dengan alkali, proses refining/
beating, penggunaan aditif atau penambahan 
serat tanaman non kayu. Namun, keuntungan 
teknik-teknik tersebut pada produksi kertas 
kadang-kadang masih terbatas karena teknik-
teknik tersebut tidak menjamin peningkatan 
ketahanan kertas dan kemampuan drainase pulp 
yang simultan. Penggunaan enzim menjanjikan 
alternatif lain.

Aktivitas enzim selulase dan hemiselulase pada 
komponen serat dapat menyebabkan peningkatan 
ikatan antar serat dan menurunkan interaksi serat-
air. Mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. 
Karena itu diperlukan pengetahuan lanjutan 
tentang interaksi “ kompleks serat-enzim “ dan 
lebih banyak data tentang pengaruh perlakuan 
enzimatik pada sifat pulp dan kertas, dalam 
rangka mengembangkan desain rasional upgrade 
serat secara enzimatik.

Pala (2001) mempelajari pengaruh enzim 
terhadap upgrade kotak karton bekas dengan 
mengamati sifat fisik pulp dan kertas, melalui 
pengukuran parameter drainase, tensile, burst 
dan tear. Sebagian besar enzim yang telah diuji 
memperbaiki drainase, namun, diiringi dengan 
penurunan kekuatan kertas. Perubahan yang 
terjadi pada sifat fisik pulp dan kertas sangat 
tergantung pada enzim yang digunakan.

Perilaku enzim terhadap serat penting untuk 
dipahami untuk meminimalkan dampak negatif 
terkait. Secara umum, perlakuan selulase 
dilaporkan sebagai merugikan kekuatan pulp. 
Hanya saja perlakuan selulolitik belum dipahami 
pada perubahan morfologi serat, yaitu fleksibilitas 

dan collapsibilitas serat. Kedua faktor ini 
berpengaruh terhadap peningkatan conformability 
dan ikatan antar serat serta perbaikan konsolidasi 
lembaran dan pengepakan jaringan. 

Pommier et al. (1989) dalam Pala (2001) 
menunjukkan bahwa degradasi serat ekstensif 
bertanggung jawab pada penurunan kekuatan 
yang dramatis. Modifikasi ini bisa lebih baik 
dijelaskan melalui mode spesifik serangan pada 
titik kritis microfibers, sebagaimana diusulkan 
oleh Jaako Pere et al. (1995) dalam Pala (2001). 
Bahkan, penulis ini melaporkan penurunan 50% 
viskositas pulp dan penurunan yang cukup besar 
dalam ketahanan pulp, ketika degradasi selulosa 
lebih rendah dari 1%. Hipotesis modifikasi sifat 
permukaan berikut adsorpsi enzim juga harus 
dipertimbangkan. 

Pala (2001) melaporkan peningkatan 
yang signifikan dari permeability to air flow 
handsheets. Permeabilitas dapat dikaitkan dengan 
jumlah filler dalam pulp. Jika ketahanan terhadap 
aliran udara menurun, kemungkinan porositas 
handsheet meningkat setelah perlakuan secara 
enzimatik. Hal ini bisa menjelaskan penurunan 
kekuatan kertas sebagai hasil dari pengurangan 
jumlah fine, yang tidak dapat dikompensasikan 
melalui peningkatan ikatan interfiber. Penurunan 
keseluruhan kekuatan juga bisa berhubungan 
dengan penurunan ketahanan serat intrinsik dan 
tidak hanya untuk jumlah atau kekuatan dari 
ikatan-ikatan yang ada. Konsentrasi enzim dan 
periode reaksi sangat mempengaruhi sifat pulp dan 
kertas. Modifikasi enzimatik dari drainase pulp 
dan kekuatan kertas tampaknya tergantung waktu. 
Peningkatan konsentrasi enzim menghasilkan 
jenis modifikasi yang sama, tetapi juga berbalik, 
terlihat adanya kecenderungan terbatas pada nilai 
tertentu. Menurut teori "Efek mengelupas" yang 
disajikan oleh Pommier et al. (1989), peningkatan 
drainase terbatas pada titik ketika tindakan enzim 
berubah menjadi begitu kuat sehingga panjang 
serat dan jumlah fines dipengaruhi. Pada saat 
ini, perbaikan drainase akan berhenti dan sifat 
mekanik kertas mulai menurun secara dramatis. 
Menurut Dienes, 2006 yang menggunakan 
sackpaper (8% virgin pulp, 25% serat sekunder, 
67% kertas bekas KKG) sebagai substrat, selama 
proses pengeringan di dryer part, struktur serat 
berubah karena hornification : serat kehilangan 
plastisitas, menjadi lebih keras, sifat kekuatan 
menurun. Pori-pori serat menjadi tertutup dan 
padat sehingga kehilangan kemampuan untuk 
mengembang (swell). 
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Hasil risetnya menunjukkan bahwa IndiAge 
Super L : EG III T. reesei Cel 12A sangat efektif 
dalam memperbaiki drainase serat sekunder, 
endoglukanase Cel12A (EGIII) dari T. reesei, 
lebih efektif daripada dua endoglukanase utama 
yaitu Cel7B (EGI) dan Cel 5A (EGII) dalam 
meningkatkan dewatering pulp sekunder. Air 
permeability dari pembuatan kertas dengan 
serat sekunder sebagai bahan baku utama dapat 
diperbaiki secara signifikan baik oleh kompleks 
selulase (Pergalase A40) maupun Cel12A (EGIII) 
komponen endoglukanase (IndiAge Super 
L) dari T. reesei. Efek dari pemberian enzim 
selulase pada sifat serat sekunder tidak dapat 
diprediksi dari enzim lain walaupun dalam hal 
sumber yang mirip (fungal/bakterial), Molecular 
Weight, struktur molekul (memiliki/memerlukan 
CBD, cellulose binding domain).

BAHAN DAN METODA

Bahan yang digunakan adalah  virgin pulp, 
dalam hal ini digunakan NBKP atau needle 
bleach kraft pulp (pulp kraft putih serat panjang), 
kertas bekas, pada penelitian ini digunakan old 
corrugated carton (OCC) atau kotak karton 
gelombang (KKG) bekas, akuadest, demineral 
water, endoglukanase komersial beserta data 
aktivitasnya, eksoglukanase komersial beserta 
data aktivitasnya.

Alat-alat yang digunakan adalah neraca 
dengan ketelitian 0,01 g, hidropulper, 
termometer, beater, alat uji derajat giling metode  
CSF, Handsheet former, perlengkapan gelas dan 
plastik untuk keperluan pembuatan stock, Alat 
uji formasi, Alat uji tensile strength, Alat uji 
ketahanan retak, dan Alat uji opasitas.

Diakses dari http://homes.bio.psu.edu/expansins/exp_model.gif  pada tanggal 4 Agustus 2010.

Gambar 6. Gambar Model Selulase dengan Cellulose Binding Domain (CBD) 

Gambar 7. Bagan Alir Proses Penguraian NBKP
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Aktivitas Enzim

Enzim yang digunakan pada penelitian 
ini adalah endoglukanase dan eksoglukanase 
komersial. Kedua jenis enzim ini diukur 
aktivitasnya dengan hasil seperti ditampilkan 
pada Tabel 1.

 
Hasil Refining Pulp NBKP Perlakuan dengan 
Endoglukanase dan Eksoglukanase

Dari Gambar 9 terlihat bahwa endoglukanase 
secara signifikan mempercepat waktu refining 
NBKP. Waktu refining yang diperlukan 
hanya 27 menit dibandingkan 45 menit yang 
diperlukan untuk perlakuan tanpa enzim, berarti 
endoglukanase mereduksi sampai 40% waktu 
refining yang diperlukan untuk perlakuan tanpa 
enzim. Dengan berkurangnya waktu yang 
diperlukan untuk refining, berarti akan diperoleh 
efisiensi energi yang dikonsumsi pada proses 
pembuatan kertas, karena refining merupakan 
tahap yang memerlukan energi tinggi. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa endoglukanase adalah 
jenis enzim yang sesuai yang diperlukan untuk 
menurunkan waktu refining NBKP. Masih pada 
Gambar 9 dapat diamati bahwa tidak terlihat 
adanya pengaruh eksoglukanase terhadap waktu 
refining NBKP. Hal ini sesuai dengan mekanisme 
reaksi yang telah diperlihatkan pada Gambar 3, 
dimana eksoglukanase bekerja pada bagian ujung 
polimer selulosa sehingga tidak efektif dalam 
mempercepat proses refining.

Hasil Penguraian Kembali Serat KKG Bekas 
Perlakuan dengan Endoglukanase dan 
Eksoglukanase

Pada Gambar 10 terlihat bahwa belum ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan dari kedua 
jenis enzim ini terhadap penguraian kembali 
serat KKG bekas. Namun demikian, nampak 
terjadi penurunan freeness yang lebih tinggi 
pada perlakuan dengan eksoglukanase. Hal ini 
disebabkan karena pada kertas bekas, serat-
seratnya telah mengalami degradase sehingga 
pada saat penguraian kembali, mempermudah 
eksoglukanase untuk berinteraksi dengan 
bagian ujung dari selulosa pada proses 
penguraian.

Sifat Fisik dan Sifat Optik Kertas dari 
Bahan Baku Pulp NBKP Perlakuan dengan 
Endoglukanase dan Eksoglukanase

Untuk mengkaji pengaruh endo dan 
eksoglukanase terhadap sifat fisik lembaran 
pulp NBKP, dari data pada Tabel 2 dibuat 
grafik-grafik yang ditampilkan pada Gambar 
11 dan 12 berikut ini.

Pada Gambar 11 terlihat terjadi kenaikan 
indeks tarik dan indeks retak setelah perlakuan 
dengan eksoglukanase. Eksoglukanase 
berpotensi memperbaiki sifat fisik lembaran 
pulp NBKP pada parameter indeks tarik 
dan indeks retak. Pada Gambar 12 terlihat 
bahwa endoglukanase memperbaiki porositas 
lembaran pulp NBKP.

Gambar 8. Bagan Alir Proses Penguraian KKG Bekas

Dosis enzim yang digunakan adalah 0,1 Unit enzim per gram OD pulp.
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Tabel 1. Data Aktivitas Enzim

Unit enzim ditetapkan sebagai mikromol glukosa yang dilepaskan permenit.
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Gambar 10. Pengaruh Endo dan Eksoglukanase terhadap Penguraian Kembali Serat KKG Bekas
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Tabel 2.  Data Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Optik Kertas dari Bahan Baku Pulp NBKP, Perlakuan  
dengan Endoglukanase dan Eksoglukanase

Blanko
Kontrol 

Endoglukanase
Eksoglukanase

7.8
7.5

6.2 7.9

5.1 5.1
4.1 5.3

10.2
7.7

6.6 7.8

Pengaruh Endo dan eksoglukanase terhadap sifat 
fisik lembaran NBKP

Indeks tarik (N.m/g)*0.1 Indeks retak (kPa/g) Indeks sobek (mN.m2/g)

Gambar 11. Pengaruh Endo dan Eksoglukanase terhadap Sifat Fisik Lembaran NBKP.
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Sifat Fisik dan Sifat Optik Kertas dari 
Bahan Baku KKG Bekas Perlakuan dengan 
Endoglukanase dan Eksoglukanase. 

Untuk mengkaji pengaruh endo dan 
eksoglukanase terhadap sifat fisik lembaran pulp 
dari KKG bekas, dari data pada Tabel 3  dibuat 
grafik-grafik yang ditampilkan pada Gambar 
13 dan 14 berikut ini. Pada Gambar 13 terlihat 

terjadi kenaikan indeks tarik dan indeks retak 
setelah perlakuan dengan eksoglukanase pada 
lembaran dari KKG bekas. Dengan demikian 
maka dapat disimpulkan bahwa eksoglukanase 
berpotensi memperbaiki sifat fisik lembaran 
pulp KKG bekas pada parameter indeks tarik 
dan indeks retak. Pada Gambar 14 terlihat bahwa 
endo dan eksoglukanase memperbaiki porositas 
lembaran pulp KKG bekas.

Tabel 3.  Data Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Optik Kertas dari Bahan Baku KKG Bekas, Perlakuan  
dengan Endoglukanase dan Eksoglukanase
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Blanko

Kontrol 

Endoglukanase

Eksoglukanase

9.4

10.4

5.1

9.9

7.6

7.1

7.7

7.2

14.1

12.2

20.3

12.1

Pengaruh endo dan eksoglukanase terhadap formasi, 
porositas dan opasitas lembaran pulp NBKP

Porositas (mL/mnt) *0.1 Opasitas (%) *0.1 Formasi (NUI)

 
Gambar 12. Pengaruh Endo dan Eksoglukanase terhadap Formasi, Porositas dan Opasitas Lembaran 

Pulp NBKP.
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Gambar 13. Pengaruh Endo dan Eksoglukanase terhadap Sifat Fisik Lembaran KKG Bekas.
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Gambar 14. Pengaruh Endo dan Eksoglukanase terhadap Formasi, Porositas dan Opasitas 
Lembaran dari KKG Bekas.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Enzim yang sesuai untuk tujuan efisiensi 
energi pada proses refining NBKP adalah 
endoglukanase pada dosis 0,1 Unit aktivitas 
enzim per gram OD pulp pada kondisi optimum 
enzim yang digunakan, mampu menurunkan 
waktu refining sampai 40% dari waktu yang 
diperlukan pada perlakuan tanpa enzim. 
Demikian pula pada KKG bekas.  Endoglukanase 
menurunkan waktu refining tetapi disertai dengan 
penurunan sifat fisik lembaran pulp NBKP dan 
KKG bekas. Eksoglukanase memperbaiki sifat 
fisik lembaran dan porositas NBKP dan KKG 
bekas. Penggabungan penggunaan kedua enzim 
ini dapat meningkatkan efisiensi proses sekaligus 
memperbaiki mutu kertas.

Saran

Perlu kajian lebih lanjut untuk mempelajari 
mekanisme aktivitas eksoglukanase terhadap 
sifat-sifat serat.
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menyampaikan ucapan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada Saudara  Cucu, Maman 
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SLUDGE CAKE GASIFICATION PRELIMENARY STUDY 
FOR MEDIUM HEATING VALUE GAS PRODUCTION

ABSTRACT

Sludge cake is a type of biomass that has potential use as a renewable alternative energy sources. 
Sludge cake from kraft pulp mill has a typical ultimate (dry basis): 33% C, 4.5% H; 34% O: 1.1% N and 
a little S; the proximate (dry basis): 11% fixed carbon, volatile matter 59%, and ash 26% and heat value 
(dry basis) of 3000 cal / g. Unfortunately, the sludge cake has a high water content, for example, the 
sludge cake resulted from conventional mechanical dewatering process has a moisture content of 70% 
(wet basis). In this study sludge cake water content can be decreased from 70% to oven dry by using 
oven at temperature 1100C for about 150 minutes. Dry sludge cake pyrolises at 500 0C of temperature 
produce approximately 40 – 60%.charcoal Thermodynamics study gave value gas with calorific value 
13600 kJ/Nm3. Thermodynamic studies demonstrate gasification of solid waste can produce fuel gas 
with heating value of 13 600 kJ/Nm3. Theoretically, the fuel gas can be used instead of natural gas in 
calcination process in lime kilns, as part of the chemical recovery process in the kraft pulp mill. The use 
of gaseous fuels can reduce about 37% natural gas consumption. In order to avoid the dilution of N2 gas 
in the fuel gas, the use of twin gasification reactor configuration has been studied. In principle, the heat 
formation from solid waste combustion is done separately from the gasification reactor

Key words: gasification, sludge cake, medium heating value gas, twin-bed gasifier

ABSTRAK

Limbah padat merupakan tipe biomassa yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai 
sumber energi alternatif terbarukan. Limbah padat  dari pabrik pulp kraft memiliki tipikal ultimat (dasar 
kering): 33% C; 4.5% H; 34% O; 1.1% N dan sedikit S; nilai proksimat (dasar kering): fixed carbon 
11%, volatile matter 59%, dan abu 26%; dan nilai panas (dasar kering) 3000 kal/g. Sayangnya, limbah 
padat tersebut memiliki kadar air tinggi, sebagai misal, limbah padat hasil proses pemisahan air mekanik 
konvensional memiliki kadar air 70% (dasar basah). Di dalam percobaan ini, kadar air limbah padat 
dapat diturunkan dari 70% menjadi kondisi kering oven menggunakan oven pada temperatur 110oC 
selama waktu sekitar 150 menit. Pirolisis limbah padat kering pada temperatur 500oC menghasilkan 
arang sekitar 40-60%. Kajian termodinamika menunjukkan gasifikasi limbah padat dapat menghasilkan 
bahan bakar gas dengan nilai panas 13600 kJ/Nm3. Secara teoritis, bahan bakar gas ini dapat digunakan 
sebagai pengganti gas alam untuk proses kalsinasi di tanur kapur, sebagai bagian dari proses pemulihan 
kimia pemasak di pabrik pulp kraft. Penggunaan bahan bakar gas ini dapat mengurangi konsumsi gas 
alam mencapai 37%. Untuk tujuan menghindari pengenceran gas N2 dalam bahan bakar gas tersebut, 
telah dikaji penggunaan konfigurasi reaktor gasifikasi kembar. Pada prinsipnya, pembentukan panas 
oleh pembakaran limbah padat dilakukan secara terpisah dari reaktor gasifikasi.

Kata kunci: gasifikasi, limbah padat, gas bernilai panas sedang, reaktor gasifikasi kembar
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PENDAHULUAN

Pabrik pulp kraft merupakan salah satu sektor 
industri yang mengkonsumsi energi dalam 
jumlah besar. Energi panas total yang dibutuhkan 
untuk produksi pulp bleached kraft mencapai 10-
14 GJ/ADt (tidak termasuk steam untuk produksi 
listrik) [Ineris, 2010]. Konsumsi energi panas 
untuk masing-masing proses produksi secara 
tipikal dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Konsumsi Energi Panas Pabrik Pulp 
Bleached Kraft

Proses Konsumsi
Energi Panas

Penanganan kayu 1,0%
Pemasakan 14,2%
Oxygen delignification 2,8%
Bleaching 3,5%
Persiapan kimia bleaching 0,5%
Pengeringan pulp 19,8%
Penguapan 28,5%
Recovery boiler 4,2%
Lime kiln 10,4%
Lain-lain 15,1%
Total 100,0%
Ineris, 2010

Selain menggunakan bahan bakar biomassa, 
bahan bakar fosil masih digunakan sebagai 
bahan bakar tambahan, antara lain gas alam 
untuk bahan bakar lime kiln pada proses 
kalsinasi dalam siklus proses pemulihan 
kembali bahan kimia (Gambar 1). Cadangan 
gas alam yang mulai terbatas dan meningkatnya 
harga gas alam mendorong pabrik pulp untuk 
melakukan konservasi energi. Beberapa upaya 
konservasi energi dilakukan, antara lain dengan 
memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif 
terbarukan yang tersedia di pabrik. Di sisi lain, 
pabrik pulp merupakan penghasil limbah padat 
biomassa dalam jumlah besar, antara lain sludge 
cake dari unit pengolahan air limbah. Sebagai 
contoh, sludge cake yang dihasilkan dari sebuah 
pabrik pulp kraft umumnya mencapai 58 kg/ton 
pulp [Scott, 1995]. Beberapa sifat khas sludge 
cake dari pabrik pulp, antara lain terdiri dari serat 
selulosa halus dan mikroorganisme – dengan 
kandungan berbagai bahan kimia, dan kadar 
air setelah melalui dewatering mekanik masih 
relatif tinggi mencapai 70-80%. Sludge cake 
ini dapat diklasifikasi atas sludge primer dari 
pengolahan fisika-kimia, dan sludge sekunder 
dari pengolahan biologi. Sludge primer tersusun 
dari bahan organik serat dalam bentuk partikel 
kecil sebagai hasil dari proses koagulasi dan 
flokulasi padatan tersuspensi.  

Gambar 1. Proses Pemulihan Bahan Kimia Pemasakan Pulp Kraft
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Fraksi bahan organik dari sludge cake pabrik 
pulp secara tipikal mengandung 50% serat 
selulosa, 30% lignin, dan 20% hidrokarbon 
aromatik dan karbohidrat hemi-selulosa. Selain 
bahan organik, sludge primer juga mengandung 
bahan anorganik berupa komponen anorganik 
bawaan dari bahan baku, bahan kimia yang 
ditambahkan selama proses produksi, dan 
bahan kimia yang ditambahkan selama proses 
pengolahan air limbah (netralisasi – koagulasi 
– flokulasi). Sludge sekunder tersusun dari 
biomassa sludge aktif berupa mikroorganisme 
yang sudah mati, berasal dari sludge aktif yang 
dikembangbiakkan pada pengolahan biologi di 
unit aerasi. Panas pembakaran sludge cake dapat 
mencapai sekitar 24,1 MJ/kg (dasar kering) [Scott, 
1995]. Dengan demikian, sludge cake merupakan 
biomassa yang berpotensi digunakan sebagai 
sumber energi alternatif dan terbarukan. Hanya 
kendalanya kandungan air yang tinggi dalam 
sludge cake hasil proses dewatering mekanik 
konvensional menurunkan secara signifikan 
nilai kalor yang dimiliki dan menyebabkan tidak 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar secara 
langsung.

Berdasarkan komponen yang menyusunnya, 
sludge cake dapat dimanfaatkan menjadi sumber 
bahan bakar alternatif [Linderoth, 1991]. 
Dengan kondisi penyediaan gas alam yang 
kurang menjamin saat ini, maka potensi sludge 
cake perlu dikembangkan, antara lain melalui 
proses gasifikasi untuk menghasilkan gas bakar 
medium heating value. Gas yang dihasilkan 
dapat digunakan untuk mensubstitusi gas alam 
pada pembakaran di unit lime kiln pabrik pulp 
kraft. Pengurangan kadar air menjadi 15% 
(maksimum syarat proses gasifikasi secara 

praktek) harus dilakukan dengan pengeringan-
panas. Pengeringan semacam ini diperkirakan 
akan memerlukan kebutuhan energi yang sangat 
besar. 

Pada reaktor proses gasifikasi konvensional 
yang menggunakan udara sebagai  gasifikasi, 
akan menghasilkan gas bakar rendah dengan 
panas pembakaran 4-3 MJ/Nm3 karena adanya 
pengenceran nitrogen. Untuk dapat menghasilkan 
gas bakar medium (10-20 MJ/Nm3) digunakan 
oksigen murni sebagai  gasifikasi, tapi biaya air 
separation plant menjadi sangat mahal. Beberapa 
model konfigurasi reaktor gasifikasi telah dikaji 
agar tetap dapat menggunakan udara sebagai 
medium gasifikasi yang murah tetapi dapat 
mencegah N2-ikutan ke dalam gas hasil seminimal 
mungkin. Kajian termodinamika menunjukkan 
kemungkinan dapat dilakukan pembuatan reaktor 
gasifikasi semacam ini [Pranolo, 2010].

Dalam jangka panjang, penelitian ini 
merupakan tahapan pertama pada proses konversi 
biomassa limbah pabrik berupa sludge cake 
menjadi bahan bakar gas, dan dimungkinkan 
juga menjadi bahan bakar cair. Mengingat 
perkembangan industri pulp dan industri 
berbasis biomassa lainnya di Indonesia yang 
terus berkembang, sludge cake akan meningkat 
jumlahnya sehingga dapat menjadi potensi 
sumber energi terbarukan.Tujuan dari penelitian 
ini adalah mempelajari potensi pemanfaatan 
gas produser hasil gasifikasi sludge cake untuk 
substitusi gas alam, dan melihat pengaruh 
beberapa faktor penting terhadap kinerja proses 
gasifikasi sludge cake. Faktor-faktor penting 
yang dipelajari seperti kadar air sludge cake, nilai 
Oksigen/Sludge (O/B), perbandingan Steam/
Sludge (S/B), dan jumlah sludge cake. 

Tabel 2. Analisis Sludge Cake Pabrik Pulp Kraft 

Proksimat *):
Kadar air =  3,13%
Abu =  26,74%
Volatile matter = 59,09%
Fixed carbon = 11,04%

Komponen organik :
Hemiselulosa = 6,15%
Total selulosa = 49,16%
Lignin = 14,15%

Ultimat *):
Karbon = 33,46%
Hidrogen = 4,50%
Nitrogen = 1,14%
Total sulfur = 0,35%
Oksigen = 33,81%

Nilai kalor = 3055 kal/g
Kadar air =       70 %

*) basis kering udara
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Simulasi dilakukan pada proses gasifikasi 
untuk menghasilkan gas produser dari sludge 
cake, dengan  gasifikasi udara (atau oksigen) 
dan steam. Simulasi juga dilakukan untuk 
membandingkan hasil gasifikasi yang diperoleh 
dengan menggunakan  gasifikasi udara dan 
oksigen murni. Gas produser yang dihasilkan 
digunakan sebagai bahan bakar di lime kiln 
pabrik pulp.

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data hasil analisis sludge cake dari 
sebuah pabrik pulp kraft di Indonesia. Sludge 
cake ini diambil dari hasil pengolahan air limbah 
proses pembuatan pulp kraft yang telah melalui 
proses dewatering menggunakan belt press. 
Analisis proksimat dan ultimat, nilai kalor, serta 
kandungan organik dari contoh sludge cake ini 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

Konfigurasi Proses

Konfigurasi proses yang disusun dalam 
penelitian ini adalah sistem gasifikasi satu bed 
dengan umpan sludge cake pabrik pulp kraft 
menggunakan  gasifikasi udara (atau oksigen 
murni) dan steam. Penggunaan oksigen murni 
mahal, sehingga nantinya diganti dengan model 
konfigurasi gasifikasi lain yang menggunakan 
udara. 

Gas produser keluar dari gasifier dibersihkan 
dari padatan yang terkandung di dalam umpan 
dan yang terbentuk selama proses gasifikasi 
menggunakan siklon. Temperatur gas produser 
keluar dari gasifier masih sangat tinggi 
sehingga memiliki panas sensibel yang tinggi. 
Panas sensibel gas produser keluar gasifier ini 
dimanfaatkan di Waste Heat Boiler (WHB) 
untuk produksi steam yang memenuhi kebutuhan 
proses gasifikasi. Gas produser keluar WHB 
dimanfaatkan untuk substitusi gas alam sebagai 
bahan bakar lime kiln. Proses pengeringan-
panas bahan baku sludge cake dilakukan dengan 
menggunakan gas buang dari lime kiln. Skema 
konfigurasi proses dapat dilihat pada Gambar 2.

Variabel  Simulasi

Kadar Air Sludge Cake

 Evaluasi pengaruh kadar air dilakukan 
mengingat sludge cake pada umumnya sudah 
mendapat perlakuan pemisahan air sampai kadar 
padatan 70-80% melalui proses dewatering 
mekanik konvensional. Kadar air terkait dengan 
tingkat dewaterability dan energi yang diperlukan 
untuk proses pengeringan sludge cake. Pada 
simulasi ini, kadar air sludge cake yang masuk 
gasifier divariasi 10-30%. Untuk mencapai kadar 
air tersebut, sludge cake basah dikeringkan 
dengan mengambil energi panas sensibel gas 
buang dari lime kiln.

Gambar 2. Konfigurasi Proses Gasifikasi Sludge Cake-Kalsinasi Lime Mud



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

17

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Perbandingan Oksigen/Sludge (O/B)

 Untuk menghasilkan gas bakar medium, 
proses gasifikasi dapat dilakukan dengan 
O2 sebagai oksidan untuk menghindari 
pengenceran N2, atau dengan udara dengan 

melakukan modifikasi konfigurasi reaktor. 
Proses gasifikasi berlangsung dengan jumlah 
oksidan 20-60% terhadap pembakaran 
stoikiometri. Nilai O/B yang digunakan dalam 
simulasi ini divariasi antara 0,02 - 0,8 kg/kg 
[Corella, 2008].

   
a. Udara                                                                           b. Oksigen

Gambar 3. Pengaruh Kondisi Operasi Gasifikasi terhadap Suhu Gasifikasi

   
a. Udara                                                                           b. Oksigen

Gambar 4. Pengaruh Kondisi Operasi Gasifikasi terhadap Fraksi Mol CO
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a. Udara                                                                           b. Oksigen

Gambar 5. Pengaruh Kondisi Operasi Gasifikasi terhadap Fraksi Mol H2

   
a. Udara                                                                           b. Oksigen

Gambar 6. Pengaruh Kondisi Operasi Gasifikasi terhadap LHV Gas Produk

   
a. Udara                                                                           b. Oksigen

Gambar 7. Pengaruh Kondisi Operasi Gasifikasi terhadap Penghematan Gas Alam
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(a)                                                                                  (b)

   
(c)                                                                                  (d)

Gambar 8. Pengaruh Kondisi Operasi Pembakaran

Perbandingan Steam/Sludge (S/B)

Untuk memperkaya kandungan H2, gasifikasi 
dilakukan dengan penambahan steam, walaupun 
sludge cake sendiri sudah mengandung relatif 
banyak hidrogen. Nilai S/B divariasi pada 0 dan 
0,4 kg/kg [Corella, 2008].

Batasan dan asumsi

Batasan dan asumsi yang digunakan dalam 
simulasi ini meliputi:
1. Tidak melibatkan sifat fisik sludge cake,
2. Tidak membedakan jenis gasifier terkait 

dengan cara kontak antara partikel  padatan 
dengan medium gasifikasi,

3. Tidak memperhitungkan laju reaksi dan 
perpindahan panas, dan perpindahan massa,

4. Efisiensi karbon dianggap 100%,
5. Panas hilang ke lingkungan dianggap 

sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada simulasi ini, proses kalsinasi 
didefinisikan sempurna jika temperatur telah 
mencapai 800 oC dengan konsumsi gas alam 
129 Nm3/ton pulp (LHV gas alam 17,12 MJ/
Nm3) dan produksi CaO sebesar 250 kg/ton pulp 
[Adams, 1990 dan Miner, 2002]. Substitusi gas 
alam dengan gas produser dilakukan dengan 
melakukan variasi kondisi operasi gasifikasi 
dan laju alir kapasitas gasifikasi sludge cake, 
dengan menjaga suhu kalsinasi tetap 800 oC dan 
konversi CaCO3 100%. Oksigen excess pada 
proses kalsinasi ditetapkan 10%.
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Pengaruh Nilai Perbandingan Oksigen/
Biomassa (O/B)

Nilai O/B proses gasifikasi berada dalam 
rentang 20%-60% terhadap nilai O/B pembakaran 
stoikiometri [Lin, 2002]. Gambar 8 menunjukkan 
pembakaran stoikiometri terjadi pada O/B = 1 kg/
kg. Makin tinggi nilai O/B, maka proses gasifikasi 
mendekati kebutuhan stoikiometrik untuk 
pembakaran sempurna. Hal ini dapat dilihat pada 
kenaikan temperatur gasifikasi (Gambar 3 dan 
8a) dan penurunan LHV gas produser (Gambar 
6).Penurunan LHV gas produser terjadi karena 
peningkatan kebutuhan energi kimia untuk 
berlangsungnya proses sehingga energi kimia 
yang tersisa pada gas produser yang dihasilkan 
menjadi kecil. Penurunan LHV gas produser yang 
tidak diimbangi dengan peningkatan laju alir gas 
produser menyebabkan penghematan gas alam 
yang dapat dicapai juga menjadi turun (Gambar 
7).Sampai dengan nilai O/B 0,3 kg/kg, kadar CO 
dan H2 naik dengan kenaikan O/B (Gambar 4 dan 
5). Kadar CO dan H2 kemudian  turun dan menjadi 
nol pada kondisi pembakaran stoikiometri 
(Gambar 4, 5, 8b dan 8c). Dari simulasi ini, proses 
gasifikasi udara sebaiknya dilakukan dengan 
nilai O/B minimal 0,4 kg/kg agar temperatur 
gasifikasi tidak kurang dari 800 oC. Hal ini 
terkait pula dengan kemungkinan kandungan tar 
dalam gas produser. Pada temperature rendah, 
gas produser banyak mengandung CH4 hasil 
pirolisis dan kadar tar yang tinggi. Pada nilai O/B 
ini, LHV gas mencapai 4000-6000 kJ/Nm3 dan 
penghematan gas alam 24-34% (5000-9500 kJ/
Nm3 jika menggunakan oksigen).

Pengaruh Kadar Air

Kadar air meningkatkan kadar unsur H dalam 
sludge cake, sehingga dapat meningkatkan kadar 
H2 dalam gas produser. Peningkatan kadar H2 
terjadi jika umpan sludge cake mengandung 
kadar air relatif rendah (<15%). Jika sludge 
cake telah banyak mengandung air (kadar 
air >15%), meningkatnya kadar air sludge 
cake justru menurunkan kadar H2 dalam gas 
produser. Pada kisaran kadar air sludge cake 10-
30%, kenaikan kadar air menyebabkan terjadi 
sedikit penurunan temperatur gasifikasi, seperti 
terlihat pada Gambar 3. Semakin tinggi kadar 
air dalam sludge cake maka kebutuhan panas 
penguapan semakin besar, sehingga temperatur 
kesetimbangan gasifikasi juga semakin turun. 

Proses gasifikasi sendiri sebaiknya dijaga pada 
temperatur di atas 800 oC, karena proses gasifikasi 
lebih efektif pada suhu di atas 800oC. Selain itu, 
pada suhu yang lebih tinggi, tar yang terbentuk 
menjadi berkurang karena mengalami reaksi 
oksidasi. Dalam operasi gasifikasi, kandungan 
air dalam sludge cake dapat dimanfaatkan untuk 
menurunkan temperatur gasifikasi, sehingga tidak 
terjadi pelelehan abu dan kerusakan peralatan 
karena overheating. Dari simulasi ini, proses 
gasifikasi sebaiknya dilaksanakan dengan kadar 
air 15% agar temperatur gasifikasi tidak kurang 
dari 800oC.

Reaksi gasifikasi merupakan reaksi 
kesetimbangan yang bersifat endotermik, yang 
sangat dipengaruhi oleh temperatur reaksi. 
Karena kenaikan kadar air dalam sludge cake 
menyebabkan terjadinya penurunan temperatur, 
maka kadar CO dan H2 dalam gas produser 
sebagai hasil reaksi gasifikasi menurun akibat 
berkurangnya ketersediaan panas untuk reaksi 
endotermik. 

Penurunan kadar CO dan H2 sebagai komponen 
utama dalam gas produser menyebabkan LHV 
gas  menjadi turun. Dalam pengoperasiannya, 
LHV gas produser sebaiknya dijaga tetap di atas 
4000 kJ/Nm3, karena LHV yang lebih rendah 
mengakibatkan gas produser yang dihasilkan 
sulit terbakar.Pada kadar air sludge cake 15% 
tanpa steam, LHV gas produser masih di atas 
4000 kJ/Nm3 untuk O/B < 0,45.

 Pengaruh Steam/Biomassa (S/B)

Untuk memperkaya kandungan H2, gasikasi 
dilakukan dengan penambahan steam, walaupun 
sludge cake sendiri sudah mengandung relatif 
banyak hidrogen.Makin tinggi nilai S/B, 
temperatur gasifikasi dan LHV gas produser 
mengalami penurunan (Gambar 3 dan 6). 
Penambahan steam terhadap proses gasifikasi 
perlu memperhatikan efeknya terhadap penurunan 
temperatur gasifikasi dan nilai LHV gas produser 
ini. Dari sisi proses kalsinasi, makin tinggi nilai 
S/B, menyebabkan terjadinya penurunan gas 
alam yang dapat dihemat (Gambar 7). Penurunan 
penghematan gas alam ini sejalan LHV gas 
produser yang semakin rendah. Hasil simulasi 
menunjukkan penghematan gas alam mencapai 
maksimal pada kondisi tanpa steam. Penggunaan 
steam dari 0-0,4kg/kg dapat meningkatkan kadar 
H2 dalam gas produser, jika umpan sludge cake 
mengandung kadar air relatif rendah (<15%). 
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Jika sludge cake telah banyak mengandung air 
(kadar air >15%), penambahan steam pada proses 
gasifikasi dapat menurunkan kadar H2 dalam gas 
produser.

Pengaruh Jumlah Sludge Cake

Variasi jumlah sludge cake yang diumpankan 
pada proses gasifikasi berpengaruh terhadap laju 
alir gas produser yang dihasilkan, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap komposisi, temperatur 
gasifikasi, maupun LHV gas produser yang 
dihasilkan, selama kondisi operasi gasifikasi 
dijaga tetap. Semakin besar jumlah sludge cake 
yang digasifikasi, maka tentu saja semakin besar 
laju alir gas produser yang dihasilkan. Besarnya 
jumlah sludge cake dibatasi oleh kapasitas 
gasifier dan ketersediaan sludge cake dari proses 
pengolahan air limbah.

Untuk semua kondisi operasi gasifikasi dalam 
simulasi ini, meningkatnya laju alir sludge 
cake yang digasifikasi meningkatkan kenaikan 
penghematan gas alam. Namun, penggantian gas 
alam dengan gas produser dengan nilai panas lebih 
rendah mengakibatkan laju alir gas bahan bakar 
dan laju alir flue gas meningkat. Peningkatan 
laju alir gas ini dibatasi oleh desain burner dan 
karakteristik pembakaran yang diperlukan dalam 
proses kalsinasi.

KESIMPULAN

Hasil simulasi menunjukkan bahwa gas 
produser hasil gasifikasi sludge cake pabrik 
pulp kraft dapat digunakan untuk menghemat 
gas alam sebagai bahan bakar di lime kiln. Hasil 
simulasi menunjukkan nilai O/B sebaiknya 
> 0,4 kg/kg agar temperatur gasifikasi tidak 
kurang dari 800 oC. Pada nilai O/B ini, LHV gas 
mencapai 4000-6000 kJ/Nm3 dan penghematan 
gas alam 24-34% (5000-9500 kJ/Nm3 jika 
menggunakan oksigen). Penghematan gas alam 
mencapai maksimal pada kondisi tanpa steam. 
Penggunaan steam dari 0-0,4 kg/kg dapat 
meningkatkan kadar H2 dalam gas produser, 
jika umpan sludge cake mengandung kadar air 
relatif rendah (<15%). Peningkatan kadar H2 
sebagai akibat peningkatan kadar air terjadi pula 
jika umpan sludge cake mengandung kadar air 
relatif rendah (<15%). Pada kadar air sludge 
cake 15% tanpa steam, LHV gas produser masih 
di atas 4000 kJ/Nm3 untuk O/B < 0,45. Semakin 
besar jumlah sludge cake yang digasifikasi, 

maka semakin besar laju alir gas produser 
yang dihasilkan. Besarnya jumlah sludge cake 
dibatasi oleh kapasitas gasifier dan ketersediaan 
sludge cake dari proses pengolahan air limbah. 
Dari hasil simulasi ini, gasifikasi sludge cake 
100 kg/ton pulp dengan medium gasifikasi 
udara mencapai optimal pada kondisi operasi 
O/B = 0,45 kg/kg, S/B = 0 kg/kg (tanpa steam), 
dan kadar air 10%, menghasilkan temperatur 
gasifikasi 950 oC, LHV gas produser 5000 kJ/
Nm3, dengan penghematan gas alam mencapai 
31%. Hasil gasifikasi akan menjadi lebih 
optimal jika medium gasifikasi udara diganti 
menggunakan oksigen murni atau dengan 
mencegah pengenceran oleh gas N2.
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PENGEMBANGAN SERAT DAN EFISIENSI ENERGI 
PADA KOMBINASI PROSES PENGGILINGAN 

KONSISTENSI TINGGI DAN RENDAH
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FIBER DEVELOPMENT AND ENERGY EFFICIENCY 
IN REFINING COMBINATION OF HIGH AND LOW CONSISTENCY

ABSTRACT

In this research, the fiber development, energy efficiency, and efficiency of the number of refiner 
used in sack kraft papermaking were examined. Specific Refining Energy (SRE) used in high consistency 
(HC, 32 %) are 100 kWh/t, 150 kWh/t, 200 kWh/t, and 250 kWh/t. While, SRE for low consistency (LC, 
5 %) are 20 kWh/t, 35 kWh/t , 50 kWh/t dan 75 kWh/t. Fiber development at any level of energy usage 
(SRE, kWh/ton) and energy efficiency or efficiency of refiner number were observed. The best result 
achieved in 2 HC Refiner SRE 200 kWh/t and 2 LC Refiner SRE 35 kWh/t combination, with the total 
energy consumed was 404,4 kWh/t, that provide energy saving of 0,5 % based on operational standard 
of 2 HC Refiner SRE 150 kWh/t and 4 LC Refiner SRE 50 kWh/t combination, that consumed 406,5 
kWh/t. Other advantage gained is 2 LC Refiner can be in standby position and save the refiner tackle 
used.

Key words : energy, refiner, segment, fiber development, product quality, runnability

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, kombinasi pemakaian energi pada proses refining konsistensi tinggi dan 
rendah dalam proses pembuatan kantong kraft diamati. Specific Refining Energy (SRE) yang digunakan 
pada refiner konsistensi tinggi (HC, 32 %) adalah 100 kWh/t, 150 kWh/t, 200 kWh/t, dan 250 kWh/t 
sementara SRE yang digunakan pada refiner konsistensi rendah (LC, 5 %) adalah 20 kWh/t, 35 kWh/t, 
50 kWh/t dan 75 kWh/t. Pengembangan serat pada berbagai tingkat pemakaian energi (SRE, kWh/ton) 
serta efisiensi energi dan efiensi jumlah pemakaian refiner diamati. Hasil terbaik adalah pada kombinasi 
pemakaian 2 buah HC SRE 200 kWh/t dengan 2 buah LC SRE 35 kWh/t dengan total pemakaian 
energi 404,4 kWh/t yang dapat memberikan penghematan energi 0,5 % per ton pulp terhadap standar 
operasional kombinasi pemakaian 2 buah HC SRE 150 kWh/t dengan 4 buah LC SRE 35 kWh/t dengan 
total pemakaian energi 406,5 kWh/t. Disamping itu 2 buah LC dapat disiagakan sehingga menghemat 
pemakaian jumlah segmen refiner.

Kata kunci : energi, refiner, segmen, pengembangan serat, kualitas dan kelancaran produksi. 

PENDAHULUAN

Pengoperasian refiner sering hanya mengacu 
ke freeness dan kekuatan serat yang  dapat dicapai 
tetapi berapa energi per ton pulp yang digunakan 
serta kapasitas optimal mesin refiner yang dapat 
dipakai kurang diperhatikan sehingga refiner 
sering menjadi penghambat dan mesin kertas 
terpaksa turun kecepatan pada saat ada gangguan 
di salah satu mesin refiner yang digunakan. 

Refiner dirancang untuk dapat mengantisipasi 
laju alir volumetris (m3/jam) maupun throughput 
(kg/jam) dalam kisaran antara 75 % sampai 
150 % kapasitas operasional, akan tetapi dalam 
operasional sehari-hari operator hanya sekedar 
berpola pikir bahwa laju alir pulp yang dipompa 
yang terpenting sudah masuk dalam kisaran 
kapasitas design refiner dan freeness serta 
kekuatan serat yang dihasilkan sudah cukup 
mendukung kualitas serta kelancaran mesin.
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Sementara itu untuk lebih mendukung kualitas 
produk dan kelancaran mesin kertas ditambahkan 
aditif ke bubur serat. Aditif yang diberikan di 
stock prep sebatas digunakan sebagai bahan 
kimia untuk memperbaiki kenampakan  kertas 
dengan penambahan bahan warna dan OBA, 
memperbaiki ratio serat per kertas memakai 
bahan peretensi dan bahan pengisi maupun bahan 
darih, menaikkan daya tahan kertas terhadap 
penetrasi air dengan penambahan AKD atau ASA 
dan sizing, menaikkan daya rekat antar serat 
dengan pati kationik, dll.

Dari sisi daya rekat antar serat yang lebih 
dikenal dengan istilah ikatan antar serat, 
penambahan aditif seperti pati kationik berdampak 
tidak terlalu signifikan sepanjang pengembangan 
serat yang dihasilkan dari proses refining tidak 
optimal. Target ikatan antar serat yang baik 
hanya dapat dicapai apabila Pengembangan serat 
yang diinginkan dapat dicapai. Sebagaimana 
telah diketahui bahwa proses refining bertujuan  
untuk mendapatkan Pengembangan serat yang 
optimal dalam arti serat dapat berkembang 
maksimal dengan pemakaian energi minimal. 
Variabel berpengaruh digambarkan pada Gambar 
1, dan dampak yang dihasilkan adalah perubahan 
struktur dinding serat. Perubahan struktur 
dinding serat ini ada yang berkontribusi positip 
dan ada pula yang berkontribusi negatip terhadap 
daya ikat antar serat. Perubahan struktur dinding 
serat yang diinginkan adalah perubahan struktur 

dinding serat yang berkontribusi positip terhadap 
ikatan antar serat yang diperoleh dari tercapainya 
tingkat fleksibilitas serat melalui fibrilasi internal 
dan eksternal.

Intensitas refining (W/s) dan net spesific 
refining energy (SRE, kWh/t) harus dikontrol 
untuk mendapatkan perubahan struktur dinding 
serat yang diinginkan yaitu Pengembangan serat 
yang optimal (Gambar 1). Variabel proses pasif 
harus sudah ditentukan diawal proses sebelum 
proses refining dilakukan, bahkan sebelum jenis 
produk kertas yang akan dibuat ditentukan, dengan 
demikian sangat terkait dengan perencanaan 
produksi dan order pasar. Variabel proses aktif 
dapat diatur saat proses refining sedang berjalan. 

Dalam proses refining intensitas dan jumlah 
energi terpakai memegang kendali utama dalam 
menghasilkan ikatan antar serat yang diinginkan. 
Intensitas terpakai dinyatakan dalan specific edge 
load (SEL, Ws/m) atau specific surface load 
(SSL, Ws/m2), sedangkan jumlah energi terpakai 
adalah jumlah energi netto yang dinyatakan 
dalam specific refining energy (SRE, kWh/ton)

SEL adalah jumlah energi efektif yang dipakai 
persatuan total panjang bar rotor dan stator yang 
berpapasan dalam satu putaran mesin. 
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Suspensi serat

Tipe refining (intensitas)
Jumlah energi refining

(net spesific work)
 serat
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/ jumlah dampak.
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Perubahan struktur 
dinding cell serat 
(kerusakan pada 
dinding serat)

V a r i a b l e 
konvensional:
- Jenis serat
- Tipe pulping
- Yield
- Bleaching
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bisa dikontrol:
- Laju alir
- konsistensi
- suhu
- tekanan

Variable proses pasif:
geometri plate
  - kemiringan bar
  - dams/lekukan
  - panjang sudut
  - lebar bar
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    (lebar grove)
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Energi mekanis
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• rpm (pada 
u m u m n y a       
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Gambar 1. Variable Proses Refining dan Dampak Proses Refining (Helle, T., 2003)
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dengan Pe adalah tenaga efektif yang ditransfer 
ke serat dalam satuan daya, dengan Pt adalah 
tenaga total yang digunakan untuk proses refining 
dan Po adalah idle power yaitu tenaga yang 
digunakan untuk memutar mesin refiner dalam 
kondisi kosong tanpa beban. sedangkan n, l dan 
N adalah masing-masing jumlah bar pada rotor – 
stator, panjang bar rotor – stator, dan kecepatan 
putar refiner [Lumiainen, 2008].

SRE adalah jumlah energi efektif terpakai 
persatuan berat pulp yang direfining. 

Q
PSRE e=                                                   (2)

dengan Pe adalah tenaga efektip yang ditransfer 
ke serat, dan Q adalah laju alir pulp dalam ton/
jam yang merupakan hasil perkalian antara laju 
alir volumetris (m3/jam) dan konsistensi pulp 
(ton/m3) [Joris, 1991 and Lumiainen, 2008]. 

Nilai Po sendiri dapat diukur sebagai berikut 
[USDOE, 1992]: 

RIVICosCosIVP rmsrmso
2

2
1

=== ϕϕ       (3)

dengan  Vrms : voltage yang terbaca 
pada AC-meter (root mean square value), volt.

atau Vrms = 
2

V
                                                 (4)

Irms : arus listrik yang terbaca pada AC-meter 
(root mean square value), Ampere.

atau I rms = 
2
I

                                           (5)       

Cos φ : power factor jaringan listrik.

Atau nilai Po dan hubungan antara Po dan Pt 
dapat didekati dengan persamaan:

57.2465.0 NDPo =                                       (6)

dengan D adalah diameter segmen refiner dan 
N adalah kecepatan putar refiner.

oet PPP 2.1+=                                            (7)

(Joris, 1991). 

Nilai Po ini besarnya tergantung kondisi 
mekanis dari refiner yang diukur. dan masa 
pakai segmen refiner. Tujuan dari penelitian 
ini adalah pertama mencari kondisi operasi 
optimal dari mesin refiner untuk memperoleh 
Pengembangan serat yang diinginkan yaitu 
yang memenuhi syarat minimal terhadap serat 
yang akan digunakan untuk membuat kertas 
kraft sehingga memenhi spesifikasi kertas kraft 
yang diinginkan. Kedua melaksanakan optimasi 
untuk memperoleh effisiensi energi tanpa 
mengorbankan kualitas serat yang diperoleh 
sehingga energi proses refining yang digunakan 
maupun jumlah mesin refiner yang digunakan 
dapat dikurangi, sehingga ada penghematan 
energi dan penghematan segment refiner. 

 
METODOLOGI

Bahan baku pulp yang digunakan adalah 
BSWK (Bleached Soft Wood Kraft pulp) yang 
berupa NBKP dari kayu spurce dengan panjang 
serat rata-rata 2,22 mm, lebar serat 31-32  µm 
dan coarsness 0,211 mg/m serta mempunyai 
nilai derajad giling 15,4 oSR. Untuk mengetahui 
seberapa besar dampak proses refining di refiner 
konsistensi tinggi (HC Refiner) maupun refiner 
konsistensi rendah (LC Refiner) maka ikatan 
antar serat yang dianalisa adalah murni ikatan 
antar serat dari serat pulp hasil proses refining 
sebelum tercampur dengan beberapa aditif yang 
biasa dipakai pada proses pembuatan kertas. 
Hasil pengamatan diharapkan dapat digunakan 
sebagai panduan operasional mengingat dalam 
proses pembuatan kertas banyak sekali variable 
yang berpengaruh. Perubahan struktur dinding 
serat yang diinginkan adalah perubahan struktur 
dinding serat yang berkontribusi positip terhadap 
ikatan antar serat. Jenis pulp dan laju alir pulp 
sudah ditentukan terkait dengan kualitas dan 
kapasitas produksi yang diinginkan. Konsistensi 
pulp yang diumpankan ke HC Refiner dan LC 
Refiner adalah konsistensi yang optimal. Pattern 
dari segmen refiner tidak diamati dan sudah 
baku sebagaimana telah digunakan. Umur 
segmen akan sangat menentukan Pengembangan 
serat yang dihasilkan serta kapasitas treatment 
dari refiner tersebut, untuk itu pengamatan 
Pengembangan serat harus selalu dilakukan 
setiap waktu sejalan dengan umur segmen. 
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Intensitas yang dinyatakan dalam SEL 
ataupun SSL yang merupakan fungsi dari effektif 
power dan patern segmen yang digunakan, dan 
SRE yang digunakan akan sangat menentukan 
Pengembangan serat yang dihasilkan. Dalam 
hal ini nilai SRE divariasi untuk mendapatkan 
Pengembangan serat yang diinginkan. Adapun 
variasi SRE yang digunakan adalah sebagai 
tertera pada Tabel 1.

Metode pengamatan yang dilakukan 
seperti tergambar dalam Gambar 2  dengan 
mempertimbangkan waktu tinggal di masing 
– masing alat proses serta lama waktu yang 
diperlukan untuk merubah kombinasi variable 
SRE, kWh/t yang akan digunakan sampai 
diperkirakan sudah mencapai kondisi tunak, 
sehingga sampel yang diambil cukup mewakili.

Dalam optimasi dual refining system, 
digunakan refiner konsistensi tinggi dan refiner 
konsistensi rendah. Optimasi dual refining 
system yang telah dilakukan ini masih perlu 

disempurnakan lagi dengan memilih kombinasi 
pemakaian energi yang ada, meskipun data yang 
diperoleh sudah dapat memberikan gambaran 
nyata bahwa spesifikasi serat pulp yang 
diharapkan telah dapat dicapai dengan kombinasi 
yang ada. 

Pulp hasil penguraian pertama di refining pada 
refiner konsistensi tinggi dan diamati dampak 
beberapa tingkat pemakaian energi refiner dari 
100 kWh/t, 150 kWh/t, 200 kWh/t, dan 250 
kWh/t terhadap Pengembangan serat pulp hasil 
refining, setelah melewati latency chest direfining 
ulang pada refiner konsistensi rendah pada tingkat 
pemakaian energi refining yang berbeda dimulai 
dari 20 kWh/t, 35 kWh/t , 50 kWh/t dan 75 
kWh/t. Pengembangan serat yang terjadi diamati 
untuk menentukan Pengembangan serat yang 
optimal pada tingkat pemakaian energi minimal. 
Blok diagram percobaan dan sampling pointnya 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Dampak 
latency chest tidak dibahas disini.

Tabel 1. Variable Pengamatan pada HC Refiner dan LC Refiner. 

Kode
Waktu pengamatan SRE HC Refiner, kWh/t SRE LC Refiner, kWh/t
(selang waktu, jam) (selang tx+ 5 menit) (selang tx+ 40 menit)

1A to 200 70
1B t1 = to + 1 200 50
1C t2 = t1 + 1 200 35
1D t3 = t2 + 1 200 20
2A t4 = t3 + 1 250 50
2B t5 = t4 + 1 200 50
2C t6 = t5 + 1 150 50
2D t7 = t6 + 1 100 50

Keterangan to : pengambilan sampel 
raw BSWK pulp

Antara HC Refiner dan LC Refiner ada latency chest 
dengan waktu tinggal 30 – 40 menit

Gambar 2. Tempat Pengambilan Sampel dan Jadwal Pengambilan Sampel  pada Proses Refining
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimasi Proses Refining (Kasus 1)

Hasil percobaan diatas dianalisa dan 
dievaluasi dengan hasil sebagaimana tertera 
pada Gambar 3, terlihat bahwa kombinasi proses 
refining konsistensi tinggi 200 kWh/t dengan 
proses refining konsistensi rendah 35 kWh/t 
dapat menghasilkan Pengembangan serat cukup 
baik, dengan hasil indeks sobek, indeks tarik, 
dan TEA indeks yang paling optimal sementara 
nilai derajad gilingnya cukup baik sekitar 26 oSR 
sehingga tidak mengganggu proses drainase pada 
proses pembentukan lembaran kertas basah di 
bagian wire. 

Optimasi Energi Refiner (Kasus 2)

Dalam kasus ini dilakukan optimasi pemakaian 
energi refining – SRE, kWh/jam dalam upaya 
mendapatkan Pengembangan serat yang paling 
optimal. Data yang dipakai disini adalah hasil 
perolehan optimasi energi refining pada kasus 
1 dan evaluasi dilanjutkan terhadap pemakaian 
energi refining. 

Kualitas produk yang diinginkan adalah 
membuat kertas white zack kraft dengan 
spesifikasi sebagai berikut: Indeks tarik > 85 
Nm/g; Indeks sobek > 13 mNm2/g; Panjang putus 
> 8,5 km; Indeks  TEA > 2,3 J/g (mutlak) dan 
Daya Tembus Udara 8 -12 detik (mutlak).

   

   

   

Gambar 3. Pengembangan Serat  pada Dual Refining System
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Spesifikasi kantong kraft putih diatas 
diperkirakan dapat dicapai jika Pengembangan 
serat hasil proses dual refining dapat mencapai 
karakteristik seperti digambarkan pada Gambar 
3 yang merupakan persyaratan minimal murni 
ikatan antar serat tanpa interfensi MD/CD 
orientasi serat, bahan pengisi, dan  bahan kimia 
penolong.

Dari Gambar 4 dan 5 dapat diamati bahwa 
pada proses refining dengan 2 buah HC Refiner 
masing-masing 200 kWh/t dan 4 buah LC 
Refiner masing-masing 35 kWh/t telah diperoleh 
Pengembangan serat yang diinginkan tetapi ada 
penambahan pemakaian energi sebesar 2,4 % 
terhadap kombinasi 2 buah HC Refiner masing-

masing 150 kWh/t dan 4 buah LC Refiner 
masing-masing 50 kWh/t, dan apabila optimasi 
dilanjutkan dengan mengoptimalkan DDR yang 
ada diperoleh bahwa kombinasi 2 buah HC 
Refiner masing-masing 200 kWh/t dan 2 buah 
LC Refiner masing-masing 35 kWh/t telah cukup 
ideal untuk proses refining dimaksud dengan 
penghematan energi sebesar 0,5 %. 

Sementara itu kombinasi 2 HC Refiner 
masing-masing 200 kWh/t dan 4 LC Refiner 
masing-masing 50 kWh/t maupun kombinasi 2 
HC Refiner 200 kWh/t dan 3 LC Refiner masing-
masing 50 kWh/t menghasilkan pemborosan 
energi sementara itu spesifikasi serat pulp yang 
diinginkan tidak tercapai.

Ganbar 4. Optimasi Energi dan Optimasi Pemakaian DDR.

Gambar 5. Pemakaian Energi dan Penghematan Energi (kWh/ton) pada berbagai Kombinasi 
Pemakaian Refiner 
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KESIMPULAN

1. Pengembangan serat yang diinginkan dapat 
diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner 
masing-masing 150 kWh/t dan 4 LC Refiner 
masing-masing 50 kWh/t dengan total 
pemakaian energi 406,5 kW/t.

2. Pengembangan serat serupa juga dapat 
diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner 
masing-masing 200 kWh/t dan 4 LC Refiner 
masing-masing 35 kWh/t dengan total 
pemakaian energi 416,1 kW/t sehingga 
terdapat pemakaian energi lebih sebesar 2,4 
%.

3. Pengembangan serat serupa juga dapat 
diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner 
masing-masing 200 kWh/t dan 3 LC Refiner 
masing-masing 35 kWh/t dengan total 
pemakaian energi 410,3 kW/t sehingga 
terdapat pemakaian energi lebih  sebesar 0,9 
% akan tetapi ada penghematan pemakaian 
mesin LC Refiner 1 buah. 

4. Pengembangan serat serupa juga dapat 
diperoleh dengan kombinasi 2 HC Refiner 
masing-masing 200 kWh/t dan 2 LC Refiner 
masing-masing 35 kWh/t dengan total 
pemakaian energi 404,4 kW/t sehingga 
terdapat penghematan energi sebesar 0,5 
% dan penghematan pemakaian mesin LC 
Refiner 2 buah.

5. Kombinasi 2 HC Refiner masing-masing 
200 kWh/t dengan 4 LC Refiner masing-
masing 50 kWh/t ataupun dengan 3 LC 
Refiner masing-masing 50 kWh/t tidak 
dapat dilakukan karena karteristik serat atau 
Pengembangan serat yang diinginkan tidak 
tercapai sementara pemakaian energi sangat 
berlebih.
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PRINTABILITY IMPROVEMENT OF COATED PAPER 
BY PIGMENT SUBMICRON OF PCC

ABSTRACT

Research on Precipitated Calcium Carbonate (PCC) submicron has been conducted to improve 
the printing properties and a high degree of white paper. This study addressed the problem of meta-
stable materials coated on the submicron of crystalline vaterit PCC by composites with latex. The use 
of submicron 40 part PCC (SPCC): 20 part regular PCC (RPCC) as a white-coated paper produces a 
high brightness (88.7 to 92.8%), low roughness (101-194 mL / minute), low oil penetration (9, 5 to 13.9 
x 1000/mm), high picking strength (177-228 pm / sec), high gloss (38.2), low Cobb 60 (22.4 to 28.2). 
Paper product shows the strength and optical properties are still high. These laboratory-scale processes 
of mixture SPCC and RPCC show gloss quality are the same with supercalender on the paper machine.

Key words: submicron PCC, fillers, coating materials, coated paper

ABSTRAK

Penelitian Kalsium Karbonat Terendapkan (PCC) submikron telah dilakukan yaitu untuk 
meningkatkan sifat cetak dan derajat putih kertas yang tinggi. Penelitian ini mengatasi masalah meta-
stabil pada bahan salut PCC submikron bentuk kristal vaterit dengan cara komposit dengan lateks. 
Penggunaan 40 bagian PCC submikron (SPCC) : 20 bagian PCC reguler (RPCC) sebagai bahan salut 
menghasilkan derajat putih kertas tinggi (88,7 - 92,8%), kekasaran rendah (101 - 194 mL/menit), 
penetrasi minyak rendah (9,5 – 13,9 x 1000/mm), ketahanan cabut tinggi (177- 228 pm/detik), kilap 
tinggi (38,2), Cobb 60 rendah (22,4 – 28,2). Produk kertas yang dihasilkan menunjukkan kekuatan 
kertas dan sifat optis yang tetap tinggi. Campuran SPCC dan RPCC ini menunjukkan kualitas kilap 
proses skala laboratorium yang sama dengan supercalender pada mesin kertas.

Kata kunci : PCC submikron, bahan pengisi, bahan salut, kertas salut 

PENDAHULUAN

Bahan pigmen salut atau coating color 
digunakan dalam kertas cetak untuk menutupi 
permukaan kertas hingga rata dan mempunyai 
derajat putih tinggi agar kertas dapat dicetak oleh 
tinta dengan baik. Permasalahan yang dihadapi 
oleh industri kertas cetak salut yaitu permintaan 
customer akan derajat putih kertas salut yang 
tinggi dan harga yang bersaing. Namun pada 
umumnya makin tinggi kualitas produk maka 
harga akan semakin tinggi. Adapun bahan salut 
yang digunakan sama dengan bahan pengisi. TiO2 
anatase mempunyai indeks refraktif tertinggi 
yaitu 2,55 dibandingkan dengan kaolin (1,55) dan 

CaCO3 (1,56), sehingga TiO2 mempunyai derajat 
putih tertinggi (Lehtinen, 2000). Namun kaolin 
dan CaCO3 lebih disukai oleh produsen kertas 
karena mudah diperoleh dan murah walaupun 
mempunyai sifat fisik di bawah TiO2. Permintaan 
customer akan kualitas yang semakin tinggi dan 
harga yang cukup murah ini yang belum dapat 
dipenuhi oleh industri kertas.

Sumber kalsium karbonat di Indonesia sangat 
besar diantaranya yaitu di Sumatera Barat (8,43 
juta ton), Jawa Barat dan Jawa Tengah (42.000 
ton/tahun)  (Aziz, 2006). Penggunaan kalsium 
karbonat di Indonesia masih dapat digali untuk 
menghasilkan nilai tambah. Kapasitas produksi 
kertas salut di Indonesia sebesar 1.429.600 ton 
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dengan jumlah yang diekspor mencapai 40%. 
(Indonesian Pulp and Paper Association, 2007).

Permasalahan di industri kertas menjadi 
dasar tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu 
untuk memperoleh PCC submikron (SPCC) 
vaterit yang stabil sebagai bahan salut kualitas 
tinggi yang bernilai ekonomis. Penelitian ini 
mengkompositkan SPCC vaterit dikompositkan 
dengan binder lateks untuk digunakan sebagai 
bahan salut secara cast roll di atas permukaan 
kertas cetak. Partikel PCC sebagai bahan 
baku dikarakterisasi dan kertas cetak yang 
dihasilkan diuji sifat fisik, cetak, dan optisnya 
untuk mengetahui aspek teknologi dan ekonomi 
penelitian ini.

Selama ini industri kertas salut masih 
menggunakan bahan pengisi dan salut GCC 
(Grounded Calcium Carbonate) dengan ukuran 
partikel di atas 5 mm. Struktur berongga dari 
PCC (Precipitated Calcium Carbonate) dapat 
memberikan efek yang baik untuk sifat cetak yaitu 
menghamburkan sinar lebih banyak, sehingga 
dihasilkan opasitas dan derajat putih tinggi. PCC 
umumnya berukuran partikel 2 – 4 mm, berbentuk 
kalsit dan aragonit (central-java.com, 2009; 
Enomae, 2004, Eklund, 1991; Schyvinck, 2009). 
PCC mempunyai derajat putih yang tinggi (>93%) 
bersaing dengan pigmen TiO2 (>95%). PCC yang 
dihasilkan oleh Specialty Minerals, Inc. (2006) 
diantaranya yaitu clustered acicular, clustered 
scalenohedral, dan clustred prismatic. PCC ini 
belum berukuran nanometer atau sekitar 2 mm. 

Pembuatan PCC telah dilakukan oleh Farah 
Dina (1992) menghasilkan derajat putih 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. PCC yang 
dihasilkan masih berukuran sekitar 10 mikrometer. 
Saat ini, penelitian pembuatan nanopartikel PCC 
masih terus dikembangkan oleh Balai Besar 
Keramik sejak 2009 dan Universitas Andalas.

Aplikasi nanopartikel di industri masih sulit 
yaitu biaya produksi tinggi, sulit mengontrol 
struktur yang mudah beraglomerasi. Aglomerasi 
terjadi karena ukuran partikel kecil mempunyai 
luas permukaan permukaan yang besar sehingga 
gaya Van der Waals menjadi dominan (Shen, 
dkk.,  2010). Aglomerasi nanopartikel hingga 
membentuk submikron yang biasanya dihindari ini 
justru menguntungkan produk kertas dikarenakan 
ukuran bahan salut sesuai dengan serat selulosa 
yang berukuran besar. SPCC ini bermuatan 
postif dan dapat berinteraksi dengan muatan 

anionik dari serat selulosa. Kriteria partikel 
submikron yaitu ukuran 100 nm hingga 1.000 nm.   

Terdapat tiga bentuk kristal kalsium karbonat 
yaitu vaterit, kalsit, dan aragonit. Tipe yang 
umum digunakan sebagai bahan pengisi dan salut 
kertas adalah kalsit. Tipe aragonit belum banyak 
digunakan sebagai bahan pengisi. Tipe vaterit 
berbentuk bulat spherical cocok sebagai bahan 
salut namun bersifat metastabil dan mempunyai 
sphere sekunder yang terdiri dari partikel primer 
berukuran 100 nm. Maka dari itu vaterit lebih 
bersifat hidrofilik dibandingkan kalsit dan aragonit, 
sehingga vaterit dapat digunakan sebagai pigmen 
coating color kertas ink-jet kualitas tinggi. (Mori 
dkk,2008). Penelitian Mori dkk ini menghasilkan 
sphere vaterit namun sulit ditransportasi 
mengingat sifat kristalnya yang metastabil. Maka 
dari itu, penelitian ini juga melakukan komposit 
SPCC-binder lateks untuk diaplikasikan pada 
kertas salut. Lateks dipilih sebagai material 
pengkomposit karena digunakan sebagai binder 
kertas salut. Selama ini lateks dicampurkan 
secara mekanik dalam stok coating color.  

BAHAN DAN METODA

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan terdiri dari bahan 
baku kertas dasar duplikator, bahan kimia zat 
darih berupa pati kationik, aqua dm, K2CO3, dan 
CaCl2, serta bahan coating color berupa pigmen 
salut yaitu kaolin, GCC, dan SPCC sebagai bahan 
salut yang disintesa, binder berupa salut lateks 
dan pati oksidasi, dan aditif berupa dispersan 
stearat, organik fosfat sebagai antifoam, dan 
urea-glioksal sebagai insolubilizer.

Peralatan yang digunakan terdiri dari 
peralatan gelas, homogenizer hingga 24.000 
rpm untuk sintesa SPCC, viskometer Brookfield 
RVT untuk pengujian viskositas, proofer coater 
untuk roll cast bahan salut, pelat pengering dan 
drum dryer  untuk mengeringkan kertas, Photo 
volt 557/ Gloss meter, Bendsten, BET chemsorb, 
SEM-EDAX, dan XRD.

Aplikasi Bahan Salut Kertas 

Pembuatan SPCC dengan emulsi K2CO3 
dalam 3 bagian fasa minyak dengan surfaktan 
polisorbat dalam 7 bagian fasa air. Campuran 
dihomogenasi selama 10 menit pada 15.000 rpm, 
ditambahkan CaCl2 kemudian dihomogenasi 
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kembali pada 2000 rpm selama 5 menit. SPCC 
yang dihasilkan disentrifugasi selama 15 menit 
pada 3500 rpm. Sampel kemudian dianalisa 
luas permukaan spesifik, SEM, derajat putih, 
dan kandungan padatan. Teknik lain untuk 
menghasilkan SPCCy yaitu tanpa menggunakan 
surfaktan (T3) dan komposit SPCCy-lateks (T1 
dan T2). T1 menggunakan modifikasi metoda 
yang dilakukan oleh Enomae (2006) yaitu 
dengan 1M K2CO3 direaksikan dengan 1M CaCl2. 
Perbedaan penelitian ini dengan metoda Enomae 
(2006) yaitu tanpa menggunakan ultrasonic. 
Dasar pertimbangannya yaitu ultrasonic tidak 
digunakan di industri kertas, maka metoda ini 
lebih berpotensi untuk dapat digunakan secara 
komersil dibandingkan Enomae. Metoda komposit 
ini merupakan metoda yang belum umum 
digunakan. Industri kertas selama ini melakukan 
pencampuran konvensional pada proses wet 
end (Eklund, 1991). Penggunaan cara komposit 
ini diharapkan terjadi peningkatan sifat optis, 
cetak dan fisik kertas salut. Variasi metoda yang 
digunakan yaitu pada T2 dengan 1M K2CO3 dan 
1,2M CaCl2. Lateks ditentukan sebagai variabel 
tetap. Reaktan K2CO3 ditambahkan perlahan 
dalam campuran CaCl2 dan lateks, kemudian 
dihomogenisasi 5000 rpm selama 5 menit.

Pembuatan Coating Color

Dalam penelitian ini dibuat sembilan coating 
color dengan komposisi pada Tabel 2.  Kemudian 
masing-masing variasi komposisi pigmen 
tersebut dicampur dengan 40 bagian kaolin 
hingga 100 bagian pigmen. Bahan coating color 
yang digunakan sebagai variabel tetap mengacu 
pada hasil penelitian optimum yang dilakukan 
Elyani (2009) yaitu 10 bagian binder lateks, 0,4 
bagian dispersan, dan 0,01 bagian antifoam.

Pengumpulan Data dan Analisa

Lembaran kertas dasar yang telah disalut 
dikondisikan selama 24 jam dalam suhu 
23 ± 1oC dan RH 50 ± 2%. Parameter yang 
diuji, meliputi gramatur (SNI 14-1439-1989), 
kekasaran Benstend (SNI 14-0932-1998), 
derajat putih (SNI 14-4733-1998), daya serap 
air atau Cobb 60 (SNI 14-1499-1989), penetrasi 
minyak IGT – Instituut voor Grafische Techniek 
(SNI 14-0584-1989), kilap (SNI 14-0499-
1989). Data diperoleh dari rata-rata nilai dengan 
pengulangan sepuluh kali untuk masing-masing 
sepuluh lembar kertas per contoh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakterisasi Awal Bahan Salut

Ukuran partikel bahan pigmen pengisi 
menjadi salah satu parameter penting dalam 
karakterisasi awal. Hasil pengukuruan 
menunjukkan bahwa GCC mempunyai ukuran 
partikel yang paling besar yaitu berkisar 20.000 
– 40.000 nm dibandingkan RPCC 1.000 – 2.000 
nm dan SPCC 50 – 800 nm.

Gambar 1. menunjukkan bahwa makin kecil 
ukuran partikel maka derajat putih makin tinggi, 
koefisien hamburan makin tinggi, spesifik surface 
area makin tinggi, serta indeks polidispersitas 
makin rendah. Semua parameter tersebut saling 
berhubungan, dimana makin kecil ukuran 
partikel maka luas permukaan spesifiknya 
akan semakin besar. Kalsium karbonat sendiri 
bersifat sedikit kationik yang diperoleh dari ion 
Ca2+, sehingga makin besar luas permukaannya 
maka makin banyak permukaan yang dapat 
kontak dengan sifat anionik serat selulosa yang 
diperoleh dari gugus fungsi –OH.

Tabel 2. Variasi Komposisi Bahan Salut

Komposisi 
(bagian/100 bagian pigmen) A B C D E F G H I

GCC 60  -  - 40 20  -  - 40 20
RPCC  - 60  - 20 40 40 20  -  -
SPCC  -  - 60  -  - 20 40 20 40
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Imaging Partikel Pigmen

Gambar 2 hingga Gambar 7 berikut merupakan 
partikel pigmen sebagai bahan salut. 

Gambar 2. Foto SEM GCC Perbesaran 5000x

Gambar 2. menunjukkan rata-rata ukuran 
partikel GCC sekitar 5000 nm. Hasil foto SEM-
EDAX menunjukkan kandungan Ca sampel 
GCC sebesar 48,85 % - 62,46%. Analisa XRD 
menunjukkan GCC ini berstruktur kalsit, silikon 
klorapatit dan syn potasium hidrogenkarbonat. 

Gambar 3. menunjukkan rata-rata ukuran 
partikel RPCC sekitar 23.000 – 20.000 nm. PCC 
ini mempunyai distribusi ukuran partikel yang 
sempit atau indeks polidispersitas yang rendah. 
Keseragaman distribusi ukuran partikel ini 
mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas 
bahan pengisi dan kertas salut. Hasil foto SEM-
EDAX dan XRD menunjukkan kandungan 
kalsium RPCC sebesar 50,49% - 62,05% dan 
berstruktur kalsit. 

Gambar 3. Foto SEM RPCC Perbesaran 1.000 X

Gambar 4. Foto SEM SPCC Perbesaran 5.000 X

Gambar 4. Menunjukkan rata-rata ukuran 
partikel SPCC sekitar 200 – 800 nm. Hasil foto 
SEM-EDAX dan XRD menunjukkan kandungan 
SPCC berstruktur kalsit semi-clustered.  

Gambar 1. Hasil Karakterisasi Bahan Pigmen
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Imaging Komposit SPCC

Gambar 5. Foto SEM Komposit SPCC - Lateks 
(T1)

Pada Gambar 5. terlihat bahwa lateks belum 
sempurna melingkupi partikel SPCC. Maka dari 
itu perlu dilakukan variasi komposit SPCC-lateks 
(T2) ditunjukkan pada Gambar 7.  

Gambar 6. Foto SEM Komposit SPCC - Lateks 
(T2)

Sebagai kontrol pembanding dilakukan variasi 
SPCC tanpa menggunakan lateks (Gambar 7). 

Gambar 7. Foto SEM Komposit SPCC tanpa 
Lateks (T3)

Gambar 5., Gambar 6., dan Gambar 7. 
menunjukkan bentuk vaterite dari partikel SPCC. 
Struktur vaterite ini tidak stabil dan mudah 
berubah menjadi calcite, maka teknik komposit 
T2 ini dapat menstabilkan bentuk vaterite. Bentuk 
vaterite yang sempurna terletak pada sampel T2. 
Komposit lateks dengan reaktan CaCl2 yang 
berlebih (1,2M) pada T2 menyebabkan terjadi 
reaksi sempurna atau pergeseran kesetimbangan 
reaksi ke arah produk. Kesetimbangan ini 
memberikan waktu bagi lateks untuk berkomposit 
melingkupi permukaan SPCC sehingga struktur 
vaterite dari SPCC dapat dipertahankan. T3 juga 
menghasilkan struktur vaterit,  namun tanpa 
pengkompositan dengan lateks menyebabkan 
distribusi partikel menjadi bimodal.

Pola distribusi Tabel 5. menunjukkan T1 
mempunyai dua ukuran partikel monodispers 
atau bimodal. Kurva T1 ini menguatkan foto 
SEM sampel T1 (Gambar 4). Kedua puncak 
tersebut menunjukkan lateks-SPCC tidak saling 
berkomposit. 

Tabel 5. Distribusi Ukuran Partikel Komposit PCC Submikron 

Sifat T1 T2 T3

Struktur kristal Kalsit Vaterit Vaterit
Ukuran partikel (nm) 4.182,5 182,1 2.516,0
Indeks polidispersitas 1,171 0,115 0,887
Pola distribusi bimodal monomodal Bimodal
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Pada Gambar 8., puncak bimodal dari T3 
juga menguatkan foto SEM sampel T3. Kurva 
T2 dengan puncak monomodal dan monodispers 
menguatkan foto SEM sampel T2 (Gambar 7.) 
dimana seluruh permukaan SPCC terlingkupi atau 
terkompositkan  dengan baik oleh partikel lateks 
sehingga menghasilkan satu kurva distribusi yang 
monodispers.  

Analisa Sifat-sifat Kertas Salut

Tabel 6. Menujukkan sifat fisik kertas salut 
hasil penelitian dengan menggunakan campuran 
komposisi GCC,RPCC, dan SPCC. Data pada 
Tabel 6. Menujukkan sifat fisik dan cetak kertas 
salut yang optimum yaitu pada komposisi G (40 
SPCC – 20 RPCC). Hal ini dikarenakan efek 
sinergi yang sama dengan pengisian ruang antar 
serat. Pada proses salut, campuran komposisi 
berbagai ukuran partikel menjadikan permukaan 
kertas menjadi rata. Ukuran submikron 
memberikan efek “finishing” pada permukaan 
yang telah disalut oleh partikel mikron. Distribusi 
ukuran partikel yang masing-masing monomodal 

memberikan kontribusi kepada sifat cetak dan 
optis yang baik. Nilai yang paling signifikan yaitu 
pada kilap. Nilai kilap yang tinggi ditunjukkan 
pada komposisi komposit SPCC-lateks (Tabel 7. 
Data pada Tabel 7 menujukkan bahwa T2 dan T3 
mempunyai kilap yang lebih tinggi daripada G. 
Ini menunjukkan bahwa proses komposit SPCC – 
lateks memberikan kntribusi pada parameter optis 
tersebut. Nilai kilap yang mencapai di atas 30 ini 
sebanding dengan supercalendered book yang 
dihasilkan oleh mesin kertas (Casey, 1981). Hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa submikron 
komposit SPCC-lateks skala laboratorium 
berpotensi menghasilkan produk kertas yang 
sama dengan proses supercalendering.

Aspek Ekonomi

Gambar 19. menggambarkan nilai ekonomi 
yang tinggi dari pigmen salut SPCC high 
content. Selama ini nano dan submikron partikel 
mempunyai harga yang lebih tinggi daripada 
mikropartikel, namun performa nilai ekonomi 
dapat diketahui melalui perhitungan indeks biaya.

Tabel 6. Sifat Fisik Kertas Salut

Sifat fisik
Komposisi Spesifikasi 

kertas cetak salut
(SNI 0154 : 2010)A B C D E F G H I

Derajat putih, 
% 86,77 87,95 90,29 85,58 87,05 92,31 92,8 86,72 87,48 min. 80

Penetrasi 
minyak, 1000/
mm

14,7 10,4 11 13,3 11,2 9,8 9,5 12,2 12,1 7 - 10

Ketahanan 
cabut, pm/s 196 169 189 182 189 222 228 196 196 min. 300

Kekasaran 496 248 700 703 712 106 101 1099 1040 Min. 100

Cobb 60, g/m2 31,8 27,6 27,6 37,9 33,8 24,8 22,4 32,5 35,3 maks. 35

Kilap, 75 
degree 5,5 32,2 25,2 12,1 19,6 22,9 25,9 9,9 14,4 maks. 75

Indeks tarik 
AM,Nm/g 33,4 32,1 34,2 38,9 40,67 45,42 47,25 30,27 30,04 -

Indeks tarik 
SM,Nm/g 39,11 37,05 38,17 38,4 39,7 40,95 42,01 31,69 30,71 -

Indeks 
sobek,mNm2/g 4,13 4,2 4,57 4,05 4,12 4,1 4,25 3,9 3,89 -

Indeks lipat 5 6 6 5 6 6 6 5 5 -

Porositas, mL/
menit 53 55 107 124 121 67 59 145 152 -
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Nilai performance pigmen diwakili oleh 
parameter optis dan cetak yaitu nilai derajat 
putih dikali gloss. Indeks biaya merupakan 
performance dibagi biaya per kg pigmen tersebut. 
Metoda ini digunakan oleh Mueller (2005) dalam 
menghitung performa pigmen.  Harga yang 
berlaku di pasaran industri Indonesia untuk kaolin 
kalsinasi sekitar Rp 2.800,-/kg, GCC Rp 1.800,-/
kg, RPCC Rp 2.800,-/kg, SPCC Rp 3.000,-/kg 

(Omya, 2010). Gambar 19. menunjukkan bahwa 
campuran 40 SPCC : 20 RPCC mempunyai nilai 
performa / indeks biaya yang paling tinggi yaitu 
95,35. Ini mengindikasikan meskipun harga per 
kilogram PCC submikron paling tinggi, namun 
performance yang ditunjukkan meningkat tajam. 
Dengan adanya nilai tambah ini, maka dari itu, 
SPCC ini lebih tepat diaplikasikan untuk kertas 
cetak kualitas tinggi.

Tabel 7. Sifat Fisik Kertas Salut Komposit SPCC - Lateks

Sifat fisik G 
(RPCC-SPCC)

T2 
(RPCC-SPCC)

T3 
(RPCC-PCC)

Spesifikasi 
kertas cetak salut

 (SNI 0154 : 2010)

Derajat putih, % 92,8 88,7 88,4 min. 80

Penetrasi minyak, 1000/
mm 9,5 13,9 13,2 7 - 10

Ketahanan cabut, pm/s 228 186 177 min. 300

Kekasaran 101 194 135 Min. 100

Cobb 60, g/m2 22,4 28,2 29,5 maks. 35

Kilap, 75 degree 25,9 38,2 35,1 maks. 75

Indeks tarik AM,Nm/g 47,25 45,38 48,6 -

Indeks tarik SM,Nm/g 42,01 40,06 42,7 -

Indeks sobek,mNm2/g 4,25 4,61 4,48 -

Indeks lipat 6 8 6 -

Porositas, mL/menit 59 589 596 -

Gambar 19. Performa Pigmen vs Indeks Biaya
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KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini di antaranya yaitu :
1. Telah dihasilkan komposit SPCC -lateks 

berukuran partikel 182,1 nm dan 2165 nm. 
Aplikasi SPCC - lateks pada kertas salut 
menujukkan sifat optis dan kekuatan fisik 
yang tinggi dibandingkan SPCC tanpa 
komposit. 

2. Penggunaan 20 RPCC : 40 SPCC sebagai 
bahan salut menghasilkan derajat putih kertas 
tinggi (88,7 - 92,8%), kekasaran rendah 
(101 - 194 mL/menit), penetrasi minyak 
rendah (9,5 – 13,9 x 1000/mm), ketahanan 
cabut tinggi (177- 228 pm/detik), kilap 
tinggi (38,2), Cobb 60 rendah (22,4 – 28,2). 
Produk kertas yang dihasilkan menunjukkan 
kekuatan kertas dan sifat optis yang tetap 
tinggi. 

3. Campuran komposisi 20 RPCC-40 SPCC-
lateks memberikan sifat optis kilap (38,2) 
yang tinggi pada kertas cetak salut yang 
sebanding dengan kertas supercalender yang 
bernilai tinggi.

4. Penggunaan campuran RPCC dan SPCC ini 
menunjukkan potensi efisiensi nilai ekonomi 
produksi kertas sekaligus peningkatan nilai 
tambah produk melalui penghilangan proses 
supercalendering pada kertas cetak salut.  
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PEMBUATAN PULP MEKANIS TANDAN KOSONG SAWIT 
UNTUK KERTAS LAINER DAN MEDIUM 

Erwinsyah a, Susi Sugesty b, Taufan Hidayat b

a Pusat Penelitian Kelapa Sawit - Medan
b Balai Besar Pulp dan Kertas

     Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871

KRAFT LINER AND CORRUGATING MEDIUM 
FROM MECHANICAL PULP OF EMPTY FRUIT BUNCHES OF PALM OIL

ABSTRACT

The process of CTMP and APMP were used to make mechanical pulp from Empty Fruit Bunches 
of Palm Oil (EFBPO). These pulps were used for kraft liner making with the EFBPO - OCC composition 
of 50-50 and 75-25, and corrugating medium of 100 % EFBPO. The best kraft liner is obtained from 
CTMP – OCC with 75-25 composition, and corrugating medium from CTMP 100 %. Both results meet 
the requirements of B Class of SNI.

Key words : EFBPO, CTMP, APMP, kraft liner, corrugating medium

ABSTRAK

Pulp tandan kosong sawit (TKS) diproduksi dengan proses pulp semi-kimia (CTMP) dan Alkaline 
Peroxide Mechanical Pulping (APMP). Pulp tersebut selanjutnya dibuat kertas lainer dengan persen 
komposisi pulp TKS - OCC masing-masing 50-50 dan 75-25, serta kertas medium dengan komposisi 
100% TKS. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kertas lainer terbaik diperoleh dari campuran 75% 
pulp CTMP dan 25% OCC, sesuai SNI Kertas Liner B. Sedangkan kertas medium yang terbuat dari 
100% pulp CTMP dan memenuhi syarat SNI Kertas Medium B. 

Kata kunci : TKS, CTMP, APMP, kertas lainer, kertas medium

PENDAHULUAN

Pada saat ini Indonesia menduduki peringkat 
ke-9 sebagai produsen pulp dunia dengan pangsa 
pasar sebesar 2,4% terhadap dunia dan sementara 
itu sebagai produsen kertas Indonesia menduduki 
peringkat ke 12 dengan pangsa pasar dbesar 
2,2 % terhadap dunia. CEPI (Confederation of 
European Paper Industries) memproyeksikan 
konsumsi  dunia akan pulp berjumlah 233 juta 
ton pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 1,8% 
per tahun dan kertas sebesar 458 juta ton per 
tahun dengan pertumbuhan sekitar 2,9% per 
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan 
pulp dan kertas dunia masih cukup besar dan 
Indonesia berpeluang untuk ikut bermain dalam 
pasar pulp dan kertas dunia. Di samping peluang 
di dunia tersebut, maka peluang di dalam negeri 
juga cukup besar. Konsumsi per kapita kertas 
per tahun di Indonesia terus meningkat, untuk 

tahun 2004 dan 2005 mencapai 25,3 kg dan pada 
2006 meningkat menjadi 25,4 kg. selanjutnya, 
diperkirakan untuk tahun mendatang kenaikan 
konsumsi per kapita nasional dapat mencapai 7,0 
– 8,0% per tahun (Indonesian Pulp dan Industry, 
Directory 2007). Menurut catatan APKI (2007), 
dibandingkan dengan total produksi kertas koran 
yang diproduksi selama 5 tahun terakhir rata-rata 
sebesar 7,27% dan dibandingkan dengan total 
konsumsi kertas, kertas koran yang dikonsumsi 
berjumlah rata-rata 5,87%.

Bahan baku kayu, baik dari kayu (wood) 
maupun bukan kayu (non-wood) adalah bahan 
baku dasar dalam proses pembuatan pulp (baik 
untuk bleach kraft pulp maupun dissolving 
kraft pulp). Menurut para ahli, negara-negara 
mempunyai kemampuan mengembangkan 
industri pulp dan kertas sangat terbatas, kecuali 
Brazil dan Indonesia yang areal hutannya masih 
sangat luas, sedangkan negara-negara North 
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Scand (Canada, Swedia, Polandia) sebagai 
negara eksortir pulp dan kertas terbesar di dunia 
sudah tidak mengembangkan industri pulp dan 
kertasnya, karena sebagian besar hutannya sudah 
digunakan untuk “pulp wood plantation”, seperti 
HTI-HPHTI di Indonesia (BIPKI 209/IX/2004).

Pengembangan hutan tanaman industri (HTI) 
sampai saat ini kurang berhasil mengimbangi laju 
kebutuhan pasokan bahan baku yang semakin 
besar jumlahnya. Ada kecenderungan tidak 
terpenuhinya pasokan bahan baku kayu untuk 
pulp dan kertas, sehingga kemungkinan investasi 
pulp bernilai triliunan rupiah terancam batal. 
Hal tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan 
sebelumnya oleh PT. Riau Andalan Pulp and 
Paper, bahwa mulai awal tahun ada penyusutan 
produksi dan stok bahan baku hanya cukup 
sampai Oktober 2007. Bertolak dari kondisi 
yang memprihatinkan tersebut, sebenarnya 
masih ada solusi yang sangat menentukan untuk 
tetap berlangsungnya industri pulp dan kertas di 
Indonesia. Salah satu solusi yang sangat relevan 
adalah memproduksi pulp dengan menggunakan 
bahan baku non-kayu dengan memanfaatkan 
serat dari biomassa. Hal ini juga dapat menjaga 
kelestarian hutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu jenis sumber serat pulp adalah 
biomassa yang terdapat di perkebunan kelapa 
sawit. Bahan baku tersebut banyak dijumpai dan 
potensinya sangat besar. Salah satu diantaranya 
adalah tandan kosong sawit (TKS). Setiap 
pabrik minyak sawit mentah akan menghasilkan 
TKS kering rata-rata 7-15 ton/jam, jadi untuk 
setiap tahunnya dapat menghasilkan 55440 – 
118800 ton. Dengan semakin meningkatnya 
areal penanaman kelapa sawit setiap tahunnya 
ketersediaan TKS akan semakin meningkat 
juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKS 
yang dikembangkan oleh Balai Besar Pulp dan 
Kertas menunjukkan bahwa TKS dapat dibuat 
pulp dengan kekuatan yang cukup tinggi dan 
pulp tersebut dapat dipergunakan untuk bahan 
baku kertas tulis cetak, substitusi kertas kantong 
semen dan kertas HVO. TKS memiliki panjang 
serat rata-rata 0,74 mm dan diameter luar 10,14 
µm serta tebal dinding 3,52 µm.

Kertas liner merupakan jenis kertas industri 
yang digolongkan sebagai karton. Kertas ini 
digunakan sebagai pelapis dan penyekat antar 

kertas medium bergelombang pada karton 
gelombang (KKG). Kertas liner biasanya dibuat 
dengan mesin Fourdrinier dari bahan baku 
berupa pulp asli (virgin pulp) kayu dengan proses 
kraft dicampur dengan kotak karton gelombang 
bekas atau OCC. Karena penggunaan kertas liner 
terus meningkat, maka impor kertas bekas juga 
meningkat, sementara itu laju daur ulang kertas 
bekas di Indonesia juga masih cukup rendah. Jika 
pembuatan karton menggunakan serat asli (virgin 
pulp) maka tidak akan menimbulkan masalah 
limbah padat berupa logam berat. Virgin pulp 
dapat berasal dari kayu maupun non-kayu, di 
negara maju biasanya kertas liner bermutu tinggi 
dibuat dari kayu. Oleh karena itu harus mulai 
dipikirkan penggunaan bahan baku industri kertas 
yang seluruhnya berasal dari Indonesia. Salah 
satu alternatif yang mungkin adalah pemanfaatan 
TKS sebagai limbah industri hasil perkebunan 
yang tersedia cukup melimpah di Indonesia. 
TKS dapat digunakan sebagai bahan baku virgin 
pulp yang dapat menggantikan kertas bekas pada 
pembuatan liner.

BAHAN DAN METODA

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa tandan kosong sawit dengan kadar air 
rata-rata 30% (menurut SNI). Untuk keperluan 
analisa bahan kimia, TKS dibuat menjadi serbuk 
menggunakan alat penyerbuk Wiley lalu disaring 
sampai diperoleh ukuran 40 – 60 mesh. Analisa 
komponen kimia bahan baku menurut SNI 
meliputi kadar holoselulosa, alfa selulosa, lignin, 
pentosan, abu, sari, kelarutan dalam air dingin, 
air panas dan dalam 1% NaOH. Penentuan 
morfologi serat TKS meliputi panjang serat, tebal 
dinding serat dan nilai turunannya yaitu bilangan 
Runkle, kelangsingan dan kelemasan menurut 
prosedur Franklin Forest Product Research 
Laboratory US Department of Agriculture dan 
Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pembuatan pulp dilakukan melalui dua cara 
yaitu proses semikimia (CTMP) dan Alkaline 
Peroxide Mechanical Pulping (APMP). Proses 
semikimia meliputi pemanasan serat TKS 
dengan steam pada suhu 100oC selama 1 jam 
kemudian ditambahkan bahan kimia NaOH 
dalam autoclave dengan variasi 4, 6, 8 dan 10%. 
Pembuatan pulp dilakukan dalam rotary digester 
pada suhu 120 – 135oC dimana waktu pada suhu 
maksimum 1 – 2 jam. Serat TKS selanjutnya 
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diuraikan dalam refiner 2 tingkat yaitu refiner 
kasar dan refiner halus. Setelah itu dilakukan 
penyaringan menggunakan saringan bergetar 
untuk memisahkan serat-serat halus dan serat-
serat kasar. Serat-serat halus (pulp) ditentukan 
rendemennya.

Pembuatan pulp APMP meliputi  impregnasi 
serpih dengan steam pada suhu 100oC selama 
1 jam dan penguraian serat kasar. Selanjutnya 
impregnasi kimia yang dibagi menjadi dua tahap 
yaitu impregnasi kimia-1 (penambahan DTPA 
1%, Na2SiO3 1.3%, NaOH 1.8%, H2O2 1.4%) 
pada suhu 80 oC selama 2 jam dan impregnasi 
kimia-2. Impregnasi kimia-2 dibagi menjadi tiga 
target. Target low brightness dengan penambahan  
Na2SiO3 2%, NaOH 1.8% dan H2O2 2% pada 
suhu kamar selama 2 jam. Target mid brightness 
dengan penambahan  Na2SiO3 3%, NaOH 3.8% 
dan H2O2 4% pada suhu kamar selama 2 jam. 
Target high brightness dengan penambahan 
Na2SiO3 4%, NaOH 4.5% dan H2O2 6% pada 
suhu kamar selama 2 jam.  Selanjutnya refining 
tahap pertama untuk mendapatkan pullp mekanis 
dengan konsistensi 10 – 15%. Refining  tahap 
kedua untuk mengetahui tingkat pekembangan 
kekuatan dan kemampuan serat untuk 
membentuk  lembaran di atas mesin kertas. Tahap 
terakhir pencucian pulp dari sisa bahan kimia dan 
penyaringan agar diperoleh kualitas produk akhir 
pulp mekanis yang seragam.

Pengujian sifat fisik lembaran pulp meliputi 
uji ketahanan sobek kertas (SNI 14-0436-1998), 
uji ketahanan retak pulp dan kertas (SNI 14-0493-
1998), uji sifat tarikan (SNI ISO 1924-2:1994) 

dan uji tebal lembaran (SNI 14-0435-1998). 
Selain itu dilakukan juga pengujian derajat putih 
dengan SNI ISO 2470: 1999. Untuk pembuatan 
linerboard menggunakan pulp CTMP (2 kondisi 
pulping) dan pulp APMP (2 kondisi pulping) 
serta OCC yang diperlukan untuk menambah 
kekuatan lembaran kertas.  Kertas liner dibuat 
dari campuran 50% pulp TKS + 50% OCC dan 
75% pulp TKS + 25% OCC, sedangkan lapisan 
tengah terbuat dari 100% pulp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serat TKS yang diteliti ini mempunyai 
morfologi serat yang cukup baik yaitu panjang 
serat rata-rata 1,11 mm.,  termasuk ke dalam 
kelompok serat pendek (<1,44 mm). Diameter 
luar dan dalam berturut-turut adalah 10,34 dan 
21,67 µm. Kelangsingan (L/D x 1000), kekakuan 
(w/D) dan kelenturan (l/D) berturut-turut adalah 
51,01;  0,26 dan 0,48. Sedangkan tebal dinding 
adalah 5,66 µm. Nilai bilangan Runkle adalah 
1,10 menunjukkan kemungkinan memerlukan 
energi penggilingan lebih besar dan tidak mudah 
terfibrilisasi karena tidak mudah dipipihkan. 
Nilai bilangan Runkle lebih dari 1 menunjukkan 
bahwa serat pelepah tersebut memiliki dinding 
yang tebal, sebaliknya jika nilai bilangan Runkle 
kurang dari 1 (satu). Dari tabel 1 dapat dilihat kadar 
holoselulosa adalah 69,33%. Holoselulosa adalah 
bagian serat yang bebas sari (ekstraktif) dan lignin 
terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, berwarna 
kuning putih sampai kekuning-kuningan. Kadar 
holoselulosa merupakan kadar total karbohidrat 

Tabel 1. Hasil Analisis Komponen Kimia Bahan Baku

No Parameter Analisa Satuan Hasil Analisa

1. Kadar air % 9,35
2. Kadar abu % 2,05
3. Kadar pentosan % 29,40
4. Kadar lignin % 22,67
5. Kadar holoselulosa % 69,33
6. Kadar alfa selulosa % 40,79
7. Kadar sari % 3,30
8. Kelarutan dalam air panas % 4,92
9. Kelarutan dalam air dingin % 5,87
10. Kelarutan dalam NaOH 1% % 25,56
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atau kadar polisakarida dalam bahan baku. 
Sedangkan selulosa alfa adalah 40,79%. Menurut 
SNI 01-1303-1989, selulosa adalah polisakarida 
linier, terdiri dari satuan anhidroglukosa dengan 
ikatan 1,4 β-glukosidik yang pada hidrolisa dalam 
suasana asam menghasilkan D-glukosa. Selulosa 
dibagi ke dalam tiga bagian yaitu α-selulosa yang 
mempunyai berat molekul tinggi yang merupakan 
bagian yang tinggal setelah bagian selulosa 
lainnya larut pada perlakuan dengan natrium 
hidroksida 9,45%. Pelarutan setelah terjadi 
pengembangan dengan natrium hidroksida 17,5%. 
Sedangkan bagian selulosa yang larut dalam 
natrium hidroksida 9,45% adalah β-selulosa dan 
γ-selulosa. Kadar sari yaitu kadar ekstraktif yang 
terkandung dalam bahan baku umumnya terdiri 
atas asam-asam lemak, resin, wax, gum dan lain-
lain, merupakan bahan yang mudah menguap 
(volatile content) dan bahan yang tidak mudah 
menguap (unvolatile content). Menurut SNI 
14-1032-1989, sari (ekstrak alkohol-benzena) 
adalah zat dalam kayu atau pulp yang terekstraksi 
oleh alkohol-benzena sebagai pelarut dilakukan 
pada titik didih pelarut dalam waktu tertentu. 
Kadar sari untuk serat TKS adalah 3,30%. Pada 
umumnya bahan baku yang mengandung kadar 
sari yang rendah akan menghasilkan pulp yang 
bersih. Presentasi kelarutan TKS dalam NaOH 
1% adalah 25,56%. Kelarutan bahan baku dalam 
NaOH 1%, air panas dan air dingin merupakan 
indikator banyak komponen kimia terlarut. 
Tingginya kelarutan bahan baku dalam NaOH 1% 
dapat menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah 
mengalami pelapukan atau terjadinya degradasi 
komponen kimia karena mikroorganisme.

Kadar lignin TKS 22,67%, hampir sama 
dengan kadar lignin dalam kayu daun. Kadar 
lignin yang rendah menunjukkan bahwa bahan 

baku mudah dibuat pulp karena memerlukan 
energi panas dan mekanis lebih sedikit.

Pembuatan pulp dengan proses CTMP 
menunjukkan rendemen tertinggi diperoleh 
dengan penambahan dosis NaOH 4% sebesar 
76,67% sedangkan rendemen terendah yaitu 
63,44% dengan dosis NaOH 10%. Hal ini 
membuktikan bahwa semakin besar dosis NaOH 
yang digunakan semakin kecil rendemen yang 
dihasilkan. Sedangkan  pembuatan pulp dengan 
proses APMP menunjukkan rendemen tertinggi 
terhadap serat hasil depithing sebesar 69,45% 
dengan target low brightness diikuti pulp APMP 
middle brightness sebesar 69,40%.

Hasil pengujian sifat fisik lembaran pulp pada 
tabel 2 dibawah ini dijadikan dasar pemilihan 
untuk pembuatan kertas liner, dimana yang 
digunakan adalah  kekuatan fisik yang paling 
tinggi. Berdasarkan hasil analisa sifat fisik 
lembaran pulp diperoleh bahwa kekuatan fisik 
lembaran pulp CTMP yang dibuat dengan 
NaOH 8% dan 10% lebih tinggi dari lembaran 
pulp CTMP lainnya, dan lembaran pulp APMP 
middle dan high brightness lebih tinggi dari low 
brightness. Dari hasil tersebut diputuskan bahwa 
CTMP 8% dan 10% NaOH serta APMP middle 
brightness dan high brightness dibuat kertas 
karton gelombang.

Hasil pengujian kertas medium dari pulp 
mekanis TKS dengan proses CTMP 8% dan 
10% serta APMP middle dan high brightness 
bahwa kertas medium yang terbuat dari 10% 
CTMP paling bagus kualitasnya dan memenuhi 
syarat sebagai kertas medium tipe B. Parameter 
kualitasnya meliputi gramatur (113,1g/m2), tebal 
(0,2171 mm), bulk (1,82 cm3/g), ring crush (7,8 
kgf/in), CMT (14,7 kgf), ketahanan tarik (3,91 
kN/m), breaking length (3537,3 m), kadar air 

 Tabel 2 Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Optik Lembaran Pulp CTMP dan APMP

No Pulp Indeks Sobek 
(kN/g)

Indeks Retak 
(kPa.m2g)

Indeks Tarik 
(Nm/g)

1. CTMP 4% 5.4 1.34 27.63
2. CTMP 6% 5.4 1.75 28.12
3. CTMP 8% 5.4 3.10 40.93
4. CTMP 10% 4.2 3.58 49.91
5. APMP low brightness 5.3 0.88 15.23
6. APMP middle brightness 5.7 1.27 22.84
7. APMP high brightness 5.6 1.71 27.77
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(9,4%) dan Cobb 60 (29,6 g/m2). Hasil pengujian 
kertas liner campuran pulp TKS APMP dan 
OCC tidak memenuhi syarat sebagai kertas liner 
merujuk dari data yang diperoleh. Menurut teori 
dan pengalaman di pabrik, kertas liner biasanya 
dibuat dari pulp kraft serat panjang yang berasal 
dari impor. Sedangkan hasil pengujian kertas liner 
campuran pulp TKS CTMP dan OCC dengan 
komposisi 75% pullp CTMP (8%) dan 25% OCC 
paling baik dan memenuhi syarat sebagai kertas 
liner B dengan data yang diperoleh berdasarkan 
parameter analisis gramatur (131,6 g/m2), ring 
crush (14,2 kgf/in), ketahanan retak (288 kPa), 
kadar air (8,2%), Cobb 60 (g/m2) dan indeks retak 
(345 kN/g).

Sebagai bahan KKG, kertas liner harus 
memenuhi persyaratan tertentu, terutama sifat 
ketahanan lingkar dan ketahanan retaknya. Di 
samping itu, agar KKG cukup tahan terhadap 
kondisi lembap, maka daya serap airnya harus 
dipertimbangkan pula. Hal ini diperlukan agar 
proses perekatan berjalan dengan baik, sehingga 
diperoleh KG dan KKG dengan ketahanan tekan 
yang tinggi. Untuk menunjang karakteristik 
yang diperlukan oleh KKG, maka Standar 
Nasional Indonesia (SNI. 14-0095-1987) 
mempersyaratkan nilai gramatur, ketahanan 
retak, ketahanan lingkar, daya serap air, dan 
kadar air bagi kertas liner. Berdasarkan nilai 
ketahanan retak dan ketahanan tekan lingkarnya, 
kertas liner diklasifikasikan menjadi kelas A dan 
kelas B. 

Faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan 
retak kertas liner adalah panjang serat dan ikatan 
antar serat. Oleh karena itu, kertas liner selalu 
mengandung serat panjang yang berfungsi untuk 
memberikan sifat kekuatan pada kertas liner. 
Dengan demikian komposisi serat panjang dan 
serat pendek sangat menentukan sifat ketahan 
retak. Ikatan antar serat dipengaruhi oleh tingkat 
penggilingan dan penambahan bahan kimia 
penguat.  Ada banyak bahan kimia penguat yang 
dapat digunakan diantaranya adalah pati kationik. 
Jenis ini selain dapat memperkuat lembaran, juga 
mampu meretensi bahan lain yang ditambahkan 
ke dalam stok. Jadi, semakin tinggi kandungan 
serat panjang dan semakin banyak  bahan 
kimia penguat yang digunakan, maka semakin 
tinggi kekakuan lembaran, akibatnya ketahanan 
tekanan lingkarnya juga semakin tinggi. Pada 

penggunaan akhir, kertas ini akan mengalami 
proses cetak dan tekanan akibat tumpukan atau 
tekanan dari bahan yang dikemasnya. Karena 
itu persyaratan utama dari kertas liner adalah 
memiliki sifat ketahanan retak dan ketahanan 
lingkar (ring crush) yang tinggi. Untuk 
mendapatkan kedua sifat tadi maka biasanya 
kekuatan kertas liner bertumpu pada penggunaan 
NUKP (pulp kraft serat panjang belum putih) 
dengan proporsi sekitar 10 – 20%. Meskipun 
NUKP sudah mampu diproduksi di dalam negeri, 
namun dari segi harga, kertas bekas jauh lebih 
murah. Oleh karena itu penggunaan NUKP 
sebagai serat panjang banyak digantikan oleh 
kertas bekas disebut Old Corrugated Container 
(OCC). Demikian pula halnya dengan komponen 
serat pendek dalam kertas liner, biasanya 
digunakan LUKP (pulp kraft serat pendek belum 
putih). Namun karena harga LUKP cukup mahal 
sementara kertas bekas tersedia melimpah dan 
murah, maka peranan LUKP digantikan dengan 
kertas bekas. Dengan demikian, bahan baku 
untuk kertas liner, baik serat pendek maupun 
serat panjang, seluruhnya adalah kertas bekas. 

Dari hasil penelitian diperoleh kadar air 
kertas liner maupun kertas medium sesuai 
SNI. Pada proses pembuatannya, kertas liner 
harus mengalami proses pendarihan untuk 
mempertimbangkan daya serapnya terhadap 
air. Pada prinsipnya, bahan darih berfungsi 
utnuk mengendalikan penetrasi cairan ke 
dalam lembaran. Kondisi yang lembap bisa 
menyebabkan kadar air lembaran menjadi tinggi. 
Pengendalian kadar air lembaran kertas liner 
diperlukan terutama karena proses perekatan 
dan pencetakan dipengaruhi oleh faktor ini. Di 
samping itu, kekuatan kertas juga bisa menurun 
dengan naiknya kadar air lembaran. Kadar 
air lembaran sangat tergantung pada kondisi 
lingkungan dimana lembaran tersebut berada 
dan selalu dalam kondisi yang setimbang 
dengan lingkungannya. Kondisi lembab (RH 
tinggi) bisa menyebabkan kadar air lembaran 
menjadi tinggi. Proses pendarihan tidak banyak 
membantu mengendalikan kadar air berupa air, 
akan tetapi berupa uap air. Penetrasi uap air ke 
dalam lembaran sangat tergantung pada struktur 
lembaran, yang pada gilirannya juga tergantung 
pada bahan-bahan yang menyusun lembaran 
tersebut.



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

43

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

KESIMPULAN

1. Serat tandan kosong sawit (TKS) 
mempunyai morfologi serat yang cukup baik 
yaitu panjang serat rata-rata 1,11 mm dan 
termasuk ke dalam kelompok serat pendek. 
Kadar holoselulosa TKS adalah 69,33% dan 
termasuk cukup baik untuk bahan baku pulp. 
Kadar lignin TKS 22,67% dan hampir sama 
dengan kadar lignin kayu daun.

2. Hasil pembuatan pulp CTMP menunjukkan 
bahwa semakin besar dosis NaOH yang 
digunakan semakin kecil rendemen yang 
dihasilkan. Hasil pembuatan pulp APMP 
menunjukkan bahwa semakin besar target 
brightness yang didapat semakin turun 
rendemen yang dihasilkan.

3. Hasil pengujian sifat fisik lembaran pulp 
menunjukkan bahwa pulp CTMP yang 
dibuat dengan NaOH 8 dan 10% lebih tinggi 
dari lembaran pulp lainnya, dan lembaran 
pulp APMP middle dan high brightness 
lebih tinggi dari pulp APMP high brightness. 
Dengan demikian CTMP 8% dan 10% serta 
APMP middle dan high brightness akan 
dibuat kertas karton gelombang.

4. Dari hasil pembuatan kertas medium terlihat 
bahwa yang terbuat dari 10% CTMP paling 
bagus kualitasnya dan memenuhi syarat 
sebagai kertas medium tipe B. Sedangkan 
hasil pembuatan kertas liner dari pulp CTMP 
menunjukkan kertas liner dari campuran 75% 
pulp CTMP dan 25% OCC paling bagus dan 
memenuhi syarat SNI sebagai kertas liner B.
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UNTUK APLIKASI DI INDUSTRI PULP DAN KERTAS
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THE APPLICATION OF DNA RECOMBINANT TECHNOLOGY 
ON PRODUCTION OF XYLANASE ENZYME WHICH WILL BE APPLIED 

IN PULP AND PAPER INDUSTRIES

ABSTRACT

Research on biocatalyst recently is focused on microbial strains and highly thermostability of 
xylanase in alkaline pH. For improving enzyme productivity, DNA recombinant technology was chosen 
as a way to improve the microbial strains of xylanase producer. Isolation and characterization of Bacillus 
subtilis AQ1 and the cloning of xylanase encoding genes once with the promoter in E. coli, has been 
successful, so the recombinant E. coli is able to produce xylanase in a very high level, but not yet eligible 
the biobleaching enzymes to pulp biobleaching process. Furthermore, isolation and cloning of xylanase 
gen from microbial isolates taken from spring water in Cimanggu, West Java, were also carried out 
successfully. This enzyme was active at alkaline pH (9-11) and temperature of 55-70 °C.

Key words : biocatalyst, recombinant, cloning, xylanase 

ABSTRAK

Kegiatan penelitian biokatalis dalam beberapa tahun terakhir ini fokus pada seleksi, perbaikan 
galur mikroba dan produksi enzim xilanase dengan thermostabilitas tinggi pada pH alkalin. Untuk 
meningkatkan produktivitas enzim maka dipilih penerapan teknologi DNA rekombinan sebagai cara untuk 
perbaikan galur mikroba produser xilanase. Isolasi dan karakterisasi Bacillus subtilis AQ1 serta kloning 
gen penyandi xilanase sekaligus promoternya di dalam E. coli, telah berhasil dilakukan, sehingga E. coli 
rekombinan ini mampu memproduksi xilanase dalam level yang sangat tinggi, tapi belum memenuhi 
kriteria enzim untuk proses biobleaching pulp. Selanjutnya telah berhasil pula dilakukan isolasi dan 
kloning gen xilanase dari isolat mikroba yang diambil dari sumber air panas di daerah Cimanggu Jawa 
Barat, dengan karakter enzim aktif pada pH alkalin (9 -11) dan kisaran suhu 55 – 70oC.

Kata kunci : biokatalis, rekombinan, kloning, xilanase

PENDAHULUAN

Situasi Industri Kertas di Tanah Air

Industri pulp dan kertas merupakan salah 
satu industri terbesar di Indonesia. Indonesia 
merupakan negara produsen pulp ke-9 dan kertas 
ke-12 terbesar di dunia. Dengan laju peningkatan 
kapasitas produksi pulp dan kertas yang cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 
2010 kapasitas produksi kertas mencapai 11 juta 
ton, naik sekitar 20% dari tahun 2009 dan laju 

peningkatan kapasitas produksi pulp rata-rata 0,6% 
per tahun, industri pulp dan kertas merupakan 
industri yang sangat prospektif. Namun demikian 
dalam kancah perdagangan internasional saat ini 
Indonesia sedang menghadapi isue yang kontra 
produktif, yaitu mengenai proses produksi yang 
tidak ramah lingkungan dan pemanasan global. 

Dalam proses produksinya industri pulp dan 
kertas membutuhkan bahan mentah berupa kayu 
dalam jumlah sangat besar dan bahan kimia 
berbahaya dalam jumlah yang juga tidak sedikit,   
berpotensial menimbulkan masalah serius dalam 
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pembuangan limbah berbahaya bagi lingkungan 
dan kesehatan manusia. Sebagai ilustrasi betapa 
industri kertas membebani sumber daya dan 
lingkungan, untuk memproduksi 1 ton kertas 
dibutuhkan 3,3 ton kayu dan 0,4 ton bahan bakar 
(Jeffries, 1992), maka dapat dibayangkan berapa 
luas hutan ditebangi untuk memproduksi 11 juta 
ton kertas setiap tahunnya.  

Aplikasi Enzim Xilanase pada Industri Pulp 
dan Kertas

Sebagai bio-material yang terdiri dari selulosa, 
hemiselulosa dan lignin, pulp kertas dapat dengan 
mudah dimodifikasi oleh enzim dari mikroba. 
Perlakukan secara enzimatis ini berpotensi lebih 
ramah lingkungan dibandingkan dengan proses 
kimiawi. Aplikasi enzim dalam proses pembuatan 
pulp yang paling umum adalah untuk meningkatkan 
derajat bleaching (Purkarthofer et al. 1993; Viikari 
et al. 1994; Kulkarni et al. 1999, Kobayashi ). 
Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa 
xilanase mampu mengurangi penggunaan klorin 
dalam rangkaian reaksi bleaching. Sungguhpun 
demikian tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi 
enzim dalam proses biobleaching tidak bisa 
semurah penggunaan klorin. Oleh karena itu 
upaya yang perlu dikembangkan saat ini ditujukan 
untuk optimasi dan penyederhanaan proses serta 
pengurangan biaya aplikasi enzim dalam industri 
pulp dan kertas. Salah satu upaya tersebut adalah 
dengan melakukan eksplorasi dan produksi enzim 
xilanase dengan karakter ideal untuk proses 
biobleaching. Penggunaan enzim komersial yang 
ada saat ini umumnya membutuhkan penyesuaian 

pH proses bleaching pulp dari kondisi alkalin 
(pH 10 – 11) ke kondisi netral (pH 6 – 8) untuk 
mencapai aktivitas optimal. Demikian pula 
halnya dengan suhu proses bleaching pulp. 
Ditinjau dari aspek industri penyesuaian pH 
relatif mudah dilakukan, yaitu cukup dengan 
menambahkan asam atau basa. Namun tidak 
demikian halnya dengan penyesuaian suhu yang 
relatif lebih sulit dan mahal karena memerlukan 
proses pendinginan. Oleh karena itu eksplorasi 
dan seleksi mikroba potensial penghasil enzim 
xilanase dengan karakter alkalothermofilik masih 
perlu dilakukan. 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
TEKNOLOGI PRODUKSI ENZIM DI 
TANAH AIR 

Sebagai negeri yang memiliki banyak daerah 
yang eksotis,  subur, dan merupakan sumber 
keanekaragaman hayati yang tinggi, berbagai 
mikroba penghasil enzim industri  sangat 
potensial untuk ditemukan Potensi tersebut di 
eksplorasi tidak hanya oleh grup peneliti enzim di 
Indonesia melainkan juga peneliti manca negara. 
Sebagai salah satu grup peneliti Indonesia yang 
memfokuskan bidang penelitian pada teknologi 
produksi enzim, tim biokatalis BPPT telah berhasil 
mengisolasi dan mengkarakterisasi Bacillus 
subtilis AQ1 dan B. licheniformis I5 mengklon 
gen penyandi xilanase di dalam E. coli (Helianti et 
al. 2008 dan 2010). E. coli rekombinan pembawa 
gen xilanase dari isolat AQ1 dan I5 tersebut 
mampu memproduksi xilanase dalam level yang 
sangat tinggi (Gambar. 1 dan Tabel 1).

1.   B. subtilis AQ1 (galur liar)
2.   E. coli rekombinan pembawa plasmid
      a.  pGEM (tanpa gen xilanase)
      b.  pGEM_xynAQ1 (gen xilanase B. subtilis AQ1)
      c.  pGEM_xynAQ1prom (gen xilanase B. subtilis AQ1 dengan promotor asli gen)
      d.  pGEM_xynDB104prom (gen xilanase B. subtilis DB104 dengan promotor asli gen)
      e.  pBAD (tanpa gen xilanase)
      f.   pBAD_xynI5 (gen xilanase dari B. licheniformis I5)
3.   a.  B. subtilis DB104 (galur liar)
      b. B. subtilis DB104 pSKExynAQ1 (gen xilanase B. subtilis AQ1 serta promotor asli gen) 

Gambar 1. Perbandingan Aktivitas Xilanase dari Bakteri Baik Galur Liar maupun Rekombinan pada Media agar 
LB mengandung Xilan. Aktivitas Xilanolitik ditandai dengan adanya Zona Bening 

disekitar Bakteri Produser Xilanase.
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Karakterisasi enzim xilanase AQ1 yang 
menunjukkan aktivitas optimal diperoleh pada 
suhu 550C dan pH 7 (Wahyuntari et al, 2009). 
Purifikasi xilanase AQ1 mengindikasikan 
terdapat 2 jenis enzim xilanase A dan B dengan 
berat molekul secara berurutan 15,7 kDa dan 
57,7 kDa (Rahayu et al., 2009). Dari sudut 
pandang produksi, isolat B. subtilis AQ1 sangat 

potensial untuk dikembangkan karena isolat 
tersebut berkembang biak dengan baik pada pH 
netral dan suhu moderat dengan sumber karbon 
yang relativ murah seperti tongkol jagung 
dan limbah tahu (Finalissari, 2009). Tabel 2 
memperlihatkan kondisi kultivasi produksi 
enzim xilanase dari bakteri galur liar maupun 
rekombinan. 

Tabel 1.  Perbandingan Aktivitas Xilanase dari Bakteri Galur Liar dan Galur Rekombinan 

No. Bakteri Produser Xilanase
Aktivitas Xilanase (U/ml)

LB LB-xilan

1. B. subtilis AQ1 galur liar 72.6 141.9

2. B. subtilis DB104 galur liar 16.5 35.7

3. B. licheniformis I5 - 2 

4. E. coli pGEMxynAQ1+prom 586.9 823.6

5. E. coli pGEMxynDB104+prom 126.2 184.9

6. E. coli pGEMxynAQ1 -prom N.D. 4.6

7. E. coli pGEM N.D. N.D.

8. E. coli pBAD N.D. N.D.

9. E. coli pBADxynI5 - 48.4 

10. B. subtilis DB104 pSKExynAQ1+prom 35.86 290.8

Tabel 2.  Kondisi Optimal Produksi dan Aktivitas dari Bakteri Penghasil Xilanase 

No. Bakteri Produser Xilanase
Produksi Optimal Aktivitas Optimal 

pH Suhu (oC) pH Suhu (oC)

1. B. subtilis AQ1 galur liar 7 40 7 55 - 60

2. B. subtilis DB104 galur liar 7 30 7 50

3. B. licheniformis I5 7 30 7 50

3. E. coli pGEMxynAQ1+prom 7 37 7 55

4. E. coli pGEMxynDB104+prom 7 37 7 50

5. E. coli pBADxynI5 7 37 7 50

6. B. subtilis DB104 pSKExynAQ1+prom 7 30 7 50
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Hasil uji aplikasi enzim xilanase AQ1 tersebut 
baik dari galur liar maupun rekombinan terhadap 
kertas NCR memperlihatkan bahwa kedua enzim 
tersebut dapat digunakan dalam proses pelepasan 
tinta (deinking) pada suhu 500C pH 7 selama 1 – 
2 jam (Pertama, 2009). Aplikasi enzim xilanase 
AQ1 rekombinan pada pembuatan kertas seni dari 
beberapa jenis serat alami memperlihatkan bahwa 
enzim endoxilanase AQ1 mampu melunakkan 
serat untuk dijadikan pulp. Serat Abacca, nenas 
dan kepompong emas yang diproses secara 
enzimatis memperlihatkan hasil serat yang lebih 
halus dan secara visual tampak lebih cerah. 
Kualitas kertas yang dibuat melalui proses 
enzimatis tersebut memperlihatkan ketahanan 
sobek yang lebih rendah dibandingkan dengan 
kertas yang dibuat secara kimiawi (Muksin, 
2006). Namun demikian karakter enzim xilanase 
rekombinan  dari B. subtilis AQ1 tersebut tidak 
memenuhi kriteria enzim untuk diaplikasikan 
pada proses biobleaching pulp. Baru-baru ini kami 
telah berhasil mengisolasi bakteri thermofilik dari 
sumber air panas di daerah Cimanggu Jawa Barat 
yang potensial menghasilkan enzim xilanase 
dengan karakter alkalothermofilik (Gambar. 2)

UPAYA PERBAIKAN GALUR PENGHASIL 
XILANASE DENGAN PENERAPAN 
TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN

Teknologi DNA rekombinan untuk 
mendapatkan galur bakteri unggul telah banyak 
dilakukan di dunia. Akan tetapi sampai saat 

ini, belum ada bakteri lokal asli Indonesia 
yang dimodifikasi oleh SDM asli Indonesia 
yang dipergunakan oleh industri domestik. 
Sebagaimana telah dipaparkan diatas tim 
biokatalis BPPT telah berhasil mengisolasi dan 
mengklon gen xilanase dari B. subtili AQ1 yang 
merupakan isolat indigenous. Isolat AQ1 sangat 
potensial untuk dikembangkan selain karena 
isolat tersebut berkembang biak dengan baik 
pada pH netral dan suhu moderat, produktivitas 
xilanase dari isolat tersebut cukup tinggi. Namun 
demikian karakter xilanase yang dihasilkannya 
tidak sesuai untuk aplikasi pada proses bleaching 
industri pulp dan kertas. Sementara itu isolat 
CMU yang baru-baru ini berhasil kami peroleh 
memenuhi karakter xilanase yang dibutuhkan, 
namun produktivitas enzim dari isolat CMU 
tersebut masih sangat rendah. Oleh karena itu saat 
ini kami tengah berupaya melakukan perbaikan 
galur bakteri produser xilanase melalui proses 
integrasi gen xilanase alkalothermofilik CMU dan 
promotor xilanase B. subtilis AQ1 yang memiliki 
kemampuan untuk mengekspresikan gen xilanase 
yang tinggi menggunakan teknik knocking out 
gen xilanase AQ1. Bakteri rekombinan tersebut  
diharapkan akan memproduksi enzim xilanase 
CMU dibawah kendali promotor xynAQ1 yang 
kuat sehingga mampu menghasilkan enzim 
xilanase alkalofilik dengan aktivitas yang tinggi. 
Lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas gen 
yang diklon kedalam bakteri inang akan dilkukan 
upaya integrasi gen target ke dalam kromosong 
sel inang dengan teknik knock out. 

Gambar. 2.  Aktivitas Xilanolitik Bakteri Isolat CMU pada Media agar mengandung Xilanase pada 
dengan Kisaran pH 7 – 11.
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KESIMPULAN

Penerapan teknologi DNA rekombinan 
telah terbukti mampu meningkatkan produksi 
enzim xilanase baik dalam bakteri inang E. 
coli maupun Bacillus. Dari sudut pandang 
produksi penggunaan Bacillus sebagai mikroba 
inang lebih menguntungkan karena enzim yang 
dihasilkan disekresikan ke luar sel sehingga lebih 
mudah dipanen. Untuk meningkatkan stabilitas 
gen xilanase yang diklon ke dalam bakteri inang 
upaya lebih lanjut perlu dilakukan misalnya 
dengan melakukan integrasi gen target ke dalam 
kromosom bakteri inang.
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THE EFFECT OF XYLANASE ADDITION AT ECF BLEACHING PROCESS 

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of xylanase addition on ECF bleaching process, the 
quality of bleached pulp and wastewater characteristics. At first, xylanase was produced from Bacillus 
circulans using solid-phase fermentation and then used for pre- bleaching of Acacia mangium and 
commercial pulp (Kappa Number of 12-16) and then bleached with DoED1D2 bleaching sequences. 
The bleached pulp obtained was tested for physical and optical properties; COD and AOX content of 
wastewater generated were tested as well. The result showed that the xylanase application increase 
the brightness, physical strength (tensile and bursting index) of A. mangium and commercial pulp 
at xylanase dose of 0.5 kg/ton. The xylanase decrease the extractive content of A. mangium pulp but 
increase it at a commercial pulp. In contrary, the dirt content of A. mangium pulp was increase while it 
was decrease at a commercial pulp. These were obtained at a dose of xylanase of 0.5 kg/ton.

Key words : Xylanase, Bacillus circulans, pre-bleaching, Acacia mangium, ECF

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan xilanase pada pemutihan pulp 
sistem ECF, kualitas pulp putih dan pengaruhnya terhadap karakteristik air limbah yang dihasilkan. 
Mula-mula, xilanase diproduksi dari Bacillus circulans menggunakan fermentasi fase padat kemudian 
digunakan untuk pre-bleaching pulp Acacia mangium dan pulp komersial (Kappa Number 12-16). 
Pulp lalu diputihkan dengan urutan DoED1D2. Pulp putih yang diperoleh diuji sifat fisik dan optiknya, 
sedangkan air limbah yang diperoleh diuji kandungan COD dan AOX. Hasil penelitian menunjukkan 
aplikasi xilanase dapat meningkatkan derajat putih, kekuatan fisik (indeks tarik dan retak) pulp A. 
mangium dan komersial pada dosis xilanase sebesar 0,5 kg/ton. Xilanase dapat menurunkan kandungan 
ekstraktif pada pulp A. mangium namun meningkatkan kandungan ekstraktif pada pulp komersial. Hal 
sebaliknya terjadi pada jumlah noda pada lembaran. Jumlah noda meningkat pada pulp A. mangium 
namun menurun pada pulp komersial pada dosis xilanase 0,5 kg/ton. 

Kata kunci : Xilanase, Bacillus circulans, pra-pemutihan, Acacia mangium, ECF

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki bahan baku pulp melimpah 
karena mempunyai hutan terluas kedua di dunia 
di samping bahan serat non-kayu dan limbah 
hasil pertanian/ perkebunan. Tetapi keuntungan 
komparatif ini belum merupakan syarat cukup 
untuk bisa bersaing di masa mendatang. Untuk 
mampu berkompetisi dengan industri sejenis dari 
negara lain di masa mendatang, maka keunggulan 
komparatif harus ditingkatkan menjadi 
keunggulan kompetitif yaitu Industri Pulp dan 

Kertas sebagai industri hijau. Industri hijau 
adalah industri berwawasan lingkungan yang 
menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian 
lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan 
efektivitas penggunaan sumber daya alam serta 
bermanfaat bagi masyarakat (Peraturan Menperin 
No. 05/M-IND/PER/1/2011 tentang Program 
Penganugerahan Perhargaan Industri Hijau)

Indonesia berada di posisi kesembilan produsen 
pulp dunia dengan produksi sekitar 6,5 juta ton 
per tahun dan berpotensi untuk memasuki posisi 
lima besar di dunia (http://www.investor.co.id/
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agribusiness/pengembangan-hti-dukung-ri-jadi-
produsen-pulp-terbesar-dunia/5732 16 Februari 
2011). Namun, industri pulp masih berhadapan 
dengan masalah isu lingkungan terutama industri 
penghasil pulp putih. Saat ini proses pemutihan 
pulp yang digunakan di Indonesia terdiri dari 
proses pemutihan konvensional, substitusi khlor 
dan Elemental Chlorine Free (ECF). Teknologi 
tersebut menggunakan bahan kimia berbahan 
dasar klorin karena sifatnya yang reaktif, efektif 
dan menghasilkan pulp dengan sifat fisik dan 
derajat putih tinggi, dengan harga yang relatif 
murah, namun di satu sisi teknologi tersebut tidak 
ramah lingkungan. Pulp putih dan air limbah 
yang dihasilkan dari proses pemutihan tersebut 
mengandung senyawa organik terklorinasi 
seperti tetrachlorinated dibenzofuran (TCDF) 
dan tetrachlorinated dibenzodioxin (TCDD). 
Senyawa ini bersifat toksik, terakumulasi dan 
persisten dalam lingkungan serta karsinogenik 
(Dence dan Reeve (ed.), 1996). Parameter 
yang menunjukkan jumlah senyawa organik 
terklorinasi pada air limbah adalah AOX 
(Adsorbable Organic Halides). Hal ini menjadi 
isu lingkungan yang cukup serius untuk industri 
pulp dan kertas seiring dengan meningkatnya 
permintaan pulp putih yang ramah lingkungan.

Salah satu upaya untuk menurunkan 
kandungan AOX adalah melakukan sistem 
pemutihan yang ramah lingkungan seperti 
pemutihan dengan sistem ECF/TCF atau dengan 
menggunakan enzim pada proses pre-bleaching 
pulp. Xilanase (1,4-β-D-xylan xylanohydrolase, 
EC 3.2.1.8) merupakan salah satu katalis hayati 
yang dapat digunakan pada proses tersebut. 
Teknologi ini memiliki beberapa keuntungan dari 
sisi teknis seperti dapat meningkatkan derajat 
putih dan menurunkan bilangan kappa (Viikari 
et al., 1994) sehingga konsumsi bahan kimia 
klordioksida (ClO2) pada proses pemutihan 
dapat berkurang. Beg et al (2001) menyatakan 
penggunaan xilanase merupakan metode 
alternatif dengan biaya rendah sehingga dapat 
mereduksi penggunaan bahan kimia berbahan 
dasar klorin dan bahan-bahan kimia pemutihan 
lainnya yang bersifat toksik sejumlah 20-40%. 
Dengan menurunnya senyawa klorin yang 
digunakan pada proses pemutihan maka secara 
teoritis diharapkan kandungan bahan berbahaya 
seperti senyawa organik terklorinasi (AOX) dan 
dioksin pada air limbah industri pulp dan kertas 
dapat direduksi (Dence dan Reeve, 1996; Bajpai, 
1999). Oji Paper-Jepang telah menggunakan 

xilanase yang tahan alkali dan suhu tinggi 
dalam proses pemutihan, hasilnya xilanase dapat 
menurunkan jumlah klorin dan klorin dioksida 
yang digunakan sejumalah 35% dan 65%. 
Akibatnya telah terjadi reduksi AOX sejumlah 
40% dalam air limbahnya (OECD, 2001). 

Adanya penurunan bahan kimia berbahaya 
yang digunakan pada proses pemutihan ini 
sesuai dengan konsep industri hijau yang telah 
disepakati oleh para pemimpin Asia di Manila 
pada tahun 2009. Konferensi tersebut diantaranya 
mendeklarasikan kriteria dan langkah-langkah 
untuk mengurangi intensitas eksplorasi sumber 
daya dan emisi karbon yaitu dengan melakukan 
proses produksi yang hemat energi, bahan, dan 
air (efficiency in energy, material and water 
use in production processes). Konsep industri 
hijau ini merupakan salah satu tantangan untuk 
negara-negara Asia Pasifik, namun di satu sisi 
akan meningkatkan kemampuan mereka untuk 
berkompetisi dengan negara penghasil pulp 
lainnya dalam era ekonomi dunia rendah karbon. 

Aplikasi penggunaan xilanase pada industri 
pulp dan kertas sampai saat ini masih sangat jarang 
karena adanya beberapa kendala yang dihadapi, 
diantaranya adalah belum tersedianya xilanase 
komersial yang sesuai dengan kondisi proses pre-
bleaching pulp (tahan suhu tinggi dan pH alkali); 
proses produksi xilanase saat ini menggunakan 
xilan murni sebagai induser sehingga biaya 
produksi mahal; enzim bersifat eksotik (bukan 
anorganik); penyimpanan enzim yang terlalu lama 
tanpa menggunakan metode penyimpanan yang 
baik dapat menurunkan aktivitas enzim sehingga 
dosis pemakaian terus meningkat; dan kurangnya 
transfer teknologi mengenai penggunaan enzim 
di industri. Karakteristik xilanase komersial yang 
ada saat ini memiliki suhu optimum kurang dari 
50 °C dengan pH asam atau netral (Dhillon et al., 
2000a) sehingga kurang sesuai dengan kondisi 
proses pra-pemutihan pulp.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa xilanase dari Bacillus circulans dapat 
diproduksi dengan menggunakan fermentasi 
fase padat. Xilanase yang dihasilkan memiliki 
karakteristik yang sesuai dengan proses pre-
bleaching, yaitu memiliki aktivitas selulase yang 
rendah (sebesar 0,07 U/mL) dengan pH optimum 
8,5 dan suhu optimum 50oC. Penggunaan xilanase 
dengan karakteristik tersebut memiliki beberapa 
keuntungan seperti tidak memerlukan proses 
netralisasi dan pendinginan pulp dari proses 
pemasakan ke proses pemutihan (Beg et al., 
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2001). Untuk mengetahui pengaruh penambahan 
xilanase pada proses pre-bleaching maka perlu 
dilakukan penelitian mengenai aplikasi xilanase 
pada proses pemutihan pulp sistem ECF. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem 
ECF pada proses pemutihan karena sistem ini 
telah digunakan pada industri pulp di Indonesia 
sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat 
diaplikasikan pada skala industri.

METODOLOGI

Bahan dan Alat 

Bahan untuk Produksi Xilanase

Mikroorganisme yang digunakan adalah 
genus Bacillus  yang diperoleh dari ITB. Medium 
yang digunakan untuk aktivasi pertumbuhan 
bakteri adalah medium xilan. Medium ini terdiri 
dari pepton 0,5%, ekstrak ragi 0,5%, K2HPO4 
0,1%, Mg SO4.7H2O 0,02%, xilan birch wood 
0,5%, pH medium diatur 10,5 dengan Na2CO3 
1% (Nakamura et al., 1993 dengan modifikasi). 

Substrat padat yang digunakan untuk produksi 
adalah tongkol jagung yang sudah dijadikan 
serbuk dengan ukuran 40-60 mesh. Moistening 
agents (MS) yang digunakan adalah salt solution 
yang terdiri dari MgSO4. 7H2O, K2HPO4, dan 
CaCl2. 2H2O. Bahan-bahan lain yang digunakan 
untuk penelitian meliputi pereaksi dalam uji 
aktivitas xilanase dan pereaksi dalam karakterisasi 
xilanase. 

Bahan untuk  Pemutihan Pulp

Pulp yang digunakan dalam proses pemutihan 
menggunakan ekstrak kasar xilanase adalah pulp 
kimia Acacia mangium yang berasal dari hasil 
penelitian di Balai Besar Pulp dan Kertas (pulp 
BBPK) dan pulp komersial yang diperoleh dari 
salah satu pabrik pulp di daerah Sumatera, dengan 
kisaran bilangan Kappa antara 12-16. Bahan 
kimia yang digunakan dalam proses pemutihan 
adalah ekstrak kasar xilanase, NaClO2 dan Cl2 
(untuk membuat ClO2), NaOH dan demin water. 

Alat

Peralatan utama yang digunakan dalam 
produksi xilanase adalah peralatan gelas, laminar 
air flow, rotary shaker, inkubator, refrigerated 
centrifuge, sentrifuse klinis, pengaduk magnetik,  

vortex mixer, spektrofotometer, waterbath. 
Sedangkan peralatan utama yang digunakan 
dalam proses pemutihan dan penentuan sifat 
fisik pulp adalah pengurai serat, pengepres pulp, 
oven, timbangan analitik, pH meter, beater, 
peralatan pembuatan lembaran pulp, SR Frenees 
Tester, alat uji sifat fisik (alat uji ketahanan tarik, 
ketahanan sobek, ketahanan retak dan derajat 
putih). Peralatan yang digunakan untuk uji 
parameter lingkungan adalah alat uji AOX (TOX 
100) dan peralatan uji COD. 

Metoda
 
Produksi dan Isolasi Xilanase

Produksi Enzim dengan Fermentasi Fase 
Padat

Mula-mula 10 g serbuk tongkol jagung 
dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer kemudian 
ditambahkan MS agents yang sudah dilarutkan 
dalam Na2CO3 0,1 M dengan rasio 1:2,5 (w/v), 
pH 10,5. Substrat tersebut kemudian diinokulasi 
dengan suspensi mikroorganisme sejumlah 10% 
(v/w) kemudian diinkubasi selama 4 hari pada 
suhu 37oC. Enzim kemudian diekstrak dan diuji 
aktivitasnya. 

Ekstraksi Enzim

Enzim yang diperoleh dari proses 
fermentasi diekstrak dalam keadaan dingin 
dengan menggunakan 100 mL buffer Na2CO3-
Na2HCO3 100 mM, pH 10,5. Larutan enzim 
kemudian digoyang menggunakan orbital 
shaker dengan kecepatan 110 rpm selama 1 
jam. Ekstrak yang diperoleh kemudian disaring 
dengan menggunakan kain kasa basah yang 
dilanjutkan sentrifugasi sejumlah dua kali 
dengan menggunakan refrigerated centrifuge 4oC 
dengan larutan pengawet dan digunakan untuk 
uji aktivitas xilanase. Supernatan ini selanjutnya 
disebut dengan ekstrak kasar.

Uji Aktivitas Xilanase dan Pengukuran Gula 
Pereduksi

Uji aktivitas xilanase dilakukan dengan 
menggunakan metode Nakamura et al., 1993 
dengan modifikasi. Aktivitas xilanase diuji 
dengan mengukur jumlah gula pereduksi dari 
xilan dengan menggunakan metode Ferisianida 
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Alkali (Walker dan Harmon, 1996). Larutan akhir 
yang diperoleh kemudian diukur absorbansinya 
dengan menggunakan spektrofotometer, lalu 
dimasukkan ke dalam persamaan garis yang 
diperoleh dari kurva standar xilosa. Konsentrasi 
xilosa yang digunakan untuk standar adalah 
0-80 mg/100mL. Satu unit (U) aktivitas xilanase 
didefinisikan sebagai jumlah enzim yang dapat 
menghasilkan 1 µmol gula pereduksi (xilosa) per 
menit pada kondisi percobaan.

Pre-Bleaching Pulp dengan Xilanase dan 
Pemutihan Pulp dengan Sistem ECF

 
Metoda yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas dan Karakteristik Xilanase yang 
digunakan

Xilanase yang digunakan pada penelitian 
ini diproduksi dengan menggunakan tongkol 
jagung berukuran 20-40 mesh sebagai substrat 
padat. Xilanase diproduksi dengan menggunakan 
fermentasi fase padat dengan cara menambahkan 
MS 7 dengan rasio substrat-MA = 1:2,5 (w/v);  
inokulum sejumlah 10% (v/w) pada waktu 
inkubasi 4 hari. Aktivitas xilanase yang diperoleh 
yaitu sebesar 11,006 U/mL (61,14 U/mg) dengan 
aktivitas selulase sebesar 0,07 U/mL (0,389 U/
mg). Karakterisasi xilanase dari Bacillus yang 
digunakan untuk pre-bleaching adalah memiliki 
pH optimum 8,5 dengan suhu optimum 50oC.

Pengaruh Xilanase terhadap Bilangan Kappa

Bilangan Kappa adalah parameter yang 
digunakan untuk menentukan tingkat kematangan, 
daya terputihkan atau derajat delignifikasi pulp 
kimia dan semi kimia baik pulp belum putih 
maupun setengah putih. Artinya semakin rendah 
bilangan Kappa pada pulp maka pulp akan 
semakin mudah untuk diputihkan. Bilangan 
Kappa pulp yang digunakan pada penelitian ini 
berkisar antara 12 -16, karena menurut Mimms 
(1993) dan McDonough et al (2009) bilangan 
Kappa pulp kayu daun yang mudah diputihkan 
biasanya berkisar antara 13-15.  Hasil penelitian 
menunjukkan bilangan Kappa pulp yang diberi 
perlakuan xilanase lebih rendah jika dibandingkan 
dengan kontrol baik untuk pulp BBPK dan 

pulp komersial (Gambar 2). Persen penurunan 
bilangan Kappa pada pulp komersial lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan pulp BBPK, yaitu 
antara 30,81 - 33,18 % (pulp komersial) dan 4,96 
– 6,71% (pulp BBPK) jika dibandingkan dengan 
kontrol. Persentase penurunan bilangan Kappa 
ini meningkat seiring dengan meningkatnya 
dosis xilanase yang ditambahkan pada proses 
pre-bleaching. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari Christov dan Prior (1996) yang menyatakan 
bahwa penambahan xilanase pada proses 
pemutihan dapat meningkatkan bleachability 
pulp yang ditandai dengan persen penurunan 
bilangan Kappa sejumlah 24%. Adanya 
perbedaan persentase penurunan bilangan Kappa 
kemungkinan karena perbedaan jenis kayu yang 
digunakan dan proses yang digunakan dalam 
pre-bleaching. Bilangan Kappa dari pulp BBPK 
lebih tinggi daripada pulp komersial karena 
tidak melalui proses pembersihan suspensi pulp 
seperti yang digunakan pada skala komersial 
sehingga pulp BBPK masih mengandung lignin 
lebih banyak daripada pulp komersial. Penurunan 
bilangan Kappa pada proses pre-bleaching 
kemungkinan terjadi karena : 
a. xilanase menghidrolisis xilan yang 

terpresipitasi pada permukaan serat saat kraft 
pulping terjadi sehingga ikatan antar xilosa 
pada rantai xilan akan terhidrolisis akibatnya 
xilanase akan memudahkan masuknya bahan 
kimia pemutih untuk delignifikasi  yang 
mengakibatkan degradasi dan difusi lignin 
dari pulp meningkat. Selain itu xilanase 
akan menurunkan ukuran kompleks lignin-
karbohidrat sehingga kompleks tersebut lebih 
mudah untuk berdifusi pada tahapan ekstraksi 
selanjutnya

b. xilanase membebaskan residu lignin yang 
tersisa setelah proses pemasakan dengan cara 
melepaskan fragmen xilan-kromofor sehingga 
ekstraksi lignin menjadi lebih mudah (Kirk 
dan Jeffries, 1996)

Efek terakhir dari penurunan bilangan Kappa 
adalah menurunnya penggunaan klordioksida 
(ClO2) sebagai klor aktif pada tahap Do. Dosis 
penambahan klordioksida pada tahap Do dihitung 
dengan persamaan (0,22 x bilangan Kappa)/ 2,63 
(Kocurek, 1989) seperti terlihat pada Tabel 1. Hasil 
penelitian menunjukkan, penambahan xilanase 
dapat mengurangi jumlah pemakaian ClO2 pada 
tahap Do sebesar 4,95 – 6,71% untuk pulp BBPK 
dan 30,80 – 33,18 % untuk pulp komersial. 
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Xilanase Pulp BBPK Pulp komersial

Pre-bleaching

Variasi penambahan enzim Kontrol (tanpa enzim); 0,50 kg/ton bahan baku; 0,75 kg/ton 
bahan baku; 1,00 kg/ton bahan baku

Kondisi

Konsistensi pulp : 10%
Temperatur  : 50 oC 
pH   : 8,5
Waktu reaksi  : 60 menit
Berat pulp                       : 180 g (oven dry)

Pemutihan pulp: tahapan D0ED1D2

Tahap pemutihan Bahan 
kimia Dosis (%) Waktu 

(menit)
Temperatur 

(°C)
Konsistensi 

(%)
Do (klor dioksida 
awal) ClO2

0,22 KN sebagai 
klor aktif 60 60 10

E (ekstraksi) NaOH 1 60 70 10
D1 (klordioksida 1) ClO2 1 180 75 10
D2 (klordioksida 2) ClO2 0,5 180 75 10

Pengujian:
• Indeks Tarik (SNI. 14-4737-1998), Indeks Retak 
     (SNI 14-1442-1998), Indeks Sobek (SNI. 0436:2009)
• Derajat putih (SNI 14-4733-1998)
• Karakteristik air limbah (AOX, COD)

Evaluasi Data

Gambar 1. Aplikasi Xilanase pada Proses Pemutihan Pulp dengan menggunakan Sistem ECF

Gambar 2. Pengaruh Xilanase terhadap Bilangan Kappa
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Dengan adanya persen penurunan klor aktif 
yang digunakan pada pulp yang diberi perlakuan 
xilanase artinya konsumsi klordioksida yang 
digunakan akan lebih hemat dan pada akhirnya 
proses bleaching akan menjadi lebih ramah 
lingkungan. Persen penurunan klor aktif untuk 
pulp BBPK masih jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan pulp komersial, oleh 
karena itu sebaiknya dilakukan penambahan 
dosis xilanase yang diberikan atau modifikasi 
urutan tahapan bleaching sehingga bisa diperoleh 
persen penurunan klor aktif yang lebih tinggi. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Tjahjono dan Sudarmin 
(2008) dan pernyataan dari Christov dan Prior 
(1996) yang menyatakan bahwa penambahan 
xilanase dapat menurunkan total klorin aktif 
sebesar 15%. Hal yang serupa juga dinyatakan 
oleh Garg et al (1998) dan Vicuna et al (1997) 
dalam Beg et al ( 2001) yang menyatakan bahwa 
penggunaan xilanase pada tahap pra-pemutihan 
ini dapat mereduksi penggunaan bahan kimia 
berbahan dasar klorin/ bahan pengoksidasi yang 
bersifat toksik sejumlah 20-40%.

Pengaruh Xilanase terhadap Derajat Putih 
Pulp

Pulp yang dihasilkan dari proses pemasakan 
secara kimia masih berwarna kecoklatan sehingga 
untuk mendapatkan produk kertas yang berwarna 
putih, pulp tersebut perlu diputihkan (bleaching). 
Tujuan utama dari proses pemutihan adalah untuk 
meningkatkan derajat putih, agar pulp tersebut 
dapat dibuat kertas jenis tertentu. Proses pemutihan 
pulp tidak hanya membuat pulp menjadi lebih 
putih atau cerah, tetapi juga membuat warna 
stabil sehingga tidak menguning atau kehilangan 
kekuatan dan derajat putih selama penyimpanan. 
Menurut SNI 14 - 4733 – 1998 tentang cara uji 
derajat putih pulp, kertas dan karton, derajat 
putih didefinisikan sebagai perbandingan antara 
intensitas cahaya biru dengan panjang gelombang 
457 nm yang dipantulkan oleh permukaan kertas 
atau karton dengan pencahayaan baur dengan 
sudut pengamatan 0o yang dinyatakan dalam 
persen. Pengaruh penambahan xilanase pada pre-
bleaching pulp terhadap derajat putih pulp dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

Tabel 1. Pengaruh Penambahan Xilanase terhadap Konsumsi Klordioksida pada Tahap Do

Dosis xilanase 
(kg/ton pulp)

Kappa Number Konsumsi ClO2 
pada tahap Do

Pulp 
BBPK

Pulp 
Komersial

Pulp 
BBPK

Pulp 
Komersial

0 (Blanko) 16,54 12,66 1,38 1,06
0,5 15,72 8,76 1,31 0,73
0,75 15,43 8,53 1,29 0,71

1 15,47 8,46 1,29 0,71

Gambar 3. Pengaruh Xilanase terhadap Derajat Putih Pulp (%ISO)
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Hasil penelitian menunjukkan penambahan 
xilanase dapat meningkatkan derajat putih pulp 
sebesar 0,51–1,22% (pulp BBPK) dan 0,23-
1,06% (pulp komersial) jika dibandingkan 
dengan kontrol. Peningkatan derajat putih 
tertinggi untuk pulp BBPK dan pulp komersial 
diperoleh pada dosis xilanase 0,50 kg/ ton, 
derajat putih pulp menurun seiring dengan 
meningkatnya dosis xilanase yang digunakan 
namun masih di atas kontrol. Jika dibandingkan 
dengan SNI 6107:2009 (Spesifikasi Pulp Kraft 
Putih Kayudaun (LBKP)) pulp putih dari pulp 
komersial telah sesuai dengan spesifikasi pulp 
putih LBKP yang menetapkan standar minimal 
85% ISO. Agar pulp putih BBPK dapat memiliki 
derajat putih sesuai dengan spesifikasi yang 
ditetapkan maka perlu dilakukan modifikasi pada 
urutan proses pemutihan dengan menambahkan 
tahapan oksigen dan hidrogen peroksida pada 
tahap ekstraksi karena mempunyai tingkat 
selektivitas yang tinggi sebab klordioksida 
hanya bereaksi dengan lignin dan tidak bereaksi 
secara luas dengan karbohidrat. Selain memiliki 
selektivitas yang tinggi, klordioksida dapat 
digunakan untuk mencapai derajat putih pulp 
akhir yang tinggi tanpa penurunan kekuatan pulp 
(Kocurek, 1989). 

Pengaruh Xilanase terhadap Kadar Ekstraktif 
Pulp Putih 

Ekstraktif adalah bahan kimia dalam kayu 
yang dapat dilarutkan dalam pelarut netral 
seperti air, eter, etanol, benzene dan aseton. 
Kandungan ekstraktif pada kayu bervariasi yaitu 
antara 1 – 10% dan dapat mencapai 20% pada 
kayu-kayu tropis. Kadar ekstraktif merupakan 
salah satu parameter kualitas pulp putih yang 
sangat penting. Kadar ekstraktif pada pulp 
akan menyebabkan masalah pitch pada proses 
pencucian dan penyaringan pulp dan pada saat 
pembuatan kertas. 

Pengaruh xilanase pada pre-bleaching 
pulp terhadap kandungan ekstraktif DCM 
pada pulp putih dapat dilihat pada Gambar 4. 
Hasil penelitian menunjukkan xilanase dapat 
menurunkan kandungan ekstraktif pulp BBPK 
namun meningkatkan kadar ekstraktif pada pulp 

komersial jika dibandingkan dengan kontrol. 
Kadar ekstraktif terendah diperoleh pada dosis 1 
kg/ ton untuk pulp BBPK dengan penurunan kadar 
ekstraktif sebesar 1,23%. Persentase kandungan 
ekstraktif pada pulp komersial menurun sejumlah 
16,67% pada dosis 0,5 kg/ton kemudian 
meningkat menjadi tiga kali lipat pada dosis 0,75 
- 1 kg/ton pulp. Adanya peningkatan kandungan 
ekstraktif pada penambahan dosis xilanase yang 
lebih tinggi karena terjadi peningkatan tegangan 
permukaan antara serat dengan ekstraktif sehingga 
ekstraktif lebih sulit untuk dihilangkan (Tjahjono 
dan Sudarmin, 2008). Kadar ekstraktif pulp putih 
untuk pulp BBPK masih diatas persyaratan yang 
tercantum dalam SNI 6107:2009 (Spesifikasi Pulp 
Kraft Putih Kayu Daun (LBKP)) yaitu maksimal 
sebesar 0,4%. Namun hal sebaliknya terjadi pada 
pulp komersial, hasil pengujian menunjukkan 
kadar ekstraktif sudah memenuhi standar SNI 
6107:2009 (Spesifikasi Pulp Kraft Putih Kayu 
Daun (LBKP)). Cara menurunkan ekstraktif pada 
pulp dapat dilakukan dengan cara menambahkan 
surfaktan pada proses pemasakan dalam digester 
(kimia) atau dengan menambahkan lipase 
(biologi).

Pengaruh Xilanase terhadap Sifat Fisik 
Lembaran Pulp

Penambahan enzim pada proses pre-bleaching 
diharapkan tidak menurunkan sifat fisik lembaran 
pulp. Sifat fisik lembaran pulp yang diuji adalah 
ketahanan tarik, retak dan sobek yang kemudian 
dikonversi menjadi indeks tarik, retak dan sobek. 
Konversi dilakukan dengan cara membagi nilai 
ketahanan yang diperoleh dengan gramatur.

Pengaruh xilanase pada pre-bleaching pulp 
terhadap kekuatan fisik lembaran pulp putih dapat 
dilihat pada Gambar 4. (Indeks Tarik), Gambar 5. 
(Indeks Retak) dan Gambar 6. (Indeks Sobek). 
Secara umum penambahan xilanase dapat 
meningkatkan indek tarik lembaran pulp BBPK 
dan pulp komersial (Gambar 4.). Persentase 
peningkatan indeks tarik tertinggi diperoleh pada 
penambahan dosis 1 kg/ton sebesar 11,35% untuk 
pulp komersial dan dosis 0,5 kg/ton sebesar 
9,22% untuk pulp BBPK jika dibandingkan 
dengan kontrol. 
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Gambar 4. Pengaruh Xilanase terhadap Indeks Tarik

Gambar 5. Pengaruh Xilanase terhadap Indeks Retak

  Gambar 6. Pengaruh Xilanase terhadap Indeks Sobek



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

57

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Untuk indeks retak, secara umum penambahan 
xilanase dapat meningkatkan indek retak lembaran 
pulp BBPK dan pulp komersial (Gambar 5.). 
Pada pulp BBPK, persen peningkatan indeks 
tertinggi diperoleh pada penambahan xilanase 
0,5 kg/ton (12,92%) kemudian menurun pada 
dosis 0,75 kg/ton kemudian meningkat lagi 
pada dosis yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan kontrol. Persentase peningkatan indeks 
retak tertinggi diperoleh pada penambahan dosis 
0,5 kg/ton (22,08%) untuk pulp komersial jika 
dibandingkan dengan kontrol. 

Hasil penelitian penambahan xilanase terhadap 
indeks sobek dapat dilihat pada Gambar 6. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
xilanase menurunkan indeks sobek lembaran pulp 
BBPK dan pulp komersial. Persentase penurunan 
terendah diperoleh pada penambahan dosis 0,5 
kg ton (10,20%) untuk pulp BBPK dan dosis 0,75 
kg/ton (11,04%) pada pulp komersial.

Meningkatnya sifat fisik lembaran pulp (tarik 
dan retak) menunjukkan bahwa penambahan 
xilanase dapat menurunkan kandungan lignin 
pada pulp akibatnya kekuatan antar serat semakin 
meningkat sehingga kekuatan fisik pulp putih 
meningkat. Dengan meningkatnya nilai indeks 
jika dibandingkan dengan kontrol menunjukkan 
bahwa xilanase meningkatkan selektivitas dalam 
proses pemutihan artinya proses delignifikasi 
lebih dominan jika dibandingkan dengan reaksi 
karbohidrat. Selektivitas yang tinggi dalam 
proses pemutihan akan menurunkan degradasi 
karbohidrat (selulosa) sehingga kekuatan fisik 

pulp meningkat (Tjahjono dan Sudarmin, 2008). 
Menurunnya indeks sobek pada pulp putih 
menunjukkan masih ada selulase pada ekstrak 
kasar xilanase yang digunakan dan secara tidak 
langsung membantu dalam proses fibrilasi pada 
proses penggilingan akibatnya terjadi degradasi 
pada fibril terluar sehingga serat menjadi tidak 
utuh akibatnya kekuatan serat menurun. Namun 
berdasarkan grafik pengaruh penggilingan 
terhadap ketahanan sobek hal ini memang terjadi 
karena waktu penggilingan saat pembuatan 
lembaran berpengaruh terhadap menurunnya 
kekuatan serat untuk ketahanan sobek. Jika 
kekuatan fisik lembaran pulp putih dibandingkan 
dengan SNI 6107:2009 (Spesifikasi Pulp Kraft 
Putih Kayudaun (LBKP)) maka secara umum 
kekuatan fisik pulp BBPK masih dibawah standar 
kecuali untuk indeks retak pada penambahan 
dosis 0,5 kg/ton. Untuk pulp komersial, indeks 
tarik dan retak lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan standar baik untuk pulp kontrol dan pulp 
yang diberi perlakuan xilanase, sedangkan indeks 
sobek masih di bawah standar. 

Pengaruh Xilanase terhadap Karakteristik 
Air Limbah yang dihasilkan

Untuk mengetahui pengaruh xilanase 
terhadap kualitas air limbah (efluen) setelah 
proses pemutihan yang dihasilkan dilakukan 
analisis COD dan AOX. Hasil analisis parameter-
parameter lingkungan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 7 dan Gambar 8. 

  Gambar 7. Pengaruh Xilanase terhadap Konsentrasi COD pada Efluen 
Proses Pemutihan Pulp
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 
COD untuk seluruh air limbah yang dihasilkan 
baik pulp BBPK dan pulp komersial meningkat 
sejumlah 0,98 – 10,65% jika dibandingkan 
dengan kontrol (Gambar 7.). Hal ini sesuai 
dengan penyataan dari Vidal et al (1996) yang 
menyatakan bahwa COD dari efluen yang 
diberi perlakuan enzim dua kali lebih tinggi 
daripada kontrol. Hal ini terjadi karena xilanase 
menghidrolisis beberapa fraksi xilan pada pulp 
akibatnya karbohidrat dan lignin yang terikat 
pada xilan tersebut terlepas sehingga kadar COD 
pada efluen meningkat. 

Untuk kadar AOX dalam air limbah, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kadar AOX untuk 
seluruh air limbah yang dihasilkan baik pulp 
BBPK dan pulp komersial menurun sejumlah 8,61 
– 9,82% untuk pulp BBPK dan 21,40 – 61,98% 
untuk pulp komersial jika dibandingkan dengan 
kontrol (Gambar 8.). Jika dibandingkan dengan 
literatur maka hasil ini sesuai dengan Beg et al 
(2001) yang menyatakan penggunaan xilanase 
pada tahap pra-pemutihan pulp dapat mereduksi 
penggunaan bahan kimia berbahan dasar klorin 
atau bahan pengoksidasi yang bersifat toksik 
sejumlah 20-40%. Dengan menurunnya senyawa 
klorin yang digunakan pada proses pemutihan 
maka secara teoritis diharapkan kandungan bahan 
berbahaya seperti senyawa organik terklorinasi 
(AOX) dan dioksin pada air limbah industri pulp 
dan kertas dapat direduksi (Dence dan Reeve, 
1996; Bajpai, 1999). Oji Paper-Jepang telah 
menggunakan xilanase yang tahan alkali dan 
suhu tinggi dalam proses pemutihan, hasilnya 

xilanase dapat menurunkan jumlah klorin dan 
klorin dioksida yang digunakan sejumalah 35% 
dan 65%. Akibatnya telah terjadi reduksi AOX 
sejumlah 40% (OECD, 2001). Penelitian lain 
menyatakan bahwa aplikasi xilanase dengan 
tahapan pemutihan XD (EO) P (EP) D dapat 
menurunkan warna dan konsentrasi AOX dari 
keluaran IPK sejumlah 30% dan 46% (Strunk et 
al., 1992). 

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan xilanase 
dapat diproduksi dengan menggunakan 
tongkol jagung sebagai substrat padat. 
Aktivitas xilanase tertinggi diperoleh ketika 
substrat padat ditambahkan MS 7 dengan 
rasio substrat-MA = 1:2,5 (w/v);  inokulum 
sejumlah 10% (v/w) pada waktu inkubasi 4 
hari yaitu sebesar 11,006 U/mL (61,14 U/
mg) dengan aktivitas selulase sebesar 0,07 
U/mL (0,389 U/mg). Enzim yang dihasilkan 
memiliki aktivitas optimum pada pH dan 8,5 
dengan suhu 50oC. 

2. Kunci keberhasilan penggunaan xilanase 
pada proses pre-bleaching adalah dapat 
mengurangi penggunaan klordioksida 
pada tahapan pemutihan. Xilanase dapat 
menurunkan penggunaan klordioksida secara 
optimum pada dosis xilanase 0,5 kg/ton.

3. Xilanase dapat meningkatkan derajat putih 
pulp, kekuatan fisik pulp (indeks tarik dan 
retak) untuk pulp BBPK dan komersial pada 
dosis xilanase sebesar 0,5 kg/ton. 

  Gambar 8. Pengaruh Xilanase terhadap Konsentrasi AOX pada Efluen Proses Pemutihan Pulp
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4. Secara umum penambahan xilanase pada 
proses pre-bleaching meningkatkan 
kandungan COD pada air limbah proses 
pemutihan yang dihasilkan namun dapat 
menurunkan kandungan AOX. 
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UNTUK PEMBUATAN PULP DAN KERTAS 
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Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor Telp./Fax.: 0251-8633378/8633413

UTILIZATION OF ALTERNATIVE LIGNO-CELLULOSIC MATERIALS FOR PULP 
AND PAPERMAKING IN RELATION TO NATURAL RESOURCE CONSERVATION 

ABSTRACT

Laboratory-scale and pilot scale experiments have been conducted for manufacturing of 
paperboard from pulp mixture of EFBPO (Empty Fruit Bunches of Palm Oil) and pulp industry sludge, 
art paper from a mixture of pulp, banana stock, and sludge from pulp and paper industry. The pulp for 
wrapping paper from a mixture of pioneer timber species, forest logging waste, and pineapple leaf fibers 
has been produced with the same physical strength compared to the commercial one. Based on other 
experiment, coconut coir and microbial cellulose are also prospective as paper pulp raw material. 

Key words : pulp and paper, ligno-cellulosic materials, natural resources conservation, EFBPO

ABSTRAK

Telah dilakukan percobaan skala laboratorium dan skala pilot, pembuatan kertas karton dari 
campuran pulp tandan kosong sawit (TKS) dan limbah padat industri pulp; karton seni dari campuran 
pulp TKS, pulp batang pisang, dan limbah padat industri kertas; pembuatan pulp untuk kertas bungkus 
dari campuran jenis kayu pionir, limbah pembalakan hutan tanaman, dan pulp serat daun nenas. Pada 
proporsi campuran tertentu antara pulp TKS dan limbah padat industri pulp, limbah padat industri kertas, 
dihasilkan kertas karton dengan sifat fisik/kekuatan yang memenuhi persyaratan karton komersial. Sabut 
kelapa dan selulosa mikrobial, berdasarkan percobaan terpisah, ternyata juga berprospek baik untuk 
pulp kertas.  

Kata kunci: pulp dan kertas, ligno-selulosa, pelestarian sumber daya alam,  TKS

PENDAHULUAN

Kegunaan pulp, kertas, dan  produk lain turunan 
pulp (a.l. karton, papan serat, rayon, selulosa nitrat, 
dan selulosa asetat) tidak diragukan lagi untuk 
kepentingan manusia di hampir seluruh dunia. Di 
Indonesia selama periode waktu 5 tahun (2004-
2008) terjadi peningkatan konsumsi pulp/kertas dari 
sekitar 3,6-3,8 juta ton ke 5,4-6,4 juta ton. Lebih 
lanjut, konsumsi pulp/kertas merupakan salah satu 
ukuran kemajuan bangsa. Sebagai contoh, Amerika 
Serikat menduduki urutan pertama di dunia dalam 
konsumsi pulp/kertasnya sebesar 301 kg/kapita, 
sedangkan Indonesia berada pada urutan ke-13 
sebesar 24,5 kg/kapita pada 2006 (Anonim, 2007; 
2010). Maka, sejalan laju penduduk dunia (termasuk 
juga Indonesia) konsumsi kertas terindikasi 
meningkat terus di masa mendatang.

Karena keterbatasan bahan baku konvensional 
(khususnya kayu hutan alam), dikhawatirkan  
produksi pulp/kertas di Indonesia suatu saat tidak 
dapat mengatasi peningkatan konsumsinya di 
masa mendatang.  Hal ini sudah tercermin dari 
adanya perambahan hutan alam dan illegal logging 
yang berakibat kerusakan hutan alam dimana 
saat ini mencapai 2,87 juta ha/tahun (Anonim, 
2008). Maka, perlu dicari sumber alternatif (bahan 
berserat lingo-selulosa lain) yang cukup tersedia, 
berlimpah, dan belum banyak dimanfaatkan secara 
komersial. Diantara bahan alternatif tersebut yang 
cukup berpotensi adalah kayu dari berbagai jenis 
tumbuhan pionir/berprospek untuk pembangunan 
hutan tanaman (HTI), limbah pembalakan HTI, 
Tandan Kosong Sawit (TKS), sludge (limbah padat 
organik industri pulp/kertas), batang pisang, sabut 
kelapa, selulosa mikrobial, dan serat daun nenas. 
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TKS diharapkan dapat berperan sebagai 
sumber alternatif bahan berserat ligno-selulosa 
untuk karton, karena potensinya cukup besar dan 
belum banyak dimanfaatkan. Diharapkan pula 
TKS tersebut dapat digunakan 100% (murni) atau 
di campur dengan sludge (limbah padat organik 
industri pulp/kertas) dengan proporsi tertentu 
untuk pembuatan karton, dengan kulitas hasil 
memuaskan pula.   

Penggunaan kayu tumbuhan pionir untuk 
pembangunan HTI pulp diutarakan karena 
pembangunan HTI untuk pasokan kayu 
industri perkayuan (termasuk pulp/kertas) 
dengan target ±10 juta ha nyatanya hingga 
kini (tahun 2008) masih jauh dari 50% target 
(Anonim, 2008). Jenis pionir tersebut antara 
lain mahang (Macaranga hypoleuca), sekubung 
(Macaranga gigantea), sesendok (Endospermum 
diadenum), gerunggag (Cratoxylon arborescens), 
terentang (Campnosperma coriaceum), jabon 
(Anthocephalus cadamba), dan benuang bini 
(Octomelas sumatrana) (Mindawati, 2009). Sama 
halnya dengan kayu hutan alam, kayu pionir 
tersebut mengandung selulosa dan hemiselulosa, 
dengan demikian diharapkan bermanfaat untuk 
bahan baku pulp/kertas.

Di sisi lain, potensi limbah yang terbentuk 
akibat pembalakan hutan tanaman (HTI) 
diperkirakan sebesar 8-10% (dari potensi seluruh 
jenis kayu HTI yang sudah ditanam) atau sekitar 
120-240 juta m3 kayu/ha. Berdasarkan rotasi HTI 
tersebut, diperkirakan potensi limbah pembalakan 
HTI mencapai 15-30 juta m3/tahun. Limbah 
pembalakan HTI selama ini hanya dibiarkan di 
tempat penebangan hingga membusuk (Anonim, 
2005, 2006a; 2007; Pasaribu, 2006). Limbah 
tersebut jika mengering akan mudah terbakar 
dan selanjutnya menyebabkan kebakaran hutan. 
Kebakaran tersebut dapat mengurangi areal tutupan 
hutan dan mengakibatkan pemanasan global 
(emisi karbon ke atmosfir). Dengan demikian, 
pemanfaatan limbah HTI untuk kertas bungkus, 
diharapkan dapat mengatasi atau mengurangi 
dampak negatif tersebut.         .  

Diantara bahan ligno-selulosa berserat panjang 
tersebut yang dapat disarankan adalah serat 
daun nenas. Serat daun nenas merupakan limbah 
pemanenan buah nenas. Peranan buah nenas 
sebagai komoditi nabati di Indonesia cenderung 
meningkat, di mana dapat dilihat dengan 
peningkatan produksi buah nenas pada tahun 2000, 
2001, 2002, 2006, dan 2007 yaitu  berturut-turut 
393.299 ton, 494.968 ton, 555.588 ton, 656.561 

ton, dan 577.821 ton (Sunarjono, 2004; Anonim, 
2008a).  Maka potensi daun nenas sebagai limbah 
pada saat dilakukan pemanenan buah nenas cukup 
besar.  Daun tersebut sebegitu jauh belum banyak 
dimanfaatkan dan karena sebagai bahan berligno-
selolusa berserat panjang diharapkan bermanfaat 
sebagai bahan baku untuk industri kertas dan 
tekstil (Suhardi, et al., 1999), termasuk kertas 
bungkus   

Sludge adalah limbah padat organik industri 
pulp/kertas di mana didalamnya terdapat komponen 
serat yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 
pulp/kertas. Potensi sludge di Indonesia cukup 
besar diperkirakan mencapai 3-4% dari produksi 
riil pulp/kertas nasional (Maybee, 1999; Rina, et 
al., 2002; Komarayati et al., 2008). Berdasarkan 
kapasitas produksi terpasang seluruh industri pulp 
dan industri kertas Indonesia sebesar berturut-turut 
7,9 juta dan 12,2 juta ton, pada tingkat utilisasi 
80% (Anonim, 2010), maka potensi keseluruhan 
sekitar 0,27-0,43 juta ton/tahun atau 900-1433 
ton/hari, dengan rincian sekitar 900-950 ton/hari 
berupa sludge industri pulp dan sekitar 1398-1433 
ton/hari berupa sludge industri kertas. Dewasa ini 
industri pulp/kertas nasional mengalami kesulitan 
lahan untuk menampung sludge (landfill) dan 
usaha mengatasinya dengan cara membakar 
dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan. 
Diharapkan pemanfaatannya untuk pulp/kertas 
(termasuk kertas karton) dapat mengatasi hal 
tersebut dan memberi nilai tambah sludge.

Salah satu macam produk pulp/kertas adalah 
karton. Definisi karton adalah lembaran kertas 
yang memiliki tebal di atas (>) 0,3 mm dan/atau 
bobot jenis > 224 g/cm2 (Anonim, 1965; Smook 
dan  Kocurek, 1993). Produksi kertas karton juga 
cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir 
(2005-2009) dari sekitar 1,3 juta ton menjadi 1,4 
juta ton (Anonim, 2010). Karton banyak digunakan 
antara lain untuk sampul buku/majalah, bahan 
sepatu dan tas, kemasan pakaian, pemintal benang, 
dan bagian peralatan tekstil. Dewasa ini industri 
karton skala usaha kecil di Indonesia mengalami 
kesulitan mendapatkan bahan baku pulp virgin 
dan kertas bekas dalam jumlah yang cukup dan 
harga memadai. Salah satu usaha mengatasi hal 
tersebut, industri karton tersebut memanfaatkan 
sludge untuk pembuatan karton.  Nyatanya, karton 
yang dihasilkan berkualitas rendah, kurang kaku, 
dan sifat kekuatan rendah pula, karena sludge 
bersifat higroskopis, berserat pendek, dan banyak 
mengandung bahan bukan serat (a.l. sisa bahan 
aditif dan bahan padatan lain).
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Produk kertas lainnya adalah kertas bungkus  
untuk pembungkusan (antara lain tas, amplop, 
dan wrapping). Sifat kekuatan, toughness, 
ketahanan air yang tinggi merupakan hal utama 
yang dikehendaki (Anonim, 1965; Smook & 
Kocurek, 1993) Di Indonesia, konsumsi kertas 
bungkus cenderung meningkat selama 5 tahun 
terakhir (2004-2008) dari 85,9 ribu ton menjadi 
91,3 ribu ton (Anonim, 20007a, 2007b, 2010). 
Adanya keterbatasan bahan baku hutan alam 
untuk kertas, maka perlu dicari sumber alternatif 
(bahan berserat ligno-selulosa lain) yang cukup 
tersedia dan berlimpah) sebagai bahan baku 
kertas bungkus, seperti kayu dari berbagai jenis 
tumbuhan pionir, limbah pembalakan hutan 
tanaman (HTI), sludge (limbah padat industri 
pulp/kertas), dan serat daun nenas..Kayu jenis 
tumbuhan pionir, limbah pembalakan HTI, dan 
sludge merupakan serat pendek, maka untuk 
pembuatan kertas bungkus perlu ditambah/
dicampur dengan bahan ligno-selulosa berserat 
panjang dan bahan aditif (khususnya rosin size 
dan emulsi paraffin) (Stephenson, 1953; Gess dan 
Lund, 1991; Smook dan Kocurek, 1993)

               
BAHAN DAN METODA

1. Pembuatan Pulp dari TKS

TKS dibersihkan/dicuci dengan air dingin 
(suhu kamar) agar kotoran berupa pasir, tanah, 
kulit buah kelapa sawit hilang. Kemudian, TKS 
dijemur sampai mencapai kadar air sekitar 40-
50%, dibelah dengan golok, dan dijadikan serpih 
berukuran panjang sekitar 5 cm, lebar 4 cm, dan 
tebal 1-2 cm. Pembuatan pulp TKS dilakukan 
dengan proses semi-kimia soda panas tertutup. 
Serpih dimasak dalam ketel pemasak hasil 
rekayasa P3KKPHH (Bogor) bertekanan (di atas 
1 atmosfir). Kondisi pemasakan serpih TKS: 
konsentrasi alkali (NaOH) 10%, waktu 2 jam 
pada suhu pemasakan maksimum (120 oC).  Nilai 
banding serpih TKS: larutan pemasak (b/v) 1:5,5,  
dan tekanan  1,2-1,5 atmosfer.  

Selesai pemasakan, serpih lunak TKS 
dipisahkan dari larutan pemasak, dicuci sampai 
bebas sisa larutan pemasak. Selanjutnya sisa 
larutan pemasak hasil pencucian diambil 
contohnya untuk penetapan konsumsi alkali. 
Serpih lunak TKS difiberasi secara mekanis 
menjadi serat-serat terpisah (pulp) dalam 

Hollander beater pada konsistensi 2,0-2,5%, 
dilanjutkan pada stone refiner hingga derajat 
kehalusan pulp TKS mencapai 300-350 ml CSF 
(Canadian Standard Freeness), dan total waktu 
giling dicatat. Seluruh hasil pulp TKS dikurangi 
kadar airnya pada alat untuk dibentuk menjadi 
karton. Sebagian pulp TKS diambil contoh untuk 
penetapan rendemen dan bilangan kappa pulp.

 
2. Pembuatan Pulp dari Batang Pisang 

         
Pemasakan serpih batang pisang dilakukan 

pada ketel pemasak hasil rekayasa P3KKPHH 
secara terbuka.  Kondisi pemasakan: konsentrasi 
NaOH 4% dan 6% (2 taraf, berdasar berat batang 
pisang k.o) selama 1,5 jam pada suhu 100°C.  
Nilai banding serpih batang pisang : larutan 
pemasak (b/v) = 1:7, dan tekanan 1 atmosfir.

Sesudah pemasakan, serpih dipisahkan dari 
larutan pemasak, dicuci sampai bebas larutan 
pemasak (air pencuci menjadi jernih), dan 
sisa larutan pemasak hasil pencucian diambil 
contohnya untuk penetapan konsumsi alkali.  
Berbeda dengan serpih lunak TKS, serpih lunak 
batang pisang hanya didefiberasi dalam Hollander 
beater juga pada konsistensi 2-5% hingga 
menjadi serat-serat terpisah (pulp), dan waktu 
giling tidak dicatat.  Pulp batang pisang dari hasil 
defiberasi dikeluarkan airnya pada alat sentrifus, 
dan selanjutnya diambil contoh pulp untuk 
ditetapkan rendemen dan bilangan kappa pulp.

3. Pembuatan Pulp Dari Kayu Pionir dan 
Limbah Pembalakan HTI

Kayu jabon, kayu terentang, dan limbah 
pembalakan kayu HTI (sengon) setelah dibentuk 
menjadi serpih (secara terpisah), diolah/dimasak 
menjadi pulp (dalam ketel pemasak hasil 
rekayasa P3KKPHH) dengan proses semi-kimia 
soda panas tertutup, menggunakan kondisi: 
konsentrasi NaOH 15% (dari berat kering oven 
kayu), selama 3,5 jam pada suhu maksimum 
120oC, rasio serpih kayu : larutan pemasak = 
1: 5,5, dan tekanan ketel = 1,4-1,5 atm. Selesai 
pemasakan, serpih lunak dipisahkan dari 
larutan pemasak, dicuci bersih, lalu dilakukan 
penyempurnaan serat (dari serpih lunak hasil 
pemasakan) menjadi pulp dalam Hollander 
beater dan stone refiner hingga mencapai derajat 
kehalusan 250-300 ml CSF (40-45oSR).
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4. Pembuatan Pulp dari Serat Daun Nenas

Serat daun nenas yang sudah kering udara, 
dijadikan serpih (ukuran panjang 4-5 cm), 
lalu dimasak menjadi pulp (juga dalam ketel 
pemasak hasil rekayasa P3KKPHH) dengan 
proses semi-kimia soda panas terbuka, dengan 
konsentrasi NaOH 6%, selama 1 jam pada 
suhu 100°C (tekanan udara 1 atm), dan rasio 
serpih daun nenas : larutan pemasak adalah 1:7. 
Selesai pemasakan, serpih daun nenas lunak 
dipisahkan dari larutan pemasak, dicuci bersih, 
lalu dilakukan penyempurnaan pemisahan serat 
menjadi pulp dalam Hollander beater dan stone 
refiner hingga mencapai derajat kehalusan 250-
300 ml CSF (40-45oSR) pula.

5. Pembuatan Karton

Pembentukan lembaran karton dilakukukan 
di industri karton rakyat (skala usaha kecil/
menengah), Kebumen (Jawa Tengah). Pulp TKS 
(dengan derajat kehalusan 300-350 ml CSF) 
dimasukkan ke dalam Hollander beater (milik 
industri karton rakyat), lalu ditambahkan sludge 
industri pulp, dengan proporsi campuran pulp 
TKS : sludge = 50%:50% kemudian diencerkan 
dengan air hingga konsistensi 4-5%.  Campuran 
tersebut diaduk, disirkulasi, sehingga tercerai 
berai dan menjadi homogen. Lalu, campuran 
tersebut diberi bahan aditif (kaolin 5%, retensi 
alum/tawas 2%, perekat tapioka 4%, dan 
rosin-sizing 2%), sambil terus disirkulasi agar 
tetap homogen. Campuran bahan serat (pulp 
TKS dan sludge) dan aditif, selanjutnya siap 
dibentuk menjadi lembaran karton pada mesin 
kertas Fourdrinier. Lembaran basah yang 
terbentuk dipotong tegak lurus terhadap arah 
pergerakan lembaran (machine direction/MD) 
setiap mencapai panjang 100 cm, lalu dijemur 
dengan sinar matahari hingga kadar air turun 
menjadi ±10%.  Setelah kering, lembaran karton 
dicalendering, dipress, dan dikemas. Target 
gramatur karton adalah 350-400 gram/m2.   

Di samping itu juga dibentuk lembaran 
karton dari pulp TKS murni (100%) dengan 
perlakuan seperti di atas. Untuk pembanding 
(kontrol) terhadap karton hasil percobaan 
tersebut, digunalan kertas karton hasil 
produksi pabrik karton rakyat tersebut, yang 
menggunakan campuran kertas bekas (50%) + 
sludge (50%), tanpa bahan aditif.   

6. Pembuatan Karton Seni

Pembentukan lembaran karton seni juga 
dilakukan di industri karton rakyat, Kebumen 
(Jawa Tengah).  Pembentukan lembaran karton 
seni tersebut terdiri dari campuran pulp TKS, 
pulp batang pisang, dan sludge industri, dengan 
komposisi campuran:
a. 42,5% pulp TKS dan 42,5% sludge industri 

kertas, dan 15% pulp batang pisang (campuran 
tersebut berdasar berat kering oven masing-
masing bahan serat);

b. Campuran 35% pulp TKS dan 35% sludge 
industri kertas, dan 30% pulp batang pisang; 

c. Campuran 50% pulp TKS dan 50% sludge 
industri kertas, tanpa pulp batang pisang 
(digunakan sebagai pembanding).

Selanjutnya, 3 (tiga) macam campuran 
bahan tersebut masing-masing dimasukkan ke 
Hollander beater, ditambahkan air, diberi bahan 
aditif, yaitu pengisi kaolin 5%, perekat tapioka 
4%, rosin soap 1%, tawas (alum sulfat) 2%, dan 
zat warna 5% (dari total kering bahan serat yang 
digunakan). Campuran tersebut ditambahkan 
air sehingga konsistensi mencapai 3-4%, lalu 
digiling pada Hollander Beater hingga  diperoleh 
campuran homogen. Lalu, campuran tersebut 
dialirkan ke machine chest, sambil tetap diaduk 
dialirkan ke flow box pada mesin pembentuk 
lembaran tipe Fourdrinier, sehingga dihasilkan 
lembaran karton seni dengan target gramatur 300-
350 gram/m2. Lembaran karton yang masih basah 
dipotong pada setiap panjang 1 meter secara 
manual (tegak lurus arah mesin/MD). Potongan 
kertas seni yang masih basah dijemur (di bawah 
sinar matahari) hingga mencapai kadar air 7-8%. 
Lalu, lembaran kertas karton kering dikempa pada 
mesin calendering dan selanjutnya dipotong-
potong untuk mendapatkan ukuran panjang 90 
cm dan lebar 80 cm. Lembaran karton yang telah 
dipotong tersebut ditimbang untuk menentukan 
rendemen karton kering, dan selanjutnya diuji 
sifat fisik dan kekuatannya.

7. Pembuatan Kertas Bungkus
         
Komposisi pembentukan lembaran pulp 

menggunakan campuran pulp kayu jenis 
tumbuhan pionir, pulp limbah pembalakan HTI/
HR, sludge industri pulp/kertas, dan pulp daun 
nenas dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Sebelum dibentuk lembaran, masing-masing 
komposisi campuran pulp/sludge tersebut diberi 
bahan aditif yaitu kaolin 5%, tapioka 4%, alum 
sulfat 2%, emulsi lilin 2-3%, dan rosin soap 
2-3% dari berat campuran bahan serat kering 
oven. Sebelum dibentuk lembaran, campuran 
tersebut diberi air lalu diaduk selama beberapa 
waktu hingga homogen. Pembentukan lembaran 
menggunakan alat hand-sheet former. Target 
gramatur lembaran pulp tersebut adalah  65 g/m2. 
Lembaran pulp basah yang terbentuk dikeringkan, 
dikempa dingin dengan alat calender, lalu 
dikondisikan pada suhu dan ruangan tertentu 
(±24 jam), lalu diuji sifat fisik dan kekuatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pulp

Tabel 1. Sifat Pulp TKS

Sifat Pengolahan 1 Nilai Sb

-Rendemen pulp, % 60,17 2,819

-Bilangan Kappa 38,17 2,044

-Konsumsi alkali, % 9,81 0,187

-Waktu giling, menit 2 125,49 0,2944

Keterangan: 
1  Rata-rata dari 3 ulangan; 
 Sb = simpangan baku (standard deviation); 
2  Rataan total waktu menggiling pulp pada Hollander 

beater, kemudian dilanjutkan di stone refiner untuk 
mencapai derajat kehalusan 300-350 ml CSF 

Rata-rata rendemen pulp TKS adalah 
60,17% dimana masih terletak dalam selang 
rendemen pulp semikimia yaitu 60-75% (Casey, 
1980). Rata-rata bilangan kappa 38,17 juga 
merupakan nilai yang umum dari pengolahan 
pulp semikimia. Bilangan kappa pulp TKS yang 
relatif besar (>35) menunjukkan sisa kadar lignin 
masih tinggi didalamnya (kadar lignin tinggi 
perlu untuk mempertinggi kekakuan karton). 
Konsumsi alkali selama pemasakan TKS sebesar 
9,81% dimana relatif besar dibandingkan dengan 
konsentrasi alkali untuk awal pemasakan TKS 
(10%). Kemungkinannya adalah alkali selain 
dikonsumsi untuk melunakkan lignin, juga 
ikut dalam reaksi penyabunan dengan sisa-sisa 
lemak/minyak dalam TKS. Selanjutnya, rata-
rata waktu giling pulp TKS = 125,49 menit dapat 
sebagai indikasi pertimbangan konsumsi energi 
khususnya pemakaian listrik atau bahan bakar 
dalam menggerakkan Hollander beater dan stone 
refiner. Rendemen pulp semikimia batang pisang 
tersebut (42-43%) jauh di bawah rendemen pulp 
semikimia TKS yaitu 60,17% (Tabel 1), meskipun 
menggunakan konsentrasi alkali lebih tinggidan 
kondisi pemasakan TKS lebih keras  Indikasi 
bahwa pada batang pisang terdapat banyak bahan 
bukan serat (jaringan parenkim) dibandingkan 
pada TKS. Rendemen pulp batang pisang pada 
konsentrasi alkali 4% dan 6% nampaknya tak saling 
berbeda. Akan tetapi, pada konsentrasi alkali 4%, 
konsumsi alkali lebih rendah bilangan kappa lebih 
tinggi dibandingkan pada konsentrasi 6%. Atas 
dasar itu, pulp batang pisang pada konsentrasi 4 % 
berindikasi lebih layak direkomendasikan sebagai 
bahan campuran dengan pulp TKS dan sludge 
industri kertas untuk pembuatan karton seni.  

Tabel 2.  Sifat Pulp Batang Pisang 

No.
Konsentrasi Sifat pengolahan 1

alkali (NaOH), % Rendemen pulp (%) Konsumsi alkali 
(%) Bilangan kappa

1 4 42,453
(±3,036)

2,1
(±0,2)

45,16
(±0,13)

2 6 42,971
(± 2,449)

3,0
(± 0,2)

42,67
(± 0,55)

Keterangan :
1 Rata-rata 3 ulangan; angka dalam kurung = simpangan baku
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Untuk Kayu atau bahan serat berligno-
selulosa lain dengan berat jenis rendah, kondisi 
pemasakan untuk pengolahan diharapkan tidak 
terlalu keras, dan hal ini mengurangi degradasi 
karbohidrat pada bahan kayu/bahan berserat 
ligno-selulosa tersebut, di samping juga 
mengurangi pemakaian energi; dan sebaliknya 
(untuk kayu dengan berat jenis tinggi). Mengenai 
dimensi serat (panjang, tebal dinding, diameter 
serat/lumen), serat yang semakin panjang, 
berdinding tipis, dan diameter serat besar, dalam 
pembentukan lembaran pulp/kertas akan terjadi 
daya anyaman/jalin-menjalin serat lebih intensif 
dan bahan serat lebih mudah menggepeng. Hal 
tersebut berpengaruh positif pada sifat kekuatan 
hasil pulp/kertas; dan sebaliknya. Nilai turunan 

dimensi serat (a.l. semakin tinggi daya tenun, 
koefisien fleksibilitas; dan semakin rendah 
bilangan Runkel, koefisien kekakuan, bilangan 
Muhlstep), maka bahan serat mudah pipih, serat 
lebih fleksibel (tidak kaku), dan daya anyaman 
lebih baik, sehingga berpengaruh positif pula 
pada sifat kekuatan pulp/kertas; dan sebaliknya. 
Berdasarkan total skor (TS) penilaian berat 
jenis, dimensi serat, dan nilai turunannya.  TS 
tertinggi adalah pada kayu sengon dan jabon, 
diikuti oleh kayu terentang, hingga serat daun 
nenas (skor terendah). Dengan demikian 
berdasarkan sifat bahan baku tersebut, bahan 
serat dengan skor tertinggi paling berprospek 
sebagai bahan baku pulp/kertas (termasuk 
untuk kertas bungkus).

Tabel 3. Sifat Pulp Kayu Jabon, Terentang, Sengon, dan Daun Nenas 

Aspek
Rata-rata,

Hasil Anova 
(BNJ/Tukey)

Macam Bahan Serat
Berat jenis, Dimensi Serat dan Nilai 
Turunannya (Fiber Dimensions and 

their Derived Values)

Kayu 
Jabon

Kayu 
Terentang

Kayu 
Sengon

Serat 
Daun 
Nenas

Berat Jenis 
(Specific gravity) 

M 0,492 0,528 0,234 0,545
G B B C A
S 3 3 4 2

Panjang serat  (Fiber length), L (mm) M 1778,41 1344,45 1330,26 6120,19
G B C C A
S 3 2 2 4

Diameter serat (Fiber diameter), d 
(mm)

M 44,38 35,82 36,72 23,00
G A B B C
S 4 3 3 2

Diameter  lumen (Lumen  diameter), 
l (mm)

M 38,77 30,93 32,34 13,90
G A B B C
S 4 4 3 2

Tebal dinding serat (Fiber wall  
thickness), w
(mm)

M 2,81 2,45 2,19 3,50
G B B C A
S 3 3 4 2

Daya tenun (Felting power), L/d
M 40,77 37,54 37,43 266,10
G B B B A
S 3 3 3 4

Bilangan Runkel (Runkel ratio), 2w/l
M 0,15 0,16 0,14 0,50
G B B B A
S 4 4 4 3

Koef. fleksibilitas (Flexibility coeff.), 
l/d

M 0,87 0,86 0,88 0,60
G A A A B
S 4 4 4 3

Koef. kekakuan (Rigidity coeff.),  w/d
M 0,06 0,07 0,06 0,15
G B B B A
S 4 4 4 3

Bilangan Muhlstep
(Muhlstep coeff.), 100*[(d2-l2)/d2]

M 280,80 244,80 219,20 103,48
G A B B C
S 2 3 3 4

TS 34 33 34 29
Keterangan : Rata-rata dari 3 ulangan; Angka (dalam kolom M) yang diikuti secara horizontal oleh huruf (kolom G) dan 
skor (kolom S)  yang sama tak berbeda nyata A > B > C > D; TS = Total skor (Total score): S1 + S2 + S3 + …… + Sn  à 
semakin tinggi skor à maka semakin baik (berprospek) sebagai bahan baku pulp/kertas
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Rendemen total dan rendemen tersaring 
pulp serat daun nenas ternyata tertinggi. Hal ini 
mungkin terkait dengan serat daun nenas yang 
relatif panjang, sehingga lebih sedikit fraksi yang 
lolos saringan, dan juga kondisi pemasakan serat 
daun nenas pada suhu/tekanan udara terbuka, di 
mana degradasi fraksi karbohidrat lebih sedikit 
sehingga penyempurnaan serat daun nenas 
menjadi lebih baik. Hal ini berakibat porsi rejects-
nya juga paling rendah.  Ini sebagai indikasi 
output produk (rendemen  pulp) tinggi.

Konsumsi alkali pemasakan daun nenas juga 
paling rendah. Ddiduga karena konsentrasi awal 
NaOH juga rendah (6%), dan kondisi pemasakan 
pada suhu/tekanan udara terbuka (tidak terlalu 
keras). Ini merupakan indikasi biaya pemakaian 
bahan kimia pemasak (NaOH) paling rendah.

Bilangan kappa serat daun nenas paling 
rendah, hal ini indikasi kadar lignin pada serat 
daun nenas rendah, karena pada daun nenas 
banyak terdapat jaringan bukan serat (bersifat 
parenkim). Oleh karena itu jika pulp serat daun 
nenas hendak diputihkan maka pemakaian bahan 
kimia pemutih rendah. Pulp dengan bilangan 
kappa tinggi (>35), a.l. pulp kayu jabon, pulp 
kayu terentang, pulp kayu sengon, jika dibentuk 
lembaran agak kaku (akibat sisa lignin masih 
tinggi), maka pulp tersebut lebih sesuai untuk 
kertas bungkus yang relatif tebal. 

Waktu giling pulp serat daun nenas (mencapai 
250-300 ml CSF) juga paling rendah, sebagai 
indikasi kandungan karbohidrat tipe hemiselulosa 
dan pektin yang tinggi pada serat daun nenas 
(hal yang umum untuk jenis monokotil). Ini 
merupakan indikasi konsumsi energi rendah  
waktu proses lebih singkat.

Secara keseluruhan berdasarkan TS seluruh 
sifat pengolahan pulp, maka yang paling 
berprospek diolah menjadi pulp/kertas (termasuk 
kertas bungkus) adalah serat daun nenas, diikuti 
berturut-turut oleh kayu jabon, kayu sengon, 
hingga kayu terentang (berprospek paling rendah)  

2. Karakteristik Karton

Keseluruhan bobot dasar atau gramatur 
riil karton dari pulp TKS 100% atau dari 
campurannya (pulp TKS 50% dan sludge industri 
pulp 50%) berada pada selang target gramatur 
(350-400 gram/m2).  Gramatur dan tebal karton 
baik dari pulp TKS 100% dan dari campurannya 
dengan sludge (50%:50%) lebih rendah dari 
pada gramatur karton produksi industri rakyat 
(campuran sludge 50% dan kertas bekas 50%, 
tanpa aditif). Indikasi bahwa penggunaan bahan 
aditif memberi efektifitas nyata pada kekompakan 
ikatan, anyaman, gaya tarik-menarik antar serat 
sewaktu pembentukan lembaran karton.    

Tabel 4.  Mutu (G) dan Skor (S) Pulp Hasil Pengolahan
  

Sifat pengolahan pulp
(Pulp-processing 

properties)

Aspek Macam Bahan Serat

(Items) Kayu jabon Kayu 
terentang Kayu sengon Serat daun 

nenas

Rendemen pulp total, % M 74,90 55,87 67,39 77,43
G A C B A
S 4 2 3 4

Rendemen pulp tersaring, 
%

M 74,68 55,62 67,19 77,26
G A C B A
S 4 2 3 4

Rejects, %
M 0,200 0,240 0,195 0,160
G B A B C
S 3 2 3 4

Konsumsi alkali, % M 12,61 12,92 12,38 5,26
G A A A B
S 3 3 3 4

Bilangan kappa M 51,96 52,79 53,45 10,94
G A A A B
S 3 3 3 4

Waktu giling mencapai 250-
300 ml CSF, menit 

M 50 60 55 50
G C A B C
S 4 2 3 4

TS 21 14 18 24
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Kadar air karton asal 100% pulp TKS lebih 
rendah dibandingkan asal campuran pulp TKS 
50% dengan sludge 50%, tetapi keduanya lebih 
tinggi dari pada kadar air karton industri rakyat. 
Ini karena sifat sludge industri pulp yang lebih 
higroskopis dan lebih terfragmentasi (Maybee, 
1999) sehingga gugusan OH dan polar lain pada 
sludge memiliki akses lebih terbuka, dan dengan 
demikian lembaran karton dari campuran tersebut 
lebih banyak menarik/mengikat air dari udara 
sekitarnya. Penyerapan air karton dari pulp TKS 
100% dan dari campuran pulp TKS (50%) dan 
sludge induistri pulp (50%), lebih rendah dari 
pada karton industri rakyat. Diduga ini terjadi 
karena penggunaan bahan aditif rosin-size yang 
bersifat water-repellent, sedangkan pada karton 
rakyat tidak menggunakan rosin-size tersebut. 
Indeks retak, indeks sobek, dan ketahanan 
lingkar karton dari pulp TKS 100% lebih tinggi 
dari pada karton asal campuran pulp TKS 50% 
dan sludge 50%, sedangkan dalam hal indeks 
tarik nampaknya tidak berbeda nyata. Indikasi 
lagi bahwa dalam sludge banyak mengandung 
serat-serat pendek atau terfragmentasi dan 
partikel-partikel bukan serat (antara lain sisa 
bahan aditif) sehingga berpengaruh buruk pada 
kekompakan anyaman dan ikatan antar serat 
pada waktu waktu pembentukan lembaran 
karton (Maybee, 1999). 

Sifat kekuatan (indeks retak, indeks sobek, 
indeks tarik, dan ketahanan lingkar lembaran 
karton dari pulp TKS 100% dan dari campuran 
pulp TKS 50% dan sludge 50% (kedua macam 
karton tersebut menggunakan aditif) lebih tinggi 
dari pada karton produksi industri rakyat yang 
terdiri campuran kertas bekas (50%) dan sludge 
(50%) tanpa aditif. Ini juga merupakan indikasi 
bahwa penambahan bahan aditif (retensi alum, 
pengisi kaolin, dan perekat tapioka) ikut 
berperan pada kekompakan anyaman dari ikatan 
antar serat seperti halnya pada karton dari pulp 
TKS 100% dan campurannya dengan sludge 
(proporsi 50%:50%). Secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa sifat karton dari pulp TKS 
100% ataupun dari campurannya (pulp TKS 
50% dengan sludge 50%) lebih baik dari pada 
karton produksi industri rakyat.  Indikasi lagi 
bahwa menggunakan bahwa penggunaan rosin-
size selain bersifat water repellent juga berperan 
memperbaiki sifat kekuatan lembaran karton. 
Selanjutnya, sifat kekuatan karton tersebut (dari 
pulp TKS 100%, dan dari campuran pulp TKS 
50% dan sludge 50%, masing-masing diberi 

aditif) memenuhi persyaratan kualitas karton 
komersial dan karton jenis chipboard, kecuali 
dalam hal indeks tarik, indeks retak, dan indeks 
sobek. Diharapkan kekurangan tersebut dapat 
diperbaiki dengan menambahkan jumlah rosin 
size dan/atau perekat tapioka.  

Rendemen lembaran karton asal pulp TKS 
100% yang dibentuk di pabrik karton rakyat 
berdasarkan berat bahan serat yang masuk ke 
penggilingan (Hollander beater) dan setelah 
penggilingan dilanjutkan dengan pengeringan 
calendering adalah 79,34%. Setelah mengalami 
pemotongan dan perngepakan rendemennya 
menjadi 70,74%. Untuk lembaran karton 
asal campuran yang terdiri dari pulp TKS 
50% dan sludge 50%, besar rendemen setelah 
penggilingan, pengeringan, dan calendering 
adalah 74,83%, sedangkan setelah pemotongan 
dan pengepakan, rendemennya menjadi 68,16%.  
Ternyata rendemen lembaran karton asal 
campuran pulp TKS dengan sludge (50%:50%) 
lebih rendah dari pada rendemen asal pulp TKS 
murni (100%).  Indikasi lagi bahwa dalam 
sludge terdapat serat pendek, fines, dan partikel-
partikel kecil bukan serat (Maybee, 1999).  
Rendemen lembaran karton baik asal pulp 
TKS murni (100%) ataupun asal campurannya 
dengan sludge (50%:50%) ternyata masih dalam 
selang rendemen karton yang lazim diperoleh 
oleh industri karton rakyat (PT “DS”) di mana 
menggunakan bahan baku campuran sludge 50% 
dan kertas bekas 50% yaitu 75-85% (setelah 
penggilingan, pengeringan, dan calendering, 
tetapi sebelum pemotongan).

Hal yang menarik adalah selama 
pembentukan lembaran karton dari pulp TKS 
100%  pada keadaan basah  berukuran 71 cm 
(tegak lurus arah gerakan mesin pembentuk 
lembaran Fourdrinier) x 96 cm (searah gerakan 
mesin), ternyata setelah dikeringkan dengan 
sinar matahari ukuran tersebut tidak mengalami 
perubahan berarti (71 cm x 96 cm).  Berarti 
penyusutan linier karton tersebut dianggap 
tidak ada atau 0% (Tabel 3).  Akan tetapi 
untuk lembaran karton basah dari campuran 
pulp TKS 50% dan sludge industri pulp 50% 
dengan ukuran semula 71 cm x 96 cm, setelah 
dikeringkan ukurannya menjadi 52 cm x 90,4 
cm (Tabel 6).  Berarti terjadi penyusutan linier 
5,83-8,17%.  Indikasikan lagi bahwa pada sludge 
industri pulp terdapat komponen bukan serat 
yang rapuh (mudah hancur) akibat perlakuan 
tertentu (termasuk panas sinar matahari).  
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Terkait dengan hal tersebut, Komarayati et al. 
(2005) menyatakan bahwa sludge industri pulp 
mengandung unsur kimia bukan seperti nitrogen 
(N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), dan 
magnesium (Mg).  

Rendemen lembaran karton cenderung 
menurun dengan semakin tingginya proporsi 
campuran pulp batang pisang (atau semakin 
rendah proporsi pulp TKS dan sludge). Indikasi 
bahwa bahwa pulp batang pisang mengandung 
banyak bahan bukan serat (sel parenkhim) 
sehingga mudah hancur/terlarut pada media 
air selama pembentukan lembaran karton. 
Rendemen lembaran karton dari campuran pulp 
TKS dan sludge tanpa atau dengan penambahan 
pulp batang pisang hingga 15% (Tabel 5) masih 
terletak dalam selang rendemen yang umum 

diperoleh pada industri karton rakyat tersebut 
(75-85%). Mengenai sifat fisik lembaran 
karton, terdapat indikasi bahwa semakin 
tinggi proporsi pulp batang pisang (semakin 
rendah proporsi campuran pulp TKS dan 
sludge) maka kadar air cenderung menurun, 
sedangkan tebal dan bobot dasar meningkat 
(Tabel 6). Menurunnya kadar air diduga ada 
kaitannya dengan masih tingginya bahan 
bukan serat berupa ekstraktif semacam lilin 
dalam pulp batang pisang tersebut (De Bos dan 
Adnan, 1959; Rachmawati, 2002). Selanjutnya 
meningkatnya bobot dasar dan tebal lembaran 
karton diduga berhubungan dengan masih 
banyaknya serat-serat tidak terpisah (fiber 
bundles) pada pulp batang pisang yang terbawa 
saat pembentukan lembaran tersebut.

Tabel 5.  Sifat Karton Dari Campuran Pulp TKS dan Limbah Padat 

No. Sifat
Karton hasil percobaan Karton pembanding

(1) (2) (3) Karton 
komersial *)

Standar
chipboard **)

1 Gramatur, g/m2 340,00
(± 26,62)

369,77
(± 19,37)

322,58
(± 21,13) 250-350 375-425

2 Kadar air, % 7,89
(± 0,23)

8,22
(± 0,29)

7,52
(± 0,20) 6-8

3 Tebal, mm 0.62
(± 0,07)

0,64
(± 0,08)

0,88
(± 0,05) 0.52-0.56

4 Indeks retak/pecah, 
kN/g

0,55
(± 0,20)

0,91
(± 0,13)

0,61
(± 0,17) 1.36 1.060-1.098

5 Indeks sobek, 
mNm2/g

4,09
(± 0,02)

4,16
(± 0,02)

5,11
(± 0,04) 9.47

6 Indeks tarik, Nm/g 8,62
(± 0,32)

14,50
(± 0,27)

12,57
(± 0,26) 19.71

7 Ketahanan lingkar), 
kgf

40,51
(± 2,03)

37,52
(± 1,97)

29,27
(± 2,19) 20.76 58-76

8 Panjang-putus, km - 0,91
(± 0,04) -

9 Daya serat air, (g/
m2)/60 detik 

790,00
(± 20,08)

810,21
(± 15,37)

817,00
(± 23,46) 50-300

10 Ply bond (kgf) 200-400

Keterangan : 
1) Pulp TKS 100%, dengan bahan aditif (kaolin 5%, alum/tawas 2%, perekat tapioka 4%, rosin-size 2%)
2) Campuran pulp TKS (50%) + sludge industri pulp (50%), juga dengan bahan aditif (rincian sda)
3) Karton produksi innustri rakyat (skala kecil) dari campuran kertas bekas (50%) + sludge (50%), tanpa aditif 
1), 2), dan 3) rata-rata dari 5 ulangan; angka dalam kurung = simpangan baku
*) Anonim (2003)
**) Standar PT Kertas Dayasempurna Cellulosatama, Bekasi (Jawa Barat)
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Dalam hal sifat kekuatan lembaran karton 
seni (khususnya indeks ring crush dan indeks 
retak/pecah), semakin tinggi proporsi campuran 
pulp batang pisang, maka kekuatan tersebut 
cenderung menurun (Tabel 6).  Ini juga lebih 
memperkuat indikasi bahwa pada pulp batang 
pisang terdapat bahan bukan serat (jaringan 
parenkhim).  

Daya serap air cenderung menurun dengan 
makin tingginya porsi campuran pulp batang 
pisang. Indikasi pada pulp batang pisang 
terdapat banyak bahan ekstraktif berupa lilin. 
Sifat fisik, kekuatan daya serap air lembaran 
karton seni hasil percobaan dari campuran 
pulp TKS (35-50%), sludge industri kertas (35-
50%), dan pulp batang pisang (0-30%), ternyata 

hampir secara keseluruhan masih lebih baik dari 
pada atau pada aspek tertentu menyamai sifat 
lembaran karton produksi industri rakyat yang 
menggunakan campuran kertas bekas (50%) dan 
sludge (50%), tetapi tanpa bahan aditif (Tabel 
6). Gejala ini ada kaitannya dengan penggunaan 
aditif (alum, kaolin, tapioka, dan rosin soap) 
pada pembentukan lembaran karton seni 
tersebut. Selanjutnya, ternyata sifat karton seni 
dari campuran pulp TKS dan sludge (dengan 
porsi 50%:50%), tanpa atau dengan penambahan 
pulp batang pisang hingga 15% memenuhi 
persyaratan sifat karton komersial dan standar 
chipboard (Tabel 6). Penambahan batang 
pisang melebihi 15% (hingga 30%) cenderung 
menurunkan sifat keluatan karton seni.    

Tabel 6. Rendemen Lembaran Krton yang Dibentuk di Pabrik Karton Rakyat 

No Macam bahan serat
(Kinds of fiber stocks)

Rendemen (Yield), % 1)

I II

1 Pulp TKS (100%) 79,34 2) 70,74 

2 Pulp TKS (50%) + sludge industri pulp 
(50%) 74,83 3) 68,16 

Keterangan : 
1)  Berdasarkan berat kering keseluruhan keseluruhan bahan serat dan bahan aditif; I = setelah penggilingan di 

Hollander beater, pembentukan lembaran di mesin Fourdrinier, dilanjutkan dengan pengeringan sinat matahari 
dan calendering; II = Setelah tahap pekerjaan I, dilakukan pemotongan dan pengepakan; 

2)  Sebelum pengeringan sinar matahari, lembaran karton berukuran 96 cm x 71 cm; sesudah pengeringan sinar 
matahari, ukuran karton tidak mengalami perubahan berarti yaitu 96 cm x 71 cm; 

3)  Sebelum pengeringan sinar matahari, lembaran karton juga berukuran 96 cm x 71 cm; tetapi sesudah 
pengeringan sinar matahari, ukuran karton mengalami perubahan menjadi 90,4 cm x 52 cm, berarti terjadi 
penyusutan linier sebesar 5,83-8,17%.

Tabel 7. Rendemen Lembaran Karton Seni yang Dibuat pada Industri Kecil di Kebumen

No Macam bahan serat
(Kinds of fiber stocks)

Rendemen (Yield), % 1)

I II 2)

1 50% pulp TKS + 50%  SIK 80,30 71,38

2 42,5% pulp TKS + 42,5% SIK + 15% PBP (BSP) 75,05 67,62

3 35% pulp TKS + 35% SIK + 30% PBP 69,91 63,79

Keterangan : 
1) Berdasarkan berat kering keseluruhan keseluruhan bahan serat; I = setelah  pengeringan dan calendering; II = 

Setelah tahap pekerjaan I, dilakukan pemotongan dan pengepakan; 
2) Sebelum memasuki tahap II, yaitu tahap I, lembaran karton berukuran 96 cm x 63 cm; 2) Sesudah tahap II, 

ukuran karton menjadi 87 cm x 56 cm   
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Tabel 8.  Sifat Karton Seni Hasil Percobaan 

No. Sifat
Karton hasil percobaan Karton pembanding

(1) (2) (3) (4)
Karton 

komersial 
*)

Standar
chipboard 

**)

1 Bobot dasar 
(gramatur), g/m2

310,49
(±11,374) 

335,56
(±12,129)

369,16
(±30,065)

519,749
(±31,831) 250-350 375-425

2 Tebal, mm 0,528
(±0,0177)

0,575
(±0,0504)

0,528
(±0,0291)

0,730
(±0,2630) 0,52-0,56

3 Kadar air, % 9,11 
(±1,235)

8,77  
(±0,822)

8,241 
(±0,635)

9,73  
(±2,121) 6-8

4 Kekuatan pecah, 
kgf/cm2

4,413
(±0,9077)

3,2455
(±0,8128)

2,300
(±0,2051)

2,600
(±0,1324)

5 Indeks retak/
pecah, kN/g

1,175
(±2,2469)

0,732
(±0,1458)

0,554
(±0,0677)

0,500
(±0,1312) 1,36 1,060-

1,098

6
Ketahanan 
lingkar (Ring 
crush), kgf

56,44 
(±2,478)

53,19
(±5,478)

39,28 
(±2,478)

36,16 
(±2,1212) 20,76 58-76

7 Indeks ring 
crush

14,06 
(±1,363)

12,79
(±1,751)

10,44
(±1,494)

6,760 
(±1,723)

8
Daya serat air, 
(g/m2)/60 detik 
(seconds)

162,50
(±12,575)

137,46
(±14,278)

128,19
(±15,734)

506,00
(±12,168) 50-300

9 Ply bond (kgf) 200-400

Keterangan: 
1) Dari campuran: pulp TKS 50% + sludge 50%, dengan bahan aditif (kaolin 5%, alum/tawas 2%, perekat tapioka 4%, rosin-

size 2%) 
2) Dari campuran: pulp TKS 42.5% + sludge 42.5% + pulp batang pisang 15%, dengan bahan aditif (sda)
3) Dari campuran: pulp TKS 35% + sludge 35% + pulp batang pisang 30%, dengan bahan aditif (sda) 
4) Karton produksi innustri rakyat (skala kecil) dari campuran kertas bekas 50%) + sludge 50%, tanpa aditif 
1), 2), 3), dan 4) rata-rata dari 5 ulangan; angka dalam kurung = simpangan baku
*) Anonim (2003)
**) Standar PT Kertas Daya Sempurna Cellulosatama, Bekasi (Jawa Barat)

Tabel 9.  Proporsi Campuran Pulp untuk Kertas Bungkus

Kode
campuran

Proporsi campuran bahan serat (%)

Pulp terentang Pulp jabon Pulp sengon Sludge Pulp serat daun nenas
A 100 0 0 0 0
B 0 100 0 0 0
C 50 50 0 0 0
D 40 40 0 0 20
E 20 20 40 0 20
F 20 20 0 40 20
G 20 20 20 20 20

*) Proporsi campuran berdasarkan berat kering oven masing-masing bahan serat pulp/sludge
**) Sludge sebelum digunakan untuk campuran, terlebih dulu dibersihkan secara mekanis dari benda asing seperti 

pasir, logam, dan bahan asing lainnya, dan selanjutnya dicuci bersih
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3. Karakteristik Kertas 

Penggunaan sludge hingga porsi 40% (yaitu 
pada komposisi pulp terentang 20%, pulp 
jabon 20%, sludge 40%, dan serat daun nenas 
20%) cenderung secara nyata menurunkan 
gramatur dan sifat kekuatan lembaran pulp. 
Hal ini dapat dimengerti karena pada sludge 
terdapat komponen serat berukuran pendek, 

terfragmetasi, dan terdapat bahan bukan serat 
(Maybee, 1999; Komarayati et al., 2008). 
Penggunaan sludge yang paling baik untuk 
campuran tersebut adalah pada porsi 20%, yaitu 
pada komposisi pulp terentang (20%), pulp 
jabon (20%), pulp sengon (20%), sludge (20%), 
dan pulp serat daun nenas (20%) ternyata 
menghasilkan lembaran pulp yang baik untuk 
kertas bungkus.  

Tabel  10.   Sifat Kertas Bungkus Hasil Percoban

Sifat *) Aspek
Macam Lembaran Pulp Untuk Kertas Bungkus Pembanding

 KA B C D E F G

Gramatur, g/
m2

M 57,1 64,0 64,7 63,5 63,6 47,7 56,1 72,7±1,2
G B A A A A C B >A
S 3 4 4 4 4 2 3 >4

Derajat 
kecerahan, % 
GE 

M 31,07 28,59 30,36 32,71 35,53 27,21 31,72 23,07±0,57
G B B B B A C B <C
S 3 3 3 3 4 2 3 <2

Opasitas, %
M 98,99 99,60 99,62 99,64 99,41 99,24 99,33 99,66±0,14
G A A A A A A A A
S 4 4 4 4 4 4 4 4

Indeks retak, 
kN/g

M 0,72 0,64 0,67 0,83 1,77 0,92 0,75 1,82±0,23
G C D D B A B C >A
S 2 1 1 3 4 3 2 >4

Indeks tarik, 
Nm/g

M 15,53 11,76 12,21 24,56 34,88 18,74 26,13 51,82±5,06
G D D D B A C B >A
S 1 1 1 3 4 2 3 >4

Indeks sobek,  
mN.m2/g

M 1,54 1,34 1,72 5,99 5,43 6,01 5,86 6,76±0,31
G C C C B B A B >A
S 2 2 2 3 3 4 3 >4

Daya serap 
air, (g/m2)/60 
detik

M 14,4 15,3 13,2 12,7 13,1 12,6 10,0 1,4±0,4
G A A A B A B C <C
S 2 2 2 3 2 3 4 >4

Tebal, mm
M 0,1993 0,1310 0,2172 0,2237 0,1914 0,2356 0,1956 0,129±0,03
G B C A A B A B <C
S 3 4 2 2 3 2 3 >4

TS 20 21 19 25 28 22 25

Keterangan: 
A = 100%T + 0%L + 0%S + 0%N;   
B = 100%J + 0%L + 0%S + 0%N;  
C = (50%T + 50%J) + 0%L   + 0%S + 0%N;  
D = (40%T+40%J) + 0%L + 0%S + 20%N;  
E = (20%T + 20%J) + 40%L + 0%S + 20%N;  
F  = (20%T + 20%J) + 0%L + 40%S + 20% N;     
G =  (20%T + 20%J) + 20%L + 20%S + 20% N;  
(T = pulp kayu terentang; J = pulp kayu jabon; L = pulp kayu sengon; S = sludge; N = pulp serat daun nenas) 
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Kalau dibandingkan dengan sifat kekuatan 
kertas bungkus komersial (indeks retak 
1,82±0,23 kPam2.g; indeks tarik 51,82±5,06 
Nm/g; dan indeks sobek 6,76±0,31 mN.m2/g), 
ternyata semua sifat kekuatan lembaran pulp 
hasil percobaan yang termasuk baik untuk kertas 
bungkus, tidak terlalu jauh di bawah sifat kertas 
bungkus tersebut (yaitu indeks retak 0,75-1,77 
kPam2.g; indeks tarik 26,13-34,88 Nm/g; dan 
indeks sobek 5,43-5,86 mN.m2/g), bahkan dalam 
hal derajat kecerahan lebih tinggi dan derajat 
opasitas tidak berbeda nyata (99,33-99,41 vs. 
99,66±0,14). Lebih unggulnya sifat kertas 
bungkus komersial disebabkan kertas tersebut 
sudah mengalami laminasi, sehingga ikut pula 
mempertinggi tebal, gramatur, sifat kekuatan, 
dan ketahanan terhadap absoprsi air (daya serap 
air sangat rendah). 

KESIMPULAN

1. Rendemen karton dari pulp TKS (100%) 
dan campuran pulp TKS-sludge industri 
pulp(50% : 50%)) masih dalam selang 
rendemen yang umum diperoleh pada 
industri karton rakyat / skala kecil (75-
85%). Sifat fisik dan kekuatan karton dari 
campuran pulp TKS-sludge (50% : 50%), 
sedikit lebih rendah dibandingkan sifat asal 
pulp TKS 100% (dengan jenis dan jumlah 
bahan aditif yang sama), tetapi masih lebih 
baik dibanding sifat karton produksi industri 
rakyat  Sifat fisik/kekuatan karton dari 
campuran pulp TKS –sludge industri pulp 
(50% : 50%) tersebut  mendekati persyaratan 
karton komersial dan standard chipboard. 
Penggunaan campuran pulp TKS dan sludge 
industri pulp berindikasi layak teknis sebagai 
bahan baku alternatif/pengganti pada industri 
karton rakyat (skala kecil) yang dewasa ini 
menggunakan campuran kertas bekas dan 
sludge industri kertas.

2. Percobaan yang dilakukan di industri karton 
rakyat (skala kecil) menunjukkan semakin 
tinggi porsi pulp batang pisang (hingga 
30%) yang ditambahkan pada campuran 
pulp TKS 50% dan sludge industri kertas 
50%, cenderung meningkatkan gramatur, 
tebal; dan menurunkan kadar air dan daya 
serap air lembaran karton seni.  Sebaliknya 
hal tersebut cenderung menurunkan sifat 
kekuatan karton (khususnya indeks ring 
crush dan indeks retak/pecah).  Sifat 

fisik dan kekuatan karton seni secara 
keseluruhan lebih baik atau menyamai sifat 
karton pembanding (dari campuran kertas 
berkas 50% dan sludge 50%, tanpa aditif).  
Penambahan pulp batang pisang ambon 
hingga 15% pada campuran pulp TKS 
dan sludge menghasilkan lembaran karton 
dengan sifat masih memenuhi persyaratan 
karton komersial dan standar chipboard.                  

3. Sifat lembaran pulp, komposisi campuran 
bahan serat yang paling baik diolah menjadi 
lembaran pulp untuk kertas bungkus adalah 
lembaran yang dibentuk dengan komposisi 
campuran pulp kayu terentang (20%), pulp 
kayu jabon (20%), pulp kayu sengon (40%), 
pulp serat daun nenas (20%), dan sludge (0%; 
atau tanpa sludge) menunjukkan nilai sifat 
fisik, kekuatan, dan optik optimum. Hasil 
percobaan pembuatan lembaran pulp untuk 
kertas bungkus yang cukup prospektif perlu 
ditindaklanjuti, karena dapat memanfaatkan 
jenis kayu dari tumbuhan pionir (jabon dan 
terentang), limbah pembalakan kayu hutan 
tanaman (sengon), sludge industri pulp/
kertas, dan serat daun nenas sebagai produk 
samping pemanenan buah nenas.

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Bila ingin memanfaatkan sludge, maka 
porsi sebesar 20% bisa ditolerir yaitu pada 
komposisi campuran: pulp terentang (20%), 
pulp jabon (20%), pulp sengon (20%), sludge 
(20%), dan pulp serat daun nenas (20%).  

2. Agar sifat lembaran pulp (untuk kertas 
bungkus) bisa menyamai kertas bungkus 
komersial, perlu kiranya ditambahkan 
proses laminasi, dimana pada keadaan 
tertentu laminasi diperlukan, terutama 
pembungkusan  bahan yang rawan terhadap 
kontaminasi bahan racun (dari bahan 
pembungkus sendiri), antara lain untuk 
produk makanan dan minuman

3. Hasil yang prospektif dari percobaan 
pemanfaatan TKS, sludge industri kertas, 
batang pisang, kayu jenis pohon pionir, 
limbah pembalakan kayu hutan tanaman, 
serat daun nenas menjadi kertas diharapkan 
memberi dampak positif dalam usaha 
mengurangi ketergantungan bahan baku 
konvensional (khususnya kayu hutan alam) 
untuk kertas tersebut.  
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EKSPLORASI KARAKTERISTIK SERAT YANG BERPOTENSI 
SEBAGAI BAHAN PENGUAT POLIMER RAMAH LINGKUNGAN

Nanang Masruchin a, Subyakto a

a UPT Balai Litbang Biomaterial LIPI, Jl. Raya Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911

EXPLORING CHARACTERISTICS OF PULP FIBERS AS GREEN POTENTIAL 
OF POLYMER REINFORCING AGENTS

ABSTRACT

Three kinds of pulp fiber i.e kenaf, pineapple and kelapa fibers were characterized as reinforcing 
agents in composite materials to be applied at automotive interior industry. Chemical substances, 
surface compositions as well as morphology of pulp fiber were investigated using TAPPI, FTIR, and 
optical microscopy respectively. From this study, pineapple fiber showed the highest α-cellulose content. 
However, it has the lowest hemicellulose content among them. A lot of fines or external fibrillations are 
presence on both kenaf and pineapple fibers, but it is not presence in the kelapa fiber. Moreover, kelapa 
fiber is shorter than the other two fibers. FTIR analysis had shown quite similar absorption from all 
pulps, except for kelapa fiber due to the remaining lignin on the surface of fiber. The thermal stability of 
pulp fibers was studied using thermogravimetry analysis. 

Key words : pulp fiber, cellulose, characteristics, interface, composite

ABSTRAK

Tiga jenis serat yaitu kenaf, nenas, dan kelapa telah dikarakterisasi sebagai bahan penguat komposit 
yang digunakan di industri interior otomotif. Komponen kimia, komposisi permukaan, dan morfologi 
serat telah diteliti menggunakan metoda TAPPI, FTIR, dan mikroskop optik. Hasil studi menunjukkan 
serat nenas kandungan α-selulosa nya paling tinggi, tetapi hemiselulosanya paling rendah. Fibrilasi 
eksternal dan pembentukan serat halus banyak terjadi pada serat nenas dan kenaf, tetapi tidak terjadi 
pada serat kelapa. Serat kelapa lebih pendek dari kedua serat lainnya. Analisis FTIR menampakkan 
absorpsi yang sama untuk semua serat kecuali serat kelapa akibat sisa lignin pada permukaannya. 
Stabilitas termal serat pulp dipelajari menggunakan analisis termogravimetri. 

Kata kunci: serat pulp, selulosa, karakteristik, antarmuka, komposit

LATAR BELAKANG

Konversi biomasa (biorefinery) untuk 
mendapatkan produk-produk yang bersifat 
terbaharukan, ramah lingkungan serta bernilai 
ekonomis merupakan revolusi dalam bidang 
teknologi pada dekade terakhir. Teknologi tersebut 
dimanfaatkan untuk mengolah biomasa menjadi 
sumber energi, sumber bahan-bahan kimia dan 
turunannya serta sumber material baru[1,2]. 
Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi 
biomasa yang melimpah, dituntut untuk dapat 
memanfaatkan teknologi tersebut semaksimal 
mungkin. Salah satu teknologi berbasis ramah 
lingkungan dengan memanfaatkan biomasa 
(senyawa lignoselulosa) adalah komposit polimer 
berpenguat serat alam.

Aplikasi produk tersebut antara lain adalah 
sebagai substitusi filler konvensional seperti serat 
gelas dan serat karbon, dimana filler ini cenderung 
bersifat tidak ramah lingkungan dan berbiaya 
tinggi[3]. Faraq[4] melakukan studi seleksi 
material terhadap komponen interior atomotif 
dengan mempergunakan dua metode kuantitatif, 
yaitu perfomance cost index dan compound 
objective function. Seleksi material ini ditujukan 
untuk mensubstitusi material interior yang terbuat 
dari polimer polivinil klorida (PVC) dengan 
beberapa kandidat material seperti polipropilene 
(PP) berpenguat serat gelas, epoxy berpenguat 
serat karbon, PP berpenguat serat alam (flax, hemp 
dan jute) serta material lain seperti kayu dan cork. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa komposit 
PP+serat alam (flax, hemp dan jute) memberikan 
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perfomance yang sama (lebih tinggi) jika 
dibandingkan dengan PVC dan dengan total cost 
yang lebih rendah, sehingga jika proses substitusi 
ditujukan dengan pertimbangan ekonomis maka 
ketiga material komposit serat alam tersebut 
dapat dipergunakan untuk mensubstitusi PVC. 
Sebaliknya, jika proses substitusi ditujukan 
untuk meningkatkan perfomance dan estetika 
dengan mengesampingkan faktor cost maka 
komposit serat karbon, kayu dan cork menjadi 
kandidat utama dalam seleksi material tersebut. 
Sedangkan komposit PP+serat gelas memberikan 
nilai perfomance yang lebih rendah dari PVC 
dengan cost yang lebih mahal. Senada dengan 
penelitian diatas, perkembangan dalam industri 
manufaktur otomotif membuktikan bahwa 
pemakaian komposit berbasis lignoselulosa terus 
mengalami peningkatan[5-7].

Dorongan utama perkembangan tersebut 
adalah upaya untuk mengurangi emisi gas buang 
yang berakibat pada pemanasan global serta 
faktor lingkungan lain seperti penanggulangan 
limbah material setelah masa akhir umur 
material tersebut. Uni Eropa juga menerapkan 
regulasi yang tertuang dalam European Union’s 
Directive on end-life of vehicles/ELVs, dimana 
menuju tahun 2015 semua kendaraan baru harus 
memakai material yang 95% dapat di daur ulang, 
dan atau 85% material yang digunakan haruslah 
dapat di-recycle Salah satu metode recycling 
adalah dengan proses pembakaran (insenerasi), 
yang ditujukan untuk recovery energi, dimana 
emisi gas hasil pembakaran yang dihasilkan tidak 
diperkenankan mengandung zat-zat berbahaya 
terhadap lingkungan[5,8].

Oleh karena itu, pemahaman mengenai sifat 
fisik dan kimia serat alam sebagai penguat  
dalam polimer mutlak di ketahui untuk dapat 
meningkatkan performa material komposit 
yang dihasilkan[6]. Pengaruh penurunan kadar 
ekstraktif serat alam diketahui dapat meningkatkan 
kekuatan pada komposit serbuk kayu dengan 
PP[9]. Reddy et.al [10] berhasil melakukan 
proses delignifikasi dengan proses sulfonasi 
dengan tanpa mempengaruhi nilai breaking 
tenacity serat kenaf. Lebih lanjut, penelitian 
tersebut membuktikan bahwa penghilangan 
lignin dapat meningkatkan ketahanan terhadap 
panas serta pemaparan cahaya xenon jika 
dibandingkan dengan serat tanpa perlakuan. 
Struktur kristal dari serat alam akibat proses 
pulping di pelajari oleh Gumuskaya et.al[11]. 
Kemampuan nukleasi (pembentukan kristal) 

polimer diketahui dipengaruhi oleh topografi 
serta struktur kimia pulp sulfite[12]. Pada kajian 
ini ditujukan untuk ekplorasi sifat fisik dan kimia 
dari tiga jenis serat alam non kayu yang potensial 
sebagai filler dalam polimer dengan melakukan 
proses pulping. Proses pulping ditujukan 
untuk memperoleh keseragaman dimensi serta 
modifikasi struktur kimiawi permukaan serat. 
Komponen kimia serat hasil pulping dianalisa 
dengan menggunakan standar TAPPI sedangkan 
struktur morfologi serat ditunjukkan dengan 
analisa gambar dari mikroskop optik dan SEM. 
Analisa lebih lanjut terhadap gugus fungsional 
pada masing-masing serat dilakukan dengan 
menggunakan FTIR. Dari penelitian ini diketahui 
bahwa kandungan hemiselulosa pulp serat nanas 
dan diameter-nya lebih rendah jika dibandingkan 
serat kelapa dan kenaf. Disamping itu, pulp serat 
kelapa mengandung lignin dalam jumlah yang 
masih tinggi. 

Bahan dan Metode

Tiga macam serat alam yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah serat kelapa, 
diperoleh dari sentra industri olahan sabut kelapa 
di Sukabumi, serat kenaf diperoleh dari PT  Abadi 
Barindo Autotech (ABA), Pasuruan. Sedangkan, 
serat nanas diperoleh dari sentra olahan serat 
nanas di Subang. Bahan-bahan kimia untuk 
proses pulping dipergunakan dalam skala teknis 
sesuai yang tersedia di pasaran.

Proses Pulping Serat Alam (Serat Kelapa, 
Kenaf dan Nanas)

Metode, komposisi kimia serta suhu 
pemasakan untuk masing-masing serat alam 
dapat dilihat pada Table 1. Serat alam dalam 
kondisi kering mula-mula di potong dengan 
ukuran 3-5 cm. Serat kenaf dan nanas kemudian 
diproses dengan metoda soda, sedangkan serat 
kelapa diproses menggunakan metoda kraft, hal 
ini disebabkan kandungan lignin awal bahan baku 
serat kelapa yang cukup tinggi[6]. Serat hasil 
proses pemasakan kemudian difibrilasi dengan 
mempergunakan disc refiner dengan jumlah 
siklus total sebanyak 8 kali. Pulp yang dihasilkan 
kemudian disaring dan di peras  hingga kadar air 
80-90% untuk kemudian disimpan dalam chiller 
(4-8oC). Pulp ini kemudian dianalisa kimia, 
morfologi dan uji kandungan gugus fungsional 
menggunakan FTIR.
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Analisa Kimia

Kandungan komponen kimia dari ke-tiga 
jenis serat hasil proses pulping, dianalisa dengan  
menggunakan standar TAPPI, sebagai berikut:

Tabel 2. Standard uji komponen kimia 

Komponen Standard 

Extractives TAPPI TM T204 OS76

Klason lignin TAPPI TM T222 OM88

Hemicellulose TAPPI TM T223M 

α-Cellulose TAPPI TM T203 OM88

Analisa FTIR

Gugus fungsi dari masing-masing pulp 
dianalisa dengan alat FTIR tipe Bruker Tensor 
37, dengan sumber cahaya middle infrared 
(MIR) dan detektor menggunakan DLATGS.  
Sebelumnya pulp dihancurkan hingga diperoleh 
serbuk, kemudian dibuat pelet dengan KBr. Pelet 
dianalisa pada range panjang gelombang antara 
4000-400 cm-1 dengan kuantitas scan adalah 32 
scan pada resolusi 4 cm-1.

Struktur Morfologi

Karakteristik morfologis serat hasil proses 
pulping, meliputi penampakan fisik (bentuk), 
fibrilasi serta diameter dianalisa dengan 
menggunakan Optical Microscopy NIKON 
Eclipse 80i. Diameter serat pulp dianalisa 

dari gambar optik yang dihasilkan dengan 
menggunakan software Motic Images Plus 2.0. 
SEM JEOL JSM 5310 LV dipergunakan lebih 
lanjut untuk analisa permukaan serat hasil proses 
pulping. Sampel serat di lapisi dengan emas 
terlebih dahulu dengan sputter canter kemudian 
analisa dilakukan pada voltase 20kV. 

Hasil dan Pembahasan

Kandungan Kimia Serat Pulp

Komponen kimia utama dari ke-tiga jenis serat 
alam disajikan dalam bentuk diagram batang, 
seperti yang terlihat pada Gambar  1. Fiber 
cell wall terdiri atas komponen selulosa, lignin, 
hemiselulosa dan ekstraktif. Dimana energi 
bebas permukaan (γ) dari serat alam merupakan 
kombinasi dari energi bebas masing-masing 
komponen tersebut[13].

(a)

Tabel 1.  Kondisi Proses Pulping 

Serat Metode Kondisi Pulping Suhu 

Kelapa Kraft alkali aktif18% 1,5 jam mencapai 165oC, kemudian pada  
165oC 2,5 jamsulfiditas 30%

larutan : bahan baku = 4:1

Kenaf Soda alkali aktif, 17% 1,5 jam  mencapai 170oC, kemudian pada  
larutan : bahan baku = 4:1 170oC 1,5 jam 

Pineapple Soda alkali aktif, 10% 2 jam mencapai  160oC, pada 

larutan : bahan baku = 4:1 160oC 1,5 jam 
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(b)

(c)

(d)

Gambar 1. Komposisi Kimia (%) dari Ketiga 
Serat Pulp. (a) Extractives, (b) Lignin, (c) 

Hemicellulose and (d) Cellulose

Kandungan ekstraktif dari ketiga jenis pulp 
berkisar antara 0,5-1,2%, gambar 1a. Jika 
dibandingkan dengan komponen kimia lain, 
kuantitas ekstraktif menunjukkan persentase 
terendah. Ekstraktif merupakan senyawa 
hidrofobik yang tersusun atas senyawa rantai 
dengan berat molekul rendah, proses perlakuan 
panas seperti ekstrusi pada suhu 170oC diketahui 

akan dapat menyebabkan pergerakan komponen 
ekstraktif kepermukaan serat dan akan 
menghasilkan ikatan antar fasa matrik dan serat 
yang lemah. Serat kenaf memiliki ekstraktif yang 
paling rendah jika dibandingkan dengan serat 
lain. Liu et.al [13]menyatakan bahwa penurunan 
kadar ekstraktif dapat meningkatkan energi 
bebas dispersi (γd) sehingga dapat meningkatkan 
keasaman (acidity) dan kebasaan (basicity) 
permukaan serat alam. Dimana, perbedaan asam-
basa ini dapat menimbulkan daya perekatan antara 
serat alam (filler) dengan polimer[14]. Komponen 
kimia berikutnya adalah lignin, sesuai dengan 
ekspektasi bahwa serat kelapa memberikan kadar 
lignin yang paling tinggi diikuti serat kenaf 
dan serat nanas , gambar 1b. Pada penelitian 
Reddy et.al[10], penurunan jumlah lignin dapat 
menurunkan daya ulur dari fiber bundle  serat 
kenaf, akibat terbentuknya perusakan ikatan antar 
single fiber. Filler dengan daya ulur yang tinggi 
diharapkan dapat menghasilkan komposit dengan 
nilai kuat impak yang bagus. Pada penelitian ini, 
proses pulping menghasilkan filler yang berbentuk 
single fiber. Selain itu, kandungan lignin juga 
mempengaruhi stabilitas panas dari serat alam. 
Dengan prosentase seperti pada gambar 1b. maka 
kemungkinan, serat kelapa memiliki kekuatan 
serat yang rendah pada saat serat mengalami 
perlakuan panas[10]. Selanjutnya pada Figure 1c, 
dapat dilihat persentase komponen kimiawi dari 
hemiselulosa. Hal yang sangat menarik adalah 
kadar hemiselulosa serat nanas yang sangat 
rendah, yaitu dibawah 0.5% jika dibandingkan 
dengan serat lainnya. Pada proses fibrilasi serat 
nanas  dengan mempergunakan disc refiner 
terdapat cukup kendala, yaitu kesulitan  pada 
waktu diproses (pada penelitian ini tidak dilakukan 
pencatatan energi untuk proses refining, namun 
dari proses ini dapat diketahui bahwa energi 
untuk memproduksi serat nanas lebih tinggi jika 
dibandingkan secara berturut dengan serat kenaf 
dan serat kelapa). Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Gumuskaya et.al[15], yang 
menyimpulkan bahwa kandungan hemiselulosa 
yang rendah pada serat hemp serta kristalinitas 
yang tinggi menurunkan daya swelling serat pulp 
sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses 
defibrilasi. Lebih lanjut dengan kandungan 
hemiselulosa pada pulp, peningkatan kandungan 
hemiselulosa dapat meningkatkan kekuatan serat 
pulp[16], hal ini disebabkan oleh peningkatan 
transfer tegangan antara fase amorf (hemiselulosa) 
dengan fase kristal (selulosa). 
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Menurut Iwamoto et.al[17] kandungan 
hemiselulosa yang tinggi sangat dibutuhkan 
untuk mempermudah proses sehingga 
dihasilkan selulosa dalam skala nano 
mencapai 10-20 nm. Komponen kimia terakhir 
adalah selulosa,  gambar 1d. Sesuai dengan 
ekspektasi, kandungan pulp nanas mempunyai 
selulosa yang paling tinggi. Diketahui bahwa, 
kekuatan serat alam sangat dipengaruhi oleh 
faktor kandungan selulosa, derajat polimerisasi 
selulosa serta sudut mikrofibril (orientasi 
selulosa) dalam single fiber[18]. Akhirnya, dari 
kandungan komponen kimia ke-tiga jenis pulp 
ini diketahui bahwa serat kenaf adalah serat 
dengan kandungan selulosa, hemiselulosa yang 
relatif tinggi dan dengan kandungan lignin serta 
ektraktif yang relatif rendah. Diharapkan serat 
ini potensial dipergunakan sebagai penguat 
dalam matrik polimer jika dibandingkan 
dengan serat kelapa dan serat nanas.

Spektrum Infra-red

Analisa IR terhadap hasil proses pulping 
ditujukan sebagai analisa kualitatif gugus  
fungsional dari masing-masing serat alam. 
Spektrum hasil uji IR disajikan pada gambar 
2. yang menunjukkan bahwa spektrum ketiga 

jenis serat pulp memberikan serapan energi 
pada panjang gelombang yang relatif sama 
(identik). Khusus untuk serat pulp kelapa, 
muncul serapan pada panjang gelombang 1280 
cm-1 yang merupakan spektrum dari gugus 
regangan C-O yang menunjukkan adanya 
gugus phenol (kandungan lignin yang masih 
tinggi), sedangkan untuk serat pulp kenaf dan 
nanas pada panjang gelombang tersebut tidak 
muncul. Rangkuman panjang gelombang, 
gugus fungsi dan kompoen kimia dari hasil uji 
FTIR disajikan pada Table 3. Secara umum, 
serapan panjang gelombang pada 3400 cm-1 
menunjukkan gugus regang OH. Serapan pada 
2904 cm-1 merupakan serapan rantai lurus 
C-H, sedangkan pada panjang gelombang 1430 
cm-1 merupakan gugus metoksil. Regangan 
C-O-C sebagai ciri ikatan rantai pada selulosa 
muncul pada serapan 1058 cm-1[19]. Beberapa 
gugus reaktif pada fasa amorf seperti pada 
hemiselulosa dan lignin lebih mudah untuk 
mendapatkan perlakuan kimiawi, seperti proses 
asetilasi (substitusi gugus -OH dengan -CH3) 
yang bertujuan untuk menurunkan daya serap 
air dari serat alam[20], sehingga secara umum 
dapat dikatakan semakin tinggi kandungan 
hemiselulosa dan lignin  maka derajat asetilasi 
dapat ditingkatkan.

Gambar 2. Spektrum Infra Merah dari Ketiga Serat Pulp 
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Struktur morfologi

Analisa morfologi dari serat kelapa, kenaf 
dan nanas hasil proses pulping dapat dilihat pada 
gambar 3 (hasil gambar dari mikroskop optik) 
dan gambar 4 (hasil gambar dari SEM). Serat 
kelapa memiliki diameter (D) berkisar 20-27 
μm sedangkan serat kenaf berkisar 10-20 μm 
dan serat nanas memiliki diameter lebih rendah 
yaitu berkisar 3-7 μm. Serat kelapa memiliki 
kisaran panjang serat yang lebih pendek jika 
dibandingkan dengan dua serat lainnya, gambar 
3a. Pada serat kenaf tampak bahwa proses refining 
menyebabkan perpatahan, hal ini ditunjukkan 
hilangnya bagian ujung dari beberapa serat 
kenaf, dimana pada serat lain bagian runcing 
dari serat masih tampak utuh, gambar 3b. Lebih 
lanjut dengan gambar 3b, proses fibrilasi pada 
permukaan serat nampak terjadi pada serat kenaf, 
begitu juga pada serat nanas, dapat dilihat pada 
gambar 3c. Berbeda dengan pulp dari serat kelapa, 
proses refining tidak menyebabkan fibrilasi pada 

permukaan serat. Hasil ini diperkuat dengan 
gambar dari hasil proses SEM, lihat gambar 4a, b 
dan c. Perbedaan dari struktur morfologi masing-
masing serat akan mempengaruhi pemanfaatan 
serat alam sebagai penguat dalam komposit 
polimer. Kekuatan mekanis komposit sangat 
ditentukan oleh panjang kritis (lc) dari serat 
penguatnya, dibutuhkan serat dengan panjang 
melebihi panjang kritis (l > lc) untuk mendapatkan 
komposit dengan perfoma yang lebih baik[21]. 
Lebih lanjut, peningkatan nilai aspect ratio (l/D) 
akan dapat meningkatkan performa mekanis 
dari komposit yang dihasilkan. Disamping hal 
tersebut diatas, proses fibrilasi mekanis pada 
permukaan serat diketahui dapat meningkatkan 
laju nukleasi pada pembentukan transkristalisasi 
pada pembekuan lelehan polimer[12]. Dimana, 
fine yang terbentuk berfungsi sebagai nucleating 
sites, yang menginisiasi pembentukan kristal pada 
polimer. Pembahasan mendalam pembentukan 
transkristalisasi dan pengaruhnya dibahas pada 
daftar pustaka [22].

Tabel 3. Spektroskopi Infra Merah dari Ketiga Serat Pulp 

Wave number 
(cm-1)[19]

Kelapa
Pulp

Kenaf
Pulp

Pineapple
Pulp

Functional
groups Compounds

3600 – 3000 3428 3415 3402 OH-stretching Acid, methanol

2860 – 2970 2920 2901 2904 C-Hn stretching Aliphatic
1700 – 1730,
1510 – 1560 1560 - - C=O stretching Ketone and carbonyl

1632 1635 1643 1629 C=C Benzene stretching range

1470 – 1430 1425 1431 1429 O-CH3 Methoxyl-O-CH3

1215 1280 - - C-O stretching Phenol

1170, 1082 1164, 
1058 1058 1059 C-O-C stretching Pyranose ring skeletal

700-900 896 896 897 C-H Aromatic hydrogen

       
(a)                                                          (b)                                                    (c)

 
Gambar 3. Mikroskop Optik dari Ketiga Jenis Serat Pulp. (a)  Kelapa (b) Kenaf dan (c)  Pulp Nenas 
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Gambar 4.  Gambar SEM dari Ketiga Serat Pulp  (a) Kelapa (b) Kenaf and (c)  Pulp Nenas

a b

c

KESIMPULAN

Proses pulping terhadap serat alam dilakukan 
untuk memperoleh keseragaman dimensi, seperti 
halnya dengan kekuatan dan keseragaman dimensi 
dari serat konvensional. Dari proses ini diketahui 
bahwa serat pulp nanas memiliki kandungan 
hemiselulosa terendah, sedangkan serat pulp 
kelapa memiliki kandungan lignin yang paling 
tinggi, hal ini didukung pula dengan analisa FTIR. 
Selain itu dari observasi dengan mikroskop optik 
dan SEM, didapatkan bahwa serat kenaf dan nanas 
dapat terfibrilasi, namun tidak demikian halnya 
untuk serat kelapa. Diameter serat kelapa lebih 
besar jika dibandingkan dengan serat pulp kenaf 
dan pulp nanas. Dari analisa kandungan kimia 
dan morfologi tersebut maka, serat pulp kenaf 
memiliki potensi lebih sebagai bahan penguat 
dalam matrik polimer dibandingkan dengan 
serat pulp nanas maupun serat pulp kelapa. 
Analisa struktur kristal serat pulp dan pengaruh 
komposisi kimiawi terhadap perlakuan panas 
akan disampaikan pada paper kami selanjutnya.
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PENELITIAN PEMBUATAN SERAT BERUKURAN NANO DARI PULP 
TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN PROSES MEKANIS
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Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871

NANO FIBER MANUFACTURING FROM MECHANICAL PULP 
OF EMPTY FRUIT BUNCHES OF PALM OIL

ABSTRACT

Indonesia has oil palm plantation area of more than 7.9 million hectares, the largest palm oil 
producer in the world. Empty Fruit Bunches of Palm Oil (EFBPO) is one of the palm oil industrial 
wastes which is available in a huge quantities. This study developed the manufacturing of nano fibers 
from oil palm empty fruit bunches by mechanical fibrillation process using refiner, ultra turrax, and 
ultrasonic. In the use of refiner, ultra turrax and ultrasonic, the process parameters such as number of 
cycles, processing time, as well as other parameters were varied. Unbleached and bleached pulps of 
oil palm empty fruit bunches were used in this study. Fiber characterization was performed by SEM 
(Scanning Electron Microscope) to see the fiber morphology. From a mechanical process, the micro 
fibrils cellulose fibers with a size below 100 nano was obtained.

Key words : EFBPO, mechanical treatments, microfibril of cellulose, nano size

ABSTRAK

Indonesia dengan areal tanaman kelapa sawit lebih dari 7,9 juta hektar merupakan produsen 
minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tandan kosong sawit (TKS) merupakan salah satu limbah dari 
industri kelapa sawit yang tersedia dalam jumlah sangat besar. Pada penelitian ini dikembangkan proses 
pembuatan serat nano dari tandan kosong sawit secara mekanis yaitu dengan proses fibrilasi memakai 
alat refiner, ultra turrax, dan ultrasonic. Dalam pemakaian alat refiner, ultra turrax dan ultrasonic, 
divariasikan parameter seperti banyaknya siklus proses, waktu proses, serta parameter lainnya. Pulp 
yang digunakan adalah pulp tandan kosong kelapa sawit yang belum diputihkan dan pulp yang telah 
diputihkan. Karakterisasi serat dilakukan dengan SEM (Scanning Electron Microscope) untuk melihat 
morfologi seratnya. Dari proses mekanis yang dilakukan diperoleh serat mikrofibril selulosa dengan 
ukuran dibawah 100 nano.

Kata kunci: tandan kosong sawit, perlakuan mekanis, mikrofibril selulosa, ukuran nano 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara produsen kelapa 
sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data statistik 
perkebunan luas areal kelapa sawit sekitar 8 juta 
hektar dengan produksi 19,7 juta ton (Dirjenbun, 
2011). Sedangkan menurut Tjahjono (2011) 
perkebunan kelapa sawit yang mencapai luas 
7,8 juta ha dengan area yang matang sekitar 5,3 
juta ha dan produksi CPO 19,8 juta ton maka 
dihasilkan limbah tandan kosong kelapa sawit 
sekitar 22 juta ton per tahun. 

Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit 
merupakan  potensi yang sangat besar sebagai 
agen dalam material komposit. Tandan Kosong 
Kelapa Sawit mengandung 44,4% selulosa, 
30,9% hemiselulosa dan 14,2 % lignin (Fahma et 
al., 2010).  Serat selulosa bisa diuraikan menjadi 
mikrofibril selulosa yang diameter seratnya 
berukuran nano. Serat mikrofibril selulosa yang 
berukuran nano mempunyai kekuatan mekanis 
yang sangat tinggi, sehingga berpotensi digunakan 
sebagai bahan baku berbagai industri seperti 
pulp kertas, otomotif, dan lain-lain. Cheng et al. 
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(2010) menyebutkan bahwa natural cellulosic 
fibers, partikel, dan fibril (baik dalam skala mikro 
maupun nano) merupakan bahan pengganti yang 
sangat potensial bagi serat buatan (seperti glass 
dan aramid fibers) yang dapat digunakan sebagai 
reinforcement dan fillers untuk produk-produk 
yang ramah lingkungan. Material berbahan 
dasar selulosa tersebut memiliki keuntungan 
diantaranya adalah dapat diperbarui, murah, 
memiliki densitas rendah, konsumsi energi yang 
juga rendah, memiliki kekuatan dan modulus 
yang tinggi, high sound attenuation, nonabrasive 
serta memiliki permukaan yang reaktif. Serat  
terfibrilasi (dalam skala mikro dan nano) yang 
diisolasi dari serat alam memiliki sifat mekanis 
yang lebih tinggi dibandingkan serat yang 
belum terfibrilasi. Zimmermann et al.( 2004) 
menyebutkan bahwa mikrofibril selulosa kayu 
memiliki modulus elastisitas sekitar 138 - 250 
GPa dan keteguhan tarik lebih dari 0,8 - 10 GPa.

Proses memperoleh serat berukuran nano yang 
paling umum digunakan adalah dengan perlakuan 
kimia dan mekanis. Nakagaito dan Yano (2004) 
melakukan penelitian untuk memperoleh 
nanofiber dari pulp yang dibuat dengan metode 
kraft kemudian menggilingnya dengan refiner 
sebanyak 16 hingga 30 kali putaran. Jonoobi et al. 
(2009) menggunakan kombinasi antara perlakuan 
kimia dan mekanis untuk menghasilkan serat 
nano dari pulp kenaf yang telah diputihkan dan 
belum diputihkan. Hasil uji menunjukkan bahwa 
serat nano yang diperoleh memiliki kristalinitas 
dan thermal stability yang lebih tinggi daripada 
serat sebelum perlakuan. 

Pada penelitian ini akan dilakukan proses 
pembuatan serat nano dengan kombinasi 
perlakuan kimia dan mekanis menggunakan alat 
disc refiner, ultra turrax dan ultrasonic. 

METODE PENELITIAN

Pembuatan Pulp

Tandan kosong sawit dibuat serpih dengan 
panjang 3-4 cm menggunakan chipper atau 
manual dengan golok. Serpih dikeringkan dengan 
panas sinar matahari untuk memperoleh kadar 
air yang merata dan minimal. Serpih diuji kadar 
airnya sesuai prosedur SNI penentuan kadar 
air untuk serpih. Serpih yang siap untuk dibuat 
pulp, ditimbang 400 gr OD ditambahkan cairan 
pemasak NaOH (AA 19%) dan Na2S (sulfiditas 
30%) dengan ratio larutan pemasak dan serpih 
TKKS 5:1. Selanjutnya dimasukan kedalam 
rotary digester yang berputar dalam udara panas 
suhu 160-170 oC dengan waktu 3,5 jam (terdiri 
dari waktu menuju suhu maksimum  2 jam dan 
waktu pada suju maksimum 1,5 jam). Setelah 
3,5 jam digester didinginkan selama 0.5 – 1 jam 
dalam air, kemudian digester dibuka dan pulp 
hasil pemasakan di cuci,  di refiner dan disaring 
menggunakan jhonson screen. 

Dari tahap ini diperoleh rendemen pulp  total, 
rendemen tersaring dan reject pulp. Tingkat 
kematangan pulp dianalisa dengan pengujian 
Kappa Number (KN). Pulp TKKS belum putih  
yang dihasilkan selanjutnya diputihkan dengan 
proses pemutihan tahapan CEH (Cholinasi-
Extraksi-Hypo). 

Proses pembuatan serat berukuran nano 
dari pulp tandan kosong kelapa sawit  secara 
mekanis dilakukan menggunakan alat disc 
refiner, ultra turrax dan ultrasonic. ditunjukkan 
pada gambar 1. Pengamatan hasil perlakuan 
untuk mengetahui diameter serat dilakukan 
dengan mikroskop cahaya dan scanning electron 
microscope (SEM). 

Gambar 1. Pulp TKKS. (A) Putih/Bleached (B) Belum Putih /Unbleached

a b
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Proses dengan Disc Refiner

Pulp tandan kosong kelapa sawit yang belum 
dan sudah diputihkan masing-masing ditimbang 
sebanyak 20 gram kemudian direndam dalam 
1000 ml air. Hasil perendaman diencerkan dalam 
4000 ml air. Selanjutnya campuran digiling 
dengan disc refiner sebanyak 30 kali putaran.

Proses dengan Ultrasonic (Labsonic®P)

Seribu ml larutan pulp yang telah digiling 
dengan disc refiner ditempatkan dalam gelas 
ukur. Larutan tersebut kemudian diproses 
menggunakan alat ultrasonic  untuk waktu 30 
dan 60 menit pada amplitudo 50%.

Gambar 2. Alat Ultrasonic

Gambar 3. Alat Ultraturrax

Proses dengan Ultraturrax (Ultraturrax IKA 
T25)

Seratus ml larutan pulp setelah disc refiner 
diencerkan dalam 400 ml aquades kemudian 
diproses dengan ultraturrax selama 15, 30, 45 
dan 60 menit pada kecepatan 24.000 rpm.

Pengamatan Morfologis

Pengamatan morfologis dilakukan dengan 
mikroskop cahaya (Microscope Nikon Eclipse 
80i  with 100x magnification) dan mikroskop 
elektron (Carl Zeiss EVO 50). Persiapan untuk 
pengamatan dengan mikroskop cahaya dilakukan 
dengan cara mengambil sedikit sampel larutan 
dan meletakkannya di kaca preparat kemudian  
menutupnya dengan kaca penutup. Preparat 
dikeringkan dalam oven suhu 40°C selama 3 
jam. Setelah itu preparat siap untuk diamati. 
Persiapan untuk pengamatan dengan SEM adalah 
dengan meneteskan sampel larutan pada stub, 
kemudian membiarkannya hingga kering udara, 
sampel yang telah melekat pada stub kemudian 
diletakkan pada stub holder untuk dilapisi dengan 
emas. Setelah itu sampel siap untuk diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 
gambar sebagai berikut. Gambar 4. menunjukkan 
cairan pulp putih yang telah digiling dengan disc 
refiner dan perlakuan dengan ultrasonic selama 
60 menit. Dari gambar dapat dilihat adanya dua 
lapisan pada botol, lapisan bawah adalah endapan 
serat. Endapan atau lapisan serat mengalami 
peningkatan setelah perlakuan ultrasonic selama 
30 menit dan tidak mengalami peningkatan lagi 
setelah 45 dan 60 menit perlakuan.  Hasil ini sama 
seperti yang dilakukan oleh Frone et al. (2011) 
yang menyebutkan bahwa adanya lapisan keruh 
yang berupa endapan serat memberikan indikasi 
yang kuat  terhadap selulosa nanofiber. 

Gambar 4. Larutan Pulp TKKS Putih hasil 
Refiner 30 kali dan Perlakuan Ultrasonic (B0) 
0 menit (B1) 15 menit (B2) 30 menit (B3) 45 

menit dan (B4) 60 menit.
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Gambar 5. Larutan pulp TKKS  belum Putih 
hasil Refiner 30 kali dan Perlakuan Ultrasonic 

(UB0) 0 menit (UB1) 15 menit (UB2) 30 menit 
(UB3) 45 menit dan (UB4) 60 menit.

Gambar 5. yang merupakan hasil dari pulp 
belum putih menunjukkan hasil yang berbeda 
dengan pulp putih. Endapan pada larutan sebelum 
perlakuan ultrasonic lebih banyak dibandingkam 
larutan yang telah diberi perlakuan. Setelah  
perlakuan selama 15 dan 30 menit endapan 
mengalami penurunan namun terjadi peningkatan 
setelah perlakuan 45 dan 60 menit ultrasonic. 
Dapat dilihat perbedaan hasil larutan antara pulp 
putih dan belum putih setelah perlakuan. Hal 
ini dapat disebabkan karena proses pemutihan 
yang tujuan utamanya adalah menghilangkan 
lignin, mengakibatkan pulp putih lebih banyak 
mengandung selulosa. Pada pulp belum putih, 
lignin yang mengikat selulosa masih banyak 
sehingga perlakuan yang diberikan belum mampu 
memfibrilasi serat selulosa. Proses fibrilasi 
dengan ultrasonic merupakan salah satu cara 
fibrilasi secara mekanis yang memerlukan energi 
rendah dan secara efektif mampu menghasilkan 
serat berukuran nano. Syamani et al. (2010) 
menggunakan proses dengan ultrasonic yang 
dilanjutkan dengan perlakuan ultraturrax dan 
homogenizer untuk memproduksi serat berukuran 
nano dari pulp putih kayu akasia dan berhasil 
mencapai ukuran 70 nm. Sedangkan Zhao et al. 
(2007) berhasil memperoleh serat berukuran di 
bawah 100 nm dari berbagai serat alam termasuk 
dari fibroin ulat sutra dan jaring laba-laba. 

Cheng et al. (2010) menyatakan bahwa High-
Intensity Ultrasonication (HIUS) menghasilkan 
kekuatan osilasi yang sangat kuat kemudian 
membentuk kekuatan hidrodinamis dari 
ultrasound sehingga mampu memisahkan serat 
selulosa menjadi berskala mikro hingga nano.  
Ada enam faktor yang berpengaruh selama 

perlakuan dengan ultrasonic, yaitu kekuatan 
ultrasonic (P, %), waktu perlakuan (t, min), suhu 
perlakuan (T), konsentrasi serat (C, %), ukuran 
serat (FS, μm), dan jarak antara probe ultrasonic 
dengan bagian bawah wadah (d, mm), sekitar 
tiga sampai empat faktor dari enam tersebut 
digunakan sebagai parameter untuk mengetahui 
perngaruh HIUS terhadap fibrilasi serat selulosa.  

Pada penelitian ini jarak antara probe 
dengan dasar wadah diukur selebar 4 cm. 
Setelah perlakuan dengan ultasonic larutan uji 
mengalami kenaikan suhu. Suhu akhir setelah 
perlakuan dengan ultrasonic selama 60 menit 
adalah 64°C sedangkan suhu sebelum perlakuan 
adalah 25°C. Kenaikan suhu setelah perlakuan ini 
juga disebutkan oleh Frone et al. (2010) bahwa 
setelah 20 menit perlakuan dengan High Intensity-
Ultrasonication (HIUS) suhu larutan mengalami 
peningkatan menjadi 50°C. Kenaikan suhu 
setelah ultrasonic disebabkan adanya tumbukan 
terus menerus yang sangat kuat dari gelombang 
yang dipancarkan oleh alat. Ultrasonic mampu 
memfibrilasi serat karena adanya kavitasi. 
Gelombang suara yang sangat kuat tersebut 
menghasilkan gelembung-gelembung udara, 
gelembung ini menghantam serat secara terus 
menerus dan kuat sehingga serat akan mengalami 
disintegrasi dan terjadilah fibrilasi.

Proses perlakuan lanjutan dengan ultraturrax 
selama 60 menit setelah perlakuan ultrasonic 60 
menit dilakukan berdasarkan  penelitian yang 
dilakukan oleh Syamani et al. (2010) dimana 
proses tersebut dilakukan  untuk memperoleh 
serat berukuran nano dari pulp kayu akasia 
yang telah diputihkan dan berhasil mendapatkan 
serat dengan ukuran  lebih kecil dari 100 nm. 
Pada proses ultraturrax fibrilasi terjadi karena 
larutan terhisap ke dalam suatu rongga yang 
mampu memutar dengan kuat, pada kondisi ini  
bekerja efek pemotongan dan  tumbukan dengan 
frekuensi yang tinggi. 

Hasil pengamatan dengan mikroskop 
cahaya jelas  menunjukkan bahwa pulp putih 
memberikan gambaran serat yang lebih bersih 
dibandingkan pulp belum putih.  Pada pulp putih 
serat nampak lebih membentuk jalinan atau 
saling berikatan dibandingkan pada pulp belum 
putih. Nampak pada pulp belum putih, semakin 
banyak perlakuan mekanis menyebabkan serat 
semakin terpisah sendiri-sendiri namun belum 
mampu menurunkan diameter serat secara 
signifikan. Hal ini didukung dengan hasil 
pengamatan dengan SEM. 
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Gambar 6. Pulp TKKS (a) Bleach sebelum Perlakuan (b) Bleach Perlakuan Ultrasonic 60 menit (c) 
Bleach Perlakuan Ultrasonic 60 menit dan Ultraturrax 60 menit (d) Unbleach sebelum Perlakuan (e) 
Unbleach Perlakuan Ultrasonic 60 menit (f) Unbleach Perlakuan Ultrasonic 60 menit dan ultraturrax 

60 menit

 

Gambar 7. (a). Pulp TKKS putih refiner 30x (b) Pulp TKKS putih setelah ultrasonic dan ultraturrax 
60 menit. (c) Pulp TKKS belum putih refiner 30 x (d) Pulp TKKS belum putih ultrasonic dan 
ultraturrax 60 menit 

a b 

c d 

Gambar 7. (a). Pulp TKKS Putih Refiner 30x (b) Pulp TKKS Putih setelah Ultrasonic dan Ultraturrax 
60 menit. (c) Pulp TKKS belum Putih Refiner 30 x (d) Pulp TKKS belum Putih Ultrasonic dan 

Ultraturrax 60 menit

a b c

d e f

a
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Berdasarkan pengamatan dengan FE-SEM 
terlihat bahwa perlakuan dengan ultrasonic 
dan ultraturrax selama 60 menit belum mampu 
menghasilkan serat berukuran nano pada pulp 
TKKS baik yang sudah putih maupun yang 
belum putih. Namun penurunan ukuran diameter 
serat tetap terjadi baik pada pulp putih maupun 
belum putih. Pada pulp putih perlakuan refiner 30 
siklus diameter serat sekitar 17,09 µm sedangkan 
setelah perlakuan ultrasonic dan ultraturrax 
diperoleh diameter serat 15,16 µm. Pada pulp 
belum putih dengan disc  refiner 30 siklus 
diameter serat adalah 18,72 µm setelah perlakuan 
diamater mencapai 17,80 µm. Meskipun belum 
mencapai ukuran nano namun perlakuan 
pemutihan pulp serta perlakuan mekanis dengan 
ultrasonic dan ultraturrax menghasilkan diameter 
serat terkecil. Kemampuan fibrilasi tergantung 
pada jenis serat tanaman. Tandan kosong kelapa 
sawit diduga memiliki serat yang sangat kuat 
dan solid sehingga usaha untuk memfibrilasinya 
tidak semudah pada serat bambu ataupun sisal 
seperti pada penelitian terdahulu. Law et al. 
(2007) menyebutkan bahwa untuk sifat mekanis 
tandan kosong kelapa panjang serat sekitar 0,99 
mm, diameter serat 19,1 µm, ketebalan dinding 
sel 3,38 µm, fiber coarseness 1,37 mg/m, fines 
(berdasarkan rerata aritmatika) 0,2 mm. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil Law et 
al. (2007) dimana diameter serat berkisar antara 
18-20 mm.   Law et al. (2007) juga menyebutkan 
bahwa serat tandan kosong kelapa sawit 
mengandung elemen anorganik. Adanya silika 
dan unsur logam pada serat dapat mempengaruhi 
proses pulping dan bleaching pada serat tandan 
kosong kelapa sawit. Hal inilah yang diduga 
menyebabkan proses fibrilasi menjadi lebih sulit 
dilakukan.  Elemen anorganik dan unsur logam 
dalam serat tandan kosong  kelapa sawit antara 
lain, silika, tembaga, kalsium, mangan, besi dan 
sodium.

KESIMPULAN 

Perlakuan dengan disc refiner 30 kali siklus 
dilanjutkan dengan perlakuan ultrasonic dan 
ultraturrax 60 menit belum mampu menghasilkan 
serat berukuran nano baik pada pulp TKKS putih 
maupun yang belum putih. Penurunan diameter 
serat terkecil terjadi pada pulp TKKS putih setelah 
perlakuan yaitu sebesar 15,16 µm. Perlakuan 
mekanis untuk mendapatkan serat TKKS dalam 

ukuran nano perlu perlakuan lanjutan dengan 
homogenizer atau dengan cara menurunkan 
konsentrasi serat dalam larutan. 
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THE STUDY OF ENZYME ACTIVITY 
FOR SLIME PROBLEM HANDLING IN PAPER INDUSTRIES

ABSTRACT

Slime is biological deposit within water system. Slime is formed because of microorganisms in the 
water circulations system. Slime can lead to web break, dirt, smell and holes in paper product and other 
problem. Slime handling can use the conventional way or using slime.  In conventional way, the regular 
cleaning and use of biocide is applied to eliminating microorganisms and slime that had formed. Using 
enzyme can increase the effectiveness of controlling microorganisms. The concentration of biocide may 
be reduced from 15% to 50% without adversely affecting the paper properties and slime breaks are 
reduced from three per day to three per month.

Key words : slime, biocide, enzyme, paper machine

ABSTRAK

Slime merupakan kotoran berupa endapan lendir yang terdapat pada sistem air proses. Slime 
terbentuk karena adanya mikoorganisme dalam sistem sirkulasi air. Slime sangat mengganggu 
proses pembuatan kertas karena dapat mengakibatkan putus lembaran, noda, lubang pada produk 
kertas, bau serta masalah lainnya. Penanganan slime dapat  menggunakan cara konvensional maupun 
menggunakan enzim. Cara konvensional dilakukan dengan menggunakan program pembersihan teratur 
dan penggunakan biosida untuk menghilangkan mikroorganisme maupun slime yang telah terbentuk. 
Pengunaan enzim dapat meningkatkan efektifitas pengendalian mikroorganisme. Dengan menggunakan 
enzim, konsentrasi biosida dapat dikurangi mulai 15% hingga 50% tanpa mempengaruhi sifat kertas dan 
putus lembaran karena slime berkurang dari dari tiga kali per hari menjadi tiga kali per bulan.

Kata kunci: slime, biosida, enzim, mesin kertas

PENDAHULUAN

Pembuatan kertas merupakan proses 
produksi yang sangat banyak mengkonsumsi air. 
Penggunaan air dalam proses pembuatan kertas 
tersebut sangat kondusif untuk pertumbuhan 
mikroorganisme, salah satu akibatnya adalah 
timbulnya slime. Pembentukan slime dalam 
proses pembuatan kertas merupakan hasil dari 
aktifitas bakteri atau endapan bahan organik 
maupun anorganik di dalam sistem white 
water. Pembentukan slime di industri kertas 
memiliki kecenderungan meningkat dengan 
peningkatan konsumsi kertas bekas serta proses 
dengan temperature dan suhu yang optimal 
untuk pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa 
mikroorganisme yang terdeteksi di dalam sistem 

air pada pembuatan kertas antara lain terlihat 
pada Tabel 1 (Chaudhary A. dkk, 1997).

Mikroorganisme tersebut dapat masuk 
dalam proses di mesin kertas melalui air proses 
(terutama ketika menggunakan air permukaan 
air tanpa pengolahan sebelumnya), bahan baku 
(terutama ketika menggunakan kertas bekas), 
brokes (terutama ketika menggunakan bahan 
sizing dan coating), larutan atau suspensi bahan 
kimia, bahan pengisi, bahan kimia coating dan 
pati, air daur ulang serta lingkungan di sekitar 
mesin kertas (Blanco M. A. dkk. 1996). Studi 
Vaisanen, O.M. dkk (1994) menunjukkan bahwa 
biofilm mesin kertas memiliki struktur biologis 
dan kimia yang rumit. Morfologisnya mirip 
air limbah biofilm dan biofilm pada menara air 
pendingin atau ekosistem sungai.
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Ketika mikroorganisme tersebut menjadi 
bagian dari air proses dan menemukan media 
yang ideal untuk perkembangannya, fenomena 
biofouling akan dimulai dan membentuk endapan 
slime. Bila sirkulasi air tertutup maka konsentrasi 
nutrisi dan mikrobia meningkat seperti halnya 
temperatur dan waktu tinggal mikroorganisme 
yang mendukung pertumbuhan mikrobia 
(Verhoef R. Dkk, 2002). Ketika konsentrasi 
oksigen terlarut tinggi, bakteri aerobik yang  
merupakan produsen utama slime terbentuk. 
Sebaliknya bila konsentrasi oksigen menurun 
maka populasi bakteri anaerob meningkat yang 
mengakibatkan bau dan korosi. Walaupun air 
proses merupakan sumber utama dari masuknya 
alga ke dalam sistem namun pulp daur-ulang 
merupakan sumber utama dari kontaminan 
bakteri dan jamur. Konsentrasi mikroorganisme 
dalam pulp  daur-ulang seribu kali lebih besar dari 
pada pulp  virgin. Pati dan produk coating yang 
terdapat dalam pulp daur-ulang juga merupakan 
sumber utama mikroorganisme. Bahan pengisi 
dan perekat yang juga terdapat dalam pulp daur-
ulang sangat mendukung timbulnya slime karena 
merupakan tempat ideal untuk keberadaan bakteri 
dan koloni jamur. Tren pembuatan kertas yang 
menggunakan proses basa atau netral memiliki 
pengaruh negatif dalam penanggulangan 
mikroorganisme hingga tujuh kali lebih mahal 
daripada proses asam (Blanco M. A. dkk 1996). 

Mikroorganisme pembetuk slime dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu primer dan sekunder. 
Mikroorganisme primer seperti Basillus spp. dan 
Sphaerotilus netans menyebabkan akumulasi slime 
oleh dirinya sendiri sedangkan mikroorganisme 
sekunder seperti Klebsiella, Achromobacter dan 
Pseudomonas memungkinkan koloni tumbuh 
pada dirinya. Jamur tidak memproduksi slime 
namun bahan organik maupun anorganik dapat 

tertahan pada struktur badannya sehingga 
menyebabkan endapan. Proses pembentukan 
slime dimulai dari pembentukan lapisan mono 
molekuler dipermukaan mesin kertas setelah 
mesin beroperasi terutama berasal dari serat. 
Selama proses dimulai bakteri menempel pada 
lapisan ini kemudian bekteri membentuk slime 
yang menjadi endapan (Blanco M. A. dkk 1996). 

PENGARUH SLIME DI INDUSTRI 
KERTAS

Adanya slime pada industri kertas 
menyebabkan beberapa kerugian secara 
ekonomis antara lain dapat mengurangi 
kapasitas produksi karena seringnya terjadi putus 
lembaran, terbuangnya waktu pembersihan dan 
perawatan mesin serta berkurangnya produksi 
karena banyaknya produk diluar spesifikasi. 
Slime dapat meningkatkan biaya produksi karena 
tingginya kebutuhan additive, konsumsi energi 
dan kehilangan bahan kimia. Umur peralatan 
menurun diakibatkan korosi, kerak dan kotoran 
akibat slime yang menempel pada peralatan. 
Slime dapat menyebabkan noda, lubang, bau, 
tumbuhnya jamur dan sifat optik yang rendah 
pada kertas yang akan menurunkan kualitas dari 
produk akhir kertas. Kerugian-kerugian tersebut 
pada akhirnya akan menurunkan nilai penjualan 
karena berkurangnnya pelanggan. (Klahre, J. 
dan Flemming, HC, 2000; Väisänen dkk 1998; 
Blanco M. A. dkk 1996).

Kerusakan oleh slime terjadi karena 
slime menempel pada felt, shower, pipa dan 
sebagainya, kemudian lapisan endapan microbial 
tersebut menjadi tebal. Selanjutnya sel bagian 
dalan endapan tersebut mati karena kekurangan 
nutrisi. Endapan yang sudah tidak memiliki 
kekuatan untuk menempel tadi akhirnya lepas 

Tabel 1. Mikroorganisme yang diisolasi dari beberapa Tempat di Mesin Kertas 

Head box Bacillus alvei, Enterobacter sp, Aerobacter aerogenes

Hydrofoil Enterobacter sp, Aerobacter cloacae, Asperillus sp, Citrobacter sp

Flat box Bacillus licheniformis, Arthrobacter sp, Citrobacter sp, Penicillium sp, Citrobacter sp 

Back water A. aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus niger 

Coated broke B. alvei, B. circulans, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Citrobacter sp, Rhizopus sp, 
Alternaria sp, Aspergillus flavus, Rhodotorula sp
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dari permukaan. Hal ini dapat menyebabkan 
putus lembaran selama proses pembuatan kertas 
dan membentuk noda dan lubang pada produk 
akhir kertas (Blanco M. A. dkk 1996: Kenealy W 
R. and Jeffries , 2003).

Aktifitas metabolisme mikroorganisme secara 
langsung maupun tidak dapat mengakibatkan 
korosi yang secara umum berhubungan 
dengan endapan mikroorganisme itu sendiri. 
Mikroorganisme pengoksidasi sulfur seperti 
Thiobasillus membentuk asam sulfat yang 
menyebabkan korosi. Bakteri aerobik logam 
dalam genus Gallionella, Pedomicrobium 
dan Siderococcus  mengoksidasi logam ferro 
menjadi ferri. Anggota bakteri dari genus 
Lepthotrix menyebabkan ferioksida pada 
tempat berkembangnya. Beberapa spesies 
Metallogenium, Pedomicrobium dan Lepthotrix 
mengoksidasi mangan menghasilkan endapan 
garam Mg4+ pada dinding luarnya. Keberadaan 
bakteri pereduksi sulfat menyebabkan baja 
dan campuran logam yang bercampur air tanpa 
oksigen terlarut terkorosi empat kali lebih cepat 
dari pada bila bercampur air dengan oksigen 
terlarut. Bakteri tersebut mula-mula berperan 
sebagai katoda, terdepolarisasi kemudian 
membentuk H2S yang sangat korosif. Bakteri 
dari genus Clostridium menghasilkan asam 
butirat dan asetat yang korosif terhadap baja 
karbon. Aktifitas mikroorganisme juga dapat 
menimbulkan gas dan bau yang tidak sedap 
terutama pada pabrik yang menggunakan serat 
sekunder dan sirkulasi air tertutup. Terbentuknya 
H2S dan asam lemak teruapkan di pabrik kertas 
mengakibatkan masalah bau pada sistem dan 
akhirnya berdampak pada produk kertas. (Blanco 
M. A. dkk 1996).

PENANGANAN SLIME 

Pengendalian mikroorganisme memerlukan 
pengetahuan sistem pembuatan kertas yang 
baik. Pengendalian mikroorganisme untuk 
meminimalkan pengaruhnya dilakukan dengan 
mengendalikan sumber kontaminannya misalnya 
pengolahan air proses dan aditif serta mengatur 
waktu tinggal dalam tangki. Pengendalian dapat 
juga dilakukan dengan mengontrol populasi 
melalui perawatan dan pembersihan yang 
tersistematik (Chaudhary. A, dkk 1998).

Kontrol pertumbuhan mikrobia dalam 
pembentukan kertas adalah yang paling susah 
pada mesin kertas bagian wet-end. Disini dimana 

kertas benar-benar terbentuk dan pencegahan dari 
mikrobia dan endapan-endapan lain memiliki 
suatu efek langsung terhadap kualitas produk akhir. 
Inspeksi reguler pada semua area, suatu program 
yang terencana yang dilakukan secara teratur dan 
efektif, dan pembersihan yang dijadwalkan teratur 
menurunkan perkembangan slime. Pengambilan 
data yang sistematik dari mesin-mesin yang 
terkait (mechine chest, headbox, tangki 
penyimpan air pasi, saveall dan aditif wet end) 
diperlukan untuk menentukan adanya masalah 
mikrobiologi tersebut (Chaudhary. A, dkk 1998). 
Informasi pH, suhu, jumlah lubang akibat slime, 
putus lembaran, diagram alir dari sistem ini dan 
keberadaan proses daur-ulang juga memberikan 
latar belakang yang bagus untuk pengembangan 
program pengendalian slime dan pengawasan 
secara efektif. Design sistem ini memiliki sesuatu 
efek yang signifikan terhadap beban mikrobia 
(Chaudhary. A, dkk 1998). Kontaminasi dapat 
juga diturunkan dengan menjaga tangki tetap 
tertutup, membatasi jumlah kran dan sambungan 
dalam sistem pemipaan (Poock, S. J., 1985). 
Aktifitas mikrobia relatif lebih mudah untuk 
dikontrol pada mesin yang menggunakan 
seri siklus daur-ulang pendek dengan seveall 
untuk menghilangkan padatan dari air. Sebagai 
alternatif buangan pengolahan pabrik yang ada 
dapat dilengkapi untuk memisahkan padatan 
dan air. Air yang dikembalikan dan sludge 
menjadi sumber utama kontaminasi kecuali arus 
ini diolah. Air daur-ulang dapat diolah dengan 
biosida pengoksidasi maupun non pengoksidasi. 
Beberapa pabrik mengolah sludge pada clarifier 
maupun pada tangki penampung (Chaudhary. A, 
dkk 1998).  

Program pengontrolan endapan terdiri dari 
membersihkan mesin walaupun sedang berhenti 
untuk perawatan maupun untuk alasan yang 
lain. Dispersan soda dengan suhu 80 – 90 OC 
dapat digunakan untuk perawatan sela untuk 
pengendalian slime. Setelah sirkulasi larutan 
soda panas, sistem di buang dengan air untuk 
menghilangkan endapan yang tersisa. Frekuensi 
pembersihan berhubungan langsung dengan laju 
pertumbuhan endapan slime. Pembersihan dapat 
ditujukan untuk empat hal : pembentukan kerak 
anorganik, endapan organik, slime microbial dan 
menghilangkan aditif wet-end. Selain cara-cara 
tersebut diatas, industri kertas menggunakan 
berbagai biosiad seperti klorin dan bahan klorin, 
organosulfur, organobromide, isothazolone dan 
campuran biosida. Dikarenakan tidak semua 
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biosida cocok untuk semua mikroorganisme 
maka pengetahuan tentang adanya mikroflora 
yang spesifik sangat berguna untuk penggunaan 
biosida yang tepat. Walaupun identifikasi mikroba 
memerlukan waktu, namun langkah tersebut 
harus dilaksanakan sebelum timbul masalah yang 
lebih besar. 

Pemberian biosida dalam jumlah besar kedalam 
sistem dapat dilakukan untuk mengendalikan 
secara cepat, tetapi prakteknya dapat memperparah 
keadaan dikarenakan kekebalan mikroorganisme 
meningkat. Selain itu limbah menjadi lebih 
beracun yang berakibat pada penanganan pada 
pengolahan limbah. Oleh karena itu sebaiknya 
dilakukan minimalisasi dosis penggunaan biosida 
dengan mengkombinasikannya dengan enzim 
penghancur slime (Chaudhary. A, dkk 1998).

PENANGANAN SLIME MENGGUNAKAN 
ENZIM 

Isu penting di dunia saat ini adalah 
peraturan mengenai penggunaan biosida karena 
pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dan 
lingkungan. Oleh karena itu tidak hanya efisiensi, 
kecocokannya dengan proses dan biaya yang 
penting namun sifat toksisitas dan ekotoksisitas 
juga harus menjadi perhatian. Analisis dari air 
pasi, broke, air proses dan bahan coating harus 
tepat untuk mengatur efisiensi dari pengendalian. 
Pemberian biosida dapat dilakukan melalui dua 
cara, secara kontinyu seperti pada pengawetan 
pendarihan dan coating atau batch seperti pada 
area wet-end. 

Untuk mengurangi toksisitas pada sistem 
pengendalian endapan digunakan biodispersan. 
Sifat utama dari dispersan adalah kapasitasnya 
mengurangi ukuran partikel yang terdispersi 
untuk mengurangi kemungkinan terbentuknya 
endapan microba. Biodispersan juga berperan 
sebagai biopenetrator, membuka biofilm dan 
memungkinkan biosida menembus lapisan 
exopolysacharidal hingga bagian yang lemah. 
Dispersan non-ionik mengurangi pembentukan 
dari endapan microbial, endapan yang terbentuk 
lebih tipis dan encer walaupun adanya kalsium 
karbonat yang tinggi membutuhkan dispersan 
yang lebih banyak. Karena itu lignosulfonat 
tidak sangat efisien pada kondisi pembentukan 
kertas dikarenakan adanya gula sebagai nutrisi 
mikroflora. Slime tidak hanya merusak kertas 
namun juga melindungi bakteri dari biosida 
dengan mempersulit masuknya biosida kedalam 

sel. Penggunaan enzime telah dikembangkan 
sebagai alternatif penanganan slime. Setelah 
slime dicerna oleh enzime sel tersebut kemudian 
terkena biosida dengan lebih efektif pada 
konsentrasi rendah. Slime, yang merupakan 
polimer fructan, dipecah menjadi monomer 
oleh enzime jenis carbohydrase. Ada dua jenis 
enzim yang terlibat dalam degradasi fructan 
yaitu hidrolase dan transferase. Enzim hidrolitik, 
menurut tipe tindakan, baik endo-maupun exo-
enzim, menghasilkan serangkaian homolog dari 
oligofructans atau hanya fruktosa. Transferase, 
di sisi lain melepas dimer fruktosa dengan 
transfructosylation secara simultan menghasilkan 
difructose anhidrida (Blanco M. A. dkk 1996).

PENUTUP

Beberapa mikroorganisme menghasilkan 
enzim pendegradasi Levan telah diisolasi dari 
berbagai sumber (Chaudhary. A, dkk 1998). 
Organisme meliputi: Bacillus stearothermophilus. 
B. Cereus varian Mucoides, B. megaterium, 
Aerobacter, Erwinia herbicola, Serratia 
marcescens, Micrococcus spp.  Pseudomonas 
spp. Streptococcus spp, (hemolitik), I.actobacillus 
plantarium, Streptomyces cyanoalbus. 
Streptomyces voleus, Arthrobacter ureafaciens 
dan Rhodotorula Sp. Levanases dari Streptomyces 
sp.no. 7-3,  Bacillus sp. No 71 dan Rhodotorula 
Sp telah dimurnikan dengan berat molekul 
mereka berturut-turut 54, 135 dan 39 kDa. Enzim 
dari Streptomyces sp no.7-3 dan Streptomyces 
exfoliatus F3-2 telah ditemukan untuk 
menghidrolisis levan menghasilkan levanbiose. 
Levanase dari Bacillus sp. menghasilkan 
levanheptose sebagai predominan produk. 
Karakterisasi dari levanase dan kloning dalam 
berbagai mikroorganisme umumnya ditujukan 
untuk digunakan dalam Bioprocessing. Potensi 
pemanfaatan levanase juga telah dieksplorasi di 
industri pulp dan kertas. Kloning enzim ini telah 
diupayakan dalam berbagai organisme. Levanase 
dari Bacillus subtilis telah diklon di Escherichia 
coli dan Saccharomyces cerevisiae.

Kombinasi perlakuan dengan 20 ppm 
methelyne-bisthiocyanate (MBT) Levanhidrolase 
telah terbukti dapat menurunkan jumlah koloni 
Aerobacter levanicum dan Basillus subtilis 
berturut-turut dari 109dan 104 CFU / mL menjadi 
106 dan 103 CFU / mL (Freis, R. E. 1984). 
Sedangkan terhadap Rhodotorula glutinis 
penggunaan 10 ppm MBT dan 40 ppm enzime 
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menurunkan jumlah koloni dari 104 sampai 
10 CFU / mL. Selanjutnya itu menunjukkan 
bahwa pada aplikasi enzim (0,10 kg / metrik 
ton) pada mesin yang memproduksi kertas 
cetak, konsentrasi biosida dapat dikurangi 0,13-
0,02 kg / ton metrik. Jumlah biosida berkurang 
menjadi ~15% dari apa yang telah digunakan 
sebelum menggunakan enzim. Tingkat serupa 
pada pengurangan konsentrasi biosida dicapai 
dalam sistem air pasi dari pabrik kertas bila 
menggunakan enzim (Chaudhary. A, dkk 1998). 

Patterson dalam Chaudhary. A, dkk (1998) 
melaporkan dengan menggunakan enzim, 
konsentrasi biosida dapat dikurangi hanya 
dengan 50% dan putus lembaran karena slime 
berkurang dari dari tiga kali per hari menjadi 
tiga kali per bulan. Penggunaan enzime untuk 
mengkontrol endapan mikroba pada industri 
kertas efisien dibawah kondisi operasi pabrik 
saat ini. Tercatat bahwa dengan penggunaan 
enzim pada SONOCO Products Co., Hartsville, 
USA putus lembaran akibat slime hampir dapat 
dihilangkan dan menyebabkan peningkatan 
produktivitas. Produk lain enzim NOPCO EDC-
1 umum digunakan di Amerika Serikat, Jepang, 
Inggris, dan Skandinavia untuk meningkatkan 
pengendalian slime dengan mengurangi tingkat 
biosida. Strategi ini telah meningkatkan kualitas 
kertas dengan mengurangi jumlah  lubang selama 
pembuatan.  Enzim Levanase yang dihasilkan 
oleh  Rhodotorula  sp.  juga telah ditemukan untuk 
mengurangi konsentrasi biosida dibutuhkan 
hingga  25% tanpa  mempengaruhi sifat kertas 
(Chaudhary. A, dkk 1998).
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STUDI PEMBUATAN KERTAS-KARBON PELAPIS DINDING 
SEBAGAI PENJERAP POLUSI UDARA DALAM RUANGAN

Gustan Pari a, Didik Ahmad Sudika a, Saptadi Darmawan b

a Peneliti pada Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bogor
b Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan, Mataram NTB

CARBON-PAPER WALLPAPER AS AN ABSORBER OF INDOOR AIR-POLUTION

ABSTRACT

In this preliminery research, the papermaking from jabon wood (Antocephalus cadamba) has 
been conducted along with the addition of carbon, functioned as absorber of indoor air-polution. In 
papermaking carbon was added at 0, 1, 2, and 3 g to 2,36 g OD pulp. The absorption test of carbon-
paper was done by using benzene, carbon tetrafluoride, chloroform, and formaldehyde in desicator 
saturated with those compound for 24 hours. The addition of 3 g carbon can increase the absorption 
of benzene, carbon tetrafluoride, and chloroform up to 70.99%, 166.08%, and 19.02% respectively, but 
decrease the absorption of formaldehyde by 15.46%. Based on those properties, carbon-paper can be 
used as the absorber of gas indoor air-polution. 

Key words : paper, carbon, absorption, wallpaper, polution

ABSTRAK

Dalam penelitian awal ini telah dilakukan pembuatan kertas dari kayu jabon (Antocephalus 
cadamba) dengan menambahkan arang/karbon yang diharapkan dapat menjerap polusi udara di 
dalam ruangan. Penambahkan arang dilakukan masing-masing sebesar 0, 1, 2 dan 3 g pada 2,36 g pulp 
kering oven. Pengujian daya jerap kertas-karbon dilakukan menggunakan senyawa benzen, karbon 
tetraklorida, kloroform dan formaldehida dalam desikator yang telah jenuh dengan masing-masing 
senyawa tersebut selama 24 jam. Penambahan arang 3 g mampu meningkatkan daya jerap terhadap 
benzen, karbon tetraklorida dan kloroform masing-masing sebesar 70,99%, 166,08% dan 19,20%. 
Sementara itu kemampuan kertas-karbon menjerap senyawa formaldehida mengalami penurunan 
sebesar 15,46%. Berdasarkan sifatnya tersebut kertas-karbon dapat digunakan sebagai penjerap 
polutan gas dalam ruangan.

Kata kunci : Kertas, arang, daya jerap, kertas pelapis, polusi

PENDAHULUAN

Karbon atau karbon aktif memiliki banyak 
kegunaan di antaranya adalah sebagai penjerap 
unsur atau senyawa baik dalam fasa cari maupun 
gas (Benaddi et.al., 2000).  Untuk fase gas, 
karbon/karbon aktif dipersyaratkan memiliki 
struktur mikropori dan mesopori (diameter 
pori < 2 nm dan 2-50 nm) yang lebih banyak, 
tujuannya untuk memperbesar luas permukaan.  
Pada karbon luas permukaannya lebih rendah 
dibandingkan karbon aktif karena masih 
terdapat senyawa non karbon yang menempel 
pada permukaan karbon.  Pengolahan karbon 
menjadi karbon aktif tentunya memerlukan 
teknologi dan biaya yang lebih besar serta 

rendemen lebih kecil sehingga pada tulisan ini 
menggunakan karbon sebagai bahan tambahan 
pada pembuatan kertas wallpaper. Pemanfaatan 
karbon/karbon aktif sebagai penjerap gas telah 
telah dilakukan pada pembuatan kayu lapis 
dan papan serat terutama untuk menjerap emisi 
formaldehida dengan hasil yang cukup baik 
(Pari, et.al., 2006b; Park et.al., 2006.).  

Pemilihan jenis bahan untuk pembuatan 
karbon/karbon aktif akan sangat berpengaruh 
terhadap kualitas yang dihasilkannya.  Bahan 
pembuatan karbon dalam bentuk serat akan 
memiliki keunggulan dibandingkan bentuk 
serbuk karena memiliki pori yang lebih banyak 
(Pierson ,1993).  Berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka pada penelitian ini digunakan 
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bahan dari serat pulp thermomechanical 
pulping (TMP) yang tidak dimanfaatkan dalam 
pembuatan papan serat (MDF/medium density 
fiberboard) pada industri MDF.

Produk kertas sudah sejak lama digunakan 
oleh manusia terutama sebagai media tulis atau 
cetak.  Seiring dengan berkembangnya waktu dan 
teknologi, jenis dan pemanfaatan kertas mulai 
beragam beberapa diantaranya adalah kertas 
untuk pemisah  pada perangkat penyimpan energi 
(Pushparaj et al., 2007) dan yang lebih sederhana 
adalah kertas sebagai pelapis dinding (wallpaper) 
untuk memperindah ruangan serta kertas seni, 
kertas bungkus dan kertas uang.  Pemanfaatan 
wallpaper yang dikombinasikan dengan karbon 
menjadi perhatian dalam tulisan ini walaupun 
masih dalam tahap awal penelitian.  Pembuatan 
lembaran kertas dengan penambahan karbon 
bertujuan sebagai penjerap unsur atau senyawa 
dalam fase gas (bahan mudah menguap) untuk 
mengurangi polusi udara dalam ruangan.  

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Teknologi Serat, Lab. Pengolahan Kimia & Energi 
Hasil Hutan dan Lab. Terpadu di Puslitbang 
Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil 
Hutan, Bogor.  Peralatan yang instrumen yang 
digunakan diantaranya rotary digester, holander 
beater, niagara beater, freeness tester, sheet 
former, retort karbonisasi, X-ray Difractometer 
(XRD) Shimadzu 7000, Scanning Electron 
Microscope (SEM) EVO, dan Laser Flash 
Analyzer (LFA) 447.  Bahan baku pembuatan 
kertas adalah jabon (Antocephalus cadamba) dan 
pulp TMP dari salah satu industri MDF di Jawa 
Barat.

Pembuatan Pulp dan Karbon

Pembuatan pulp dilakukan dengan proses semi 
kimia soda panas tertutup pada kondisi konsentrasi 
NaOH 14%, perbandingan serpih:bahan 
pemasak 1:5,5 ; suhu pemasakan 120°C dan 
waktu pemasakan 3,5 jam.  Derajat kehalusan 
pulp ditargetkan sekitar 40-45O SR.  Pulp TMP 
dikarbonkan menggunakan retort karbonisasi 
hingga suhu 550OC yang dipertahankan selama 
2 jam dan kemudian didinginkan selama 17 jam.

Pembuatan Lembaran Kertas

Pada pembuatan lembaran, karbon 
ditambahkan pada proses pembentukan lembaran 
dalam sheet former dan diaduk hingga rata.  
Jumlah karbon yang ditambahkan sebesar 0, 1, 2 
dan 3 g untuk setiap lembaran kertas yang dibuat.  
Sasaran gramatur lembaran tanpa penambahan 
karbon adalah 80 g/m2. 

Pengujian Lembaran Kertas-Karbon

Pengujian daya serap dilakukan terhadap 
gas/uap benzena, karbon tetra klorida (CCl4), 
kloroform (CHCl3) dan formaldehida yang 
masing-masing memiliki tingkat kepolaran yang 
berbeda.  Contoh uji lembaran dibuat berukuran 
5 x 5 cm2 yang kemudian di oven pada suhu 
102±3OC selama 150 menit dan dikondisikan 
pada desikator selama 2 jam.  Contoh uji 
kemudian dimasukkan dalam 4 desikator yang 
telah jenuh oleh masing-masing senyawa kimia 
diatas dan dikondisikan selama 24 jam.  Daya 
jerap dihitung menggunakan dua penilaian 
yaitu berdasarkan penambahan berat (mg) dan 
persentase penambahan berat (%) terhadap berat 
awal sebagaimana persamaan di bawah ini :

Karakterisasi derajat kristalinitas dan 
keteraturan serat lembaran kertas-karbon 
dilakukan menggunakan XRD dengan target Cu 
(λ= 1,54060 Å, tegangan 40 kV dan arus 30 mA, 
pada sudut 2q antara 10-40 derajat.  Perhitungan 
derajat kristalinitas dan keteraturan serat adalah 
sebagai berikut :

 

Keterangan : FWHM (Full Width at Half 
Maximum)

Karakterisasi permukaan lembaran kertas 
dilakukan menggunakan SEM tanpa dilakukan 
pelapisan (coating) pada pembesaran 50 x dan 
200 x.  Karakterisasi konduktivitas panas dan 
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difusitas panas dilakukan menggunakan Laser 
Flash Analyzer (LFA) 447 Netzsch pada suhu 
30 - 100OC (rentang suhu 10OC).  Standar yang 
digunakan adalah Pyrex (untuk konduktivitas 
panas rendah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gramatur dan Morfologi 

Kertas-karbon yang dihasilkan memberikan 
tampilan warna yang berbeda semakin banyak 
karbon yang ditambahkan warna kertas-
karbon menjadi semakin gelap (Gambar 
1). Penambahan karbon juga menyebabkan 
meningkatnya ketebalan dan gramatur lembaran 
kertas-karbon (Gambar 3 a dan b).  Persentase 
peningkatan gramatur lebih rendah dari 
perhitungan karena ada sebagian karbon yang 
lolos saat pembentukan lembaran.  Hal tersebut 
dapat dilihat dari Gambar 3 c, dimana terdapat 
pengurangan berat pada kertas-karbon antara 
berat sasaran dengan berat sebenarnya.

Lembaran kertas-karbon dengan penambahan 
karbon 1,2 dan 3 gram  menghasilkan kerapatan 
yang relatif sama (Gambar 3d).  Kerapatan 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 
lembaran kertas tanpa penambahan karbon.   
Kertas-karbon pada penambahan karbon 3g 
(berat sasaran) meningkatkan berat 85,32% 
dan tebalnya mengalami peningkatan  lebih 
kecil 60% sehingga kerapatannya lebih tinggi.  
Ukuran karbon lebih kecil dari selulosa  
sehingga mampu mengisi ruang kosong diantara 
jalinan serat selulosa (Gambar 2).  Penambahan 
karbon sebesar 1g dan 2g  mampu membentuk 
lembaran yang kompak di mana serat masih 
terjalin dengan baik tetapi penambahan karbon 
sebanyak 3g mulai mengganggu jalinan antar 
serat yang dikhawatirkan akan menurunkan sifat 
sifik lembaran kertas-karbon.

Daya Jerap 

Jenis senyawa kimia yang digunakan untuk 
menguji kemampuan daya jerap kertas-karbon 
bersifat mudah menguap pada suhu ruang, sehingga 
diharapkan dapat menggambarkan gas polutan 
di dalam ruangan.  Benzen, karbontetraklorida, 
kloroform dan formaldehida memiliki momen 
dipol masing masing sebesar 0, 0, 1,04 dan 
2,33.  Penambahan karbon pada lembaran kertas-
karbon mampu meningkatkan persentase daya 
jerapnya terhadap benzen, karbontetraklorida dan 
kloroform, semakin banyak jumlah karbon yang 
ditambahkan persentase daya jerapnya semakin 
meningkat (Gambar 4 a,b dan c).  Hal tersebut 
menunjukkan bahwa karbon mampu membantu 
meningkatkan persentase daya jerap dari kertas-
karbon.  Namun demikian penambahan karbon 
justru menurunkan persentase kemampuan 
daya jerapnya terhadap forlmaldehida yang 
bersifat lebih polar (Gambar 4 d).Turunya 
persentase tersebut menjelaskan bahwa daya 
jerap kertas-karbon dengan penambahan karbon, 
kemampuannya lebih rendah dibandingkan daya 
jerap kertas tanpa penambahan karbon, namun 
demikian jumlah senyawa kimia berupa uap 
yang dijerap (berdasarkan penambahan berat) 
oleh kertas-karbon mengalami peningkatan 
(Gambar 4 a,b c dan d), dengan demikian kertas-
karbon dapat berfungsi untuk menjerap polusi 
berupa zat mudah menguap dalam ruangan. 
Persentase peningkatan berat daya jerap kertas-
karbon apabila dibandingkan dengan kertas 
tanpa karbon mengalami peningkatan yang 
cukup besar untuk uap benzena sebesar 70,99%; 
CCl4 sebesar 166,08%; CHCl sebesar 19,02% 
dan mengalami penurunan untuk formaldehida 
sebesar 15,46% (Gambar 5). Rendahnya 
kemampuan daya jerap kertas-karbon terhadap  
formaldehida mengindikasikan bahwa karbon 
yang ditambahkan memiliki sifat yang lebih 
nonpolar sedangkan selulosa bersifat polar.  

   
Gambar 1.  Tampilan Kertas-Karbon dengan Penambahan Karbon 0-3 g
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Gambar 2.  Topografi Permukaan Kertas-Karbon menggunakan SEM 
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Pada Pembesaran 50 X (Kiri) Dan 200 X (Kanan)

   
Penambahan Karbon (g)                                   Penambahan Karbon (g)

   
Penambahan Karbon (g)                                   Penambahan Karbon (g)

Gambar 3.  Sifat Fisik Lembaran Kertas-Karbon

   

Penambahan Karbon (g)
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Penambahan Karbon (g)

Gambar 4.  Kemampuan Daya Jerap Kertas-Karbon Terhadap Uap Benzena (A), Karbon Tetraklorida 
(B), Kloroform (C) dan Formaldehida (D) dalam Persen dan Berat

Gambar 5.  Persentase Peningkatan Daya Jerap Kertas-Karbon 
dengan Penambahan Karbon terhadap Kertas tanpa Penambahan Karbon

Derajat kristalinitas kertas - karbon 
mengalami penurunan (Gambar 6) dengan 
penambahan karbon dari 65,7% menjadi 52,3%.
Hal tersebut terjadi karena karbon besifat lebih 
amorf dari selulosa.  Pada Gambar 7 terlihat 
bahwa grafik XRD selulosa lebih tajam dengan 
sudut 2Ɵ yang lebih sempit yang menunjukkan 
bahwa selulosa memiliki derajat kristalinitas 
yang lebih tinggi dibandingkan kertas-karbon 
yang ketiganya relatif sama (tumpang tindih). 
Penambahan karbon juga menyebabkan sudut 

2Ɵ maksimum mengalami sedikit pergeseran 
dari 22, 69 menjadi 22,73. Sifat amorf ini 
terutama pada karbon aktif akan berperan dalam 
meningkatkan daya jerap karbon sedangkan 
pada karbon kemampuan tersebut belum 
optimal karena masih terdapatnya pengotor 
pada karbon.  Satu hal yang menarik dari kertas-
karbon adalah terjadinya peningkatan susunan 
arah serat dimana penambahan karbon dapat 
meningkatkan keseragaman arah serat dari 
38,3% menjadi 57,2%.(Gambar 6).
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Gambar 6.  Derajat Kristalinitas dan Susunan Arah Serat Kertas-Karbon

Gambar 7.  Difraktogram XRD pada Kertas-Karbon

Kelebihan lain dari kertas-karbon adalah 
dapat menjaga suhu ruangan agar lebih stabil 
dari pengaruh suhu lingkungannya. Difusitas dan 
konduktivitas panas keras-karbon lebih rendah 
dari kertas tanpa penambahan karbon dari 1,51 
menjadi 0,48 mm2/dtk dan dari 0,26 menjadi 
1,02 W/mK pada suhu 300°C (Gambar 8) atau 
lebih bersifat sebagai insulator.  Pada suhu  tinggi 
kertas tanpa karbon bersifat menyalurkan atau 

meneruskan panas lebih baik  dan sebaliknya 
untuk kertas-karbon.  Hal tersebut terjadi karena 
karbon bersifat porous (amorf) dimana luas 
persentuhan diantara bahan tidak seintensif 
bahan yang tidak porous. Perpindahan panas 
terjadi karena ada pergerakan atom atau elektron 
dari suatu bahan dengan adanya bagian yang 
amorf maka perpindahan panas tersebut dapat 
dikurangi. 
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Difusitas mm2/dtk                                                Konduktivitas W/mK

   
Suhu (°C)

Gambar 8.  Difusitas dan Konduktivitas Panas Kertas-Karbon

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kertas-karbon memiliki kemampuan 
menjerap uap/gas yang lebih bersifat non 
polar sehingga dapat digunakan sebagai 
pengurang emisi dalam ruangan dan lebih 
bersifat isolator sehingga dapat menjaga 
suhu ruangan menjadi lebih stabil. 

2. Derajat kristalinitas menurun dari 65,7% 
menjadi 52,3% dan tingkat keteraturan 
serat meningkat dari 38,3% menjadi 57,2% 
serta sifat kondifitasnya menurun dari 0,26 
menjadi 1,02 W/mK dan difusifitas dari 1,51 
menjadi 0,48mm2/dtk .

3. Penambahan karbon 3 gram mampu 
meningkatkan daya jerap terhadap benzen, 
karbon tetraklorida dan kloroform masing-
masing sebesar 70,99%, 166,08% dan 
19,20%, sementara daya jerap pada senyawa 
formaldehida mengalami penurunan sebesar 
15,46%.  

4. Untuk meningkatkan kemampuan daya jerap 
kertas-karbon terhadap senyawa yang lebih 
polar perlu diteliti penggunaan karbon aktif 
sebagai bahan pencampurnya.

DAFTAR PUSTAKA

Benaddi, H., T.J. Bandosz., J. Jagiello., J.A. 
Schwarz., J.N. Rouzaud., D. Legras, and F. 
Benguin.  2000.  Surface Functionality And 
Porosity Of Activated Carbon Obtained From 
Chemical Activation Of Wood.  Carbon 38: 
669-674.

Gordon, A. 2011. Laser Flash Analyzer Studies 
on Reactive Materials for Thermal Property 
Analysis.  Thesis.  Texas Tech University

Pari G., Kurnia S., Wasrin S., and Buchari. 
2006b.  Tectona Grandis Activated Charcoal 
As Catching Agent Of Formaldehyde On 
Plywood Glued With Urea Formaldehyde.  
Proceedings of the 8th Pacific Rim Bio-Based 
Composites Symposium.  Kuala Lumpur.  
Malaysia. 

Park, S.B., Su-Won K., Jong-Young P., dan Jung-
Kwan Roh.  2006.  Physical And Mechanical 
Properties And Formaldehyda Emission 
Of Particleboard With Bamboo Charcoal.  
Journal of Forest Science  69:50-59.

Pierson, H. E.  1993.  Handbook of Carbon, 
Graphite, Diamond, and Fullerenes. 
Properties, Processing and Applications.
Noyes Publication .  Park Ridge, New Jersey, 
U.S.A.

Pushparaj V. L., Manikoth M. S., Ashavani K., 
Saravanababu M., LijieCi, Robert V., Robert 
J. L., Omkaram N., and Pulickel M. A.  2007.  
Flexible Energy Storage Devices Based On 
Nanocomposite Paper. www.pnas.org/cgi/
content/full/



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

102

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

STUDI PENURUNAN BEBAN KATIONIK 
PADA STOK PULP MEKANIS PUTIH DENGAN PERLAKUAN ENZIM 

Sonny Kurnia Wirawan a,  Dadang Setiawan Asid a, Cucu a

a Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871

DECREASING CATIONIC DEMAND ON BLEACHED MECHANICAL PULP STOCK 
USING ENZYME TREATMENT

ABSTRACT

Thermomechanical pulp bleaching process using H2O2 besides being able to oxidize the impurities 
substances, it can also lead the increasing of solution conductivity and cationic demand wich give negative 
impact to the retention, drainage and colloid stability. This preliminary study aimed to compare the FPR 
and DDJ thermomechanical pulp with chemical pulp as well as the physical properties of handsheet 
produced. The stage of research included the refining of thermomechanical and chemical pulp up to 300 
mL CSF, then those were analyzed for DDJ and FPR. Afterwards, the handsheets from both pulps were 
made and analyzed for their physical strength properties. The experimental data showed that DDJ and 
FPR value of thermomechanical pulp was lower compared to chemical pulp as well as the tensile, tear 
and bursting index.

Key words : enzyme, cationic demand, bleached mechanical pulp, DDJ, FPR

ABSTRAK

Proses pemutihan pulp termomekanis menggunakan H2O2 selain dapat mengoksidasi zat-
zat pengotor, juga dapat mengakibatkan peningkatan konduktivitas larutan dan beban kationik yang 
berdampak negatif terhadap retensi, drainase dan stabilitas koloid. Penelitian awal ini bertujuan untuk 
membandingkan nilai FPR dan DDJ dari pulp termomekanis dengan pulp kimia serta sifat fisik lembaran 
yang dihasilkan. Tahapan penelitian meliputi proses penggilingan pulp termomekanis dan pulp kimia 
hingga mencapai 300 mL CSF, kemudian dilakukan analisa DDJ dan FPR, kemudian terhadap pulp 
tersebut dibuat lembaran lalu dianalisa sifat kekuatan fisiknya. Dari data percobaan diperoleh bahwa 
pulp termomekanis menghasilkan nilai DDJ dan FPR yang lebih rendah dibandingkan dengan pulp 
kimia, dan memiliki nilai indeks tarik, indeks sobek dan indeks retak yang lebih rendah. 

Kata kunci : enzim, beban kationik, pulp mekanis putih, DDJ, FPR

PENDAHULUAN

Dewasa ini pasar kertas cetak  menuntut 
tingkat derajat putih yang lebih tinggi dengan 
sifat kekuatan fisik yang tetap terjaga. Salah 
satu upaya untuk mendapatkan peningkatan 
derajat putih dari pulp ialah dengan menggunaan 
hidrogen peroksida pada suasana alkalin. 
Tujuan utama penggunaan peroksida ini adalah 
untuk mengoksidasi zat-zat pengotor yang 
terdapat dalam pulp. Akan tetapi penggunaan 
hidrogen peroksida pada proses pemutihan pulp 
termomekanikal (TMP) dapat mengakibatkan 

peningkatan konduktifitas larutan dan beban 
kationik yang berdampak negatif terhadap  
retensi, drainase dan stabilitas koloid. Sehingga 
pada akhirnya hal tersebut akan menurunkan 
efisiensi dari mesin Kertas dan meningkatkan 
konsumsi pemakaian bahan kimia anionic trash 
catcher (ATC).

Salah satu cara untuk menurunkan beban 
kationik adalah dengan menggunakan enzim 
yang diharapkan dapat  menguraikan asam 
poligalakturonic yang terbentuk menjadi sub-unit 
molekul yang lebih kecil,  yang pada akhirnya 
akan meningkatkan retensi dan efisiensi drainase. 
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TINJAUAN PUSTAKA

Bahan Baku Serat Kertas 

Bahan utama pembuatan kertas terdiri atas 
bahan mentah berupa material berserat, yang 
dapat terdiri atas serat primer maupun sekunder. 
Serat primer diperoleh secara langsung dari 
tanaman baik tanaman kayu maupun non-kayu. 
Sedangkan serat sekunder dihasilkan dari daur 
ulang kertas. Berdasarkan sumbernya, serat dapat 
dibedakan menjadi serat kayu dan serat non kayu. 
Sedangkan berdasarkan panjang dan kualitasnya 
serat dibedakan menjadi pulp kayu daun yang 
memiliki serat pendek dan pulp kayu jarum yang 
memiliki serat panjang.

Pulp merupakan  serat-serat yang dihasilkan 
dari proses kimia maupun mekanis (atau 
kombinasi antara proses kimia dan mekanis) 
dari kayu atau bahan baku berserat lainnya. 
Pulp merupakan bahan baku pembuatan kertas 
(Simons, 1999). Sedangkan serat adalah material 
selulosa yang tidak lolos saringan 200 mesh 
(lubang berdiameter 75 µm) sedangkan yang 
lolos 200 mesh disebut fines (Jerome, 1975).

Pulp terdiri atas serat-serat yang mengandung 
selulosadan hemiselulosa. Bagian serat yang 
mengandung selulosa paling banyak terdapat 
pada bagian dalam serat (badan serat) sedangkan 
serat bagian luar (dinding primer) komponen 
terbanyaknya berupa hemiselulosa sehingga 
bagian ini akan lebih mudah terdegradasi dan 
mengalami efek peeling (pengelupasan) apabila 
dikenai perlakuan mekanis atau kimia karena 
rantai polimernya lebih pendek dibandingkan 
dengan selulosa. Sebagai penghubung antar serat 
terdapat lamella tengah yang sebagian besar 
terdiri atas lignin.

Jenis Pulp Mekanis

Pulp mekanis yang ideal harus menghasilkan 
lembaran kertas dengan opasitas, derajat putih, 
bulk dan kelicinan yang tinggi serta struktur 
pori yang cocok untuk kertas gramatur rendah. 
Kelebihan pulp mekanis dibandingkan dengan 
pulp kimia adalah dengan penggunaan pulp 
mekanis maka akan memungkinkan untuk 
menghasilkan kertas gramatur rendah tapi 
mempunyai opasitas dan keruahan yang masih 
baik ( Sundholm, 1999).  Berdasarkan proses 
pembuatannya, pulp mekanis dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis, yaitu:

• Stone groundwood, diperoleh dengan cara 
menggiling batangan kayu dengan batu 
temperatur air pencuci biasanya berkisar 
antara 70-75° C, dengan rendemen 98.5 %

• Pressure groundwood, didapatkan dengan cara 
menggiling kayu pada kondisi bertekanan (2.5 
bar) dengan menggunakan Valmet grinder 
dengan temperatur air pencucian dibawah 
100° C dan menghasilkan rendemen 98.5%

• Thermogroundwood, diperoleh dengan cara 
mengkondisikan penggilingan dengan voith 
chain grinder dan sistem khusus yang dibuat 
sedemikian sehingga temperatur air 80°C atau 
lebih, dan menghasilkan rendemen 98.5 %.

• Pulp mekanis termal, dilakukan dengan cara 
melakukan pemanasan awal terhadap chip 
dengan uap bertekanan dan digiling pada 
kondisi bertekanan 3-5 bar dan temperatur 
140-155°C, menghasilkan rendemen 97.5%.

• Pulp semimekanis, dihasilkan dengan cara 
menggiling kayu yang sudah diberi perlakuaan 
kimia terlebih dahulu, menghasilkan rendemen 
80-95%

• Pulp semitermomekanikal , diperoleh dengan 
cara menggiling dengan tekanan chip yang 
sudah diberi perlakuan kimia , menghasilkan 
rendemen di atas 90%.

Kertas
 
Kertas menurut ISO 4046 didefinisikan 

sebagai suatu lembaran yang terbuat dari 
bahan utama serat yang berasal dari tanaman 
serta bahan pengisi lainnya dengan berbagai 
komposisi.  Sedangkan menurut SNI 14-0581.1-
1989 kertas didefinisikan  sebagai lembaran yang 
terbuat dari serat selulosa alam atau serat buatan 
yang mengalami pengerjaan penggilingan dan 
penambahan bahan tambahan yang saling tempel 
menempel dan saling jalin menjalin. Adapun 
menurut J.C. Roberts; 1996 kertas  didefinisikan  
sebagai bahan berbentuk lembaran yang terbuat 
dari jaringan serat selulosa alami yang terendapkan 
dari suspensi cairan. Komponen utama kertas 
adalah serat selulosa, yang merupakan komponen 
utama dari dinding sel tumbuhan yang telah 
mengalami proses penghilangan lignin dan 
ekstraktif lainnya melalui proses pemasakan. 
Selulosa merupakan polisakarida linear dari ikatan 
β-1,4 d-glukopiranosa.  berbentuk mikrofibril 
kristalin.  Derajat polimerisasi glukosa berkisar 
antar 10.000 – 15.000 residu glukosa, tergantung 
pada sumbernya.
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Dynamic Drainage Jar (DDJ)

Dalam proses pembentukan selembar kertas, 
suspensi serat dan partikel lainnya disaring 
melalui saringan untuk 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.

BAHAN DAN METODA

Data diperoleh melalui beberapa tahapan 
kegiatan yang meliputi pembuatan suspensi 
pulp, pengujkuran DDJ dan FPR, pembuatan 
lembaran dan pengujian sifat fisik. Data yang 
diperoleh dari hasil DDJ dan FPR  dievaluasi 
dan dihubungkan dengan data hasil analisa 
sifat fisik lembaran dan kaitannya dengan 
muatan kationik, sehingga didapat nilai korelasi 
disimpulkan hubungan antara nilai DDJ, FPR, 
muatan kationik dan kualitas lembaran yang 
dihasilkan. 

(Sumber : Roberts, 1996)

Gambar 2.2  Hasil Pemindaian Photomikrograf Elektron Penampang Lintang 
Serat Pulp Termomekanis.

(Sumber : Roberts,1996)

Gambar 2.3  Struktur Molekul Selulosa
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Terhadap kedua jenis pulp yaitu pulp TMP dan 
mekanis dibandingkan nilai DDJ dan FPR yang 
dihasilkan, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pulp dan Nilai DDJ dan FPR

Pulp TMP 250 96.35
Pulp kimia 390 98.55

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 
pada proses pemasakan pulp secara mekanis 
(TMP) nilai DDJ  dan FPR yang dihasilkan lebih 
rendah apabila dibandingkan dengan pulp yang 
diperoleh dengan pemasakan secara kimia. Hal 
ini dapat dikarenakan pada proses pemasakan 
pulp secara mekanis masih terdapat senyawa-
senyawa anionik yang dapat menurunkan 
nilai zeta potensial dari stok sehingga akan 
mengganggu proses drainase (DDJ) dan retensi 
(FPR). Sedangkan pada proses pemaskan secara 
kimia senyawa yang mengandung  gugus –
gugus pereduksi ini  sudah ikut terbuang melalui 
proses pemasakan. Nilai DDJ merupakan suatu 
parameter drainase suspensi pulp pada saat 
pembentukan lembaran, semakin cepat drainase 
semakin cepat serat terkumpul dan membuat 
jaringan sehingga menghasilkan lembaran yang 
seragam. Lembaran dengan formasi yang baik 
sifat kekuatan fisiknya akan baik pula Sedangakan 
nilai FPR merupakan rasio atau perbandingan 
bahan padatan, dalam hal ini pulp yang teretensi 
dalam lembaran dibandingkan dengan padatan 
yang ada pada white water. Nilai FPR ini 
mempunyai kaitan yang erat dengan muatan 
kationik suatu suspense pulp dimana makin besar 
nilai FPR suatu suspense pulp, maka nilai muatan 
kationik stok tersebut akan semakin mendekati 
nol, hal ini dikarenakan muatan atau gaya tolak 
menolak pada stok yang memilki nilai FPR yang 
besar sangat kecil sehingga ikatan antar serat yang 

terjadi akan menjadi besar dan menyebabkan 
retensi pulp di lembaran semakin banyak.

Pengamatan Sifat Fisik Lembaran

Dari kedua jenis pulp yang diperoleh 
dilakukan pengujian sifat fisik terhadap 
lembaran pulp yang dihasilkan, meliputi uji 
ketahanan tarik, sobek, retak dan formasi. Hasil 
pengujian sifat fisik dapat dilihat pada tabel 2.

Dari data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa 
pada pulp TMP yang memiliki nilai drainese 
250 ml/30 detik dan FPR 96,35 % menunjukan 
sifat fisik lembaran yang lebih rendah daripada 
pulp kimia yang memiliki nilai DDJ 390 mL/30 
det dan FPR 98,55 %. Pada stok pulp dengan 
nilai FPR 98,55 %.

Hal ini dapat diakibatkan pada pulp 
TMP yang masih banyak mengandung 
gugus-gugus anionik seperti lignin dll. 
Mengakibatkan muatan stok jadi cenderung 
lebih besar keelektronegatifannya atau nilai 
zeta potensialnya semakin besar. Hal ini 
mengakibatkan adanya gaya tolak-menolak 
antar serat sehingga ikatan hydrogen antar serat 
yang terbentuk akan semakin sedikit.

Nilai zeta potensial atau muatan kationik 
pada TMP ini diduga akan semakin besar 
apabila mengalami proses pemutihan karena 
akan terbentuk asam poligalakturonat atau 
pektin, sehingga untuk menurunkan beban 
kationik diperlukan suatu senyawa yang dapat 
mendepolimerisasi pektin menjadi sub-sub 
unit polimer yang lebih pendek. Dalam hal ini 
penggunaan enzim sangat memungkinkan untuk 
memecah pektin menjadi monomer yang lebih 
kecil sehingga dapat menurunkan penggunaan 
bahan kimia peretensi tanpa merusak struktur 
serat, sehingga penelitian lanjutan mengenai 
pengaruh penggunaan enzim terhadap 
penurunan beban kationik pada pulp mekanis 
yang mengalami pemutihan diperlukan.

Tabel 2. Data Sifat Fisik Lembaran Pulp

Jenis pulp DDJ
mL/30det FPR (%) Indeks tarik

N m/g
Indeks sobek

mNm²/g
Indeks retak

kN/g

Pulp TMP 250 96.35 41.04 1.8 0.94

Pulp kimia 390 98.55 61.78 5.0 2.84
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KESIMPULAN

Dari hasil percobaan diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut :
1. Pulp mekanis memiliki nilai DDJ yang lebih 

rendah dibandingkan dengan pulp kimia.
2. Pulp mekanis menghasilkan FPR yang lebih 

rendah dibandingkan dengan pulp kimia, 
karena masih mengandung gugus anionic.

3. Sifat fisik pulp yang memiliki nilai FPR yang 
lebih besar menghasilkan lembaran dengan 
nilai indeks tarik, sobek dan retak yang lebih 
tinggi.
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POTENSI PEMBUATAN  BATAKO INTERLOK RINGAN 
DARI LIMBAH SLUDGE INDUSTRI KERTAS 

UNTUK RUMAH KNOCK DOWN
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MOLDING OF LIGHT BRICK CONCRETE FROM SLUDGE WASTE 
OF PAPER INDUSTRIES FOR KNOCK DOWN SIMPLE HOUSES                                                                

ABSTRACT

This activity is a utilization of wastewater sludge into brick that will be used as partition interlock 
system which is easy to install and suitable for knock-down simple houses. The activity was begun with the 
study of optimum compositions of cement:sand:sludge, then computer application was used to determine 
the shape and dimension that suitable to be applied in knock-down house. The result showed that 
the strength of self-locking wall products met the minimum quality of “Mutu Bata Beton Pasangan 
Dinding”. The result also showed that interlock brick from sludge compotition of 1 : 8 with 50 and 70% 
of sludge presentages, give a good results as knock down concrete wall.

Key words : sludge, interlock brick, knock-down

ABSTRAK

Kegiatan ini merupakan pemanfaatan sludge IPAL menjadi batako yang akan difungsikan sebagai 
partisi dengan sistem interlok (interlock) dalam pemasangannya, sehingga mudah dibongkar-pasang 
dan cocok untuk rumah sederhana sistem knock down. Kegiatan diawali dengan pencarian komposisi 
semen:pasir:sludge yang optimum. Aplikasi komputer digunakan untuk merancang produk dan 
menganalisa kekuatan produk batako interlok secara kualitatif dengan bentuk-bentuk berbeda sehingga 
didapatkan bentuk yang dapat membantu meningkatkan kekuatan dan memenuhi persyaratan mutu 
bata beton pasangan dinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batako interlok dari limbah padat 
komposisi 1 : 8 dan persentase sludge 50 dan 70% memberikan hasil yang baik sebagai pengisi dinding 
rumah beton knock down.

Kata kunci : limbah padat, batako interlok, knock-down

PENDAHULUAN

Kebutuhan perumahan terus meningkat sangat 
pesat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, 
Hasil Sensus 2010, Badan Pusat Statistik 
menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk per 
tahun kota Bandung mencapai 1,89% sehingga 
akan meningkatkan kebutuhan perumahan ± 
110.000 unit per tahun (dengan asumsi = 1 rumah 
: 4 jiwa). Program penyediaan perumahan yang 
diselenggarakan pemerintah melalui Skim RSS/
RS atau RSH sejak tahun 2002 belum mampu 
memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini 
akan menyebabkan kebutuhan bahan bangunan 

meningkat, sehingga para produsen komponen 
bahan bangunan berusaha untuk meningkatkan 
kualitas maupun kuantitasnya dengan harga 
yang lebih bersaing. Konsep hunian pun mulai 
dikembangkan, tidak hanya hunian horizontal, 
hunian vertikal pun (misalnya apartemen) 
menjadi pertimbangan, mengingat ketersediaan 
lahan yang semakin terbatas. 

Namun demikian, hunian horizontal masih 
menjadi pilihan, baik hunian sehat sederhana 
(RSS), real estate hingga konsep town house. 
Untuk hunian sehat sederhana, yang biasanya 
menjadi pilihan kalangan menengah kebawah, 
kini telah dikembangkan hunian sistem knock 
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down. Keuntungan menggunakan rumah sistem 
knock down antara lain proses pembuatannya lebih 
cepat dan secara keseluruhan relatif lebih murah. 

Untuk rumah knock down yang menggunakan 
beton, bila menggunakan bata atau batako 
konvensional sebagai pengisi dinding, konsep 
knock down belum sepenuhnya tercapai, karena 
bila dibongkar sebagian komponen bahan 
bangunannya tidak dapat digunakan kembali. 
Namun demikian kebutuhan batako tidak 
diimbangi dengan ketersediaan bahan baku 
sehingga perlu dicari bahan baku alternatif.

Meningkatnya industri, khususnya industri 
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. Limbah padat berupa 
lumpur yang berasal dari unit Intalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) proses fisika-kimia terdiri dari 
60% bahan organik berserat dan sisanya berupa 
bahan anorganik (pengisi atau filler). Limbah 
padat ini umumnya  telah  mengalami dewatering 
dengan kadar air sekitar 70-80%. Mengingat 
kandungan serat yang cukup tinggi, limbah 
tersebut dapat  dimanfaatkan kembali menjadi 
produk lain. Pemanfaatan sludge sebagai bahan 
subtitusi bahan baku batako dapat dilakukan 
dengan memperhatikan sifat-sifat sludge 
tersebut. Kajian potensi pemanfaatan limbah 
padat, selain akan memberi nilai bagi industri 
dan masyarakat sekitarnya juga menciptakan 
lingkungan yang bersih dan sehat(2). Penelitian 
sebelumnya menunjukkan limbah ini dapat 
dimanfaatkan sebagai campuran pembuatan bata 
beton dengan mempertimbangkan kandungan 
organik, anorganik, CaCO3 maupun CaO(1). 
Penelitian lain pun menyebutkan bahwa 
limbah sludge IPAL industri kertas berbahan 
baku waste paper dapat menghasilkan batako 
kualitas I dan II dengan komposisi tertentu(4).

Dalam penyediaan rumah knock down 
yang murah dan layak huni, diperlukan pula 
pengembangan batako sistem interlok yang  
memanfaatkan  limbah sludge sebagai komponen 
pembentuknya. Keuntungan penggunaan batako 
sistem interlok diantaranya lebih cepat karena 
tidak menggunakan adukan spesi (mortar) 
sebagai perekat, hasil pemasangan lebih rapi 

serta lebih tahan gempa. Tulisan ini melaporkan 
hasil penelitian yang cukup prospektif untuk 
dikembangkan karena dapat menghasilkan suatu 
produk bahan bangunan 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 
teratasi secara sinergi dan berkesinambungan.

Rumah Bongkar Pasang (Knock Down House)

Kini telah banyak konsep-konsep rumah 
bongkar pasang yang telah dikembangkan, 
baik yang berbahan baku kayu, beton hingga 
baja. Komponen modular pada rumah jenis ini 
dapat dibongkar-pasang dan memungkinkan 
untuk diterapkan pada rumah tinggal dan 
bangunan umum seperti toilet, saung, pos jaga, 
dan lainnya. Rumah knock down kayu dan baja 
relaif lebih mahal dibanding rumah knock down 
beton sehingga kurang tepat digunakan sebagai 
komponen bangunan rumah sederhana. 

Keunggulan rumah knock down berbahan baku 
beton dibanding rumah konvensional adalah :
1. Dalam proses pembangunannya lebih cepat 

karena panel sudah dicetak terlebih dahulu 
(pre-cast) 

2. Konstruksi dinding dan atap dapat di rancang 
sesuai dengan  modular  yang diinginkan 

3. Relatif lebih tahan gempa.
4. Dapat digunakan sebagai bangunan semi-

permanen yang dapat dibongkar pasang 
5. Lebih sesuai untuk digunakan sebagai 

komponen bahan bangunan rumah sederhana.
6. Secara visual, bentuk panel kolom rumah 

knock down beton dapat dilihat pada 
Gambar 1.

Gambar 1. Panel Kolom
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Komponen yang membentuk struktur rumah 
knock-down ini terdiri dari  3 jenis panel yang 
disambung dengan baut-baut(7), yaitu :
1. Panel struktur 1, dengan spesifikasi :

• Berat  : 48,5 kg
• Dimensi   : 10 cm x 30 cm x 120 cm

2. Panel struktur 2, dengan spesifikasi :
• Berat : 35 kg 
• Dimensi : 10 cm x 20 cm x 120 cm

3. Panel simpul/pengikat berbentuk s i k u , 
dengan spesifikasi :
• Berat  : 30 kg
• Dimensi  : 10 cm x 30 cm x 30 cm

Batako

Batako adalah salah satu bahan bangunan 
dengan bahan pembentuk berupa pasir dan 
agregat. Batako dicetak melalui proses pemadatan 
menjadi bentuk balok-balok  dengan  ukuran  dan  
persyaratan  tertentu dan proses pengerasannya 
ditempatkan pada tempat yang lembab atau tidak 
terkena sinar matahari langsung atau hujan. 
Batako (Bata Beton) dapat dikategorikan sebagai :
1. Batako Pejal  adalah bata beton yang 

memiliki luas penampang pejal 75% atau 
lebih dari luas penampang seluruhnya dan 
memiliki volume pejal lebih dari 75% 
volume bata seluruhnya.

2. Batako Berlobang adalah bata beton yang 
memiliki  luas  penampang  lubang  lebih  
dari 25% luas penampang batanya dan 
memiliki volume lubang lebih dari 25% 
volume bata seluruhnya.

3. Batako Interlok adalah bata beton yang 
dalam pemasangannya tidak membutuhkan 
adukan sebagai perekat antar bata, namun 
menggunakan tonjolan & lekukan sehingga 
pada waktu dipasang akan saling mengunci 
baik diarah bidang dinding maupun tegak 
lurus bidang dinding. Bata beton ini dapat 
berupa bata beton pejal maupun berlobang.

4. Batako Ringan adalah bata beton yang 
memiliki densitas dibawah 2,0 gr/cm3, yang 
antara lain,  dengan  membuat gelembung-
gelembung gas/udara dalam adukan semen, 
dengan menggunakan agregat ringan, 
maupun tanpa menggunakan pasir dalam 
campuran agregatnya(6).

Ide batako interlok yang ringan didasari pada 
kebutuhan  pemasangan konstruksi dinding yang 
cepat dan mudah. Semakin ringan batako, maka 
semakin mudah mengangkatnya, semakin cepat 
instalasinya dan tidak mengeluarkan tenaga yang 
banyak. Berkembangnya konsep rumah knock 
down menuntut konstruksi dinding juga dapat 
dibongkar pasang, sehingga diperlukan sistem 
interlok yang berfungsi sebagai pengunci yang 
tidak permanen. Persyaratan  utama yang harus 
dipenuhi oleh produk batako adalah  kuat tekan, 
yaitu beban tekan yang dihasilkan mesin uji tekan 
pada waktu benda uji pecah dibagi dengan ukuran 
luas nominal benda uji dinyatakan dalam  kgf/
cm2. Klasifikasi bata beton pejal dan berlobang 
menurut SNI-03-0348-1989 dapat dilihat pada 
Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Bata Beton Pejal dan Berlobang (3)

No. Syarat Fisik Satuan
Tingkat Mutu Bata

Bata Pejal Bata Berlobang
I II III IV I II III IV

1 Kuat tekan rata-rata minimum kgf/cm2 100 79 40 25 70 50 35 20

2 Kuat tekan bruto1) benda uji minimum kgf/cm2 90 65 35 21 65 45 30 17

3 Penyerapan air rata-rata maksimum % 25 35 25 35

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 struktural terlindungi
Tingkat II : untuk dinding struktural terlindungi (boleh ada beban)
Tingkat III : untuk dinding non struktural tak terlindungi boleh terkena hujan & panas
Tingkat IV : untuk dinding non struktural terlindungi  dari cuaca
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Limbah Sludge Instalasi Pengolahan  Air 
Limbah (IPAL)

Limbah sludge dalam kajian ini adalah limbah 
yang dihasilkan dari IPAL yang berupa lumpur 
dengan kandungan bahan organik serat dan bahan 
anorganik lain yang bersifat agregat. 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 berbagai unit proses yang 
umumnya berasal dari  proses penyaringan bubur 
pulp (reject screen) dan proses IPAL. Namun 
yang sering menimbulkan masalah l i m b a h 
p a d a t  y a n g  berasal dari pengolahan air 
limbah. Limbah ini berupa lumpur (sludge) yang 
jumlahnya cukup besar, yaitu berkisar antara 3 – 
4 % per ton produk kertas tergantung pada bahan 
baku yang dipakai, 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% (9). 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. Penanganan limbah padat 
sludge IPAL ini masih menjadi permasalahan 
bagi industri kertas.

Perangkat Lunak Solidworks 2009

Program perangkat lunak digunakan untuk 
mempermudah para pengguna mengembangkan, 
merancang maupun mensimulasikan ide-idenya, 
salah satu yang banyak digunakan adalah Solid 
Works 2009.  Penggunaan program ini diharapkan 
dapat membantu dalam menentukan bentuk 
maupun dimensi batako interlok yang tepat untuk 
diterapkan pada rumah knock down. Untuk dapat 
melakukan simulasi menggunakan perangkat 
ini, diperlukan  material properties campuran 
antara semen, pasir dan sludge. Mengingat jenis 
material properties ini belum ada, maka dalam 
penelitian ini dilakukan pendekatan dengan 

material konkret (concrete material properties). 
Material properties dari material konkret dapat 
dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Concrete Material Properties 

No. Parameter Satuan Besaran
1 Elastic Modulus N/mm2 220590
2 Poisson Ratio N/A 0,2
3 Shear Modulus N/mm2 90407
4 Density gr/cm3 2,3
5 Thermal Conductivity W/m.K 1,7
6 Specific Heat J/kg.K 878
7 Tensile Strength N/mm2 172,34
8 Thermal Expansion 

Coefficient /K 1,08E-5
9 Compressive Strength Kg/cm2 55,149

BAHAN  DAN  METODE 

Penyiapan Bahan

Bahan percobaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah :
1. Limbah sludge yang diambil dari Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) pabrik  
kertas yang menggunakan bahan baku kertas 
bekas. Limbah diolah dengan cara dijemur 
sehingga kadar airnya mencapai ± 5%

2. Semen yang digunakan adalah Portland tipe I
3. Pasir (agregat halus).

 Rancangan Komposisi

Komposisi campuran contoh uji  dapat dilihat 
pada Tabel 3. 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 kandungan sludge 
dalam agregat dengan jumlah sebesar 70%, 50%, 
30% dan 0% dan masa curing selama 28 hari.

 
 Penyiapan Contoh Uji

Contoh uji disajikan dengan cara mencampur 
semen dan agregat (pasir dan sludge) dalam 
perbandingan tertentu. Pencampuran dilakukan 
dengan cara manual, dituang kedalam cetakan 
berbentuk kubus berdimensi 5 x 5 x 5 cm, lalu  
ditekan menggunakan alat press dengan tekanan 
100 kgf.
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Tabel 3. Komposisi Campuran Batako Interlok

No. Kode Komposisi (PC : 
Agregat)

Komposisi (%)                       Komposisi 
Sludge dalam 
Agregat (%)PC

Agregat
Pasir Sludge

1 St - 6

1:6

1 6 0 0
2 A1 - 6 1 4 2 30
3 A2 - 6 1 3 3 50
4 A3 - 6 1 2 4 70
5 St - 8

1:8

1 8 0 0
6 A1 - 8 1 5 3 30
7 A2 - 8 1 4 4 50
8 A3 - 8 1 3 5 70

Pengkajian 
karakteristik 

Menentukan 
variasi 

komposisi

Pembuatan & 
Pengujian 
contoh uji

Perancangan 
batako 
interlok  

Sludge 
Industri 
Kertas

Batako 
Interlok

Simulasi pengunci 
batako interlok 

Senyawa OrganiK &
Senyawa Non Organik

Dimensi
Kuat Tekan, 

Densitas

• Komposisi Optimal
• Bentuk Pengunci
• Dimensi 

Simulasi sebagai  
dinding, 

dengan FOS > 1

Bentuk Pengunci

Komposisi optimal

Komposisi awal

Gambar 2.  Alur Kegiatan Penelitian
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Kajian Percobaan

1. Alur kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 
2.

2. Parameter eksperimen yang diteiti adalah 
perbandingan komposisi (antara semen, 
pasir dan sludge), dimensi batako dan bentuk 
pengunci. Parameter kontrol yang digunakan 
yaitu kuat tekan dan densitas.

3. Simulasi konstruksi batako sebagai dinding 
partisi dilakukan dengan menentukan bentuk 
batako dan pengunci.

Pengumpulan Data

1. Data kuat tekan dan densitas didapatkan 
dengan cara merata-ratakan 3 kali 
pengamatan dari tiap komposisi

2. Data analisa tegangan  dicatat hanya untuk 
komposisi batako yang mengandung 
minimal 50% sludge dari 3 kali pengamatan.

Analisa Data

1. Analisa data dilakukan dengan cara 
menganalisa dampak manipulasi parameter 
eksperimen (komposisi, bentuk pengunci 
dan dimensi batako) terhadap parameter 
kontrol (kuat tekan dan berat jenis).

2. Analisis kekuatan pengunci, dianalisa dengan 
menggunakan simulasi stress analysis 

3. Analisis kekuatan struktur dinding partisi, 
dianalisa dengan menggunakan factor of 
safety

4. Asumsi yang digunakan dalam stress 
analysis, adalah sifat material contoh uji 
(elastic modulus, poisson ratio, shear 
modulus, thermal conductivity, specific 
heat, tensile strength dan thermal expansion 
coefficient) dianggap sama dengan sifat 
material konkret

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan Bahan Sludge

Hasil uji  kimia terhadap limbah sludge dapat 
dilihat  pada Tabel 4. Terlihat untuk limbah 
Sludge A yaitu pada kandungan kadar abu  yang 
cukup tinggi yaitu lebih dari 60%, sehingga 
kemungkinan dalam pembuatan produk batako 
tidak akan banyak mengalami penyusutan (1). 

3

Selain itu, karena jumlah serat yang terkandung 
dalam sludge cukup rendah, akan menyebabkan 
pasir lebih banyak mengisi rongga-rongga, yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan 
tekan produk.

Dari perbandingan diatas terlihat bahwa 
limbah A dapat mendukung kualitas produk 
konkret yaitu batako, yaitu kandungan CaO. 
Sedangkan jumlah dan panjang serat yang rendah 
akan menghasilkan dimensi produk yang relatif 
stabil. Maka untuk limbah A ini kami pilih 
sebagai bahan baku batako.

 
Tabel 4. Hasil Analisis Komposisi Limbah 

Sludge

No. Parameter
Limbah Sludge 

IPAL
A B

1 Senyawa Organik, % 34,51 63,89
2 Total Selulosa, % 9,18 41,62
3 Panjang  Serat, mm 0,823 0,975
4 Jumlah Serat, serat 1270 10779
5 Fines, % 19,45 20,4
6 Senyawa Non Organik
 ~ CaO, % 50,51 36,56
 ~ Kadar Abu, % 65,49 36,11

Pengaruh Komposisi Campuran

Hasil uji  kuat tekan dan densitas dapat dilihat 
pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Kuat Tekan dan Densitas 
Benda Uji

No. Kode
Kuat Tekan Densitas

[kgf/cm2] [gr/cm3]
1 ST - 6 49,84 1,76
2 A1 - 6 41,39 1,63
3 A2 - 6 35,76 1,57
4 A3 - 6 30,13 1,51
5 ST - 8 36,86 1,51
6 A1 - 8 34,43 1,49
7 A2 - 8 32,81 1,37
8 A3 - 8 31,19 1,20
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Secara keseluruhan kecenderungan kuat 
tekan dan densitas benda uji menurun seiring 
dengan meningkatnya persentase limbah sludge. 
Keuntungan yang didapat dengan penggunaan 
limbah sludge dalam jumlah besar untuk 
pembuatan batako adalah nilai ekonomi, karena 
secara umum harga agregat lebih murah dari 
pada semen, sehingga penggunaannya selalu 
diusahakan lebih banyak  tanpa mengurangi 
kualitas produk. 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penambahan sludge menyebabkan penurunan 
kuat tekan dari produk. Namun demikian, semua 
komposisi memberikan hasil yang baik, karena 
masih termasuk pada Kelas Mutu III dan IV, yaitu 
antara 41,39 – 31,19 kg/cm2. Dan produk batako 
interlok ini masuk dalam kategori batako ringan 
karena memiliki densitas dibawah 2,0 gr/cm3.

Pengaruh Dimensi terhadap Produk Batako 
Interlok

Hal pertama yang harus dilakukan dalam 
perancangan produk adalah menentukan 
parameter kunci untuk dimensi produk, yaitu 
berdasarkan dimensi panel kolom rumah knock 
down beton. Dimensi ketebalan menjadi langkah 
awal untuk menentukan dimensi lainnya (panjang 

dan tinggi),  sedangkan  untuk  menentukan  
panjang dan tinggi, digunakan SNI 03-0349-1989 
sebagai acuan (panjang maksimal 393 mm dan 
lebar maksimal 102 mm). Ditetapkan pula luas 
permukaan pengisi (dinding)  yaitu sebesar 2,4 
m x 2,4 m. Dari pertimbangan  Parameter  Kunci  
tersebut, maka ditetapkan dimensi produk seperti 
diperlihatkan pada Gambar 3. 

Untuk mendapatkan bentuk pengunci yang 
optimal, maka dilakukan simulasi untuk melihat 
distribusi tegangan pada masing-masing bentuk 
pengunci. Dengan beban arah horizontal (tegak 
lurus sumbu dinding) yang diberikan 1000 N, 
secara visual (kualitatif), memberikan hasil 
simulasi yang diperlihatkan pada Gambar 4.  

Simulasi ini menunjukkan bahwa bentuk suatu 
benda mempengaruhi distribusi tegangan yang 
diterimanya, dan ini sangat berkaitan dengan 
retakan yang akan terjadi pada produk tersebut. 
Kaitan antara jumlah, dimensi dan arah serat pada 
produk dengan retakan pada produk batako yang 
dirancang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. 

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 dinding rumah knock 
down beton. 

Gambar 3. Bentuk dan Dimensi Batako Interlok

Gambar 4. Hasil Simulasi Distribusi Tegangan
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Pengaruh Kuat Tekan dan Densitas terhadap 
Dinding Rumah Knock Down 

Dari  bentuk  yang  telah  ditetapkan,  
dilakukan simulasi terhadap kekuatan produk 
untuk memberikan gambaran pada saat penerapan 
dilapangan. Simulasi menggunakan perangkat 
lunak Solidworks 2009, dengan pendekatan 
properties yang dimiliki oleh program tersebut 
yaitu material concrete. Pendekatan yang 
dilakukan adalah dengan mengganti parameter 
density dan  compressive strength dengan hasil 
pengujian benda uji, seperti yang diperlihatkan 
pada Tabel 6.

Tabel 6. Material Property dari Bahan Batako 
Interlok 

No. Parameter Satuan Besaran
1 Elastic Modulus N/mm

2
220590

2 Poisson Ratio N/A 0,2
3 Shear Modulus N/mm

2
90407

4 Density gr/cm3 1,20 – 1,63
5 Thermal Conductivity W/m.K 1,7
6 Specific Heat J/kg.K 878
7 Tensile Strength N/mm

2
172,34

8 Thermal Expansion 
Coefficient /K 1,08E-5

9 Compressive Strength Kg/cm2 31,19 - 41,39

Ditetapkan pula, komposisi yang akan 
disimulasikan, yaitu komposisi yang menyerap 
sludge diatas 50%, agar pada pelaksanaannya 
dapat memanfaatkan sludge relatif lebih banyak. 
Untuk mengisi dinding (2,4 m x 2,4 m) dengan 

menggunakan batako interlok yang dirancang 
(35,3 x 24,3 x 9,5 cm), maka dibutuhkan 70 buah 
batako, yaitu 10 buah susunan arah vertikal dan 7 
buah susunan arah horizontal, ditambah 10 buah 
batako separuh ukuran, seperti diperlihatkan 
pada Gambar 5. Untuk menentukan keamanan 
konstruksi yang digunakan, dilakukan analisis 
Factor of Safety (FOS). Hasil FOS dapat dilihat 
pada Tabel 7.

Tabel 7. Factor of Safety

No. Kode

Kuat Tekan [kg/cm2]

FOSHasil 
Uji

Hasil
Simulasi

1 A2 – 6 35,76 92 0,388
2 A3 – 6 30,13 80 0,376
3 A2 – 8 32,81 31 1,058
4 A3 – 8 31,19 26 1,199

Persyaratan FOS yang harus dipenuhi oleh 
suatu konstruksi adalah > 1. Bila dilihat dari 
Tabel 7, komposisi yang memenuhi syarat untuk 
diterapkan adalah  kode A2 – 8 dan   A3 – 8.

Aspek Ekonomi 

Untuk perhitungan harga digunakan komposisi 
A3-8, yaitu perbandingan 1:2:6 (1 takaran semen 
: 2 takaran pasir : 6 takaran sludge). Asumsi  :
• Memproduksi 6000 buah batako interlok 

ringan, dengan kapasitas 250 batako per hari
• Lokasi produksi berada disekitar pabrik

                            
                     a. Perspektif  Dinding             b. Tampak Depan Dinding

Gambar 5. Struktur Dinding 
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Data-data untuk memperhitungkan harga 
pokok diperlihatkan pada Tabel 9. Biaya batako 
berdasarkan bahan baku : 
Semen = 7218,88 kg x Rp. 1.070/kg  
 = Rp. 7.724.201,6
Pasir  = 178,95 kg x Rp. 6,78/kg  
 = Rp. 90.998,17
Sludge = 230,08 kg x Rp.  37/kg  
 = Rp. 638.482,73
Total Biaya Bahan Baku  = Rp. 8.453.682,50

Biaya batako berdasarkan utilitas : 
Air  =  1 m3 x  Rp.   3.000/ m3  
 =  Rp. 3.000,00
Oli =  1 liter x Rp. 30.000/ ltr 
 =  Rp. 30.000,00
Total Biaya Utilitas = Rp. 33.000,00
Upah :
Operator  = 3 orang  x  Rp.   700.000,00  
 = Rp. 2.100.000,00
Total Upah = Rp. 2.100.000,00 

Total Biaya  = Total Biaya Bahan Baku + Total 
Biaya Utilitas + Total Upah  
= Rp. 8.453.682,50 + Rp. 33.000,00 
   + Rp. 2.100.000,00
= Rp. 10.586.682,5

Harga Pokok Produksi  
=  Rp. 10.586.682,5 / 6000 batako  
=  Rp. 1.764,44

Kemungkinan Pembuatan Batako Interlok 
diterapkan di Industri Kecil Menengah

Kegiatan pembuatan batako interlok ringan 
dari limbah padat pabrik kertas ini kemungkinan 
dapat diterapkan/dilakukan oleh IKM. Alasan 
yang pertama, karena teknologi proses produksi  
sederhana, ketersediaan bahan baku melimpah, 

peralatan dapat diproduksi dalam negeri, dan 
perawatannya mudah. Kedua, harga pemanfaatan 
batako interlok ini pada rumah knock down akan 
memberikan biaya keseluruhan yang realtif 
murah, meskipun harga pokok produksi batako 
ini reatif lebih mahal dari batako konvensional 
maupun bata merah, selain itu batako interlok 
ringan ini merupakan produk yang baru sehingga 
daya saingnya masih tinggi. Ketiga, kegiatan ini 
dapat membantu industri kertas mengatasi limbah 
sludge mereka sehingga dukungan pihak industri 
melalui program Corporate Social Responsibility 
(CSR) akan lebih mudah didapat. 

KESIMPULAN & SARAN 

1. Komposisi  yang  dapat  digunakan  
untuk konstruksi dinding rumah knock 
down adalah kode A2-8 dan A3-8 karena 
memenuhi persyaratan  Factor of Safety, 
yaitu lebih dari 1. 

2. Bahan baku sludge berasal dari pabrik 
kertas industri yang mengandung parameter 
non organik relatif lebih tinggi, komposisi 
(semen : agregat) 1: 8, dengan persentase 
serat sebanyak 50% dan 70%.

3. Dimensi Batako Interlok yang dirancang 
untuk rumah knock down adalah :
• Panjang = 35,3 cm      
• Lebar = 9,5 cm
• Tinggi = 24,3 cm
• Pengunci = trapezium

4. Harga Pokok Produksi dari batako interlok 
yang dirancang relatif lebih mahal dari harga 
batako konvensional maupun batako interlok 
yang telah ada dipasaran yaitu sebesar Rp. 
1.764,44. Meskipun demikian harga ini 
masih masih relevan mengingat manfaat 
dan fungsinya yang dikhususkan bagi rumah 
knock down beton.

Tabel 9. Data-Data Perhitungan

No. Komponen Quantity
 Harga   

[Rp] Satuan
1 Semen, kg 7218,88 1.070,00 /kg
2 Pasir, kg 13421,56 6,78 /kg
3 Sludge, kg 17256,29 37 /kg
4 Air, m3 1 3.000,00 /m3

5 Oli, liter 1 30.000,00 /ltr
6 Operator, orang 3 700.000,00 /24 hari
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Untuk penelitian selanjutnya, penulis 
menyarankan beberapa hal, sebagai berikut :
1. Melakukan perancangan penyambung antara 

struktur dinding dengan kolom rumah knock-
down.

2. Mengkaji pengaruh arah serat terhadap retak 
yang dapat terjadi pada produk.

3. Mengkaji  pengaruh  komponen  penunjang 
atau bahan penolong lain terhadap kuat tekan 
produk bila digunakan untuk memperbaiki 
tampilan permukaan produk.

4. Merancang mesin pencetak yang sesuai 
dengan karakteristik sludge.
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PROSPEK PROSES ANAEROBIK SEBAGAI PENGOLAHAN 
PENDAHULUAN PADA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH 

INDUSTRI PULP DAN KERTAS

Yusup Setiawan a, Sri Purwati a, Kristaufan J.P. a

Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871

PROSPECT OF ANAEROBIC PROCESS AS PRELIMINERY TREATMENT 
IN WASTEWATER TREATMENT OF PULP AND PAPER INDUSTRY

ABSTRACT

The performance improvement of wastewater treatment of pulp and paper industry using up-flow 
reactor UASB anaerobic sludge blanket (UASB) and activated sludge have been investigated in BBPK’s 
wastewater treatment laboratory. The wastewater treatment research activities used pulp bleaching 
wastewater from an integrated pulp and paper industry. The experimental results showed that granular 
sludge can be formed in the UASB reactor in about 4 months. With a dwell time of 48 hours, UASB 
reactor reduced COD up to 73%, AOX and TSS up to 35% and 73% respectively. Further treatment with 
active sludge reactor reduced COD up to 66%, AOX and TSS up to 40% and 70%. Total efficiency that 
can be achieved by UASB reactor and activated sludge reactor was up to 88% COD, AOX and TSS up 
to 57% and 82%. Processed wastewater from combined treatment system of UASB and activated sludge 
met the quality standard

Key words: wastewater, AOX, activated sludge,granular sludge, UASB

ABSTRAK

Penelitian peningkatan kinerja pengolahan air limbah industri pulp dan kertas dengan reaktor 
UASB up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) dan lumpur aktif dilaksanakan di laboratorium 
pengolahan air limbah BBPK. Kegiatan penelitian pengolahan air limbah menggunakan air limbah 
pemutihan pulp dari suatu industri pulp dan kertas terpadu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lumpur 
granular dapat terbentuk dalam reactor UASB dalam waktu sekitar 4 bulan, dengan waktu tinggal 
48 jam reaktor UASB dapat mereduksi COD sampai 73%, AOX sampai 35% dan TSS sampai 73%. 
Pengolahan lanjutan dengan reaktor lumpur aktif dapat mereduksi COD sampai 66%, AOX sampai 
40% dan TSS sampai 70%. Efisiensi total yang dapat dicapai oleh reaktor UASB dan reaktor lumpur 
aktif adalah COD sampai 88%, AOX sampai 57% dan TSS sampai 82%. Air limbah olahan sistem 
pengolahan gabungan UASB dan lumpur aktif dapat memenuhi baku mutu.

Kata kunci : air limbah, AOX, Lumpur Aktif, Lumpur Granul, UASB

PENDAHULUAN

Pada umumnya instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) industri pulp dan kertas yang  ada pada 
saat ini menggunakan proses pengolahan secara 
kimia dan atau biologi proses lumpur aktif. Proses 
lumpur aktif konvensional memiliki keterbatasan 
efisiensi, menghasilkan sejumlah besar lumpur 
biologi yang harus dibuang, membutuhkan 
listrik yang besar untuk mengoperasikan aerator 
dan lahan yang luas pula. Banyak kendala dan 
permasalahan yang timbul dalam operasi IPAL 

tersebut disebabkan oleh perubahan karakteristik 
air limbah yang semakin tinggi kandungan polutan 
organik terlarutnya. Teknologi yang berkategori 
beban rendah kurang sesuai lagi untuk digunakan 
mengolah air limbah yang mengandung cemaran 
organik beban tinggi dan bersifat kompleks 
terlarut dan sebagai komponen B3 seperti AOX 
yang berasal dari proses pemutihan pulp.

Teknologi pengolahan air limbah berkategori 
beban tinggi (high-rate) saat ini perlu 
dikembangkan diantaranya adalah proses Up-
flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) yang 
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merupakan salah satu pengembangan dari 
sistem anaerobik konvensional. Sistem ini 
menggunakan reaktor UASB dengan aliran 
yang vertikal ke atas dan membentuk lumpur 
granul sebagai mikroorganisme yang memiliki 
kemampuan tinggi dalam mendegradasi senyawa 
organik kompleks maupun yang bersifat B3 
dalam air limbah. Proses anaerobik dengan 
reaktor UASB memberikan keunggulan yang 
prospektif, selain efisiensi yang lebih tinggi, 
proses UASB dapat dioperasikan pada beban 
organik tinggi, tanpa memerlukan energi yang 
tinggi dan tidak menghasilkan lumpur yang harus 
dibuang. Secara umum penerapan IPAL dengan 
sistem UASB di industri pulp dan kertas dapat 
meningkatkan kinerja IPAL dan mereduksi biaya 
pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. 
Untuk mengantisipasi baku mutu buangan air 
limbah yang semakin ketat dan AOX sebagai 
parameter kunci dalam baku mutu limbah cair, 
reaktor UASB mempunyai prospek yang baik 
untuk digunakan dalam sistem pengolahan air 
limbah industri pulp dan kertas. 

Dalam makalah ini disajikan hasil pengolahan 
air limbah pemutihan pulp menggunakan 
sistem gabungan reaktor UASB dan lumpur 
aktif. Proses pembentukan lumpur granular di 

reaktor UASB, kinerja reaktor UASB sebagai 
pengolahan pendahuluan, dan biogas yang 
terbentuk juga dibahas dalam tulisan ini.

BAHAN DAN METODA

Bahan

Reaktor UASB yang digunakan dalam 
percobaan terbuat dari “fiber glass” transfaran 
berdiameter dalam 10 cm, tinggi  2 m  bervolume 
15 L yang dilengkapi dengan alat pengukur 
biogas. Sedangkan reaktor proses lumpur aktif 
konvensional yang digunakan dalam percobaan 
ini terbuat dari “fiber glass” transfaran mempunyai 
volume 15 L. 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. 

Air limbah yang digunakan pada percobaan 
ini adalah air limbah dari proses pemutihan pulp 
konvensional  suatu industri pulp dan kertas yang 
terintegrasi. Karakteristik air limbah pemutihan 
pulp dan industri kertas karton yang digunakan 
pada percobaan ini seperti pada Tabel 1. 

Gambar 1 . Diagram Alir Percobaan Pengolahan Air Limbah
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Tabel 1. Karakteristik Air Limbah Pemutihan 
Pulp

No. Parameter Unit Air Limbah 
Pemutihan Pulp

1.

2.

3.

4.

AOX

CODT

TSS

pH

mg/l

mg/l

mg/l     

-

7,00 – 10,36

381 – 8.340

36 - 287

6,5 – 7,2

Metode 

Air limbah pemutihan pulp diolah dalam 
reaktor Up-flow Anaerobic Sludge Blanket 
(UASB) dan lumpur aktif skala laboratorium 
masing-masing bervolume 15 L. Gambar diagram 
alir percobaan pengolahan air limbah seperti 
pada Gambar 1. Ke dalam tangki umpan reaktor 
UASB ditambahkan makronutrisi yaitu urea 
sebagai sumber N dan K2HPO3 sebagai sumber 
P dengan perbandingan COD : N : P = 350 : 7 
: 1. NaHCO3 sebagai buffer dengan konsentrasi 
1.000 – 2.500 mg/L dicampurkan juga dengan 
air limbah dalam tangki umpan untuk mencegah 
terjadinya penurunan pH secara drastis.  pH 
umpan 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. Reaktor proses lumpur 
aktif konvensional digunakan sebagai pengolahan 
lanjutan efluen reaktor UASB. Bibit lumpur aktif 
dimasukan kedalam reaktor lumpur aktif berupa 
lumpur “flocculent” sehingga konsentrasi lumpur 
dalam reaktor sekitar MLSS = 2000 - 3000  mg/L  
Ke dalam reaktor lumpur aktif dialiran udara 
dengan kompressor melalui diffuser supaya kadar 
oksigen terlarut didalam reaktor > 2 mg/L. 

Analisa

Kadar  parameter COD, BOD5, TSS, pH, 
MLSS dan MLVSS dianalisa berdasarkan 
Standard Methods for Examination of Water 
and Waste Water (APHA). Kadar AOX dianalisa 
berdasarkan AOX analyzer, Mitsubishi TOX-
100, menggunakan metoda adsorption pyrolysis 
- titrimetric. Pengamatan dan pengujian 
karakteristik lumpur dilakukan menggunakan 

Scanning Electrone Microscope (SEM) Philips 
FEI Quanta 200. Kecepatan pengendapan lumpur 
granul diukur berdasarkan metoda Andras et al, 
1998. Influen dan effluen dari reaktor UASB dan 
lumpur aktif di analisa seminggu sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Air Limbah dengan Reaktor 
UASB

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. Bila dilihat dari 
perbandingan MLVSS/MLSS = 0,906, lumpur 
aktif ini sangat baik karena mengandung 
90% mikroorganisme. Hal ini didukung dari 
hasil uji SEM pada Gambar 3 bahwa lumpur 
aktif tersebut mengandung mikrooganisme 
penggumpal dan mikroorganisme filament.

Gambar 3. Uji SEM  Lumpur Aktif

Adapun selain mengandung organik karbon, 
lumpur aktif tersebut juga sudah mengandung 
mineral didalamnya seperti Ca, Fe, K, Mg dan 
Na yang ditunjukkan pada Gambar 4. Hasil 
percobaan pengolahan air limbah pemutihan 
menggunakan reaktor UASB dengan waktu 
tinggal 48 jam untuk analisis parameter COD, 
TSS, dan AOX masing-masing ditunjukkan 
pada Gambar 5,  Gambar 6  dan  Gambar 7. 
Hasil percobaan yang berlangsung dari hari ke 
76 sampai hari ke 145 yang ditampilkan pada 
Gambar 5 memperlihatkan bahwa reaktor UASB 
dapat menurunkan kadar COD influen dari 381 – 
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Gambar 4. Komposisi Organik dan Mineral dalam  Lumpur Aktif

Gambar 5. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi COD pada Reaktor UASB

Gambar 6. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi TSS pada Reaktor UASB
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1.623 mg/L dengan persentase reduksi COD 43 – 
73 % sehingga konsentrasi COD efluen menjadi 
330 -  620 mg/L. Kadar COD efluen UASB ini 
masih diatas baku mutu yang perlu diolah lebih 
lanjut dengan pengolahan lumpur aktif. 

Dengan adanya penurunan konsentrasi 
pencemar oleh reaktor UASB, maka beban 
pengolahan tahap berikutnya oleh proses 
lumpur aktif akan menjadi lebih ringan dan juga 
akan  mengurangi jumlah lumpur yang harus 
dibuang, dan dapat menurunkan penggunaan 
listrik untuk mengoperasikan aerator di bak 
aerasi, serta menurunkan kebutuhan nutrisi dan 
kebutuhan lahan untuk proses aerobik lumpur 
aktif. Dari Gambar 6 terlihat bahwa reaktor 
UASB dapat menurunkan parameter TSS dari 
36 - 287 mg/L menjadi 22 – 80 mg/L, dengan 
persentase reduksi 14 – 73 %. Kadar TSS 
efluen UASB ini telah memenuhi baku mutu. 
Dari Gambar 7 terlihat bahwa reaktor UASB 
dapat menurunkan parameter AOX dari 7 – 
10,36 mg/L menjadi 5,51 – 8,24 mg/L dengan 
persetase reduksi AOX  20 – 31 %.

Pembentukan Lumpur Granular

Berdasarkan pengamatan terhadap lumpur 
anaerobik di dalam reaktor UASB, lumpur 
granular mulai terbentuk setelah pengolahan 
kontinyu berlangsung sekitar 4 bulan seperti 
ditunjukkan hasil uji SEM pada Gambar 8. 
Lumpur granular yang terbentuk ukurannya 
masih kecil berdiameter < 1 mm. Komposisi 
organik dan mineral dalam lumpur granular 
seperti pada ditunjukkan pada Gambar 9 adalah 
mengandung organik karbon dan mineral-
mineral.

Gambar  8. Lumpur Granular yang terbentuk 
di UASB Reaktor

Pengolahan Air Limbah dengan Reaktor 
Lumpur Aktif

Hasil percobaan pengolahan air limbah efluen 
reaktor UASB yang selanjutnya diolah dengan 
reaktor lumpur aktif pada waktu tinggal 48 jam 
untuk parameter COD, TSS, dan AOX masing-
masing ditunjukkan pada Gambar 10, Gambar 11 
dan Gambar 12. Hasil pengolahan lumpur aktif 
dari hari ke 76 sampai hari ke 145 pada Gambar 
10 memperlihatkan bahwa reaktor lumpur aktif  
dapat menurunkan kadar COD dari 330 - 620 
mg/L  menjadi 144 – 327 mg/L dengan persentase 
reduksi COD 41 – 66 %. Kadar COD efluen proses 
lumpur aktif  ini telah memenuhi baku mutu. 
Dari Gambar 11 terlihat bahwa reaktor lumpur 
aktif dapat menurunkan kadar TSS dari 22 – 80 
mg/L menjadi 14 - 38 mg/L dengan persentase 
reduksi 17,4 – 70,4 %. Kadar TSS efluen proses 
lumpur aktif ini telah memenuhi baku mutu. Dari 
Gambar 12 terlihat bahwa reaktor lumpur aktif 
dapat menurunkan kadar AOX dari 4,7 – 10,1 
mg/L menjadi 3,8 – 9,5 mg/L dengan persentase 
reduksi AOX  1,2 – 39,8 %.

Gambar 7. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi AOX pada Reaktor UASB
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Gambar 9. Komposisi Organik dan Mineral dalam  Lumpur Granular

Gambar 10. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi COD pada  Reaktor Lumpur Aktif

Gambar 11. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi TSS pada Reaktor Lumpur Aktif
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Gambar 12. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi AOX  pada Reaktor Lumpur Aktif

Gambar 13. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi Total COD pada Reaktor UASB + Lumpur Aktif

Gambar 14. Konsentrasi Influen, Effluen dan Reduksi Total TSS pada Reaktor UASB + Lumpur Aktif
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Pengolahan Air Limbah Gabungan Reaktor 
UASB dan Reaktor Lumpur Aktif

Hasil percobaan pengolahan air limbah 
pemutihan pulp dengan sistem gabungan 
reaktor UASB dan reaktor lumpur aktif dengan 
waktu tinggal 48 jam untuk parameter COD, 
TSS, dan AOX masing-masing ditunjukkan 
pada Gambar 13, Gambar 14 dan Gambar 
15. Dari hari ke 76 sampai hari ke 145 pda 
Gambar 13 memperlihatkan bahwa reaktor 
UASB dan lumpur aktif  dapat menurunkan 
kadar COD dari 1.087 – 1.623 mg/L menjadi 
209 – 327 mg/L dengan persentase reduksi 
COD mencapai 70 – 88 %. Reaktor UASB dan 
lumpur aktif dapat menurunkan kadar TSS dari 
36 - 287 mg/L menjadi 14 - 82 mg/L dengan 
persentase reduksi =  61 – 92 %. Reaktor 
UASB dapat menurunkan kadar AOX dari 7 – 
10,36 mg/L menjadi 3,8 – 5,73 mg/L dengan 
persentase reduksi AOX  44 – 57 %.

KESIMPULAN

Dalam pengolahan air limbah pemutihan 
pulp dengan sistem reaktor UASB, lumpur 
granular mulai terbentuk setelah proses kontinyu 
berlangsung dalam waktu sekitar 4 bulan melalui 
adanya penambahan mikronutrisi. Pengolahan 
pendahuluan air limbah pemutihan pulp dengan 
sistem reaktor UASB dapat mereduksi COD  73 
%, TSS  73% , dan AOX  30%. Pengolahan air 
limbah pemutihan pulp dengan sistem gabungan 
reaktor UASB dan lumpur aktif  dapat mereduksi 

COD sampai 88%, TSS  92 %, dan AOX  57 %  
dengan hasil olahannya telah memenuhi baku 
mutu. Adanya penurunan konsentrasi pencemar 
oleh reaktor UASB sebagai pengolahan 
pendahuluan, maka beban pengolahan air limbah 
pada proses lumpur aktif akan menjadi lebih 
ringan, sehingga dapat mengurangi jumlah 
lumpur biologi yang harus dibuang, menurunkan 
kebutuhan listrik untuk mengoperasikan aerator 
di bak aerasi, dan penurunan kebutuhan nutrisi 
serta penurunan kebutuhan lahan untuk proses 
aerobik lumpur aktif.
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PEMANFAATAN  LIMBAH  SLUDGE  INDUSTRI  PULP  
UNTUK  PUPUK  ORGANIK  DENGAN  VARIASI  PENAMBAHAN 

ARANG  SERBUK  GERGAJI  DAN  MIKORIZA 
                                   

Sri Komarayati a, Gusmailina a

a Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan  Hasil    
Hutan, Jl. Gunung Batu, Bogor.

Telp. 0251 - 8633378, Fax. 0251 – 8633413

UTILIZATION OF SLUDGE FROM PULP INDUSTRY FOR ORGANIC FERTILIZER 
BY VARIATION OF SAWDUST CHARCOAL AND MICHORIZA

ABSTRACT 

In this experiment, the fermentation of pulp mill sludge into organic fertilizer was conducted. The 
pulp mill raw material was Acacia mangium wood. The composting process of sludge was activated by 
the addition of decomposting-activator (10%). Besides, 20% sawdust charcoal was also added to the 
sludge. The mixture of sludge, decomposting activator, and sawdust charcoal was rigorously agitated 
until homogen, and subsequently let for 60 days thereby ensuring the completion of process . Afterwards, 
the organic fertilizer resulted was dried, crushed into tiny pieces, sieved to improve quality of the organic 
fertilizer, then it was mixed with consecutively ectomycorhiza spore and clay soil. The organic fertilizer 
revealed specific characteristics, i.e. moisture content of 33,00%, pH 6.80, C/N ratio 20,59, C organic 
24.10%, N 1.17%, total P2O5  0.66%, total CaO  0.35%, total MgO 0.27%, total K2O 0.69%, and cation-
exchange capacity 31,78 meq/100 g. Heavy metal content in the fertilizer consisted of Pb 0.08 ppm and 
Cd 0.04 ppm. 

Key words : pulp mill sludge, sawdust charcoal, organic fertilizer, activator

ABSTRAK

Pada penelitian ini dilakukan proses pembuatan pupuk organik dari limbah padat industri pulp 
dengan bahan baku kayu  Acacia mangium. Proses pengomposan berlangsung selama 60 hari dengan 
penambahan aktivator sebesar 10% dan arang serbuk gergaji sebesar 20%. Campuran limbah padat, 
aktivator dan arang serbuk gergaji diaduk sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam bak 
pengomposan. Setelah selesai proses pengomposan, pupuk organik tersebut dijemur, digiling, disaring, 
kemudian ditambah spora ektomikoriza dan tanah liat, diaduk dan selanjutnya dicetak berbentuk tablet. 
Dari penelitian ini diketahui pupuk organik mengandung kadar air 33,00%; pH 6,80; nisbah C/N 20,59; 
C organik 24,10%; N total 1,17 %; P2O5 total 0,66%; CaO total 0,35%; MgO total 0,27%; K2O total 
0,69% dan KTK 31,78 meq/100 g. Kandungan logam berat Pb 0,08 ppm dan Cd 0,04 ppm. 

Kata kunci : limbah  industri pulp, aktivator, pupuk organik, arang serbuk gergaji                                                         

PENDAHULUAN

Prospek dan peluang pupuk organik di masa 
mendatang cenderung semakin besar. Ini disebabkan 
semakin mahalnya pupuk kimia akibat dicabutnya 
subsidi pupuk kimia oleh pemerintah, semakin 
menurunnya tingkat kesuburan tanah, dan semakin 
tingginya kesadaran akan bahaya residu pupuk 
kimia terhadap kesehatan manusia, serta adanya 
kecenderungan produk pertanian organik. Kenyataan 
saat ini menunjukkan bahwa pupuk kimia dapat 

mengganggu kehidupan dan keseimbangan tanah, 
meningkatkan dekomposisi bahan organik, yang 
kemudian menyebabkan degradasi struktur tanah, 
kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekeringan, 
sehingga produktivitas rendah.  Penggunaan pupuk 
kimia NPK yang terus menerus menyebabkan 
penipisan unsur-unsur mikro nutrien seperti seng, 
besi, tembaga, mangan, magnesium, molybdenum, 
boron, yang dapat mempengaruhi tanaman, hewan, 
dan kesehatan manusia. (Sharma, 1985 ; Tandon, 
1990 dalam  Reijntjes dkk. 1999).
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Salah satu pupuk organik yang potensial untuk 
dikembangkan  yaitu pupuk organik yang dibuat 
dari limbah sludge industri pulp. Ketersediaan 
sludge pada industri pulp dan kertas yang tinggi, 
dapat menunjang kebutuhan bahan baku untuk 
pembuatan pupuk organik.  Untuk meningkatkan 
kualitas pupuk organik dari limbah sludge, dapat 
dilakukan penambahan arang serbuk gergaji dan 
spora ektomikoriza. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan 
teknologi yang tepat dalam memanfaatkan limbah 
sludge industri pulp menjadi pupuk organik, juga 
mengetahui kualitas pupuk organik yang diberi 
variasi penambahan arang serbuk gergaji dan 
mikoriza.

 
BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan 
pupuk organik adalah limbah biomassa  yang 
berupa sludge hasil pengolahan air limbah dari 
industri pulp yang menggunakan bahan baku kayu 
mangium (Acacia mangium). Sebagai pemacu 
proses pengomposan digunakan aktivator hayati 
yang terdiri dari bakteri Cytophaga sp. dan fungi 
Trichoderma  pseudokoningii. Bahan lain adalah 
arang serbuk gergaji, spora ektomikoriza, tanah 
liat dan air secukupnya.  

Peralatan 

Peralatan yang digunakan : pH meter, 
higrometer, termometer, sekop, cangkul, bak 
pengomposan terbuat dari semen dengan volume 
1 meter kubik, bangunan beratap sebagai 
naungan, karung plastik, timbangan, alat cetak 
tablet dan lain-lain.

Prosedur Kerja

1. Pembuatan pupuk organik plus arang serbuk 
gergaji

Limbah sludge ditimbang sesuai kebutuhan, 
diberi 10% aktivator (b/b) yang terdiri dari 
bakteri Cytophaga sp. dan fungi Trichoderma 
pseudokoningii, ditambah arang serbuk gergaji 
sebesar 20% dari total bahan, kemudian  
dicampur rata sampai homogen. Selanjutnya 
ditambah air secukupnya (tidak terlalu basah dan 
tidak terlalu kering), diaduk hingga homogen dan 

merata. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam 
bak pengomposan yang terbuat dari semen, 
ditumpuk tidak terlalu padat dan  bagian atas 
tumpukan ditutup plastik berwarna hitam. Proses 
pengomposan berlangsung selama 60 hari, setiap 
satu minggu sekali dilakukan pembongkaran, 
pengadukan, dan penumpukan kembali. Setiap 
hari dilakukan pengukuran (pengamatan) suhu, 
pH dan kelembaban sampai proses tersebut 
berakhir. Sebelum dan sesudah terbentuknya  
pupuk organik,  dilakukan analisis kadar air, 
unsur hara makro, nisbah C/N dan kandungan 
logam berat. Analisis dilakukan di Laboratorium 
Tanah Biotrop, Bogor. 

2. Penambahan spora mikoriza pada campuran 
pupuk organik dan arang serbuk gergaji.

   
Campuran pupuk organik dengan arang serbuk 

gergaji yang telah matang dan kering  dicampur 
tanah liat dengan komposisi : 80% campuran 
pupuk organik dan arang serbuk gergaji dan 20% 
tanah liat, diaduk sampai homogen. Kemudian 
campuran tersebut ditambah spora ektomikoriza 
sebesar 5% dari berat campuran total,  diaduk lagi 
hingga homogen, setelah tercampur rata, dicetak 
berbentuk tablet 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Limbah sludge yang akan digunakan sebagai 
bahan utama pembuatan  pupuk organik, dianalisis 
sifat dan kandungan unsur hara dan logam berat 
yang terkandung, hasilnya dapat diketahui  pada 
Tabel l.

Tabel 1.  Kandungan Unsur Hara Limbah Sludge 
Industri Pulp  

No. Parameter Nilai Keterangan  
Potensi/resiko

1. pH  (1:1) 6,75 Sedang 
2. Kadar air , % 33,11 Rendah 
3. C organik , % 19,34 Tinggi  
4. N total , %   1,25 Sedang 
5. Nisbah C/N , % 15,47 Rendah
6. P2O5 total, % 0,42 Rendah 
7. CaO total, % 0,30 Rendah 
8. MgO total, % 0,26 Rendah 
9. K2O total, % 0,49 Rendah 
10. Pb, ppm 0,06 Rendah 
11. Cd, ppm 0,04 Rendah 

Sumber  :  Anonim ( 2000)
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Pada Tabel 1 dapat diketahui kandungan unsur 
hara dan logam berat yang terdapat dalam sludge 
yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan 
pupuk organik yaitu : pH 6,75 dan kadar air 
33,11% termasuk kategori sedang, C organik 
19,34% (tinggi), N total 1,25% (sedang), nisbah 
C/N 15,47 (rendah), P2O5 total 0,42% (rendah), 
CaO total 0,30% (rendah), MgO total 0,26% 
(rendah), K2O total 0,49% (rendah), sedangkan 
kandungan logam berat Pb 0,06 ppm (rendah), 
Cd 0,04 ppm (rendah). Apabila dilihat dari nisbah 
C/N sludge sebesar 15,47 berarti nisbah tersebut 
sudah rendah untuk proses pengomposan karena 
C/N bahan yang optimal adalah 25 – 40 (Gaur, 
1982). Bila nisbah C/N bahan  terlalu rendah 
maupun terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap  
proses pengomposan.  

Proses pengomposan berlangsung selama 
2 bulan dengan kondisi suhu  450 - 550 C, pH 
6,75 dan kelembaban 60-85%.  Kelembaban 
ruangan yang berubah-ubah dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan sekitarnya, akan sangat 
berpengaruh pada jalannya proses pengomposan. 
Selain faktor di atas, kadar air bahan juga 
berpengaruh pada proses pengomposan. Kadar 
air limbah padat industri pulp sebesar  33,10% 
termasuk rendah, karena kadar air optimum 
bahan untuk pengomposan berkisar antara  50 
- 60% (Dalzell et al, 1987). Setelah mengalami 
proses pengomposan selama 2 bulan, kemudian 
dilakukan pembongkaran, pengadukan secara 
merata, kemudian diambil contoh untuk dilakukan 
dianalisis kualitas pupuk organik tersebut. 

Pada Tabel 2 dapat diketahui kandungan 
unsur hara dan logam berat pupuk organik. 
Ditinjau dari sifat kimia, pupuk organik ini 
mempunyai kondisi pH 6,80 termasuk kategori 
sedang (netral) menurut Pedoman Pengharkatan 
Hara Kompos (Anonim, 2000). Faktor pH sangat 
menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara 
diserap oleh tanaman. Pada umumnya unsur hara 
mudah diserap akar tanaman pada pH netral, 
karena pada pH netral tersebut kebanyakan 
unsur hara mudah larut dalam air. Nisbah C/N 
pupuk organik yang dihasilkan dari penelitian ini 
adalah 20,59 termasuk tinggi menurut Pedoman 
Pengharkatan Hara Kompos (Anonim, 2000). 
Apabila dibandingkan dengan nisbah C/N pupuk 
organik yang dihasilkan Komarayati et al, (2006), 
nisbah C/N yang dihasilkan termasuk tinggi 
karena adanya penambahan arang serbuk gergaji. 
Akan tetapi keadaan ini tidak menjadi masalah 
pada saat pupuk organik ini diaplikasikan pada 

tanaman, karena arang dapat meningkatkan 
porositas tanah, meningkatkan tingkat keasaman 
tanah (pH) sehingga akan merangsang 
pertumbuhan tanaman antara lain akar. Kadar air 
pupuk organik campuran sludge dan arang serbuk 
gergaji yaitu 30,00% termasuk kategori sedang 
(Anonim, 2000).

Tabel 2. Kandungan Unsur Hara Pupuk Organik 
dengan Campuran Arang Serbuk Gergaji

No. Parameter Nilai  Keterangan  
persyaratan 

1 pH (1 : 1) 6,80 Sedang  

2 Kadar air , % 30,00 Sedang  

3 C organik , % 24,10 Tinggi  

4 N total , %  1,17 Sedang 

5 Nisbah C/N , % 20,59 Tinggi  

6 P2O5 total, % 0,66 Rendah 

7 CaO total, % 0,35 Rendah

8 MgO total, % 0,27 Rendah 

9 K2O total, % 0,69 Rendah 

10
Kapasitas tukar 
kation ,meq/100 
g

31,78 Tinggi  

11 Pb, ppm 0,05 Rendah 

12 Cd, ppm 0,03 Rendah 
Sumber  : Anonim (2000) 

Nilai kapasitas tukar kation (KTK) 
31,78meq/g (Tabel 2) termasuk kategori tinggi 
(Anonim, 2000) sehingga dapat meningkatkan 
daya simpan dan ketersediaan unsur-unsur hara 
yang diperlukan oleh tanaman. KTK merupakan 
sifat kimia yang erat , dengan KTK tinggi mampu 
menyerap dan menyediakan unsur hara lebih 
besar dari pada pupuk organik dengan nilai KTK 
rendah (Saifudin, 1989). 

 Unsur hara makro yang terdapat dalam pupuk 
organik dari limbah sludge industri pulp  adalah P 
0,66%; Ca 0,35%; Mg 0,27% (Tabel 2) termasuk 
kategori rendah, sedangkan K2O 0,69% termasuk 
kategori sedang (Anonim, 2000). Umumnya 
kandungan hara kompos/pupuk organik sangat 
tergantung dari jenis dan kualitas bahan baku yang 
digunakan. Apabila pupuk organik ini akan di uji 
coba pada tanaman, sebaiknya kandungan unsur 
hara ditingkatkan terlebih dahulu dengan cara 
menambahkan bahan-bahan organik lainnya. Hal 
ini disebabkan karena unsur hara makro seperti 
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di atas sangat diperlukan oleh tanaman, dimana 
masing-masing unsur hara akan memberikan 
dampak yang berbeda pada tanaman. Nisbah C/N 
20,59 termasuk tinggi bila dibandingkan dengan 
persyaratan nisbah C/N sebesar 20, hal ini terjadi 
karena ada penambahan arang dimana arang 
mengandung karbon yang tinggi. Tingginya 
nisbah C/N tidak akan mengganggu pertumbuhan 
tanaman karena arang mempunyai pori-pori yang 
dapat menyerap hara dan air, selanjutnya apabila 
dibutuhkan oleh tanaman, hara dan air tersebut 
akan dikeluarkan kembali secara perlahan-lahan.

  Logam berat Pb 0,05 ppm (Tabel 2)  termasuk 
kategori rendah karena nilainya di bawah baku 
mutu yang ditetapkan sebesar 5 ppm. Begitu pula 
Cd hanya 0,03 ppm, berarti lebih rendah dari 
yang ditetapkan sebesar 1 ppm. Setelah diketahui 
kandungan logam berat dalam campuran pupuk 
organik dan  arang nilainya rendah, berarti apabila 
campuran pupuk organik dan arang di uji coba 
pada tanaman tidak perlu khawatir akan terjadi 
akumulasi logam berat pada tanah.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 
pupuk organik dari limbah industri pulp, yaitu 
dengan adanya penambahan arang serbuk gergaji 
karena diketahui dan telah dibuktikan bahwa 
arang  dapat memberikan pengaruh yang positif 
terhadap kesuburan tanaman. Penambahan arang 
dapat meningkatkan kapasitas tukar kation, hal 
ini   disebabkan karena struktur arang  memiliki 
gugus fungsional –COOH dan –OH pada 
permukaannya (Miyakuni, 2003 dalam Hesti dan 
Prameswari, 2003). 

Ogawa (1989) menyatakan bahwa arang 
memiliki banyak pori yang dapat meningkatkan  
sirkulasi air dan udara dalam tanah, sehingga dapat 
lebih mengintensifkan sistem perakaran tanaman. 
Selain ditambah arang, juga dapat diberi campuran 
spora ektomikoriza. Kombinasi penambahan 
spora mikoriza dan arang dapat merangsang 
pertumbuhan tanaman, karena arang dapat 
meningkatkan porositas tanah (media tumbuh), 
sehingga miselia cendawan ektomikoriza dapat 
berkembang dan meningkatkan koherensi tanah 
dan perakaran lebih mudah menyerap hara dan 
air dari tanah (Hesti dan Prameswari, 2003). 

Mikoriza merupakan salah satu bentuk asosiasi 
antara mikroba tanah dengan akar tanaman tingkat 
tinggi. Mikoriza berperan dalam penyerapan 
unsur hara, penyedia karbohidrat, pertumbuhan 
tanaman, dan mempertinggi ketahanan terhadap 
patogen dan lingkungan (Santoso, 1997). Arang 
merupakan hasil pembakaran pada keadaan tanpa 

oksigen (oksigen terbatas) dari bahan lignoselulosa 
yang mengandung karbon yang berbentuk padat 
dan berpori, seperti kayu atau bahan biomaterial 
lainnya.  Dari beberapa hasil penelitian, diketahui 
bahwa arang dapat meningkatkan pH tanah dan 
juga dapat memudahkan terjadinya pembentukan 
dan peningkatan jumlah spora ektomikoriza dan 
endomikoriza. Kombinasi antara spora mikoriza 
dengan arang dapat merangsang pertumbuhan 
tanaman, karena arang dapat meningkatkan 
porositas tanah sebagai media tumbuh, 
sehingga miselia cendawan ektomikoriza dapat 
berkembang dan meningkatkan koherensi tanah 
dan sistim perakaran lebih mudah menyerap 
hara dan air tanah. Kombinasi penambahan 
arang dan mikoriza merupakan salah satu cara 
untuk meningkatkan kualitas pupuk organik plus 
arang dari limbah sludge industri pulp, dimana 
campuran pupuk organik dan arang berfungsi  
sebagai carier mikoriza. 

Pada penelitian ini campuran pupuk organik 
dan arang, selanjutnya dicampur dengan spora 
ektomikoriza dan tanah liat dengan perbandingan 
tertentu dan dicetak berbentuk tablet. Keuntungan 
bila pupuk organik dicetak berbentuk tablet yaitu 
mempermudah pada saat pengangkutan dan tidak 
memerlukan tempat. Juga pada saat di uji coba 
pada tanaman, aplikasinya mudah cukup 1 tablet 
untuk 1 tanaman.

 Keunggulan lain dari mikoriza yaitu mikoriza 
dapat menurunkan kandungan logam berat Pb 
karena mikoriza dapat mengikat logam berat 
pada gugus karboksil dalam senyawa pektat 
(hemiselulosa) pada matriks antar permukaan 
kontak mikoriza dan tanaman inang, pada 
selubung polisakarida dan dinding sel hifa 
(Pujawati et al., 2003). Dari pernyataan di atas 
dapat diambil kesimpulan bahwa pupuk organik 
dengan arang serbuk gergaji dari limbah sludge 
industri pulp sangat cocok bila dikombinasi 
dengan campuran spora ektomikoriza dan tanah 
liat. Uji coba penggunaan pupuk organik limbah 
industri pulp yang dicampur arang serbuk gergaji 
dan mikoriza dalam bentuk tablet, sangat cocok 
diberikan pada tanaman keras/ kehutanan. 
Pemberian 1 tablet per tanaman di persemaian 
sudah cukup untuk meningkatkan pertumbuhan 
tanaman.

Komarayati & Santoso (2009 ), menyatakan 
bahwa penambahan pupuk organik dengan 
campuran arang serbuk gergaji  dan  satu tablet 
pupuk organik mikoriza dapat meningkatkan 
bobot kering daun sebesar 66,3% dan bobot 
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kering akar sebesar 58,9% pada tanaman Shorea 
mesisopterik. Hasil penelitian lain menunjukkan 
bahwa penambahan 1 tablet campuran pupuk 
organik mikoriza  dan arang serbuk gergaji 
memberikan perbedaan nyata pada pertumbuhan 
tinggi dan diameter anakan Shorea crysophylla 
dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan 
tinggi sebesar 43,9% dan diameter sebesar 49,3% 
(Komarayati & Gusmailina, 2010)

KESIMPULAN  

1. Limbah sludge industri pulp yang 
menggunakan bahan baku kayu mangium 
(Acacia mangium) dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan baku pembuatan pupuk 
organik, melalui proses pengomposan 
dengan waktu minimal 60 hari. 

2. Penambahan arang serbuk gergaji dan spora 
ektomikoriza pada pupuk organik dari limbah 
sludge  industri pulp dapat meningkatkan 
kualitas pupuk. 

3. Tablet campuran pupuk organik mikoriza  
dan arang  dapat diaplikasikan pada media 
tanam hanya dengan pemberikan 1 kali pada 
saat di persemaian. 

4. Pemberian tablet campuran pupuk organik 
mikoriza dan arang pada tanaman dapat 
meningkatkan pertumbuhan tanaman, 
menekan pemakaian pupuk anorganik, lebih 
praktis dalam pengangkutan dan juga ramah 
lingkungan. 
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MINIMIZING FOAMING PROBLEMS AND IMPROVING PERFORMANCE 
OF ACTIVATED SLUDGE PROCESS BY FOAMING PRETREATMENT

ABSTRACT

Foaming could be occurred by aeration process in activated sludge, which would influence the 
activated sludge treatment performance. The foam would separate the biomass out of the reactor and 
lessen the amount of microorganism population in activated sludge treatment. The foaming experiment 
was conducted to generate foam from the wastewater stream prior to the activated sludge treatment. The 
initial amount of wastewater with Chemical Oxygen Demand (COD) of 871.5 and Biologycal Oxygen 
Demand (BOD) of 18,33 mg/L would generate 15% v/v foam with COD of 2905.5 and BOD of 64,12 
mg/L by 15% v/v ratio, and the rest of wastewater would then have a lower COD 689,89 mg/L and BOD 
16,98 mg/L. The foaming treatment would reduce about 58.3% foam, 20,8 % COD, and 7,4 % BOD.

Key words : foam, activated sludge, foaming, sludge biomass

INTISARI

Pengolahan lumpur aktif yang menggunakan biomassa aerob sering menghasilkan busa yang 
akan mempengaruhi kinerja lumpur aktif. Biomassa lumpur aktif dapat terangkat dan terbuang oleh 
busa yang timbul sehingga jumlah mikroorganisme yang ada di reaktor lumpur aktif berkurang dan 
efisiensi pengolahan menurun. Percobaan pembusaan terhadap air limbah sebelum  proses lumpur aktif 
dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pengolahan lumpur aktif. Karakteristik air 
limbah awal dengan COD 871,5 dan BOD 18,33 mg/L setelah pembusaan dapat menimbulkan busa 
sebanyak 15% v/v dengan nilai COD terkonsentrasi sebesar 2905,5 dan BOD 64,12 mg/L. Karakteristik 
air limbah yang telah dipisahkan dari busanya akan memiliki nilai COD 689,89 mg/L dan BOD 16,98 
mg/L yang lebih rendah dengan reduksi COD 20,8 % dan BOD  7,4 %.

Kata kunci : busa, lumpur aktif, pembusaan, biomassa lumpur

PENDAHULUAN

Air limbah industri pulp dan kertas secara 
umum berasal dari dua sumber yaitu dari unit 
pembuatan pulp dan unit pembuatan kertas. Air 
limbah dari pembuatan pulp lebih berpotensi 
mencemari lingkungan karena terdapat sisa 
larutan pemasak bekas yang disebut lindi 
hitam (black liquor). Larutan ini mengandung 
senyawa organik kompleks hasil degradasi  
selulosa, senyawa lignin, asam rosin, asam 
lemak, dan zat ekstraktif lainnya, serta senyawa 
organik klorin dari proses pemutihan pulp yang 

memberikan kontribusi sifat racun pada air 
limbah1. Untuk mengolah air limbah tersebut 
diperlukan Instalasi Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) yang tepat sebelum membuangnya ke 
lingkungan agar dapat memenuhi baku mutu 
dan peraturan.

Industri pulp dan kertas di Indonesia 
banyak menggunakan proses lumpur aktif 
sebagai pengolahan biologi mereka, karena 
selain sederhana juga memiliki keefektifan 
menurunkan nilai Chemical Oxygen Demand 
(COD) dan Biologycal Oxygen Demand (BOD) 
sebagai parameter pencemar dalam air limbah. 
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Lumpur aktif adalah unit pengolahan aerobik 
yang menggunakan sistem suspended growth 
atau pertumbuhan biomassa tersuspensi untuk 
menurunkan kandungan organik air limbah. 
Untuk mempertahankan kondisi aerobik dan 
mempertahankan biomasa tetap tersuspensi maka 
dibutuhkan pasokan oksigen yang cukup dan 
konstan dari aerator yang pada akhirnya akan 
berperan dalam proses munculnya busa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 
didapatkan bahwa permasalahan busa merupakan 
permasalahan utama yang sering dan selalu 
muncul pada reaktor lumpur aktif. Biomassa 
lumpur aktif dapat terangkat oleh busa yang ada 
dan kemudian akan mengering di permukaan 
sehingga mikroorganismenya akan mati. 
Akibatnya proses yang terjadi dapat terganggu, 
karena kestabilan jumlah biomassa sulit untuk 
dipertahankan sehingga efisiensi proses yang 
diharapkan tidak dapat dicapai. Pada akhirnya 
akan mempengaruhi nilai pencemar yang 
dikeluarkan oleh industri ke badan air, sehingga 
tidak menutup kemungkinan dapat melebihi baku 
mutu dan peraturan. Belum lagi dibutuhkan waktu 
yang lama untuk mengembalikan lumpur aktif 
ke efisiensi semula. Seliain itu busa juga dapat 
menyebabkan masalah bau yang signifikan pada 
saat pengaliran dari tangki dan dapat menyebar 
ke saluran.3 

Secara teori, penyebab terjadinya busa secara 
umum adalah karena terdapatnya substansi-
substansi dalam larutan yang menyebabkan 
berubahnya tegangan permukaan. Cairan yang 
murni tidak akan membentuk busa, sedangkan 
suatu larutan akan membentuk busa jika terdapat 
bahan tersuspensi yang dapat memisahkan 
larutan menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. 
Bahan-bahan koloid seringkali sebagai pemecah 
sehingga larutan atau suspensi menjadi berbusa.4 

Keberadaan busa pada air limbah industri 
pulp dan kertas diperkirakan disebabkan oleh 
keberadaan lignin dan juga karena sifat alkali  
pada air limbahnya. Busa juga dapat mucul 
karena kurangnya nutrisi yang disebabkan olah 
rendahnya rasio food/microorganism (F/M) atau 
kurangnya pasokan oksigen, yang kemudian akan 
menyebabkan lumpur aktif menjadi ruah (bulky). 
Selain itu juga karena keberadaan filamentous 
yang dapat disebabkan oleh rendahnya F/M, 
rendahnya kadar oksigen, pembusukan, pH 
rendah, keberadaan minyak dan lemak, serta 
rendahnya kadar makronutrisi nitrogen dan 
fosfor.5,6,7,8

Pengolahan limbah cair secara biologi akan 
berlangsung dengan baik bila rasio BOD5/
Nitrogen/Phospat = 100 : 5 : 1. Pengolahan 
yang dilakukan pada suhu rendah cenderung 
meningkatkan kebutuhan nutrisi, sedangkan 
penambahan waktu aerasi pada jumbah substrat 
yang sedikit akan mengurangi kebutuhan nutrisi.9

Berbagai variasi komposisi campuran akan 
memiliki kecenderungan yang sama yaitu 
semakin besar laju aerasi maka akan semakin 
banyak jumlah busa yang ditimbulkan. Proses 
pembusaan sebagai pengolahan awal yang 
dilakukan terhadap air limbah dengan 3 jenis 
komposisi yang berbeda yaitu air limbah 
kertas, black liquor dan air limbah campuran, 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
terhadap jumlah busa yang dihasilkan. Potensi 
terbentuknya busa sangat tinggi pada air limbah 
campuran limbah kertas dengan black liquor 
dibandingkan air limbah secara individu.10 

Penelitian ini mencoba mencari metoda untuk 
mengelola busa selain penggunaan anti foam atau 
defoamer, dengan menjajagi cara pembusaan 
pada awal  dan memisahkan busa dari air limbah 
sebelum lumpur aktif. Penelitian ini merupakan 

Gambar 1. Flow Diagram Unit Lumpur Aktif 2
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percobaan awal untuk mengetahui kemungkinan 
dilakukan pre-treatment melalui pembusaan 
dalam instalasi pengolahan air limbah untuk 
meningkatkan efisiensi proses lumpur aktif.

 
BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah air limbah industri kertas, black liquor 
dari proses pulping industri pulp dan kertas, 
serta bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk 
metode pengujian COD dan BOD. Air limbah 
yang diteliti adalah campuran air limbah kertas 
dengan black liquor pada komposisi tertentu 
yang  dapat menimbulkan busa yang berlimpah 
pada saat perlakuan pembusaan. Defoamer 
yang digunakan berasal dari defoamer organik 
komersial yang ada dipasaran

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: (i). reaktor  pembusaan berupa tabung 
yang terbuat dari fiber glass dengan diameter 15 
cm dan tinggi 40 cm, reaktor pembusaan dibuat 
transparan untuk mempermudah pengamatan 
terhadap busa yang ditimbulkan pada saat 
aerasi; (ii). pompa aerasi dan perlengkapannnya 
berupa diffuser dan selang yang digunakan untuk 
meniupkan udara ke dalam reaktor serta (iii). alat-
alat yang dibutuhkan untuk metode pengujian 
COD dan BOD.

Gambar 2. Metode Penelitian Pembusaan 
Awal

Pada perlakuan pembusaan yang dapat dilihat 
pada Gambar 2 (garis putus-putus), campuran air 
limbah diaerasi menggunakan aerator dengan 
perlakuan laju pemasukan udara dan waktu aerasi 
tetap untuk memisahkan busa yang ditimbulkan 
hasil proses pembusaan. Komposisi air limbah 
yang digunakan merupakan campuran air limbah 
kertas dengan black liquor dengan penambahan 
1% volume untuk menghasilkan air limbah 

dengan nilai COD yang mendekati air limbah 
proses industri pulp dan kertas.11 Percobaan ini 
mengambil laju aerasi maksimal pada percobaan 
Yusnita10 yaitu 2 L/m. Busa yang terbentuk pada 
proses pembusaan kemudian dipisahkan dari air 
limbah. Waktu aerasi yang digunakan adalah 24 
jam dengan pertimbangan bahwa waktu tersebut 
merupakan waktu tinggal lumpur aktif yang 
umumnya digunakan di IPAL. Campuran air 
limbah dan black liquor yang telah dipisahkan 
dari busanya kemudian dialirkan ke dalam reaktor 
lumpur aktif. Pada reaktor lumpur aktif tersebut 
dilakukan pengamatan terhadap timbulan busa 
yang masih terjadi.

Gambar 3. Metode Penelitian Defoamer

Sedangkan untuk percobaan menggunakan 
defoamer (Gambar 3), air limbah dicampur dengan 
defoamer lalu diaerasi pada reaktor lumpur aktif 
menggunakan aerator dengan perlakuan laju 
pemasukan udara dan waktu aerasi tetap selama 
15 menit. Dilakukan juga pengamatan terhadap 
timbulan busa yang terjadi. Air limbah sebelum 
dan sesudah pembusaan serta busa yang terbentuk 
dianalisis menggunakan metoda pengujian COD 
dan BOD. Analisis parameter COD mengacu 
pada SNI 06-6989.2-2004, BOD pada Standard 
Methods 2005 dan SNI 06-6989.14-2004.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERCOBAAN PEMBUSAAN 
                                     
Tinggi busa dalam reaktor lumpur aktif tanpa 

perlakuan pembusaan adalah 12 cm. Kondisi ini 
ditetapkan menjadi kontrol percobaan sebagai 
pembanding terhadap percobaan pembusaan.

Pengamatan terhadap tinggi busa yang timbul 
pada reaktor lumpur aktif setelah melalui proses 
pembusaan menunjukkan tinggi busa yang 
terbentuk adalah 5 cm (Tabel 1). Penurunan 
tinggi busa ini disebabkan karena berkurangnya 
kadar senyawa penyebab busa dalam air limbah 
melalui perlakuan pembusaan. Dari percobaan 
tersebut diperoleh efisiensi pengurangan tinggi 
busa mencapai 58,3 %. 
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Nilai COD air limbah awal sebelum proses 
pembusaan awal sekitar 871,5 mg/L kemudian 
berkurang menjadi 689,89 mg/L setelah proses 
pembusaan dan dipisahkan dari busanya. 
Penurunan nilai COD ini disebabkan terpisahnya 
pencemar dari air limbah awal ke bentuk busa 
melalui proses pembusaan. Bentuk busa ini 
pada akhirnya akan berubah kembali menjadi 
cairan yang lebih pekat dibandingkan dengan air 
limbah awal (Gambar 4). Kadar pencemar akan 
terkonsentrasi dari air limbah awal ke dalam 
busa yang terlihat dari peningkatan nilai COD 
busa menjadi 2905,5 mg/L dibandingkan dari 
nilai COD air limbah awal sebesar 871,5 mg/L 
atau terjadi peningkatan nilai COD lebih dari 3 
kalinya (Gambar 5).

Gambar 4. Perbandingan antara Sisa Pembusaan 
(kiri) dan Busa (kanan)

 

Gambar 5. Konsentrasi COD dalam Air Limbah 
Sebelum dan Setelah Pembusaan

Hal yang sama terjadi pada BOD, nilai BOD 
air limbah awal sebelum proses pembusaan awal 
sekitar 18,33 mg/L kemudian berkurang menjadi 
16,98 mg/L setelah dipindahkan busanya, kadar 
pencemar akan terkonsentrasi dari air limbah 
awal ke dalam busa yang terlihat dari peningkatan 
nilai BOD busa menjadi 64,12 mg/L atau terjadi 
peningkatan lebih dari 3 kalinya (Tabel 1). Proses 
tersebut menunjukkan bahwa yang membentuk 
busa adalah senyawa organik yang memiliki kadar 
pencemar lebih tinggi. Artinya bila hal itu terjadi 
pada reaktor lumpur aktif maka akan membawa 
serta biomassa lumpur aktif pengolah senyawa 
organik tersebut keluar dari reaktor, sehingga 
jumlah lumpur biomassa tersebut berkurang dan 
mengakibatkan penurunan efisiensi dan kinerja 
pengolahan. Busa yang terbentuk pada proses 
pembusaan awal adalah sebanyak 225 mL dari 
total volume air limbah awal 1500 mL. Hal ini 
dapat berarti bahwa kadar pencemar dalam 
air limbah terkonsentrasi ke dalam busa yang 
bervolume 15% terhadap volume awal.

PERCOBAAN DENGAN PENAMBAHAN 
DEFOAMER

Pada percobaan dengan penambahan 
defoamer, terjadi penurunan tinggi busa ketika 
dilakukan proses pembusaan. Tinggi busa akan 
semakin rendah seiring dengan bertambahnya 
jumlah konsentrasi yang diberikan. Pada 
pemberian defoamer sebanyak 5-10 ppm akan 
menurunkan tinggi busa hingga 5 cm, artinya 
terjadi pengurangan tinggi sebanyak 58,3 % jika 
dibandingkan dengan tinggi busa tanpa antifoam 
(Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 
pembusaan sebelum pengolahan lumpur aktif 
memiliki efisiensi menurunkan busa yang relatif 
sama dengan pemberian defoamer sebanyak 5-10 
ppm, sehingga dilakukan perbandingan untuk 
melihat efisiensi perlakukan pembusaan.

Tabel 1. Hasil Perlakuan Pembusaan 

No Parameter Kondisi air limbah 
awal

Kondisi air limbah 
setelah pembusaan

Busa yang 
dipisahkan

1 Tinggi busa (cm) 12 5 -
2 Volume (mL) 1500 1275 225
3 COD (mg/L) 871,5 689,89 2905,5
4 BOD (mg/L) 18,33 16,98 64,12
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ANALISIS TEKNO EKONOMI 

Perbandingan metode perlakuan pembusaan 
aerasi dengan metode penambahan bahan 
defoamer skala laboratorium dapat dilihat 
pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pendekatan 
perhitungan tekno ekonomi (Tabel 2), 
perbandingan antara metode perlakuan 
pembusaan dengan metode penambahan 
defoamer skala laboratorium, menunjukkan 
bahwa metode pembusaan membutuhkan biaya 
yang lebih rendah 49 % dibandingkan metode 
penambahan defoamer. Hal ini berarti metode 
pembusaan dengan aerasi memiliki nilai ekonomi 
dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan 
metoda dengan penggunaan bahan kimia.

 

KESIMPULAN
 
Perlakuan pembusaan dengan aerasi 

terhadap air limbah sebelum pengolahan 
lumpur aktif terbukti dapat menurunkan 
terbentuknya busa pada reaktor lumpur aktif. 
Dengan turunnya tinggi busa sebanyak 58,3 
% akan mengurangi dampak kerugian yang 
ditimbulkan akibat keberadaan busa sehingga 
dapat mengurangi ketidakstabilan proses 
dan mengurangi penurunan efektivitas serta 
penurunan kinerja pengolahan lumpur aktif 
akibat keberadaan busa. Dengan kata lain proses 
pembusaan dapat meningkatkan kestabilan 
proses dan meningkatkan efektifitas dan kinerja 
pengolahan lumpur aktif.

Gambar 6. Tinggi Busa dan Konsentrasi Defoamer

Tabel 2. Perbandingan Tekno Ekonomi Skala Laboratorium 

Metode Pembusaan Awal Metode Penambahan Defoamer

Biaya
Alat/bahan

Listrik
Aerator 5 watt

Bahan kimia
Defoamer Rp.25.000/liter

Asumsi
Kebutuhan

TDL Rp.900/kWh
5 watt x 24 jam x TDL

-
5 ppm (setiap 1500 ml air limbah)

Biaya 10 x 24 x Rp.900/1000 5 x 1500 x 1/1000.000 x 25.000 
= Rp.94,8 = Rp.187,5
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Selain itu, volume busa yang berhasil 
dipisahkan dari air limbah dapat mencapai 15% 
v/v, sehingga perlakuan pembusaan juga dapat 
mengurangi beban cemaran COD dan BOD 
dalam air limbah yang akan diolah pada proses 
lumpur aktif dan akan membuat hasil air olahan 
menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seiring 
dengan bertambah ketatnya peraturan lingkungan, 
metoda ini dapat membantu meningkatkan kinerja 
pengolahan pada proses lumpur aktif untuk dapat 
memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Dalam aplikasinya pada IPAL, metode 
pembusaan  dapat diterapkan pada kolam 
ekualisasi dan memisahkan busa yang terbentuk 
sebelum masuk ke reaktor lumpur aktif. Perlakuan 
pembusaan juga dapat meningkatkan kandungan 
oksigen terlarut yang ada di dalam air limbah, 
sebelum proses lumpur aktif, sehingga dapat 
membantu terpenuhinya kebutuhan oksigen pada 
reaktor lumpur aktif dan membantu stabilitas 
kinerja pengolahan lumpur aktif.

Busa yang telah dipisahkan dari air limbah 
setelah dengan konsentrasi senyawa organik 
tinggi yang bersifat kompleks dan toksik, 
dapat diolah dengan menggunakan proses 
pengolahan anaerobik. Selain mampu mengolah 
beban pencemar yang lebih berat pengolahan 
anaerobik dapat menghasilkan biogas yang 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang 
terbaharukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada 
(i). Sri Purwati sebagai narasumber penelitian, 
(ii). Dedy Sofyan dan Agy Fauzy sebagai analis 
laboratorium,  (iii). Aep Surachman dan Tatang 
atas batuannya dalam penyediaan bahan dan 
peralatan percobaan, serta (iv). Krisna Adhitya 
Wardana atas ide awal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Baxter-Plant, V.S., E. Hayes, and C.F. Forster. 
1998. The Examination of Activated Sludge 
from Three Plants in relation to the Problem 
of Stable Foam Formation. Elsevier: The 
Institution of Chemical Engineers.

Jenkins, D., M.G. Richard, and G.T. Daigger. 
2004. Manual on the Causes and    Control 
of Activated Sludge Bulking, Foaming, and 
Other Solids Separation Problems. London: 
CRC & IWA Publishing.

Perry, J.H. 1950. Chemical Engineering 
Handbook. New York: Asian Student. Mc 
Graw-Hill.

Purwati, S., Hendayani T Adisesa, Rina S 
Soetopo, dan Setiadji. 1994. Penanggulangan 
Permasalahan Lumpur Bulki dari Proses 
Lumpur Aktif pada Pengolahan Air Limbah 
Pulp dan Kertas. Berita Selulosa, 30 (1): 8-15.

Richard, M. 2003. Activated Sludge Microbiology 
Problems and Their Control.    Presented at 
the 20th Annual USEPA National Operator 
Trainers Conference. Buffalo, New York, 8 
Juni: US Environmental Protection Agency.

Setiadi, 1996. Industri Pulp Kertas: 
Karakteristik Limbah Cair dan Teknologi 
Pengolahannya. Bandung: Intitut Teknologi 
Bandung.

Soddel, J.A., and R.J. Seviour. 1990. Microbiology 
of foaming in activated sludge plants: A 
Review. Journal of Applied Bacteriology, 69, 
145-176.

Springer, A.M. 1993. Industrial Environmental 
Control, Pulp and Paper Industry.    Atlanta, 
USA: Tappi Press.

Stratton, H., B. Seviour, P. Brooks. 1998. 
Activated Sludge Foaming: What Causes 
Hydrophobicity and Can It Be Manipulated to 
Control Foaming?, Water Science Technology, 
37 (4): 503-509.

Van Handeel, A., J. van der Lubbe. 2007. 
Handbook biological wastewater treatment. 
Leidschendam, The Netherlands: Quist 
Publishing.

Yusnita S. 2008. Perbedaan Jenis Limbah dan 
Proses Aerasi Terhadap Pembentukan Busa 
Pada Air Limbah Pulp dan Kertas. Laporan 
Tugas Akhir, Jurusan Kimia. Bandung: 
Universitas Padjadjaran.



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

137

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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BIOACTIVE COMPOST CHARCOAL FROM WOOD BARK AND SLUDGE WASTE 
OF PULP AND PAPER INDUSTRIES

ABSTRACT

Bioactive compost charcoal (BCC) is the combination of charcoal and compost produced from 
composting technology using lignocellulolitic microbes which remains in the compost. BCC is bioactive 
since it has an ability as biofungicide for protecting plants from root disease. BCC from wood bark and 
sludge waste can be used to plantations as supplier of organic compounds, retaining uninterrupted 
cycles. 

Key words : BCC, woodbark waste, sludge waste

ABSTRAK

Arang kompos bioaktif (Arkoba) adalah gabungan antara arang dan kompos yang dihasilkan 
melalui teknologi komposting dengan bantuan mikroba lignoselulolitik yang tetap bertahan di dalam 
kompos. Arkoba mempunyai kemampuan agen hayati sebagai biofungisida untuk melindungi tanaman 
dari serangan penyakit akar, sehingga disebut bioaktif. Arkoba dari limbah kulit dan limbah padat yang 
dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali ke lahan hutan tanaman sebagai pemasok bahan 
organik, sehingga tidak ada siklus yang terputus.

Kata kunci : arkoba, limbah kulit kayu, limbah padat

PENDAHULUAN

Sebanyak 80 % (15,18 ton/ha) dari kulit Acacia 
mangium akan tertumpuk sebagai limbah padat 
di  industri pulp dan kertas.  Sekitar 20 % limbah 
kulit ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar 
boiler, sisanya 60 % akan menjadi limbah dan 
polutan yang potensial mencemari lingkungan, 
terutama perairan sekitarnya (Gusmailina, dkk. 
2002). Mengembalikan limbah tersebut ke areal 
dimana tanaman tersebut dipanen, merupakan 
cara yang sesuai dengan konsep ekologi serta 
konsep pembangunan hutan lestari yang 
berkesinambungan. Sehingga bahan organik 
yang terbuang sewaktu pemanenan, sebagian 
dapat terpenuhi kembali melalui teknologi daur 
yang berwawasan lingkungan juga.  Pemberian 
bahan organik pada lahan dan tanaman penting 
dilakukan agar produktivitas lahan dan tanaman 

tetap terjaga, sehingga industripun dapat terus 
berproduksi sesuai dengan target. Limbah kulit 
kayu (Gambar 1) dapat digunakan sebagai 
substitusi alami dari media topsoil dan gambut 
untuk persemaian apabila ketersediaan media 
terbatas dan mahal.  Tetapi kelemahan dari kulit 
kayu ini mempunyai C/N sangat tinggi yang 
menyebabkan defisiensi unsur hara pada bibit 
tanaman hutan (Brundrett et al., 1996).  Kulit 
kayu dapat terdekomposisi dengan cepat, yang 
menyebabkan kandungan nitrogen tersedia 
dapat tercuci oleh air dan keluar serta hilang, 
sehingga tidak dapat diserap oleh akar tanaman 
(Handrech and Black, 1984).  Namun beberapa 
jenis kulit kayu dapat menyebabkan racun bagi 
pertumbuhan akar, sehingga perlu diatasi melalui 
proses komposting serta juga dapat dicampur 
dengan beberapa bahan organik lainnya. sehingga 
kekurangan unsur hara essensial dapat diatasi.  
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Dalam pengomposan diperlukan 
mikroorganisme sebagai aktivator untuk 
mempercepat degradasi kulit kayu, sehingga 
kulit kayu yang telah terdekomposisi dapat 
digunakan sebagai media tanam, dan akhirnya 
kulit kayu sebagai limbah yang memiliki potensi 
dapat dimanfaatkan.  Selain kulit kayu, limbah 
industri pulp dan kertas juga menghasilkan 
limbah sludge (Gambar 2) sebagai hasil samping.  
Menurut Carter, 1983 dan Alton, 1991 dalam 
Rina et al. 2002, sludge industri pulp dan kertas 
banyak mengandung bahan organik.   Namun di 
Indonesia sludge masih merupakan limbah yang 
bermasalah karena belum dimanfaatkan secara 
keseluruhan, sehingga membutuhkan lahan luas 
untuk menampung dan membuangnya. Teknologi 
arang kompos bioaktif merupakan inovasi yang 
dipandang sebagai alternatif penanganan yang 
paling baik, karena di samping tidak mencemari 
lingkungan, juga menghasilkan produk yang 
bermanfaat dengan investasi yang relatif murah. 
Kendalanya adalah karena karakteristik dari 
sludge yang menyerap air, sehingga jika sludge 
ditumpuk pada saat proses pengomposan, rongga 
udara yang tercipta akan sedikit, sehingga 
mengganggu proses pengomposan.  Oleh sebab 
itu perlu dikurangi kadar airnya terlebih dahulu 
sebelum di proses. Tulisan ini menyajikan hasil 
penelitian skala laboratorium pembuatan arang 
kompos bioaktif berbahan baku kulit kayu dan 

sludge.  Kulit kayu sebahagian dibuat arang 
sebagai bahan campuran, dan sebahagian lagi 
sebagai bahan baku komposting yang dicampur 
dengan sludge. Sedangkan limbah sludge di press 
terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang.

Arang Kompos Bioaktif (Arkoba) 

Arang kompos bioaktif adalah gabungan 
antara arang dan kompos yang dihasilkan 
melalui teknologi komposting dengan bantuan 
mikroba lignoselulotik yang tetap bertahan di 
dalam kompos. Dengan demikian Arkoba ini 
mempunyai kemampuan agen hayati sebagai 
biofungisida untuk  melindungi tanaman dari 
serangan penyakit akar, sehingga disebut 
bioaktif.  Keunggulan lain dari Arkoba adalah 
karena keberadaan arang yang menyatu dalam 
kompos, yang bila diberikan pada tanah ikut 
andil dan berperan sebagai agent pembangun 
kesuburan tanah. Hal ini disebabkan arang 
mampu meningkatkan pH tanah  sekaligus 
memperbaiki sirkulasi air dan udara di dalam 
tanah.  Oleh sebab itu Arkoba cocok dan 
tepat dikembangkan secara luas di Indonesia 
mengingat 2/3 dari lahan pertanian maupun 
kehutanan berada dalam kondisi masam (pH 
rendah), kritis dan marjinal akibat menurunnya 
kandungan bahan organik tanah yang tak bisa 
digantikan perannya oleh pupuk kimia. 

      

Gambar 1.  Limbah Kulit Kayu pada Industri Pulp dan Kertas

      

        Gambar 2.  Limbah Sludge yang Memerlukan Lahan Luas Uuntuk Pembuangan
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Tujuan penambahan arang pada proses 
komposting adalah selain meningkatkan 
kualitas dari kompos tersebut, juga diharapkan 
dengan adanya arang pada pengomposan akan 
menambah jumlah dan aktivitas mikroorganisme 
yang berperan, sehingga proses dekomposisi 
dapat berlangsung lebih cepat.  Arang bersifat 
sebagai soil conditioner di dalam tanah.  Dari 
beberapa sumber mengemukakan bahwa dengan 
hanya penambahan arang pada media tumbuh 
tanaman, dapat meningkatkan perkembangan 
mikroorganisme positif di dalam tanah, sehingga 
pertumbuhan tanaman jadi terpacu.  Diantaranya 
adalah endo dan ektomikoriza pada tanaman 
kehutanan, rhizobium pada tanaman pertanian.  
Hal ini terjadi akibat kondisi optimal yang 
tercipta bagi perkembangan mikro-organisme 
di dalam tanah. Berdasarkan sifat serta fungsi 
arang, serta didasari oleh penelitian-penelitian 
yang menyimpulkan bahwa arang baik 
dicampurkan pada saat proses komposting, maka 
dari beberapa pengamatan, menunjukkan bahwa 
setelah Arkoba diaplikasikan, mikroorganisme 
yang digunakan sebagai aktivator yang masih 
tersimpan pada arang kompos, berfungsi sebagai 
fungisida hayati (biofungisida) untuk mencegah 
penyakit busuk akar pada tanaman, sehingga 
disebut Bioaktif.

Dari beberapa uji coba pemberian Arkoba 
pada tanah selain dapat menambah ketersediaan 
unsur hara tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia 
dan biologis tanah, juga dapat meningkatkan 
pH tanah dan nilai KTK tanah, sehingga cocok 
digunakan untuk rehabilitasi/reklamasi  lahan-
lahan kritis dan masam yang makin meluas 
di Indonesia.  Dari beberapa aplikasi Arkoba 
yang telah diuji cobakan, baik di laboratorium, 
maupun di lapangan menunjukkan bahwa 
pertumbuhan tanaman yang diberi Arkoba 
meningkat hingga 2 kali lipat.

METODOLOGI

Pembuatan Arkoba Skala Laboratorium

1. Persiapan bahan berupa limbah kulit kayu  
sebanyak 100 kg, arang kulit kayu 10 
kg, limbah sludge 40 kg, serbuk gergaji 
campuran 20 kg,  kotoran hewan 30 kg dan 
aktivator 5 persen dari total volume bahan.

2. Semua bahan dicampur dan diaduk hingga 
homogen

3. Masukkan ke dalam wadah pengomposan 
yang terbuat dari kantong plastik terpal besar 
(Gambar 3).

4. Setiap hari diamati suhu, pH dan penyusutan 
pile composting

5. Setiap minggu dibongkar kemudian 
diaduk rata sampai homogen, selanjutnya 
dimasukkan kembali ke dalam wadah 
komposting.  Ini bertujuan untuk membantu 
memperluas kontak mikroba aktivator 
dengan bahan baku, sehingga diharapkan 
dapat mempercepat proses komposting.

6. Indikasi proses selesai yaitu suhu makin lama 
menurun dan konstan, yang diikuti   dengan    
penurunan atau penyusutan tumpukan pile 
composting hingga 20 %.

7. Apabila suhu telah mencapai suhu 
lingkungan, maka pile komposting dapat 
dibongkar   lalu diangin-anginkan, kemudian 
dianalisis di laboratorium.

  
Gambar 3.  Pile Composting (Wadah Tempat 

Pengomposan)

Analisis

Analisis yang dilakukan adalah analisis unsur 
hara makro meliputi unsur N, P, K, Ca, Mg.  Hasil 
yang diperoleh dibandingkan dengan Standar 
yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu Pengomposan

Suhu pengomposan mulai meningkat pada 
minggu pertama sampai minggu ke tiga, minggu 
keempat suhu menjadi konstan, dan mulai 
menurun pada minggu ke lima dan ke enam.  
Suhu atau temperatur adalah salah satu indikator 
kunci di dalam pembuatan kompos.   
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Panas yang ditimbulkan adalah akibat  proses 
yang dilakukan oleh mikroba untuk mengurai 
bahan-bahan yang dikomposkan.  Suhu ini dapat 
digunakan untuk mengukur seberapa baik sistim 
pengomposan ini bekerja, disamping itu juga 
dapat diketahui sejauh mana dekomposisi telah 
berjalan.  Pada minggu pertama, ke dua, dan ke 
tiga temperatur pengomposan mencapai 63oC-
66oC, sedangkan pada minggu ke empat konstan, 
dan pada minggu kelima mulai menurun, hingga 
mencapai suhu stabil berkisar antara 30-33oC.  

Penyusutan

Penyusutan proses pengomposan yang diamati 
di laboratorium dimulai pada minggu ke empat 
sampai selesai (minggu ke 6-7).  Hingga proses 
selesai volume penyusutan mencapai 24%.
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Gambar 4.  Kondisi Temperatur dan Penyusutan 
Pile Composting

Waktu Pengomposan

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur 
pembanding dari proses pengomposan adalah 
waktu pengomposan.  Karena waktu sangat 
berkaitan dengan efisiensi dan biaya dalam 
suatu proses produksi, apalagi dalam kapasitas 
dan skala besar.  Pengomposan yang dilakukan 
di laboratorium biasanya lebih cepat dari proses 
yang dilakukan di lapangan dengan skala yang 
lebih besar.  Hal ini erat kaitannya dengan volume 
yang lebih kecil akan lebih mudah mengontrol 
dibanding volume yang lebih besar.  Proses yang 
dilakukan di laboratorium berlangsung dalam 
waktu 7 minggu.  Mikroorganisme aktivator 
yang berfungsi sebagai dekomposer mengandung 
bahan aktif Trichoderma dan Cytophaga+ Asp sp.  
Mikroba ini aktif pada suhu thermofilik sehingga 
produk yang dihasilkan lebih hygienis.  Dengan 
tumpukan bahan baku serta dengan kondisi 

tertutup sangat memungkinkan suhu panas akan 
tercipta sehingga mikroba akan aktif.  Apabila 
mikroba tersebut sudah mulai bekerja, maka tidak 
ada kemungkinan bagi mikroba lain untuk ikut 
campur dan mengganggu pada proses tersebut, 
sehingga proses akan berlangsung sesuai dengan 
prediksi.  

Kualitas Arang Kompos Bioaktif (Arkoba) 
Kulit Kayu dan Sludge

Hasil uji coba pembuatan Arkoba yang 
dilakukan di laboratorium menunjukkan hasil 
yang baik, karena dihasilkan dari proses yang 
berjalan sempurna.  Hal ini dibuktikan berdasarkan 
suhu proses yang mencapai 65oC.  Semakin tinggi 
suhu semakin baik, sebab mikroba yang terdapat 
pada aktivator akan optimal bekerja pada suhu 
thermofilik (suhu >55oC).  Pada Tabel 1 dapat 
dilihat kualitas Arkoba yang dihasilkan dengan 
menggunakan bahan baku kulit kayu, sludge, dan 
campuran kulit kayu dan sludge, serta kulit kayu 
+ sludge + kohe (kotoran hewan/kambing).    

Pada Tabel 1 dapat diketahui  bahwa limbah 
industri pulp dan kertas berupa kulit kayu 
maupun sludge dapat diolah menjadi produk 
yang sangat bermanfaat.  Hasil Arkoba yang 
diperoleh mempunyai kualitas relatif cukup 
baik dibandingkan dengan standar yang ada.  
Kandungan unsur hara yang tersedia telah 
memenuhi standar SNI 19-7030-2004, kecuali 
pada perlakuan kulit kayu dan perlakuan sludge 
+ kulit kayu, nisbah C/N yang diperoleh 23 dan 
24, lebih tinggi dari nisbah C/N yang dianjurkan 
oleh SNI yaitu 20.  Hal ini mungkin disebabkan 
karena bahan baku yang digunakan kulit kayu.  
Akan tetapi kondisi C/N ini akan terus menurun 
jika waktu pengomposan diperpanjang 1 
minggu.  Sedangkan perlakuan kulit kayu + 
sludge + kohe diperoleh nisbah C/N yang sesuai 
dengan SNI yaitu 20.  Demikian juga dengan 
unsur hara makro yang diperoleh seperti N, P 
dan K telah memenuhi standar SNI, bahkan 
beberapa unsur hara yang diperoleh lebih tinggi 
nilainya dari standar SNI.  Hanya untuk standar 
PT. Pusri dan standar pasar khusus beberapa 
kandungan unsur hara yang diperoleh sedikit 
lebih rendah.  Akan tetapi kualitas Arkoba yang 
diperoleh ini selanjutnya dapat ditingkatkan 
kualitasnya, jika itu diperlukan.  Namun yang 
pasti permasalahan limbah industri pulp dan 
kertas ini tidak akan menjadi masalah lagi jika 
teknologi Arkoba ini diterapkan.
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Tabel 1. Kualitas dan Kandungan Unsur Hara Arkoba Kulit Kayu dan Sludge 

No. Parameter

Nilai / komposisi SNI

Arkoba 
kulit 
kayu

Arkoba 
sludge 
+ kulit 
kayu

Arkoba 
kulit 

kayu + 
sludge 
+ kohe

Arkoba 
pembanding STANDAR Min Max

SK GA

Standar 
PT. 

PUSRI 
***)

Standar 
pasar 

khusus

***)

1 pH (1 : 1) 7,68 7,40 7,25 7- 7,15 7,10 7 7 6.8 7.49

2 Kadar air 
(Moisture content),%

25 27 30 26,00 24,5 ≥20 ≥20 - 50

3 C  organik 
(Organic C),%

16 18 18 18,03 19 ≥ 15 ≥ 15 9.8 32

4 N total (Total N),% 1,03 0,98 1,81 0,71 1,78 ≥ 2,12 ≥ 2,30 0.4 -

5 Nisbah C/N 
(C/N ratio)

23 24 20 25,60 13,76 < 20 ≥ 15 10 20

6 P2O5 total,% 1,61 1,66 1,98 0,58 1,01 ≥ 1,30 ≥ 1,60 0.1 -

7 CaO total,% 1,08 1,47 1,35 0,28 2,41 ≥ 2,00 ≥ 1,00 - -

8 MgO total,% 1,86 1,73 1,01 0,19 1,03 ≥ 3,19 ≥ 3,25 - -

9 K2O total,% 1,09 1,82 1,82 1,42 2,84 ≥ 2,00 ≥ 2,40 0,20 -

10 KTK (Cation 
exchange capacity), 
meq/100 g

33,58 30,15 39,25 5,33 37,21 - - -

11 Unsur logam
Zn (mg/kg)
Cu mg/kg
Co mg/kg
Mo mg/kg
Se mg/kg
Pb mg/kg
Cr mg/kg
Cd mg/kg
Ni mg/kg
Hg mg/kg
As mg/kg

9,31
3,23

*
*
*

0,21
-

0,10

10,12
11,31

*
*
*

1,01
-

0,11
-
*
*

10,21
9,04

-
-
-

1,05
-

0,12

0,01

0,03

23,76
19,92

*
*
*

3,01
-

0,21
-
*
*

< 400
< 150

≥ 0,10

< 150
< 45
< 3
< 50
< 1
< 10

Keterangan : 
1. Batas maksimum konsentrasi unsur dalam sludge yang diizinkan untuk diaplikasikan ke dalam tanah menurut  US EPA (1993) 

dalam Alloway (1995) dalam Anonimus (2003)
2. SK : Analisis kompos sludge yang dilakukan oleh Komarayati (2007 )
3. GA : Analisis Arkoba sludge oleh Gusmailina (2008)
4. * tidak terdeteksi 
5. ** Gusmailina & Komarayati (2008)
6. *** sumber : Radiansyah (2004)
7. kohe : kotoran hewan
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KESIMPULAN
 
Teknologi arang kompos bioaktif (Arkoba) 

yang diterapkan pada percobaan pemanfaatan 
limbah industri pulp dan kertas berupa kulit kayu 
dan sludge skala laboratorium, menghasilkan 
kompos Arkoba yang  memenuhi standar kualitas 
SNI 19-7030-2004.  Waktu yang dibutuhkan 
untuk menghasilkan Arkoba berkisar antara 7 
sampai 8 minggu.  Dengan demikian limbah 
industri pulp kertas tidak akan menjadi masalah 
lagi jika teknologi Arkoba ini diterapkan.  
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PROSPEK PRODUKSI LISTRIK 
DARI AIR LIMBAH INDUSTRI PULP DAN KERTAS DENGAN 

MENGGUNAKAN MICROBIAL FUEL CELL (MFC)
                                                       

Kristaufan Joko Pramono
Balai Besar Pulp dan Kertas

Jl. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung 40258 Tlp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871

PROSPECT OF ELECTRICITY GENERATION 
FROM PULP AND PAPER INDUSTRY WASTEWATER USING MICROBIAL FUEL CELL 

ABSTRACT

Mirobial Fuel Cell (MFC) is an energy conversion method which has an advantage of obtaining 
electricity from the conversion of organic compounds contained in wastewater. This experiment used the 
Membrane-less Microbial Fuel Cell (ML-MFC) reactor with graphite electrodes (anode) at the bottom 
of the reactor where the oxidation of substrate by bacteria to produce electrons occurred. The graphite 
electrodes (cathode) are at the top of the reactor equipped with aerator to provide the availability of 
dissolved oxygen to the cathode where the reduction reaction occurred. The surface area owned by 
each of the electrodes (anode and cathode) in the laboratory-scale experiment is 147 cm2. The ML-
MFC was operated in batch condition with substrate of wastewater from pulp and paper industry as a 
sources of energy. The maximum electricity energy that could be generated by the ML-MFC was 25,38                       
mW/m2. These results demonstrate the potential use of the ML-MFC for the production of energy from 
the utilization of pulp and paper industry wastewater.

Key words : wastewater, electricity energy, pulp and paper industry, microorganism, ML-MFC
                                                                       

ABSTRAK      
                                                                              

Microbial Fuel Cell (MFC) adalah  merupakan metoda konversi energi yang  memiliki keuntungan 
berupa diperolehnya energi listrik yang berasal dari hasil  konversi senyawa organik yang terkandung 
dalam air limbah sebagai sumbernya.  Percobaan ini menggunakan  Membrane-less Microbial Fuel Cell 
(ML-MFC) dengan elektroda grafit (anoda) di bagian bawah reaktor tempat terjadinya oksidasi substrat 
oleh bakteri hingga menghasilkan elektron. Sedangkan elektroda grafit (katoda) di bagian atas reaktor 
yang dilengkapi dengan aerasi udara agar tersedianya oksigen terlarut bagi katoda tempat terjadinya 
reaksi reduksi. Luas permukaan yang dimiliki masing-masing elektroda (anoda dan katoda) dalam 
percobaan skala laboratorium adalah 147 cm2. ML-MFC dioperasikan dalam kondisi batch dengan 
substrat air limbah industri pulp dan kertas sebagai sumber pembentukan energi. Energi listrik maksimal 
yang dapat dihasilkan oleh ML-MFC ini sebesar 25,38 mW/m2. Hasil ini menunjukkan adanya potensi 
penggunaan ML-MFC untuk produksi energi dari hasil pemanfaatan air limbah industri pulp dan kertas.

Kata kunci:  air limbah, energi listrik, industri pulp dan kertas, mikroorganisme, ML-MFC

PENDAHULUAN

Industri pulp dan kertas merupakan industri 
yang menghasilkan air limbah dalam jumlah 
cukup besar yang memiliki potensi pencemaran 
tinggi. Dengan demikian diperlukan suatu 
pengolahan air limbah yang dapat mengatasi 
permasalahan pencemaran tersebut. Di lain pihak 
industri tersebut membutuhkan energi dalam 
jumlah yang besar pula untuk menjalankan 

berbagai proses produksi. Penggunaan sumber 
bahan bakar fosil, terutama minyak bumi dan 
gas, dapat menimbulkan krisis energi secara 
global,  sehingga diperlukan suatu sumber energi 
lain yang dapat dipandang sebagai sumber energi 
alternatif disamping sumber energi yang telah 
ada. Bioenergi yang terbarukan dapat merupakan 
salah satu cara untuk mengurangi krisis energi 
dan dampak pemanasan global akhir-akhir ini. 
Microbial Fuel Cell (MFC) yang merupakan 
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metoda konversi energi memiliki keuntungan 
berupa diperolehnya energi listrik yang berasal 
dari hasil konversi senyawa organik yang 
terkandung dalam air limbah sebagai sumbernya. 
Pembentukan listrik dari air limbah menggunakan 
MFC telah menarik banyak perhatian akhir-akhir 
ini sebagai bentuk baru produksi energi yang 
terbarukan. Disamping sebagai produksi listrik, 
proses tersebut juga merupakan sistem pengolahan 
air limbah. Dengan demikian produksi listrik 
yang berasal dari sumber terbarukan tanpa emisi 
karbondioksida sangat menguntungkan sehingga 
perlu dikembangkan.

Listrik dapat terbentuk dalam MFC yang 
menggunakan kultur campuran yang terdapat 
dalam air limbah. Sebuah teknologi dengan 
menggunakan MFC yang dapat mengubah 
energi yang tersimpan dalam ikatan kimiawi 
pada substrat organik menjadi energi listrik 
dapat terjadi dengan melalui reaksi katalis yang 
dilakukan oleh mikroorganisme. Bakteri dapat 
berfungsi di dalam MFC untuk menghasilkan 
energi listrik pada saat bersamaan dengan 
berlangsungnya proses biodegradasi materi 
organik dalam limbah .

TINJAUAN PUSTAKA

Saat ini, (MFC) merupakan teknologi 
baru sebagai sumber energi bio-elektrokimia 
yang sangat populer dan menjanjikan untuk 
membangkitkan energi listrik. MFC merupakan 
teknologi yang ideal dalam pembentukan 
bioenergi listrik terbarukan karena sifat 
fleksibilitas mikroorganisme (Logan, 2009) yang 
dapat mengkonversi berbagai macam sumber 
energi material organik .  Berbagai bahan organik 
dapat didegradasi dari yang mudah seperti 
senyawa  karbohidrat dan protein yang sederhana 
hingga senyawa kompleks yang terdapat dalam 
air limbah (Logan, 2008; Logan dan Regan, 
2006; You et al., 2007; Logan, 2004). Sebagai 
pengolahan air limbah, MFC menjadi teknologi 
yang menarik karena proses ini mengkonversi 
sebagian besar energi kimia yang terdapat dalam 
kontaminan menjadi energi listrik sehingga 
dapat mengurangi pembentukan lumpur (Jang 
et al., 2004; Kim et al., 2004). Keunggulan 
dari penggunaan MFC untuk pengolahan air 
limbah meliputi: bersih, aman, kinerja yang 
tidak bising, emisi rendah, efisiensi tinggi, 
dan memproduksi  energi listrik (Ghangrekar 
dan Shinde, 2006).  Secara tradisional, MFC 

terdiri atas dua ruang, anoda dan katoda, yang 
dipisahkan oleh membran. Mikroorganisme 
yang mengoksidasi substrat dan menghasilkan 
elektron dan proton berada di dalam ruang 
anoda. Elektron yang dihasillkan oleh bakteri 
dari oksidasi substrat dialirkan menuju anoda 
(terminal negatif) kemudian mengalir ke katoda 
(terminal positif) yang dihubungkan dengan 
material konduktor yang terdapat resistor 
atau beban lainnya (misalnya suatu peralatan 
elektronik) (Logan et al., 2006), dan proton 
ditransfer melalui membran internal. Dalam hal 
ini terjadi perbedaan potensial yang dihasilkan 
antara ruang anoda dan ruang katoda karena 
adanya perbedaan larutan. Elektron dan proton 
kemudian dikonsumsi di katoda ruang dengan 
mereduksi oksigen (Ghangrekar dan Shinde, 
2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
MFC dintaranya adalah laju degradasi substrat, 
laju transfer elektron dari bakteri ke anoda, 
tahanan rangkaian, transfer massa proton dalam 
cairan, dan kinerja katoda. Kebanyakan MFC 
dioperasikan pada pH netral untuk menyesuaikan 
dengan kondisi optimum pertumbuhan bakteri.

Aplikasi MFC dalam pengolahan air limbah 
pada skala besar, yang mengandung padatan 
tersuspensi, akan terbatas karena biaya awal 
dan penggantian membran yang tinggi. Jika 
penggunaan membran dihilangkan maka peluang 
penerapan MFC untuk pengolahan air limbah 
akan meningkat. Jenis MFC tanpa membran atau 
Membraneless Microbial Fuel Cell (ML-MFC) 
dapat meningkatkan kelayakan ekonomi dan 
memiliki peluang untuk penerapannya di industri 
(Ghangrekar dan Shinde, 2006). ML-MFC telah 
digunakan dan terbukti dapat mengkonversi 
kontaminan organik dalam air limbah  menjadi 
energi listrik (Jang et al., 2004).

Meskipun MFCs menghasilkan sejumlah 
energi yang lebih rendah daripada energi yang 
dihasilkan hidrogen fuel cell, kombinasi dari 
produksi listrik dan kinerja pengolahan limbah 
akan mengurangi biaya pengolahan air limbah 
(Mathuriya dan Sharma, 2009). Pemanfaatan 
limbah selulosa untuk pembangkit listrik berbasis 
mikroba jauh lebih sulit daripada karbohidrat 
dengan molecular rendah, hal ini disebabkan 
bukan hanya karena terdapat ikatan ß (beta)-
glikosidik dari struktur karbohidrat, tetapi juga 
karena adanya ketidaklarutan dan persenyawaan 
dengan lignin yang membuat selulosa menjadi 
senyawa yang sangat tahan terhadap hidrolisis 
(Mathuriya dan Sharma, 2009). 
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BAHAN DAN METODA

Air limbah yang digunakan pada percobaan 
ini adalah air limbah industri pulp dan kertas 
terpadu. Perlakuan air limbah pada percobaan ini 
menggunakan sistem batch. Inokulasi lumpur yang 
dilakukan berasal dari unit instalasi pengolahan 
air limbah (IPAL) biologi aerobik proses lumpur 
aktif. Lumpur yang akan dipergunakan sebagi 
inokulum dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 
100°C selama 15 menit untuk menghambat 
bakteri metanogenesis (Ghangrekar dan Shinde, 
2006), kemudian didinginkan dan sebanyak 2 
liter lumpur tersebut dimasukkan ke dalam ruang 
anoda. Pada ruang katoda dilakukan aerasi dan 
tidak ada penambahan bakteri. Karakteristik air 
limbah industri pulp dan kertas yang digunakan 
pada percobaan ini seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Air limbah Industri Pulp 
dan Kertas

No. Parameter Unit Konsentrasi

1.
2.
3.
4.

CODT
BOD5
TSS
pH

mg/l
mg/l
mg/l     
-

696 – 923
17 – 115
20 - 72
6,9 – 7,6

Reaktor ML-MFC skala laboratoratrium 
yang digunakan dalam percobaan terbuat dari 
“fiber glass” transparan berdiameter dalam 
17 cm, tinggi  53 cm dengan volume 12 L. 
Diagram alir percobaan seperti terlihat pada 
Gambar 1. Luas permukaan yang dimiliki 
masing-masing elektroda (anoda dan katoda) 
dalam percobaan skala laboratorium adalah 
147 cm2. Pengukuran tegangan listrik yang 
timbul antara anoda dan katoda menggunakan 
multimeter dengan variasi nilai beban resistor 
100 – 5000 Ω. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui variasi tegangan listrik, arus listrik 
dan daya listrik yang ditimbulkan oleh sistem 
terhadap variasi resistansi yang digunakan. 
Dengan demikian daya listrik maksimum 
yang dapat diperoleh sistem tersebut dengan 
substrat air limbah yang digunakan dapat 
diketahui.

 
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian 
dengan menggunakan reaktor ML-MFC untuk 
mengetahui potensi produksi listrik dalam 
memanfaatan substrat air limbah meliputi 
tegangan listrik, arus lisrik , dan daya listrik 
terhadap variasi nilai resistansi. 

Gambar 1. Rangkaian Percobaan ML-MFC
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Tegangan Listrik pada Variasi Nilai Resistansi

Dengan menggunakan variasi nilai resistansi 
(100 – 5000 Ω), dapat diperoleh satu rangkaian 
data tegangan listrik yang merupakan fungsi 
dari nilai resistansi tersebut. Dari rangkaian data 
tersebut, kurva tegangan listrik terhadap nilai 
resistansi dapat dibuat. Variasi nilai tegangan 
listrik yang diperoleh dengan menggunakan 
variasi nilai resistansi pada saat pengukuran 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Nilai tegangan listrik akan semakin tinggi 
seiring dengan meningkatnya nilai resistansi 
yang digunakan. Tegangan listrik maksimum 
sebesar 428 mV diperoleh saat menggunakan 
resistor dengan nilai resistansi sebesar 5000 Ω. 
Sedangkan pada nilai resistansi melebihi 3000 
Ω perubahan nilai tegangan listrik mendekati 
konstan. Pada saat tidak ada resistansi luar 
atau nilai resistansi sebesar nol maka tidak ada 
tegangan listrik yang terbentuk, karena dengan 
tidak adanya resistansi maka tidak ada perbedaan 
tegangan yang terjadi di titik anoda dan katoda.

Arus Listrik pada Variasi Nilai Resistansi

Untuk mendapatkan kurva arus listrik 
terhadap nilai resistansi, diperlukan satu 
rangkaian nilai arus listrik yang dapat diperleh 
dengan menggunakan persamaan I=E/Rext, 

(I adalah arus listrik (mA), E adalah tegangan 
listrik (mV), dan Rext adalah resistansi (Ω)). 
Dengan demikian kurva arus listrik terhadap nilai 
resistansi dapat diperoleh, seperti terlihat pada 
Gambar 2. Dengan meningkatnya nilai resistansi 
yang dipergunakan pada sistem maka terjadi 
penurunan arus listrik pada seluruh rangkaian 
variasi nilai resistansi hingga menuju titik 
minimum sebesar 0,09 mA yang terukur pada 
saat nilai resistansi 5000 Ω. Sedangkan pada 
nilai resistansi melebihi 3000 Ω  perubahan nilai 
arus listrik mendekati konstan. Pada percobaan 
ini, nilai maksimum arus terjadi sebesar 0,9 mA 
pada saat nilai resistansi yang digunakan 100 Ω.

 Daya Listrik pada Variasi Nilai Arus Listrik

Daya listrik yang terlihat pada Gambar 
3 merupakan fungsi dari arus listrik dengan 
variasi beban listrik dalam sistem antara 100 – 
5000 Ω, nilai beban listrik ini konsisten dengan 
percobaan-percobaan lain (Liu et al., 2004). 
Pada percobaan ini, daya listrik maksimum 
yang dapat dicapai adalah 25,38 mW/m2, 
dengan nilai arus listrik 812.02 mA/m2, pada 
beban listrik 500 Ω. Nilai daya listrik tersebut 
hampir menyamai percobaan yang dilakukan 
oleh Liu et al., 2004 dengan nilai maksimum 
26 mW/m2, yang menggunakan air limbah 
domestik sebagai substrat. 

Gambar 2. Tegangan dan Arus Listrik terhadap Resistansi



Prosiding
ISBN : 978-979-95271-9-6

147

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung 12 Juli 2011

Balai  Besar Pulp dan Kertas
Bandung

KESIMPULAN DAN SARAN

Membrane-less Microbial Fuel Cell (ML-
MFC) dengan menggunakan grafit sebagai 
elektroda dan air limbah industri pulp dan 
kertas sebagai substrat menunjukkan adanya 
potensi produksi energi listrik dari hasil 
pemanfaatan air limbah industri. Energi 
listrik maksimal yang dapat dihasilkan 
oleh ML-MFC ini sebesar 25,38 mW/m2.
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Gambar 3. Tegangan dan Daya Listrik terhadap Arus Listrik
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LAMPIRAN 1

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
SEMINAR TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS 2011

“Mewujudkan Industri Hijau pada Produksi Pulp dan Kertas Indonesia”

Panitia Pengarah

Ketua    : Ngakan Timur Antara

Anggota   : Andoyo Sugiharto, Nina Elyani, 
     Posma R. Panggabean, Susi Sugesty

Panitia Pelaksana

Ketua      : Lies Indriati

Wakil Ketua   : Fachrurozi

Sekretariat   : Emma Safarina Ertaviani, Nadia Ristanti, 
     Hendy Kuswaendi, Maidella Fitriani

Keuangan   : Sutedja

Acara & Dokumentasi  : Krisna Septiningrum, Andri Taufick Rizaluddin, 
     Faridh Hendriana, Liayati Mahmudah

Materi & Prosiding  : Taufan Hidayat, Nursyamsu Bahar, Sri Purwati, 
     Hj. Tjutju Hasanah, Herman Noor Yusuf, Takdir Azis, 
     Wachyudin Aziz

Perlengkapan & Akomodasi  : Adil Suprayitno, Yayat Supriyatna, Abdul Ghoni,  
     Agus Sutaro, R. Ian Drajat Suryana, Yayan Sofyan, 
     Widya Astianti, Yani Kurniawati
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LAMPIRAN 2

DAFTAR PESERTA
SEMINAR TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS 2011

No. Nama Peserta Perusahaan / Lembaga
1 Sugianto PT. Kertas Nusantara
2 Darmawan PT. Fajar Surya Wisesa
3 Indriko PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper
4 Asfar PT. Kertas Leces Persero
5 M. Shafa F. Ridho PT. Suparma Tbk.
6 Tubagus Gandi Samudra PT. IKPP Serang
7 Dwi Wahyu Hidayat PT. IKPP Serang
8 M. Shibiyan Toni PT. Purinusa Eka Persada
9 Nasarudin PT. Riau Pulp and Paper
10 Erna Kurnia S PT. Pura Barutama
11 Purnomo PT. Pura Barutama
12 Suryanto Pandiangan PT. Pindo Deli
13 Mohammad Subehi PT. IKPP Serpong
14 Aji Prasetyo PT. Indah Kiat Tangerang
15 Anis Adlan PT. IKPP Serang
16 Arif Setiaji PT. Pindo Deli
17 Agung Rhama Fauja PT. Tanjungenim Lestari
18 Yayat Hidayat PT. Kertas Nusantara
19 Andrianus Boediono PT. Trison Jaya Paperindo
20 Imas Komariyah Suhuf
21 Dadang Kusnandang Suhuf
22 Sentot PT. Fajar Paper
23 Ahmad Gozali PT. BMJ
24 Deni Mardiansyah PT. BMJ
25 Hikmat Suparman PT. BMJ
26 Ade Burhanudin PT. BMJ
27 Ervan Effendi PT. BMJ
28 Suhartati BPHS Kuok Riau
29 Honi Yulianti BPHS Kuok Riau
30 Dwi Wahyuni Sekretariat Negara
31 Agus Salim PT. Paper Pelita Cengkareng
32 Thomas Agung Roch Edy PT. Paper Pelita Cengkareng
33 Sri Komarayati Pustekolah
34 Yuswendi PT. Pindo Deli
35 Indiar Dwi Y. PT. Pindo Deli
36 Noni W. PT. Pindo Deli
37 Rushdan Ibrahim FRIM, Malaysia
38 Susanti Sekretariat Negara
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39 Tarmudji PT. Pelita Cengkareng
40 Denny M. PT. Pelita Cengkareng
41 Susanto Sigit Rahadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
42 Gusmailiana Pustekolah, Bogor
43 Rossi Margareth Tampubolon Balitbang Bogor (Pustekolah)
44 Darwo P. PT. Aspex Kumbong
45 Syahrul Doni Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok
46 Kuntari Adi Suhardjo Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
47 Ariyadi B. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
48 Han R. Pustekolah, Balitbang Kehutanan
49 Dian Anggraini Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
50 Darono W. PT. Kertas Leces
51 Ade Burhanudin PT. BAJ Kerawang
52 Heri Herdiana PT. Aspex Kumbong
53 Rifki Septawendar Balai Besar Keramik
54 Ashari Perum Peruri
55 Ike S. Fatnasari Perum Peruri
56 Thedy Widijanarko PT. Puji Lestari Purnama
57 Roehyati Balai Besar Pulp dan Kertas
58 Leonard Paulus Silaban Indah Kiat Tangerang
59 Hendayani Balai Besar Pulp dan Kertas
60 Jayatin BPTP - BPPT
61 Rina D.H. PT. Pura Barutama
62 Putera P. Pustekolah, Bogor
63 Djaenudin PPKIMIA, LIPI
64 Herman Santosa PT. Tjiwi Kimia, Tbk.
65 Ratnawati Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
66 Agus Juniawan Khairi Balai Besar Logam dan Mesin
67 Sri Cicih Kurniasih Balai Besar Keramik
68 Dedy Yuwono Esa Kertas Nusantara
69 Saeful Malik Esa Kertas Nusantara
70 Iyus Yulius PT. Mulia Makmur
71 Meuthia Suryani Politeknik Media Kreatif Negeri, Jakarta
72 Deden Rosid W. Bio Industri, BPPT
73 Nanang Indah Kiat Tangerang
74 Rendra Sipahutar Indah Kiat Tangerang
75 Benson Chandra PT. Evergreen International Paper
76 Ferry Sugiantono PT. Pindo Deli Kerawang
77 Soetrisno Balai Besar Pulp dan Kertas
78 Pujiyanto Balai Besar Logam dan Mesin
79 Suseno Utomo Balai Besar Tekstil
80 Didi Priatna Balai Besar Tekstil
81 Aris W. Arsip Nasional RI
82 Kamaludin PT. Evonik Indonesia
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83 Boris Kurjo PT. Lautan Warna Sari
84 Lina Rahayu Suardi BPLHD Jawa Barat
85 Aida Fitriyani BPLHD Jawa Barat
86 Didin Feri A. KTM
87 Subyakto UPT Biomaterial LIPI
88 Purnomo Balai Besar Pulp dan Kertas
89 Wawas S. STT - BBPT
90 Niknik N. Bioindustri - BPPT
91 Edi W. PTB - BPPT
92 Trismilah BPPT
93 Wening Sri Wulandari P2KIMIA - LIPI
94 Tami Idiyanti P2F - LIPI Bandung
95 Lucia Indrarti P2F - LIPI Bandung
96 Agusta Samodra Putra Balai Besar Keramik
97 Abdul Rachman Balai Besar Keramik
98 Endah Papertech
99 Rio Budhyono Papertech
100 A. Sanusi Papertech
101 Djoko Prayitno PT. Kertas Padalarang
102 R. Imam Santoso PT. Kertas Padalarang
103 Setiawan Wangsaatmadja BPLHD Jawa Barat
104 Kiky Sagita K. PT. Kertas Irimitra Mandiri
105 Lilik Astari UPT. BPP Biomaterial LIPI
106 Yeni Karmelin BPLHD Jawa Barat
107 Guste BHH
108 Haryono PT. PC
109 Nanang Masruchin UPT. Biomaterial LIPI
110 Sasa Sofyan M. UPT. Biomaterial LIPI
111 Saptadi Darmawan PSHH
112 Tri Prijadi B. PT. Boehme Indonesia
113 M. Mansur APKI
114 Fitria UPT. Biomaterial LIPI
115 Permana Budi UPT. Biomaterial LIPI
116 Lucky Risanto UPT. Biomaterial LIPI
117 Roby Syafurjaya Arsip Nasional RI
118 Mulia Hendra Balai Besar Tekstil
119 Fitri Hasanah Balai Besar Industri Agro Bogor
120 Triyani Fajriutami UPT. BPP Biomaterial LIPI
121 Sita Haris Anita UPT. BPP Biomaterial LIPI
122 Widihatmoko BPLHD Jawa Barat
123 Tita Aviana Balai Besar Industri Agro Bogor
124 Myrtha Karina P2F - LIPI
125 Ruddy R.D. Disperindag Prov. Jabar
126 Erwinsyah PPKS
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127 Emma Safarina E. Balai Besar Pulp dan Kertas
128 Yayan Sofyan Balai Besar Pulp dan Kertas
129 Krisna Septiningrum Balai Besar Pulp dan Kertas
130 Lukman Ardi Balai Besar Pulp dan Kertas
131 Andoyo S. Balai Besar Pulp dan Kertas
132 Fachrurosi Balai Besar Pulp dan Kertas
133 Ian Drajat S. Balai Besar Pulp dan Kertas
134 Faridh H. Balai Besar Pulp dan Kertas
135 Giyanto Balai Besar Pulp dan Kertas
136 Toni Rachmanto Balai Besar Pulp dan Kertas
137 Hendy K. Balai Besar Pulp dan Kertas
138 Herman Noor Balai Besar Pulp dan Kertas
139 Chandra Balai Besar Pulp dan Kertas
140 Junadi Marki Balai Besar Pulp dan Kertas
141 Dahlan Suganda Balai Besar Pulp dan Kertas
142 Paryono Balai Besar Pulp dan Kertas
143 Yusuf Setiawan Balai Besar Pulp dan Kertas
144 Sonny K.W. Balai Besar Pulp dan Kertas
145 Nina Elyani Balai Besar Pulp dan Kertas
146 Yogi Afiyan Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
147 Mahmudin Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
148 Agy Fauzi Balai Besar Pulp dan Kertas
149 Richa Cahyati Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
150 Dadang S.A. Balai Besar Pulp dan Kertas
151 Joko Pratomo Balai Besar Pulp dan Kertas
152 Sulaiman Firdhaus Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
153 Djumhana Balai Besar Pulp dan Kertas
154 Aran D.S. Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
155 Fyna Dio Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
156 Bevi Agustiani Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
157 Suhartono Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
158 Zainul Arifin Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
159 Edi Gunawan Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
160 Herna Suherna Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
161 Ikhwan Pramuaji Balai Besar Pulp dan Kertas
162 Susi Sugesty Balai Besar Pulp dan Kertas
163 Lies Indriati Balai Besar Pulp dan Kertas
164 Jimi S. Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
165 Yusuf Efendi Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
166 Mhd. Salim Nux. Nst Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
167 Nusyamsu Balai Besar Pulp dan Kertas
168 Sugeng Balai Besar Pulp dan Kertas
169 Dian Balai Besar Pulp dan Kertas
170 Setianingsih Balai Besar Pulp dan Kertas
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171 Rina M. Balai Besar Pulp dan Kertas
172 Pipin M. Balai Besar Pulp dan Kertas
173 Sudarmin Balai Besar Pulp dan Kertas
174 Edy P. Balai Besar Pulp dan Kertas
175 Joko Satriyo Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
176 Rudianto Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
177 Kristaufan J.P. Balai Besar Pulp dan Kertas
178 Dasman K. Balai Besar Pulp dan Kertas
179 Gatot H.K. Balai Besar Pulp dan Kertas
180 Asep Dadang R. Balai Besar Pulp dan Kertas
181 Enung Fitri M. Balai Besar Pulp dan Kertas
182 Maman S. Balai Besar Pulp dan Kertas
183 Srihartini Balai Besar Pulp dan Kertas
184 Hana R. Balai Besar Pulp dan Kertas
185 Andri Taufick Balai Besar Pulp dan Kertas
186 Atang Syarifudin Balai Besar Pulp dan Kertas
187 Gunandar Balai Besar Pulp dan Kertas
188 Siti Fatonah Balai Besar Pulp dan Kertas
189 Maulana Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
190 Judi Tj. Balai Besar Pulp dan Kertas
191 Darmawan Balai Besar Pulp dan Kertas
192 Evi Oktavia Balai Besar Pulp dan Kertas
193 Cucu Balai Besar Pulp dan Kertas
194 Krisna Adhitya Balai Besar Pulp dan Kertas
195 Dahlan Balai Besar Pulp dan Kertas
196 Yayat Supriyatna Balai Besar Pulp dan Kertas
197 Ike Rostika Balai Besar Pulp dan Kertas
198 Tony B. Balai Besar Pulp dan Kertas
199 Sutedja Balai Besar Pulp dan Kertas
200 Tommy Indra P. Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
201 Anwar Maulana Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
202 Titin F.S. Balai Besar Pulp dan Kertas
203 Ligia S. Balai Besar Pulp dan Kertas
204 Yuniarti Puspita K. Balai Besar Pulp dan Kertas
205 Aldila Ramdhani S.A. Balai Besar Pulp dan Kertas
206 Soeprapto Akademi Teknologi Pulp dan Kertas - ATPK
207 Jenni R. Balai Besar Pulp dan Kertas
208 Henggar H. Balai Besar Pulp dan Kertas
209 Rina S. Soetopo Balai Besar Pulp dan Kertas
210 Sri Purwati Balai Besar Pulp dan Kertas
211 Joni Arda Balai Besar Pulp dan Kertas
212 Yani K. Balai Besar Pulp dan Kertas
213 Widya Balai Besar Pulp dan Kertas
214 Tjutju Hasanah Balai Besar Pulp dan Kertas
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215 Taufan Balai Besar Pulp dan Kertas
216 Teddy Kardiansyah Balai Besar Pulp dan Kertas
217 Wawan Kartiwa Haroen INA TAPPI
218 Aep Surachman Balai Besar Pulp dan Kertas
219 Hendro Risdianto Balai Besar Pulp dan Kertas
220 Yoveni Y. Balai Besar Pulp dan Kertas
221 Reza W. Balai Besar Pulp dan Kertas
222 Takdir Aziz Balai Besar Pulp dan Kertas
223 Adil S. Balai Besar Pulp dan Kertas
224 Zukhruf Irfan Balai Besar Pulp dan Kertas
225 Agus Sutaro Balai Besar Pulp dan Kertas
226 Maidella Balai Besar Pulp dan Kertas
227 Liayati Balai Besar Pulp dan Kertas
228 Nadia Balai Besar Pulp dan Kertas
229 Wachyudin Aziz Balai Besar Pulp dan Kertas
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LAMPIRAN 3 
TANYA JAWAB

SESI KEYNOTE SPEAKER

Nama Penyaji : Lobo Balia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
Nama Notulensi : Ikhwan Pramuaji
Waktu : 09.45 - 10.05 WIB
Uraian/Judul : Kebijakan Nasional tentang Energi menuju Sistem Energi Bersih dan Efektif

Daftar Tanya - Jawab :

1. Suprapto - Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) Bandung
Pertanyaan :
1. Terkait energi baru dan terbarukan (EBT) selama ini, bagaimana perkembangan penggunaan 

jarak pagar?
2. Apa yang telah dilakukan dalam menggalakkan sumber energi matahari dan angin
Jawaban :
1. Terkait efisiensi di industri, dapat menghubungi Dirjen EBT dan Konservasi untuk dilakukan 

audit energi sehingga dapat diketahui telah efisien atau tidak. Hasil audit energi dapat muncul 
saran-saran untuk peningkatan efisiensi.

2. Saat ini program EBT yang telah dilakukan masih sebatas pemberian informasi, namun hal 
tersebut membutuhkan proses terkait dengan institusi yang lain misalkan pertanian.

3. Brazil berhasil dengan bioetanolnya karena mengolah limbah agrobisnis, ini berarti agrobisnis 
berjalan dengan baik. Bagaimana kondisi agrobisnis di Indonesia?

4. Pemanfaatan tenaga surya masih terbatas misalkan untuk menerangi Jakarta dibutuhkan luasan 
4x luas jabodetabek.

5. PLTS dikembangkan di daerah yang belum terdistribusi listrik
6. Pemerintah saat ini membantu PLTS dan mikrohidro untuk daerah tersebut.
7. Hambatan lain dikarenakan listrik yang digenerasi dari EBT masih lebih mahal dari bahan baku 

fosil.

Nama Penyaji : Sentot Eko Junianto (PT. Fajar Paper)
Nama Notulensi : Ikhwan Pramuaji
Waktu : 10.05 - 10.25 WIB
Uraian/Judul : Penggunaan Recycle Fiber sebagai sarana Penghematan Sumber Daya Alam

Daftar Tanya - Jawab :

1. Hananto - Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Pertanyaan :
Pemanfaatan Recycle Fiber dapat menghemat sumber daya (serat), namun kertas bekas memiliki 
sifat yang berbeda dengan virgin pulp. Struktur serat recycle fiber kalah dengan virgin pulp. Bila 
kertas yang diproduksi memiliki gramatur tinggi masih bisa diatasi namun pada kertas gramatur 
rendah, kekuatan serat lebih rendah sehingga membutuhkan penambahan additive penguat 
lembaran?
Jawaban :
1. Fajar memproduksi kertas dari gramatur rendah dari 100 gsm (kraft liner), 112 gsm (medium) 

hingga 500 gsm untuk duplex.
2. Fajar juga menggunakan Faktionator untuk memisahkan long fiber dan short fiber untuk 

mengoptimalkan sifat serat dan mengurangi degradasi serat.
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2. Suprapto - Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) Bandung
Pertanyaan :
PMS di Fajar ada tempat penampungan bahan baku dimana di bagian bawah dialiri air. Apakah 
tidak akan mendegradasi serat?
Jawaban :
1. Bahan baku OCC di rewetting untuk mencegah kebakaran (pengalaman dari HSE), pada siang 

hari api dapat menyala sendiri bila dalam keadaan kering.
2. Umur waste paper hanya 1 bulan sehingga tidak terjadi degradasi

3. Yus - Padalarang
Pertanyaan :
Bahan baku waste paper menghasilkan limbah padat, sludge.
1. Berapa % recovery sludge yang dilakukan?
2. Bila frekuensi besar, bagaimana pemikiran fajar untuk recovery sehingga tidak tercecer?
Jawaban :
1. Sludge yang dihasilkan Fajar 100 ton dry/hari, 30% digunakan sebagai sludge aktif di WWT 

dan 70% digunakan untuk kertas medium dan filler duplex
2. Yield sludge 50%
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TANYA JAWAB
SESI I (ENERGI)

Nama Penyaji : Rina Masriani (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Nama Notulensi : Reza Bastari Wattimena
Waktu : 10.45 - 11.00 WIB
Uraian/Judul : Pengaruh Penambahan Endoglukanase & Eksoglukanase pada Refining Virgin 
  Pulp dan Kertas Bekas pada Proses Refining

1. Burhanudin - PT. Muria Jaya, Kerawang
Pertanyaan :
1. Enzym dapat beroperasi pada kondisi bagaimana?
2. Pada proses refining, enzym mampu bertahan pada waktu berapa lama?
3. Cara mengukur aktivitas enzym maupun pasca refiner?
Jawaban :
1. Pada pH Netral
2. Pada Temperature Optimum 50°C dengan waktu optimum ± 30 menit
3. Mengukur dengan cara metode DNS (Pembentukan glukosa/selobikosa)

2. Wawan Kartiwa Haroen - INA TAPPI
Pertanyaan :
1. Apakah enzym itu dapat meningkatkan property pulp sisa (Untuk Ibu Rina)
2. Berapa CSF yang anda amati? (Untuk Ibu Rina)
3. Apakah energi HCR dan LCR untuk standart pabrik bapak amati? (Untuk Bp. Darono)
4. Mohon pencerahan tentang peningkatan viskositas dengan kondisi viskositas yang telah rendah. 

(Untuk Bp. Yuswendi)
Jawaban :
1. HCR : -

LCR : 30 - 50 kWh/ton
2. Yang diamati adalah intensitasnya.
3. Spesifikasi produk dapat menurun karena adanya penghematan energi dengan melihat 

runability. 0,5% dari existing kombinasi (2 HC + 4 LC) refiner dengan kombinasi refiner yang 
baru.

4. Dilakukan rekayasa proses pada stock preparation, dimana belum bisa disampaikan pada 
kesempatan ini.

Nama Penyaji : Darono Wikanaji ( PT. Kertas Leces)
Nama Notulensi : Reza Bastari Wattimena
Waktu : 11.15 - 11.30 WIB
Uraian/Judul : Studi Kasus Penggunaan Energi di Proses Refining

Daftar Tanya - Jawab :

1. Bapak Han
Pertanyaan Pertama :
Hubungan antara kondisi optimal konsistensi dengan seratnya, bagaimana kondisi serat pada 
proses HCR?
Jawaban :
Tentu saja ada hubungan antara kondisi serat pada pemakaian/kombinasi HCR dan LCR
Derajat giling meningkat pada pengkombinasian HCR dan LCR. Water value juga menjadi lebih 
rendah sehingga steam consumption menjadi lebih hemat.
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Pertanyaan Kedua :
1. Pulpnya apa saja?
2. Apakah panas pada black liquor dimanfaatkan untuk white liquor?
Jawaban :
1. Pulp tidak diperhatikan karena produk yang dibuat adalah kertas
2. Tentu saja dimanfaatkan kembali.
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TANYA JAWAB
SESI II (EFISIENSI SUMBER DAYA)

Nama Penyaji : Myrtha Karina ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia )
Nama Notulensi : Teddy Kardiansyah
Waktu : 13.30 - 13.45 WIB
Uraian/Judul : Properties Evaluation of Bacterial Cellulose Modified  by Diacetine Absorption

Daftar Tanya - Jawab :

1. Sutrisno
Pertanyaan :
Prospek penelitian kedepannya untuk industri apa?
Jawaban :
1. Penelitian ini ditujukan untuk penggunaan BC untuk packaging. Packaging untuk bahan - 

bahan yang cukup mahal
2. Akhirnya dirubah menjadi kemasan plastik kresek, modulus young-nya naik, elongation turun 

, jadi harus dimodifikasi agar modulusnya turun dan elongasinya naik.

2. Bapak Haris - Pustekolah
Pertanyaan :
Tidak dalam bentuk serat, tp biopolimer --> regenerated selulosa bisa untuk rayon. Apakah bisa 
BC dibuat untuk rayon? 
Jawaban :
Selulosa asetat, selulosa xantat. BC dalam bentuk lembaran tipis tapi masih mungkin untuk 
aplikasi untuk selulosa asetat atau rayon.

3. Bapak Edi - BPPT
Pertanyaan :
1. Sifat penambahan diasetin pada BC permanen atau sementara?
2. Bahan bakunya akan berkompetisi dengan kebutuhan pangan?
Jawaban :
1. Memang berkompetisi dengan bahan makanan tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang 

diinginkan.
2. Data permanen atau tidak belum ada datanya.

Nama Penyaji : Evi Oktavia ( Balai Besar Pulp dan Kertas )
Nama Notulensi : Teddy Kardiansyah
Waktu : 13.45 - 13.55 WIB
Uraian/Judul : Perbaikan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Submikron Precipatated 
  Calcium Carbonate

Daftar Tanya - Jawab :

1. Bapak Hans
Pertanyaan :
Detention aid-nya apa?
Jawaban :
Tidak dilakukan untuk retention aid, karena retention aid digunakan bila ada bahan pengisi.
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Nama Penyaji : Dr. Erwinsyah ( Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) )
Nama Notulensi : Teddy Kardiansyah
Waktu : 13.55 - 14.10 WIB
Uraian/Judul : Kertas Liner dari Serat Tandan Kosong Sawit dengan Mechanical Pulping

Daftar Tanya - Jawab :

1. Soetrisno T.S.
Pertanyaan :
Komposisi 50% : 50% = TKS : OCC, yang lebih baik 75 TKS dan 25 OCC. Mengapa komposisi 
lebih rendah lebih baik?
Jawaban :
Kualitas OCC yang digunakan mungkin tidak mendukung, tahap selanjutnya akan dicoba OCC 
yang lebih baik.

2. Bapak Hans
Pertanyaan :
Apakah ada proses kimianya? menggunakan alkali atau tidak?
Jawaban :
Menggunakan mesin pengurai akan mengurangi kadar minyak dan menghasilkan serat yang lebih 
baik sehingga kadar minyaknya lebih rendah.

Nama Penyaji : Hendro Risdianto ( Balai Besar Pulp dan Kertas )
Nama Notulensi : Teddy Kardiansyah
Waktu : 14.10 - 14.20 WIB
Uraian/Judul : Optimasi Proses Biobleaching Pulp Acacia Mangium menggunakan Lakase

Daftar Tanya - Jawab :

1. Ade Burhanudin - PT. BMJ
Pertanyaan :
Apakah bisa untuk water treatment?
Jawaban :
1. Bisa mendegradasi limbah industri tekstil, untuk memotong gugus aromatik, kalau air sungai 

yang berwarna hitam itu harus diketahui sumber pencemarnya.
2. Bisa diaplikasikan enzym-nya atau jamurnya.

2. Agung - ATPK / PT. TEL
Pertanyaan :
Dakase dapat menurunkan AOX, Viskositas dan brightness-nya bisa lebih tinggi pertimbangan 
aplikasi lakase di pabrik?
Jawaban :
1. Lakase bisa menurunkan AOX, penggunaan ClO2 dapat dikurangi sehingga menurunkan biaya 

chemical. Lakase tidak dikhususkan untuk biobleaching saja
2. Penggunaan lakase tidak menurunkan kualitas serat dan tidak ada pemotongan serat.
3. Bisa menurunkan kappa number sekitar 4 poin setelah pulp di-treatment dengan lakase.
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Nama Penyaji : Krisna Septiningrum ( Balai Besar Pulp dan Kertas )
Nama Notulensi : Teddy Kardiansyah
Waktu : 14.30 - 14.40 WIB
Uraian/Judul : Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Pemutihan Sistem ECF

Daftar Tanya - Jawab :

1. Soetrisno T.S.
Pertanyaan :
Apa pertanyaan dengan yang lalu?
Jawaban :
Xilanase yang digunakan memiliki pH alkali dan suhu tinggi (30 - 90°C)

2. Bapak Hans - PUSTEKOLAH
Pertanyaan :
Protein --> Enzym --> suhu tinggi akan terganggu aktivitas, kenapa enzym tersebut bisa aktif pada 
suhu tinggi?
Jawaban :
Tergantung konformasi enzym terdiri dari ikatan peptida yang diikat oleh disulfida. Semakin banyak 
disulfida semakin tahan suhu.

3. Bapak Edi - BBPT
Pertanyaan :
Apa perbedaan pulp BBPK dengan pulp komersial?
Jawaban :
Untuk membandingkan pulp hasil lab. dan pulp komersial. Tujuannya untuk aplikasi pulp komersial.
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TANYA JAWAB
SESI III (LINGKUNGAN)

Nama Penyaji : Sri Komarayati (Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan 
  Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (PUSTEKOLAH)
Nama Notulensi : Kristaufan Joko Pramono
Waktu : 15.10 - 15.25 WIB
Uraian/Judul : Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pulp untuk Pupuk Organik dengan
  Variasi Penambahan Arang Serbuk Gergaji dan Mikoriza

Daftar Tanya - Jawab :

1. Aep Surachman - BBPK
Pertanyaan :
Dari kompos sludge atau penambahan karbon yang mempengaruhi tanaman?
Jawaban :
Kedua-duanya bisa berpengaruh.

Nama Penyaji : Gustan Pari (Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan 
  Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (PUSTEKOLAH)
Nama Notulensi : Kristaufan Joko Pramono
Waktu : 15.25 - 15.40 WIB
Uraian/Judul : Kertas Karbon Pelapis Dinding sebagai Penyerap Indoor Air Polution

Daftar Tanya - Jawab :

1. Rendra - IKPP, Serang
Pertanyaan :
Apakah feasible untuk scale up ke industri?
Sifat struktural, strenght, optical apabila scale up akan seperti apa?
Jawaban :
Aplikasinya tidak seluruhnya oleh kertas karbon, tetapi hanya bagian - bagian tertentu. Sehingga 
berfungsi untuk menambah nilai dari suatu kertas. Bisa juga dilarutkan dan dimasukkan ke dalam 
proses pembuatan kertas.

2. Aep Surachman - BBPK
Pertanyaan :
Apakah terjadi ketidakjenuhan karena proses leaching? Bagaimana proses terjadinya ketidakjenuhan?
Jawaban :
Ada satu elektron yang bebas yang dengan sendirinya akan mencari muatan positif. Oleh karena itu, 
elektron tersebut akan selalu menyerap unsur hara. Atom karbonnya sendiri positif sehingga akan 
menarik juga unsur hara yang muatan positif
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Nama Penyaji : Andry Taufick Rizaluddin ( Balai Besar Pulp dan Kertas )
Nama Notulensi : Kristaufan Joko Pramono
Waktu : 15.40 - 15.55 WIB
Uraian/Judul : Pembusaan Awal sebagai Metode Alternatif untuk Meminimalisasi 
  Masalah Busa pada Reaktor Lumpur Aktif

Daftar Tanya - Jawab :

1. Bapak Hans
Pertanyaan :
Penurunan tekanan permukaan dengan penambahan kadar garam dan juga penambahan minyak 
(minyak tanah atau resin)
Jawaban :
Telah dilakukan penelitian dengan penambahan minyak resin atau deformer tetapi belum diukur 
tingkat efektivitas kinerja deformer tersebut. Namun secara ekonomi akan menaikkan biaya 
pengolahan bila menggunakan deformer. Penambahan deformer juga akan menambahkan nilai 
COD

2. Rendra - IKPP, Serang
Pertanyaan :
Mekanisme pembusaan seperti apa? apakah ada gangguan di reaktor?
Jawaban :
MO akan terangkat dari reaktor jadi jumlah MO akan berkurang sehingga kestabilan pengolahan 
akan berkurang. Dengan berubah-ubahnya nilai F/ra maka hasil efluen akan tidak masuk nilai baku 
mutu.

3. Aep Surachman - BBPK
Pertanyaan :
Pembusaan tujuannya untuk apa?
Jawaban :
Pembusaan digunakan untuk menurunkan : COD, BOD, toksisitas, tinggi busa dan pengganggu - 
pengganggu lainnya.

.


