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KATA PENGANTAR
SEMINAR TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS 2013
Antisipasi Trend Global pada Perkembangan Teknologi Pulp dan Kertas

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
2013 kali ini mengusung tema “Antisipasi Trend Global pada Perkembangan Teknologi Pulp dan
Kertas” yang merupakan tema penting berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi di bidang
pulp dan kertas. Oleh karena itu, makalah yang disajikan baik oral maupun poster berkaitan erat
dengan perkembangan teknologi tersebut.
Makalah yang disajikan dalam Prosding ini telah melalui penyuntingan oleh Dewan Penyunting dan
disempurnakan sehingga sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah yang sudah baku. Dalam prosiding
ini dilampirkan daftar peserta seminar yang meliputi seluruh pemangku kepentingan industri pulp dan
kertas Indonesia, serta catatan dinamika pembahasan makalah selama seminar, berupa tanya jawab
antar pemakalah dan peserta.
Semoga bermanfaat.
Bandung, November 2013
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OPTIMASI BIO-PROSES MODIFIKASI PERMUKAAN SERAT
UNTUK PENINGKATAN KEKUATAN KERTAS
Taufan Hidayat*, Nina Elyani, Chandra Apriana Purwita
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
*

email: taufan.hidayat@gmail.com

BIO-PROCES OPTIMIZATION OF FIBER SURFACE MODIFICATION
FOR PAPER STRENGTH DEVELOPMENT
ABSTRACT
Surface modification of fiber is a main process of papermaking for improving qualities
especially strength development. Generally, fiber surface modification is done mechanically through
refining process. In this research modification was done microbiologically by using Acetobacter
xylinum bacteria. Basically, this process carried out by growing bacterial cellulose on the fiber
surface similar to fibrillation by mechanical action. This fibrillation caused the increasing strength of
paper. The previous research showed that strength development was proven and also found that
fibrillation effect was effective for short fibers than long fibers.Current research is directed to get
optimum condition of bio-process for short fibers at 5 duration reaction time and 4 level agitation
speeds. Experiments was done in 75 liter volume active bio-reactor, liquid inorganic media, 0.75 %
pulp consistency, 30 °C temperature, and 5.5 pH level. Washed pulp then makes into hand sheets for
testing purposes. The results of experiments showed that Acetobacter xylinum grow well in liquid
inorganic media and optimum strength development take place at agitation speed < 50 Hz along with
1 – 3 hours reaction time.
Keywords: fiber surface modification, Acetobacter xylinum, paper strength, short fibers
ABSTRAK
Modifikasi permukaan serat adalah proses inti pembuatan kertas untuk meningkatkan mutu,
khususnya kekuatan kertas. Pada umumnya modifikasi permukaan serat dilakukan secara mekanis
melalui proses penggilingan. Pada penelitian ini modifikasi permukaan serat dilakukan secara
mikrobiologis menggunakan bakteri Acetobacter xylinum. Proses ini berlangsung dengan cara
menumbuhkan selulosa bakteri pada permukaan serat sehingga serat terfibrilasi. Kondisi inilah yang
diharapkan berkontribusi pada peningkatan kekuatan kertas. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan,
efek penguatan dari bio-proses ini telah terbukti dan juga ditemukan bahwa proses ini lebih efektif
pada serat pendek dibandingkan dengan serat panjang. Selanjutnya penelitian sekarang diarahkan
untuk mendapatkan kondisi optimal bio-proses pada serat pendek dengan variasi 5 durasi waktu reaksi
dan 4 tingkat kecepatan agitasi. Proses modifikasi dilakukan dalam bio-reaktor dengan volume aktif
75 liter menggunakan media anorganik cair, konsistensi pulp 0,75 %, suhu 30°C, dan pH 5,5. Pulp
hasil reaksi dicuci kemudain dibuat lembaran untuk diuji karakteristik fisiknya.Hasil pengamatan
menunjukan bahwa bakteri Acetobacter xylinum tumbuh baik pada media anorganik cair.Sedangkan
kekuatan kertas optimal dicapai pada kecepatan agitasi < 50 Hz dan waktu reaksi 1 – 3 jam.
Kata Kunci: modifikasi permukaan serat, Acetobacter xylinum, kekuatan kertas, serat pendek
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PENDAHULUAN
Secara konvensional kekuatan lembaran
kertas di industri dibangun dengan dengan
penggunaan serat panjang, refining serat, dan
penambahan bahan kimia penguat. Masingmasing cara memiliki kekurangan dan
kelebihan. Serat panjang sangat efektif dalam
membangun kekuatan, tetapi harganya mahal
dan kebanyakan masih impor.Refining adalah
teknik paling mapan yang digunakan industri
kertas untuk membangun kekuatan lembaran.
Teknik
ini
satu-satunya
cara
yang
memodifikasi sifat fisik serat. Tetapi
kemampuan berbagai jenis serat untuk
dimodifikasi dengan cara ini berbeda-beda.
Kendala utama dalam refining adalah
konsumsi energinya yang cukup besar,
peringkat kedua di industri kertas sesudah
pengeringan, dan bila terjadi refining
berlebihan maka kertas tidak dapat dibentuk.
Bahan kimia juga cukup efektif untuk
membangun kekuatan kertas, tetapi harganya
mahal dan berdampak tidak ramah lingkungan
pada air limbahnya.
Dari ketiga cara peningkatan kekuatan
kertas di atas, yang paling banyak dilakukan
oleh industri adalah refining. Pada dasarnya
refining dilakukan dengan menggosok serat
diantara permukaan rotor dan stator yang
bersifat kasar.Akibat gosokan ini terjadi
perubahan fisik serat.Serat yang tadinya kaku,
permukaannya mulus, bentuk silindris, tengah
berlubang, menjadi serat yang lentur, pipih
dan permukaannya berbulu.Bulu-bulu ini
berukuran mikron disebut fibril, dan
mikrofibrilasi ini sangat berguna saat serat
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dengan serat saling berikatan membentuk
lembaran kertas.Mikrofibrilasi memperluas
permukaan serat sehingga menambah jumlah
ikatan hidrogen. Oleh karena itu terjadi
peningkatan kekuatan kertas yang signifikan
sesudah refining.
Berbagai
penelitian
tedahulu
menunjukkan bahwa, fibrilasi permukaan serat
juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan
mikroba tertentu seperti Acetobacter atau
Gluconobacter. Fibril yang terjadi berukuran
nano karena itu peristiwa ini disebut
nanofibrilasi. Kebanyakan pada penelitianpenelitian tersebut, nanofibrilasi dimanfaatkan
untuk meningkatkan mutu komposit, yaitu
campuran serat selulosa yang terfibrilasi
secara nano dengan bahan-bahan lain.
Peningkatan kinerja komposit dapat diperoleh
secara signifikan dengan nanofibrilasi ini.
Prinsip dasar bio-proses modifikasi permukaan
serat ditunjukkan pada Gambar 1.
Bila dikaji, luas permukaan nanofibril
jauh lebih besar dari mikrofibril. Oleh karena
itu serat selulosa yang permukaannya
mengalami nanofibrilasi, memberikan peluang
peningkatan jumlah ikatan hidrogen yang
sangat besar, yang berarti akan berdampak
penting dan positif terhadap peningkatan
kekuatan lembaran kertas. Peningkatan
kekuatan ini akan menutupi kekurangan caracara konvensional untuk upaya yang sama.
Sejauh ini, penelitian nanofibrilasi untuk
kertas belum pernah dilakukan, Oleh karena
itu kami melakukan penelitian ini untuk
memanfaatkan efek nanofibrilasi pada
permukaan serat dalam rangka peningkatan
kekuatan kertas.

(Sumber : Chen dkk., 2010)

Gambar 1. Prinsip Dasar Bio-Proses Modifikasi Permukaan Serat
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Proses fibrilasi konvensional dilakukan
dengan cara “menggosok” serat diantara dua
permukaan “kasar”. Dua permukaan terbut ada
yang bergerak (rotor) dan ada yang diam
(stator). Akibat gesekan kedua permukaan
tersebut maka tumbuhlah fibril-fibril selulosa
yang berukuran mikron pada permukaan serat.
Fibril-fibril ini selanjutnya akan saling
berikatan secara kimia (ikatan hidrogen)
membentuk lembaran kertas. Upaya memutar
rotor untuk menggesek serat inilah yang
menyebabkan tingginya konsumsi energy pada
proses mikrofibrilasi. Bio-modifikasi atau
nanofibrilasi memberikan alternatif lain untuk
memodifikasi permukaan serat tersebut
dengan cara non-mekanis. Fibril ditumbuhkan
dengan
cara
“fermentasi”
oleh
mikroorganisme jenis Acetobacter xylinum.
Ini adalah salah satu kecenderungan
perkembangan bioteknologi untuk industri
kertas, dan bioteknologi sudah dikenal luas
karena karakter “green” nya. Potensi “green”
nya adalah penghematan energi dan
peningkatan kualitas kertas.
TINJAUAN PUSTAKA
Selulosa Bakteri (Bacterial Cellulose)
Selulosa
adalah
suatu
senyawa
biopolimer yang sangat berlimpah di bumi,
dikenal sebagai bagian dari komponen utama
pada biomassa tumbuhan, tetapi juga
merupakan bagian dari polimer ekstraselluler
mikroba.Selulosa yang dihasilkan oleh bakteri
(Bacterial cellulose) termasuk kedalam hasil
spesifik dari metabolisme primer dan bagian
dari lapisan pelindung pada tumbuhan.
Selulosa ekstraseluler dapat disintesis oleh
bakteri yang termasuk ke dalam genus
Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium,
Aerobacter, Achromobacter, Azotobacter,
Rhizobium,
Sarcina,
Salmonella,
dan
Escherichia (Ross dkk., 1991). Dari genusgenus bakteri tersebut, genus yang paling
efisien dalam menghasilkan selulosa adalah
bakteri gram negatif yang dikenal sebagai
bakteri asam asetat yaitu Acetobacter xylinum
(diklasifikasikan ke dalam Gluconacetobacter
xylinus). Jenis bakteri ini telah diaplikasikan
sebagai model dasar mikroorganisme dan
pembelajaran aplikatif pada selulosa.
Salah satu keistimewaan dari selulosa
bakteri adalah tingkat kemurniaan kimiawinya,
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yaitu selulosa yang dihasilkan dari bakteri
lebih
tinggi
tingkat
kemurniannya
dibandingkan dengan selulosa yang dihasilkan
dari tumbuhan. Selain itu selulosa dari bakteri
juga memiliki struktur yang murni dan halus
(ultrafine reticulated). Selulosa dari tumbuhan
berikatan dengan senyawa lainnya seperti
hemiselulosa dan lignin, sehingga untuk
memperoleh selulosa murni perlu dilakukan
penanganan khusus untuk menghilangkan
kedua komponen kimia (Bielecki dkk., 2001).
Selulosa bakteri telah diaplikasikan pada
berbagai bidang industri seperti pada industri
kertas, industri tekstil, industri makanan, serta
sebagai biomaterial pada industri kosmetik dan
obat – obatan (Bielecki dkk., 2001). Kegunaan
yag luas dari jenis polisakarida ini adalah
tergantung pada kapasitas produksi dan biaya.
Oleh karena itu, pembelajaran yang bersifat
dasar harus sejalan dengan penelitian yang
berkelanjutan pada peningkatan jenis strain
dan proses produksi.
Rumus molekul kimia dari selulosa
bakteri adalah (C6H10O5)n yang secara
berulang dihubungkan dengan ikatan β-1,4
antara 2 molekul glukosa. Rumus molekul ini
juga sama pada tumbuhan yang menghasilkan
selulosa, tetapi terdapat perbedaan pada sifat
fisik dan kimia pada selulosa yang dihasilkan
(Yoshinaga dkk., 1997).
Selulosa bakteri memiliki sifat-sifat yang
unik antara lain:
 Kemurnian yang tinggi, tidak seperti pada
tumbuhan yang terdapat hemiselulosa dan
lignin
 Indeks sifat kristal yang tinggi
 BC yang membentuk lembaran, dengan nilai
modulus Young’s yang tinggi yaitu antara
15 - 30 GPa
 Lebih mudah untuk dibiodegradasi
 Memiliki kapasitas penyerapan air yang
tinggi (lebih dari 100 kali beratnya)
 Memiliki kekuatan afinitas biologi yang baik
Berdasarkan sifatnya yang unik tersebut,
selulosa
bakteri
diharapkan
dapat
diaplikasikan sebagai sumber selulosa
alternatif selain dari tumbuhan serta sebagai
material biodegradable baru yang dapat
digunakan pada industri makanan, kimia, dan
bidang medis.Aplikasi selulosa bakteri
menjadi produk bernilai tambah tersebut masih
terbatas karena produksi selulosa oleh bakteri
membutuhkan biaya yang mahal jika
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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dibandingkan dengan produk-produk organik
komersial lainnya serta selulosa yang
dihasilkan secara konvensional.Biaya produksi
selulosa bakteri tersebut sebanding dengan
jumlah bahan kimia yang dipakai.Oleh karena
itu, perlu dikembangkan metode-metode untuk
memproduksi selulosa bakteri yang ekonomis
untuk
memperkecil
kekurangan
dan
mengenalkan kegunaan dari selulosa bakteri.
Pengurangan biaya produksi secara signifikan
dapat dilakukan dengan meningkatkan
efisiensi dalam proses fermentasi dan skala
produksi secara ekonomis, batasan yang
rendah dari biaya produksi ditentukan oleh
harga dari substrat bahan baku.
Bakteri Acetobacter xylinum adalah
bakteri gram negatif, berbentuk seperti
tangkai, dan termasuk kedalam jenis bakteri
aerobik. Berdasarkan dari hipotesa, sintesis
dan produksi dari selulosa bakteri Acetobacter
xylinum dengan kondisi aerobik yang tinggi
dapat membantu sel-sel bakteri untuk
mengapung dan mencapai oksigen yang kaya
di permukan medium (Schram &Hestrin,
1954). Acetobacter xylinum secara luas
ditemukan di alam dan sebagai zat pencemar
yang umum pada industri asam cuka oleh
Acetobacter aceti.
Beberapa strain dari A.xylinum mampu
memproduksi selulosa dalam jumlah yang
bervariasi dan tumbuh dalam medium yang
mengandung substrat seperti glukosa, sukrosa,
fruktosa, gula campuran (invert sugar), etanol,
dan gliserol. Beberapa penelitian menunjukkan
selulosa yang dihasilkan oleh A. xylinum dapat
dilakukan pada kondisi statis (diam) dan
agitasi atau diganggu serta dipengaruhi oleh
jenis dan konsentrasi sumber karbon, sumber
nitrogen, dan pH medium yang digunakan.
Acetobacter xylinum telah ditunjukkan dapat
betahan hidup pada kondisi asam pada pH 3,5.
Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan
kondisi ideal untuk produksi selulosa adalah
pada pH antara 4,0 – 5,0. Acetobacter xylinum
dapat menghasilkan dua bentuk selulosa :
yaitu struktur polimer seperti pita dan yang
secara termodinamika berupa polimer tak
beraturan (amorphous) yang lebih stabil.
Jalur Biosintesis Bacterial Cellulose
Reaksi biokimia dari sintesis selulosa
oleh Acetobacter xylinum secara garis besar
telah dibahas oleh peneliti terdahulu. Proses
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biosintesis membentuk struktur seperti pita
dari rantai - rantai selulosa yang dibentuk oleh
ratusan bahkan ribuan dari rantai-rantai
individual selulosa yang terbentuk diluar sel
dan mengumpul menjadi serat- serat (Bielecki
dkk., 2005). Pada Acetobacter xylinum,
produksi selulosa bakteri tidak mengganggu
proses anabolisme termasuk sintesis protein
Acetobacter xylinum dari siklus pentosa posfat
maupun siklus Krebs yang digabungkan
dengan glukoneogenesis.Jalur biosintesis dari
substrat glukosa menjadi selulosa melibatkan
beberapa reaksi biokimia.
Produksi Bacterial Cellulose
Secara umum, faktor yang mempengaruhi
produksi
selulosa
adalah
medium
pertumbuhan, kondisi lingkungan, dan
pembentukan dari reaksi samping.Medium
pertumbuhan dan produksi yang baik
sebaiknya mengandung unsur karbon,
nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, dan garam
magnesium (Chawla dkk., 2009).Selulosa
bakteri dapat diproduksi baik pada kondisi
statis maupun dinamis (agitated). Bacteial
cellulose yang diperoleh menggunakan metode
ini tidak seluruhnya murni, tetapi masih
mengandung beberapa pengotor seperti
komponen-komponen dari medium kultur dan
sel Acetobacter xylinum yang masih utuh.
Maka perlu dilakukan pemurnian untuk
mengurangi jumlah pengotor (Yamanaka dkk.,
1989). Metode kultur untuk kondisi agitasi
lebih cocok digunakan untuk produksi selulosa
bakteri skala industri dan dapat digunakan
untuk aplikasi secara komersial dalam
berbagai bidang. Metode kultur secara statis
telah digunakan terutama untuk menyelidiki
produksi dari selulosa bakteri karena mutanmutan negatif dari selulosa terkadang muncul
pada kultur yang teragitasi. Mutan ini
dipercayai
dapat
mengganggu
proses
fermentasi dari selulosa bakteri (Chen dkk.,
2010).Tingkat produksi tergantung dari
kondisi-kondisi kultur, termasuk metode
penanaman, sumber karbon dan nitrogen,
derajat keasaman (pH), temperatur, dan
oksigen terlarut. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa fruktosa dan gliserol
memberikan hasil selulosa yang sama seperti
glukosa (Masaoka dkk., 1993), tetapi
galaktosa dan xilosa menghasilkan produk
yang lebih sedikit.
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Penambahan
senyawa
etanol
meningkatkan produksi selulosa dari 1,30
menjadi 2,31 g/L pada bakteri Acetobacter
xylinum. Studi yang dilakukan pada efek dari
penambahan etanol pada produksi selulosa
dengan menggunakan strain bakteri baru
menunjukan peningkatan selulosa yang
dihasilkan empat kali lebih banyak
dibandingkan tanpa penambahan etanol.
Produksi selulosa juga membutuhkan sumber
nitrogen kompleks yang spesifik yang
digunakan sebagai penyedia asam amino,
vitamin dan garam-gram mineral.Sumber
nitrogen yang paling disarankan untuk metode
kultur teragitasi adalah Corn Steep Liquor.
Perubahan dari molekul glukosa menjadi asam
glukonat memicu penurunan pH yang
signifikan dari medium kultur, yang berakibat
pada pertumbuhan sel dan selulosa yang
dihasilkan. Oleh karena itu derajat keasaman
atau pH harus diatur dan pH optimum yang
biasa dijadikan acuan adalah 5,0.Faktor lain
yang berpengaruh terhadap produksi dan
karakteristik selulosa bakteri adalah suhu.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan, suhu
yang digunakan untuk produksi selulosa
bakteri berkisar antara 28 – 30 °C.Kandungan
oksigen adalah faktor lain yang penting di
dalam produksi selulosa karena pembentukan
dari selulosa terjadi pada antarmuka udara
dengan permukaan selulosa. Hasil penelitian
menunjukkan selulosa yang tumbuh pada
tegangan oksigen (O2) yang rendah
mempunyai sedikit percabangan.
Selulosa bakteri telah diproduksi secara
konvensional melalui metode kultur statis
maupun teragitasi. Metode kultur statis
memerlukan waktu kultur yang lama dan
perhatian pekerja yang intensif, serta
menghasilkan produktivitas yang rendah.
Sebaliknya, metode kultur dinamis mengubah
strain-strain yang memproduksi selulosa
bakteri menjadi mutan-mutan penghasil
selulosa yang negatif, akibatnya produksi
selulosa bakteri akan menurun. Produksi
selulosa
bakteri
menggunakan
tangki
berpengaduk atau reaktor air-lift, akan
mengurangi produksi selulosa bakteri karena
adhesi dari medium kultur cair terhadap
dinding di dalam dan sisi atas dari reaktor atau
tangki (Krystynowicz dkk., 2002).
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Produksi Bacterial Cellulose Kondisi
Teragitasi
dengan
Menggunakan
Bioreaktor
Produksi dari BC
dengan bakteri
Acetobacter xylinum dapat dihasilkan melalui
kultur pada kondisi statis maupun dinamis.
Secara umum, telah diteliti sebelumnya bahwa
BC dapat dihasilkan lebih banyak pada kondisi
statis daripada kondisi agitasi (Watanabe dkk.,
1998). Untuk produksi BC pada kondisi statis
mempunyai beberapa kekurangan seperti
membutuhkan lebih banyak ruang dan tenaga
kerja, hal ini menyebabkan produksi
membutuhkan investasi yang lebih mahal.
Oleh karena itu, untuk produksi BC secara
komersial, kondisi produksi teragitasi lebih
banyak digunakan. Berbagai bioreaktor
dengan konfigurasi yang berbeda seperti: jenis
shaking dinamis (shake flasks), jenis pengaduk
dengan kecepatan tertentu (stirred tank), jenis
disk berotasi (rotation disk), jenis udara yang
dipompakan sebagai aerator (air-lift), dan jenis
udara yang dipompakan termodifikasi
(modified airlift) atau jenis gas yang
dipompakan
(gas-lift)
telah
dilakukan
penelitian untuk produksi BC pada kondisi
teragiatasi (Sani & Dahman, 2009).Namun
tidak satupun konfigurasi bioreaktor yang
dapat memproduksi selulosa bakteri secara
sempurna.
Faktor–faktor
yang
Mempengaruhi
Produksi BC Kondisi Agitasi
Pada kondisi kultur dinamis, selulosa
bakteri yang terakumulasi pada medium broth
menyebabkan viskositas meningkat dan
menurunkan homogenitas dari medium kultur.
Hal ini akan mengurangi kandungan oksigen
yang dapat berakibat pada produksi selulosa
bakteri (BC) dan pertumbuhan dari bakteri
penghasilnya. Akan tetapi, pada kultur agitasi
menggunakan reaktor stirred – tank dengan
agitasi mekanis menggunakan baling–baling
pengaduk secara terus menerus akan
meningkatkan homogenitas dari medium
broth. Pada penelitian sebelumnya mengenai
efek dari konfigurasi agitator pada produksi
BC menyimpulkan bahwa jenis baling–baling
jenis Maxblend dan gate dengan turbin cocok
untuk produksi BC baik itu pada kondisi kultur
agitasi atau aerasi.
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Mikroorganisme merespon dengan cepat
terhadap perubahan lingkungan dalam banyak
aspek seperti induksi dan represi dari sintesis
protein serta perubahan dalam morfologi sel.
Parameter
lingkungan
yang
penting
diantaranya adalah pH, temperatur, oksigen
terlarut, dan kecepatan stirrer. Secara fisiologi
bakteri Acetobater xylinum telah dipelajari
oleh banyak peneliti dengan menggunakan
bioreaktor jenis shaking dan 50 L air-lift agar
mengetahui bagaimana fungsi dan respon
mikroorganisme terhadap faktor lingkungan
yang terkontrol serta mengoptimasi kondisi
proses pada produksi selulosa. Selulosa bakteri
yang dihasilkan oleh bioreaktor jenis udara
terpompakan membentuk pelet elips berbeda
dengan jenis pengadukan agitator yang
membentuk kumpulan serat–serat halus.
Pengaruh dari derajat keasaman (pH)
dengan oksigen yang terlarut pada produksi
BC menggunakan reaktor stirred – tank telah
di teliti sebelumnya. Pengaruh tersebut
menunjukan bahwa ketika pH berada pada
batasan optimum selama kultur, produksi BC
akan meningkat dan waktu kultur dapat
dipersingkat. Lalu pada kandungan oksigen
terlarut dikendalikan pada tingkat kejenuhan
10% menggunakan oksigen murni serta
glukosa diberikan di dalam fedbatch, produksi
maksimum dari BC didapatkan sebesar 15,2
g/L.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dlam penelitian
ini meliputi bahan utama seperti : pulp dan
bahan kimia untuk
media pertumbuhan
bakteri Acetobacter xylinum. Sedangkan bahan
penunjang banyak sekali diantaranya air dan
blotting paper.Sementara itu peralatan utama
yang digunakan meliputi bioreaktor, PFI Mill,
Freness
Tester,
dan
handsheet
moulding.Peralatan pendukung cukup banyak
diantaranya gelas kimia, peralatan uji fisik dan
kimia.Pengamatan dan pengujian meliputi:
pertumbuhan bakteri, kondisi laminar dan
turbulen dalam reaktor, sterilisasi, freeness
bubur pulp, dan sifat fisik kertas.
Teknik konvensional untuk modifikasi
permukaan serat di industri kertas dilakukan
secara mekanis menggunakan peralatan
refiner. Permukaan serat berubah karena
gesekan mekanis antara permukaan rotor dan
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stator dari refiner. Pada penelitian ini telah
dicoba metoda biologis menggunakan
mikroorganisme
untuk
memodifikasi
permukaan serat. Pada prinsipnya proses
dilakukan dengan cara mengkondisikan
bakteri Acetobacter xylinum dalam lingkungan
tertentu sehingga aktivitasnya menghasilkan
selulosa bakteri yang berupa fibril dan tumbuh
pada permukaan serat. Karena itu penelitian
difokuskan pada pencarian kondisi terbaik
agar aktivitas bakteri tersebut maksimal dalam
menumbuhkan selulosa di permukaan
serat.Untuk mendapatkan kondisi optimal, bioproses dilakukan pada serat pendek dengan
variasi 5 durasi waktu reaksi (0,1, 3, 5, dan 8
jam) dan 4 tingkat kecepatan agitasi (12,5; 25;
37,5; dan 50 Hz).Percobaan dilakukan dalam
bio-reaktor dengan volume aktif 75 liter
menggunakan
media
anorganik
cair,
konsistensi pulp 0,75 %, suhu 30°C, dan pH
5,5. Pulp hasil reaksi dicuci kemudian dibuat
lembaran untuk diuji karakteristik fisiknya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencapaian Freenes Stok
Semua perlakuan inkubasi cenderung
menurunkan pencapaian freeness pada RPM
PFI Mill yang sama. Ini berarti untuk
mendapatkan freeness yang setara dengan
blanko dapat diperoleh dengan menurunkan
RPM PFI Mill atau waktu refining. Hal ini
berarti ada indikasi untuk menghemat energi
refining. Pencapaian tertinggi terlihat pada
kecepatan agitasi 25,0 Hz yaitu sebesar 17,24
%, terjadi dengan waktu inkubasi 1 – 3 jam
(Gambar 2) .
Indeks Tarik
Kecuali pada kecepatan agitasi 25,0 Hz,
indikasi peningkatan indeks tarik kertas
terlihat (Gambar 3), dan maksimal dicapai
pada kecepatan agitasi 12,5 Hz dengan waktu
inkubasi 1 jam. Peningkatan indeks tarik
terjadi karena terbentuk fibril pada permukaan
serat akibat aktivitas bakteri Acetobacter
xylinum.Efek fibrilasi ini dengan sendirinya
meningkatkan kekuatan ikatan antar serat,
sehingga indeks tarik juga meningkat.
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Gambar 2.Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Freeness
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Gambar 3.Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Tarik
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Daya Regang
Daya Serap Energi (TEA)
Kecuali pada kecepatan agitasi 12,5
dan 37,5 Hz, daya regang cenderung
berkurang akibat perlakuan inkubasi (Gambar
4). Kecenderungan penurunan terjadi pada
kecepatan 25,0 dan 50,0 Hz. Penurunan daya
regang adalah akibat pembentukan selulosa
bakteri yang bersifat seperti “kanji” sehingga
pada saat mengering antar serat terjadi
pengikatan yang lebih kuat. Pengikatan ini
selanjutnya
menyebabkan
kertas
sulit
meregang saat ditarik. Oleh karena itu daya
regang cenderung turun.

12.5 Hz

25.0 Hz

TEA adalah ukuran kealotan lembaran
kertas. Kecenderungan peningkatan kealotan
kertas akibat inkubasi 1 – 3 jam terlihat pada
semua kecepatan (Gambar 5). Sesudah itu
kemudian TEA menurun dengan meingkatnya
waktu inkubasi. Daya regang berkontribusi
dominan terhadap peningkatan kealotan
sehingga kurvanya mirip dengan daya regang
pada
kecepatan
agitasi
yang
sama.
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Gambar 4. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Daya Regang
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Gambar 5. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap TEA
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Indeks Retak

Indeks Sobek

Pada umumnya, perlakuan inkubasi
menyebabkan peningkatan indeks retak pada
semua kecepatan agitasi dan maksimal pada
waktu inkubasi 1 jam (Gambar 6). Seperti
halnya indeks tarik, yang berkontribusi
terhadap peningkatan indeks retak adalah efek
fibrilasi pada permukaan serat yang
mentebabkan peningkatan ikatan hydrogen.
Peningkatan indeks retak terbesar terjadi pada
keccepatan agitasi 12,5 Hz dan waktu inkubasi
1 jam.

Peningkatan indeks sobek akibat
perlakuan inkubasi hanya terjadi pada
kecepatan agitasi 37,5 Hz dan maksimal pada
perlakuan 3 jam inkubasi (Gambar 7).
Perlakuan lainnya cenderung menurunkan
indeks sobek. Berbeda dengan indeks tarik,
ketergantungan indeks sobek terhadap
parameter proses lebih kompleks. Secara
umum memang indeks sobek akan meningkat
sampai nilai maksimal kemudian menurun
kembali.
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Gambar 6. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Retak
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Gambar 7. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Indeks Sobek
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Ketahanan Lipat
Sampai 1 - 3 jam waktu inkubasi, nilai
ketahanan lipat cenderung meningkat pada
semua kecepatan (Gambar 8). Tetapi sesudah
itu
selanjutnya
ketahanan
lipat
menurun.Kecenderungan penurunan ketahanan
lipat karena adanya peningkatan sifat
kekakuan serat akibat perlakuan inkubasi.Saat
inkubasi tumbuh fibril nanoselulosa pada
permukaan serat, dan saat mongering fibril ini
cenderung mengeras sehingga kertas lebih
kaku. Karena kertas kaku maka pada saat
dilipat kertas akan cepat patah. Peningkatan
ketahanan lipat terjadi pada kecepatan agitasi
25,0 dan 37,5 Hz dan maksimal pada 25 Hz
waktu inkubasi 3 jam. Kecepatan 12,5 dan
25,0 Hz adalah kecepatan laminar, sedangkan
37,5 dan 50,0 Hz adalah kondisi turbulen.
12.5 Hz

25.0 Hz
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Kondisi peralihan dari laminar ke turbulen
nampaknya berkontribusi penting pada
peningkatan ketahanan lipat.
Porositas
Pada perlakuan 1 jam inkubasi, porositas
pada semua kecepatan agitasi berkurang
(Gambar 9). Selanjutnya sampai inkubasi 5
jam terjadi peningkatan porositas pada semua
kecepatan kecuali kecepatan 50,0 Hz.
Penurunan porositas hingga 1 jam perlakuan
inkubasi menunjukkan bahwa mtriks lembaran
kertas terisi penuh oleh material halus, dalam
hal
ini
nanoselulosa
hasil
produksi
Acetobacter xylinum. Pada kertas tertentu
Idealnya peningkatan kekuatan kertas tidak
disertai dengan penurunan porositas.
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Gambar 8. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Ketahanan Lipat
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Gambar 9. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Porositas
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Kerapatan

Scattering Coefficient

Dibandingkan dengan blanko pada
umumnya dapat dikatakan bahwa terjadi
kecenderungan peningkatan kerapatan saat
diinkubasi hingga 8 jam (Gambar 10).
Peningkatan kerapatan ini menjadi indikasi
penting bahwa ruang kosong dalam struktur
matriks lembaran kertas semakin terpenuhi
material dengan semakin lamanya inkubasi.
Hal ini bisa terjadi karena inkubasi
menumbuhkan material baru pada permukaan
serat hingga kontak antar serat semakin rapat.

Dibandingkan dengan blanko, praktis
pada semua perlakuan, scattering Coefficient
(SC) menurun dengan meningkatnya waktu
inkubasi pada berbagai kecepatan agitasi
(Gambar 11).Hal ini menunjukkan semakin
besarnya area kontak optis antar serat.Ini
menjadi indikator penting yang menunjukkan
antar individu serat semakin dekat dan rapat.
Berarti permukaan kontak dan ikatan antar
serat semakin luas, sebagai akibat dari
tumbuhnya fibril selulosa bakteri.
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Gambar 10. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Kerapatan
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Gambar 11. Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Scattering Coefficient
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Kekasaran
Bersama-sama dengan kerapatan dan SC,
kekasaran juga menunjukkan tingkat kerapatan
struktur permukaan kertas (Gambar 12).
Adanya pertumbuhan fibril yang memperluas
area kontak antar serat, sekaligus juga mengisi
ruang-ruang kosong antar serat, maka
permukaan serat menjadi semakin licin.Hasil
di atas menunjukan semakin kecil kekasaran,
semakin licin permukaan kertas. Kelicinan
terbesar terjadi pada kecepatan agitasi 50 Hz,
sebagai akibat tercapainya distribusi yang
paling merata dari massa pembentuk kertas.
Pengaruh Waktu Inkubasi Pada Struktur
Permukaan Kertas
Semakin lama waktu inkubasi berarti
semakin
banyak
massa
fibril
yang

12.5 Hz

25.0 Hz
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ditumbuhkan oleh bakteri Acetobacter
xylinum. Karena fibril ini berukuran nano
maka ini berarti semakin lama waktu inkubasi
semakin rapat jalinan serat, semakin kecil
porositas
kertas,
dan
semakin
licin
permukaannya.
Pengaruh Kecepatan Agitasi Pada Struktur
Permukaan Kertas
Kecepatan agitasi berpengaruh pada
pertumbuhan mikroba dan keratin distribusi
massa dalam lembaran kertas. Makin tinggi
kecepatan agitasi, makin mudah oksigen
masuk ke media dan semakin aktif
pertumbuhannya. Sementara itu massa yang
terbentuk secara mikrobiologis dan massa dari
seratnya sendiri akan semakin terdistribusi
merata pada semua bagian lembaran kertas.
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Gambar 12.Efek Inkubasi dan Agitasi terhadap Kekasaran
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KESIMPULAN
1. Kecepatan agitasi 12,5 dan 25 Hz
mewakili kondisi laminar, sedangkan 37,5
dan 50,0 turbulen. Pada kondisi laminar
peningkatan kekuatan terjadi pada
kecepatan 12,5 Hz dan waktu inkubasi 1
jam. Pada kondisi turbulen peningkatan
kekuatan dicapai pada kecepatan 37,5 Hz
dan waktu inkubasi 3 jam.
2. Dilihat dari efisiensi waktu dan energi
maka kondisi optimal proses bioreaksi
untuk peningkatan kekuatan kertas dapat
dipilih kecepatan 12,5 Hz dan waktu
inkubasi 1 jam.
3. Porositas lembaran kertas cenderung turun
hingga 1 jam inkubasi dan naik kembali
pada 3 – 5 jam inkubasi pada semua
kecepatan agitasi
4. Kerapatan lembaran kertas cenderung
meningkat,
sementara
scattering
coefficient dan kekasaran cenderung turun
pada semua perlakuan.
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PENGOLAHAN GONDORUKEM MENJADI BAHAN SIZING AGENT
UNTUK APLIKASI PADA PEMBUATAN KERTAS
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Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
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GONDORUKEM PROCESSING TO BE SIZING AGENT FOR PAPERMAKING
APPLICATION
ABSTRACT
Gondorukem (Resina Colophium) is the product of steam distillation of pine resin (oleoresin). It
has yellow-brown solid color with the main chemical component which is tricyclic alkyl organic acid
that consists of abietat acid and pimarate acid. Those two types of acid have ampliphilic
characteristic by having hydrophobic carboxyl tail and hydrophilic tricyclic molecules. The purpose
of this research is making emulsion rosin size product as an additive for papermaking that can be
used as sizing agent material. Two type of gondorukem with WW and X grade are saponified under
100oC condition by adding sodium hydroxide solution. For improving the quality of saponified rosin,
those products are fortified with adding some maleic anhydride. Testing for parameter such as
saponified and acidic numbers is done for knowing rosin grade. From this research, it is known that
acidic and saponified numbers of X grade are 179.92 and 199.74. Meanwhile for WW grade having
176.58 and 195,84 for acidic and saponified numbers. From that result, it can concluded that
gondorukem of X grade has better quality as rosin sizing agent in papermaking than WW grade.
Keywords: Gondorukem, saponification, sizing agent, fortified rosin
ABSTRAK
Gondorukem (Resina Colophium) adalah hasil olahan destilasi uap dari getah sadapan pada
batang pinus (oleoresin). Gondorukem berbentuk padatan berwarna kuning kecoklatan dengan
komponen kimia utamanya terdiri dari asam organik alkyl tricyclic tak jenuh yaitu asam abietat dan
asam pimarat. Kedua molekul asam ini memiliki sifat amflipatik yaitu mempunyai gugus karboksil
yang bersifat hidrofilik dan molekul tricyclic yang hidrofobik. Penelitian ini bertujuan untuk
pembuatan darih rosin emulsi sebagai aditif pada pembuatan kertas . Terhadap Gondorukem dengan
kualitas WW dan X dilakukan reaksi saponifikasi menggunakan soda pada suhu dibawah 100oC.
Untuk meningkatkan kualitas dari rosin tersabunkan yang terbentuk dilakukan reaksi fortifikasi
menjadi rosin terfortifikasi dengan penambahan senyawa anhidrida maleat. Parameter uji berupa
bilangan penyabunan dan bilangan asam dilakukan untuk mengetahui kualitas darih rosin yang
terbentuk. Dari penelitian ini didapatkan bilangan asam dan penyabunan kualitas X 179,92 dan 199,74
sedangkan untuk kualitas WW 176,58 dan 195,84. Dengan hasil tersebut gondorukem X mempunyai
kualitas yang lebih baik untuk dijadikan darih rosin pada kertas dibandingkan dengan WW.
Kata kunci: gondorukem, saponifikasi, bahan pendarihan, rosin terfortifikasi

PENDAHULUAN
Gondorukem (Resina Colophium) adalah
hasil olahan destilasi uap getah sadapan batang
pinus (oleoresin) selain minyak terpentin.

Gondorukem berbentuk padatan berwarna
kuning kecoklatan, sedangkan minyak
terpentin berwujud cairan putih bening. Rosin
atau gondorukem merupakan asam organik
alkyl tricyclic tak jenuh yang berasal dari
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derivat alam. Komponen senyawa utama dari
rosin adalah asam abietat dan asam pimarat
yang memiliki sifat amflipatik yaitu
mempunyai gugus karboksil yang bersifat
hidrofilik dan molekul tricyclic yang bersifat
hidrofobik (Wiyono, 2009).
Indonesia sebagai produsen gondorukem
ke-3 terbesar di dunia, harus dapat
memanfaatkan gondorukem sebagai bahan
baku agar nilai jual ekspor dari produk
gondorukem menjadi lebih meningkat
(Silitonga dkk., 2001). Potensi penggunaan
dari senyawa gondorukem diantaranya banyak
dimanfaatkan untuk bahan industri kertas,
bahan pelunak plester, sebagai campuran
perona mata (eyeshadow), batik, sabun, vernis,
isolasi alat listrik dan tinta cetak. Gondorukem
digunakan pula sebagai bahan perekat yang
berfungsi sebagai tackifier, pemacu perekatan
(adhesion promoter) atau pemacu kekentalan
(viscosity promoters) untuk memperbaiki sifatsifat produk akhir (Coppen dkk., 1995).
Dalam industri kertas, gondorukem atau
rosin digunakan sebagai bahan pendarihan
(sizing agent) untuk memperbaiki sifat kertas.
Rosin adalah bahan pendarih kertas alami
yang bekerja pada kondisi pH asam. Selain itu,
terdapat senyawa AKA (Alkil Keton Dimer)
dan ASA (Alkenil Susksinat Anhidrida) yang
merupakan bahan pendarih sintetik bekerja
pada pH basa. Bahan pendarih (sizing agent)
pada kertas berfungsi untuk memberikan daya
tahan lembaran kertas terhadap sebaran dan
penetrasi dari air (Boer dkk., 2001).
Pendarihan dengan menggunakan bahan darih
rosin
merupakan
proses
pendarihan
konvensional yang masih banyak digunakan
hingga sekarang. Hal ini disebabkan sistem
pendarihan konvensional ini memiliki
keistimewaan tersendiri, diantaranya adalah
karena bahan darih rosin dapat diperoleh
dengan mudah dan relatif murah, serta
prosesnya sederhana dengan hasil pendarihan
yang cukup baik (Casey, 1981). Efektifitas
pendarihan rosin sangat tergantung dari jumlah
bahan darih rosin yang teretensi dalam
lembaran kertas. Mekanisme retensi bahan
darih rosin terjadi melalui ikatan antar muatan.
Walaupun
pendarihan
dengan
menggunakan bahan pendarihan rosin masih
digunakan sampai sekarang. Tetapi pendarihan
dengan menggunakan rosin memiliki beberapa
kelemahan
diantaranya:
menurunkan
permanensi lembaran, efluen yang dihasilkan
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banyak mengandung polutan, sifat fisik dari
lembaran yang rendah dan menimbulkan sifat
korosif pada mesin. Oleh karena itu,
diperlukan suatu modifikasi dari rosin agar
dapat bekerja pada pH netral ataupun basa.
Salah satunya dengan menggunakan bahan
pengendap (fixing agent) seperti polialmunium
khlorida (PAC) atau almunium sulfat (alum)
serta memodifikasi bentuk sediaan dari rosin
itu sendiri menjadi rosin terfortifikasi atau
rosin emulsi bermuatan (Wiyono dkk., 2008).
Dengan melihat potensi dari kegunaan
gondorukem yang luas dan dapat digunakan
sebagai bahan tambahan (aditif) untuk
memperbaiki sifat kertas telah dilakukan
penelitian
pengolahan
bahan
baku
gondorukem menjadi darih rosin emulsi untuk
memberikan nilai tambah dari bahan baku
gondorukem dan hasilnya dipaparkan dalam
makalah ini.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah gondorukem grade WW dan X yang
berasal dari PGT Sindang Wangi Jawa Barat,
etanol absolut, anhidrida maleat, formalin,
larutan HCl 0,5 N dan 0,1 N, larutan KOHalkohol 0,5 N dan 0,1 N. HCl pekat, indikator
metil jingga, indikator phenolftalin 1%,
aseton, asam oksalat, natrium tetraboraks,
NaOH, dan air suling.
Alat
Alat yang digunakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah alat penyuling,
erlenmeyer, ekstraktor, gelas ukur, aluminium
foil, termometer, neraca, oven, alat uji titik
leleh, labu leher tiga, water bath, magnetik
stirer, gelas piala, pipet volume 10 dan 25 ml,
labu takar 100 ml, bunsen, pemangas listrik,
termometer, pipet tetes, kertas saring, batu
didih, dan alat pengujian sifat fisik kertas serta
alat uji Cobb untuk daya serap air.
Pengujian
Sifat
Gondorukem

Fisik

dan

Kimia

Pengujian sifat fisik gondorukem
dilakukan meliputi pengujian warna, pengujian
titik lunak berdasarkan RSNI3 7636 : 2010,
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pengujian kelarutan dalam toluena 1:1,
pengujian kadar air berdasarkan SNI 08-70702005, pengujian bilangan asam berdasarkan
RSNI3 7636 : 2010, pengujian rosin bebas
berdasarkan TAPPI T 628 cm-01, pengujian
kadar kotoran berdasarkan RSNI3 7636: 2010.
Pembuatan Darih Rosin Emulsi
Darih rosin dapat dibuat dengan
menambahkan
basa-alkoholik
terhadap
gondorukem
serbuk
secara
langsung.Pembuatan sabun rosin dari getah
bersih sebagai berikut 219 kg getah bersih
yang mengandung 65% rosin dengan 87%
asam resin ditambah 34,2% terpentin, dan
1,8% air. Untuk menetralkan getah bersih ini
ditambahkan 12,05 kg NaOH yang dilarutkan
dalam air sebanyak 23,75 kg air. Sehingga
didapatkan perbandingan berat antara getah
pinus: NaOH : air yaitu 18,7 : 1: 1,97.
Sedangkan perbandingan mol antara getah dan
larutan NaOH yaitu 0,26 mol : 0,11 mol
(Summer and Hendrik, 1960).
Gondorukem dalam bentuk balok digerus
hingga menjadi bubuk untuk memperluas
permukaan gondorukem. Gondorukem bubuk
dilakukan pengujian bilangan asam dan
bilangan penyabunan sesuai dengan prinsip
standar pada metode pengujian sifat fisik
gondorukem. Hasil perhitungan dari pengujian
tersebut dihitung kebutuhan NaOH sesuai
dengan teori Summers dan Hendrik.
Kebutuhan NaOH yang didapatkan digunakan
untuk proses saponifikasi serbuk gondorukem
dengan menggunakan media reaksi NaOH –
alkoholik
untuk
membentuk
rosin
saponifikasi. Rosin yang telah tersabunkan
dibuat reaksi fortifikasi dengan penambahan
asam lemak anhidrida maleat. Hal ini
dimaksudkan
untuk
membentuk rosin
fortifikasi. Rosin hasil fortifikasi selanjutnya
diuji kelarutannya dengan menggunakan air
dengan tujuan untuk mengetahui apakah rosin
yang dibuat dapat larut dalam air. Bagan
proses pembuatat rosin emulsi dapat dilihat
pada Gambar 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Sifat Fisik dan Kimia
Gondorukem yang digunakan sebagai
bahan baku memiliki 2 grade yang berbeda
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yaitu grade X dan grade WW. Kedua jenis tipe
ini dibandingkan mana yang paling sesuai
dengan spesifikasi bahan baku untuk dibuat
menjadi rosin emulsi. Pengujian sifat fisik dan
kimia dari gondorukem telah dilakukan
dengan cara melihat karakteristik 2 jenis
gondorukem untuk grade X dan WW. Untuk
kedua jenis grade gondorukem ini dilakukan
pengujian sifat fisik yaitu berupa uji warna dan
uji titik lunak. Sedangkan untuk uji kimia
dilakukan pengujian bilangan asam, bilangan
penyabunan, kadar kotoran dan kelarutan
dalam toluena 1:1.Hasil dari pengujian sifat
fisik dan kimia dapat dilihat pada Tabel 1.
Gondorukem
Digerus
Gondorukem
bubuk
Pengujian bilangan
asam dan penyabunan
Hasil Perhitungan
Hitung kebutuhan
NaOH
Kebutuhan NaOH
didapatkan
Saponifikasi dengan
media alkohol
Rosin Saponifikasi
Penambahan maleat
anhidrida
Rosin Fortifikasi
Uji kelarutan
Rosin Emulsi
Terlarut

Gambar 1. Bagan Proses Pembuatan Rosin
Emulsi
Tabel 1 Hasil Pengujian Sifat Fisik Dan Kimia
Gondorukem
Pengujian
a. Warna
b. Bilangan asam
c. Bilangan
penyabunan
d. Titik lunak
e. Kadar kotoran
f. Kelarutan dalam
toluena 1:1

Gondorukem
Grade X
Grade WW
Kuning jernih Kuning pucat
179,92
176,58
199,74

195,84

88oC
0,04%

90oC
0,07%

Larut

Larut
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Pada uji warna gondorukem untuk
kualitas X dan WW (Gambar 2), kedua tipe
gondorukem ini memiliki warna yang berbeda
dimana kualitas WW memiliki warna kuning
yang lebih pucat daripada kualitas X. Salah
satu kriteria yang mempengaruhi kualitas
gondorukem untuk digunakan pada berbagai
macam aplikasi salah satunya adalah warna
yang merupakan indikator kualitas yang
mewakili kualitas gondorukem. Secara umum
dapat diketahui bahwa warna gondorukem
yang kuning pucat lebih baik. Hal ini karena
dari warna dapat diduga tingkat kesempurnaan
pengolahan gondorukem, kerapuhan dan sifatsifat lainnya yang terdapat dalam gondorukem
(Siregar, 2002).

Gambar 2. Uji Warna Gondorukem dengan
Membedakan Wujud Fisik Gondorukem
Titik lunak menunjukkan salah satu sifat
khas gondorukem dan tingkat kemasakannnya.
Tingkat kemasakan ini berhubungan erat
dengan kadar terpentin tersisa dalam
gondorukem, dimana makin kecil kadar
terpentin tersisa maka makin tinggi titik lunak
gondorukem (Djatmiko, et al 1973).Dari hasil
pengujian didapatkan gondorukem kualitas
WW mempunyai titik lunak yang lebih tinggi
yaitu 90oC pada tekanan normal. Untuk
kualitas X didapatkan titik lunak dari
gondorukem yaitu 88oC. Dari hasil ini dapat
dilihat bahwa gondorukem kualitas WW
mempunyai kandungan pengotor yang lebih
sedikit dibandingkan dengan kualitas X.
Kandungan pengotor pada gondorukem ini
biasanya berupa terpentin ataupun senyawa
organik asam lemak rantai pendek.
Bilangan asam adalah banyaknya kalium
hidroksida (KOH) dalam miligram yang
diperlukan untuk menetralkan satu gram asam
resin yang terkandung dalam senyawa
gondorukem (RSNI3 7636 : 2010). Selain itu
bilangan asam ditentukan untuk mengetahui
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jumlah asam lemak bebas yang terkandung
dalam bahan dan dipergunakan untuk
mengetahui tingkat kerusakan bahan yang
disebabkan adanya proses hidrolisa. Hasil
yang didapatkan bahwa gondorukem kualitas
WW memiliki nilai bilangan asam 176,58
sedangan gondorukem kualitas X memiliki
nilai bilangan asam 179,92. Hal ini
menunjukkan bahwa gondorukem kualitas
WW memiliki kandungan asam lemak yang
lebih
sedikit
dibandingkan
dengan
gondorukem kualitas X. Dengan mengetahui
nilai bilangan asam dari bahan baku
gondorukem ini maka kita dapat mengetahui
berapa kandungan asam lemak yang terdapat
pada gondorukem. Sehingga kandungan asam
lemak ini dapat digunakan sebagai perhitungan
jumlah mol dari gondorukem yang akan
dilakukan saponifikasi menggunakan basa
dengan jumlah yang tepat.
Angka penyabunan menunjukan berat
molekul lemak dan minyak secara kasar.
Minyak yang disusun oleh asam lemak
berantai karbonpendek mempunyai berat
molekul yang relatif kecil akan mempunyai
angka penyabunan yang besar.Sebaliknya bila
berat molekulnya besar, maka angka
penyabunan relatif kecil (Harris, 1953). Dari
hasil yang didapatkan pada analisa bahan baku
gondorukem untuk grade X dan WW
didapatkan nilai bilangan penyabunan 199,74
untuk kualitas X dan 195,84 untuk kualitas
WW. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa
gondorukem untuk kualitas X memiliki nilai
bilangan penyabunan yang lebih tinggi
sehingga kandungan asam lemak pada
gondorukem kualitas X relatif rendah. Begitu
pula untuk gondorukem kualitas WW dengan
angka bilangan penyabunan yang lebih rendah
sehingga kandungan asam lemak untuk
kualitas WW lebih banyak. Bilangan
penyabunan ini dapat digunakan sebagai
pedoman awal dalam menentukan berapa
banyak basa NaOH / KOH yang digunakan
untuk melarutkan senyawa asam abietat pada
gondorukem.
Kelarutan adalah kemampuan suatu zat
terlarut untuk larut dalam suatu pelarut.
Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat
fisik dan kimia zat terlarut dan pelarut.
Senyawa asam lemak abietat yang merupakan
kandungan utama gondorukem umumnya larut
dalam toluena dengan perbandingan 1:1. Hal
ini disebabkan toluena adalah hidrokarbon
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aromatik yang banyak digunakan dalam
industri sebagai pelarut (Harris, 1953).

Gambar 3. Uji Kelarutan Gondorukem dalam
Toluena 1 : 1
Pada uji kelarutan gondorukem untuk
bahan baku X dan WW (Gambar 3)
menunjukkan bahwa keduanya larut dalam
toluena. Hal ini menandakan bahwa kedua
grade gondoukem ini mempunyai kadar
pengotor yang sangat sedikit, sehingga
keduanya dapat larut dengan sempurna dalam
pelarut organik toluena. Hal ini dapat
disebabkan karena toluena adalah salah satu
jenis pelarut yang bersifat non polar sehingga
dapat melarutkan zat yang terdapat dalam
gondorukem. Seperti yang dinyatakan oleh
Kirk dan Othmer bahwa gondorukem dapat
larut pada hampir semua pelarut organik
seperti etilalkohol, etil eter, benzena dan larut
dalam pelarut non polar seperti toluena. Selain
itu, dengan dibantu adanya pengadukan akan
mempercepat
pelarutan
bahan
padat
(gondorukem)
tersebut.
Namun
jika
dibandingakan dengan pelarut alkohol
(etanol), kelarutan gondorukem dalam alkohol
(etanol) ternyata menghasilkan kelarutan yang
lebih cepat larut sempurna dibandingkan
dengan toluena (Kirk and Othemer, 2007).
Kadar kotoran adalah banyaknya bahan
yang tidak larut dalam toluena yang
dinyatakan dalam persen (RSNI3 7636 :
2010). Gondorukem yang dikehendaki untuk
berbagai macam industri adalah gondorukem
yang bebas dari kotoran. Makin kecil kadar
kotoran gondorukem maka makin jernih
produk gondorukem yang dihasilkan dan akan
semakin bagus kualitasnya untuk aplikasi di
berbagai macam produk tertentu. Kualitas
derivat gondorukem dapat dipengaruhi juga
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oleh kadar kotoran yang terkandung dalam
gondorukem baik yang dapat dilihat maupun
yang tidak terlihat oleh mata tanpa alat
bantuan.Pada pengujian kadar kotoran
gondorukem didapatkan bahwa kadar kotoran
untuk grade WW 0,07% lebih tinggi
dibandingkan dengan gondorukem grade X
0,04%. Kadar kotoran yang terdapat dalam
gondorukem dapat diamati berupa noda-noda.
Kotoran tersebut akan dapat terlihat jelas
nantinya jika diterapkan dalam aplikasi produk
tertentu, misalnya pada industri kertas. Dengan
adanya kadar kotoran yang banyak dapat
menyebabkan timbulnya noda - noda hitam
pada kertas yang dihasilkan (Indirati et al,
1993).
Pembuatan Gondorukem Emulsi
Proses pembuatan rosin emulsi dimulai
dengan menghaluskan gondorukem balok
menjadi serbuk untuk memperluas permukaan
dari serbuk gondorukem dan memudahkan
dalam melakukan pelelehan dari gondorukem.
Gondorukem yang telah menjadi serbuk
tersebut lalu ditimbang sesuai dengan
perbandingan hasil dari perhitungan bilangan
penyabunan yang didapatkan. Perbandingan
ini didasarkan pada perhitungan perbandingan
mol antara asam lemak yang terkandung
dalam
gondorukem
dengan
basa
NaOH.Gambar 4 menunjukkan proses
pembuatan rosin emulsi dengan metode
saponifikasi.

Gambar 4. Proses Pembuatan Rosin Emulsi
dengan Metode Saponifikasi
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Gondorukem
serbuk
yang
telah
ditimbang dimasukkan kedalam labu leher tiga
bersamaan dengan serbuk anhidrida maleat.
Penambahan
serbuk
anhidrida
maleat
dilakukan dengan variasi penambahan 0%,
3%, 5% dan 8%. Kegunaannya yaitu untuk
membentuk rosin fortifikasi agar senyawa
rosin yang terbentuk lebih stabil. Selain itu
juga penambahan asam anhidrida maleat
dilakukan untuk meningkatkan derajat
keasaman (pH) dari rosin yang dilarutkan
dengan saponifikasi. Kemudian serbuk
gondorukem dan maleat anhidrida dipanaskan
hingga meleleh pada suhu 180oC sambil
diaduk dengan magnet agar tercampur dengan
sempurna sehingga nantinya akan membentuk
seperti karamel.Setelah itu dimulai proses
saponifikasi
dari
gondorukem dengan
menambahkan larutan NaOH alkoholik
dengan perbandingan antara NaOH dan
alkohol sebanyak 2 : 1. Larutan NaOH
alkoholik berfungsi sebagai media reaksi
untuk pelarutan gondorukem. Penambahan
dilakukan sedikit demi sedikit agar reaksi
berlangsung
dengan
sempurna.
Suhu
diturunkan menjadi 150oC dan dijaga hingga
stabil.
Proses saponifikasi gondorukem yang
telah selesai akan digunakan dalam aplikasi
pembuatan kertas. Pada aplikasi pembuatan
kertas ini gel gondorukem yang telah
terbentuk dilarutkan dalam air hingga larut dan
dicampurkan dengan alum dalam jumlah
tertentu. Larutan ini digunakan untuk
penambahan pada stock yang akan dibuat
menjadi sheet kertas.Tetapi didapatkan hasil
bahwa rosin emusi yang dilarutkan dalam air
tidak dapat larut seperti pada Gambar 5.
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KESIMPULAN
Gondorukem grade X lebih sesuai
digunakan untuk pembuatan aditif rosin size
daripada gondorukem grade WW. Kualitas
gondorukem grade X memenuhi spesifikasi
bahan baku untuk pembuatan rosin size yaitu
warna kuning jernih yang menandakan tidak
mudah untuk teroksidasi. Bilangan asam dari
gondorukem
grade
X
179,92
yang
menandakan
bahwa
kandungan
asam
lemaknya yang lebih tinggi daripada grade
WW. Bilangan penyabunan gondorukem grade
X 199,74 yang lebih tinggi daripada grade
WW sehingga memerlukan basa yang lebih
banyak untuk pembuatan rosin saponifikasi.
Rosin saponifikasi yang dihasilkan belum
dapat larut dalam air dikarenakan masih
banyaknya campuran asam lemak yang tidak
seluruhnya diubah kedalam bentuk garamnya
sehingga masih perlu dicari variasi
penambahan yang lain agar rosin saponifikasi
dapat larut.
SARAN
Penelitian agar dilanjutkan pada tahapan
selanjutnya yaitu mencari kondisi optimum
pembuatan
rosin
fortifikasi
dengan
penambahan anhidrida maleat. Penelitian
aplikasi perlu dilakukan pada pembuatan
kertas agar diketahui bagaimana perbedaan
antara rosin yang dibuat dengan rosin
komersial digunakan pada pembuatan kertas.
UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam
proses berlangsungnya penelitian ini yaitu
teknisi dari laboratorium kimia fisika Ibu
Srihartini, teknisi dari laboratorium stock
preparation Ibu Cucu dan Pak Endang serta
pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per
satu.
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PENGEMBANGAN SKALA PILOT KAMPAS REM SERAT PULP
UNTUK KENDARAAN RODA DUA
Wawan Kartiwa Haroena*, Sudarmin ALa, Arif Triwaskitob
a
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
b
PT Remindo Prima Mitra, Cikarang
*

email: wawankh@yahoo.com

PILOT SCALE DEVELOPMENT BRAKE LINING PULP FOR MOTOR CYCLE
ABSTRACT
Development of pilot scale manufacture of brake linings from pulp fiber for motor vehicles has
been applied in industry and their products ready to use. From the reseach can be realized in industri
has produced disc brake pads and drum brake pads using 40% pulp fiber and according to
commercial standards. The physical quality friction brake pulp has 300 at braking temperature to
270oC with a braking force of 7.5.The cost of pilot-scale process for fiber pulp brake linning
manufacture for disc brake IDR 7.000/unit and IDR 12,000/unit for drum brakes with a minimum
capacity production of 10,000 units.
Keywords: pulp, brake lining, non asbestos

ABSTRAK
Pengembangan skala pilot pembuatan kampas rem berbahan baku serat pulp untuk kendaraan
bermotor roda dua telah diaplikasikan di Industri dan hasil produknya kampas rem siap pakai. Dari
hasil kajian penelitian yang optimum dapat direalisasikan di Industri menggunakan pulp 40% telah
menghasilkan kampas rem cakram dan rem tromol yang memenuhi standar komersil. Kualitas fisik
kampas rem pulp memiliki daya gesek 300 pada suhu pengereman 270oC dengan kekerasan skala 7,5.
Biaya proses skala pilot untuk pembuatan kampas rem pulp jenis disk brake Rp 7.000,- per unit dan
Rp 12.000.- jenis rem tromol dengan kapasitas produksi minimal 10.000 unit.
Kata kunci : pulp, kampas rem, non asbestos

PENDAHULUAN
Pemakaian pulp dari hasil diversifikasi
produk bermanfaat dan memiliki nilai
ekonomi yang kompetitif diantaranya untuk
komponen kendaraan adalah kampas rem
sepeda motor. Kampas rem saat ini masih
menggunakan bahan
dari komponen
impor.Serat pulp dapat berfungsi sebagai
bahan pengisi komponen
kampas rem
kendaraan. Jenis pulp yang memenuhi syarat
teknis dan ekonomis, direkayasa melalui
penguraian
dan
pencampuran dengan
komposit untuk menghasilkan daya gesek
dan daya ikat tinggi. Proses pembuatan
kampas rem
terdiri dari beberapa tahapan

pemilihan serat yang sesuai, penguraian,
pengadukan,
penambahan
aditif
dan
pengepresan
pada
suhu
tertentu
(Adelmann,1985).
Pembuatan
kampas rem serat pulp
sepeda motor skala industri dimulai dari hasil
penelitian skala laboratorium yang optimal
dilanjutkan tahap pilot komersil dimana hasil
yang diperoleh merupakan spesimen kampas
rem serat pulp siap pakai pada kendaraan.
Pemilihan industri untuk pembuatan kampas
rem serat pulp skala pilot dilaksanakan di
Industri otomotif pembuat kampas rem skala
komersil di wilayah Industri Jawa Barat.
Kampas rem yang dibuat menggunakan
serat pulp kimia hasil produksi jndustri di
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Indonesia yang diproses sesuai pembuatan
kampas rem standar untuk jenis rem cakram
(disk brake) sepeda motor. Hasil komposisi
optimal dapat mengurangi komponen impor
pengisi kampas rem dan menghasilkan kualitas
standar kampas rem. Kampas rem yang
terbuat dari Non asbestos terdiri dari 4
sampai 5 serat seperti Kevlar, steel fiber, rock
wool, cellulose dan carbon fiber (Waskito,
2008) sedangkan kampas rem asbestos hanya
memiliki satu jenis serat yaitu asbes dan
debu asbes diprediksi sebagai penyebab
karsinogenik. Kampas rem asbestos memiliki
kelemahan pada kondisi basah, karena
asbestos licin pada kondisi basah. Sedangkan
rem non asbestos efek licin tidak terjadi.
Hal ini karena
rem
non asbestos
menggunakan lebih dari 10 material dan
dapat menahan suhu lebih 200oC akibat
pengereman (Kaminski, 1998). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan
pemakaian serat pulp skala komersil untuk
kendaraan bermotor roda dua yang dibuat di
industri
otomotif menghasilkan spesimen
kampas rem kendaraan roda dua siap pakai.
BAHAN DAN METODE
Pulp kimia dari industri lokal berbahan
baku kayu, bahan aditif sebagai pengikat,
Fiber glass, Friction dust, NBR Powder,
Barium sulfat, Calcium hydroxida, Grasefit,
Stell fiber, Phenolic resin, Carbon black.
Metode penguraian pulp yang dimodifikasi
dicampur dengan berbagai aditif pada alat
pengaduk secara modern di industri kampas
rem merupakan komponen terpadu menjadi
bahan utama yang akan dicetak menjadi
kampas rem serat pulp skala pilot/industri.
Hasil proses pilot tersebut dibuat kampas rem
jenis cakram (disk brake) untuk kendaraan
bermotor roda dua yang siap pakai sesuai
standar otomotif dan hasilnya diuji di
laboratorium dan pada kendaraan bermotor.
Lingkup kegiatan
pemakaian pulp
dipasar bebas (komersil), modifikasi pulp,
pengondisian pulp, pembuatan kampas rem di
industri,
pengujian
produk.
Kegiatan
laboratorium 20%, skala industri 80% dan
bersinergi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya seperti Balai
Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) –
Kementerian Perindustrian, Kementerian

24

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-1-7

Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Industri pulp dan PT. Remindo.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Serat pulp yang digunakan pulp kimia
kraft dari kayu daun lebar yang diputihkan
(LBKP) dalam kemasan lembaran. Modifikasi
dilakukan secara kering sampai terurai
menggunakan refiner, serat dikondisikan
untuk menjaga kualitas. Pulp yang terurai siap
diproduksi
di PT. Remindo. Pembuatan
kampas rem skala pilot dilaksanakan sesuai
prosedur di industri dengan penambahan pulp
40% dari total berat dan 60% bahan pengikat
disesuaikan optimasi terdahulu. Penyesuaian
proses sangat diperlukan sampai diperoleh
kampas rem yang baik untuk jenis cakram
(disk) kendaraan roda dua. Spesimen produksi
skala pilot terpilih diuji kekutan fisik dan
mekanisnya.
Pengujian
dilakukan
di
labotarorium dan lapangan. Parameter uji
diantaranya suhu pengereman, daya beban,
daya gesek, koefisien gesek dan tingkat
kekerasan. Contoh spesimen disosialisasikan
melalui seminar, media cetak dan elektronik
untuk memperkenalkan produk kampas rem
serat pulp.
Tipe kampas rem yang dibuat pada skala
pilot diarahkan untuk kampas rem organik,
yaitu kampas rem dari selulosa yang diikat
dengan material lainnya seperti phenolic
resin tahan panas. Penguraian pulp sesuai
syarat pengisi kampas rem melalui penguraian
kering. Pulp yang dimodifikasi menjadi bahan
utama pengisi kampas rem siap diproduksi
melalui pengadukan dicetak sampai diperoleh
kampas rem organik. Kampas rem organik
awalnya
menggunakan
asbes
untuk
mendapatkan high temperature properties
yang baik. Namun asbes berakibat negatif
dipilih alternatif pulp yang dimodifikasi
untuk pengganti asbes. Pemakaian serat pulp
yang diaplikasikan pada pilot sebanyak 40%
dan 60% sisanya adalah bahan aditif. kevlar,
fiber glass dan mineral fillers. Bahan organik
pulp
memiliki COF
yang baik dan
pengereman lebih ringan, dapat bekerja pada
temperature tinggi
(Wawan & Arief).
Pencampuran pulp dan aditif dengan mesin
pengaduk selama 2 jam sampai komponen
homogen. Campuran bahan kampas rem siap
cetak untuk rem cakram.
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Pengujian produk kampas rem serat pulp
Kampas rem (Gambar 1) diuji tingkat
kekerasan pemakaian tahap pertama (first
base line) untuk daya gesek dan koefisien
gesek mulai dari
1 sampai 20 kali
pemakaian seperti disajikan dalam Tabel 1.
Untuk kampas rem jenis 1 (40) dan kampas
rem jenis 2 (60) menunjukkan kekuatan yang
sama. Hal ini menunjukkan bahwa pulp
memiliki daya gesek dan koefisien gesek yang
sama untuk pulp yang ditambahkan pada jenis
1 dan jenis 2.
Pengujian kampas rem dilanjutkan pada
tahap kedua dengan kampas rem yang sama

yang digunakan pada tahap pertama seperti
disajikan dalam Tabel 2. Dari hasil pengujian
menunjukkan bahwa pemakaian ke 1 sampai
ke 8 terjadi perbedaan sifat daya gesek untuk
jenis 1 lebih baik dari pada jenis 2 dengan
ketahanan suhu pada jenis 2 lebih tinggi dan
koefisien gesek menurun namun masih dalam
toleransi standar. Hal ini kemungkinan ada
beberapa komponen yang tidak tercampur
sempurna. Pengujian fisik kemampuan kampas
rem dengan bahan pulp setelah diistirahatkan
pada pemakaian kedua dilakukan pengujian
kembali.

Jenis cakram

Jenis tromol

Gambar 1. Contoh Spesimen Kampas Rem dari Pulp
Tabel 1. Hasil Uji Kampas Rem Pulp Tahap 1
Tahap 1
(first base
line)
1
5
10
15
20

Daya. (N)

Daya gesek (N)
(Fric. Force)

Suhu (oC)

Koefisien gesek
(Friction coef.)

584
579
578
585
590

296
287
291
310
319

90
88
111
90
95

0,51
0,50
0.50
0,53
0,54

Kekerasan

6,7 – 7,5

Tabel 2. Hasil Uji Kampas Rem Pulp Tahap 2
Tahap 2
(First fade)

Daya.
(N)

1
2
3
4
5
6
7
8

572
554
564
560
559
561
557
559

Daya gesek (N)
(Fric. Force)

Suhu (oC)

Koefisien gesek
(Friction coef.)

325
332
328
343
348
349
328
300

94
120
150
170
206
234
262
290

0,50
0,60
0,63
0.73
0.68
0,68
0,72
0.72

Kekerasan

6,7 – 7,5
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Tes pemakaian selanjutnya dilakukan
pengujian tahap ke 3 dimana kampas rem
pulp yang digunakan pada tahap 3 diuji
kembali dengan pengujian pemakaian ke 1
sampai pemakaian ke 100. Hasilnya
menunjukkan bahwa daya gesek, koefisien
gesek
dan
perubahan
temperaturnya
menujukkan nilai yang
sama. Hal ini
membuktikan bahwa bahwa komposisi pulp
yang ditambahkan pada kampas rem jenis 1
dan jenis 2 untuk pemakaian ke 100 kali daya
tahannya
masih
menunjukkan
kinerja
pengereman yang baik.
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Tes pemakaian selanjutnya dilakukan
pengujian tahap ke 3 dimana kampas rem
pulp yang digunakan pada tahap 3 diuji
kembali dengan pengujian pemakaian ke 1
sampai pemakaian ke 100. Hasilnya
menunjukkan bahwa daya gesek, koefisien
gesek
dan
perubahan
temperaturnya
menujukkan nilai yang
sama. Hal ini
membuktikan bahwa bahwa komposisi pulp
yang ditambahkan pada kampas rem jenis 1
dan jenis 2 untuk pemakaian ke 100 kali daya
tahannya
masih
menunjukkan
kinerja
pengereman yang baik.

Tabel 3. Hasil Uji Kampas Rem Pulp Tahap 3
Tahap 3
(First
recovery)
1
2
3
4

26

Daya. (N)

Daya gesek (N)
(Fric. Force)

Suhu (oC)

Koefisien gesek
(Friction coef.)

547
535
538
529

317
219
285
280

260
203
148
94

0,58
0,54
0,53
0,53
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Kekerasan

6,7 – 7,5
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Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap
kampas rem
setelah pemulihan tahap 1
dilakukan pengujian
pemulihan tahap 2
dengan
5
kali
percobaan.
Hasilnya
menujukkan bahwa daya gesek kampas rem
memiliki nilai diatas 300 dengan koefisien
gesek 0,4 – 0,5 pada suhu pengereman antara
250-300 oC.
Pemakaian Resin Rendah dan Proses Cetak
Positif
Hasil selama percobaan menunjukkan
bahwa pemakaian resin rendah dan
menggunakan cetakan positif tidak terjadi
fading saat pengereman, karena "Positive
Mold Process” adalah cara terbaik untuk disc
pad , proses ini banyak digunakan oleh pabrik
kampas rem OEM. Selama proces "Positive
Mold" dan Hot Press, bahan baku kampas

rem diletakan kedalam cavity dari dies hot
press kemudian dipres oleh alat penekan
untuk mejaga kepadatan yang rata pada
kampas rem. Ada beberapa produk kampas
rem yang menggunakan sistim process
“Flash Mold “ karena harga cetakan murah,
resin dan material rem harus ditambahkan
berlebih supaya resin
mengalir keluar.
Kandungan resin yang tinggi saat pengereman
bersuhu tinggi akan menyebabkan fading
atau blong. Performance pengereman dari
masing masing jenis kendaraan akan berbeda,
tergantung produksi atau buatan mana
kendaraan tersebut. Bagaimana dengan kondisi
negara Indonesia, kalau pemakainya lebih
suka kecepatan tinggi maka akan mencari
kampas rem buatan Eropa, sedangkan bagi
pengemudi senang mengemudi pelan, cukup
menggunakan kampas rem buatan jepang.

Tabel 4. Hasil Tes Pemakaian Kampas Rem Pulp
Wear
test

Daya. (N)
(Force)

Daya gesek (N)
(Fric. Force)

Suhu (oC)
(Temp)

Koefisien gesek
(Friction coef.)

1
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100

662
652
594
616
652
652
650
651
653
664
665

388
364
356
344
333
350
348
353
353
350
364

212
205
222
213
198
218
213
198
199
217
213

0,59
0,56
0,60
0.56
0,51
0,54
0,54
0,54
0,54
0,53
0,55

Kekerasan
6,7 – 7,5

Tabel 5. Hasil Uji Pemulihan Tahap 2 Kampas Rem Pulp
Second
recovery

Daya. (N)
(Force)

Daya gesek (N)
(Fric. Force)

Suhu (oC)
(Temp)

Koefisien gesek
(Friction coef.)

1
2
3
4
5

543
533
527
516
560

251
275
292
274
291

312
258
202
149
94

0,48
0,57
0,56
0,54
0,58

Kekerasan
6,7 – 7,5
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Keunggulan Kampas Rem Serat Pulp

sumber: howstuffworks.com

Gambar 4. Disk Brake pada Kendaraan
Kelemahan kampas rem cakram
1. Serbuk logam mudah masuk kebagian
kisi-kisi cakram menyebabkan kampas
rem bersuara dapat berakibat permukaan
disc rusak..
2. Disc yang terkikis menjadi tidak rata dan
akan bergetar ke pedal rem.
Kelebihan kampas cakram
1. Tahan terhadap suhu tinggi, akibat
pengereman dan tidak mempengaruhi
pengereman
2. Mudah melakukan pengontrolan untuk
melihat kondisi kampas rem (brake pad)
Keunggulan kampas Rem Serat Pulp ( Non
Asbesstos)
1. Pengereman lebih lembut.
2. Tahan terhadap suhu tinggi saat
pengereman berulang.
3. Aman untuk kondisi basah atau kering.
4. Penggantian kampas rem terbebas dari
debu asbes penyebab karsinogenik
5. Waktu pemakaian lebih panjang karena
komponen serat lebih banyak.
Non asbestos
terbuat dari material
berkualitas seperti Kevlar/ aramyd bahan ini
sering digunakan untuk baju anti peluru dan
serat kevlar dapat menghambat laju kecepatan
sampai berhenti.. Artinya serat Kevlar dan
pulp dapat dipadukan untuk
menghambat
putaran rotor pada kendaraan .
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Industri nasional akan maju dan mandiri
dibidang industri otomotif
seperti yang
terlihat dari kenyataan saat ini bahwa
penyediaan suku cadang kendaraan akan
semakin terjamin. Industri komponen otomotif
merupakan salah satu subsektor industri
penting untuk dikembangkan didalam negeri
sejalan dengan laju perkembangan otomotif.
Tanpa ada dukungan pengembangan suku
cadang komponen otomotif dalam negeri maka
kemajuannya menjadi tidak seimbang.
Industri otomotif dan pendukungnya lainnya
merupakan kebutuhan yang saling terkait
yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan data
di negara lain , pengembangan industri suku
cadang otomotif dibangun sebuah klaster
industri otomotif yang kokoh, kuat, dan
berdaya saing. Industri kampas rem sangat
berperan dalam mengisi keberadaan suku
cadang yang diperlukan oleh
masyarakat
pengguna
kendaraan, kondisi ini sering
disebut dengan layanan purna jual. Salah satu
komponen penting pada sepeda motor adalah
kampas rem, teknologi pembuatan kampas
rem serat pulp sudah layak untuk digunakan
sebagai pengisi kampas rem kendaraan
bermotor. Serat pulp memiliki daya serap
panas yang baik, sifat friksi memenuhi
kriteria
kampas
rem
(Waskito,2008).
Campuran pulp dengan sembilan bahan
komposit lainnya dapat menghasilkan tingkat
kekerasan, daya gesek, daya cengkeram,
menahan panas yang baik dan debunya bebas
asbes. Kampas rem serat pulp memiliki
keunggulan tersendiri bagi produsen otomotif
karena menggunakan
serat alam dengan
komponen pengikat lebih banyak sehingga
dapat memberikan kenyamanan
saat
pengereman normal maupun pengereman pada
suhu tinggi
Biaya Produksi Pilot Kampas Rem Serat
Pulp (Makloon)
Biaya produksi kampas rem pulp skala
pilot dengan pola makloon minimal bisa
dijadikan acuan awal produksi karena pada
kegiatan ini ada produksi sebenarnya. Namun
ada sebagain biaya yang relatif tinggi yaitu
adanya biaya jasa makloon dan konsultasi .
Apabila kampas rem pulp ini dibuat secara
komersil sebenarnya maka biaya jasa tersebut
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tidak terjadi. Pada kegiatan pengmbangan
skala pilot ini tercatat biaya sewa proses
produksi dan uji coba awal proses pembuatan
kampas rem.
Pulp kimia sulfat kayu daun:
Rp 675.000,-/ton (Serat asbes Rp 2.000.000,-)
Bahan Aditif: Rp 30.000.000,- Phenolic
resin
,
Carbon
grafit,,Alumina,NBR powder, Serat
gelas
- Rockwool,Aramyd, Serbuk karet nitril
butadin ,Barium sulfat, serbuk arang,
Serat logam , Serat kevlar
Pembuatan kampas rem di Industri :
Rp 28.000.000,Makloon pembuatan kampas rem:
Rp 10.000.000,Uji coba awal proses:
Rp 8.500.000,Jasa konsultasi:
Rp 1.500.000,-
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serat pulp pada talkshow, Seminar
Pameran
dapat direkomendasikan
dipertimbangkan untuk dikembangkan.

dan
dan

Tabel 6. Biaya Produksi Kampas Rem Pulp
Skala Pilot
Komponen
Serat pulp
40%
Aditif pengikat
Serat
tambahan
Bantalan
kampas rem
Energi
SDM
Penyusutan
alat dll.
Biaya
produksi/Unit
Harga jual
Profit , %

Jenis
Cakram
(Rp)
$ 600/ton
Besi
-

Jenis
Tromol
(Rp)
$ 600/ton
Alumunium
-

Rp 7.000,-

Rp 12.000,-

Rp 9.000,25,87 %

Rp 15.000,25,00 %

Keterangan
Untuk
Produksi
10.000 unit

KESIMPULAN
Perhitungan biaya produksi kampas rem serat
pulp
berdasarkan hasil diskusi dengan
industri, menunjukkan
bahwa komponen
biaya produksi
komersil
memiliki
kecencerungan yang hampir sama. Namun
akan terjadi penurunan pada bahan baku
karena serat pulp harganya lebih murah
dibandingkan dengan serat asbes. Perhitungan
biaya tersebut adalah untuk memproduksi satu
set kampas rem cakram (disk brake) dan
tromol disajikan pada tabel 6.
Harga jual kampas rem diks /set
minimum
Rp
9.000,akan diperoleh
keuntungan 25,87% /unit sedangkan untuk
kampas
rem tromol dengan harga jual
minimum Rp 15.000,-/set akan diperoleh
keuntungan sekitar 25%/ unit.
Strategi Pengembangan
Untuk
pengembangan
kedepan
diperlukan kebijakan dan memotong jalur
produksi oleh produsen otomotif dan
mewajibkan pemakain serat non asbestosd
rem pada kendaraan dan ditunjang dengan
kebijakan pemerintah dalam penyediaan dan
penerapan kampas rem serat pulp menjadi
standar bebas asbes dari serat pulp. Hasil
diskusi dari pemerhati kampas rem bahwa

1.

2.

3.

Serat pulp lokal yang digunakan untuk
pengembangan kampas rem skala pilot
sebagai pengisi kampas rem cakram dan
tromol , hasil produknya dapat digunakan
langsung pada kendaraan. Serat pulp
yang dimodifikasi pada
pembuatan
kampas rem cakram dan tromol pada
tahap
pengembangan
ini
mengkombinasikan 40% serat pulp dan
60% aditif telah dihasilkan kampas rem
standar.
Hasil pengembengan skala pilot kampas
rem cakram dan kampas tromol memiliki
kekerasan, daya gesek dan kofisien
geseknya memenuhi standar kampas rem
bermotor roda dua.
Biaya
produksi
pada
tahap
pengembangan kampas rem serat pulp
kedaraan roda dua skala pilot, diperlukan
biaya Rp 7.000,- untuk rem cakram/set
dan Rp 12.000,- untuk tromol/set.

SARAN
Pembuatan kampas rem serat pulp secara
komersil di industri dapat diaplikasikan
seperti yang dilaksanakan pada skala pilot
masih dipererlukan
sosialisasi
kepada
Industri dan masyarakat otomotif tentang
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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serat pulp sebagai pengisi kampas rem
merupakan suatu inovasi komponen otomotif
yang perlu dipertimbangkan dimasa depan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terlaksananya kegiatan pilot kampas rem
serat
pulp
untuk
kendaraan,
kami
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK),
Bandung
2. PT. Remindo Pratama
3. Rekan peneliti dan perekayasa yang
membantu
saat berlangsungnya
kegiatan.
Semoga sumbangan pengetahuannya menjadi
ilmu yang bermanfaat bagi industri
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PRODUK KAMPAS REM SERAT PULP
Kampas rem yang ada di pasaran masih
menggunakan serat Asbes . Dimana debunya
pemicu terjadinya kanker.
Inovasi baru serat pulp dapat menggatikan serat
asbes pada kampas rem

keunggulan kampas rem serat pulp :
-

Daya man koefisien gesek yang baik
Jarak berhenti lebih pendek
Pengereman lebih lembut tidak bersuara
Tetap pakem pada suhu tinggi akibat
pengereman berulang.
Aman pada kondisi basah atau kering.
Aman digunakan pada kecepatan tinggi
Debu saat pemasangan tidak berbahaya
non karsinogenik
Tahan lama karena jumlah komponen
lebih banyak

Produksi kampas rem pulp skala pilot kendaraan
roda dua, telah diuji dengan hasil memenuhi
kualitas standar dan bisa digunakan langsung

Kontak : Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl.Raya Dayeuhkolot 132 Bandung Tlp. 022-5120980

Tempat pelaksanaan pilot plant kampas rem pulp

PT. Remindo

Produk Rem Cakram
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Pproduk kampas rem pulp

Penyimpanan kampas rem
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KARATERISTIK PULP DAN SERAT BAMBU DARI BAMBU PILIHAN
UNTUK BAHAN KOMPOSIT
Theresia Mutia*, Susi Sugesty, Henggar Hardiani, Teddy Kardiansyah, Hendro Risdianto
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot 132, Bandung 40258, Indonesia
*

e-mail: theresia.mutia@yahoo.com, bbpk@bbpk.go.id

CHARACTERISTICS OF PULP AND BAMBOO FIBER FROM SELECTED BAMBOO
FOR COMPOSITE MATERIAL
ABSTRACT
Bamboo fiber is long fiber and has a high potency for composite. This research has intended to
study the characteristics of bamboo pulp and fiber so could be used as a composite reinforcement.
Three endemic of bamboo from West Java Province i.e tali bamboo (G. apus), temen bamboo (G.
pseudoarundinacea) and haur/ampel hijau bamboo (B. vulgaris v. green) were used in this study.
These bamboo contained lignin of 21%-22%, alpha cellulose of 44%-53%, hemicelluloses of 21%23%, and characterized of long fiber that potential to produce a good quality pulp. Bamboo pulp was
produced by Kraft process by Kappa Number target is about 30 because lignin is needed as adhesive
for composite making. The results showed that Kraft process for tali bamboo need the lowest charge
of cooking chemicals than temen and haur bamboo. Pulp from these bamboo have length of 2-2.3 mm,
diameter of 18.9 – 20.8 µm and contained fines of 5.1-6.65%, lignin of 4.21-4.89%, alpha cellulose of
83.86-84-82%, and hemicelluloses of 14.07-15.59%. A higher chemical charge for haur bamboo
probably due to the high of ash, extractive, lignin content and fiber coarseness. Therefore, tali
bamboo was selected for the further characterization and fiber making. Tali bamboo fiber was
produced in the same condition, but only used 12% caustic soda. The fiber produced consists of ash
content of 4.79%, extractives of 2.3%, lignin of 14.16%, hemicelluloses of 15.9% and alpha cellulose
of 66.05%.
Keywords: bamboo, composite, characteristics, pulp, fiber,
ABSTRAK
Serat bambu termasuk serat panjang dan sangat berpotensi sebagai bahan baku komposit. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pulp dan serat bambu sehingga dapat digunakan
sebagai bahan penguat komposit. Bambu yang digunakan adalah endemik Jawa Barat, yaitu bambu
tali (G. apus), temen (G. pseudoarundinacea) dan haur/ampel hijau (B. vulgaris v. green). Dari hasil
uji diketahui bambu tersebut mengandung lignin 21% - 22%, selulosa alfa 44% - 53% dan
hemiselulosa 21% - 23%, serta merupakan serat panjang yang berpotensi menghasilkan pulp yang
baik. Pembuatan pulp dilakukan dengan proses Kraft. Kandungan lignin pada pulp untuk bahan
komposit masih diperlukan karena berfungsi sebagai perekat sehingga target bilangan Kappa sekitar
30 (lignin + 5%). Pemasakan bambu tali memerlukan zat kimia yang terendah, sedangkan bambu
temen dan terutama haur memerlukan zat kimia yang lebih tinggi. Pada kondisi tersebut dihasilkan
pulp dengan panjang serat antara 2 mm - 2,3 mm, diameter 18,9 µm - 20,8 µm, fines 5,1% – 6,65%,
kadar lignin 4,21% – 4,89%; selulosa alfa 83,86% - 84,82%; dan hemiselulosa antara 14,07% 15,59%. Penggunaan zat kimia yang lebih tinggi antara lain karena kandungan abu, ekstraktif dan
lignin serta nilai kelangsingannya. Dari hasil evaluasi, bambu tali terpilih untuk karakterisasi lebih
lanjut sifat seratnya. Serat bambu tali diperoleh melalui pemasakan terhadap potongan/bilah bambu
pada kondisi yang sama, tetapi hanya menggunakan soda kostik 12%. Dari hasil uji diketahui serat
bambu yang diperoleh mengandung kadar abu 4,79%; ekstraktif 2,3%, lignin 14,16%, hemiselulosa
15,9% dan selulosa alfa 66,05%.
Kata kunci : bambu, komposit, karakteristik, pulp, serat
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PENDAHULUAN
Dewasa ini produk berbahan baku kayu
mengalami kendala, karena ketersediaan bahan
baku yang semakin terbatas. Bahan baku
alternatif selain kayu yaitu nonwood atau
bukan kayu banyak pilihannya dan tersedia
dalam jumlah yang besar, seperti bambu dari
berbagai jenis (spesies). Serat bambu termasuk
kedalam serat panjang yang masa tanamnya
cukup singkat dibandingkan dengan kayu,
yaitu sekitar 3-5 tahun (Widjaja, E.A., 2001).
Bambu banyak digunakan sebagai bahan
bangunan rumah, pondok, pagar, jembatan,
alat angkutan/rakit, pipa saluran air, alat
peraga, mebel dan berbagai peralatan rumah
tangga, bahan baku untuk pulp kertas dan
komposit (Tampobolon, 2010).
Adapun komposit merupakan suatu
sistem
material
yang
tersusun
dari
campuran/kombinasi dua atau lebih unsurunsur utama yang secara makro berbeda di
dalam bentuk dan atau komposisi material
yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.
Misalnya resin atau plastik dan bahan penguat
berupa serat/anyaman atau lainnya.Tujuan
dibuatnya komposit yaitu memperbaiki sifat
mekanik atau sifat spesifik tertentu,
mempermudah desain yang sulit pada
manufaktur, keleluasaan dalam bentuk atau
desain yang dapat menghemat biaya produksi,
dan menjadikan bahan lebih ringan. Komposit
antara lain digunakan untuk bahan konstruksi
dan arsitektural seperti penguat beton,
konstruksi atap, peredam suara, dan lain-lain
(Beranek dkk., 1992; Merve dkk., 2010).
Bahan komposit secara umum terdiri dari
penguat dan matrik. Penguat komposit pada
umumnya mempunyai sifat kurang ulet tetapi
lebih kaku serta lebih kuat. Fungsi utama dari
penguat adalah sebagai penopang kekuatan
dari komposit, sehingga tinggi rendahnya
kekuatan komposit sangat tergantung dari
penguat yang digunakan, karena tegangan
yang dikenakan pada komposit mulanya
diterima oleh matrik akan diteruskan kepada
penguat, sehingga penguat akan menahan
beban sampai beban maksimum. Serat alam
sebagai penguat komposit memiliki beberapa
kelebihan, antara lain akan menghasilkan
komposit yang lebih kuat, ramah lingkungan
dan dapat mengurangi pemakaian resin.
Kandungan serat dalam komposit merupakan
hal yang penting dan untuk memperoleh
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komposit berkekuatan tinggi, distribusi serat
dengan matrik harus merata pada proses
pencampuran agar mengurangi timbulnya
void. Matriks adalah fasa dalam komposit
yang mempunyai bagian (fraksi volume) yang
dominan. Matrik umumnya lebih ulet tetapi
mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih
rendah. Matriks berfungsi mentransfer
tegangan ke serat, membentuk ikatan koheren,
permukaan matrik/serat, melindungi serat,
memisahkan serat, melepas ikatan dan tetap
stabil setelah proses manufaktur (Schwartz,
1992; Calister, 2007).
Saat ini mulai banyak digunakan serat
alam sebagai penguat komposit dan dalam
upaya mendapatkan bahan yang tepat guna,
berbagai macam bahan telah digunakan
sebagai bahan baku komposit. Adapun pulp
atau serat bambu sampai saat ini belum secara
optimal digunakan sebagai substitusi material
gelas, plastik, logam atau bahan konvensional
lainnya yang umum digunakan untuk
pembuatan berbagai produk oleh industri.
Selain itu, komposit dengan penguat serat
bambu, seperti juga komposit berbahan dasar
serat alam diharapkan memiliki karakteristik
yang lebih baik, yaitu mudah didapat, lebih
murah, lebih ringan dan ramah lingkungan
serta dapat mengurangi penggunaan resin.
Oleh
karenanya
telah
dilakukan
penelitian tentang “Karateristik Pulp dan
Serat Bambu dari Bambu Pilihan Untuk
Bahan Komposit”, agar dapat diketahui
karakteristik dari pulp dan serat bambu yang
nantinya dapat digunakan sebagai bahan
komposit. Adapun dalam penelitian awal ini
difokuskan untuk mendapatkan metode
pembuatan pulp dan serat dari beberapa jenis
bambu untuk kemudian dipilih jenis bambu
yang penggunaan bahan kimianya minimal.
Penelitian dilakukan terhadap tiga jenis bambu
endemik Jawa barat, yaitu bambu tali
(Gigantochloa
apus),
bambu
temen
(Gigantochloa
pseudoarundinacea)
dan
bambu haur atau ampel hijau (B. vulgaris v.
green), yang berusia sekitar 3 tahun.
BAHAN DAN METODE
Bahan Baku dan Bahan Kimia
Bahan baku yang digunakan terdiri dari 3
(tiga) jenis bambu yang endemik di Jawa
Barat, yaitu bambu tali (G. apus), bambu
temen (G. pseudoarundinacea) dan bambu
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haur atau ampel hijau (B. vulgaris v. green),
yang berumur sekitar tiga tahun (Gambar 1).
Adapun untuk proses pembuatan pulp
digunakan larutan soda kostik dan natrium
sulfida, sedangkan untuk pemasakan serat

Bambu tali

bambu hanya digunakan larutan soda kostik.
Pembuatan pulp dan serat sebagai bahan baku
komposit bambu dilakukan sesuai dengan
uraian pada Gambar 2.

Bambu temen

Bambu haur/ampel hijau

Gambar 1. Jenis Bambu yang Digunakan

Bambu (3 jenis)

Potongan Bambu + 25 cm
(yang terpilih)

Serpih Bambu
(3 jenis bambu)

Pemasakan
(Dengan kostik soda )

Pemasakan
(Proses Kraft

)

Serat Bambu

Mechanical Softening &
Brushing

Pulp Bambu

Pengujian

Gambar 2. Pembuatan Pulp dan Serat Bambu
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Pembuatan Pulp
Serpih bambu dibuat pulp dengan proses
Kraft, dengan kondisi sebagai berikut :
Rasio
= 1: 5
Alkali Aktif
= 14%, 16%, 18%,
20%, 22%, 24%
Sulfiditas
= 25%, 32%
Suhu maksimum
= 165°C
Waktu pada
= 120 menit
Refiner
= 2 kali
Catatan :
1. Rasio merupakan perbandingan berat total
cairan terhadap berat bahan baku kering
2. Alkali aktif adalah jumlah dari larutan NaOH
dan Na2S sebagai Na2O.
3. Sulfiditas merupakan persentase jumlah Na2S
terhadap alkali aktif (NaOH +Na2S) dalam
cairan pemasak sebagai Na2O

Penguraian Serat Bambu
Untuk mendapatkan serat bambu sebagai
bahan komposit, maka bambu dipotongpotong terlebih dahulu dengan panjang sekitar
25 cm, kemudian dilakukan pemasakan untuk
menghilangkan sebagian kadar ligninya
dengan kodisi pemasakan sebagai berikut :
Rasio
=1:5
Soda kostik
= 12%
Suhu
= 165°C
Waktu pada
= 120 menit
Pengujian
Pengujian serpih bamboo
untuk menentukan:
 Diameter dan tebal bambu
 Morfologi Serat Bambu

dilakukan

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-1-7

 Analisis komponen kimia
- Kadar air, sesuai dengan SNI 087070-2005, Cara uji kadar air pulp
dan kayu dengan metode pemanasan
dalam oven
- Kadar abu dan kadar silikat, sesuai
dengan SNI ISO 776:2010, PulpCara uji kadar abu tidak larut asam
- Lignin, sesuai dengan SNI 04922008, Cara uji kadar lignin kayu dan
pulp (Metode Klason)
- Pentosan, sesuai dengan SNI 141304-1989, Cara uji kadar pentosan
dalam pulp kayu
- Ekstraktif
(Ekstrak
AlkoholBenzena), sesuai dengan SNI 141032-1989, Cara uji kadar sari
(Ekstrak Alkohol-Benzen) dalam kayu
dan pulp
- Holoselulosa, sesuai dengan SNI 011303-1989, Cara uji holoselulosa
dalam kayu
- Alfa selulosa
- Kelarutan air dingin dan air panas dan
dingin, sesuai dengan SNI 01-13051989, Cara uji kelarutan kayu dan
pulp dalam air dingin dan air panas
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bahan Baku
Pada penelitian ini digunakan serpih dari
3 jenis bambu yang rata-rata berumur 3 tahun,
yaitu bambu tali (G. apus), bambu temen (G.
pseudoarundinacea) dan bambu haur atau
ampel hijau (B. vulgaris v. green) (Gambar 3).

haur

temen

tali

Serpih dari Tiga Jenis Bambu
Contoh Serpih Bambu
Gambar 3. Gambar Serpih Bambu
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Karakteristik ketiga bambu
yang
digunakan diuji dan hasil uji diameter dan
tebal rata-rata ketiga jenis bambu tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4, sedangkan

morfologi serat bambu dan komponen
kimianya disajikan pada Tabel 1 - 3 dan
Gambar 5 - 6 .

Gambar 4. Diameter dan Tebal Rata-Rata
Tabel 1. Dimensi Serat Bambu
Jenis bambu
Parameter
Panjang serat (L), mm
Diameter luar (D), µm
Diameter dalam (l), µm
Tebal dinding (w), µm

Haur

Tali

Temen

3,24
20,32
11,13
4,60

3,14
25,62
13,71
5,96

3,76
27,58
15,43
6,08

Tabel 2. Besaran Nilai Turunan Dimensi Serat 3 Jenis Bambu
Jenis bambu
Parameter
Runkel Ratio, 2w/l
Kekakuan, w/D
Fleksibilitas, l/D
Daya Tenun, L/D
Muhlstep ratio (%)

Haur

Tali

Temen

0.83
0.23
0.55
159.45
70

0.87
0.23
0.54
122.56
71.36

0.79
0.22
0.56
136.33
68.70

Tabel 3. Hasil Penetapan Skor Dimensi Serat dan Nilai Turunannya pada 3 Jenis Bambu Untuk
Penentuan Klasifikasi Seratnya
Parameter
Panjang serat
Runkel Ratio, 2w/l
Kekakuan, w/D
Fleksibilitas, l/D
Daya Tenun, L/D
Muhlstep ratio (%)
Skor Total

Haur
100
50
25
50
100
50
375

Jenis bambu
Tali
100
50
25
50
100
50
375

Temen
100
50
25
50
100
50
375
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Gambar 5.a. Morfologi Serat Bambu (1)

Gambar 5.b. Morfologi Serat Bambu (2)

%

Gambar 6.a. Komponen Kimia Serat Bambu (1)
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Gambar 6.b. Komponen Kimia Serat Bambu (2)
Diameter dan Tebal
Dari Gambar 4 diketahui bahwa diameter
ketiga bambu tersebut berkisar antara 5,85 cm
– 6,6 cm, sedangkan tebalnya berkisar antara
0,95 cm – 1,1 cm.
Dimensi Serat
Dimensi serat merupakan salah satu sifat
penting bahan baku yang dapat digunakan
sebagai dasar memilih bahan baku untuk
produksi pulp dan kertas. Dari Tabel 1.
diketahui bahwa panjang serat bambu secara
umum di atas 3 milimeter. Menurut klasifikasi
IAWA, serat bambu termasuk kelas serat
panjang yaitu 4,24 mm (Anonim, 1932; dalam
Nurrahman dan Silitonga, 1972).
Menurut Tamolang dan Wangaard (1961)
dalam Pasaribu dan Tampubolon (2007),
bahwa semakin panjang serat kayu maka pulp
yang dihasilkan memiliki kekuatan yang
tinggi. Hal ini disebabkan serat panjang
memberikan bidang persentuhan yang lebih
luas dan anyaman lebih baik antara satu serat
dengan lainnya, yang memungkinkan lebih
banyak terjadi ikatan hidrogen antar serat-serat
tersebut. Lebih lanjut, pulp serat panjang lebih
sulit lolos saringan, sehingga lebih mudah
dicuci. Panjang serat mempengaruhi sifat-sifat
tertentu pulp dan kertas, termasuk ketahanan
sobek, kekuatan tarik dan daya lipat.
Diameter serat bambu haur lebih kecil
dari bambu temen dan bambu tali. Sementara
itu diameter lumen bambu haur lebih kecil dari
bambu temen dan bambu tali. Tebal dinding
serat bambu haur sebesar 11,13 mikron lebih

tipis daripada bambu tali yaitu 13,71 mikron
dan bambu temen yaitu 15,43 mikron. Serat
yang berdinding tipis mengakibatkan serat
tersebut mudah pipih sehingga menghasilkan
lembaran pulp dan kertas yang lebih padat dan
ketahanan retak lebih baik dibandingkan
dengan serat berdinding tebal. Sebaliknya,
serat berdinding tebal menghasilkan lembaran
yang mempunyai kekuatan ketahanan sobek
yang tinggi, tetapi ketahanan retaknya rendah.
Untuk memperoleh ketahanan retak dan sobek
yang tinggi, serat yang berdinding tebal perlu
dicampur dengan serat yang panjang dan
berdinding tipis (Nurrahman dan Silitonga,
1972).
Turunan Dimensi Serat
Selain panjang serat, persyaratan serat
untuk bahan baku pulp dan kertas juga
ditentukan oleh nilai turunan dimensi serat.
Nilai turunan dimensi serat (bilangan Runkel,
perbandingan
Muhlsteph,
fleksibilitas,
koefisien kekakuan) dan nilai kelas serat untuk
serat bambu dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa bilangan
Runkel untuk bambu tali adalah 0,87 lebih
besar dari bambu haur dan bambu temen.
Bilangan Runkel adalah perbandingan 2 kali
tebal dinding sel dengan diameter lumen.
Berarti bilangan Runkel berbanding lurus
dengan tebal dinding sel dan berbanding
terbalik dengan diameter lumen. Menurut
Anonim (1976) bilangan Runkel yang kecil
atau sama 0,25 termasuk kelas I, ketiga jenis
bambu termasuk ke dalam kelas III. Bahan
baku untuk pembuatan pulp serat yang baik
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yaitu memiliki bilangan Runkel kecil atau
sama dengan 0,25 karena memiliki dinding sel
yang tipis dan diameter lumen lebar sehingga
serat dalam lembaran pulp dapat pipih
seluruhnya dan ikatan antar serat baik
(Silitonga dkk., 1972).
Nilai daya tenun yang dihasilkan dari
bambu berkisar antara 122-159 (Tabel 3).
Nilai daya tenun merupakan perbandingan
panjang serat dengan diameter serat. Semakin
besar perbandingan tersebut maka semakin
tinggi kekuatan sobek dan semakin baik daya
tenun seratnya. Dengan kekuatan sobek yang
tinggi itu juga berarti panjang serat juga
semakin panjang karena dalam menjalin antara
serat semakin panjang dan gaya sobek akan
terbagi dalam luasan yang lebih besar (Syafii
dan Siregar, 2006). Menurut Anonim (1976),
nilai daya tenun ketiga jenis bambu tersebut
termasuk ke dalam kelas I karena berkisar dari
122 sampai dengan 159. Perbandingan
Muhlsteph serat dari bambu tersebut berkisar
antara 68–71 (Tabel 2). Menurut Anonim
(1976), maka dari ketiga bambu tersebut
termasuk ke dalam kelas perbandingan
Muhlsteph Kelas III, dengan perbandingan
Muhlsteph 60-80. Besarnya perbandingan
Muhlstep berpengaruh terhadap kerapatan
lembaran
pulp
yang
pada
akhirnya
berpengaruh pula pada kekuatan pulp yang
dihasilkan. Semakin kecil perbandingan
Muhlsteph maka kerapatan lembaran pulp
yang dihasilkan akan semakin tinggi dengan
sifat kekuatan tinggi pula. Sebaliknya,
perbandingan
Muhlsteph
yang
tinggi
menghasilkan lembaran pulp dengan kerapatan
yang rendah dan kekuatan rendah pula.
Koefisien kekakuan ketiga jenis bambu
berkisar antara 0,22-0,23. Nilai koefisien
kekakuan adalah perbandingan tebal dinding
sel dengan diameter serat. Perbandingan ini
menunjukkan korelasi negatif terhadap
kekuatan panjang putus (kekuatan tarik),
artinya semakin tinggi koefisien kekakuan
maka semakin rendah kekuatan tarik dari
kertas tersebut. Sebaliknya semakin rendah
koefisien kekakuan maka semakin tinggi
kekuatan tarik kertas bersangakutan. Maka
untuk pembuatan pulp sebaiknya mempunyai
nilai koefisien kekakuan yang rendah (Syafii
dan Siregar, 2006). Kekakuan ketiga jenis
bambu masuk ke dalam kelas IV.
Perbandingan fleksibilitas dari ketiga jenis
bambu adalah 0,54 sampai 0,56 sehingga
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masuk ke dalam kelas III. Perbandingan
fleksibilitas adalah perbandingan diameter
lumen dengan diameter serat, dimana
perbandingan tersebut mempunyai hubungan
parabolis dengan kekuatan tarik, artinya serat
dengan perbandingan fleksibilitas tinggi
berarti serat tersebut mempunyai tebal dinding
yang tipis dan mudah berubah bentuk.
Kemampuan berubah bentuk ini menyebabkan
persinggungan antara permukaan serat lebih
leluasa sehingga terjadi ikatan serat yang lebih
baik dan akan menghasilkan lembaran pulp
dengan kekuatan baik (Syafii dan Siregar,
2006).
Jumlah nilai panjang serat dengan nilai
turunan dimensi serat menghasilkan nilai
kualitas serat untuk ketiga jenis bambu
tersebut berdasarkan Tabel 3 di atas, menurut
klasifikasi dari Anonim (1976) termasuk
kedalam kelas II. Dari data tersebut maka
ketiga
jenis
bambu
tersebut
dapat
diinformasikan mempunyai potensi untuk
menghasilkan pulp yang baik.
Adapun dari Gambar 5 dan 6 dan dari
hasil evaluasi terhadap dimensi serat diketahui
bahwa ketiga jenis bambu tersebut merupakan
serat panjang yang berpotensi untuk
menghasilkan pulp yang baik.
Dari hasil analisa komponen kimia serat
diketahui bahwa serat yang digunakan pada
penelitian ini mengandung lignin sekitar 21% 23%, selulosa alfa 44% - 53% dan
hemiselulosa 21% - 23%. Diketahui pula
bahwa kadar lignin dan ekstraktif dari bambu
tali relatif lebih rendah dari bambu temen dan
bambu haur. Adapun untuk kadar selulosa,
bambu temen adalah yang tertinggi, sedangkan
bambu haur yang terendah.
2. Pulp Bambu
Pada penelitian ini proses pemasakan
dilakukan dengan proses Kraft dengan ratio 1 :
5, pada suhu 165oC selama 2 jam, dan dengan
memvariasikan konsentrasi alkali aktif dan
sulfiditas dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh variasi proses tersebut terhadap
bilangan Kappa dan yield dari pulp bambu
tersebut. Adapun hasil analisa terhadap pulp
bambu disajikan pada Gambar 7 dan 8.
Dari Gambar 7 diketahui bahwa, variasi
kondisi proses pemasakan bambu tali ternyata
akan menghasilkan bilangan Kappa yang lebih
kecil dibandingkan dengan bambu temen dan
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haur. Hal tersebut di atas kemungkinan besar
disebabkan karena kadar lignin dan ekstraktif
dari bambu tali adalah yang paling rendah.
Adapun dari Gambar 8 diketahui bahwa
rendemen (total yield) dari bambu temen
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adalah yang paling tinggi dibanding dengan
bambu tali dan haur. Hal tersebut di atas
kemungkinan besar disebabkan karena kadar
selulosa alfa dari bambu temen adalah yang
paling tinggi daripada bambu tali dan haur.

Gambar 7.a. Hasil Pemasakan Serpih Bambu terhadap Bilangan Kappa
dengan Variasi Konsentrasi Alkali aktif dan Sulfiditas

.
Gambar 7.b. Hasil Pemasakan Serpih Bambu terhadap Bilangan Kappa
dengan Variasi Konsentrasi Alkali aktif dan Sulfiditas
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Gambar 8.a. Hasil Pemasakan Serpih Bambu terhadap Rendemen (Total Yield)
dengan Variasi Konsentrasi Alkali aktif dan Sulfiditas

Gambar 8.b. Pemasakan Serpih Bambu terhadap Rendemen (Total Yield)
dengan Variasi Konsentrasi Alkali aktif dan Sulfiditas
Pada pembuatan komposit, kandungan lignin
dalam serat alam yang berfungsi sebagai
penguat masih diperlukan, sehubungan dengan
sifatnya sebagai perekat, sehingga serat tidak
mudah putus/regas atau kekuatan tariknya
sangat rendah, begitu halnya untuk pulp
bambu. Oleh karena itu percobaan dilanjutkan
untuk memperoleh pulp dengan kadar lignin
sekitar 5% atau memiliki bilangan Kappa
sekitar 30, dengan menggunakan konsentrasi
alkali aktif dan sulfiditas yang berbeda-beda
terhadap ketiga jenis bambu tersebut, yang
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap
hasil pemasakan tersebut di atas. Adapun hasil
analisa terhadap bilangan Kappa dan Total
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Yield disajikan pada Gambar 9, sedangkan
morfologi pulp dan komponen kimianya
disajikan pada Gambar 10 dan 11.
Dari Gambar 9 diketahui bahwa untuk
menghasilkan pulp dengan kandungan lignin
sekitar 5% atau memiliki bilangan Kappa
sekitar 30, maka diperlukan alkali aktif dan
sulfiditas dengan konsentrasi yang berbedabeda. Dari hasil percobaan di atas, ternyata
bambu tali memerlukan konsentrasi zat kimia
yang paling rendah, yaitu alkali aktif 16% dan
sulfiditas 25%, sedangkan bambu temen dan
terutama bambu haur memerlukan alkali aktif
dan sulfiditas yang relatif lebih tinggi, yaitu
18% dan 25% untuk bambu temen serta 22%
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dan 32% untuk bambu haur. Hal tersebut
kemungkinan besar disebabkan karena kadar
lignin dan ekstraktif dari bambu tali adalah
paling rendah, sehingga proses pemasakannya
memerlukan zat kimia yang lebih rendah
dibandingkan dengan kedua bambu lainnya.
AA 16%,
Sulf. 25%

AA 18%,
Sulf. 25%

Adapun penggunaan zat kimia yang lebih
tinggi pada pemasakan bambu haur
disebabkan karena beberapa hal, antara lain
kandungan abu, ekstraktif dan lignin serta nilai
kelangsingannya.

AA 22%,
Sulf. 32%

Gambar 9. Hasil Pemasakan Serpih Bambu
(Untuk Mendapatkan Bilangan Kappa sekitar 30)
Catatan : berat bahan 400 gram (kering), suhu 165oC, 2 jam, ratio 1 : 5, refiner 2 kali

Gambar 10. Morfologi Pulp Bambu
(Pada Bilangan Kappa sekitar 30)
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AA 18%,
Sulf. 25%

AA 16%,
Sulf. 25%
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AA 22%,
Sulf. 32%

%

Gambar 11.a. Komponen Kimia Pulp Bambu (1)
(Pada Bilangan Kappa sekitar 30)

AA 16%,
Sulf. 25%

AA 18%,
Sulf. 25%

AA 22%,
Sulf. 32%

%

Gambar 11.b. Komponen Kimia Pulp Bambu (2)
(Pada Bilangan Kappa sekitar 30)

Dari Gambar 10 dan 11 diketahui bahwa,
pada kondisi tersebut dihasilkan pulp dengan
panjang serat antara 2 mm - 2,3 mm, diameter
18,9 µm - 20,8 µm, fines 5,1% – 6,65%, kadar
lignin 4,21% – 4,89%; selulosa alfa 83,86% 84,82%; dan hemiselulosa antara 14,07% 15,59%.
Oleh karena proses pemasakan bambu
tali memerlukan konsentrasi zat kimia yang
paling rendah, maka bambu tersebut dipilih
untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi
terhadap seratnya.
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3. Serat Bambu
Untuk mendapatkan serat bambu tali
yang terurai dari potongan/bilah bambu, maka
dilakukan pemotongan bambu tali sepanjang
kira-kira 25 cm dan dimasak dengan
menggunakan kondisi pemasakan seperti yang
telah diuraikan di atas. Gambar pulp dan serat
bambu hasil percobaan di atas disajikan pada
Gambar 12, sedangkan hasil analisa komponen
kimia serat setelah proses pemasakan tersebut
disajikan
pada
Tabel
4.
Adapun
perbandingannya dengan komponen kimia
pulp bambu disajikan pada Tabel 5.
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Pulp bambu

Serat bambu setelah dimasak

Serat bambu
(setelah proses Mechanical
Softening & Brushing)

Gambar 12. Pulp dan Serat Bambu
Tabel 4. Hasil Analisa Komponen Kimia Serat Bambu
No.
1
2
3
4
5

Parameter
Kadar abu
Ekstraktif alkohol benzena
Lignin
Hemiselulosa
Selulosa alfa

Hasil
4,79
2,3
14,16
15,9
66,05

Tabel 5. Komponen Kimia Pulp dan Serat Bambu
No.

Parameter
(%)

Bambu

Pulp
Serat
1.
Kadar abu
0,54
4,79
2
Ekstraktif alkohol bensena
0,15
2,30
3
Lignin
4,21
14,16
4
Hemiselulosa
11,38
15,90
5
Selulosa alfa
83,86
66,05
Catatan : kadar air pulp bambu 5,55%, sedangkan serat bambu 4,46%

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa
kadar lignin, abu dan ekstraktif pulp bambu
adalah lebih kecil dibandingkan serat bambu,
sedangkan kadar selulosanya lebih tinggi. Hal
tersebut mungkin disebabkan karena proses
pemasakan serat bambu hanya menggunakan
soda saja dan konsentrasinyapun lebih rendah
dibanding pemasakan pulp, sehingga lignin,
abu dan ekstraktif yang terkandung di
dalamnya
tidak
semuanya
dapat
didegradasi/dilarutkan. Adapun kadar air pulp
dan serat tersebut masih dibawah 7 %,
sehingga diharapkan tidak berpengaruh pada
pembuatan komposit.
4. Struktur Mikro Bambu

menggunakan alat SEM dan hasilnya disajikan
pada Gambar 13. Dari gambar mengenai
struktur mikro irisan bambu, pulp dan serat
bambu, dapat terlihat dengan jelas spesimen
material tersebut pada posisi vertikal maupun
horizontal. Untuk irisan bambu, pada posisi
vertikal, terlihat lubang-lubang pori material
penyusun membentuk saluran, sedangkan pada
posisi horizontal terlihat garis dan lubanglubang pori material penyusun; terjadi
overlapping
antar
material
penyusun.
Diketahui pula, material penyusun spesimen
pulp pada posisi vertikal terlihat adanya
rongga udara di antara serat dalam pulp
tersebut, sedangkan spesimen serat bambu
pada posisi tersebut tampak lebih rapat atau
kompak dibanding pulp.

Untuk mengetahui struktur mikro bambu,
maka
dilakukan
pengujian
dengan
Balai Besar Pulp dan Kertas
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a. Irisan bambu

Posisi vertikal

Posisi horizontal
b. Pulp Bambu

Spesimen serat pada posisi vertikal
Spesimen serat pada posisi horizontal
c. Serat bambu setelah dimasak

Spesimen serat pada posisi vertikal

Spesimen serat pada posisi horizontal

Gambar 13. Struktur Mikro Bambu, Pulp dan Serat Bambu Tali (SEM, 500 X)

KESIMPULAN
Dari hasil uji terhadap tiga jenis bambu,
yaitu bambu tali (G. apus), bambu temen (G.
pseudoarundinacea) dan bambu haur atau
ampel hijau (B. vulgaris v. green) yang berusia
sekitar tiga tahun, diketahui bahwa bambu
tersebut mengandung lignin sekitar 21% 22%, selulosa alfa 44% - 53% dan
hemiselulosa 21% - 23%. Selain itu dari hasil
uji dimensi serat diketahui bahwa ketiga jenis
bambu tersebut merupakan serat panjang yang
berpotensi untuk menghasilkan pulp yang
baik.
Diketahui pula bahwa pemasakan
bambu tali untuk mendapatkan bilangan
Kappa sekitar 30 (lignin ± 5%) memerlukan
konsentrasi zat kimia yang paling rendah,
yaitu alkali aktif 16% dan sulfiditas 25%,
sedangkan bambu temen dan terutama bambu
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haur memerlukan alkali aktif dan sulfiditas
yang relatif lebih tinggi, yaitu 18% dan 25%
untuk bambu temen serta 22% dan 32% untuk
bambu haur. Pada kondisi tersebut dihasilkan
pulp dengan panjang serat antara 2 mm - 2,3
mm, diameter 18,9 µm - 20,8 µm dan fines
antara 5,1% – 6,65%, sedangkan kadar lignin
sekitar 4,21% – 4,89%; selulosa alfa antara
83,86% - 84,82%; dan hemiselulosa antara
14,07% - 15,59%. Dari hasil evaluasi, dipilih
bambu tali untuk dilanjutkan karakterisasi sifat
seratnya; dan untuk mendapatkan serat bambu
tali,
dilakukan
pemasakan
terhadap
potongan/bilah bambu pada kondisi yang
sama, tetapi hanya menggunakan soda kostik
12%. Dari hasil uji diketahui serat bambu yang
telah dimasak tesebut mengandung kadar abu
4,79%; ekstraktif 2,3%, lignin 14,16%,
hemiselulosa 15,9% dan selulosa alfa 66,05%.
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PEMBUATAN PULP MEKANIS DARI BAHAN BAKU NONKAYU
UNTUK KERTAS LAINER DAN MEDIUM
Teddy Kardiansyah*, Susi Sugesty
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jalan Raya Dayeuhkolot 132 Bandung
*

email: bbpk@bbpk.go.id

MECHANICAL PULP FROM NONWOOD FIBERS FOR LINER AND CORRUGATING
MEDIUM PAPER
ABSTRACT
Liner paper is a type of industry paper that is classified as paperboard. At the end of the use of
paper will go through the process of printing and pressure from the stack or the pressure of the
packed material. Because of the requirements of the liner paper is high bursting strenth and ring
crush strength. To get these two properties was then usually liner paper strength relies on the use of
NUKP (Needle Unbleached Kraft Pulp) with a proportion of about 10-20%. Currently, Indonesia
does not produce NUKP that needs to be imported from abroad and are expensive. Liners paper in
Indonesia at this time almost everything is made from waste paper (old corrugated container), in
addition to the processing of waste paper that contains ink cause environmental problems, the solid
waste containing heavy metals. If the manufacture of paperboard using virgin pulp, it should not
cause a problem of solid waste in the form of heavy metals. Virgin wood pulp can be derived from
wood or nonwood, in developed countries typically high-grade liner paper is made from wood. One
solution that is relevant is producing pulp using non-wood raw materials by using the fiber from
biomass. It can also conserve forests in Indonesia. One type of biomass sources of fiber pulp is
contained in the oil palm plantations. The raw material is common and its huge potential. Raw
materials include the following Palm Empty Fruit Bunch (EFB) and kenaf. Various studies the use of
EFB as raw material for the paper has been done, as well as kenaf. Nonwood raw material is made of
mechanical pulp using CMP process. Furthermore, mechanical pulp obtained will be varied with the
old corrugated container for liner and medium paper. Using kenaf fiber in medium and liner
papermaking is expected to replace the function of the virgin pulp which used.
Keyword : liner, medium, nonwood, mechanical pulp, packaging.
ABSTRAK
Kertas lainer merupakan jenis kertas industri yang digolongkan sebagai karton. 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 lainer adalah memiliki sifat ketahanan
retak dan ketahanan tekan lingkar (ring crush) yang tinggi. Untuk mendapatkan kedua sifat tadi maka
biasanya kekuatan kertas lainer bertumpu pada penggunaan NUKP (pulp kraft serat panjang belum
putih) dengan proporsi sekitar 10 – 20%. Saat ini Indonesia tidak memproduksi NUKP sehingga
kebutuhan NUKP harus diimpor dari luar negeri dan harganya mahal. Kertas lainer di Indonesia pada
saat ini hampir semuanya dibuat dari karton bekas, disamping itu pengolahan karton bekas yang
mengandung tinta cukup menimbulkan masalah lingkungan, yaitu limbah padat yang mengandung
logam berat. Jika pembuatan karton menggunakan serat asli (virgin pulp), maka tidak akan
menimbulkan masalah limbah padat berupa logam berat. Virgin pulp dapat berasal dari kayu mapun
nonkayu, di negara maju biasanya kertas lainer bermutu tinggi dibuat dari kayu. 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.Pada
penelitian ini bahan baku nonkayu yaitu kenaf dibuat pulp mekanis dengan menggunakan proses
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CMP. Selanjutnya pulp mekanis yang diperoleh diuji kekuatan fisiknya untuk melihat potensinya
sebagai bahan baku kertas lainer dan medium. Pemakaian serat kenaf dalam pembuatan kertas lainer
dan medium diharapkan dapat menggantikan fungsi serat asli yang biasa digunakan.
Katakunci: lainer, medium, nonwood, mechanical pulp, packaging.

PENDAHULUAN
Kertas lainer merupakan jenis kertas
industri yang digolongkan sebagai karton.
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 lainer adalah memiliki sifat ketahanan
retak dan ketahanan tekan lingkar (ring crush)
yang tinggi. Untuk mendapatkan kedua sifat
tadi maka biasanya kekuatan kertas lainer
bertumpu pada penggunaan NUKP (pulp kraft
serat panjang belum putih) dengan proporsi
sekitar 10 – 20%. Saat ini Indonesia tidak
memproduksi NUKP sehingga kebutuhan
NUKP harus diimpor dari luar negeri dan
harganya mahal.
Kertas lainer dibuat pada mesin
Fourdrinier dan pada prosesnya menggunakan
kecepatan mesin yang diatur sedemikian rupa
sehingga didapatkan kertas lainer bergramatur
tinggi. Pada penggunaannya kertas lainer
dapat dibuat berlapis-lapis (multi-ply) sesuai
dengan keperluan pengemasan. Sedangkan
lapisan tengah dalam pembuatan karton
gelombang juga dibuat dengan mesin
Fourdrinier dan memerlukan proses lagi
(converting) untuk membuat disain kertas
gelombang. Peran pulp mekanis biasanya
merupakan komponen lapisan “tengah”
sebagai pengisi struktur karton gelombang
tersebut. Pada lapisan tengah (middle ply),
pulp mekanis yang dapat mengisi lapisan
tersebut misalnya GW (groudwood), PGW
(pressurized
groundwood),
TMP
(thermomechanical pulp), atau CTMP (chemithermomechanical pulp).
Pulp mekanis
ditempatkan di sana untuk memberikan sifat
bulk yang tinggi dari karton lipat dan
mengurangi biaya bahan baku.
Kertas lainer di Indonesia pada saat ini
hampir semuanya dibuat dari karton bekas
sehingga
kekuatannya
kurang
bagus.
Disamping itu pengolahan karton bekas yang
mengandung tinta cukup menimbulkan
masalah lingkungan, yaitu limbah padat yang
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mengandung logam berat. Jika pembuatan
karton menggunakan serat asli (virgin pulp),
maka tidak akan menimbulkan masalah limbah
padat berupa logam berat. Virgin pulp dapat
berasal dari kayu mapun nonkayu, di negara
maju biasanya kertas lainer bermutu tinggi
dibuat dari kayu.
Serat asli berasal dari bahan baku kayu
dimana di Indonesia telah dikembangkan pola
Hutan
Tanaman
Industri
(HTI).
Pengembangan HTI sampai saat ini kurang
berhasil mengimbangi laju kebutuhan pasokan
bahan baku kayu yang semakin besar
jumlahnya.
Ada
kecenderungan
tidak
terpenuhinya pasokan bahan baku kayu untuk
pulp dan kertas, sehingga kemungkinan
beberapa investasi pulp terancam batal. Akibat
tidak terpenuhinya pasokan kayu juga
mengakibatkan
beberapa
pabrik
pulp
menurunkan kapasitas produksi karena sulit
mendapatkan kayu sebagai bahan baku
tersebut.
Bertolak
dari
kondisi
tersebut,
sebenarnya masih ada solusi yang sangat
menentukan untuk tetap berlangsungnya
industri pulp dan kertas di Indonesia. 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. Salah
satu jenis sumber serat pulp adalah bahan baku
non kayu dari kenaf.
Kenaf (Hibiscus cannabinus L.), tanaman
tropis tahunancepat tumbuh dari keluarga
Malvaceae, menarik perhatian sebagai bahan
baku
nonkayu
yangberpotensi
untuk
pembuatan pulp dan kertas selama satu dekade
terakhir. Kenaf dapat mencapai tinggi 4 - 5m
dengan diameter basal 25 – 35 mm dengan
siklus
pertumbuhan
5 –
7
bulan
(Nezamoleslami dkk., 1997).
Batang
kenaf
mengandung
dua
komponen serat yang berbeda serat kulit dan
inti kayu yang berbeda secara signifikan,
dalam
sifat
kimia
dan
morfologi.
Umumnya,bagian kulit menyumbang sekitar
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35 % dari massa batang, dan sisanya
kayubagian inti. Kulit kenaf berserat panjang
dan ramping dengan kadar selulosa tinggi,
sedangkan serat inti jauh lebih pendek dan
lebih lebardengan kandungan lignin yang lebih
tinggi (Khalil dkk., 2010; Mossello dkk.,
2009). Serat kulit dan inti berbeda sifat dan
struktur, sehingga dua jenis serat menunjukkan
perilaku yang berbeda selama proses
pembuatan kertas. Pulp inti mengandung
proporsi serat yangrendah dan kehadiran
komponen yang berasal dari pith (Villar dkk.,
2009) sehingga memiliki derajat giling yang
rendah (Calabro, 1992). Hal ini merupakan
alasan untuk membatasi penggunaan pulp inti,
yang mungkin lebih baik digunakan tanpa
melalui proses penggilingan (Kaldor 1989).
Sebaliknya, pulp kulitmudah digiling dan
dapat mengembangkan sifatkekuatan serat
(Villar dkk., 2009; Calabro, 1992).
Karena perbedaan kualitas serat kulit dan
inti, beberapa peneliti telah mengusulkan
pemisahan inti dan kulit masing-masing secara
terpisah(Villar dkk., 2009; Nezamoleslami
dkk., 1997; Ren dkk., 1996;Calabro,1992;
Kaldor, 1989) atau menyesuaikan rasio
campuran mereka berdasarkan sifat produk
yang diperlukan (Villar dkk., 2009). Di sisi
lain, adakeuntungan dalam menggunakan
kenaf secara keseluruhan batang (kulit pohon
dan inti bersama-sama) untuk alasanteknis
danekonomis (Ververis dkk., 2004; Khristova
dkk., 2002).
Penelitian ini mengkajikarakteristik pulp
kimia mekanis dari kulit, inti dan batang
campuran kenaf serta pengaruhnya untuk
pembuatan kertas lainer dan medium.
BAHAN DAN METODE
Bahan baku yang digunakan dalam
penelitian ini adalah batang kenaf dan serat
kenaf dari daerah Malang dalam keadaan
kering dan kondisi baik.
Tahapan penelitian meliputi persiapan
bahan baku, analisa komponen kimia bahan
baku, analisa morfologi serat bahan baku,
pembuatan pulp, pembuatan lembaran pulp
serta penentuan sifat fisik pulp.
Penentuan morfologi serat Kenaf
meliputi panjang serat (maksimum, minimum
dan rata-rata), tebal dinding serat, dan nilai
turunannya
yaitu
bilangan
Runkel,
kelangsingan
dan
kelemasan.
Metoda
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pengujian yang digunakan adalah prosedur
Standar Nasional Indonesia (SNI).
Analisa komponen kimia TKS dilakukan
menurut Standar Nasional Indonesia (SNI),
meliputi kadar holoselulosa, alfa selulosa,
lignin, pentosan, abu, sari (ekstrak alkoholbenzena), kelarutan dalam air dingin, air panas
dan dalam 1% NaOH.

Bahan baku kenaf dibagi menjadi tiga
bagian yaitu kulit, batang dan campuran
(kulit dan batang), kemudian kenaf
dipanaskan dengan ditambahkan bahan
kimia NaOH dalam autoclave dengan
variasi dosis 6, 8, 10 dan 12% dan dibuat
pulp. Pulping dilakukan dalam digester
putar (rotary digester) dalam udara panas
yang dapat dikontrol. Tujuan utama
pulping adalah untuk melunakkan serpih
dengan bahan kimia sehingga akan mudah
untuk diuraikan (refining). Kondisi
pulping pada temperatur 150 oC, waktu
pada suhu maksimum 1,5 jam.
Kenaf selanjutnya diuraikan dalam
refiner halus untuk mendapatkan pulp. Setelah
itu dilakukan penyaringan menggunakan
saringan bergetar (flat screen) untuk
memisahkan serat-serat halus dan serat-serat
kasar (atau bundelan serat). Setelah itu seratserat halus (produk pulp mekanis) ditentukan
yield/rendemennya.

Untuk pengujian sifat fisik, sebelum
dibuat lembaran, pulp digiling dalam
Valley Beater. Variasi derajat giling
ditentukan berdasarkan variasi waktu
giling yang diukur dengan menggunakan
CSF (Canadian Standard Freeness Tester)
berdasarkan SNI ISO 5267-2:2001, IDT,
Pulp – Cara uji kemampuan drainasebagian 2 : metode Canadian Standard
Freeness, selanjutnya dilakukan pengujian
sifat fisik lembaran pulp. Lembaran pulp
selanjutnya diuji sifat fisiknya, terdiri dari
indeks sobek, indeks retak dan indeks
tarik.
Pengujian sifat fisik lembaran pulp
meliputi indeks sobek, indeks retak dan indeks
tarik dilakukan menurut SNI 14-0436-1998,
Cara uji ketahanan sobek kertas ; SNI 140493-1998, Cara uji ketahanan retak
lembaran pulp dan kertas ; DAN SNI ISO
1924-2:1994, IDT, Cara uji sifat tarik –
Bagian 2 : Metode kecepatan elongasi tetap.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengkaji kenaf sebagai
bahan baku alternatif untuk pembuatan kertas
kemas dalam hal ini jenis lainer dan medium.
Kenaf diproses menjadi pulp dengan proses
kimia mekanis dan selanjutnya diuji sifat
fisiknya.
Dimensi Serat
Dimensi serat merupakan salah satu sifat
penting bahan baku yang dapat digunakan
sebagai dasar memilih bahan baku untuk
produksi pulp dan kertas. Dimensi serat
(panjang serat, diameter serat, tebal dinding
sel, lebar lumen) dari bagian tanaman kenaf
yang diamati dalam penelitian dapat dilihat
pada Tabel 1.
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Sementara itu diameter lumen kulit kenaf
sebesar 10,33 mikron dan batang kenaf 20,15
mikron. Tebal dinding serat kulit kenaf sebesar
8,88 mikron lebih tebal daripada batang kenaf
yaitu 6,87 mikron. Serat yang berdinding tipis
mengakibatkan serat tersebut mudah pipih
sehingga menghasilkan lembaran pulp dan
kertas yang lebih padat dan ketahanan retak
lebih baik dibandingkan dengan serat
berdinding tebal. Sebaliknya, serat berdinding
tebal
menghasilkan
lembaran
yang
mempunyai kekuatan ketahanan sobek yang
tinggi, tetapi ketahanan retaknya rendah.
Untuk memperoleh ketahanan retak dan sobek
yang tinggi, serat yang berdinding tebal perlu
dicampur dengan serat yang panjang dan
berdinding tipis (Nurrahman dan Silitonga,
1972).
Turunan Dimensi Serat

Tabel 1. Dimensi serat bagian tanaman kenaf
Parameter
Panjang serat (L), mm
Diameter luar (D), µm
Diameter dalam (l), µm
Tebal dinding (w), µm

Batang tanpa
Kulit
kulit
4,24
1,41
28,09
33,89
10,33
20,15
8,88
6,87

Dari tabel diatas diketahui bahwa panjang
serat kulit kenaf dan batang kenaf berturutturut adalah 4,24 dan 1,41 milimeter. Menurut
klasifikasi IAWA (Anonim, 1932) dalam
Nurrahman dan Silitonga (1972), kulit kenaf
termasuk kelas serat panjang yaitu 4,24 mm
(Lampiran 1),
sedangkan batang kenaf
termasuk kelas medium dengan panjang serat
1,41 mm.
Menurut Tamolang dan Wangaard (1961)
dalam Pasaribu dan Tampubolon (2007),
bahwa semakin panjang serat kayu maka pulp
yang dihasilkan memiliki kekuatan yang
tinggi. Hal ini disebabkan serat panjang
memberikan bidang persentuhan yang lebih
luas dan anyaman lebih baik antara satu serat
dengan lainnya, yang memungkinkan lebih
banyak terjadi ikatan hidrogen antar serat-serat
tersebut. Lebih lanjut, pulp serat panjang lebih
sulit lolos saringan, sehingga lebih mudah
dicuci. Panjang serat mempengaruhi sifat-sifat
tertentu pulp dan kertas, termasuk ketahanan
sobek, kekuatan tarik dan daya lipat.
Diameter serat kulit kenaf (28,09 mikron)
lebih kecil dari batang kenaf (33,89 mikron).
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Selain panjang serat, persyaratan serat
untuk bahan baku pulp dan kertas juga
ditentukan oleh nilai turunan dimensi serat.
Nilai turunan dimensi serat (bilangan Runkel,
perbandingan
Muhlsteph,
fleksibilitas,
koefisien kekakuan) dan nilai kelas serat untuk
bagaian tanaman kenaf dapat dilihat pada
Tabel 2 dan 3.
Tabel 2. Besaran nilai turunan dimensi serat 7
jenis kayu alternatif penghasil serat
Parameter
Runkel Ratio, 2w/l
Kekakuan, w/D
Fleksibilitas, l/D
Daya Tenun, L/D
Muhlstep ratio (%)

Batang tanpa
kulit
1,72
0,68
0,32
0,20
0,37
0,59
150,94
41,61
86,48
64,65
Kulit

Dari Tabel 2 terlihat bahwa bilangan
Runkel untuk kulit kenaf adalah 1,72 dan
batang kenaf 0,68. Bilangan Runkel adalah
perbandingan 2 kali tebal dinding sel dengan
diameter lumen. Berarti bilangan Runkell
berbanding lurus dengan tebal dinding sel dan
berbanding terbalik dengan diameter lumen.
Menurut Anonim (1976) bilangan Runkel
yang kecil atau sama 0,25 termasuk kelas I,
batang kenaf termasuk ke dalam kelas III dan
kulit kenaf termasuk ke dalam kelas IV. Bahan
baku untuk pembuatan pulp serat yang baik
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yaitu memiliki bilangan Runkel kecil atau
sama dengan 0,25 karena memiliki dinding sel
yang tipis dan diameter lumen lebar sehingga
serat dalam lembaran pulp dapat pipih
seluruhnya dan ikatan antar serat baik
(Silitonga dkk, 1972).
Nilai daya tenun yang dihasilkan dari
kenaf berkisar antara 41-151 (Tabel 2). Nilai
daya tenun merupakan perbandingan panjang
serat dengan diameter serat. Semakin besar
perbandingan tersebut maka semakin tinggi
kekuatan sobek dan semakin baik daya tenun
seratnya. Dengan kekuatan sobek yang tinggi
itu juga berarti panjang serat juga semakin
panjang karena dalam menjalin antara serat
semakin panjang dan gaya sobek akan terbagi
dalam luasan yang lebih besar (Syafii dan
Siregar, 2006). Menurut Anonim (1976), nilai
daya tenun ketujuh jenis kayu tersebut
termasuk ke dalam kelas III dan kelas IV
karena berkisar dari 41 sampai dengan 151.
Perbandingan Muhlsteph serat dari bagian
tanaman kenaf tersebut berkisar antara 65–86
(Tabel 4.2). Menurut Anonim (1976), maka
dari bagian tanaman kenaf tersebut dapat
dibagi menjadi dua kelas perbandingan
Muhlsteph. Kelas III dengan perbandingan
Muhlsteph 60-80 untuk batang kenaf.
Sedangkan yang termasuk kelas IV
perbandingan Muhlsteph berkisar >80 untuk
kulit kenaf. Besarnya perbandingan Muhlstep
berpengaruh terhadap kerapatan lembaran pulp
yang pada akhirnya berpengaruh pula pada
kekuatan pulp yang dihasilkan. Semakin kecil
perbandingan Muhlsteph maka kerapatan
lembaran pulp yang dihasilkan akan semakin
tinggi dengan sifat kekuatan tinggi pula.
Sebaliknya, perbandingan Muhlsteph yang
tinggi menghasilkan lembaran pulp dengan
kerapatan yang rendah dan kekuatan rendah
pula.
Koefisien kekakuan kulit dan batang
kenaf adalah 0,32 dan 0,20. Nilai koefisien
kekakuan adalah perbandingan tebal dinding
sel dengan diameter serat. Perbandingan ini
menunjukkan korelasi negatif terhadap
kekuatan panjang putus (kekuatan tarik),
artinya semakin tinggi koefisien kekakuan
maka semakin rendah kekuatan tarik dari
kertas tersebut. Sebaliknya semakin rendah
koefisien kekakuan maka semakin tinggi
kekuatan tarik kertas bersangakutan. Maka
untuk pembuatan pulp sebaiknya mempunyai
nilai koefisien kekakuan yang rendah (Syafii
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dan Siregar, 2006). Kekakuan kulit kenaf
masuk ke dalam kelas IV dan batang kenaf
kelas III. Perbandingan fleksibilitas dari kulit
dan batang kenaf adalah 0,37 dan 0,59.
Perbandingan
fleksibilitas
adalah
perbandingan diameter lumen dengan diameter
serat,
dimana
perbandingan
tersebut
mempunyai hubungan parabolis dengan
kekuatan tarik, artinya serat dengan
perbandingan fleksibilitas tinggi berarti serat
tersebut mempunyai tebal dinding yang tipis
dan mudah berubah bentuk. Kemampuan
berubah
bentuk
ini
menyebabkan
persinggungan antara permukaan serat lebih
leluasa sehingga terjadi ikatan serat yang lebih
baik dan akan menghasilkan lembaran pulp
dengan kekuatan baik (Syafii dan Siregar,
2006).

Berikut pada Tabel 3 disajikan hasil
penentuan skor dimensi serat dan nilai
turunan dimensi serat pada bagian tanaman
kenaf untuk penentuan klasifikasi serat
kayunya.
Tabel 3 Hasil penetapan skor dimensi serat
dan nilai turunannya pada kenaf untuk
penentuan klasifikasi seratnya
Batang tanpa
Parameter
Kulit
kulit
Panjang serat
Runkel Ratio, 2w/l
Kekakuan, w/D
Fleksibilitas, l/D
Daya Tenun, L/D
Muhlstep ratio (%)
Skor Total

100
25
25
25
100
25
300

50
50
50
50
50
50
300

Jumlah nilai panjang serat dengan nilai
turunan dimensi serat menghasilkan nilai
kualitas serat untuk bagian tanaman kenaf
tersebut berdasarkan Tabel 3 di atas, menurut
klasifikasi dari Anonim (1976) termasuk
kedalam kelas III. Dari data tersebut maka
kenaf dapat diinformasikan mempunyai
potensi untuk menghasilkan pulp yang baik.
Komponen Kimia Bahan Baku
Analisa
komponen
kimia
kayu
Eucalyptus sp. meliputi kadar holoselulosa, selulosa, lignin, sari atau ekstraktif (ekstrak
alkohol-benzena), pentosan, abu yaitu mineral,
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kelarutan bahan baku dalam NaOH 1%, air
panas dan air dingin.
Dari Tabel 4 dapat dilihat selulosa alfa
kulit, campuran dan batang tanpa kulit
masing-masing 45,90 %; 39,82 % dan 38,53
%. Kadar selulosa alfa yang rendah akan
mengindikasikan bahwa rendemen pulp yang
rendah pula. Menurut SNI 01-1303-1989,
selulosa adalah polisakarida linier, terdiri dari
satuan anhidroglukosa dengan ikatan 1–4
glukosidik yang pada hidrolisa dalam suasana
asam menghasilkan D-glukosa. Selulosa
dibagi ke dalam 3 bagian yaitu  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  selulosa dan  selulosa.
Kadar holoselulosa kulit, campuran dan
batang tanpa kulit masing-masing adalah
81,59 %; 77,90 % dan 75,60 %. Holoselulosa
adalah bagian serat yang bebas sari (ekstraktif)
dan lignin, terdiri dari selulosa dan
hemiselulosa,
berwarna
putih
sampai
kekuning-kuningan.
Kadar
holoselulosa
merupakan kadar total karbohidrat atau kadar
polisakarida dalam bahan baku.
Pentosan merupakan bagian hemiselulosa
dengan jumlah atom karbon 5 (C5).
Hemiselulosa adalah polisakarida yang bukan

selulosa, yang pada hidrolisa menghasilkan Dmanosa, D-galaktosa, D-glukosa, D-xylosa, Larabinosa dan asam-asam uronat. Kadar
pentosan kulit, campuran dan batang tanpa
kulit masing-masing adalah 16,48 %; 22,47%
dan 23,80%.
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 kulit,
campuran dan batang tanpa kulit masingmasing adalah 2,29 %, 1,96 % dan 1,66 %.
Pada umumnya kayu yang mengandung
ekstraktif rendah akan menghasilkan pulp
yang bersih.
Kadar lignin kulit, campuran dan batang
tanpa kulit masing-masing adalah 10,16 %,
17,04 % dan 22,75%. Kandungan lignin yang
tinggi dalam bahan baku akan mengkonsumsi
bahan kimia yang banyak dan dapat
memberikan sifat serat yang lebih kaku dan
getas.
Secara umum kandungan kimia kenaf
yang digunakan sebagai bahan baku sesuai
dengan dengan kandungan kimia kenaf hasil
penelitian pada umumnya.

Tabel 4. Hasil Analisa Komponen Kimia Bahan Baku

Kadar Abu

4,64

Campuran
(Batang dan
Kulit)
4,51

Lignin

10,16

17,04

22,75

Ekstraktif (Ethanol-Benzene)

2,29

1,96

1,66

Holoselulosa

81,59

77,90

75,60

Alfa Selulosa

45,90

39,82

38,53

Pentosan
Kelarutan Air Panas
Kelarutan Air Dingin
Kelarutan 1% NaOH

16,48
8,92
6,84
25,18

22,47
7,46
6,64
28,11

23,80
5,77
5,99
28,52

Parameter (%)
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Kulit

Batang tanpa Kulit
2,62
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Tabel 5. Komposisi Kimia Beberapa Serat Nonkayu dibandingkan dengan Serat Kayu

Sumber : Properties of Nonwood Fiber (Han, 1998)

Hasil Pembuatan Pulp Kimia Mekanis

Hasil Pengujian Sifat Fisik Lembaran Pulp

Hasil pembuatan pulp dengan proses kimia
mekanis dapat dilihat pada Gambar 1. Grafik
menunjukkan bahwa semakin besar dosis
NaOH yang digunakan semakin kecil
rendemen yang dihasilkan. Kulit kenaf
memiliki rendemen yang paling rendah
dibandingkan dengan campuran atau batang
tanpa kulit. Hal ini disebabkan karena kulit
kenaf memiliki kecenderungan kelarutan
yangg cukup tinggi pada beberapa komponen
kimianya. Selain itu, bentuk dari serpih pada
saat proses kimia juga mempengaruhi terhadap
rendemen. Serpih kulit kenaf lebih tipis
dibandingkan dengan campuran ataupun
batang tanpa kulit sehingga penetrasi larutan
kimia lebih cepat.

Hasil pengujian sifat fisik lembaran pulp
(Gambar 1 s.d 4) dijadikan dasar pemilihan
untuk pembuatan kertas lainer dan medium,
yaitu dicari kekuatan fisik yang paling tinggi
atau memenuhi persyaratan spesifikasi pulp
kraft belum putih kayujarum (NUKP).
Berdasarkan hasil analisa sifat fisik lembaran
pulp diperoleh bahwa kekuatan fisik lembaran
pulp kimia mekanis yang dibuat dengan dari
kulit kenaf memenuhi persyaratan spesifikasi
pulp kraft belum putih kayujarum. Dosis
NaOH sebanyak 6% sudah cukup untuk
memenuhi kriteria spesifikasi NUKP. Apabila
dilihat dari nilai indeks tarik pulp kimia
mekanis dari campuran, pulp tersebut layak
untuk dicoba potensinya sebagai bahan baku
kertas lainer dan medium karena nilainya di
atas spesifikasi pulp NUKP.
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Gambar 1. Pengaruh dosis NaOH terhadap rendemen pulp
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Gambar 2. Pengaruh dosis NaOH terhadap indeks tarik
Nilai indeks tarik dari campuran lebih
tinggi daripada kulit dan batang tanpa kulit,
data tersebut menunjukkan bahwa pulp dari
campuran kulit dan batang kenaf berpotensi
untuk dijadikan bahan baku pembuatan kertas
lainer dan medium. Indeks retak (Gambar 3)
kulit kenaf paling tinggi dibandingkan
campuran dan batang tanpa kulit. Karakteristik
ini sesuai untuk bahan baku kemasan yang
mempersyaratkan kekuatan retak yang tinggi,
sehingga kulit kenaf sesuai untuk dijadikan
bahan baku pembuatan kertas lainer dan
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medium. Indeks sobek (Gambar 4) kulit kenaf
paling tinggi dibandindingkan campuran dan
batang tanpa kulit. Hal ini disebabkan oleh
nilai daya tenun merupakan perbandingan
panjang serat dengan diameter serat. Semakin
besar perbandingan tersebut maka semakin
tinggi kekuatan sobek dan semakin baik daya
tenun seratnya. Dengan kekuatan sobek yang
tinggi itu juga berarti panjang serat juga
semakin panjang karena dalam menjalin antara
serat semakin panjang dan gaya sobek akan
terbagi dalam luasan yang lebih besar.
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Gambar 4. Pengaruh dosis NaOH terhadap indeks sobek

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kulit kenaf termasuk ke dalam serat panjang
dan batang kenaf termasuk ke dalam serat
sedang. Komposisi kimia tanaman kenaf yang
digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan
komposisi tanaman kenaf pada umumnya dan
dapat digunakan sebagai bahan baku pulp
kimia mekanis. Kenaf dapat dibuat pulp kimia
mekanis dengan menghasilkan rendemen yang

cukup tinggi. Pulp kimia mekanis dari kulit
kenaf dengan dosis NaOH 6% memenuhi
persyaratan spesifikasi pulp kraft belum putih
kayujarum.
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BIOLOGI IPAL DI INDUSTRI KERTAS
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APPLICATION OF WWTP BIOLOGICAL SLUDGE ANAEROBIC DIGESTION
PROCESS AT PAPER INDUSTRY
ABSTRACT
The continuous pilot scale research in biological sludge treatment with anaerobic digestion (AD)
has been conducted in the paper industry located at West Java purposed to get data related
effectiveness of AD. The sludge has TS of about 0.53 % - 1.1 %, organic compounds main content
about 97 %, and pH of 7.20 to 7.32. The research is consisted of two stages (acidification stage,
performed in 3 m3 CSTR reactor at pH of 5.5 to 6.0 and methanation, performed in 5 m3 UASB
reactor at pH 6.5 to 7.0) and conducted on the retention time (RT) gradually shortened from 6 days to
1 day (acidification) and 8 days to 2.5 days (methanation). COD, pH, VFA, TS and VS and biogas
composition were analyzed. The results showed that the operation of CSTR reactor on the RT of 1 day
and the organic loading of 5.6 g VS/m3.day could produce VFA with the average value of 17.3 g/kg
VS. day. While the operation of UASB reactor on the RT of 2.5 days and the organic loading of 2.4 kg
COD/m3.day could produce biogas on the average value of 66.3 L/day, with the average methane
content of 69.9 %, methane rate of 0.17 L CH4/g CODred or 19.06 L CH4/kg VS. Methanation stage
could reduce COD on average value of 51.2 %, with the effluent average value of CODf and CODt
were 210.1 mg/L and 375.2 mg /L, respectively.
Keywords: acidification, methanation, CSTR, UASB, biogas
ABSTRAK
Percobaan pengolahan lumpur IPAL biologi industri pulp dan kertas secara digestasi anaerobik
pada proses kontinyu skala pilot telah dilakukan. Percobaan ini telah dilakukan di industri kertas yang
berlokasi di Jawa Barat dengan tujuan mengkaji efektifitas proses digestasi anaerobik dalam
mengolah lumpur IPAL biologi industri kertas. Lumpur yang digunakan memiliki kadar padatan
sekitar 0,53% – 1,1%, pH netral (7,20 – 7,32) dengan komponen utama senyawa organik sekitar
97%. Percobaan dilakukan dalam dua tahap yaitu asidifikasi dalam reaktor CSTR kapasitas 3 m3 pada
kondisi pH 5,5 – 6,0 dan metanasi dalam reaktor UASB berkapasitas 5 m3 pada kondisi pH 6,5 – 7,0.
Percobaan dilakukan dengan waktu retensi yang dipersingkat secara bertahap dari 6 hari ke 1 hari
untuk proses asidifikasi dan dari 8 hari ke 2,5 hari untuk proses metanasi. Pengamatan dilakukan
terhadap parameter pH, VFA, COD, TS,VS dan uji komposisi biogas. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa pada pengoperasian reaktor CSTR dengan waktu retensi 1 hari dengan beban organik 5,6
gVS/m3.hari dapat menghasilkan VFA rata-rata 17,3 g/kg VS.hari dari kisaran 8,36 – 30,59 g/kg
VS.hari, sedangkan pada pengoperasian reaktor UASB dengan waktu retensi 2,5 hari dan beban
organik 2,4 kg COD/m3.hari dapat menghasilkan biogas rata-rata 66,3 L/hari dengan kadar metana
rata-rata 69,9%. Gas metana yang terbentuk rata-rata 0,17 L CH4/g CODred atau 19,06 L CH4/kg VS.
Selain itu proses metanasi dapat menurunkan CODf rata-rata 51,2%, dengan konsentrasi efluen CODf
rata-rata 210,1 mg/L dan COD total rata-rata 375,2 mg/L.
Kata Kunci: asidifikasi, metanasi, CSTR, UASB, biogas
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PENDAHULUAN
Industri kertas menghasilkan limbah
berupa lumpur biomasa mikroba dari Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem biologi
dalam jumlah cukup besar sekitar 0,3 - 1,0
m3/ton produk dengan dasar kadar padatan 0,5
- 1 %. Lumpur biomasa mikroba yang
selanjutnya akan dinyatakan sebagai lumpur
biologi memiliki komponen utama senyawa
organik berkisar 60 – 90%. Lumpur biologi
tersebut bersifat voluminus dan sulit
dihilangkan airnya sehingga menimbulkan
masalah pada penanganannya. Penanganan
lumpur biologi tanpa pencampuran dengan
lumpur primer dan bahan aditif (PE) tidak
efektif diolah dengan cara dipekatkan
(thickening) dan dipress (belt press) sehingga
perlu alternatif penanganan khusus yang lebih
efektif dan efisien. Berdasarkan sifat fisik dan
komponen utama lumpur biologi dan didukung
dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa teknologi proses digestasi anaerobik
merupakan salah satu solusi yang perlu
dikembangkan dan diaplikasikan di industri.
Proses degradasi anaerobik lumpur
biologi merupakan penguraian bahan organik
oleh bakteri anaerobik yang berlangsung tanpa
oksigen bebas untuk menghasilkan gas metana
(CH4). Bahan organik dalam reaktor anaerobik
akan terurai oleh bakteri melalui dua tahap
proses. Tahap pertama, bahan organik
dikonversi dari bentuk suspensi menjadi
bentuk cairan yang akan diuraikan menjadi
asam asam lemah oleh bakteri pembentuk
asam pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi.
Pada tahap ini, melalui proses hidrolisis terjadi
penguraian senyawa kompleks atau senyawa
rantai panjang seperti protein, karbohidrat
menjadi senyawa yang sederhana dengan atau
tanpa penambahan enzim. Selanjutnya proses
asidifikasi berlangsung dengan pembentukan
asam dari senyawa sederhana tersebut. Setelah
bahan organik berubah menjadi asam, maka
proses metanasi berlanjut pada proses tahap
kedua yaitu pembentukan biogas yang
sebagian besar berupa gas metana.
Biogas
yang
dihasilkan
dapat
dipertimbangkan untuk dimanfaatkan sebagai
sumber energi alternatif pengganti bahan bakar
minyak yang dapat diperbaharui. Nilai
kesetaraan biogas terhadap beberapa bahan
bakar adalah 1 m3 biogas setara dengan 0,4 kg
minyak diesel atau 0,6 kg bensin atau 0,8 kg
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batubara (Polprasert, 1989).
Pemanfaatan
biogas sebagai hasil proses digestasi
anaerobik, sejalan dengan Peraturan Presiden
RI No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi
nasional untuk mengembangkan sumber
energi alternatif sebagai pengganti bahan
bakar minyak. Selain dihasilkan biogas, proses
digestasi anaerobik ini juga menghasilkan sisa
endapan lumpur (slurry) yang mengandung
unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan
langsung sebagai pupuk organik yang
memiliki nilai ekonomi.
Bagi industri kertas, mengolah lumpur
dengan memperoleh produk samping berupa
biogas dan pupuk organik yang memiliki nilai
ekonomi akan memberikan prospek sangat
menguntungkan bagi pengelolaan lingkungan.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari
pengelolaan lumpur biologi melalui digestasi
anaerobik antara lain:
 Mencegah emisi gas metan ke udara
sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca
yang paling berbahaya yaitu 21 kali gas
CO2.
 Menghasilkan
biogas
yang
dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
 Menghasilkan endapan lumpur sisa
digestasi anaerobik yang memenuhi syarat
sebagai pupuk organik, sehingga dapat
langsung
dimanfaatkan
untuk
meningkatkan kesuburan lahan kritis atau
lahan terdegradasi karena deforestasi dan
penambangan.
Penelitian ini merupakan lanjutan dari
penelitian skala laboratorium sistem batch dan
skala semi pilot sistem kontinyu yang telah
memberikan hasil bahwa teknologi digestasi
anaerobik dua tahap efektif untuk mengolah
lumpur biologi dari IPAL industri kertas. Hasil
dan manfaat yang diperoleh dari penelitian
tersebut adalah dapat mereduksi jumlah
lumpur sebesar 88% dengan kadar padatan
meningkat dari 2% ke 6% yang berpotensi
sebagai pupuk organik. Keuntungan lain
adalah selain menghasilkan biogas 1,75 L/g
VS dengan kadar CH4 > 50%, juga produk
samping pupuk organik ± 25 kg/g VS.hari.
Pada penelitian ini percobaan kontinyu
pengolahan lumpur biologi proses digestasi
anaerobik sistem dua tahap telah dilakukan
dengan menggunakan reaktor asidifikasi
continously stirred tank with solid recycle
(contact process) umum disingkat CSTR/SR
kapasitas 3 m3 yang dilengkapi sistem
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recycling. Pemilihan reaktor ini didasari atas
keunggulannya yaitu percampuran antara
lumpur (substrat) dengan mikroba terjadi
secara sempurna dan lebih homogen karena
adanya sistem pengadukan. Untuk reaktor
metanasi telah dikembangkan pengolahan
supernatan hasil proses asidifikasi yang
berkategori high-rate dengan menggunakan
reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) kapasitas 5 m3. Pemilihan
menggunakan reaktor UASB adalah dengan
aliran yang vertikal ke atas maka terjadi
flokulasi biomasa mikroba membentuk granul
yang memiliki kemampuan tinggi dalam
mendegradasi senyawa organik kompleks serta
sistem pemisahan antara biogas dengan
partikel dan efluennya. Keunggulan dari
sistem dua tahap dengan kombinasi reaktor
CSTR/SR dan UASB ini adalah memiliki
efisiensi yang tinggi dan dapat dioperasikan
pada beban tinggi serta menghasilkan biogas
dengan kemurnian (CH4) tinggi.
Atas dasar uraian tersebut di atas, telah
dikembangkan digestasi anaerobik dua tahap
dalam unit instalasi dengan skala lebih besar
sebagai model percontohan di industri.
Kegiatan dilaksanakan di industri kertas yang
memproduksi kertas dari bahan baku kertas
bekas yang berlokasi di Jawa Barat. Laporan
ini menyampaikan hasil kinerja pengoperasian
unit instalasi digestasi anaerobik lumpur
biologi dalam memproduksi biogas. Dengan
keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari
hasil aplikasi ini diharapkan akan mendorong

para
industri
mengaplikasikannya.

kertas

untuk

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilakukan
di industri
kertas di daerah Jawa Barat. Gambar 1
menunjukkan sumber lumpur biologi
IPAL atau Wasting Activated Sludge
(WAS) yang digunakan pada percobaan ini
berasal dari secondary clarifier pada
sistem pengolahan air limbah pabrik
kertas. Ruang lingkup percobaan meliputi
pengadaan starter biomasa mikroba;
karakterisasi lumpur IPAL biologi industri
kertas; pelaksanaan percobaan yang terdiri
dari 3 tahap yaitu aklimatisasi biomasa
mikroba anaerobik, peningkatan beban
organik dan stabilitas proses.
Bahan dan Peralatan
Lumpur IPAL biologi diperoleh dari
secondary clarifier sistem pengolahan air
limbah. Biomasa bakteri asidogen diperoleh
dari rumen sapi di Bogor, sedangkan biomasa
bakteri metanogen diperoleh dari reaktor
anaerobik pada sistem pengolahan air limbah
pabrik kertas di Serang. Bahan kimia yang
digunakan terdiri dari Ca-karbonat untuk pH
buffer, H2SO4 untuk mengatur pH dan larutan
nutrisi asam posfat dan urea serta mikro
nutrient FeCl3.

Gambar 1. Sumber Lumpur IPAL Biologi
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Instalasi digestasi anaerobik terdiri dari 2
reaktor utama yaitu reaktor asidifikasi dan
reaktor metanasi dilengkapi dengan bak-bak
penampung, bak pengendap dan sistem
distribusi fluida serta peralatan lain yang
dibutuhkan. Diagram alir digestasi anaerobik
dapat dilihat pada Gambar 2. Konfigurasi
digestasi anaerobik terdiri dari continously
stirred tank with solid recycle (contact
process) yang umum disingkat CSTR/SR dan
konfigurasi reaktor metanogenik
Upflow
Anaerobic Sludge blanket (UASB). Reaktor
dibuat dari bahan stainless steel.
Metode Penelitian
-

Karakterisasi Lumpur IPAL Biologi

Lumpur biologi digunakan sebagai umpan
pada reaktor asidifikasi. Sebelum digunakan,
dilakukan
karakterisasi
yang
meliputi
beberapa parameter yaitu pH; kadar abu, total
solids (TS); Total Volatile Solids (TVS);
BOD; COD; Ca; Mg; Pb; Ni; Cr; Cd; Ni; Cu.
Pengujian
dilakukan
di
Laboratorium
Lingkungan Balai Besar Pulp dan Kertas.
Metoda uji parameter-parameter tersebut
mengacu pada SNI 2009 dan APHA Standard
method 2005.

-

Penyediaan Biomasa Mikroba
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Biomasa mikroba yang diperlukan pada
proses asidifikasi adalah biomasa mikroba
asidifikasi dan biomasa mikroba metanasi.
Biomasa mikroba asidifikasi diperoleh dari
rumen sapi yang dibuat atas kerjasama dengan
PT SWEN Bogor. Sedangkan biomasa
mikroba metanasi diperoleh dari PT IKPP
Serang. Jumlah mikroba asidifikasi dan
metanasi dipersiapkan masing – masing
sebanyak 1,5 m3 dasar MLSS 0,5 – 1%.
-

Rancangan percobaan

Percobaan operasional Instalasi Digestasi
Anaerobik dilakukan dalam 4 tahap yaitu
tahap pengisian reaktor; tahap aklimatisasi
biomasa mikroba; dan tahap peningkaan beban
organik serta tahap stabilisasi (steady state).
Secara keseluruhan percobaan operasional
instalasi digestasi anaerobik ini dilakukan
terhadap lumpur biologi dengan kadar padatan
total (TS) berkisar 0,88% - 1,12 % dengan
cara pengaturan debit umpan pada masingmasing reaktor yang diawali pada debit
asidifikasi 0,75 m3/hari atau 500 mL/menit
meningkat secara bertahap sampai debit 3
m3/hari atau 2000 mL/menit, atau beban
organik 2,63 sampai 8,28 g VS/ m3.hari (Tabel
1). Bahan kimia yang ditambahkan pada
percobaan ini adalah NaCO3 sebagai pH
buffer, asam posfat dan urea sebagai nutrisi
dan FeCl3 sebagai mikronutrisi dan flokulan.

Gambar 2. Diagram air instalasi digestasi anaerobik
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pengendap) + asam asetat 0,3% v/v sampai
penuh (± 4,25m3). Campuran starter mikroba +
(supenatan + asam asetat) dalam reaktor
UASB dikondisikan pada pH netral (pH 7,0)
dengan menambahkan larutan Na2CO3,
kemudian dibiarkan dalam kondisi batch
selama 6 hari hingga dilaksanakan proses
kontinyu.

a. Tahap Pengisian Reaktor
Operasional instalasi digestasi anaerobik
diawali dengan pengisian reaktor asidifikasi
dan reaktor metanasi. Pengisian awal
dilakukan dengan memasukkan starter
mikroba sebanyak 1,2 m3 atau 30% v/v dan
campuran lumpur biologi (0,88% - 1,12 %)
dengan larutan molase 1% (1:3) v/v ke dalam
reaktor CSTR dan tanki pengendap sampai
penuh (± 2,8 m3). Campuran larutan tersebut
dikondisikan pada pH 5,5 dengan asam asetat
0,3%, suhu lingkungan dan dilakukan
pengadukan pada putaran agitator 40 RPM.
Pada sistem ini dilengkapi pompa untuk
mensirkulasi lumpur dari tanki pengendap ke
reaktor CSTR, kemudian campuran dibiarkan
bereaksi dalam kondisi batch selama 5 hari.
Setelah proses berlangsung dalam kondisi
batch selama 5 hari, kemudian campuran
lumpur TS (0,88% - 1,12 %) + molase 1% (1
:1) v/v dialirkan dengan pompa pada debit
0,75 m3/hari (0,5 L/menit) ke dalam reaktor
CSTR secara kontinyu selama 4 hari.
Supenatan dari overflow tanki pengendap
ditampung untuk umpan pengisian ke reaktor
UASB.
Pengisian
awal
reaktor
metanasi
dilakukan dengan cara memasukkan starter
mikroba ke reaktor UASB sebanyak 0,75 m3
atau 15% v/v dan campuran supenatan
(overflow tanki pengendap) + asam asetat
0,3% v/v sampai penuh (± 4,25m3). Campuran
starter mikroba + (supenatan + asam asetat)
dalam reaktor UASB dikondisikan pada pH
netral (pH 7,0) dengan menambahkan larutan
Na2CO3, kemudian dibiarkan dalam kondisi
batch selama 6 hari hingga dilaksanakan
proses kontinyu.
Pengisian awal reaktor metanasi dilakukan
dengan cara memasukkan starter mikroba ke
reaktor UASB sebanyak 0,75 m3 atau 15% v/v
dan campuran supenatan (overflow tanki

b. Tahap Aklimatisasi
Tahap
aklimatisasi
adalah
tahap
penyesuaian biomasa mikroba anaerobik
dengan umpan lumpur biologi industri kertas
PT Papertech, dengan cara memberi umpan
yang memiliki senyawa organik sederhana
(molase 1%) ditambah limbah lumpur biologi
(0,88% - 1,12 %) dengan komposisi limbah
meningkat secara bertahap, pada debit yang
sama yaitu 0,75 m3/hari atau 0,5 L/menit.
Supernatan dari proses asidifikasi ditampung
untuk digunakan sebagai umpan pada reaktor
metanasi. pH lumpur biologi sebagai umpan
reaktor asidifikasi diatur pada pH 5,5,
sedangkan pH supenatan sebagai umpan
metanasi diatur pada pH 6,5 – 7,0. Komposisi
umpan masing-masing reaktor dapat dilihat
pada Tabel 2.

c. Tahap Peningkatan Beban Organik
Tahap variasi beban organik bertujuan
untuk memperoleh kondisi beban tinggi proses
digestasi anaerobik secara bertahap, baik
dalam reaktor asidifikasi maupun metanasi.
Variasi beban organik dilakukan dengan cara
mengatur debit umpan masing-masing proses
dalam reaktor asidifikasi dan reaktor metanasi
dinaikkan secara bertahap. Peningkatan
dengan waktu retensi makin singkat. Variasi
beban organik pada masing-masing reaktor
dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Beban Organik pada Proses Asidifikasi
Q
Tahapan
1. Aklimatisasi
2. Peningkatan Beban

3. Statibilisasi proses

(mL/menit)
500
1000
1500
2000
2000

(m3/hari)
0,72
1,44
2,16
2,88
2,88

Beban organik
(g VS/m3.hari)
2,63
4,14
6,21
8,28
8,28
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Tabel 2. Komposisi Umpan pada Reaktor
Reaktor
Asidifikasi

Metanasi

Komposisi umpan, % v/v
molase 1%
Supenatan proses
asidifikasi, pH 7
50
25
10
50
75
90
100

lumpur biologi,
(0,88% - 1,12 %)
50
75
90
100
-

asam asetat 0,3%
50
25
10
-

Tabel 3. Variasi Beban Organik pada Reaktor
Reaktor

Waktu tinggal (hari)

Debit (L/menit)

Lama proses (hari)

Asidifikasi

4
3
2
1
8
6
4
3
2

0,5
0,7
1,0
2,1
0,5
0,58
0,87
1,2
1,7

12
12
14
± 30
8
8
10
14
± 30

Metanasi

-

Parameter Pengamatan
Pengamatan dan pemantauan proses
dilakukan secara intensif dan periodik dengan
mengukur beberapa parameter sebagai
indikator
kinerja
proses.
Parameter
pengamatan dan lokasi pengambilan contoh
adalah sebagai berikut :
a. Pada proses asidifikasi, pengambilan
contoh dan parameter uji dilakukan pada
umpan (pH, VFA, TS dan TS) , efluen
(pH, VFA), lumpur sisa proses digestasi
(unsur makro-mikro nutrien) dan biomassa
mikroba
dalam reaktor
asidifikasi
(MLSS).
b. Pada proses metanasi, pengambilan contoh
dan parameter uji dilakukan pada tanki
penampung biogas (flow dan komposisi
biogas), inlet metanasi (pH; CODt; CODf),
efluen metanasi (pH; CODt; CODf) dan
biomassa mikroba dalam reaktor metanasi
(MLSS)
Cara
pengambilan
contoh
dan
pengawetan untuk masing-masing parameter
dilakukan menurut SNI tahun 2009.
Pelaksanaan analisis pH dilakukan langsung di
lapangan analisis parameter VFA, COD,
MLSS,
NH3,
sulfida
dilakukan
di
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Laboratorium lingkungan BBPK-Bandung;
analisis komposisi biogas dilakukan dengan
GC di Laboratorium Teknik Kimia – ITB
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik lumpur IPAL biologi industri
kertas
Sistem pengolahan air limbah industri
kertas, umumnya dilengkapi dengan sistem
biologi proses activated sludge. Untuk
menjaga stabilitas prosesnya, maka dilakukan
pengeluaran Waste Activated Sludge (WAS)
atau lumpur biologi secara kontinyu.
Karakteristik lumpur biologi yang digunakan
dalam percobaan ini adalah kadar padatan (TS)
sangat rendah sekitar 0,53% – 1,1% dengan
pH netral sekitar 7,20 – 7,32 dan komponen
utamanya adalah senyawa organik yang
diketahui dari kadar abu yang sangat rendah
yaitu hanya 0,77% - 2,38% (Tabel 4). Sludge
dari IPAL proses biologi umumnya
merupakan limbah yang bersifat voluminous
dengan komponen utama biomasa sel mikroba
yang mengandung protein: 22-52%, lignin: 2058%; karbohidrat: 0-23%; lipid: 2-10% dan
selulosa: 2-8% (Rina dkk., 2012).
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Tabel 4. Karakteristik Lumpur IPAL biologi Industri Kertas

Rasio BOD terhadap CODt sekisar (1 : 3)
– (1 : 2,2) yang artinya bahan organik yang
terkandung didalamnya didominasi oleh
organik
sederhana.
Lumpur
biologi
mengandung logam Ni, Cr, Zn, Cu yang
cukup rendah dan dapat berfungsi sebagai
mikronutrisi, selain itu juga mengandung Ca
dan Mg yang dapat berfungsi sebagai
makronutrisi dalam proses digestasi anaerobik,
sedangkan kandungan Pb dan Cd sangat
rendah jauh di bawah baku mutu KEPDAL
03/1995.
Logam berat dapat bersifat
stimulator atau inhibitor tergantung dari
konsentrasi logam, bentuk kimia logam dan
kondisi proses seperti pH dan potensial redoks
(Chen dkk., 2008). Umumnya bakteri
asidogenik lebih resisten terhadap logam berat
dibandingkan bakteri metanogenik (Chen dkk.,
2008).
Hasil Uji Coba Percobaan Operasional
Instalasi Digestasi Anaerobik
1. Proses Asidogenesis
Proses
asidogenesis
merupakan
penguraian bahan organik melalui pemecahan
sel mikroba yang merupakan komponen
terbesar dalam limbah lumpur biologi.
Pecahnya sel mikroba tersebut menyebabkan
lepasnya bahan organik dari sel dan terurai
menjadi lebih sederhana yang merupakan

substrat bagi mikroba asidogenesis. Terurainya
bahan organik tersebut dapat tampak dari
meningkatnya parameter VFA, COD terlarut
dan menurunnya kadar TS yang terkandung
dalam supernatan, serta ditunjukkan pula dari
parameter pH yang cenderung menurun.
Proses asidogenesis dioperasikan dengan
aliran umpan diatur sesuai dengan perlakuan
waktu retensi yang ditetapkan mulai dari awal
4 hari kemudian diturunkan bertahap 3 hari, 2
hari sampai mencapai 1 hari. Keluaran hasil
proses asidifikasi berupa cairan yang banyak
mengandung VFA. Karakteristik cairan
keluaran
proses
asidifikasi
tersebut
mengandung COD total berkisar antara
3020 mg/L – 8641 mg/l dengan nilai rata-rata
6796 mg/Ldan COD filtrate berkisar antara
27 mg/L – 6418 mg/L dengan nilai rata-rata
5095 mg/L, TSS berkisar antara 165 mg/L –
420 mg/L dengan nilai rata-rata 236 mg/L, dan
pH sekitar 6 – 7.
Dalam reaktor asidifikasi CSTR terjadi
proses hidrolisa oleh aktivitas bakteri
hidrolitik dan proses fermentasi dalam kondisi
anaerobik oleh bakteri asidogenik. Hasil
biokonversi dari bahan bahan organik yang
terkandung dalam lumpur terutama adalah
asam asam organik yang diiuti oleh pelepasan
gas gas seperti H2, H2S, CO2 dan NH3 yang
pada akhirnya dapat diindikasikan dari
perubahan nilai pH cairan/ supernatan hasil
keluaran reaktor CSTR.
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Gambar 3 menunjukkan kurva pH
supernatan (outlet) meningkat cukup tajam
berkisar pada pH 6,5-7,5 dibandingkan
inletnya yang berada pada pH 5,5-6,0. Dengan
terjadinya kenaikan pH ini mengindikasikan
terbentuknya amoniak cukup tinggi dan lebih
dominan dibandingkan pembentukan asam
organik. Amoniak yang terbentuk ini berasal
dari hasil penguraian senyawa amino (protein)
yang merupakan komponen substrat yang
dominan terkandung dalam lumpur IPAL
biologi (Monnet, 2003). Tingginya pelepasan
amonia
dari
hasil
biodegradasi
ini
menunjukkan pula tingginya kandungan
nutrisi nitrogen yang berasal dari lumpur yang
terbawa dari IPAL. Hasil analisis amoniak
pada umpan proses asidifikasi dan hasil
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olahannya dapat dilihat pada Tabel 5. Amoniak
termasuk senyawa inhibitor yang umum
terdapat pada digestasi anaerobik (Chen dkk.,
2008). Menurut Suryawanshi dkk. (2013),
toksisitas amonia dimulai dari 1.500 mg / L
dan benar-benar beracun pada konsentrasi
3.000 mg / L.
Terbentuknya VFA sebagai hasil dari
biokonversi dalam proses asidogenesis dapat
diketahui dari meningkatnya kadar VFA pada
keluaran asidifikasi yang berupa cairan filtrat
atau supernatan. Pengoperasian reaktor CSTR
dengan variasi beban meningkat dari 2,4 g
VS/m3.hari ke 5,6 g VS/m3.hari menghasilkan
VFA yang berfluktuasi pada kisaran 8,36 mg
VFA/ g VS.hari – 51,51 mg VFA/ g VS.hari.

Gambar 3. pH pada Proses Asidifikasi dalam Reaktor CSTR/SR
Tabel 5. Data Analisis Amoniak pada Proses Asidifikasi
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Hari ke

In Asidfikasi

Out asidifikasi

9
15
50
60
64

32,2
25,2
25,2
30,57
23,2

75,74
84,10
93,03
54,22
53,39

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Amoniak dalam proses
anaerobik
< 200 mg/L dan
< pH 8
(pengendalian pH dapat
mengurangi toksik NH3)
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Produksi VFA cenderung menurun sejalan
dengan meningkatnya beban organik (Gambar
4). Hal tersebut terjadi karena singkatnya
waktu yang diberikan terhadap operasional
masing-masing beban organik. Idealnya
peningkatan beban dilakukan setelah produksi
VFA kembali relatif sama dengan produksi
pada beban sebelumnya. Pada Gambar 4
tampak bahwa dengan kenaikan beban dari
2,4 g VS/m3.hari menjadi 5,6 g VS/m3.hari
secara bertahap telah menurunkan laju
pembentukan VFA. Penurunan VFA tersebut,
sejalan dengan perlakuan mempersingkat
waktu retensi, yang berarti memperbesar debit
umpan masuk limbah lumpur biologi, maka
laju beban organik sebagai kondisi proses
asidifikasi menjadi makin besar. Pada
umumnya konsekuensi dari operasi pada
beban tinggi adalah akan menurunnya efisiensi
proses bila tidak diimbangi dengan
meningkatnya aktivitas mikroba pada sistem
tersebut. Namun pada proses kontinyu, makin
lama waktu operasi akan makin teraklimatisasi
kehidupan
mikroba,
sehingga
laju
pembentukan VFA menjadi stabil. Pada
pengoperasian reaktor dengan waktu retensi 1
hari yang berlangsung pada beban 5,6 g VS/
m3.hari menghasilkan VFA rata-rata masih
rendah yaitu sekitar 8,36 – 30,59 mg/g VS.hari
dengan nilai rata-rata 17,3 mg/g VS.hari.
Atas dasar data tersebut,
pengoperasian
reaktor asidifikasi pada waktu retensi 1 hari
masih memerlukan waktu lebih lama untuk
mencapai kadar VFA yang sama dengan pada
beban rendah
(4,3 g VS/ m3.hari) yaitu
rata-rata 35,33 (35,28 – 35,39) mg/ g VS.hari.
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Lain halnya dengan VFA yang terbentuk pada
tahap aklimatisasi menunjukkan nilai ratarata cukup tinggi yaitu 46,6 (44,14 – 51,51)
mg/g VS.hari, disebabkan adanya penambahan
asetat 0,3% untuk adaptasi mikroba asidogenik
terhadap umpan lumpur IPAL biologi.
Hasil percobaan yang dilakukan oleh
Assadi, 2008 menjelaskan bahwa terbentuknya
VFA pada proses asidifikasi lumpur rata-rata
18 mg VFA/g VS. hari dan menurut Yunqin
dkk. (2009) adalah 36 – 62 mg VFA/g
VS.hari. Membandingkan dengan data
produksi VFA hasil penelitian Asaadi (2008)
dan Yunqin dkk. (2009)tersebut, menunjukkan
bahwa sampai beban 4,3 g VS/m3.hari
menghasilkan VFA yang masuk dalam kisaran
VFA hasil penelitian Yu dkk. (2001) dan lebih
tinggi dari hasil penelitian Asaadi (2008).
Namun pada beban 5,6
g VS/m3.hari
menunjukkan produksi VFA yang masih
rendah dan lebih rendah dari penelitian
Asaadi, 2008. Untuk dapat meningkatkan
produksi VFA memerlukan waktu lebih lama,
karena
operasional
reaktor
kontinyu
dibandingkan reaktor batch adalah makin lama
perioda
pengoperasian,
akan
makin
teraklimatisasi kehidupan mikroba yang
akhirnya berpengaruh kepada aktivitas dan
stabilitas proses. Kinerja proses asidifikasi
dapat ditingkatkan lagi apabila fluktuasi kadar
padatan (TS) lumpur dan debit aliran dapat
diminimalisasikan. Selain itu pengkondisian
reaktor pada suhu thermofilik (50 – 55oC)
dapat meningkatkan laju reaksi proses
hidrolisis-asidifikasi sehingga pembentukan
VFA menjadi meningkat.

Gambar 4. VFA Hasil Proses Asidifikasi Lumpur Biologi dalam Reaktor CSTR/SR
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Proses asidifikasi, selain menghasilkan
filtrate yang mengandung VFA dengan
konsentrasi tinggi, juga menghasilkan residu
lumpur sisa proses asidifikasi. Residu lumpur
tersebut mengandung komponen-komponen
yang sesuai dengan persyaratan pupuk organik
dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah Industri
menurut KEMENTAN No. 11/2011. Hasil
analisis residu sisa proses asidifikasi dapat
dilihat pada Tabel 6.
Berdasarkan data analisis tersebut,
menunjukkan bahwa kadar air residu sisa
lumpur sangat tinggi jauh diatas persyaratan
baku mutu pupuk organik. Tingginya kadar air
tersebut menyebabkan komponen komponen
unsur hara makro dan C-organik menjadi
rendah . Dengan perlakuan pemekatan dan
penghilangan air untuk mencapai kadar
padatan minimal 75%, diperkirakan residu sisa
lumpur tersebut berpotensi untuk dijadikan
pupuk organik. Perkiraan kualitas pupuk
organik
setelah
mengalami
perlakuan
pemekatan dan penghilangan air untuk
mencapai kadar air 25% adalah
Corganik = 21,6%; Jumlah hara makro N-total,
P2O5, K2O = 4,49% dimana nilai-nilai tersebut
masuk dalam persyaratan pupuk organik.
Namun bila ditinjau dari kandungan Fe total
yang cukup tinggi, diperkirakan perlakuan
pemekatan dan penghilangan air dapat

menyebabkan konsentrasi Fe total menjadi
lebih tinggi di atas 9.000 mg/L yaitu 9.169
mg/L. Tingginya Fe total bukan berasal dari
proses industri kertas tetapi dari perlakuan
penambahan FeCl3 pada proses digestasi
anaerobik.
Penambahan FeCl3 ini hanya diperlukan
bila kondisi termofilik pada reaktor asidifikasi
tidak dapat terpenuhi. Fungsi utama
penambahan FeCl3 adalah sebagai flokulan
agar sifat lumpur biomasa tidak terflotasi dan
terbawa bersama aliran supenatan masuk ke
reaktor metanasi.
2. Proses Metanasi
Proses kontinyu metanasi merupakan
proses lanjutan dari proses asidifikasi dengan
umpan cairan filtrat atau supernatan hasil
proses asidifikasi. Ujicoba aplikasi proses
metanasi dilakukan di dalam reaktor UASB
kapasitas 5 m3. Tipe reaktor anaerobik UASB
ini banyak digunakan untuk mengolah air
limbah beban organik tinggi pada industri pulp
dan kertas (Lise dkk., 2008). Keberhasilan
proses metanogenesis tergantung pada
aktivitas mikroba metanogenesis dalam
merubah asam asetat menjadi gas CH4 dan gas
CO2 (Solera dkk., 2002).

Tabel 6. Unsur Hara dalam Residu Sisa Lumpur Digestasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parameter
pH H2O
Kadar air
C-organik
C/N
N-total
P2O5
K 2O
Hara makro
(N+P2O5+K2O)
Na
Cl
Fe
Mn
Cu
Zn
Pb

Satuan

Nilai Uji

Persyaratan Pupuk
Organik *)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

6,85
72,89
7,40
10
0,77
0,60
0,20
1,57
0,03
0,09
3145
211
19
45
14,43

4–9
15 – 25
min 15
15 – 25
min 4
maks 2000
maks 5000
maks 9000
maks 5000
maks 5000
maks 5000
maks 50

Ket. : Uji di lakukan Laboratorium Hortikultur Lembang, 2013
*) menurut PERMENTAN No 11/2011
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Umpan yang diperoleh dari supernatan
hasil proses diberi perlakuan untuk mengatur
pH pada kisaran pH 7,0 – 7,2 dengan cara
menambahkan NaOH dan Na karbonat. Cairan
umpan untuk proses metanasi tersebut
dialirkan ke dalam reaktor UASB dengan
pompa sesuai dengan perlakuan waktu retensi
yang ditetapkan mulai dari awal 8 hari
kemudian diturunkan bertahap 4 hari, 3 hari
sampai mencapai 2,5 hari. Jumlah biomassa
mikroba dalam reaktor UASB adalah 15% v/v
dengan VS sekitar 1%. Proses metanasi
merupakan proses penguraian asam organik
volatile (VFA) yang berupa asam asetat
menjadi gas metana dan CO2 oleh bakteri
anaerobik obligat.
Pada tahap start-up, kedalam reaktor
UASB dimasukkan biomassa mikroba
metanogenik sebanyak 15% V/V atau 0,75 m3.
Umpan yang digunakan adalah supernatan dari
hasil proses asidogenesis yang telah
ditampung terlebih dahulu di dalam tangki
umpan reaktor UASB dan dinetralkan pH nya
pada kisaran 7,0 – 7,2. Karakteristik umpan
proses metanasi adalah pH rata-rata 6,98 (6,31
– 7,14), COD terlarut rata-rata 1129 ( 2433 828) mg/L.
Ke dalam umpan tersebut
ditambahkan NaHCO3 konsentrasi 20%
sebanyak 0,2 – 1,0 liter per m3 umpan yang
berfungsi sebagai buffer untuk mencegah
terjadinya perubahan pH yang rendah.
Makronutrisi sebagai sumber P dari H3PO4
ditambahkan ke dalam umpan sebanyak 300
mL/m3 atau berdasarkan perbandingan
COD : P = 350 : 1.
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Pada proses metanogenesis ini, VFA
yang terbentuk pada tahap asidogenesis
khususnya asam asetat akan diurai menjadi gas
metan (CH4) dan CO2 oleh bakteri
metanogenik pada kondisi anaerobik obligat.
Keberhasilan proses metanogenesis dapat
diketahui dari tereduksinya COD terlarut dan
tingginya gas metan yang dihasilkan.
Pengoperasian reaktor UASB pada tahap awal
dilakukan berdasarkan data kondisi optimum
dari hasil percobaan proses kontinyu skala
Laboratorium yang telah dilakukan pada tahun
2010 yaitu dengan waktu retensi 10 hari. Pada
waktu retensi tersebut umpan reaktor UASB
dialirkan 350 ml/menit dengan pompa yang
yang berarti hanya 8 hari waktu retensi.
Pengoperasian reaktor UASB dilakukan
dengan waktu retensi awal 10 hari yang
kemudian dipersingkat secara bertahap
menjadi 5 hari, 3 hari sampai 2,5 hari. Gambar
5 menunjukkan perubahan pH umpan dan
effluen proses metanasi.
pH umpan proses metanasi merupakan
keluaran dari proses asidifikasi yang telah
diatur pH nya pada pH optimum. Pada
Gambar 5 tampak pH umpan metanasi ratarata 6,98 (6,31 – 7,14) dan menghasilkan
effluent dengan pH rata-rata 7,5 (7,3 – 7,66).
Adanya sedikit peningkatan pH tersebut
kemungkinan merupakan salah satu indikasi
masih terbentuknya amoniak sebagai sisa hasil
penguraian senyawa asam organik yang
mengandung nitrogen yang berasal dari
lumpur biologi.

Gambar 5. pH pada Proses Metanasi dalam Reaktor UASB
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Percobaan metanasi berlangsung pada
beban organik 0,6 – 2,4 kg CODf/m3.hari
dengan waktu retensi 8 hari dipersingkat
sampai 2,5 hari, dengan lama percobaan
selama 4 bulan. Keberhasilan proses metanasi
dapat diketahui dari terbentuknya biogas
dengan
komponen
utamanya
metana.
Keberhasilan penelitian ini tampak dari kadar
metana yang tinggi (Gambar 5), Walaupun
kadar metana tampak berfluktuasi, namun
cenderung tinggi dengan nilai rata-rata 68,85%
dari kisaran 17,30 – 87,34% pada beban 0,6 –
2,4 kg CODf/m3.hari dan meningkat setelah
proses cenderung stabil pada beban 2,4 kg
CODf/m3.hari dengan nilai rata-rata 67,19%
dari kisaran 36,30 – 84,03% ( Gambar 6).
Kadar metan tersebut masuk dalam
kisarankadar metan yang berasal dari kotoran
ternak yaitu 60 – 70% CH4 (Angelidaki dkk.,
2003), sedangkan menurut Wood (2008),
umumnya kadar metana yang dihasilkan dari
proses digestasi anaerobik berkisar antara 55 –
75%.
Gambar 7 menunjukkan produksi biogas
dan gas metana yang pada tahap aklimatisasi
tinggi, sejalan dengan peningkatan beban dari
0,6 kg CODf/m3.hari ke 2,4 kg CODf/m3.hari
mengalami penurunan, yang kemudian
berangsur angsur meningkat kembali pada
beban 2,4 kg CODf/m3.hari. Produksi gas
metana rata-rata pada beban 0,6 – 2,4 kg
CODf/m3 adalah 47,5 L/hari dengan kisaran
14,4 – 111,3 L/hari, sedangkan pada beban 2,4
kg CODf/m3.hari adalah 66,3 L/hari dengan
kisaran 13,6 – 107,3 L/hari. Meningkatnya
kembali produksi biogas/metana, disebabkan
terjadinya
proses
adaptasi
mikroba
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metanogenik terhadap umpan filtrat proses
asidifikasi (Rina dkk., 2011).
Proses metanasi dalam reaktor UASB
secara-berangsur-angsur dapat meningkatkan
kinerja menjadi lebih baik. Peningkatan
tersebut dapat diketahui juga dari menurunnya
zat pencemar yaitu COD terlarut rata-rata
sebesar 51,2% dari kisaran 12,5 – 83,1%,
dengan konsentrasi efluen CODf rata-rata
210,1 mg/L dari kisaran 112,9 – 583,9 mg dan
COD total rata-rata 375,2 mg/L dari kisaran
238,3 – 740,6 mg/L. Perhitungan biokonversi
gas metana terhadap CODf yang tereduksi dan
VS lumpur IPAL biologi dapat dilihat pada
Gambar 8.
Pada beban 2,4 kg VS/m3.hari, proses
metanasi dalam reaktor UASB menghasilkan
gas metana rata-rata 0,17 L CH4/g CODred dari
kisaran 0,1 – 0,35 L CH4/g CODred. Produksi
gas metana dari proses digestasi anaerobik ini
masih berfluktuasi yaitu sekitar 49 (29 –
100)% dari perhitungan teoritis 0,35 L/g
CODred. Masih rendahnya produksi biogas
tersebut kemungkinan disebabkan oleh
perlakuan lama peningkatan beban per satu
kondisi terlalu singkat, sehingga aktifitas
biomasa mikroba berfluktuasi. Selain itu juga
dapat disebabkan oleh fluktuasinya kualitas
dan kuantitas umpan (feeding). Perhitungan
produksi biogas berdasarkan VS umpan
diperoleh nilai rata-rata 19,06 mL CH4/g VS
dari kisaran 1,19 – 38,52 mLCH4/g VS.
Produksi biogas tersebut masih dapat
ditingkatkan, apabila dilakukan proses
digestasi lumpur dilakukan pada suhu 55oC
akan menghasilkan 50 – 100 mL CH4/g VS
(Bayr, 2013).

Gambar 6. Kadar Metana dalam Biogas Hasil Proses Metanasi
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Gambar 7. Produksi biogas Hasil Proses Metanasi pada Reaktor UASB

Gambar 8. Produksi Metana Hasil Proses Metanasi pada Reaktor UASB
KESIMPULAN
Lumpur IPAL biologi industri kertas PT
Papertech keluaran unit clarifier sebagai WAS
memiliki pH netral (7,20 – 7,32) dan kadar
padatan (TS) rendah sekitar 0,53% – 1,1%
dengan komponen utama adalah senyawa
organik sekitar 97 %. Ratio BOD terhadap
nilai CODt berkisar (1 : 3) – (1 : 2,2) dengan
COD total 3866 – 8917 mg/L dan nilai COD
filtrat sekitar 626 – 948,5 mg/L, dan
mengandung logam-logam berat yang cukup
rendah. Karakteristik limbah lumpur biologi
berpotensi untuk diolah dengan proses
digestasi anaerobik.
Pengolahan limbah lumpur biologi dengan
proses digestasi anaerobik sistem dua tahap
yang menggunakan konfigurasi reaktor CSTR
dan UASB mampu mengubah zat padat
tervolatile menjadi senyawa terlarut yang
kemudian berubah menjadi produk biogas
yang mengandung gas metan cukup tinggi.

Pengaturan
kondisi
operasi
proses
asidogenesis pada pH sekitar pH 5,5-6,0,
sedangkan
kondisi
operasi
proses
metanogenesis pada pH sekitar 6,31 – 7,14
yang masing-masing berlangsung pada suhu
mesofilik sekitar 24 – 29oC. Pada
pengoperasian reaktor asidifikasi CSTR
dengan waktu retensi 1 hari dan beban organic
5,6 g VS/m3.hari dapat menghasilkan VFA
rata-rata 17,3 mg/g VS.hari dari kisaran 8,36 –
30,59 mg/g VS.hari
Pada beban organik 2,4 g COD/m3.hari
dan waktu retensi 2,5 hari, proses metanasi
dalam reaktor UASB dapat menghasilkan
biogas rata-rata 66,3 L/hari dengan kadar
metana rata-rata 67,19%. Gas metana yang
terbentuk rata-rata 0,17 L CH4/g CODred atau
19,06 mL CH4/g VS. Selain itu proses
metanasi dapat menurunkan CODf rata-rata
51,2%, dengan konsentrasi efluen CODf ratarata 210,1 mg/L dan COD total rata-rata 375,2
mg/L.
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THE PROPERTIES OF SEMIMECHANICAL PULP OF GERONGGANG WOOD
ABSTRACT
Geronggang is a type of hardwood that grows in peat swamps and potential as pulp raw
material, is reviewed of the properties and density of geronggang wood (0.35 to 0.52), it can be
processed into semi-mechanical pulp. Pulping of geronggang wood has been done using soda process
(NaOH: 6.8, 10%), followed by bleaching using peroxide. The results showed that the variation in the
percentage of NaOH and variations of DBH (10, 15 and 20 cm) and their interactions to affect the
processing properties and the physical properties of the pulp such as tensile index and burst index,
except for tear index pulp. Pulp obtained from geronggang produce yield 77.86%, brightness 53.17%,
tensile index 33.22 Nm/g, burst index 1.90 kPam/g, tear index 3.85 Nm2/kg, and folding endurance of
about 10,07 times.
Keywords: geronggang, semimechanical pulp, pulp properties
ABSTRAK
Geronggang adalah jenis hardwood, yang tumbuh di rawa gambut dan berpotensi sebagai bahan
baku pulp, ditinjau dari sifat kayu geronggang dan berat jenisnya (0,35 - 0,52),geronggang dapat
diolah menjadi pulp semimekanis. Pembuatan pulp dilakukan menggunakan bahan kimia pemasak
NaOH (6, 8, 10%) dan dilanjutkan dengan proses pemutihan menggunakan peroksida. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variasi persentase NaOH dan variasi diameter setinggi dada/dbh (10,15 dan 20
cm) serta interaksinya, memberikan pengaruh terhadap sifat pengolahan dan sifat fisik pulp seperti
indeks tarik dan indeks retak, kecuali terhadap indeks sobek pulp. Pulp geronggang yang diperoleh
menghasilkan rendemen 77,86 %, brightness 53,17 %, indeks tarik 33,22 Nm/g, indeks retak 1,90
kPam/g, indeks sobek 3,85 Nm2/kg, dan ketahanan lipat sekitar 10,07 kali.
Kata kunci : geronggang, pulp semimekanis, sifat pulp

PENDAHULUAN
Semenjak tahun 1970-an pengolahan pulp
mekanis dan semimekanis sudah mulai
diterapkan, walaupun kenyataannya saat ini
pengolahan pulp kayu lebih banyak secara
kimia
(90%),
untuk
memaksimalkan
kekuatan/sifat fisik pulp. Upaya pemenuhan
10% dari total kebutuhan pulp dunia, tidak
menutup kemungkinan pengembangannya
melalui pulp mekanis/semimekanis, yang akan
menghasilkan rendemen lebih tinggi agar

penggunaan bahan baku lebih sedikit, biaya
produksi rendah, ramah lingkungan serta
beberapa kualitas spesifik seperti opasitas
tinggi dan sifat cetak yang baik.
Semakin pentingnya penggilingan pulp
mekanis, maka rancang bangun penggiling
telah dipelajari secara intensif dan makin lama
makin canggih baik ukuran dan kapasitas
penggiling menjadi sangat besar.Adapun
negara yang mengembangkan pulp mekanis
seperti Amerika Utara, Skandivania, Jepang,
Afrika Selatan, Jerman Barat dengan
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menggunakan pinus sebagai sumber serat
(Cullicut dkk. 1981 dalam Fengel dan
Wegener, 1995).
Indonesia
kaya
akan
kayudaun
(hardwood)
dengan
berbagai
jenis
yangberkisar antara 400 jenis. Untuk itu perlu
dikaji jeniskayu yang cocok sebagai bahan
baku pulp terutama kayu lokal sepertidi daerah
Riau yang memiliki peluang karena terdapat 2
(dua) industri pulp terbesar di Indonesia. Salah
satu jenis kayu geronggang (Cratoxylon
arborescens) merupakan tumbuhan pionir di
lahan gambut. Sehingga kayu ini merupakan
peluang pengganti Acacia crassicarpa dengan
tingkat kerobohannya yang cukup tinggi. Berat
jenis kayu geronggang berkisar antara 0,350,52 dengan kualitas serat masuk dalam
kelompok I-II (Suhartati, 2012) sehingga dapat
diolah menjadi pulp semimekanik dalam
upaya peningkatan rendemen.
Geronggang termasuk ke dalam famili
Gutiferae atau Hyperaceceae. Nama botanis
dari geronggang antara lain Cratoxylon
arbirescens,
Cratopxylum
arborescen,
Cratoxylum cuneatum dan Cratoxylon
glaucumro. Negara sebaran alami geronggang
adalah Brunei, Malaysia dan Indonesia. Di
Indonesia, geronggang tersebar secara alami di
Pulau Sumatera, Jawa, Kalimanatan dan
Sulawesi. Di wilayah sebaran alaminya
tersebut geronggang dikenal dengan nama
geronggang (Indonesia pada umumnya),
geronggang (Brunei), lede (Sumatera Utara),
geronggang
(Kalimantan),
geronggang
(Malaysia) dan Serungan (Sabah).
Geronggang merupakan salah satu jenis
tumbuhan asli hutan rawa gambut. Selain di
rawa gambut jenis ini dapat tumbuh pada tipe
tanah berpasir dan lempung berpasir
(Soerinegara dan Lemmens, 2001). Jenis ini
tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1800 m dpl
dengan tipe iklim A atau B.
Menurut Rinanda dkk. (2012) bahwa
analisa fisika dan kimia dapat dilihat pada
Tabel 1. Pola kandungan selulosa geronggang
semakin besar diameter setinggi dada (dbh)
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pohon geronggang maka semakin tinggi
kandungan selulosa pada titik tertentu dan
kemudian menurun. Sedangkan kandungan
ekstraktifnya termasuk lebih tinggi bila
dibandingkan dengan jenis kayu alternatif lain
misalnya
pada
jabon
(Anthocephalus
cadamba).
Proses mekanis dapat digunakan untuk
pembuatan pulp kayudaun, walaupun lebih
cocok untuk kayu jarum (soft wood). Karena
bila menggunakan kayu daun akan banyak
dihasilkan serat-serat yang rusak dan pulpnya
mengandung zat tepung. Hal ini bila dibentuk
menjadi lembaran kertas, maka sifat
kekuatannya amat lemah. Namun keadaan ini
bisa
diminimalisir
dengan
perlakuan
pendahuluan untuk melunakkan kayu. Dalam
penelitian ini perlakuannya berupa pemasakan
kayu dengan NaOH sebelum pengerjaan
mekanis.
Menurut Siagian (1989) tujuan pemberian
bahan kimia adalah agar serpih mudah
diuraikan menjadi serat-serat individu dengan
adanya aksi kimia pada proses pemasakan,
energi yang dibutuhkan pada proses mekanis
menjadi lebih sedikit. Namun menurut
Pasaribu dan Roliadi (1989) konsumsi bahan
kimia berpengaruh besar terhadap kecepatan
delignifikasi. Bertambahnya konsentrasi bahan
kimia akan mempercepat reaksi dan
meningkatkan
delignifikasi
sehingga
rendemen dan kekuatan pulp akan berkurang.
Sedangkan menurut Karnis (1994) bahwa
efek utama refining adalah pengupasan materil
pada dinding serat, bukan pemutusan serat.
Efek tersebut menjadi penyebab peningkatan
persentase serat panjang pada pulp dengan
adanya peningkatan energi spesifik pada
proses refining.Peningkatan energi spesifik
menyebabkan lebar serat dan tebal serat
berkurang. Proses refining menghasilkan
gumpalan serat dan butiran serat. Pada
umumnya pulp mekanis digunakan untuk
pembuatan kertas yang penggunaannya
permanen seperti katalog, majalah, kertas
dinding, kertas karbon dan kertas koran.

Tabel 1. Hasil Analisis Fisika dan Kimia Kayu Geronggang
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Dbh
geronggang
(cm)

Berat jenis
(gr/cm3)

15-16
19-20
25-26

0,446
0,521
0,460

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Kadar zat ekstraktif dalam larutan
Air
dingin
1,34
1,95
1,84

Air
panas
5,99
5,54
3,01

Alkoholbenzena
2,40
1,33
1,91

NaOH
1% (1:2)
11,38
11,03
11,39

Kadar
lignin
(%)

Kadar
pentosan
(%)

Kadar
selulosa
(%)

30,30
30,01
31,49

15,71
14,15
15,78

52,02
51,71
50,03
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BAHAN DAN METODE

Pengolahan Pulp Semimekanis

A.

Setiap bagian kayu (pangkal, tengah dan
ujung) dibuat serpih dengan ukuran berkisar 2
x 2 x 0,2 cm. Serpih kering dimasukan ke
bejana terbuat dari stainless kemudian
direndam dengan NaOH 6%, 8% dan 10%
dengan perbandingan serpih dan larutan NaOH
1:5. Serpih dalam keadaan panas di refining
menggunakan disk refiner berdiameter 200
mm terbuat dari baja tahan karat beralur.
Penguraian dilakukan 3 ~ 4 kali pengulangan
sampai diperoleh serat mendekati derajat
giling 10 ºSR. Untuk mencapai kriteria
tersebut ditambahkan air panas 60-70oC
sebagai media penggilingan. Penambahan air
panas
dimaksudkan
untuk
membantu
pelunakkan serpih supaya kerja refiner tidak
terlalu berat dan serat tidak banyak terpotong
(Gordon dkk., 1996; Gavelin 1993; Stuart
1996 dalam kartiwa 2008).Kondisi ini
dimodifikasi karena peralatan refiner tidak
mempunyai aliran steam.
Pulp diputihkan dengan menggunakan
peroksida (H2O2) sebanyak 2 tahap.Tahap
pemutihan pertama menggunakan konsentrasi
peroksida (H2O2) 4% dan tahap kedua 2%.
Kemudian
ditentukan
rendemen
dan
Brightness pulp putih. Kemudian dilakukan
penggilingan
supaya
serat
terfibrilasi
menggunakan alat Niagara beater dengan
konsistensi standar digiling sesuai waktu atau
derajat giling yang ditentukan. Pada derajat
giling 300 mL CSF dibuat lembaran dengan
sheetformer berbentuk dengan gramatur 60 ~
65 g/m2. Lembaran pulp dikondisikan sesuai
SNI.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai
Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan
(Riau) dan Balai Besar Pulp dan Kertas
(Bandung).
B.

Bahan dan Peralatan

Bahan baku yang digunakan adalah kayu
geronggang dengan variasi dbh (10, 15 dan 20
cm)yang diperoleh dari Desa Ketan Putih
Kabupaten Bengkalis, wilayah kehutanan
Riau. Bahan kimia yang digunakan
dalampengolahan
pulp
secara
semimekanisadalah natrium hidroksida (NaOH)
6%, 8% dan 10%. Untuk pemutihan pulp
digunakan bahan kimia tanpa klor, yaitu
hidrogen peroksida (H2O2) 4% dan 2%.
Keuntungan penggunaan peroksida adalah
menghasilkan derajat putih tinggi, biaya
produksi hemat, mengantisipasi penurunan
rendemen, warna pulp lebih stabil karena serat
bisa mempertahankan sekitar 1/10 bagian
peroksida yang terpakai (Stanley 1986, Stuart
1996 dalam Kartiwa, 2008).
Sedangkan peralatan yang dibutuhkan
adalah gergaji, chain saw, golok, meteran,
plastik tempat sampel, rotary digester, disk
refiner, defibrator, centrifuge, niagara beater,
canadian standart freeness tester, handsheet
forming machine dan peralatan uji sifat fisik
lembaran pulp.
C.

Prosedur Kerja

Pengambilan Bahan Baku

Pengujian Pulp

Pengambilan
kayu
geronggang
berdasarkan diameter setinggi dada yaitu10,
15 dan 20 cm. Penggunaan faktor dbh selain
disebabkan oleh ketersediaan sampel juga
karena dari studi Myers dkk., 2003 dikatakan
bahwa kayu yang berdiameter kecil disarankan
pengolahan
secara
semimekanis
bila
dibandingkan dengan serbuk gergaji dan log
kayu.Kayu tersebut ditebang 5-10 cm dari
permukaan tanah kemudian diukur panjang
sampai pada diameter 5 cm.

Pengujian dilakukan terhadap rendemen
pulp total, sifat fisik lembaran pulp putih pada
derajat giling 300 mL CSF sesuai dengan SNI
14-0490-1989. Metode pengujian sifat fisik
meliputi indeks sobek menurut SNI 0435-89
(Anonim, 2000a), indeks tarik: SNI 0436-1989
(Anonim, 2000b), indeks retak: SNI 14-14421998 (Anonim, 2000c), derajat putih : SNI
14.0438-1989 (Anonim, 2000d). Diagram alir
pembuatan pulp semi-mekanis dari kayu
geronggang tercantum pada Gambar 1.

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

75

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 2 Oktober 2013

Kayu geronggang
(dbh 10, 15 dan 20 cm)

Pemasakan serpih dengan
larutan NaOH (6, 8, 10%)

Penguraian serat/Refining
dengan air panas 60-70oC
Pulp belum putih

Pemutihan pulp 2 tahap

Pulp putih

Pembentukan lembaran pulp

Gambar 1. Diagram alir pembuatan pulp
semi-mekanis
D. Analisis data
Untuk melihat pengaruh konsentrasi
NaOH, pengaruh dbh geronggang terhadap
rendemen, indeks tarik, indeks retak, indeks
sobek dan derajat putih diolah secara statistik
bila pengaruhnya nyata terhadap respon yang
diamati, dilakukan uji Tukey dengan setiap
perlakuan ada 3 kali ulangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Rendemen
Faktor geronggang merupakan diameter
setinggi dada (dbh), karena hanya ditemui di
hutan alam.Berikut rendemen pulp putih yang
diperoleh dari kayu geronggang dapat dilihat
pada Tabel 2. Diperoleh bahwa rendemen
terendah 73,76% (geronggang berdiameter 15
cm dan perlakuan kondisi 10%) sedangkan
yang tertinggi sebesar 81,99 % (geronggang
berdiameter 10 cm dan perlakuan 6%). Hasil
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analisis sidik ragam menyatakan bahwa faktor
dbh dan konsentrasi NaOH serta interaksi
keduanya berpengaruh sangat nyata (∝= 0,05)
terhadap rendemen pulp putih.
Pada gambar 2 terlihat bahwa semakin
tinggi konsentrasi NaOH maka rendemen yang
dihasilkan semakin sedikit. Keadaan ini sama
dengan jabon bahwa NaOH yang terlalu tinggi
akan ikut mendegradasi lapisan dinding sel
kayu berupa selullosa dan hemiselulosa.
Sedangkan pengaruh diameter maksudnya dbh
adanya fluktuasi rendemen yang dihasilkan.
Tabel 2. Pengaruh dbh dan Konsentrasi
NaOH terhadap Rendemen Pulp Putih
Konsentrasi
NaOH
%

dbh (cm)
10

15

20

6

81,99i

77,54e

80,69h

8

77,67f

77,37d

78,12g

10

77,02c

73,76a

76,6b

Keterangan: Angka-angka pada masing-masing kolom
diikuti dengan huruf kecil yang sama dan baris yang
diikuti dengan huruf kecil kedua yang sama tidak
berbeda nyata dengan uji Tukey

Dari ketiga sampel geronggang dapat
disimpulkan bahwa semakin tinggi diameter
ada
kecendrungan
semakin
kecil
rendemennya.Untuk
menghasilkan
suatu
pernyataan yang ideal diperlukan sampel yang
banyak. Dari semua perlakuan rata-rata
rendemennya sebesar 77,86%. Nilai ini lebih
besar dari jabon dan mangium, karena berat
jenis geronggang lebih tinggi.
B. Brightness
Pola brightness pulp geronggang yaitu
peningkatan NaOH meningkatkan nilai
brightness tetapi untuk diameter berkolerasi
positif terhadap brightness walaupun lignin
cenderung meningkat dengan peningkatan
diameter.Keadaan ini diduga karena komposisi
siringyl lebih banyak bila dibandingkan
dengan guaiacyl dalam komponen lignin.
Karena siringyl lebih mudah terdelignifikasi
bila dibandingkan dengan guaiacyl.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
brightness pulp geronggang tertinggi 54,68 %
pada kondisi perlakuan diameter 15 cm dan
konsentrasi 10% NaOH sedangkan terendah
sebesar 51,23 % pada kondisi perlakuan 15 cm
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dan konsentrasi 6% NaOH. Untuk lebih
jelasnya mengenai brightness pulp geronggang
dapat dilihat pada Tabel 3.
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa faktor diameter, konsentrasi NaOH dan
interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata

(∝=0,05) terhadap brightness geronggang.
Dari Gambar 3 terlihat bahwa brightness
berkolerasi positif terhadap diameter dan
konsentrasi NaOH.
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Gambar 2. Hubungan dbh, Konsentrasi NaOH dengan Rendemen Pulp Putih
Tabel 3. Pengaruh diameter, konsentrasi NaOH terhadap brightness pulp
dbh (cm)
Konsentrasi NaOH
%
10
15
20
6
52.32ab
51.23a
53.35bc
8
52.73abc
52.38ab
53.62bcd
10
54.20cd
54.68d
54.00cd

57
6%

56

Brightness ISO (%)

10%

54.68

55
54

8%

54.20

53.62 54.00
53.35

52.32 52.73

52.38

53
52

51.23

51
50
49
48
47
10
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20

DBH (cm)

Gambar 3. Hubungan Diameter, Konsentrasi NaOH dengan Brightness Pulp
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pada proses penggilingan pulp. Fibrilasi
menyebabkan gugus OH pada serat terbuka
sehingga ikatan hidrogen dapat meningkat.

C. Indeks tarik
Variasi
persentase
NaOH
yang
ditambahkan berbanding lurus terhadap nilai
indeks tarik pulp. Indeks tarik terendah sebesar
25,50 Nm/g (geronggang berdiameter 10
cmdan 6% NaOH) sedangkan yang tertinggi
sebesar 39,27 Nm/g (geronggang berdiameter
20 dan 10% NaOH). Indeks tarik pulp yang
dihasilkan memenuhi persyaratan SNI kertas
koran. Hasil penentuan indeks tarik pulp
geronggang dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil
analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
faktor diameter, konsentrasi NaOH dan
interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata
(∝ =0,05) terhadap indeks tarik.
Bila ditinjau dari segi ikatan antar serat,
kemampuan difusi NaOH pada kayu
geronggang berdiameter besar diketahui
memperbesar peluang pelunakkan serat dan
defiberisasi pada proses perlakuan kimia dan
refining. Hal ini memudahkan fibrilasi serat

D. Indeks Retak
Pada geronggang hubungan diameter
setinggi dada dan konsentrasi NaOH terhadap
indeks retak berkorelasi positif terhadap
indeks retak. Hubungan tersebut dapat dilihat
pada gambar 5. Indeks retak terendah sebesar
1,18 k.Pa/mg (perlakuan diameter 10 cm dan
NaOH 6%) sedangkan yang tertinggi 2,50
k.Pa/g (perlakuan diameter 20 cm dan NaOH
10%). Untuk lebih jelasnya mengenai indeks
retak pulp geronggang dapat dilihat pada
Tabel 5. Hasil analisis sidik ragam
menunjukkan
bahwa
faktor
diameter,
konsentrasi NaOH dan interaksi keduanya
berpengaruh sangat nyata (∝ =0,05) terhadap
indeks retak pulp geronggang.

Tabel 4. Pengaruh Diameter Setinggi Dada (dbh), Konsentrasi NaOH
terhadap Indeks Tarik Lembaran Pulp
dbh (cm)

Konsentrasi NaOH
%

10

15

20

6

25,50a

29,24b

33,59c

8

29,56b

33,95cd

36,35e

10

34,30d

37,22e

39,27f

50.00
6%

8%

Indeks Tarik (Nm/g)

39.27

37.22

40.00
34.30

30.00

10%

29.56

33.95

36.35
33.59

29.24

25.50

20.00
10.00
0.00
10

15
DBH (cm)

20

Gambar 4. Hubungan Diameter Setinggi Dada, Konsentrasi NaOH terhadap Indeks Tarik Pulp
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ragam memperlihatkan bahwa faktor diameter
dan konsentrasi NaOH berpengaruh sangat
nyata (∝ =0,05) terhadap indeks sobek tetapi
interaksi keduanya tidak berbeda nyata. Untuk
melihat hubungan masing-masing paremeter
diameter dan konsentrasi NaOH terhadap
indeks sobek lembaran pulp geronggang dapat
dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.

E. Indeks Sobek
Hasil penelitian indeks sobek pulp
geronggang terendah 2,95 Nm2/kg pada
kombinasi perlakuan diameter 10 cm dengan
6% NaOH sedangkan yang tertinggi sebesar
4,67 Nm2/kg pada perlakuan diameter 20 cm
dengan 10% NaOH. Rata-rata keseluruhan
perlakuan 3,85 Nm2/kg. Hasil analsis sidik

Tabel 5. Pengaruh Diameter Setinggi Dada (Dbh), Konsentrasi Naoh terhadap
Indeks Retak Pulp
dbh (cm)

Konsentrasi NaOH
%

10

15

20

6
8
10

1.18a
1.59b
2.17d

1.60b
1.90c
2.40e

1.83c
1.95cd
2.50e

3.00
6%

Indeks Retak (kPa.m/g)

2.50

10%
2.40

2.50

2.17
1.90

2.00

1.83

1.95

1.60

1.59

1.50

8%

1.18

1.00
0.50
0.00
10

15
DBH (cm)

20

Gambar 5. Hubungan Diameter, Konsentrasi Naoh dengan Indeks Retak Pulp
Tabel 6. Pengaruh Diameter Setinggi Dada (Dbh), Konsentrasi Naoh terhadap Indeks
Sobek Pulp
dbh (cm)

Konsentrasi NaOH
%

10

15

20

6

2,95

3,42

3,80

3,39

8

3,42

3,99

4,33

3,92

10

3,82

4,28

4,67

4,26

Rata-rata

3,40

3,90

4,27

3,85

Rata-rata
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Indeks Sobek (mN.m/g)
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4.00
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3.50
3.00
2.50
2.00
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10

15
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Gambar 6. Hubungan Diameter dengan Indeks Sobek Pulp
5.00

4.26

4.50
Indeks Sobek (mNm/g)

4.00

3.92
3.39

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
6%

8%
Konsentrasi NaOH

10%

Gambar 7. Grafik hubungan konsentrasi NaOH dengan indeks sobek pulp

F. Ketahanan Lipat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
untuk geronggang ketahanan lipat terendah
sebesar 3,00 pada kondisi perlakuan diameter
10 cm dan konsentrasi 6% NaOH sedangkan
ketahanan lipat tertinggi sebesar 14,67 pada
kondisi perlakuan diameter 20 dan konsentrasi
10% NaOH. Hasil analisis sidik ragam
menunjukkan
bahwa
faktor
diameter,
konsentrasi NaOH dan interaksi keduanya
berpengaruh sangat nyata (∝ =0,05) terhadap
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ketahanan lipat lembaran pulp geronggang.
Hubungan diameter, konsnetrasi NaOH
dengan ketahanan lipat dapat dilihat pada
Gambar 8. Terlihat bahwa ada hubungan
positif diameter, konsentrasi NaOH terhadap
ketahanan
lipat
maksudnya
semakin
bertambah diameter dan konsentrasi NaOH
akan meningkatkan ketahanan lipat.
Bila dibandingkan hasil penelitian ini
dengan mangium dan peruntukannya untuk
kertas koran terlihat pada Tabel 8. Tabel 8
merupakan rata-rata semua perlakuan dari
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geronggang. Terlihat bahwa geronggang
memiliki kriteria sebagai bahan pembuat
kertas koran. Dimana sebagian besar
komposisi kertas koran terdiri dari pulp
mekanis dan pulp kimia supaya lembaran
kertas cukup kuat dan tidak mudah putus.
Kondisi ini dapat diatasi dengan menggunakan
pulp hasil proses kimia mekanis. Maksudnya
proses
pencampuran
pulp
dengan
menggunakan mekanis. Menurut Roliadi
(1989) bahwa penggunaan bahan kimia diatas
8% termasuk kedalam pengolahan kimia
mekanis.

Dari hasil penelitian ini dari segi rendemen
geronggang mempunyai peluang besar bila
dibandingkan dengan Acacia mangium.Begitu
pula dari segi indeks tarik dan sobek.
Sedangkan untuk ekaliptus bila diolah secara
semikimia dengan menggunakan larutan
pemasak NaOH dan Na2SO3 memberikan
hasil rendemen, brightness dan opasitas yang
lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis
geronggang dan mangium. Untuk pemakaian
sebagai kertas koran maka diperlukan
perbaikan mengenai gramatur yaitu berat
perluas lembaran pulp, brightness dan
menentukan opasitas cetak.

Tabel 7. Pengaruh dbh, Konsentrasi NaOH terhadap Ketahanan Lipat Pulp
dbh (cm)
Konsentrasi NaOH
%
10
15
20
6
3.00a
10.00c
8.00b
8
9.00bc
10.00c
13.33de
10
10.00c
12.67d
14.67e
18.00

6%

16.00

8%

10%

Ketahanan Lipat

14.00

14.67
13.33

12.67

12.00

10.00

10.00

10.00 10.00

9.00
8.00

8.00
6.00
4.00

3.00

2.00
0.00
10

15

20

DBH (cm)

Gambar 8. Hubungan Diameter, Konsentrasi NaOH dengan Ketahanan Lipat Pulp
Tabel 8. Potensi Pulp Kayu Geronggang sebagai Bahan Baku Kertas
Parameter
Rendemen
Gramatur
Brightness
Indeks Tarik
Indeks Retak
Indeks Sobek
Ketahanan lipat
Opasitas

Satuan

Geronggang

Mangium 1)

Kertas koran 2)

%
77,86
70,82
min (65%)
g/m2
68,28
46,89
45-55
% ISO
53,17
48,98
min. 55
N.m/g
33,22
19,68
min. 23,46
k.Pa.m/g
11,9
2
Nm /kg
3,85
4,17
min. 3,56
10,07
%
91,46
min. 89
Sumber : 1) Hendrik (1998), 2) SNI 14-0091-1987, 3) Kokta dkk. (1993)

Eucalyptus 3)
96
63
1,7
3,4
93
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KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa kayu geronggang dapat dibuat pulp
semi mekanis. Adapun rata-rata sifat pulp
semimekanis kayu geronggang adalah
rendemen 77,86%, brightness 53,17 %, indeks
tarik 33,22 N.m/g, indeks retak 1,90 k.Pa.m/g,
indeks sobek 3,85 Nm2/kg dan ketahanan lipat
10,07 kali. Adapun konsentrasi NaOH,
diameter kayu geronggang dan interaksi
keduanya memberi pengaruh terhadap sifat
pengolahan dan sifat fisik pulp (indeks tarik,
retak, dan ketahanan lipat ), kecuali interaksi
keduanya dengan indeks sobek.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas
diperlukan beberapa penelitian untuk lebih
memahami proses dan memperbaiki kualitas
lembaran pulp yang dihasilkan disarankan
melakukan pengolahan pulp semimekanik
geronggang yang berdiameter 20 cm dengan
perlakuan NaOH 8%, untuk penggunaan
kertas koran perlu dilakukan pengujian
opasitas cetak dan pengurangan gramatur pulp.
Serta peningkatan brightness dengan cara
meningkatkan konsentrasi pemutihan.
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PERBAIKAN FREENESS DAN MUTU KERTAS BEKAS
MENGGUNAKAN CELLULOSE BINDING DOMAIN
DARI ENDOGLUKANASE Egl-II
Rina Masriani*, Taufan Hidayat, Henggar Hardiani
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementrian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
*

email: rina.masriani@gmail.com

FREENESSANDPAPER QUALITY IMPROVEMENT USING
CELLULOSE-BINDING DOMAIN OF ENDOGLUCANASE Egl-II
ABSTRACT
In the phase I, cellulose-binding domain (CBD) of endoglucanase Egl-II was separated from
intact proteins by proteolysis method. Qualitative analysis by electrophoresis showed intact protein
endoglucanase Egl-II has a mass of approximately 57.5 kDa molecule, while the CBD of
endoglucanase Egl-II approximately 21 kD. The yield of the CBD which has been obtained is 59.51%.
In the phase II, endoglucanase Egl-II is reproduced. Crude endoglucanase has total activity of 0.05
U/mL and specific activity of 0.49 U/mg protein. The results of concentrated enzyme by ultrafiltration
method produce the total activity of 2.39 U/mL and specific activity of 2.44 U/mg protein. While
commercial cellulase from Aspergillus niger has specific activity ~0,8 U/mg. CBD is separated by the
same method. CBD produced containing protein content of 0.04 mg / mL and had no total enzyme
activity. The used waste paper is the old corrugated carton of instant noodles packaging. Waste paper
disintegrated using Niagara beater with no load at the consistency of 1.5%. Initial freeness was 490
mL CSF (Canadian Standard freeness). CBD was applied to the waste paper fibers that have been
refined and had a freeness of 200 mL CSF. The dosage of CBD used for waste paper treatments were
0.2 and 0.3 mg CBD/g of oven dried pulp. The result showed this treatment increased the freeness of
fibers 140 mL CSF. CBD also increased the volume of water that is removed from the fibers as much
as 290 mL to 390 mL and 370 mL using the dynamic drainage jar (DDJ) measurement. Cellobiose
assay of waste paper filtrate which has been treated with CBD showed no sugar dissolution, it means
that there was no cellulose degradation.
Keywords: endoglucanase Egl-II, cellulose-binding domain, quality improvement, waste paper.

ABSTRAK
Pada penelitian tahap I, cellulose-binding domain (CBD) dari endoglukanase Egl-II telah
dipisahkan dari protein utuhnya dengan metode proteolisis. Analisis kualitatif secara elektroforesis
menunjukkan, protein utuh endoglukanase Egl-II memiliki massa molekul sekitar 57,5 kD, sedangkan
CBD dari endoglukanase Egl-II sekitar 21 kD. Rendemen CBD yang telah diperoleh adalah 59,51%.
Pada penelitian tahap II, endoglukanase Egl-II diproduksi kembali. Crude endoglukanase memiliki
aktivitas total 0,05 U/mL dan aktivitas spesifik 0,49 U/mg protein. Hasil pemekatan enzim dengan
metode ultrafiltrasi menghasilkan aktivitas total 2,39 U/mL dan aktivitas spesifik 2,44 U/mg protein.
Sementara selulase komersial dari Aspergillus niger memiliki aktivitas spesifik ~0,8 U/mg. CBD
dipisahkan dengan metode yang sama. CBD yang dihasilkan mengandung kadar protein sebesar 0,04
mg/mL dan tidak memiliki aktivitas total enzim. Kertas bekas yang digunakan adalah kotak karton
gelombang bekas kemasan mie instan. Kertas bekas diuraikan dengan menggunakan Niagara beater
tanpa beban pada konsistensi 1,5%. Freeness awal serat kertas bekas adalah 490 mL CSF (Canadian
Standard Freeness).CBD diaplikasikan pada serat kertas bekas yang telah digiling dan memiliki
freeness 200 CSF. Aplikasi CBD pada dosis 0,2 dan 0,3 mg CBD/g kering oven pulp kertas bekas
meningkatkan freeness sebesar 140 mL CSF. CBD juga meningkatkan volume air yang dihilangkan
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dari bubur serat kertas bekas dari 290 mL menjadi 390 mL dan 370 mL pada pengukuran
menggunakan dynamic drainage jar (DDJ). Uji kadar gula selobiosa pada filtrat pulp kertas bekas
yang telah mengalami perlakuan dengan CBD menunjukkan tidak ada gula terlarut, artinya perlakuan
dengan CBD tidak menyebabkan degradasi selulosa menjadi gula-gula terlarut.
Kata kunci : endoglukanase Egl-II, cellulose-binding domain, peningkatan mutu, kertas bekas.

PENDAHULUAN
Penelitian tentang perbaikan mutu kertas
bekas merupakan penelitian yang perlu
dilakukan karena kertas bekas merupakan
sumber bahan baku yang penting saat ini pada
industri kertas baik tingkat nasional maupun
internasional. Beberapa pabrik kertas di
Indonesia, diantaranya PT. Fajar Paper dan PT
Aspec Kumbong, saat ini telah 100%
menggunakan kertas bekas sebagai bahan
baku. Dan menurut Direktorat Jenderal
Industri Agro dan Kimia (2011), kebutuhan
kertas bekas untuk industri kertas nasional
pada tahun 2010 adalah sekitar 6,7 juta ton per
tahun, sekitar 4,3 juta ton dipasok dari
pengumpulan kertas bekas lokal, sisanya
sekitar 2,4 juta ton berasal dari kertas bekas
impor. Kelebihan serat kertas bekas
dibandingkan serat virgin sebagai bahan baku
kertas adalah harga yang jauh lebih murah dan
di dalamnya sudah terkandung bahan kimia
kertas maka penggunaan bahan kimia pada
pembuatan kertas dapat jauh dikurangi.
Peningkatan penggunaan kertas bekas sebagai
bahan baku kertas lebih ramah terhadap
lingkungan karena satu ton pembuatan kertas
dari serat kertas bekas dapat menghemat 25-30
m3 air, 20-30 pohon, sekitar 4000 kWh listrik
dan menurunkan polusi lingkungan karena
hanya sedikit menggunakan bahan kimia jika
dibandingkan pembuatan kertas dari serat
virgin
(Dienes,
2006).
Sedangkan
kelemahannya adalah mutu kertas yang
dihasilkan lebih rendah dan laju penghilangan
airnya lebih lambat jika dibandingkan serat
virgin (Pala, dkk., 2001, Dienes, D., 2006).
Untuk mengatasi masalah tersebut maka pada
penelitian ini digunakan Cellulose Binding
Domain (CBD) pada proses pembuatan kertas
dari bahan baku serat kertas bekas.
CBDyang digunakan pada penelitian ini
adalah CBD dari endoglukanase Egl-II.Hasil
BLAST(P)
endoglukanase
Egl-II
menunjukkan, modular enzim ini tersusun dari
signal peptida (1-29), catalytic domain (48-
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301) dari Glycosyl Hydrolase famili 5 (GH5)
dan substrate binding domain (356-437) dari
Cellulose Binding Module 3 (CBM 3)
(Nurachman
dkk,
2010).CBD
dari
endoglukanase Egl-II dapat dipisahkan dengan
metode proteolisis (Masriani dkk., 2013).
Cellulose-binding domain (CBD) atau
cellulose binding module (CBM) adalah modul
fungsional dari gen carbohydrate-active
enzymeyang
berfungsi
mempromosikan
adsorpsi enzim ke ke kristal selulosa tak larut
(Henrissat dan Davies, 2000; Carrard dkk.
2000). Menurut Tormo dkk. (1996), binding
domain ini adalah domain yang berbeda dari
enzim bebas, terhubung dengan satu atau lebih
katalitik domain.Ada juga CBD yang
merupakan subunit dengan ciri-ciri tersendiri,
yang tergabung dengan domain non katalitik
tambahan yang disebut cellulosome.CBD
mempunyai peran penting dalam memediasi
pengikatan
enzim
selulolitik
atau
mikroorganisme penghasilnya ke permukaan
substrat selulosa, melakukan gangguan non
hidrolitik pada serat selulosa. Tahap ini
merupakan titik inisiasi pada proses degradasi
selulosa (Tormo dkk., 1996). Protein ini akan
mengikat
permukaan
serat,
dengan
memodifikasi permukaan atau sifat antarmuka
dari serat (Henrissat dan Davies, 2000).
Kelebihan dari protein ini dalam memperbaiki
sifat kertas bekas adalah tidak ada degradasi
selulosa terjadi selama proses modifikasi serat.
Prospek Aplikasi Cellulose Binding Domain
(CBD) dalam Perbaikan Mutu Kertas
Bekas
CBD memiliki potensi aplikasi sebagai
aditif dalam industri kertas dan tekstil karena
CBD dapat memodifikasi serat polisakarida
pada kapas, kayu atau kertas (Lemos dkk,
2000; Levy dan Shoseyov, 2002). Menurut
Pala dkk. (2001), perlakuan pulp dengan CBD
meningkatkan laju drainase dan indeks
ketahanan pulp kertas (khususnya indeks tarik
dan indeks retak) yang simultan dibandingkan
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dengan kontrol. Pada dosis yang lebih rendah
(0,4 -1,4 mg protein/g kering oven pulp),
meningkatkan drainase sebesar 14%, 9%
indeks retak dan 7% indeks tarik). Menurut
Machado, dkk. (2009), aplikasi carbohydrate
binding module (CBM3) dari Clostridium
thermocellumscaffolding protein (CipA) pada
pulp E. globulus meningkatkan indeks retak,
indeks tarik, menurunkan permeability dan
tidak ada efek terhadap indeks sobek.
Penentuan Jenis
Digunakan

Kertas

Bekas

Yang

Kertas bekas yang digunakan adalah
kotak karton gelombang bekas (kardus/boks)
dengan kualitas rendah, yaitu kardus kemasan
mie instan. Kardus kemasan mie instan
dibentuk dari karton gelombang muka ganda
atau dinding tunggal (single wall) yang terdiri
dari 2 kertas lainer (L1 dan L2) dan 1 kertas
medium bergelombang (M) dengan gramatur
L1/M/L2 adalah 125GSM/112GSM/125GSM.
Pemilihan bahan baku yang digunakan ini
adalah berdasarkan hasil survey ke beberapa
pabrik boks di Indonesia, yang secara praktis
menggolongkan
kualitas
kotak karton
gelombang berdasarkan penggunaannya. Hal
ini ditentukan karena persyaratan spesifikasi
untuk kotak karton gelombang diantaranya
adalah berat maksimal kotak beserta isinya.
Semakin berat isi kotak karton gelombang
maka diperlukan kotak karton gelombang
dengan kualitas yang semakin tinggi, dan
semakin ringan isi kotak karton gelombang
maka diperlukan kotak karton gelombang
dengan kualitas yang semakin rendah.
Berdasarkan hal tersebut maka penggolongan
kotak karton gelombang dari kualitas tertinggi
ke kualitas terendah adalah sebagai berikut:
1. Kotak karton gelombang untuk kemasan
margarine/tembakau
2. Kotak karton gelombang untuk kemasan oli
3. Kotak karton gelombang untuk kemasan
makanan (coklat)
4. Kotak karton gelombang untuk kemasan
yang bersifat umum
5. Kotak karton gelombang untuk kemasan
mie/makanan ringan
6. Karton gelombang untuk devider/ pemisah
gelas.

BAHAN DAN METODE
Bahan
Endoglukanase Egl-II diekspresi oleh
Bacillus megaterium yang membawa plasmid
PMM1525-egII secara ekstrasel. B. megaterium
ini diperoleh dari Laboratorium Biokimia,
Institut Teknologi Bandung. Cellulase from
Aspergillus niger, (Sigma, Index-No. : 647002-00-3). Bahan-bahan kimia p.a yang terdiri
dari tripton, ekstrak ragi, NaCl, tetrasiklin,
pepton, xilosa, bovine serum albumin,
karboksi metilselulosa, asam dinitrosalisilat,
selobiosa, Bradford reagent, papain dari
papaya latex (Sigma Co. Ltd) dan air destilat.
Polysulfone membrane (PM) dengan ukuran
pori 10 kDa, 30 kDa and 50 kDa. Sampel
kertas bekas yang digunakan adalah kardus
bekas dengan kualitas rendah yang diperoleh
secara acak dari daerah Baleendah dan
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat.
Metode
Produksi, Uji Aktivitas, dan Uji Kadar
Protein Endoglukanase Egl-II
Endoglukanase Egl-II dibuat sesuai
dengan metode produksi menurut Masriani
dan Nurachman (2012); MoBiTec (2008).
Pemekatan
endoglukanase
dilakukan
menggunakan metode ultrafiltrasi (Lestari dkk,
2000; Masriani dkk., 2013). Aktivitas
endoglukanase Egl-II dalam menghidrolisis
karboksi metilselulosa (CMC) ditentukan dari
jumlah gula pereduksi yang dilepas.Kondisi
inkubasi CMC oleh endoglukanase Egl-II
mengacu pada kondisi menurut Masriani dan
Nurachman (2012).Kadar gula pereduksi yang
dilepas ditentukan dengan pereaksi asam
dinitrosalisilat (DNS) menggunakan selobiosa
sebagai standar (Miller, 1957). Masing-masing
pengukuran absorbansi dilakukan tiga kali
(triplo). Satu unit aktivitas endoglukanase EglII didefinisikan sebagai jumlah enzim yang
mampu melepaskan 1 μmol gula pereduksi per
menit pada kondisi reaksi. Aktivitas spesifik
enzim didefinisikan sebagai unit aktivitas per
mg protein. Kadar protein enzim ditentukan
dengan metode Bradford menggunakan bovine
serum albumin (BSA) sebagai standar
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(Bradford, 1976).Masing-masing pengukuran
absorbansi dilakukan tiga kali (triplo).
Digestasi Endoglukanase Egl-II Dan
Pemisahan Cellulose Binding Domain dari
EndoglukanaseEgl-II
dengan
Cara
Ultrafiltrasi
Digestasi endoglukanase Egl-II dilakukan
dengan menggunakan enzim papain. Menurut
Masriani,
dkk.
(2013)
perbandingan
endoglukanase Egl-II/papain yang optimum
adalah 50:1 (w/w), kondisi ini diperoleh
dengan cara mencampurkan larutan papain (1
mg/mL) dan 100 mL crude endoglukanase
Egl-II (0,0533 mg/mL). Campuran diagitasi
selama 4 jam pada temperatur ± 23 °C (Lemos
dkk., 2000; Yokota dkk., 2008). Protein hasil
digestasi dipisahkan dengan cara ultrafiltrasi.
Menurut Masriani, dkk. (2013), hasil
ultrafiltrasi terdiri dari dua bagian yaitu
permeat yang berisi CBD dan feed yang berisi
campuran CD-CBD-(Egl-II). Kadar protein
permeat dan feed hasil ultrafiltrasi ditentukan
dengan metode Bradford menggunakan bovine
serum albumin (BSA) sebagai standar
(Bradford, 1976). Pada permeat dan feed hasil
ultrafiltrasi juga dilakukan uji aktivitas
endoglukanase Egl-II. CBD dan campuran
CD-CBD-(Egl-II) digunakan sebagai aditif
pada perlakuan serat kertas bekas sebelum
dibuat lembaran.
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dan dilakukan perlakuan blanko. Perlakuan
bubur serat kertas bekas dengan aditif
dilakukan pada suhu 50°C, kecepatan putaran
150 rpm, dan waktu perlakuan selama 30
menit. Perlakuan dihentikan dengan cara
mendidihkan campuran selama 5 menit.
Perlakuan blanko dilakukan dengan cara yang
sama, tetapi tanpa menggunakan aditif.
Sebelum dan sesudah perlakuan dengan
aditif dilakukan pengukuran angkafreeness
dan volume penghilangan air dengan wadah
dinamik drainase, penentuan kadar fines dan
uji kadar selobiosa.
Pengukuran angka
freeness dan volume penghilangan air dengan
wadah dinamik drainase serta penentuan kadar
fines dilakukan untuk mengetahui pengaruh
CBD terhadap retensi dan drainase stok bubur
kertas. Pengukuran angka freeness dilakukan
sesuai prosedur menurut Masriani dan
Nurachman (2012). Volume penghilangan air
dengan wadah dinamik drainase dilakukan
sesuai prosedur menurut Masriani (2011). Uji
kadar selobiosa dilakukan dengan pereaksi
asam dinitrosalisilat (DNS) (Miller, 1957)
untuk mengetahui pengaruh CBD terhadap
degradasi selulosa sebagai komponen kimia
utama pada kertas bekas menjadi gula-gula
terlarut. Uji kadar fines dilakukan untuk
mengetahui persentase serat selulosa halus
yang lolos pada saat pembuatan kertas.
Pengaruh perlakuan dengan CBD dan
campuran CD-CBD-(Egl-II) dibandingkan
terhadap blanko.

Aplikasi Cellulose Binding Domain dari
Endoglukanase Egl-II untuk Perbaikan
Mutu Kertas Bekas

Pembuatan
Lembaran
Kertas
dan
Pengujian Sifat Fisik Lembaran Kertas

Bubur serat kertas bekas disiapkan sesuai
prosedur menurut Masriani dan Nurachman
(2012). Freeness awal kertas bekas adalah 490
mL CSF (Canadian Standard Freeness).
Bubur serat kertas bekas yang siap digunakan
adalah bubur dengan freeness 200 mL CSF
dan konsistensi 3%.
Sebelum dibuat lembaran kertas, pada
bubur serat kertas bekas dilakukan perlakuan
menggunakan aditif. Aditif yang digunakan
adalah CBD dan campuran CD-CBD-(Egl-II).
Dosis aditif dihitung berdasarkan mg protein
aditif per g pulp oven kering. Dosis aditif yang
digunakan adalah 0,2 mgCBD/g pulp
ovenkering; 0,3 mgCBD/g pulp ovenkering;
0,2 mgCD-CBD-(Egl-II)/g pulp ovenkering;
0,4 mgCD-CBD-(Egl-II)/g pulp ovenkering;

Tahap pembuatan lembaran kertas
meliputi
pembuatan
lembaran
basah,
pengepresan, dan pengeringan lembaran.
Pembuatan lembaran ini dilakukan dengan
mengacu pada SNI 14-0489-1989. Untuk
setiap variabel dibuat 6 (enam) lembaran
kertas.
Lembaran kertas yang dihasilkan
ditentukan gramaturnya berdasarkan SNI ISO
536:1995 Kertas dan karton – Cara uji
gramatur. Penentuan nilai indeks retak
mengacu pada metode SNI ISO 2758:2001
Kertas – Cara uji ketahanan retak. Nilai indeks
retak dihitung dari nilai ketahanan retak kertas,
dalam kiloPaskal, dibagi dengan gramatur.
Penentuan nilai indeks tarik mengacu pada
metode SNI ISO 1924-2: 2010 Kertas dan

88

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-1-7

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 2 Oktober 2013

karton – Cara uji sifat tarik –Bagian 2: Metode
kecepatan elongasi tetap. Nilai indeks tarik
dihitung dari nilai ketahanan tarik (dinyatakan
dalam kiloNewton per meter) dibagi dengan
gramatur.
Penentuan nilai indeks sobek
mengacu pada metode SNI ISO 0436:2009
Kertas – Cara uji ketahanan sobek – Metode
Elmendorf. Nilai indeks sobek dihitung dari
nilai ketahanan sobek dibagi dengan gramatur.
Penentuan nilai ketahanan tekan lingkar (ring
crush tester/RCT) mengacu pada metode SNI
ISO 12192:2010 Kertas dan karton –
Ketahanan tekan – metode tekan lingkar.
Penentuan nilai ketahanan tekan datar
(Concora medium test/CMT) mengacu pada
metode SNI ISO 7263:2010 Kertas medium –
Cara uji ketahanan tekan datar setelah
penggelombangan di laboratorium. Masingmasing pengukuran dilakukan 10 (sepuluh)
kali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Produksi, Pemekatan, Digestasi
Endoglukanase Egl-II dan Pemisahan
Cellulose
Binding
Domain
dari
Endoglukanase Egl-II
Produksi endoglukanase Egl-II dilakukan
berdasarkan metode menurut Masriani dan
Nurachman (2012) dan metode pemekatan
endoglukanase Egl-II dan pemisahan CBD
dilakukan
menurut
Masriani,
dkk.
(2013).Untuk
mengetahui
kualitas
endoglukanase Egl-II hasil produksi dan hasil
pemekatan telah dilakukan uji aktivitas total,
kadar protein, dan aktivitas spesifik. Pada uji
aktivitas
enzim,
satu
unit
aktivitas
endoglukanase Egl-II didefinisikan sebagai
jumlah enzim yang mampu melepaskan 1
μmol gula pereduksi per menit pada kondisi
reaksi. Aktivitas spesifik enzim didefinisikan

sebagai unit aktivitas per mg protein.Data
kadar protein endoglukanase Egl-II diperlukan
untuk menentukan jumlah enzim papain yang
ditambahkan untuk proses digestasi. Data
aktivitas total, kadar protein, dan aktivitas
spesifik setelah proses pemisahan hasil
digestasi endoglukanase Egl-II diperlukan
untuk re-identifikasi protein yang terdapat
pada feed dan permeat. Menurut Masriani,
dkk. (2013), hasil ultrafiltrasi terdiri dari dua
bagian yaitu permeat yang berisi CBD dan
feed yang berisi campuran CD-CBD-(Egl-II).
Data kadar protein diperlukan untuk
menentukan dosis CBD yang digunakan pada
perlakuan bubur serat kertas bekas.
Crude endoglukanase Egl-II memiliki
aktivitas total 0,05 Unit/mL dan aktivitas
spesifik 0,49 Unit/mg protein. Pemekatan
dengan metode ultrafiltrasi meningkatkan
aktivitas total enzim menjadi 2,39 Unit/mL
atau meningkat 48 kali, meningkatkan kadar
protein dari 102,0 µg/mL menjadi 980,7
µg/mL atau meningkat 10 kali serta aktivitas
spesifik meningkat dari 0,49 Unit/mg protein
menjadi 2,44 Unit/mg proteinatau meningkat 5
kali. Sementara selulase komersial dari
Aspergillus niger memiliki aktivitas spesifik
~0,8 Unit/mg. CBD yang dihasilkan
mengandung kadar protein sebesar 40 µg/mL
atau 0,04 mg/mL dan tidak menunjukkan
adanya aktivitas total enzim, artinya hasil
pemisahan CBD murni, tidak mengandung
catalytic domain (CD). Sedangkan feed
memiliki aktivitas total enzim yang lebih
tinggi dibandingkan crude endoglukanase EglII, artinya CD telah terpisah dari permeate
(CBD) ke dalam feed, bercampur dengan
crude Egl-II yang telah terpekatkan sehingga
aktivitas spesifiknya menjadi meningkat dari
0,49 U/mg menjadi 0,74 U/mg.

Tabel 1.Nilai Aktivitas Total, Kadar Protein dan Aktivitas Spesifik Crude Endoglukanase EglII,Endoglukanase Egl-II Hasil Pemekatan, Selulase Komersial, dan Hasil Pemisahan CBD
Kadar Protein
Aktivitas Total Enzim
Aktivitas Spesifik
Contoh
(Unit/mL)
(µg/mL)
(Unit/mg protein)
- Crude Endoglukanase Egl-II
- Endoglukanase Egl-II Hasil
Pemekatan
- Selulase Komersial dari
Aspergillus niger
- CBD
- Campuran CD-CBD-(Egl-II)

0,05
2,39

102,0
980,7

0,49
2,44

-

-

0,8

0,00
0,32

40
430

0,74
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Aplikasi Cellulose Binding Domain dari
Endoglukanase Egl-II untuk Perbaikan
Mutu Kertas Bekas
Freeness awal serat kertas bekas yang
digunakan adalah 490 mL CSF (Canadian
Standard Freeness). CBD diaplikasikan pada
serat kertas bekas yang telah digiling dan
memiliki freeness 200 mL CSFdan konsistensi
3%.Hasil aplikasi CBD dan campuran CDCBD-(Egl-II) pada bubur serat kertas bekas
dapat dilihat pada Tabel 2. Pengukuran
angkafreeness dan volume penghilangan air
dengan wadah dinamik drainase dilakukan
untuk mengetahui pengaruh CBD terhadap
drainase stok bubur kertas. Uji kadar fines
dilakukan untuk mengetahui persentase serat
selulosa halus yang lolos pada saat pembuatan
kertas. Uji kadar selobiosa dilakukan untuk
mengetahui pengaruh CBD terhadap degradasi
selulosa sebagai komponen kimia utama pada
kertas bekas menjadi gula-gula terlarut.
Aplikasi CBD pada dosis 0,2 dan 0,3 mg
CBD/g kering oven pulp kertas bekas
meningkatkan freeness sebesar 140 mL CSF.
CBD juga meningkatkan volume air yang
dihilangkan dari bubur serat kertas bekas dari
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290 mL menjadi 390 mL dan 370 mL pada
pengukuran menggunakan dynamic drainage
jar (DDJ).Uji kadar gula selobiosa pada filtrat
pulp kertas bekas yang telah mengalami
perlakuan dengan CBD bernilai 0,00%
menunjukkan tidak ada gula terlarut, artinya
perlakuan dengan CBD tidak menyebabkan
degradasi selulosa menjadi gula-gula terlarut.
Kadar selobiosa terlarut artinya perlakuan
dengan CBD dan mix CD dan Egl-II
memodifikasi serat tanpa menyebabkan
degradasi berlebihan yang dapat menyebabkan
lepasnya selobiosa dari serat selulosa karena
terhidrolisis menjadi selobiosa terlarut.
Menurut Pala (2001), perbaikan mutu kertas
terjadi karena CBD mengikat permukaan serat,
dengan
memodifikasi
permukaan/sifat
antarmuka dari serat, mempengaruhi sifat
teknis dari pulp dan kertas. Kelebihan CBD
adalah mengurangi efek peeling mekanis dari
permukaan
serat
yang
memperburuk
karakteristik pulp akhir. Pengukuran degradasi
selulosa mengungkapkan bahwa tidak ada gula
terlarut yang terdeteksi selama perlakuan pulp
dengan CBD, yang memungkinkan kita untuk
memastikan bahwa modifikasi serat tidak
terkait dengan hidrolisis enzimatik.

Tabel 2. Hasil Aplikasi CBD terhadap Bubur Serat Kertas Bekas Dibandingkan dengan Blanko dan
SNI 14-0094-2006 Spesifikasi kertas medium
Parameter
uji

Satuan

Blanko

Selobiosa
terlarut
Freeness
DDJ
FPR
Gramatur
Bulk
Tensile
strength
Tensile
index
Burst
strength
Burst
index
Tear
strength
Tear index
RCT
CMT

(%)

90

CBD
0,3
mg/g
OD
Pulp
0,00

Campuran
CD-CBD(Egl-II)0,2
mg/g OD
Pulp
0,00

Campuran
CD-CBD(Egl-II)0,4
mg/g OD
Pulp
0,00

SNI Kertas
Medium
Kelas A

SNI Kertas
Medium
Kelas B

0,00

CBD
0,2
mg/g
OD
Pulp
0,00

-

-

(mL CSF)
(mL)
(%)
(g/m2)
(cm3/g)
(N/m)

200
290
98,80
117
1,54
3558

340
390
99,77
112
1,73
3790

340
370
99,70
111
1,62
3711

300
340
99,09
114
1,53
3972

350
320
99,47
108
1,56
3338

-

-

112,0
1,54 - 1,82
3190

112,0
1,54 - 1,82
2790

(Nm/g)

30,5

33,9

33,3

34,7

30,9

-

-

(kPa)

196

198

202

228

193

-

-

(kPa.m2/g)

1,68

1,77

1,81

1,99

1,78

-

-

(mN)

720

689

686

710

605

-

-

(mNm2/g)
(N)
(N)

6,2
63
85

6,2
69
87

6,2
70
93

6,2
74
102

5,6
61
81

110
159

77
142
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freeness yang dicapai jauh lebih tinggi karena
menggunakan CBD yang lebih murni
(Masriani, dkk., 2013) jika dibandingkan hasil
penelitian Pala dkk (2001) yang memisahkan
CBD dari selulase Trichoderma reseei dan
CBD yang digunakan masih memiliki aktivitas
katalitik, artinya belum terpisah secara
murni.Menurut Machado dkk. (2009), CBM
dapat meningkatkan ikatan antar serat karena
CBM dapat teradsorpsi ke selulosa secara
reversibel, mampu berpindah dari serat
selulosa yang satu dan ke serat selulosa yang
lainnya dalam suspensi selulosa dan telah
dibuktikan
dengan
metode
pelabelan
menggunakan fluorochrome FITC (florescein
isotiocyanate)
dan
TRITC
(tetramethylrodamine).

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa
perlakuan dengan CBD meningkatkan semua
parameter uji sifat fisik kertas yang diukur jika
dibandingkan
dengan
blanko.
Jika
dibandingkan dengan SNI 14-0094-2006
Spesifikasi kertas medium perlakuan dengan
CBD sudah memenuhi spesifikasi SNI untuk
parameter bulk dan ketahanan tarik namun
belum dapat memenuhi nilai mutu ketahanan
tekan lingkar dan ketahanan tekan datar.
Pada Gambar 1 dapat dilihat pengaruh
perlakuan CBD terhadap freeness.Perlakuan
dengan CBD meningkatkan freeness sebesar
140 mL dibandingkan freeness awal (170%).
Menurut Pala dkk. (2001), perlakuan pulp
dengan CBD pada dosis 0,4 -1,4 mg protein/g
kering oven pulp, meningkatkan drainase
sebesar 14%. Pada penelitian ini kenaikan

350
340

Freeness (mL CSF)

400

340300

300
200
200
Mix CBD+CD 0.4 mg/g OD Pulp
Mix CBD+CD 0.2 mg/g OD Pulp
CBD 0.3 mg/g OD Pulp
CBD 0.2 mg/g OD Pulp
Blank

100
0

Gambar 1. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Freeness

390 370 340 320
400

DDJ (mL CSF)

350
300

290

250
200
Mix CBD+CD 0.4 mg/g OD Pulp
Mix CBD+CD 0.2 mg/g OD Pulp
CBD 0.3 mg/g OD Pulp

150
100
50
0

CBD 0.2 mg/g OD Pulp
Blank

Gambar 2. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap DDJ
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xylanase T. lanuginosus, (TlCBM), dan secara
kovalen
dikonjugasi
dengan
anionik
poliakrilamida (A-PAM) meningkatkan retensi
aditif pada pembuatan lembaran kertas dari
HBKP (hardwood bleached kraft pulp) sebesar
1,6mg/g (0,16%), 3,5 mg/g (0,35%) dan 1,5
mg/g (0,15%). Sementara pada SBKP
(softwood bleached kraft pulp) peningkatan
retensi yang terjadi adalah sebesar 2,2 mg/g
(0,22%), 2,3 mg/g (0,23%) dan 0,1 mg/g
(0,01%). Dosis CBM-A-PAM yang digunakan
pada HBKP adalah 0,15% (w/v) dan pada
SBKP 0,4% (w/v) berdasarkan berat kering
pulp. CBM dari selulase lebih efektif dalam
meningkatkan retensi serat dibandingkan
CBM dari xylanase karena kandungan selulosa
dalam serat lebih tinggi jika dibandingkan
dengan kandungan xylan.

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa
perlakuan dengan CBD meningkatkan volume
air yang dihilangkan dari serat kertas bekas
sampai 134% jika dibandingkan dengan
blanko.Pengukuranvolume penghilangan air
dengan wadah dinamik drainase dilakukan
karena metode ini lebih mendekati kondisi
drainase stok bubur kertas yang sebenarnya
seperti pada mesin kertas.
Perlakuan dengan CBD 0,2 mg/g OD
pulp meningkatkan retensi serat dari 98,80%
menjadi 99,77% (naik 0,97%).Retensi serat
meningkat karena kemampuan pengikatan
CBM yang tinggi terhadap selulosa sehingga
meningkatkan ikatan antar serat. Menurut
Yokota dkk. (2009), CBM yang diturunkan
dari selulase T. viride dan T. reesei (TvCBM,
TrCBM) dan CBM yang diturunkan dari
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Gambar 3. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Retensi Serat
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Gambar 4. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Tensile Index (Indeks Tarik)
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Perlakuan dengan CBD 0,2 dan 0,3 mg/g
OD pulp meningkatkan indeks tarik dari 30,5
kNm/g menjadi 33,9 kNm/g dan 33,3 kNm/g
atau sebesar 11% dan 9% dibandingkan
dengan blanko. Karena CBD meningkatkan
ikatan antar serat maka berpengaruh terhadap
peningkatan indeks tarik lembaran kertas.
Menurut Machado, dkk. (2009), aplikasi
carbohydrate binding module (CBM3) dari
Clostridium thermocellum scaffolding protein
(CipA) pada pulp E. globulus meningkatkan
indeks indeks tarik dari 43 kNm/g menjadi 45
kNm/g atau meningkat sebesar 4,44%.
Tujuan utama penggunaan CBD pada
pembuatan kertas dari bahan kertas bekas
adalah untuk meningkatkan freeness tanpa
menurunkan kualitas kertas yang dihasilkan.

Seperti telah dikemukaan sebelumnya,
ternyata perlakuan dengan CBD selain dapat
meningkatkan
freeness
juga
dapat
meningkatkan indeks tarik dan pada Gambar 5
juga dapat dilihat bahwa perlakuan dengan
CBD 0,2 dan 0,3 mg/g OD pulp meningkatkan
indeks retak dari 1,68 kPa.m2/g menjadi 1,77
kPa.m2/g dan 1,81 kPa.m2/g atau meningkat
sebesar 5% dan 8% dibandingkan dengan
blanko. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Machado, dkk. (2009),
aplikasi CBM3 dari Clostridium thermocellum
scaffolding protein (CipA) pada pulp E.
globulus meningkatkan indeks indeks retak
dari 2,7 kPa.m2/g menjadi 2,8 kPa.m2/g atau
meningkat sebesar 3,7%.
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Gambar 5.Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Burst Index (Indeks Retak).
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Gambar 6. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Tear Index (Indeks Sobek)
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Indeks sobek dipengaruhi oleh panjang
serat.Perbaikan freeness dengan menggunakan
campuran berbagai jenis selulase berdampak
buruk berupa terjadinya degradasi serat (Pala
dkk, 2001, Dienes, 2006). Perlakuan dengan
CBD
diharapkan
tidak
menyebabkan
terjadinya degradasi serat atau turunnya indeks
sobek.Pada Gambar 6 nampak bahwa
perlakuan dengan CBD tidak mengubah
indeks sobek, fakta ini didukung dengan tidak
terdeteksinya selobiosa terlarut pada filtrat
pulp kertas bekas (Tabel 2). Perlakuan dengan
campuran CD-CBD-(Egl-II) 0,4 mg/g OD
pulp menurunkan indeks sobek dari 6,2
mNm2/g menjadi 5,6 mNm2/g artinya telah
terjadi degradasi serat sedangkan pada dosis

69.70 74.30
68.96

80.00

Ring crush (N)

70.00

lebih rendah (0,2 mg/g OD pulp) hidrolisis
serat kertas bekas masih terkendali.
Perlakuan serat kertas bekas dengan CBD
meningkatkan nilai ketahanan tekan lingkar
dari 63,18 N menjadi 68,96 N dan 69,70 N
karena CBD meningkatkan kekuatan kertas.
Nilai ketahanan tekan lingkar dapat digunakan
untuk memprediksi ketahanan tekan kotak
karton gelombang (Markstorm, 2006).
Sama halnya dengan ketahanan tekan
lingkar, perlakuan serat kertas bekas dengan
CBD meningkatkan nilai ketahanan tekan
datar dari 85,28 N menjadi 86,76 N dan 92,54
N. CMT adalah parameter mutu untuk
menentukan kualitas kertas medium yang
digunakan sebagai fluting medium pada kotak
karton gelombang.
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Gambar 7. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Ring Crush (Ketahanan Tekan Lingkar)
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Gambar 8. Pengaruh Perlakuan CBD terhadap Concora Medium Test (CMT) atau
(Ketahanan Tekan Datar)
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KESIMPULAN
Dosis CBD yang digunakan untuk
perlakuan terhadap serat kertas bekas adalah
0.2 dan 0.3 mg CBD/g of oven dried pulp.
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan
dengan CBD meningkatkan freeness bubur
serat kertas bekas sebesar 140 mL CSF.CBD
juga meningkatkan volume air yang
dihilangkan dari serat kertas bekas dari 290
mL menjadi 390 mL dan 370 mL
menggunakan pengukuran dynamic drainage
jar (DDJ). %FPR meningkat dari 98,80%
menjadi 99,77% Pengujian selobiosa terlarut
pada filtrate serat kertas bekas yang telah
mengalami
perlakuan
dengan
CBD
memperlihatkan tidak ada gula terlarut, artinya
tidak ada degradasi selulosa menjadi gula
terlarut. Indeks sobek dari kertas yang
dihasilkan melalui perlakuan dengan CBD
memperlihatkan tidak ada perubahan yang
signifikan. Nilai Tensile index, burst index,
ring crush dan CMT dari kertas yang
dihasilkan melalui perlakuan dengan CBD
meningkat.
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UNTUK PULP DAN KERTAS
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UTILIZATION OF ALTERNATIVE FIBROUS STUFFS FOR PULP AND PAPER
ABSTRACT
The role of pulp, paper, and other pulp-derivative products (e.g. paperboard, fiberboard, and
dissolving pulp) is undoubtedly essential for human lives/necessities. In Indonesia, there are several
alternative fibers which are abundant and largely still unutilized should be introduced. It has
experimented the possible utilization of alternative fibers, i.e. effluent from tapioca processing,
coconut-fruit juice, and coconut husks, into pulp, paper, and other cellulose-derivatives. The effluent
(from either tapioca processing or coconut-fruit juice) through the biosynthesis aided by particular
microorganisms (bacteria), followed with alkali treatment yielded the so-called microbial-cellulose
pulp; while coconut husks were processed into pulp using alkali semi-chemical process. The
microbial-cellulose pulp from coconut-fruit juice (called nata de coco pulp) was further mixed with
wood pulp, and also microbial-cellulose from tapioca-processing effluent (nata de cassava pulp)
mixed with coconut-husk pulp; each at particular proportions (w/w). The mixed fiber stuffs were
shaped into cellulose-based fiber sheets, and then tested for their physical, strength, and optical
properties. Testing results revealed greater portion of coconut-husk pulp over the portion of nata de
cassava pulp; and also greater portion of wood pulp over the portion of nata de coco pulp was more
suitable for producing paper-grade items.Conversely, greater portion of cellulose-microbial stuffs
(either nata de cassava pulp or nata de coco pulp) favored more for dissolving pulp (one of the pulpderivative stuffs with high cellulose purity, for further synthesis into e.g. artificial silk, plastics,
explosive ingredient, textile needs, cosmetic ingredient, and fire-retarding agent). These prospective
results together with the implementation of more environmentally-friendly technology not only could
enhance the added-value of alternative fibers but also effectively participate in reducing the
dependency on conventional natural-forest wood fibers and securing natural resources.
Keywords: pulp and its derivative products, alternative fibers, microbial cellulose, nata de coco pulp,
nata de cassava pulp, alkali treatment
ABSTRAK
Pulp, kertas, dan produk turunan pulp lain (a.l. karton, papan serat, dan dissolving pulp) banyak
terkait dengan kehidupan/kebutuhan manusia. Di Indonesia, serat alternatif potensinya berlimpah dan
belum banyak dimanfaatkan perlu diintrodusir. Telah diteliti kemungkinan pemanfaatan serat
alternatif, yaitu limbah cair pengolahan tapioka, limbah air buah kelapa, dan sabut kelapa untuk pulp,
kertas dan produk lain turunan pulp. Limbah cair tersebut (dari pengolahan tapioka ataupun buah
kelapa) melalui proses biosintesis dengan bantuan mikroorganisme (bakteri) dan perlakuan lebih
lanjut (alkali) menghasilkan pulp selulosa mikrobial; sedangkan sabut kelapa diolah menjadi pulp
dengan proses semi-kimia alkali. Pulp selulosa mikrobial asal air buah kelapa (nata de coco) saling
dicampur dengan pulp kayu; dan juga selulosa mikrobial asal limbah pengolahan tapioka (nata de
cassava) dicampur dengan pulp sabut kelapa, masing-masing pada proporsi tertentu (b/b). Hasil
campuran bahan serat tersebut lalu dibentuk jadi lembaran serat berbasis selulosa, dan kemudian diuji
sifat fisis, kekuatan, dan optiknya. Hasil pengujian mengindikasikan porsi pulp sabut kelapa yang
makin besar terhadap porsi pulp nata de cassava, dan juga makin besarnya porsi pulp kayu terhadap
porsi pulp nata de coco, lebih sesuai untuk pembuatan produk kertas. Sebaliknya semakin tinggi
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porsi serat selulosa mikrobial (baik pulp nata de cassava atupun nata de coco) lebih sesuai untuk
dissolving pulp (salah satu macam produk turunan pulp yang dengan proses lebih lanjut bisa
dihasilkan a.l.. sutera tiruan, plastik, ramuan peledak, bahan keperluan tekstil, ramuan kosmetik, dan
penghambat nyala api). Hasil prospektif pemanfaatan serat alternatif tersebut berikut penerapan
teknologinya selain meningkatkan nilai daya guna serat alternatif juga diharapkan berperan
mengurangi ketergantungan pada bahan serat kayu hutan alam dan ikut menjaga kelestarian sumber
daya alam
Kata kunci: Pulp dan produk turunannya, serat alternatif, selulosa mikrobial, pulp nata de coco, pulp
nata de cassava, perlakuan alkali
PENDAHULUAN
Istilah pulp sering dikaitkan dengan
produk kertas atau karton. Pulp sesungguhnya
bahan setengah jadi hasil pengolahan kayu
atau bahan berserat ligno-selulosa lain.
Kertas/karton hanya satu dari berbagai macam
produk jadi pengolahan lanjutan pulp; dan
perbedaan antara kertas dan karton terletak
pada berat dasar dan tebalnya (>224 g/m2 dan
>0.3 mm terhadap ≤224 g/m2 dan ≤0.3 mm).
Terdapat beberapa bentuk lain produk jadi
tersebut antara lain papan serat dan bahan
dissolving pulp. Papan serat berdasarkan
kerapatannya terdiri papan serat berkerapatan
rendah (papan isolasi), berkerapatan sedang
(MDF), dan berkerapatan tinggi (hardboard);
sedangkan dissolving pulp adalah pulp
berderajat kemurnian selulosa tinggi (>95%)
(Suchland dan Woodson, 1986; Smook and
Kocurek, 2002; Anonim, 2013).
Peranan pulp, kertas/karton, dan produk
turunan pulp lainnya penting bagi kehidupan
manusia.
Sebegitu jauh, kayu memasok
sekitar 90% dari seluruh kebutuhan dunia akan
bahan berserat ligno-selulosa menjadi
pulp/produk turunannya, sedangkan sisanya
berasal dari serat non-kayu (a.l. merang padi,
bambo, ampas tebu, tandan kosong kelapa
sawit, dan pisang abaka) dan daur ulang
kertas/serat bekas. Terindikasi banyaknya
konsumsi pulp/produk turunannya lain
berkorelasi positif dengan tingkat kemajuan
bangsa dan pertambahan penduduk. Amerika
Serikat di tahun 2010 menduduki peringkat
pertama konsumsi pulp/produk turunannya di
dunia (236.4 kg/kapita), sedangkan Indonesia
di urutan ke tigabelas (33,6 kg/kapita). Di
tahun 2006 penduduk Indonesia berjumlah
sekitar 202 juta dan secara bersamaan
konsumsi pulp/kertas/ produk turunannya
sebesar 4.8 juta ton. Di tahun 2010, penduduk
Indonesia meningkat hingga 239 juta dan
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konsumsi tersebut menjadi 6.6 juta ton
(Anonim, 2010; 2011; 2011a).
Timbul
kekhawatiran suatu saat produksi domestik
pulp/produk tururannya tak dapat mengatasi
peningkatan konsumsi produk tersebut karena
semakin terbatas dan menurunya potensi
bahan baku serat konvensional (khususnya
kayu hutan alam). Hal tersebut tercermin
dengan laju kerusakan hutan (deforestasi)
dewasa ini sebesar 1.5 juta ha/tahun (Anonim,
2012).
Serat alterantif perlu diintrodusir untuk
pulp/produk turunannya, yang potensinya
berlimpah dan belum banyak dimanfatkan
guna mengurangi ketergantungan pada bahan
baku serat konvensional (kayu hutan alam).
Di antara alternatif adalah limbah cair
pengolahan pengolahan tapioka, limbah air
buah kelapa, dan sabut kelapa. Di samping
bahan baku serat, modifikasi teknologi
pengolahan pulp/produk turunannya perlu
dilakukan. Aktifitas industri pengolahan
pulp/produk turunannya mengkonsumsi air
dan energi paling banyak dibandingkan
industri lain berbasis kayu atau bahan berserat
ligno-selulosa lain, yaitu berturut-turut 200300 kiloliter air, 400-1000 kWh energi listrik,
dan 4-8 GJ energi panas per ton produk.
Dengan demikian aktifitas industri tersebut
dapat menguras segala sumber daya alam. Di
samping itu, aktifitas industri pulp/produk
turunannya juga menghasilkan limbah
buangan terbesar dibandingkan industri lain
berbahan baku kayu/serat ligno-selulosa,
berupa limbah cair 60-150 kiloliter
(mengandung a.l. 50-125 kg COD polutant,
10-12 kg organochlorin, 70 g chlorophenolic,
dan 0,7 kg AOX per ton produk); limbah
polusi udara (mengandung a.l.1,7 ton
particulate, 2,7 ton CO2, dan 3,0-3,5 ton
senyawa bersulfur); dan limbah padat,
khususnya sludge (sekitar 100-125 kg per ton
produk). Limbah tersebut dapat mengganggu
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kesehatan manusia (sistim penglihatan dan
pernafasan),
bersifat
korosif,
racun,
mengganggu kehidupan ikan dan mahluk air
karena berkompetisi dalam hal konsumsi
oksigen (Anonim, 2012a). Dengan demikian
limbah buangan industri tersebut bisa pula
berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sebagai kaitannya, Pusat Litbang
Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil
Hutan (P3KKPHH, Bogor) telah mencoba dan
mengkaji kemungkinan pemanfaatan serat
alternatif, yaitu serat hasil biosintesis limbah
cair pengolahan tapioka dan biosintersis
limbah air buah kelapa, dan serat sabut kelapa,
menggunakan teknologi pengolahan serat yang
terindikasi lebih ramah lingkungan untuk pulp,
kertas, dan produk lain turunan pulp (berbasis
selulosa).
SERAT
ALTERNATIF
HASIL
BIOSINTESIS LIMBAH AIR BUAH
KELAPA
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turunannya dapat memberi nilai tambah
limbah tersebut.
Percobaan pemanfatan
selulosa mikrobial hasil biosintesis limbah air
kelapa, untuk pulp/kertas/produk turunan lain
telah dilakukan di Laboratorium Teknologi
Serat, P3KKPHH (Bogor), dengan rincian
diuraikan berikut ini (Erythrina, 2012).
A. Penyiapan Selulosa Mikrobial
Bahan baku utama yang digunakan untuk
percobaan adalah air kelapa, gula, asam asetat,
NH4(SO4)2 (ZA), dan starter Acetobacter
xylinum.
Penyiapan (biosintesis) selulosa
mikrobial dilakukan mengikuti tahapan pada
skema berikut ini (Gambar 1). Dari hasil
biosintesis tersebut, diperoleh rendemen serat
selulosa mikrobial (nata de coco) sebesar 850
gram (berat basah) atau 42,5 gram (berat
kering) per 1 liter air kelapa (kadar air serat
selulosa mikrobial 95%, db).
B. Pembuatan Pulp Selulosa Mikrobial

Pada limbah air buah kelapa terindikasi
kuat terdapat karbohidrat (KH) sederhana
seperti glukosa, fruktosa, dan KH dengan berat
molekul rendah.
Melalui biosintesa
menggunakan
mikroorganisme
tertentu
(bakteri jenis Acetobacter spp.) substrat
karbohidrat tersebut dikonversi menjadi rantai
polimer selulosa.
Rantai-rantai hasil
biosintesa
tersebut
membentuk
suatu
kumpulan dengan susunan/orientasi rantai bisa
saling sejajar, saling menyilang, atau tidak
beraturan sama sekali. Kumpulan tersebut
selanjutnya dikenal dengan istilah serat
selulosa mikrobial. Aktifitas bakteri tersebut
dipengaruhi antara lain oleh unsur oksigen (O)
dan nitrogen (N) (Anonim, 1998; Brown,
2002; Hardiyanti, 2010; Anonim, 2013a).
Limbah air buah kelapa di Indonesia
belum banyak dimanfaatkan dan umumnya
dibuang saja (Hardiyanti, 2010). Limbah air
tersebut terdapat di bagian dalam buah kelapa.
Dari keseluruhan bobot buah kelapa,
diperkirakan porsi air sekitar 40-45% (b/b).
Total produksi buah kelapa Indonesia sekitar 3
juta ton/tahun (Iskandar dan Supriadi, 2010).
Dengan demikian dari pemanfatan buah
tersebut (terutana dagingnya untuk kopra)
menghasilkan limbah air kelapa sebesar 1.201.35 juta kiloliter/tahun. Dengan demikian,
pemanfaatan limbah air buah kelapa yang
potensinya berlimbah untuk pulp/produk

Pembuatan pulp tidak lain merupakan
proses
penguraian
serat-serat
selulosa
mikrobial menggunakan media air, dengan
cara mensirkulasinya pada alat Niagara beater
(Gambar 2) menjadi suspensi serat-serat
terpisah (pulp). Penguraian/sirkulasi tersebut
memakan waktu sekitar 1-2 jam (dihentikan
setelah
hasilnya
nampak
homogen).
Selanjutnya diperiksa rendemen pulp, yaitu
sebesar 38,12% terhadap bahan serat selulosa
mikrobial tersebut (b/b, dasar kering). Atas
dasar itu diperkirakan dari biositesis 1 liter
limbah air buah kelapa (Gambar 1 dan 2)
dapat dihasilkan 16,20 gram pulp selulosa
mikrobial (v/b, dasar kering). Pulp selulosa
mikrobial (nata de coco) tersebut siap
dibentuk menjadi lembaran serat berbasis
selulosa.
C. Pembentukan Produk Jadi Berbasis
Selulosa dan Pengujian Sifatnya
Produk jadi dimaksud adalah lembaran
serat berbasis selulosa. Sebelum pembentukan
lembaran, pulp selulosa mikrobial (nata de
coco) dicampur dengan pulp kayu mangium
(sudah diputihkan), diperoleh dari pabrik
kertas berlokasi di Banten. Campuran tersebut
(pulp nata de coco + pulp mangium) dibuat
pada berbagai proporsi yaitu 100%+0%,
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75%+25%, 50%+50%, 25%+75%, dan
0%+100% (Gambar 3). Campuran tersebut
disikulasi secara kuat pada media air
berkonsistensi 3-4% hingga homogen juga
menggunakan alat Niagara beater pada.
Campuran kemudian dibentuk menjadi
lembaran serat berbasis selulosa dengan target
berat dasar 60 gr/m2 pada alat hand-sheet
former, dilengkapi saringan 60 mesh. Selama
pembentukan, waktu drainase air dicatat.
Waktu
drainase
tersebut
dapat
menggambarkan lama yang dibutuhkan oleh
air guna memisahkan diri dari lembaran serat
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pada saat pembentukannya diatas saringan 60
mesh, di mana air tersebut mengalir ke bawah
hingga habis melalui lubang-lubang saringan.
Lembaran serat yang terbentuk selanjutnya
dikeringkan dengan alat sheet drier, lalu
dikondisikan pada ruang bersuhu dan
kelembaban tertentu selama 24 jam,
selanjutnya diuji sifat fisik dan kekuatannya
menurut standar dan prosedur TAPPI
(Anonim, 2007). Hasil pemeriksaan waktu
drainase air dan sifat lembaran tersebut
disajikan pada Tabel 1.

Limbah air buah kelapa
(satu liter)
Penyaringan/pember-sihan
benda asing
-Gula (sakharosa), 28 gram
-Asam asetat (pekat), 5 ml
-Z.A. ((NH4)2SO4), 6 gram

Pemanasan lunak
70oC (2 jam)
Pendinginan, semalam 
siap sebagai substrat

Starter, i.e. menggunakan bakteri
(Acetobacter xylinum), 5% (v/v)

Inokulasi terhadap
substrat
Biosintesis karbohidrat dengan MW rendah
(dalam substrat) menjadi selulosa mikrobial
(Nata de coco), 25-27oC, 7 hari

Produk, i.e.
Nata de coco, bentuk seperti agar
(kumpulan rantai polimer selulosa =
selulosa mikrobial)

Gambar 1. Diagram Alir Biosintesis Selulosa Mikrobial (Nata De Coco) dari Limbah Air Buah
Kelapa
*)

Starter A. xylinum diperoleh dari sentra pembuatan nata de coco di Darul Fatah, Ciampea (Kabupaten Bogor)
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Nata de coco (Selulosa mikrobial,
berbentuk seperti agar)

Penentuan
kadar air

Pemurnian, menggunakan
NaOH 1%, 60oC, 20 menit  guna
memisahkan dari fraksi karbohidrat dengan
berat molekul rendah
(hasil biosintesis kurang sempurna)
Penguraian mekanis hasil pemurnian
selulosa mikrobial menggunakan alat
Niagara beater pada konsistensi 3-4%
Penentuan
-Kadar air
-Rendemen pulp

Produk: Pulp selulosa
mikrobial (pulp nata de coco)

Siap untuk pembentukan
produk jadi (lembaran
serat berbasis selulosa)

Gambar 2. Diagram Alur Pembuatan Pulp Selulosa Mikrobial (nata de coco)

Nata de coco
(pulp selulosa
mikrobial)

Pencampuran dalam Niagara beater pada proporsi:
100%+0%, 75%+25%, 50%+50%,25%+75%,0%+100%
(b/b, dasar berat kering),
dengan pengadukan/sirkulasi kuat

Pulp kayu
mangium (tidak
digiling)

Sambil terus diaduk/disirkulasi,
hingga campuran menjadi homogen

Pembentukan lembaran kertas
(dengan dan tanpa aditif) secara manual
menggunakan hand-sheet former dengan
berat dasar target (60 gram/m2)

Lembaran serat basah

Pengering and conditioning
(pada suhu dan kelembaban
tertentu)

Lembaran serat berbasis
selulosa kering dan sudah
diconditioned

Air yang
memisah

Waktu
drainase
air
dicatat

Siap untuk pengujian lembaran
serat berbasis selulosa: sifat
fisis, kekuatan, dan optik

Gambar 3. Tahapan Alur Pembentukan Lembaran Berbasis Selulosa Dari Campuran Pulp nata de
coco dan Pulp Kayu Mangium
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Tabel 1. Data Sifat Fisis dan Kekuatan Lembaran Serat Berbasis Selulosa dibentuk dari Campuran
Pulp Selulosa Mikrobial (nata de coco) dan Pulp Kayu Mangium
Proporsi campuran
pulp nata de coco+ pulp kayu mangium (b/b)
100%+0% 75%+25% 50%+50% 25%+75% 0%+100%

Sifat 1)
+/Aspek fisis
-Berat dasar riil, g/m2
53,40
55,57
55,57
57,97
60,48 +
-Kadar air, %
8,243
7,196
6,679
6,181
3,513 -Tebal, mm
0,118
0,160
0,211
0,232
0,304 +
-Penyerapan air, g/m2
Muka halus (smooth
19,517
30,167
51,983
83,317
77,517 face)
Muka kasar (wire face)
23,933
25,850
48,983
83,233
60,733 -Waktu drainase air, jam
3,000
1,500
0,251
instant
instant II
Aspek kekuatan
-Indeks tarik, Nm/g
9,2
6,7
2,0
1,8
0,5 +
-Indeks sobek, mNm2/g
7,144
6,914
5,242
4,400
2,056 +
-Ketahanan lipat, df
212
21
2
0
0 +
Keterangan: + = dikehendaki nilanya tinggi; – = dikehendaki nilainya rendah; pulp kayu mangium tidak
digiling; 1) Rata-rata 3 ulangan;
No
I

Sifat fisis berupa berat dasar riil, tebal,
dan penyerapan air lembaran serat (baik pada
muka kasar atau muka halus) cenderung
menurun dengan semakin tingginya porsi pulp
selulosa mikrobial (atau menurunnya porsi
pulp kayu mangium); sebaliknya, kadar air dan
waktu drainase air meningkat dengan makin
tinggi porsi pulp selulosa mikrobial tersebut
(Tabel 1). Kecenderungan sifat fisis tersebut
menjadi sebaliknya dengan meningkatnya
porsi pulp kayu mangium. Dimensi serat
(khususnya lebar/diameter) pulp selulusa
mikrobial (nata de coco) lebih kecil
dibandingkan dimensi serat pulp konvensional
(kayu mangium), sehingga banyak serat pulp
selulosa mikrobial yang lolos saringan,
sehingga hal tersebut berakibat penurunan
berat dasar dan tebal lembaran. Serat pulp
selulosa mikrobial yang lolos saringan juga
berakibat berat dasar riil lembaran pada porsi
pulp tersebut yang semakin tinggi lebih rendah
dari pada berat dasar targetnya (60 g/m2).
Ukuran serat yang kecil tersebut juga
berpeluang besar menyumbat lubang-lubang
saringan selama pembentukan lembaran,
sehingga memperlama waktu drainase air
(Smook and Kocurek, 2002; Anonim, 2013a).
Di samping itu berbeda dengan serat pulp
selulosa yang merupakan kumpulan rantai
polimer selulosa (yang orientasinya bisa saling
sejajar, menyilang, atau tak beraturan sama
sekali), pada serat pulp kayu mangium
terdapat lumen (rongga udara). Berkurangnya
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rongga udara akibat penurunan porsi pulp
kayu mangium berakibat menurunnya daya
serap air lembaran.
Secara keseluruhan
penyerapan air lembaran pada muka kasar
lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan
pada muka kasar. Diduga ini terkaitnya lebih
tingginya kerapatan bagian bawah lembaran
akibat gerakan gravitasi bahan serat saat
pembentukan lembaran (Casey, 1980).
Selanjutnya, serat pulp selulosa mikrobial
yang terdiri hampir 100% selulosa lebih
bersifat
higroskopis
karena
banyak
mengandung gugus OH bebas.
Dengan
demikian menurunnya porsi pulp selulosa
mikrobial tersebut, berakibat menurunnya
higroskopis lembaran sehingga kadar airnya
menurun.
Sifat kekuatan lembaran (indeks tarik,
indeks sobek, dan daya lipat) cenderung
meningkat dengan peningkatan porsi pulp
selulosa mikrobial (atau menurunya porsi pulp
kayu mangium (Tabel 1). Ini memperkuat
indikasi lagi yaitu terkait dengan bentuk serat
pulp selulosa mikrobial (kumpulan rantai
polimer selulosa) dan bentuk serat pulp kayu
mangium (yang memiliki rongga lumen). Juga
ini terkait dengan serat pulp kayu mangium
yang tidak digiling (Erythrina, 2012)
Berdasarkan telaahan sifat fisis dan
kekuatan lembaran pulp, ternyata bahan serat
dari campuran pulp selulosa mikrobial (nata
de coco) dan pulp kayu mangium pada porsi
75%+25% dan 50%+50% lebih sesuai untuk
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produk kertas (Tabel 1), sedangkan bahan dari
100% pulp nata de coco lebih dikehendaki
untuk dissolving pulp. Ini didasarkan pada
waktu drainase air yang cukup lama (sekitar 3
jam) selama pembentukan lembaran, sehingga
secara operasional tidak effektif pulp tersebut
untuk produk kertas.
III. SERAT HASIL BIOSINTESISLIMBAH TAPIOKA DAN SERAT SABUT
KELAPA
Pada limbah cair pengolahan tapioka,
terindikasi pula terdapat karbohidrat sederhana
(memiliki berat molekul rendah) yang terbawa
pada porsi cairan selama pengolahan tersebut.
Dengan demikian, limbah tersebut bisa
bermanfaat pula sebagai substrat untuk
konversi (biosintesis) menjadi selulosa
mikrobial (nata de cassava), dengan bantuan
mikroorganisme tertentu pula (a.l. bakteri
Acetobacter spp.) (Anonim, 2012b; 2013a;
Puspitasari, 2012).
Bahan baku untuk pengolahan tapioka
adalah umbi tanaman singkong. Berdasarkan
perkiraaan kasar, dari satu ton umbi singkong
dapat dihasilkan 0,25 ton tepung tapioka dan
secara bersamaan terbentuk 1,0 -1,2 kiloliter
limbah cair (effluent) (Anonim, 2006; 2010a).
Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia
sebagai penghasil umbi kayu yaitu 13.3 juta
ton tahun 2010 (Anonim, 2011a).
Jika
seluruhnya diolah mernjadi tepung tapioka,
maka dapat dihasilkan pula 12-15 juta kiloliter
limbah cair pengolahan tapioka.
Angka
tersebut mengindikasikan besarnya potensi
limbah tersebut sekiranya dimanfaatkan
sebagai substrat biosintesis selulosa mikrobial,
dan selanjutnya untuk pulp dan produk
turunannya dapat dijustifikasi.
Serat alternatif lain yang perlu
diperhatikan untuk pulp/produk turunannya
adalah sabut kelapa sebagai limbah
pengolahan buah kelapa. Berdasarkan berat,
sekitar 35% dari buah kelapa merupakan sabut
kelapa. Dewasa ini dengan produksi buah
kelapa Indonesia mencapai 3,0 juta ton/tahun,
maka dihasilkan sabut kelapa sebesar 1,0-1.1
juta ton/tahun (Iskandar dan Supriadi, 2010;
Anonim, 2011a). Saat ini pemanfaatan sabut
kelapa masih terbatas untuk produk industri
rumah (Arsyad, 2011). Pada sabut kelapa
terdapat
pula
antara
lain
selulosa,
hemiselulosa, dan lignin. Oleh sebab itu,
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pemanfaatan serat sabut kelapa diharapkan
prospektif pula untuk pulp/produk turunannya
dan ikut meningkatkan nilai tambah/daya
gunanya.
Percobaan pemanfaatan limbah
sabut kelapa dan limbah pengolahan tapioka
untuk pulp/produk turunannya juga telah
dilakukan di Laboratorium Teknologi Serat
(P3KKPHH, Bogor), dan hasilnya diuraikan
berikut ini (Puspitasari, 2012)
A. Pembuatan Pulp dari Serat Selulosa
Mikrobial
Tahapan pembuatan pulp selulosa
mikrobial dari limbah tapioka (nata de
cassava) tak banyak berbeda dengan tahapan
pembuatan pulp tersebut dari limbah air buah
kelapa (nata de coco), yaitu mencakup aspek
penyiapan serat selulosa mikrobial (Ganbar 1)
dan penguraiannya menjadi individu serat
(pulp) (Gambar 2). Pada aspek penyiapan,
berbeda dengan untuk limbah air buah kelapa,
tidak digunakan gula sakarosa, di mana bahan
utama yang digunakan adalah limbah cair
pengolahan tapioka (1 liter), asam asetat pekat
(5 ml), Z.A. (6 gram), dan bakteri Acetobacter
xylinum (5%) sebagai starter. Rincian lain
sama seperti untuk serat nata de coco (Gambar
1). Dari aspek penyiapan tersebut, diperoleh
rendemen serat selulosa mikrobial (nata de
cassava) 875 gram (berat basah; kadar air
93%) atau 52,5 gram (berat kering) per 1 liter
limbah cair pengolahan tapioka (kadar air serat
selulosa mikrobial 94%, db).
Penguraian serat nata de cassava
menjadi pulp dilakukan dengan cara
mensirkulasinya hingga homogen pada alat
Niagara beater. Tahapan dan kondisi yang
diterapkan pada penguraian/sirkulasi serat
tersebut sama dengan yang dilakukan untuk
serat nata de coco (Gambar 2). Rendemen
produk (pulp nata de cassava) adalah 39.3%.
Atas dasar itu diperkirakan dari biositesis 1
liter limbah air buah kelapa (Gambar 1) dapat
diperoleh 20,63 gram pulp selulosa mikrobial
(v/b, dasar kering). Selanjutnya pulp selulosa
mikrobial (nata de cassava) tersebut siap pula
dibentuk menjadi lembaran serat.
B. Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa
Sabut kelapa mula-mula dibersihkan dari
kotoran dan benda-benda asing, kemudian
dipotong-potong sejajar dengan arah serat
Balai Besar Pulp dan Kertas
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sabut tersebut, dan hasilnya dipotong-potong
lagi tegak lurus dengan arah serat sehingga
diperoleh potongan kecil (serpih) berukuran 5
cm (panjang) dengan lebar atau tebal 1 cm
(Gambar 4). Serpih tersebut dibiarkan di
bawah atap selama beberapa waktu hingga
mencapai kadar kering udara.
Serpih sabut kelapa (kering udara) siap
dimasak menjadi pulp dengan proses semikimia alkali panas terbuka, menggunakan
kondisi pemasakan: konsentrasi NaOH 10%,
nilai banding serpih dengan larutan pemasak
1:8 (b/v), dan suhu maksimum 100oC yang
dipertahankan selama 3 jam. Sesudahnya,
serpih lunak sabut kelapa dipisahkan dan
dicuci bersih dengan air hingga bebas dari sisa
larutan pemasak, dan sejumlah kecil sisa
larutan pemasak yang telah tercampur dengan
air pencuci di ambil untuk pemeriksaan

konsumsi alkali KA), di mana diperoleh KA =
6%. Serpih lunak sabut kelapa selanjutnya
digiling dalam Hollander beater pada
konsistensi 3-4% (juga bermedia air) selama 1
jam sehingga menjadi serat-serat terpisah
(pulp), dan penggilingan dilanjutkan dalam
Niagara beater hingga pulp mencapai
mencapai derajat kehalusan 200-250 ml CSF
(45-50oSR). Pulp yang diperoleh kemudian
diperiksa rendemennya. Rendemen pulp yang
diperoleh 63.42%, dan konsumsi alkali 6.63%.
Rendemen tersebut terletak dalam selang yang
lazim pada hasil pengolahan pulp semi-kimia
(60-75%). Pulp sabut kelapa berwarna gelap
karena masih terdapat sisa lignin dan untuk
tujuan tertentu perlu diputihkan. Tahapan
pengolahan sabut kelapa menjadi pulp
disajikan pada Gambar 4.

Sabut kelapa

Pemotongan dan
penyerpihan
Serpih sabut kelapa
800 g (dasar berat kering)

Penentuan kadar air

Pemasakan (pulping), dengan process semikimia alkali pada
10% NaOH, 100oC, 3 jam

Penentuan
Konsumsi alkali

Serpih lunak sabut
kelapa

Penentuan
-Kadar air pulp .
-Rendemen pulp

Hollander beater: defiberasi
serpih lunak sabut kelapa

Penyempurnaan defiberasi hingga
derajat kehalusan tertentu (200-250 ml
CSF) menjadi pulp

Produk: pulp sabut
kelapa

Siap untuk. pembentukan
produk jadi (lembaran serat
berbasis selulosa)

Gambar 4. Tahapan Alur Pembuatan Pulp Sabut Kelapa
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C. Pembentukan Produk Jadi Berbasis
Selulosa
Seperti pada sebelumnya (Gambar 3),
produk jadi tersebut adalah lembaran serat
berbasis selulosa.
Lembaran tersebut
merupakan campuran yang sudah homogen
antara pulp selulose mikrobial (nata de
cassava) dan pulp sabut kelapa (Gambar 4)
dalam 4 macam proporsi, yaitu 25%+75%,
50%+50%, 75%+25%, 100%+0% (b/b, dasar
berat kering). Homogenitas tersebut juga
dicapai dengan mensirkulasi campuran
tersebut (dari masing-masing dari 4 proporsi)
dalam alat Niagara beater. Sambil terus
disirkulasi, pada campuran ditambahkan bahan
aditif yang terdiri dari alum/tawas sebagai
bahan retensi (4%), pati tapioka sebagai
perekat (2,5%), clay sebagai bahan pengisi
(3%), dan sabun rosin sebagai penolak air
(3%). Sirkulasi dihentikan bila campuran serat
nampak homogen.
Sebagai pembanding

Nata de cassava
(pulp selulosa
mikrobial)

Aditif:
-Alum (bahan retensi), 4%
-Clay (pengisi), 3%
-Pati tapioka (perekat), 2.5%
-Sabun rosin (peningkatan daya
tolak air), 3%

(kontrol), campuran homogen kedua macam
bahan serat juga disiapkan (juga pada 4
macam proporsi), tetapi tanpa penggunaan
bahan aditif. Campuran homogen bahan serat
baik dengan aditif ataupun tanpa aditif
dibentuk menjadi lembaran serat secara
manual dengan kerapatan target 60 gram/m2,
juga menggunakan handsheet fomer yang
dilengkapi saringan berukuran 60 mesh.
Selama pembentukan lembaran, waktu
drainase air juga dicatat.
Tahapan
pembentukan lembaran disajikan pada Gambar
4. Lembaran serat yang terbentuk dikeringkan
juga menggunakan alat sheet drier, lalu
dikondisikan pula pada ruang bersuhu dan
kelembaban tertentu selama 24 jam,
selanjutnya diuji sifat fisik, kekuatan, optiknya
menurut standar dan prosedur TAPPI
(Anonim, 2007). Hasil pemeriksaan waktu
drainase air dan sifat lembaran tersebut
disajikan pada Tabel 2.

Pencampuran dalam Niagara beater pada proporsi:
25%+75%, 50%+50%, 75%+25%,100%+0%
(b/b, dasar berat kering),
dengan pengadukan/sirkulasi kuat

Sambil terus diaduk/disirkulasi,
hingga campuran menjadi homogen

Pulp sabut kelapa

Tanpa aditif,
(sebagai kontrol)

Pembentukan lembaran kertas
(dengan dan tanpa aditif) secara manual
menggunakan hand-sheet former dengan
berat dasar target (60 gram/m2)

Lembaran serat basah

Pengering and conditioning
(pada suhu dan kelembaban
tertentu)

Lembaran kertas kering
dan sudah diconditioned

Air yang
memisah

Waktu
drainase
air
dicatat

Siap untuk pengujian
lembaran kertas: sifat fisis,
kekuatan, dan optik

Gambar 4. Tahapan Alur Pembentukan Lembaran Serat Berbasis Selulosa dari Campuran Pulp
Selulosa Mikrobial dan Pulp Sabut Kelapa
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Tabel 2. Data Sifat Fisis, Kekuatan, Optik Lembaran Serat yang dibentuk dari Campuran Pulp
Selulosa Mikrobial (Nata De Cassava) dan Pulp Sabut Kelapa pada Proporsi Tertentu
Proporsi campuran
pulp selulosa mikrobial + pulp sabut kelapa
25%+75%
50%+50%
75%+25%
100%+0%

Sifat 1)
+/Aspek fisis
-Berat dasar riil, g/m2
Kontrol
55,2
61,0
57,4
64,9 +
Dengan aditif
57,1
61,3
58,2
64,2 +
-Kadar air, %
Kontrol
8,51
9,30
9,34
8,25 Dengan aditif
8,61
8,53
7,78
7,63 -Penyerapan air, g/m2 2)
Kontrol
162,5
75,1
62,5
61,9 Dengan aditif
174,9
74,3
49,4
55,3 -Waktu drainase air, jam
Kontrol
Instant
0,025
0,251
3,000 Dengan aditif
Instant
0,031
0,264
3,000 II
Aspek kekuatan
-Indeks tarik, Nm/g
Kontrol
4,90
6,30
13,18
21,34 +
Dengan aditif
5,52
10,28
14,87
20,95 +
-Indeks sobek, mNm2/g
Kontrol
4,53
5,81
5,79
9,10 +
Dengan aditif
4,28
5,62
5,68
11,78 +
III
Aspek optic
-Derajat kecerahan, %
Kontrol
11,5
11,2
15,0
18,2 +
Dengan aditif
12,6
12,7
16,2
25,0 +
-Opasitas, %
Kontrol
95,1
92,2
77,8
65,2 Dengan aditif
98,5
93,0
89,3
71,7 Remarks: + = dikehendaki nilanya tinggi; – = dikehendaki nilainya rendah
1)
Rata-rata 3 ulangan; Kontrol = tanpa aditif; 2)Penyerapan air hanya untuk muka halus (permukaan
bagian atas lembaran pada saat pembentukannya pada alat handsheet former; Additif = terdiri dari of
alum as bahan retensi (4%), pati tapioka sebagai perekat (2.5%), clay sebagai pengisi (3%), sabun
rosin sebagai penolak air (3%)
No
I

D. Pencermatan Sifat Fisik, Kekuatan, dan
Optik Produk Jadi Berbasis Selulosa
Sifat Fisik
Sifat fisik produk jadi (lembaran serat
berbasis selulosa dengan berat dasar target
60g/m2) mencakup berat dasar riil, kadar air,
penyerapan air, dan waktu drainase air (Tabel
1). Berat dasar riil lembaran serat dan waktu
drainase cenderung meningkat dengan
semakin besarnya proporsi pulp selulosa
mikrobial (pulp nata de cassava) atau
menurunnya porsi pulp sabut kelapa dalam
campuran bahan serat; dan sebaliknya. Hal ini
dapat dimengerti karena pulp selulosa
mikrobial (nata de cassava) merupakan serat
berukuran diameter kecil, tersusun dari
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kumpulan rantai polimer selulosa (Anonim,
2012b; 2013a), sehingga secara fisik lebih
fleksibel dan banyak mengisi rongga antar
serat pada saat pembentukan lembaran serat
dengan
sktruktur
internalnya
lebih
rapat/kompak.
Ini juga menyebabkan
pengerakan air yang terperangkap dalam
anyaman serat lebih sulit, untuk memisahkan
diri meliwati saringan dengan mengalir ke
bawah sewaktu pembentukan lembaran serat.
Penggunaan aditif berakibat pula peningkatan
berat dasar dan waktu drainase. Bahan aditif
merupakan partikel berukuran kecil, sehingga
ikut pula mengisi rongga antar serat selama
pembentukan lembaran serat. Di samping itu,
bahan aditif alum sebagai bahan retensi ikut
pula berperan pada fenomena tersebut
(peningkatan berat dasar dan waktu drainase)
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karena mengintensifkan ikatan serat-serat dan
ikatan serat-aditif-serat.
Penyerapan air cenderung menurun
dengan meningkatnya porsi pulp selulosa
mikrobial (atau menurunnya porsi pulp sabut
kelapa); dan sebaliknya. Ini ikut menjelaskan
bahwa lebih kompak/rapatnya skruktur
internal lembaran serat (akibat peningkatkan
porsi pulp selulosa mikrobial) berperan
mengurangi kontak antara serat dengan
molekul air. Kadar air mula-mula meningkat
dengan makin besarnya porsi campuran pulp
selulosa mikrobial, akan tetapi selanjutnya
kadar air menurun. Agaknya pada tahap awal
peningkatan porsi pulp selulosa mikrobial,
mengakibatkan
polaritas
bahan
serat
meningkat. Terindikasi pula gugusan OH
bebas pada rantai polimer selulosa mikrobial
berperan
pada
fenomena
tersebut.
Selanjutnya, menurunnya kadar air akibat
semakin meningkatnya porsi pulp selulosa
mikrobial dapat dijelaskan dengan fenomena
yang terjadi pada penurunan penyerapan air.
Lebih
lanjut,
penambahan
aditif
mengakibatkan penurunan penyerapan air dan
kadar air. Agaknya, penggunaan aditif sabun
rosin (yang bersifat menolak air) banyak
berperan pada fenomena ini.
Sifat Kekuatan
Sifat kekuatan lembaran serat mencakup
indeks tarik dan indeks sobek (Tabel 2).
Peningkatan porsi pulp selulosa mikrobial
(atau menurunnya porsi pulp sabut kelapa)
menyebabkan peningkatan indeks tarik dan
indeks sobek; dan sebaliknya.
Ini
mengindikasikan tingginya derajat kemurnian
rantai polimer selulosa (>90%) pada pulp
selulose mikrobial yang sifatnya fleksibel dan
banyak mengandung gugusan OH bebas,
sehingga mengintensifkan ikatan antar dan
anyaman serat melalui hydrogen bonding
selama
pembentukan
lembaran.
Ini
mengindikasikan pula serat pulp sabut kelapa
lebih kaku atau kurang fleksibel akibat masih
terdapatnya sisa lignin pada pulp tersebut,
sehingga sebaliknya peningkatan porsi pulp
tersebut berakibat negatif pada sifat kekuatan
lembaran serat yang dihasilkan. Lebih lanjut,
penambahan
aditif
mengakibatkan
peningkatan indeks tarik. Diduga ini ada
kaitannya dengan peranan aditif alum dan pati
tapioka. Untuk indeks sobek, penambahan

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 2 Oktober 2013

aditif pada campuran pulp selulosa mikrobial
dan pulp sabut kelapa, dengan porsi
25%+75%, 50%+50%, dan 75%+25% mulamula mengakibatkan penurunan indeks
tersebut; akan tetapi pada porsi 100%+0%
(100%
pulp
selulosa
mikrobial)
mengakibatkan peningkatan indeks sobek.
Agaknya pada urutam porsi campuran
pertama, kedua, dan ketiga, peranan aditif clay
sebagai filler lebih dominan. Penggunaan
aditif yang bersifat pengisi (filler) cenderung
menurunkan kekuatan lembaran (Smook dan
Kocurek, 2002). Pada lembaran serat dari
100% pulp selulosa mikrobial, terindikasi
peranan aditif tapioka lebih dominan, karena
tapioka berperan sebagai perekat sehingga
lebih memperkuat ikatan antar serat dalam
struktur lembaran serat (indeks sobek
meningkat) (Anonim, 2013).
Sifat Optik
Sifat optik lembaran serat mencakup
derajat kecerahan (keputihan) dan opasitas
(Tabel 1).
Derajat putih lembaran serat
meningkat dengan semakin besarnya porsi
campuran pulp selulosa mikrobial (atau
dengan menurunnya porsi pulp sabut kelapa);
dan sebaliknya. Ini memperkuat indikasi
sebelumnya bahwa pulp selulosa mikrobial
didominir oleh rantai polimer selulosa (>90%)
yang secara alami berwarna putih. Juga
sebaliknya ikut menjelaskan bahwa sisa lignin
dalam pulp sabut kelapa berkontribusi pada
penurunan nilai derajat putih (Anonim, 2013).
Derajat putih juga meningkat akibat
penggunaan bahan aditif. Di duga ini ada
kaitannya dengan adanya clay sebagai pengisi
(yang bersifat banyak memantulkan cahaya)
dan pati tapioka yang alamiahnya berwarna
putih pula (Smook dan Kocurek, 2002).
Opasitas lembaran serat menurun dengan
meningkatnya porsi pulp selulosa mikrobial
(atau menurunnya porsi pulp sabut kelapa);
dan sebaliknya.
Ini terjadi dan dan
memperkuat indikasi sebelumnya yaitu adanya
peran dari polimer selulosa yang selain
berwarna putih dan sifatnya yang tembus
cahaya (translucent) (Brown, 2002; Anonim,
2011b, 2013).
Hal sebaliknya opasitas
meningkat akibat adanya sisa lignin dalam
pulp sabut kelapa, karena lignin berwarna
gelap sehingga sukar ditembus cahaya.
Selanjutnya, penggunaan aditif berakibat
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peningkatan opasitas lembaran serat. Ini dapat
dimengerti bahan aditif tersebut dengan
ukuran partikelnya yang kecil banyak mengisi
ronga-rongga
antara
serat
sewaktu
pembentukan lembaran serat, sehingga
meningkatan sifat tidak tembus cahaya
(opasitas meningkat).
E. Pencermatan Sifat Produk Jadi
Percermatan sifat produk tersebut
(lembaran serat berbasis selulosa) secara
menyeluruh memperkuat segala indikasi
sebelumnya bahwa pulp selulola mikrobial
hampir seluruhnya terdiri dari rantai polimer
selulosa yang tersusun sedemikian rupa
sehingga
rantai-rantai
tersebut
saling
berkontak secara sejajar satu terhadap lainnya
membentuk kelompok (cluster) dengan
diameter jauh lebih kecil dari pada serat lignoselulosa (Anonim, 2013). Ukuran kecil cluster
berpengaruh
positif
terhadap
sifat
fisis/kekuatan/optik lembaran serat yang
dihasilkan, akan tetapi menyebabkan lebih
lamanya waktu drainase air selama
pembentukan lembaran tersebut. Atas dasar itu
secara operasional keadaan tersebut tidak
ekonomis untuk produk kertas, dan pulp
selulosa mikrobial lebih sesuai untuk produk
dengan kemurnian selulosa tinggi antara lain
dissolving pulp. Guna keperluan pembentukan
lembaran untuk tujuan produk kertas, pulp
selulosa mikrobial (pulp nata de cassava)
perlu dicampur dengan pulp sabut kelapa pada
proporsi tertentu (75%+25% dan 50%+50%).
IV. PROSPEK PEMANFAATAN SERAT
ALTERNATIF
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(berasal dari tanah melalui resapan akar, ke
arah batang, cabang, ranting, hingga akhirnya
ke daun), menghasilkan senyawa sederhana
karbohidrat dan melalui metabolisme lebih
lanjut pada pohon dibentuk antara lain tubuh
pohon. Dengan demikian fenomena tersebut
ikut menjaga keseimbangan ekosistem,
mengatur persediaan air tanah, mengurangi
intensitas pemanasan global, mencegah
bencana
banjir
dan
erosi,
menjaga
keanekaragaman hayati (flora dan fauna),
menjaga perubahan iklim yang ekstrim (antara
musin, dan akhirnya melestarikan sumber daya
alam (Anonim, 2013b).
Pengolahan pulp selulosa mikrobial (nata
de coco dan nata de cassava) berindikasi lebih
ramah lingkungan dan hemat energi, karena
merupakan proses biosintesa dengan bantuan
mikrooragnisme (bakteri). Pulp tersebut dapat
dicampur dengan pulp kayu atau pulp serat
ligno-selulosa lain (sabut kelapa) hasil
pengolahan konvensional.
Pencampuran
tersebut bisa mengurangi pemakaian pulp hasil
pengolahan konvensional sehingga dapat
mengurangi pula
pemakaian energi.
Pengolahan pulp konvensional umumnya
banyak mengkonsumsi energi (panas dan
listrik) (Anonim, 2010b; 2013).
Pengolahan pulp sabut kelapa dengan
proses semi-kimia soda (alkali) juga
berindikasi lebih ramah lingkungan karena
tidak menggunakan bahan mengandung sulfur
(yang bersifat racun terhadap mahluk hidup
dan korosif pada peralatan logam), dan juga
lebih hemat dalam pemakaian air proses
dibandingkan proses konvensional secara
kimia (Anonim, 2012a; 2013).
V. KESIMPULAN DAN SARAN

Limbah cair pengolahan tapioka, limbah
air buah kelapa, dan limbah sabut kelapa
terindikasi berprospek sebagai serat alternatif
untuk pulp dan produk turunannya (a.l. kertas
dan dissolving pulp), sehingga ikut berperan
mengurangi ketergantungan pemakaian bahan
serat berligno-selulosa konvensional (kayu
hutan alam).
Hal tersebut dapat pula
mengurangi tingkat kerusakan hutan alam
(akibat antara lain perambahan, pembalakan
liar, dan ekstraksi kayu). Kenyataannya, hutan
berperan penting sebagai paru-paru dunia
karena
melakukan
proses
fotosintesa
khususnya di bagian daun pohon melalui
reaksi antara CO2 (dari udara) dengan air
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a. Limbah cair pengolahan tapioka, limbah
air buah kelapa, dan limbah sabut kelapa
berprospek sebagai serat alternatif untuk
pulp/produk turunannya (a.l. kertas dan
dissolving
pulp),
sehingga
dapat
mengurangi pemakaian bahan serat
berligno-selulosa konvensional (terutama
kayu hutan alam).
b. Konversi serat dari limbah cair
pengolahan tapioka dan limbah air buah
kelapa berlangsung melalui proses
biosintesi
(dengan
bantuan
mikroorganisme/bakteri Acetobacter spp.)
dilanjutkan dengan perlakuan tertentu
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

(alkali) menghasilkan pulp selulosa
mikrobial.
Pulp selulosa mikrobial hasil biosintesis
limbah cair pengolahan tapioka disebut
pulp nata de cassava; sedangkan untuk
hasil biosintesis limbah air kelapa disebut
pulp nata de coco.
Sabut kelapa dikonversi nenjadi serat dan
selanjutnya pulp, melalui tahap persiapan
dilanjutkan dengan proses pengolahan
pulp semikimia soda panas terbuka.
Pada campuran pulp nata de cassava
dengan pulp sabut kelapa, dan campuran
pulp nata de coco dengan pulp kayu
mangium, bahan serat dengan porsi
campuran pulp kayu mangium dan pulp
sabut kelapa yang semakin tinngi lebih
sesuai untuk produk kertas.
Porsi campuran optimum untuk produk
kertas adalah 75%+25% dan 50%+50%
(baik asal campuran pulp nata de coco +
pulp kayu mangium; ataupun asal
campuran pulp nata de cassava + pulp
sabut kelapa.
Bahan serat dari 100% pulp nata de coco
atau 100% pulp nata decassava lebih
dikehendaki untuk dissolving pulp.
Dissolving pulp melalui proses sintesis
lebih lanjut dihasilkan a.l.. sutera tiruan,
plastik, ramuan peledak, bahan keperluan
tekstil, ramuan kosmetik, dan penghambat
nyala api).
Pengolahan pulp selulosa mikrobial (nata
de coco dan nata de cassava) berindikasi
lebih ramah lingkungan dan hemat energi,
karena
merupakan
produk
proses
biosintesis.
Pulp hasil biosintesis tersebut dapat
dicampur dengan pulp kayu atau pulp serat
berligno-selulosa lain hasil pengolahan
konvensionil.
Hal tersebut dapat
mengurangi porsi pemakaian pulp
konvensional.
Pengolahan
pulp
konvensional
umumnya
banyak
mengkonsumsi energi.
Pengolahan pulp sabut kelapa dengan
proses semi-kimia soda (alkali) juga
berindikasi lebih ramah lingkungan karena
tidak menggunakan bahan bersulfur
(bersifat racun dan korosif), dan juga lebih
hemat pemakaian air proses dibandingkan
proses pulping konvensional secara kimia.
Secara
keseluruhan
mengurangi
ketergantungan pada serat konvensional,
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dan
penerapan
proses pengolahan
pulp/produk turunannya yang lebih ramah
lingkungan
dan
lebih
hemat
energi/pemakaian air ikut berperan pula
melestarikan sumber daya alam
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ENDOGLUKANASE REKOMBINAN Egl-II SEBAGAI PELAKU
BIODEINKING
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THE RECOMBINANT OF ENDOGLUCANASE Egl-II AS A BIODEINKING AGENT
ABSTRACT
Biodeinking is process to remove ink and other nonfiber material on waste paper by using
enzymes. An assortment of enzymes has been used in a variety of different types of waste paper. In
general, the cellulase and xylanase are used. Endoglucanase is part of the cellulase which degrades
cellulose chain from the middle of the amorphous part. This study aims to find the optimum conditions
the application of endoglucanase recombinant Egl-II in deinking. Endoglucanase enzyme production
is done by growing isolate recombinant endoglucanase Egl-II on synthetic media. The resulting crude
enzyme was concentrated by ultrafiltration to have an activity of 2.39 IU. The enzyme then applied to
the office waste paper with a dose of 0.25 to 1.5 IU. The results showed the use of endoglucanase EglII enzymes at a dose of 0.5 IU can reduce the content of the ink that is expressed in the ERIC
(Effective Residual Ink Concentration) of 12 ppm. An increase in the quality of the paper shown by
raising opacity of 4.71 points and tensile index by 6.6 points
Keywords: deinking, Short White Ledger, endoglucanase recombinant Egl-II
ABSTRAK
Biodeinking merupakan proses penghilangan tinta dan material nonserat pada kertas bekas
dengan menggunakan enzim. Bermacam-macam enzim telah digunakan pada berbagai jenis kertas
bekas yang berbeda. Pada umumnya enzim yang digunakan adalah selulase dan xylanase.
Endoglukanase merupakan bagian dari selulase yang mendegradasi rantai selulosa dari bagian tengah
pada bagian amorf. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kondisi optimum aplikasi rekombinan
endoglukanase Egl-II pada proses. Produksi enzim endoglukanase dilakukan dengan menumbuhkan
isolat rekombinan endoglukanase Egl-II pada media sintetik. Enzim kasar yang dihasilkan kemudian
dipekatkan dengan ultrafiltrasi sehingga memiliki aktivitas 2,39 IU. Enzim lalu diaplikasikan pada
kertas bekas perkantoran dengan dosis 0,25-2,5 IU. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan enzim
endoglukanase Egl-II pada dosis 0,5 IU dapat menurunkan kandungan tinta yang dinyatakan dalam
ERIC (Effective Residual Ink Concentration) sebesar 12 ppm. Terjadi peningkatan mutu kertas berupa
yang ditunjukkan pada kenaikan opasitas sebesar 4,71 poin dan indeks tarik naik sebesar 6,6 poin.
Kata kunci: deinking, Short White Ledger, endoglukanase Egl-II

PENDAHULUAN
Kertas merupakan bahan yang paling
banyak
dibuang,
karena
itu
kertas
menyumbang lebih dari 40 persen dari
sampah, sehingga jika terjadi kegagalan untuk
mendaur ulang kertas akan memberi dampak
besar terhadap isu-isu lingkungan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan
antara lain:
1.

Meningkatnya permintaan kertas maka
akan lebih banyak kayu yang dibutuhkan
untuk memenuhi permintaan pulp kayu.
Dalam beberapa kasus, hal ini berarti
hilangnya habitat dan ekosistem satwa
liar yang berharga, dimana hutan telah
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2.

3.

4.

5.

digantikan oleh perkebunan. Kurangnya
keragaman jenis pohon di hutan
konservasi memiliki dampak langsung
terhadap keanekaragaman hayati dari
seluruh hutan.
Dengan menggunakan limbah kertas
untuk memproduksi kertas baru, masalah
sampah buangan dapat dikurangi.
Produksi kertas daur ulang menggunakan
energi yang lebih rendah sekitar 28 - 70%
jika dibandingkan dengan pembuatan
kertas dari virgin pulp, selain itu
menggunakan lebih sedikit air. Hal ini
karena sebagian besar energi yang
digunakan dalam pembuatan kertas
adalah pembuatan pulp diperlukan untuk
mengubah kayu menjadi kertas.
Kertas daur ulang lebih sedikit
menghasilkan emisi polusi udara dan air.
Kertas daur ulang biasanya tidak
diputihkan
kembali.
Sendainya
diputihkan,
biasanya
menggunakan
oksigen dibandingkan klorin. Hal ini
mengurangi
jumlah
dioxin
yang
dilepaskan ke lingkungan sebagai produk
sampingan dari proses pemutihan klorin.
Kertas adalah bahan biodegradable. Ini
berarti bahwa ketika dibuang ke TPA,
akan membusuk dan menghasilkan
metana, yang merupakan gas rumah kaca
yang potensial (20 kali lebih kuat dari
karbon dioksida). Sehingga dapat
menyebabkan pemanasan global akibat
efek gas rumah kaca.

Salah satu tahapan penting dalam proses
daur ulang kertas adalah deinking. Deinking
merupakan proses penghilangan tinta dan
bahan bukan serat dari kertas bekas.
Kebanyakan proses deinking konvensional
membutuhkan bahan-bahan kimia dengan
jumlah yang besar, seperti natrium hidroksida,
natrium karbonat, natrium silikat, DTPA,
hidrogen peroksida, dan surfaktan (Jiang dan
Ma, 2000). Proses deinking konvensional
menghasilkan limbah bahan kimia yang cukup
besar pula dan biaya pengolahan limbah akan
tinggi. Sebagai alternatif proses deinking
konvensional, digunakan proses biologi
dengan menggunakan enzim yang disebut
sebagai biodeinking.
Penelitian apilkasi enzim pada proses
deinking dengan menggunakan berbagai
enzim telah dilakukan. Enzim yang digunakan
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antara lain α-amilase dan selulase (Wirawan
dkk., 2008), selulase dan hemiselulase
(Rismijana dkk., 2002), dan xilanase
(Rismijana dan Cucu, 2006), lakase dengan
mediator sintetik dan alami (Fillat dkk., 2012).
Hasilnya menunjukkan, aplikasi enzimatik
pada proses deinking dapat menurunkan noda
dan meningkatkan indeks tarik, sobek, serta
derajat cerah.
Meskipun aplikasi biodeinking yang telah
dilakukan menggunakan berbagai enzim
namun yang paling efektif dan sering
digunakan
adalah
selulase.
Selulase
merupakan enzim hidrolitik yang mampu
mendegradasi selulosa menjadi gula sederhana
yaitu glukosa atau oligoselubiosa. Menurut
Zhang dan Lin, 2004, selulosa dapat
terdegradasi sepenuhnya oleh tiga jenis enzim
yang bekerja secara sinergis, yaitu:
1. Endoglukanase (endo - l, 4 – β – D glucanases,
EC
3.2.1.4)
yang
menghidrolisis bagian dalam ikatan l,4-βglikosida secara acak pada rantai
selulosa. Sebagai hasilnya, terjadi
penurunan panjang rantai selulosa dan
pembentukan ujung pereduksi yang
lambat (Kuhad dkk., 1997). Tindakan
endoglukanase
ditandai
dengan
penurunan cepat dalam DP (derajat
polimerisasi), tapi pelepasan yang gula
terlarut lambat dari kristal selulosa.
Degradasi oleh endoglukanase biasanya
menghasilkan berbagai oligosakarida dari
ukuran yang berbeda, dan glukosa
(Tuula dan Gunnar, 2009).
2. Selobiohidrolase (ekso - l, 4 – β – D glukanase, EC 3.2.1.91) yang memotong
unit selobiosa pada bagian ujung rantai
selulosa.
3. β-glukosidase (1,4-β-D-glucosidases, EC
3.2.1.21) yang menghidrolisis selulosa
dan selobioligosakarida menjadi unit-unit
glukosa.
Dari
ketiga
enzim
tersebut,
endoglukanase berperan sangat penting dalam
menginisiasi hidrolisis selulosa. Usaha untuk
menemukan endoglukanase dengan aktivitas
dan efisiensi yang tinggi terus dilakukan untuk
memenuhi standar penggunaannya dalam
skala industri.
Tim peneliti dari laboratorium biokimia
ITB telah berhasil mengisolasi gen pengode
endoglukanase dari bakteri laut Bacillus
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amyloliquefaciens PSM 3.1. Gen ini telah
ditransformasi ke Bacillus megaterium yang
selanjutnya disebut bakteri rekombinan
(Nurachman dkk., 2010).
Bakteri rekombinan memiliki aktivitas
spesifik yang lebih tinggi, dengan produksi
yang lebih murah dan enzimnya lebih murni.
pH optimum endoglukanase dari bakteri
rekombinan netral sehingga aplikasi pada
proses biodeinking tidak menyebabkan
hidrolisis serat dan tidak memerlukan
pengaturan pH.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mencari
kondisi
optimum
aplikasi
endoglukanase rekombinan Egl-II pada proses
deinking dan membandingkan kinerja
endoglukanase rekombinan Egl-II dengan
selulase komersial.
BAHAN DAN METODE
Peremajaan dan Produksi Endoglukanase
Rekombinan Egl-II

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 2 Oktober 2013

Uji Aktivitas Enzim Endoglukanase
Uji aktivitas dilakukan dengan metode
DNS. Sebanyak 25 µL sampel enzim
ditambahkan
25 µL substrat CMC 1%.
Kemudian diinkubasi pada 50oC selama 30
menit pada penangas air. Lalu ditambahkan 50
µL reagen DNS dan campuran di-vortex
hingga homogen. Campuran selanjutnya
dipanaskan pada suhu 100 oC selama 10 menit
dalam penangas air dan didinginkan hingga
suhu ruang. Ke dalam larutan ditambahkan
900 µL akuades. Selanjutnya dilakukan
pengukuran
absorbansi
dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang 480
nm. Untuk blanko, 25 µL sampel enzim dan
25 µL substrat CMC 1% diganti dengan 50 µL
akuades, sedangkan untuk kontrol, 25 µL
sampel
enzim
ditambahkan
setelah
penambahan 50 µL reagen DNS ke dalam
campuran. Blanko dan kontrol diperlakukan
sama seperti sampel enzim.
Uji Kadar Protein Endoglukanase

Kutur
stok
gliserol
rekombinan
endoglukanase Egl-II harus diremajakan
terlebih dahulu digunakan untuk produksi
enzim harus diremajakan terlebih dahulu
peremajaan kultur. Kultur hasil peremajaan
stok gliserol kemudian ditanam pada media
peremajaan dengan metode gores (streak) 4
kuadran.
Kultur pada media agar kemudian
dibiakkan pada media stater yang terdiri atas
tripton 1% , NaCl 1%, yeast extract 1%,
tetrasiklin 10 µL/5 mL dan akuades. Media
diinkubasi pada suhu 37 oC dengan kecepatan
putaran 200 rpm hingga mencapai OD600 = 2.
Media stater kemudian diinokulasikan pada
media produksi yang mengandung pepton 1% ,
NaCl 1%, yeast extract 1%, tetrasiklin 10 µL/5 mL
dan akuades. Media diinkubasi pada suhu pada
suhu 37 oC dengan kecepatan putaran 200 rpm.
Inkubasi dilakukan hingga nilai OD600 media
produksi mencapai nilai 1,5, kemudian
ditambahkan xilosa steril 0,05 M ke dalam
media produksi dan inkubasi dilanjutkan
selama 5 jam. Media produksi selanjutnya
diangkat dari shaker incubator dan
disentrifugasi pada kondisi 4oC dan 4.000 rpm
selama 30 menit. Enzim yang dihasilkan
kemudian disentrifugasi. Enzim kemudia
dipekatkan dengan metode ultrafiltrasi
menggunakan membran PM 10 kDa.

Uji kadar protein dilakukan dengan
metode Bradford. Sebanyak 20 µL sampel
enzim ditambahkan 1 mL reagen Bradford,
kemudian diinkubasi selama 10 menit pada
suhu ruang. Selanjutnya dilakukan pengukuran
absorbansi dengan spektrofotometer pada
panjang gelombang 595 nm.
Biodeinking
Bahan baku short white ledger (SWL)
dipotong sepanjang 0,5 x 30 cm lalu direndam
selama 10 menit dengan akuades. Kertas
diuraikan dalam hidropulper
dengan
konsistensi 3% hingga mencapai derajat
kebebasan 300 + 20 csf. Stok diencerkan
hingga mencapai konsistensi 2% lalu diatur
pH-nya hingga 7. Selanjutnya buburan serat
dipanaskan di dalam reactor jar hingga
mencapai suhu 50oC. Enzim dimasukkan ke
dalam buburan serat dengan dosis 0; 0,25; 0,5;
0,75, 1; 1,5; 2; dan 2,5 UI/mL per gram kering
pulp lalu diinkubasi pada suhu 50oC selama 30
menit. Proses deaktivasi enzim dilakukan
dengan memanaskan buburan serat pada suhu
95oC selama 10 menit. Stok lalu diencerkan
hingga mencapai konsistensi 1% kemudian
ditambahkan 0,6% kolektor dan DTPA 0,2%
terhadap berat kering serat. Pasang gelembung
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udara dan diaerasi dengan kecepatan 3
mL/menit. Flotasi dilakukan pada suhu 45oC
dengan kecepatan putaran alat disintegrator
300 rpm selama 20 menit. Serat kemudian
dicuci dengan akuades sampai pH netral.

enzim yang digunakan pada aplikasi
biodeinking. Hasil uji aktivitas enzim
disajikan dalam Tabel 1
Pemekatan Enzim Menggunakan Metode
Ultrafiltrasi

Pembuatan Lembaran dan Pengujian Sifat
Lembaran

Pemekatan enzim perlu dilakukan agar
konsentrasi enzim semakin besar sehingga
kinerja enzim akan semakin baik pada proses
deinking. Selain itu, karena enzim yang
digunakan dalam bentuk cair maka enzim
yang memiliki aktivitas yang rendah dapat
memberikan kesulitan dalam pemberian dosis
pada aplikasi biodeinking karena penggunaan
enzim akan sangat banyak sehingga akan
mempengaruhi konsistensi pulp. Pada Tabel 2
menunjukkan
aktivitas
endoglokanase
meningkat sebesar hampir 4 kali lipat setelah
dilakukan
pemekatan
dengan
metode
ultrafiltrasi.

Pulp hasil biodeinking dibuat lembaran
tangan dengan gramatur 70 g/m² menurut SNI
14-0489-1989. Terhadap lembaran yang
dihasilkan dilakukan pengujian sebagai
berikut: Opasitas , dilakukan sesuai dengan
SNI 14-4738-1998. ERIC (effective residual
ink concentration), dilakukan sesuai dengan
TAPPI T567 om-04. Indeks tarik, dilakukan
sesuai dengan SNI 14-4737-1998. Indeks
retak, dilakukan sesuai dengan SNI 14-14421998. Indeks sobek, dilakukan sesuai dengan
SNI 14-0436-1989. Porositas dan kekasaran,
dilakukan sesuai dengan SNI 14-0932-1998.

Pengujian Sifat Fisik dan Optik
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan dosis enzim harus dilakukan
secara cermat karena endoglukanase berkerja
mendegradasi selulosa sehingga penggunaan
dosis enzim yang besar dapat menurunkan
kualitas kertas sehingga dosis enzim yang
diberikan tidak boleh terlalu besar tapi tidak
boleh juga terlalu kecil karena akan tidak akan
efektif dalam melepaskan tinta pada serat.

Produksi Endoglukanase Rekombinan EglII
Enzim yang dihasilkan penting untuk
ditentukan aktivitas dan kadar proteinnya agar
mengetahui efektivitas sebelum dan sesudah
dilakukan pemekataan enzim dengan metode
ultrafiltrasi dan juga untuk menentukan dosis

Tabel 1. Hasil Uji Aktivitas Enzim Endoglukanase Rekombinan Egl-II
Sampel

Absorbansi
0,594
0,592
0,615

Supernatan endoglukanase
rekombinan Egl-II

Aktivitas IU
(µmol/menit.ml)
0,64
0,64
0,69

Aktivitas rata-rata IU
(µmol/menit.ml)
0,66

Tabel 2 Absorbansi dan Aktivitas Enzim Endoglukanase setelah Pemekatan Dengan Metode
Ultrafiltrasi
Sampel
enzim
Umpan

Permeat
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Absorbansi
a.
b.
c.
a.
b.
c.
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0,567
0,563
0,565
0,432
0,474
0,402

Aktivitas IU
(μmol/menit.mL)
2,34
2,31
2,32
-

Aktivitas rata-rata IU
(μmol/menit.mL)
2,32

-
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Salah satu parameter keberhasilan proses
deinking adalah turunnya kandungan tinta
dalam kertas yang sering dinyatakan dengan
ERIC (Effective Residual Ink Concentration).
ERIC
merupakan
ukuran
dari
efek
penggelapan dari tinta yang tersisa dalam
sampel kertas, bukan menyatakan jumlah
aktual dari tinta. Partikel tinta memiliki
pengaruh yang besar secara visual terhadap
penampilan kertas karena jumlah partikel
dapat cukup banyak dan luas permukaan
partikel-partikel ini dimaksimalkan, yang
menyebabkan partikel tinta menjadi peredam
yang sangat efektif bagi energi cahaya.
Biodeinking dengan enzim endoglukanase
rekombinan Egl-II pada dosis optimum
sebesar 0,5 IU mampu menurunkan ERIC
sebesar 12 ppm.
Hasil uji indeks tarik pada Gambar 2,
penggunaan enzim endoglukanase dengan 0,25

dan 0,5 IU, indeks tarik turun secara
signifikan. Peningkatan dosis enzim lebih
lanjut mampu meningkatkan indeks tarik.
Indeks tarik maksimum yaitu sebesar 3,31
Nm/g atau meningkat sebesar 6,6 poin
diperoleh
dengan
penggunaan
enzim
endoglukanase dengan dosis 2,5 IU.
Hasil uji indeks sobek pada Gambar 3
menunjukkan, aplikasi endoglukanase pada
biodeinking short white ledger tidak
memberikan pengaruh yang signifikan pada
indeks sobek (Gambar 3). Secara umum,
penggunaan
enzim
endoglukanase
menurunkan indeks sobek, namun penggunaan
enzim pada dosis 1,5 IU dapat meningkatkan
indeks sobek sebesar 0,24 poin. Sedangkan
aplikasi
biodeinking
menggunakan
endoglukanase pada dosis 0,25 – 2,5 IU secara
umum menurunkan indeks retak lembaran
pulp yang dihasilkan (Gambar 4).

Gambar 1. Hasil Pengujian ERIC (Effective Residual Ink Concentration)

Gambar 2. Hasil Pengujian Indeks Tarik
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Gambar 3. Hasil Pengujian Indeks Sobek

Gambar 4. Hasil Pengujian Indeks Retak
Selain
mendegradasi
mikrofibril,
endoglukanase juga mendegradasi permukaan
serat sehingga memberikan efek pengelupasan.
Permukaan serat yang terdegradasi akan
menghasilkan mikrofibril baru. Jika laju
degradasi oleh enzim pada mikrofibril lebih
besar dibandingkan laju degradasi pada
permukaan serat, maka kekasaran akan turun
karena berkurangnya mikrofibril sehingga
permukaan serat akan lebih licin. Penggunaan
enzim endoglukanase pada dosis rendah
cenderung meningkatkan kekasaran (Gambar
5). Namun pada pemberian dosis enzim yang
lebih besar, kekasaran serat cenderung
menurun kecuali pada dosis 2,5 IU.
Porositas lembaran yang dihasilkan
meningkat dengan bertambahnya dosis enzim
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yang digunakan. Hal ini disebabkan karena
fines yang berfungsi sebagai pengisi ruang
antar serat, didegradasi oleh enzim sehingga
lembaran yang dihasilkan akan semakin poros.
Peningkatan dosis enzim berbanding lurus
dengan peningkatan porositas kertas seperti
yang terlihat pada Gambar 6.
Opasitas lembaran meningkat dengan
bertambahnya dosis enzim. Setelah mencapai
konsentrasi optimum enzim yaitu pada dosis
0,5 IU (Gambar 7), opasitas cenderung
menurun lalu meningkat kembali. Penggunaan
enzim endoglukanase dengan dosis paling
besar yaitu 2,5 IU mampu meningkatkan
opasitas hingga 14,4% jika dibandingkan
dengan blanko.
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Gambar 5. Hasil Pengujian Kekasaran

Gambar 6. Hasil Pengujian Porositas

Gambar 7. Hasil Pengujian Opasitas
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KESIMPULAN
1. Kondisi optimum penggunaan enzim
endoglukanase rekombinan pada proses
deinking adalah pada dosis enzim 0,5
IU/mL enzim per gram kering pulp.
2. Biodeinking dengan enzim endoglukanase
Egl-II dapat menurunkan kandungan tinta
yang dinyatakan dalam ERIC (Effective
Residual Ink Concentration) sebesar 12
ppm atau sebesar 17%.
3. Penggunaan
enzim
endoglukanase
rekombinan Egl-II dapat meningkatkan
indeks sobek 6,6 poin, indeks sobek
hingga 0,24 poin, porositas hingga 59%,
kekasaran 28 poin, dan opasitas sebesar
4,7 poin.
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PERTUMBUHAN MIKROALGA Spirulina platensis DALAM AIR
LIMBAH TEROLAH INDUSTRI KERTAS
Prima Besty Asthary*, Yusup Setiawan, Aep Surachman, Saepulloh
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung
*
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THE GROWTH OF MICROALGAE Spirulina platensis IN TREATED WASTEWATER
OF PAPER INDUSTRY
ABSTRACT
The increasing of Indonesia’s paper production will causemore wastewater generated. The
wastewater of paper industry that has been treated is commonly discharged to the environment and
still contains organic materials and nutrients such as nitrogen and phosphor that has not been
utilized. An alternative of wastewater utilization is algae cutivation. The Spirulina platensis is one of
blue-green microalgae types containing high protein and widely usedas food and fish feed
ingredients. This study was conducted to identify S. platensis growth in treated wastewater of paper
industry as medium. The wastewater with the percentages of 0%, 25%, 50%, 75% and 100% were
used as media to grow microalgae S.platensis. During cultivation, the medium pH and biomass
production were analyzed, while proximate analyses were done after havesting. The results showed
that S.platensis microalgae grown in 100% wastewater medium yielded the highest biomass among
the treatments at 4-days cultivation, about 25% higher than in control medium. The biomass
produced contains about 60% protein which is nearly equal to the results of other countries .
Keywords :microalgae, Spirulina platensis, treated wastewater, paper industry
ABSTRAK
Peningkatanproduksi kertaskertas Indonesia menyebabkan peningkatan air limbah yang
dihasilkan. Air limbah industri kertas yang telah diolah pada umumnya langsung dibuang ke
lingkungan dan masih mengandung materi organik serta unsur hara seperti nitrogen dan phospor yang
belum termanfaatkan. Salah satu alternatif pemanfaatan air limbah tersebut adalah budidaya alga.
Spirulina platensis merupakan salah satu jenis mikroalga hijau kebiruan yang mengandung protein
tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan pangan dan pakan ikan. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pertumbuhan S.platensis pada air limbah terolah industri kertas sebagai medium.Air
limbah terolah dengan persentase perlakuan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% digunakan sebagai
medium tumbuh S.platensis. Selama kultivasi alga, dilakukan pengamatan terhadap pH medium dan
pengukuran produksi biomassa sedangkan analisis proksimat setelah pemanenan kultur. Hasil
menunjukkan bahwa kultur S. platensis pada medium air limbah 100% menghasilkan produksi
biomassa paling tinggi pada hari ke-4 kultivasi, yaitu sekitar 25% dibandingkan medium kontrol.
Biomassa S. platensis yang dibudidayakan dalam media air limbah terolah industri kertas
mengandung 60% protein yang hampir setara dengan kandungan protein yang dihasilkan negara lain.
Kata kunci: mikroalga, Spirulina platensis, air limbah terolah, industri kertas

PENDAHULUAN
Indonesia telah berkembang menjadi
salah satu produsen pulp dan kertas peringkat
10 besar dunia. Saat ini, terdapat sekitar 79

industri kertas dengan kapasitas rata-rata
mencapai 7,9 juta ton per tahun dan rata-rata
produksi pulp dan kertas nasional sebanyak
12,99 juta ton per tahun yang diperkirakan
akan
terus
mengalami
peningkatan
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung
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(Kementerian
Perindustrian,
2010).
Peningkatan produksi pulp dan kertas akan
menyebabkan
semakin
meningkatnya
keberadaan air limbah yang dihasilkan. Pada
industri kertas, air limbah diolah pada Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL), kemudian
pada umumnya langsung dibuang ke
lingkungan/badan air. Efluen industri kertas
tersebut masih mengandung materi organikdan
unsur hara seperti nitrogen (N) dan phospor
(P) yang belum termanfaatkan. Alternatif
pemanfaatan air limbah terolah yang dapat
dilakukan antara lain budidaya alga. Salah satu
jenis mikroalga yang memiliki rentang hidup
yang luas di media tumbuhnya adalah
Spirulina platensis (Khoirunisa dkk., 2012).
Mikroalga ini berwarna hijau kebiruan
yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan
sejak 400 tahun lalu dan telah dikembangkan
di berbagai negara. Keunggulan dari S.
platensis adalah mudah dibudidayakan dan
dipanen. Selain itu, mikroalga ini mudah
dicerna oleh manusia dan hewan serta baik
digunakansebagaibahan pakan ikan seperti
ikan Koi (Cyprinus carprio) (Promya dkk.,
2008).
Keunggulan lain dari S. platensis adalah
kandungan nutrisi yang baik antara lain 60–
70% protein, 13,5% karbohidrat, 4-7% lemak
dan asam lemak (linolenic acid dan γ-linolenic
acid), asam amino esensial (leusin, isoleusin,
valine), pigmen (klorofil, fikosianin dan
karotenoid) dan juga mengandung vitamin
seperti provitamin A, vitamin B12 serta βcaroten (Koru, 2012).
Mikroalga ini dapat tumbuh dengan baik
dalam medium cair pada kondisi basa.
Pertumbuhan S. platensis dipengaruhi oleh
faktor suhu yang optimum pada kisaran 3537oC, tetapi dapat toleran terhadap suhu yang
relatif rendah pada malam hari (Habib dkk.,
2008). Ketersediaan nutrisi yang memadai dan
sinar matahari yang cukup juga merupakan
faktor penting yang mendukung pertumbuhan
mikroalga ini. Oleh karena itu, pada penelitian
ini dilakukan percobaan kultivasi S. platensis
pada air limbah terolah industri kertas untuk
mengetahuipertumbuhan mikroalga tersebut
dan kandungan biomassanya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Balai Besar
Pulp dan Kertas, Bandung. Biakan mikroalga
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S. platensis diperoleh dari Pusat Penelitian
Bioteknologi LIPI Cibinong, sedangkan air
limbah industri kertas terolah berasal dari
secondary clarifier pengolahan biologi IPAL
industri kertas berbahan baku kertas bekas.
Air limbah terolah dikarakterisasi di
laboratorium pengujian air limbah Balai Besar
Pulp dan Kertas Bandung meliputi parameterparameter yang disajikan pada Tabel 1.Air
limbah terolah ini digunakan dalam percobaan
sebagai medium pertumbuhan S. platensis.
Biakan mikroalga S. platensis dipelihara
dan diperbanyak dalam medium dengan
komposisi Na2CO3 5 g/L, NaCl 5 g/L, KNO3 2
g/L, NaHCO3 5 g/L, K2SO4 1 g/L, urea 0,02
g/L, MgSO4.7H2O 0,2 g/L, dan CaCO3 0,02
g/L (Jourdan, 2001) pada suhu ruang (2830oC) serta diaerasi dengan laju 3,5 L/menit
menggunakan air pump Resun dan diberi
pencahayaan sekitar ±4000 lux dengan lama
pencahayaan 24 jam. Inokulum yang diperoleh
dari perbanyakan tersebut digunakan dalam
percobaan.
Tabel 1. Parameter Uji Karakteristik Air
Limbah Terolah Industri Kertas
No

Parameter

1

pH

2

BOD5

3
4

COD
TSS

5

Nitrogen total

6

Fosfor

Metode Uji
SNI 06-6989.11-2004
Standard Methods Ed.
21th AWWA, APHA
SNI 6989.2-2009
SNI 06-6989.3-2004
Standard Methods Ed.
21th AWWA, APHA
SNI 06-6989.31-2005

Dalam sistem kultur statis, kultur S.
platensis sebanyak 2 liter ditanam dalam18
liter air limbahdengan perlakuan variasi
persentase air limbah, yaitu 25%, 50%, 75%
dan 100% v/v,disertai kontrol berupa medium
tanpa penambahan air limbah.Pada kondisi
kadar nitrogen dan fosfor rendah serta pH < 8,
medium air limbah diperkaya dengan nutrien
berupa NaHCO3 0,4 g/L, urea 0,05 g/L,
KH2PO4 0,05 g/L dan CaCO3 0,0002 g/L.
Kultur ini disimpan pada kondisi rumah kaca
dengan suhu 30-33oC dan diaerasi.
Pengamatan
terhadap pertumbuhan
S.
platensis dilakukan setiap hari dengan
mengukur Optical Density (OD) menggunakan
spektrofotometer Shimadzu pada panjang
gelombang 680 nm (Sari dkk., 2012). Analisis
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biomassa dengan cara kultur disaring
menggunakan kertas saring Whatman No.1
(Amala dan Ramanathan, 2013), dipanaskan
dalam oven 105oC selama ± 2 jam dan
ditimbang. Biomassa dalam berat kering
diperoleh dengan mengurangi berat kertas
saring sesudah dan sebelum dipanaskan
(Goksan dkk., 2007).Pengukuran pH secara
langsung menggunakan pH meter dilakukan
setiap hari. Data biomassa dan pH diolah
dengan program Microsoft Excel.
Pada tahap akhir, kultur S. platensis
dipanen dengan menggunakan jaring plankton
dan pompa vakum, kemudian dikeringkan di
bawah suhu ruang dan ditimbang. Selanjutnya
biomassa hasil panen dianalisis proksimat di
laboratorium Fakultas Peternakan, Universitas
Padjadjaran untuk mengetahui kandungan
protein, serat kasar, lemak kasar, kadar air, dan
kadar abu. Analisis yang digunakan untuk
menentukan kandungan protein S. platensis
adalah metode semimikro Kjedahl. Penentuan
kadar lemak dilakukan dengan menggunakan
metode soxhlet (SNI, 1992). Analisis kadar
karbohidrat dilakukan secara by difference
(FAO, 2003), yaitu dengan mengunakan
model rumus:
% karbohidrat = 100 % - % lemak – % protein
– % Abu – % Serat kasar
Kadar air dianalisis dengan cara sampel
dipanaskan pada 105 ± 3oC selama 1 jam
sampai mendapatkan berat sampel yang
konstan (Koru, 2012).Hasil analisis biomassa
dan nilai proksimat kultur dianalisis secara
deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Air Limbah Terolah Industri
Kertas
Dalam percobaan, secara visual air
limbah terolah yang digunakan terlihat bening
agak
kekuningan
sehingga
masih
memungkinkan terjadi penetrasi cahaya yang
cukup. Karakteristik air limbah terolah industri
kertas menunjukkan pH air limbah cenderung
netral. Jika dibandingkan dengan nilai pH air
limbah lain yang telah digunakan sebagai
medium pertumbuhan mikroalga, nilai pH
tersebut lebih rendah dibandingkan pH air
limbah dairy cleaning dan air limbah industri
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minyak kelapa, tetapi lebih tinggi daripada air
limbah industri minyak zaitun (Tabel 2).
Nilai COD, BOD5 dan N total air limbah
terolah industri kertas yang digunakan dalam
penelitian ini paling rendah, sedangkan nilai P
paling tinggi di antara air limbah lainnya.
Dalam pertumbuhan S. platensis, nitrogen dan
fosfat diperlukan sebagai unsur hara makro.
Nitrogen berperan pada proses sintesis asam
amino sebagai penyusun protein di dalam sel
(Colla dkk., 2005), sedangkan fosfor (P)
berfungsi untuk metabolisme energi, transfer
energi, serta sebagai stabilisator membran
(Wijoseno, 2011). Kekurangan nitrogen dalam
medium dapat diatasi dengan memperkaya
medium dengan urea (Sari dkk., 2012).
Pertumbuhan Spirulina platensis dalam
Medium Air Limbah
Pertumbuhan S. platensis dilihat dari
produksi biomassa pada medium air limbah
perlakuan menunjukkan bahwa kultur pada
setiap perlakuan mengalami fase lag terlebih
dahulu pada 2 hari periode awal pengamatan
(Gambar 1). Pada fase lag, sel melakukan
penyesuaian dengan lingkungan baru dan
terjadi penundaan pertumbuhan sel (Wijoseno,
2011). Selanjutnya, biomassa kultur S.
platensis mengalami peningkatan hingga hari
ke-4 atau sel memasuki fase eksponensial.
Pada fase ini, pertumbuhan dan aktivitas sel
dalam keadaan maksimum dimana sel terus
bereproduksi didukung oleh nutrisi, pH, dan
intensitas cahaya pada medium yang masih
dapat memenuhi kebutuhan fisiologis S.
platensis. Produksi biomassa cenderung
konstan hingga hari ke-7, kemudian
mengalami penurunan dimana sel telah
memasuki fase kematian. Penurunan jumlah
biomassa sel dapat diakibatkan oleh
ketersediaan nutrisi yang semakin menipis dan
akumulasi metabolit (NO2- dan NH4+) yang
menghambat pertumbuhan S. platensis
(Suantika dan Hendrawandi, 2009).
Faktor lain yang sangat berpengaruh pada
pertumbuhan S. platensis adalah pH.
Pengontrolan pH medium sangat penting
untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan S.
platensis (Suminto, 2009). Menurut Habib
dkk. (2008), S. platensis dapat tumbuh pada
medium cair dengan kondisi basa dengan
rentang pH antara 8,5–11,0, sedangkan pH
optimum untuk pertumbuhan S. platensis
berkisar antara 9,0-10,0 (Pandey dkk., 2010).
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Tabel 2. Karakteristik Air Limbah Terolah Industri Kertas
Air Limbah
Terolah Industri
Kertas
1
pH
7.31
2
COD
10,71 x 10-2g/L
3
BOD5
8,35 x 10-2g/L
4
Nitrogen total (N total)
3,43 x 10-3g/L
5
Fosfor (P)
0,14 x 10-4g/L
6
Total suspended solid
2,06x 10-1g/L
a
b
Markou dkk.(2011), Mahdi dkk. (2012)

Biomass (g/l)

No

Parameter

0% (Kontrol)

25%

75%

100%

11,3
0,78-7,62 g/L
0,56-5,72 g/L
0,014-0,14 g/L
0,006-0,035 g/L
1,837-14,2 g/L

Air Limbah
Terolah Industri
Minyak Kelapab
8,29
1,62 g/L
0,805 g/L
0,197 g/L
0,8 x 10-2 g/L
-

HCO3- ↔ CO2 +(H2CO3) ↔ CO32-

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9.80
9.60
9.40
9.20
pH

Air Limbah
Dairy Cleaninga

asam karbonat (H2CO3). Asam karbonat
berdisosiasi secara spontan menjadi karbonat
(CO32-) dan ion bikarbonat (HCO3-). Ketiga
senyawa memiliki reaksi kesetimbangan
dalam kultur sebagai berikut:

50%

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00
4

5

6

7

8

Waktu Pengamatan (Hari)

Gambar 1. Produksi Biomassa S. Platensisdan
pH Medium Air Limbah 25%, 50%, 75% dan
100 % terhadap MediumKontrol
Nilai pH pada semua perlakuan(Gambar
1) berkisar antara 8,67-9,66 dan masih berada
di dalam kisaran toleransi S. platensis. Pada
awal percobaan, pH cenderung mengalami
kenaikan hingga hari ke-3 diiringi oleh
peningkatan biomassa kultur. Kenaikan nilai
pH dapat disebabkan oleh bertambahnya ion
hidroksil dalam kultur akibat asimilasi CO2
dan HCO3- oleh Spirulina sp. Ketika CO2
berdifusi ke dalam air, maka akan terbentuk
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Air Limbah
Industri Minyak
Zaituna
4,2-5,17
67-178 g/L
46-94 g/L
0,62-2,1 g/L
6,35-7,15 %
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Ketika terjadi asimilasi gas CO2 maka
reaksi akan bergeser ke sebelah kanan, karena
HCO3- akan berubah menjadi CO2,
menggantikan CO2 bebas yang diserap oleh S.
platensis. Bertambahnya periode kultur
mengakibatkan penurunan jumlah bikarbonat
dan terjadi akumulasi karbonat dalam kultur.
Akumulasi karbonat akan meningkatkan nilai
pH pada kultur karena karbonat merupakan
senyawa paling basa diantara senyawa C
lainnya (HCO3- dan CO2) (Suantika dan
Hendrawandi, 2009). Pada hari ke-4 hingga
hari ke-6, pH cenderung konstan, begitu pula
dengan produksi biomassa kultur yang
stasioner. Kemudian pH mengalami penurunan
hingga akhir pengamatan (hari ke-8) disertai
dengan penurunan produksi biomassa. Melalui
pengamatan pH dan biomassa kultur, dapat
diketahui bahwa nilai pH pada medium
berbanding lurus dengan produksi biomassa
seperti yang dikemukakan oleh Kim dkk.
(2007).
Nilai Proksimat pada Spirulina platensis
Menurut Promya dkk. (2008), kandungan
protein dalam S. platensis berkisar antara 60 –
71%, lemak 8% dan karbohidrat 16%.
Berdasarkan hasil analisis proksimat terhadap
S. platensis (Tabel 3), kandungan protein
biomassa kultur yang ditumbuhkan pada
medium air limbah cukup tinggi.
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Tabel 3. Kandungan Proksimat pada Spirulina platensis (% berat kering)

No
1
2
3
4
5
6

Komponen
Protein (%)
Lemak kasar (%)
Serat kasar (%)
Karbohidrat (%)
Kadar air (%)
Kadar abu (%)

BBPK,
Indonesia
59,64
4,17
9,31
13,33
7,05
13,55

FAO Fisheries and Aquaculture Circular (Habibdkk., 2008)
FOI,
SAC,
IPGSR,
BAU,
Prancis
Thailand
Malaysia
Bangladesh
65
55-70
61
60
4
5-7
6
7
3
5-7
19
14
4-6
6
9
3
3-6
9
11

Jika dibandingkan dengan data FAO
(Habib dkk., 2008) (Tabel 3), kandungan
protein biomassa S. platensis yang dihasilkan
pada penelitian ini sedikit lebih rendah
dibandingkan biomassa S. platensis di negara
Prancis, Malaysia dan Bangladesh, tetapi
setara dengan Thailand. Dapat dilihat pula
bahwa kadar abu pada biomassa S. platensis
memiliki nilai yang sangat tinggi, hal ini
disebabkan oleh penambahan CaCO3 pada
medium untuk meningkatkan pH.
Dengan kandungan protein yang cukup
tinggi, S. platensis tersebut berpotensi untuk
digunakan sebagai sumber protein alternatif.
Selain itu, kandungan lemak dan karbohidrat
dalam biomassa S. platensis dapat menjadi
nilai tambah sehingga S. platensis tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelet pakan
ikan dan ternak. Pelet dengan mikroalga
memiliki keunggulan dibandingkan dengan
produk yang beredar, yaitu kandungan protein
relatif lebih tinggi dibandingkan produk yang
beredar di pasar dan mengandung asam lemak
tak jenuh esensial (Agustini dkk., 1997).
KESIMPULAN
Kultur S. platensis pada medium air
limbah
100%
menghasilkan
produksi
biomassa paling tinggi pada hari ke-4
kultivasi, yaitu sekitar 25% dibandingkan
medium kontrol. Biomassa S. platensis yang
dibudidayakan dalam media air limbah terolah
industri kertas mengandung 60% protein yang
hampir setara dengan yang dihasilkan negara
lain.
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THE EFFECT OF MINERAL PULP FIBRE ON PAPER PROPERTIES
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*
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ABSTRACT

In the papermaking industry, a variety of additives or non-cellulose fibrous materials are
incorporated in the papermaking stock furnishes in order to achieve specific sheet properties, to
reduce the cost, to decrease pollution or to serve other necessary purposes. The objective of this study
was to determine the effect of adding mineral pulp fibre on paper properties made from recycled
office paper and virgin softwood bleached pulp. Mineral pulp fibre comes from the fly ash. Fly ash is
one of the residues generated from the combustion of coal. The uses of mineral fibre for pulp additive
can save the resource reduce pollution and creates a big amounts of economic profit. The mineral pulp
fibres were added to the paper stock at different quantities, i.e. 5, 10, 15 and 20% of the pulp. The
pulps were soaked overnight, disintegrated for 25 minutes, blended with mineral pulp fibres, made
into paper and their properties were tested. In this study, the properties of recycled and virgin papers
were affected by the addition of mineral pulp fibres. Most of the paper properties decreased when
mineral pulps were added. The changes in the properties varied, depending on the individual
properties, percentage of blending and the types of pulp used. The changes to the paper properties
stemmed from the properties of the mineral pulp fibre - its inflexibility, no bonding strength and
unbleached nature. In this study, the mineral pulp was found to be unsuitable in the production of high
strength and smooth surface paper.
Keywords: stock furnishes, mineral pulp fibre, recycle office paper, fly ash, paper properties,

INTRODUCTION
In papermaking industry, a variety of
additives or non-cellulosic fibrous materials
are incorporated in the papermaking stock
furnish in order to achieve specific sheet
properties, to reduce cost, to decrease
pollution or to serve other necessary purposes.
One of these additives is the mineral pulp
fibre. Mineral pulp fibre comes from the fly
ash. Fly ash is one of the residues generated in
the combustion of coal. The use of mineral
fibre for pulp additive can save the resource,
reduces pollution and create big amount of
economic profit. The objective of this study
was to determine the effect of adding mineral
pulp fibre on paper properties made from
recycled office paper and virgin softwood
bleached pulp.
EXPERIMENTAL WORKS
In this work mineral pulp fibres were
added into two types of pulps. These two types
of pulp were used to make two set of papers:

recycled copier paper (AA) and virgin
Bleached Softwood Kraft Pulp (BSKP). The
fibre morphology of the mineral pulp fibre,
AA and BSKP was determined using the
camera light microscope. Twenty-five fibres
were measured for their length and diameter.
For papermaking study, the pulps were
soaked overnight, disintegrated for 25 minutes,
blended with mineral pulp fibre, made into
paper and their properties were tested.The
mineral pulp fibres were added to the paper
stock at different quantities i.e. 5, 10, 15, 20
and 100% of the pulp.
The laboratory paper was made by a
sheet machine (British Handsheet Machine)
according to TAPPI T 205 om-88 “Forming
handsheets for physical tests of pulp” (TAPPI,
1994). The structural, mechanical and optical
properties of these papers were measured
according to TAPPI T 220 om-88 “Physical
testing of pulp handsheets” (TAPPI, 1994) in a
controlled
temperature
and
humidity
environment as stipulated in TAPPI T 402 om93 “Standard conditioning and testing
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atmospheres for paper, board, pulp handsheets,
and related products” (TAPPI, 1994) and
compared with those of the unblended
recycled and virgin papers.
RESULTS AND DISCUSSION
The fibre morphology of mineral pulp
fibre, recycled copier paper (AA) and virgin
Bleached Softwood Kraft Pulp (BSKP) is
shown in Table 1. BSKP had the longest fibre
length while AA had the shortest fibre length.
AA was made from tropical hardwood which
has short fibre compared to temperate
softwood. BSKP also had the biggest diameter
whereas mineral pulp had the smallest
diameter. From the fibre length and diameter,
the coefficient of suppleness (100 x
1/diameter)
and
felting
power
(length/diameter) can be calculated. The
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coefficient of suppleness of mineral pulp, AA
and BSKP were 11.23, 5.64 and 2.87
respectively. The coefficient of suppleness is
generally used as a guide for assessing the
degree of fibre bonding of paper. The higher
the coefficient of suppleness, the better the
fibre bonding of paper is. The felting power
(length/diameter) has some effect on paper
properties and is linked to tearing resistance.
Paper could not be made from 100%
mineral pulp fibre because it does not have
interfibre bonding. The paper properties were
greatly affected by the incorporation of
mineral pulp fibre, whereby the changes are
dependent on the particular property,
percentage of blending and the types of pulp
used. The changes ranged from –43.23% to
977.30%. AA had the highest degree of
change compared to BSKP (see Figures 1 and
2).

Table 1. Fibre Morphology of Mineral Pulp Fibre, Recycled Copier Paper (AA) and Virgin Bleached
Softwood Kraft Pulp (BSKP)
Fibre
Average length (mm) Average diameter (μm)
Mineral pulp
2.00
8.90
Recycled copier paper (AA)
1.43
17.72
Virgin Bleached Softwood Kraft Pulp (BSKP)
2.32
34.87
20.00
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0.00
0
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800.00

-10.00
600.00

-20.00
-30.00
-40.00
-50.00

CSF(AA)
Drainage(AA)
Density(AA)
Tensile(AA)
Burst(AA)
Tear(AA)
Brightness(AA)
Opacity(AA)
Roughness(AA)

400.00

200.00

Degree of change for roughness (%)

Degree of change (%)

10.00

0.00

Mineral pulp fibre added (%)

Figure 1. The Degree of Change For AA Paper Properties when Mineral Pulp Fibre was Incorporated
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The structure of the paper and the speed
at which it is manufactured are directly related
to the rate of the water removal (Unbehend
1992). The ability to drain water from the fibre
mat is important for two reasons. First it gives
an indication of the difficulty of draining the
water from the sheet during manufacturing
operations. This can indicate the type and size
of equipment needed to provide for drainage.
The second reason is that both pulp
characteristics and drainage rate is often used
to measure of the degree or extent of refining

(Heitmann 1992). High drainage rate means
faster paper machine operation and/or energy
saving at the dryer section. Since increased
solids in the web means higher web strength,
paper machine speed can be increased without
additional web breaks. Faster drainage also
means the sheet will be set more quickly,
before fibre flocculation can take place
(Biermann 1996). The addition of mineral pulp
fibre seemed to increase the water removal
(see Figure 3).
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Figure 2. The Degree of Change for BKSP Paper Properties when Mineral Pulp Fibre was
Incorporated
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Figure 3. The Effect of Adding Mineral Pulp Fibre on Drainage Time of Papermaking
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Density is among the important structural
properties of paper (Levlin, 1999). Structural
properties deal with the location of furnishes
materials within the sheet (Peel, 1999).
Apparent density is simply calculated from
weight, area and thickness of paper sample.
The apparent density of AA and BSKP
decreased with increasing amount of mineral
pulp (see Figure 4).
Tensile strength, burst strength, tearing
strength and folding endurance are the most
important strengths or mechanical properties
(Levlin, 1999). The strength of a paper with
randomly oriented fibre is dependent on the
strength of the individual fibres and the
strength and number of bonds between them
(Kallmes and Perez, 1966; Page, 1969; Van
den Akker et al., 1958). The number of bonds,
which is influenced by the fibre flexibility,
gives the bonding area. A flexible fibre will
have more surface area for bonding. The fibre
flexibility and relative bonding area can be
determined by the apparent density. The
apparent density is one of the most significant
properties of a paper. It influences almost all
the mechanical, physical, and electrical

properties. The mechanical properties (tensile
index, burst index and tear index) decreased
with decreasing apparent density (see Figure
5).
Light is reflected, transmitted, scattered
and absorbed by paper. The quantity and
quality of interaction of light with paper
determined the brightness, opacity scattering
and absorption coefficients (Vaarasalo, 1999).
The addition of mineral pulp fibre pulp
decreased the brightness of AA and BSKP but
increased the opacity of BSKP (see Figure 6).
AA and BSKP (usually blended with
short fibre bleached pulp) are graded as
printing and writing paper. The important
properties of printing paper are runnability and
printability
(Suontausta,
1999).
The
runnability is affected by the paper strength
properties. Tensile strength is a very useful
property to describe the general strength of
paper (Levlin, 1999). High opacity is
necessary in printing paper (Leskela, 1998).
All AA and BSKP paper had high opacity
value after the incorporation of mineral pulp
fibre but low tensile strength.
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Figure 4. The Effect of Incorporated Mineral Pulp Fibre on Paper’s Apparent Density
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Figure 5. The Relationship of Paper’s Strengths to Paper’s Apparent Density
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Figure 6. The Effect of Incorporated Mineral Pulp Fibre on Paper’s Brightness and Opacity

CONCLUSION
The properties of recycled (AA) and virgin
(BSKP) papers were affected by the addition
of mineral pulp fibre. Most of the paper
properties were of decreasing trend when
mineral pulp was added in. The changes on the
properties varied, depending on the individual

property, percentage of blending and the types
of pulp used. The changes in the paper
properties stemmed from the properties of the
mineral pulp fibre - its inflexibility, no
bonding strength and unbleached nature. In
this study, the mineral pulp was found to be
not suitable for the production of high strength
and smooth surface paper.
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MODIFIKASI SERAT SECARA TOPOSELEKTIF
UNTUK BAHAN BAKU PEMBUATAN KERTAS LAINER
Sonny Kurnia Wirawan, Ike Rostika, Darmawan
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot No 132, Bandung

FIBER TOPOSELECTIVE MODIFICATION
FOR RAW MATERIALS OF LINERBOARD PAPERMAKING
ABSTRACT
Research in modification of fiber through the toposelective attachment of CMC polymer group
has been done. By this process, it is expected that the layers of fiber wall will be modified by CMC.
Experiments have conducted in two types of old corrugated container (OCC) that are local OCC and
imported OCC. The addition of CMC using two variation substitution degree, CMC A (SD = 0.34)
and CMC B (SD = 0.46). Handsheet with 60 gsm was made from the stock, and phisical properties
were tested such as the tensile index, TEA, folding, and bursting index as well as morphology
analysis.The results showed that there isan increasing of strength properties of local and imported
OCC such as tensile index, TEA, burst index and folding compared to the blank. The highest
increasing was achieved by addition of CMC A. The morphology analysis showed that the addition of
CMC can modify fibers surface, revealed by increasing of fiber coarseness and decreasing of kink.
Keywords: fiber modification, CMC, OCC, lainerboard
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian modifikasi serat sebagai bahan baku kertas lainer melalui proses
penempelan secara toposelektif gugus polimer karboksimetil selulosa (CMC). Melalui proses
modifikasi serat ini diharapkan dinding serat akan dimodifikasi lapis demi lapis dengan polimer
CMC. Percobaan dilakukan terhadap dua jenis kotak karton gelombang (KKG) bekas, yaitu KKG
lokal dan KKG impor, dengan menggunakan dua jenis CMC, yaitu CMC A (DS = 0,34) dan CMC B
(DS = 0,46). Evaluasi dilakukan terhadap lembaran tangan 60 gsm, kemudian dilakukan analisa
morfologi dan kekuatan fisik lembatan yang meliputi ketahanan tarik, TEA, ketahanan lipat dan
ketahanan retak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kekuatan lembaran berupa
indeks tarik, indeks TEA, indeks retak dan ketahanan lipat yang dihasilkan, baik itu yang berasal dari
KKG lokal maupun KKG impor, dengan peningkatan kekuatan tertinggi diperoleh pada kondisi
penambahan CMC A. Hasil uji morfologi menunjukkan bahwa penambahan CMC terbukti dapat
meningkatkan coarseness melalui peningkatan ketebalan permukaan serat dan penurunan jumlah kink.
Kata kunci: modifikasi serat, CMC, OCC, kertas lainer

PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian Indonesia
membawa
dampak
positif
terhadap
pertumbuhan industri kertas lainer. Kertas
lainer sebagai salah satu material penyusun
dari karton gelombang saat ini masih
mengandalkan sumber serat panjang yang
berasal dari KKG bekas
impor untuk
memenuhi spesifikasi pada kekuatan fisiknya.
Hal ini dikarenakan KKG lokal masih belum

bisa memenuhi standar kekuatan yang
ditetapkan, sehingga untuk mengurangi
ketergatungan terhadap KKG impor perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
dari KKG lokal.
Karakteristik dari KKG bekas sebagai
sumber serat sekunder pada satu sisi
memberikan keuntungan, seperti harganya
yang relatif murah dibandingkan dengan serat
primer. Akan tetapi penggunaan kertas bekas
mempunyai kelemahan pada penurunan
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kekuatan dari kertas yang dihasilkan. Hal ini
dapat
diakibatkan
karena
terjadinya
peningkatan kristalinitas fraksi fines, yang
akan menurunkan nilai water retention value
(WRV) dan kandungan karboksil (xylan) pada
serat kertas bekas, sehingga dapat menurunkan
fibrilasi internal (Wistura, 1999).Seperti yang
telah diketahui sejak lama bahwa kehadiran
gugus karboksil pada serat selulosa
mempunyai dampak yang sangat besar
terhadap berbagai operasi dalam pembuatan
pulp dan kertas, serta terhadap sifat lembaran
yang dihasilkan. Keruahan muatan pada
dinding sel akan mempengaruhi sifat-sifat
swelling serat serta berdampak pada
fleksibilitas serat (Scallan, 1983; Lindström ,
1989). Pada penelitian sebelumnya diketahui
bahwa proses modifikasi serat dengan
penambahan CaCl2 dan CMC berdampak
positif terhadap peningkatan indeks tarik,
regang, TEA, indeks sobek, dan indeks retak.
Hal tersebut juga dapat meningkatkan jumlah
ikatan anatar serat pada lembaran yang berasal
dari pulp LBKP dan deinked pulp (DIP)
(Wirawan, 2012).
Modifikasi serat secara toposelektif melalui
penambahan polimer seperti karboksimetil
selulosa
(CMC)
diharapkan
dapat
meningkatkan kualitas kertas lainer. Hal ini
dikarenakan dengan proses toposelektif ini
diharapkan terjadi peningkatan ikatan antar
serat, sehingga dapat meningkatkan kekuatan
fisik lembaran. Pada akhirnya hal tersebut
dapat mengurangi ketergantungan pada OCC
impor, dan meningkatkan daya saing produk
nasional. Muatan gugus hidroksil serat
memegang peranan yang sangat penting pada
sifat kertas, sama halnya dengan sifat serat

dalam proses pembuatan kertas. Muatan serat
akan berpengaruh terhadap swelling dan
fleksibilitas serat atau mempengaruhi ikatan
serat atau kekuatan ikatan spesifik (Barzyk,
1997). Ada beberapa cara pendekatan untuk
meningkatkan jumlah muatan gugus hidroksil
serat, diantaranya karboksimetilasi (Nelson,
1964), Sulfonasi (Allan, 1971), dan Oksidasi
(Saito, 2005 ).Karboksimetilasi merupakan
suatu metode untuk meningkatkan gugus
hidroksil dan swelling pada serat, yang
berdampak pada peningkatan kekuatan kertas
(Fors, 2000). Proses karboksimetilasi serat
menunjukan akan terjadinya peningkatan
kekuatan ikatan spesifik antar serat, akan
tetapi proses ini memiliki kekurangan bahwa
pada serat yang telah mengalami proses
swelling akan cenderung lebih sulit untuk
proses dewatering (Lindström, 1992).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan terhadap dua jenis
KKG bekas, yaitu KKG lokal dan import
(Tabel 1) dengan dua jenis CMC yang
mempunyai derajat subtitusi yang berbeda
(Tabel 2). Terhadap pulp KKG dilakukan
penggilingan pada konsistensi 1.5% hingga
mencapai derajat giling 300 CSF. Suspensi
pulp diencerkan hingga konsistensi 0.5%,
kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu
60°C, ditambahkan CaCl2 1.5 % (b/b) dan
diaduk pada putaran 350 RPM. Kemudian
ditambahkan CMC (A dan B) dengan
konsentrasi 0 % dan 0.75 % (b/b), lalu dibuat
lembaran dengan gramatur 70g/m² (Tabel 3).
Selanjutnya dilakukan pengujian sifat fisik dan
morfologi.

Tabel 1. Karakteristik Bahan Baku KKG Bekas

Freenes awal (CSF)
Kadar air (%)
Panjang serat (mm)

KKG Lokal
490
5,36
0,971

KKG Import
700
5,08
1,216

Tabel 2. Karakteristik CMC

Kadar Air (%)
Kadar Abu (%)
Derajat Subtitusi
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Tabel 3. Variasi Komposisi Lembaran
No

Kode

1
2
3
4
5
6

MSL-0
MSL-1
MSL-2
MSI-0
MSI-1
MSI-2

Analisis Sifat Fisik Lembaran
Lembaran uji dikondisikan sesuai dengan
standar
SNI
tentang
kondisi
ruang
penyimpanan contoh pada temperatur 23 ±
1°C dan kelembaban udara (RH) 50 ± 2%.
Kemudian dilakukan pengujian sifat fisik
dengan parameter indeks tarik, dan TEA
menggunakan alat uji tarik metode SNI ISO
1924-2:2010, ketahanan retak menggunakan
alat uji retak metode SNI ISO 2758:2011.
Untuk mengetahui pengaruh CMC dan CaCl2
terhadap morfologi serat dilakukan pengujian
morfologis menggunakan fiber tester metode
ISO 16065-2:2007.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian modifikasi serat pada KKG
bekas ini menggunakan temperatur 60°C,
dengan harapan dapat lebih aplikatif di
industri. Dari penelitian sebelumnya diketahui
bahwa proses toposelektif CMC terhadap
selulosa dapat dilakukan pada suhu tinggi atau
mengunakan CMC dengan derajat subtitusi
yang rendah (Liimatainen, 2009; Duker,
2008;Blomstedt, 2007). Hasil pengujian dari
penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 4.
Ketahanan tarik didefinisikan sebagai
gaya untuk menarik (breaking force) kertas
dibagi dengan lebar, mempunyai satuan kN/m.
Indeks tarik merupakan kerahanan tarik dibagi
gramatur dengan satuan kNm/kg atau Nm/g.
Hal yang mempengaruhi nilai ketahanan tarik
suatu lembaran adalah jumlah ikatan antar
serat, dimana tingkat ikatan antar serat yang
tinggi dapat meningkatkan propagasi serat
yang terputus selama proses penarikan. Selain

CaCl2
(%)
1,5
1,5
1,5
1,5

CMC A
(%)
0,75
0,75
-

CMC B
(%)
0,75
0,75

itu
penggilingan
dapat
meningkatkan
ketahanan tarik dengan cara membuat serat
menjadi lebih fleksibel (Karlson, 2010). Dari
Gambar 1 terlihat bahwa dengan penambahan
CMC terhadap KKG bekas baik itu lokal
maupun import dapat meningkatkan indeks
tarik, indeks TEA dan indeks retak dari
lembaran. Hal ini diakibatkan karena dengan
penambahan CMC, serat akan mengalami
swelling sehingga fleksibilitas serat akan
meningkat dan memicu pada peningkatan
ikatan antar serat. Hal ini sesuai dengan
penelitian sebelumnya (Barzyk, 1997), dimana
muatan serat akan berpengaruh terhadap
swelling dan fleksibilitas serat atau
mempengaruhi ikatan serat atau kekuatan
ikatan spesifik.
Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa
kenaikan sifat kekuatan pada MSL-1 dan MSI1 (menggunakan CMC dengan DS 0,34) lebih
tinggi dibandingkan dengan lembaran yang
menggunakan CMC dengan DS yang lebih
tinggi (CMC B, DS 0,46). Hal ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya(Liimatainen,
2009) yang diakibatkan karena adanya gaya
tolak-menolak antar muatan anionik selulosa
dan CMC yang lebih tinggi pada penggunaan
CMC dengan DS tinggi.
Di industri kertas biasanya untuk
meningkatkan
kekuatan
dilakukan
penambahan serat panjang. Hal tersebut
dikarenakan yang mempengaruhi kekuatan
lembaran, diantaranya adalah panjang serat
dapat mempengaruhi nilai ketahanan tarik,
tetapi jumlah dan ikatan antar serat merupakan
parameter yang penting untuk mengoptimasi
sifat kekuatan tarik (Herbert, 2006).
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Tabel 4. Hasil Analisis Sifat Fisik dan Morfologi Lembaran

MSL-0
MSL-1
MSL-2
MSI-0
MSI-1
MSI-2

Indeks tarik
(Nm/g)

Indeks TEA
( J/m)

Indeks retak
(kN/g)

Coarseness
(µg/m)

Jumlah
kink/mm

32,44
37,29
35,45
51,89
57,78
56,01

0,39
0,41
0,43
0,65
0,83
0,74

1,91
2,17
2,09
2,99
3,71
3,63

11,4
18,6
19,7
18,7
19,4
24,8

0,503
0,457
0,460
0,338
0,326
0,321

9.0
8.0

Indeks tarik *10

(Nm/g)
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Gambar 1. Sifat Fisik Lembaran
Pada Gambar 2 terlihat dengan
penambahan CMC akan menyebabkan
penurunan jumlah kink/mm dan meningkatkan
indeks retak lembaran. Penambahan CMC
akan berpengaruh secara signifikan penurunan
terhadap jumlah kink serat. Hal ini
kemungkinan dikarenakan adanya dampak
penambahan CMC terhadap pelurusan serat
karena adanya gaya tolak-menolak antar gugus
karboksil pada permukaan serat. Serat yang
lurus adakan meningkatkan distribusi tegangan
efektif
pada
kertas
sehingga
dapat
meningkatkan ketahanan tarik lembaran
(Duker, 2008).
Sifat kekuatan, optis dan kekasaran
permukaan kertas dapat dipengaruhi oleh
coarseness dari bahan baku serat yang
digunakan (Anson, 2014). Nilai coarseness
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seringkali didefinisikan sebagai massa per unit
panjang serat.Sedangkan sifat kekuatan, optis
dan kekasaran permukaan serat sangat
dipengaruhi oleh nilai coarseness serat
(Clarke, 1985).
Penambahan CMC mengakibatkan nilai
indeks retak akan meningkat seiring dengan
adanya peningkatan nilai kekasaran serat
(coarseness). Hal ini diduga karena
penambahan CMC dapat meningkatkan daya
swelling serat sehingga serat menjadi lebih
tebal. Nilai coarseness sangat berpengaruh
terhadap struktur kertas. Nilai coarseness yang
tinggi menunjukan dinding serat yang tebal,
sehingga memiliki kekakuan serat yang tinggi
dan tidak mudah untuk ambruk. Makin tinggi
nilai coarseness serat, maka makin tinggi
kekuatannya (Ramezani, 2004).
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Gambar 3. Hubungan Indeks Retak terhadap Kekasaran Serat
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Proses
modifikasi
serat
dengan
penambahan CMC secara toposelektif
terhadap KKG impor dan lokal dapat
meningkatkan nilai indeks tarik, TEA dan
retak dibandingkan terhadap blanko. Proses
modifikasi serat dengan CMC juga terbukti
menurunkan nilai kink dan meningkatkan
coarseness serat sehingga meningkatkan
kekuatan fisik lembaran.
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LAMPIRAN 3
TANYA JAWAB
SESI SPONSOR
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

: Dr. Yann COUILLAUD (ALLIMAND SA)
: Yoveni Yanimar Fitri
: 11.00 – 11.30
: Specialty paper: market, trends and technology

Daftar Tanya-jawab:
1. Dr. Sujindro (Balittas-Malang)
Pertanyaan:
a. Potensi bahan non wood di Indonesia untuk industri pulp & kertas sangat besar, seperti kenaf
yang sudah berkembang baik di Amerika. Allimand sebagai supplier mesin kertas khusus,
dapatkah memberikan informasi tentang perkembangan terkini industri kertas berbahan baku
kenaf? Bagaimana potensi pasarnya termasuk harga yang beredar sekarang di pasar dunia?
Jawaban:
a. Bahan serat kenaf lebih sebagai komplimenter (15-30 %) pada produk serat non wood dan
akan terus berkembang. Lebih banyak dimanfaatkan untuk produk kertas khusus (speciality
paper). Menganai harga tidak mengikuti secara faktual dilapangan , tetapi selalu tinggi dari
pulp kayu.
2. Soeprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Beberapa tayangan memperlihatkan mesh-mesh pada pilot plant sebelum dilakukan pada
proses pabrik, memang sangat bagus dilaksanakan melalui pilot plant setelah melalui
penelitian di laboratorium. Mengingat biaya mengoperasikan pilot plant cukup besar ,
darimana biaya operasi itu di peroleh?
Jawaban:
a. Jika pilot plant digunakan untuk mensuport pabrik maka biaya dikeluarkan oleh Allimand.
Sedangkan jika digunakan oleh institut atau perguruan tinggi maka biaya ditanggung sendiri.
3. Ahmad Gozali (PT BMJ)
Pertanyaan:
a. Berapa kecepatan mesh aplikator LIP yan g dibuat oleh Allimand? sudah dipasang di negara
mana saja?
b. Apakah Alimand juga menyediakan jasa refurbisment atau modifikasi atas mesin mesin lama
agar bisa lebih efisien dalam penggunaan energi?
Jawaban:
a. Mesin LIP yang dibuat oleh Alimands saat ini masih dalam tahap pengembangan.
b. Alimand bisa mnyediakan jasa asesment atas mesin mesin lama dan memberikan
rekomerndasi agar lebih efisien dalam penggunaan energi.
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SESI I
Nama Penyaji

Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

: Dr. Ir. Han Roliadi, MSc., MS. (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
(PUSTEKOLAH))
: Hana Rachmanasari
: 13.00 – 13.15
: Pemanfaatan bahan serat alternatif untuk pulp dan kertas dengan
teknologi ramah lingkungan, hemat energi, dan ikut melestarikan
sumber daya alam

Daftar tanya-jawab
1. Soeprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Apakah sudah ada di luar negeri untuk mengolah bahan baku dari limbah air kelapa?
b. Sejauh mana bisa hemat energi dengan bahan baku air kelapa?
Jawaban:
a. Di luar negeri, untuk pulp dan kertas sudah dibuat menjadi selulosa microbial murni yang
dapat digunakan untuk produk lain (misalnya obat-obatan)
b. Sebetulnya proses adalah “time consuming” tapi diharapkan hemat energi jika ditambah pulp
konvensional (ada indikasi hemat energy)
2. Erwinsyah (Puslit Kelapa Sawit – Medan)
Pertanyaan:
Potensi air kelapa cukup besar namun menyebar dan berada di pasar. Berapa besar potensinya dan
berapa minimum kapasitas untuk skala bisnis?
Jawaban:
Rendemen produk dari limbah air kelapa masih rendah dan sampai saat ini masih tahap penelitian
sehingga untuk kapasitas bisnis belum bisa. Suatu saat apabila mendesak maka sumber bahan ini
akan digunakan.
3. Debi S (mahasiswa ATPK)
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara mengatasi turunnya kekuatan kertas karena masih adanya lignin?
b. Bagaimana caranya limbah cair bisa dijadikan pulp?
Jawaban:
a. Kekurangan ditangani dengan penambahan aditif
b. Limbah air kelapa mengandung glukosa, dengan bantuan mikroba (biosintesis) bisa tersusun
polimer (rantai monomer)
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Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-1-7

Teddy Kardiansyah, S.Si (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Hana Rachmanasari
11.00 – 11.30
Pembuatan pulp mekanis dari bahan baku non kayu untuk kertas
lainer dan medium

Daftar tanya –jawab
1. Soeprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Kalau menggunakan soda, apakah masih termasuk proses mekanis?
b. Berapa tempertur prosesnya?
Jawaban:
a. Soda digunakan untuk melunakkan karena pemasakan pada suhu 150°C selama ± 1 jam
kemudian dilanjutkan dengan refiner kasar dan refiner halus (proses semikimia). Karena
masih memerlukan aksi mekanis (refiner) maka masih termasuk pulp semikia.
c. Suhu sekitar 120°C
2. Erwinsyah (Puslit Kelapa Sawit – Medan)
Pertanyaan:
a. Untuk lima tahun ke depan, peluang bahan baku yang paling baik dari non-kayu apa?
b. Berapa kapasitas minimum untuk skala bisnis?
Jawaban:
a. Beberapa bahan baku non kayu yang berpotensi adalah bamboo dan kenaf. Kenaf memiliki
waktu panen sekitar 100 hari. Untuk bamboo pertumbuhan kebanyakan masih di pulau Jawa,
belum tersebar di luar Jawa, sedangkan industry pulp kebanyakan berada di luar Jawa,
padahal seharusnya industry berlokasi dekat dengan sumber bahan baku
b. Untuk ke skala bisnis, pengembangan harus bertahap dari penelitian (skala laboratorium), smi
pilot dan pilot. Sebagai gambaran di Thailan proses TMP dengan kapasitas 70 ribu ton/tahun
sedangkan di Vietnam sebesar 100 ribut ton/tahun.
3. Untung S (mahasiswa ATPK)
Pertanyaan:
a. Kertas dari kenaf digunakan untuk apa?
Jawaban:
a. Kenaf merupakan serat panjang sehingga cocok untuk specialty paper, namun pada penelitian
ini digunakan untuk kertas lainer.
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SESI II
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

: Yeni Aprianis (Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan
(BPTSTH) – Kuok, Riau
: Endang Susiani
: 14.00 – 14.15
: Sifat pulp semimekanis kayu geronggang (Cratoxylum arborescens)

Daftar tanya-jawab
1. Edy Wahjono (BPPT)
Pertanyaan:
a. Mengapa semimekanis disebut lebih ramah lingkungan?
Jawaban
a. Jika dibandingkan dengan kimia, semimekanis lebih ramah lingkungan karena penggunaan
bahan kimia maksimal 10% sedangkan kimia menggunakan alkali aktif 16-18% dan sulfiditas
16-30%. Perbedaan antara mekanis dengan semi mekanis : Mekanis menggunakan refining,
sedangkan semi mekanis terdapat refining dan penggunaan bahan kimia maksimal 10%.
2. Soeprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Apakah kayu geronggang dapat dibudidayakan di HTI?
Jawaban:
a. Kayu geronggang dapat dibudidayakan di HTI masih dalam tahap penelitian. BPTSTH telah
bekerja sama dengan RAPP untuk membudidayakan kayu geronggang dilahan gambut, dan
sementara menunjukan bahwa diameter dan tinggi pohon cukup tinggi.
3. Rizal Sulaksono (ATPK)
Pertanyaan:
a. Kenapa Anda memilih kayu geronggang dengan proses semi mekanis? kenapa tidak pakai
proses kraft? karena di Indonesia potensi pasarnya adalah kertas putih?
Jawaban:
a. Geronggang diolah secara semi mekanis karena mempunyai berat jenis yang lebih ringan
sehingga pada waktu pengolahan mekanisnya melalui refining (penguraian serat) dibutuhkan
energi yang sedikit, dan keuntungan lainnya adalah rendeman lebih tinggi dan ramah
lingkungan.
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Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

Prosiding
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: Dr. Is Helianti, M.Sc. (Center for Bioindustrial Technology, BPPT,
PUSPIPTEK-Serpong)
: Endang Susiani
: 14.15 – 14.30
: Thermoalkalophilic xylanase produced by local Bacillus halodurans
CM1 and its application on waste paper deinking process

Daftar tanya-jawab
1. Cica (BBT)
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara produksi enzim untuk skala industri?
Jawaban:
a. Di BPPT terdapat pilot plant skala 1500 liter. Setelah diperoleh mikroba maka dilakukan
optimalisasi (kondisi dan media yan g tepat untuk memroduksi enzim secara optimal).
Kemudian baru dilakukan secara pilot plant yang selanjutnya baru diaplikasikan secara skala
industri
2. Nursyamsu Bahar (BBPK)
Pertanyaan:
a. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian mulai dari ditemukan enzim
hingga diaplikasikan?
Jawaban:
a. Kurang lebih memerlukan waktu 10 tahun untuk Xilanase secara umum. Sedangkan untuk
Xilanase termoalkalofilik memerlukan kurang lebih 3 tahun.

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

: Aida Noviasari, S.T., M.Sc. (PT Poly Arrad Pusaka, Surabaya –
Indonesia)
: Endang Susiani
: 14.30 – 14.45
: Optimasi pengolahan air untuk meningkatkan efisiensi kinerja
boiler

Daftar tanya – jawab
1. Soeprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Bagaimana korosi asam / basa pada boiler high pressure dapat terjasi?
b. Apakah air kondensat memerlukan treatment terlebih dahulu?
c. Berapa lama frekwensi overhaul?
Jawaban:
a. Boiler high pressure menggunakan high quality water yaitu air demin. Air demin memiliki
pH 6-7 yang bersifat korosif dan buffer capacity nya rendah sehingga korosi asam/basa dapat
terjadi disebabakan adanya larutan regenerasi yang lolos ataupun kontaminasi berupa
asam/basa. Oleh karena itu pH nya harus dinaikkan menjadi 8,5 – 12,7 dengan chemical
treatment sehingga aman dari korosi.
b. air kondensat secara teoritis dapat dikembalikan 70-80 % jika air kondensat tidak
terkontaminasi maka tidak memerlukan treatment tetapi jika ada indikasi terkontaminasi
maka memerlukan treatment.
c. Mengikuti jadwal shutdown pabrik.
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:
:
:
:

Rina Masriani, S.Si., M.Si. (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Endang Susiani
14.45 – 15.00
Cellulose-binding domain dari rekombinan endoglukanase Egl-II
Tahap II. Aplikasi untuk upgrading kertas bekas skala laboratorium

Daftar tanya-jawab:
1. Cica (BBT)
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara memproduksi enzim untuk skala industri?
Jawaban:
a. Selama ini penelitian masih pada tahap dasar, untuk skala industri terlebih dahulu perlu
disiapkan kondisi dan media yang ekonomis. untuk skala di BBPK telah memiliki Bioreaktor
skala 100 liter
2. Rizal Wicaksono (ATPK)
Pertanyaan:
a. Penambahan CBD di proses deinking pada titik mana agar tercapai optimalisasi?
b. Apa kelemahan CBD ?
c. Apa keuntungan buat industri menggunakan CBD? sedangkan industri enggan menggunakan
enzim dikarenakan biaya yang mahal?
Jawaban:
a. CBD tidak digunakan dalam proses deinking tetapi pada proses pembuatan kertas coklat
(kertas lainer dan kertas medium) dari bahan baku kertas bekas OCC lokal. Masalah yang
timbul pada penggunaan kertas bekas lokal adalah freeness rendah yaitu sekitar 200 mL CSF
yang menyebabkan laju penghilangan air rendah dengan penambahan CBD di mixing Blend
freness naik menjadi 340 mL CSF dan drainase (DDJ) naik.
b. Dari segi kualitas produk akhir belum terlihat kelemahannya, sampai saat ini belum ada yang
menggunakan CBD skala industri, karena penelitian baru dilakukan dalam skala laboratorium
maka belum dapat dihitung teknoekonominya.
c. Keuntungan dimasa depan :
- Sifat khas CBD dalam pengikatannta yang spesifik terhadap selulosa (serat) yaitu bentuk
ikatan kovalen yang kuat.
- Bahan kimia kertas lainnya seperti pati kationik berinteraksi secara elektrostatik.
- Penggabungan CBD dengan bahan kimia kertas lannya dapat memperbaiki efektifitas
penggunaan pati (salah satunya memperbaiki retensi)
- Selain memikirkan sisi ekonomis, industri juga sebaiknya memikirkan sisi ramah
lingkungan.
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SESI III
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

: Rushdan Ibrahim (Pulp and Paper Program, Forest Product
Division, Forest Research Institute Malaysia (FRIM))
: Saepulloh
: 15.30 – 15.45
: The effect of mineral pulp fibre on paper properties

Daftar Pertanyaan:
1. Rizal W (ATPK)
Pertanyaan:
a. Apa Kelebihan dan kekurangan dari mineral pulp dibandingkan mineral biasa?
Jawaban:
a. Mineral pulp harganya murah sehingga apabila memiliki karakteristik yang sama dengan
mineral biasa dapat mensubstitusi mineral biasa dan dapat mengurangi biaya produksi.
Kekurangannya adalah terjadinya penurunan kualitas kertas yang dihasilkan setelah ditambah
mineral pulp (penurunan kekuatan dan permukaan kertas yang kasar) sehingga hanya bisa
untuk keperluan kertas tertentu.

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Prima Besty Asthari, S.Si. (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Saepulloh
15.45 – 16.00
Pertumbuhan mikroalga Spirulina platensis dalam air limbah
terolah industri kertas

1. Is Helianti (BPPT)
Pertanyaan:
a. Apakah penelitian bertujuan untuk budidaya mikroba Spirulina dalam air limbah atau
bioremediasi air limbah? mengingat potensi terkandungnya polutan (logam berat) dalam
Spirulina yang akan digunakan untuk suplemen atau pakan?
Jawaban:
a. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kemampuan spirulina
untuk tumbuh dalam media air limbah, bukan untuk bioremediasi air limbah. Untuk
selanjutnya akan dilakukan penelitian lanjutan pemanfaatan emisi CO2 untuk pertumbuhan
spirulina dalam media air limbah.
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Ikhwan Pramuaji, S.T. (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Saepulloh
16.00 – 16.15
Penggunaan ultrasonik pada proses deinking kertas
perkantoran

bekas

Daftar tanya-jawab
1. Wawan S (PT. Aspex Kumbong)
Pertanyaan:
a. Pengurangan chemical dalam deinking dengan Ultrasonik menurunkan brightness, kenapa
dan bagaimana agar chemical dapat dikurangi tetapi brightness tetap?
b. Bagaimana teknis penggunaan atau gambaran alat ultrasonik?
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Jawaban:
a. Pengurangan chemical memang mengurangi brightness tetapi dengan penambahan dispersan
dapat menaikan brightness sehingga direkomendasikan untuk menggunakan dispersan. Pada
penelitian selanjutnya akan dilakukan penggunaan enzim dalam deinking dengan ultrasonik
untuk mengurangi penggunaan bahan kimia.
b. Alat Ultrasonic dicelupkan kedalam wadah. Saat pengadukan akan menimbulkan efek yang
meningkatkan efektifitas bahan kimia.
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