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KATA PENGANTAR

SEMINAR TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS 2014
“Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan Menuju Industri Pulp dan Kertas Berkelanjutan”
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 2014 kali
ini mengusung tema “Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan Menuju Industri Pulp dan Kertas
Berkelanjutan” yang merupakan tema penting berkaitan dengan 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, Maret 2015
DEWAN PENYUNTING
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DELIGNIFIKASI JERAMI PADI OLEH Penicillium spp. DENGAN
VARIASI UKURAN PARTIKEL JERAMI PADA PROSES BIOPULPING
Asri Peni Wulandari 1, Ema Wulandini, Ida Indrawati
Laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Padjadjaran
1
asri.peni@unpad.ac.id

DELIGNIFICATION OF RICE STRAW USING Penicillium spp. WITH PARTICLE SIZE
VARIATION IN BIOPULPING PROCESS
ABSTRACT
Biopulping is a process degrading by ligninolytic fungi to produce pulp from a biomass. The
purpose of this study was to determine growth profile of Penicillium spp. and effect of particle size during
the process of rice straw biodegradation. Delignification was done by using solid state fermentation (SSF)
for 12 days using three straw particle sizes 4, 8, and 12 mesh. The results showed that there is a tendency
of particle size effect on the degradation process of rice straw. Ligninase showed the highest activity
at size 12 mesh. Penicillium sp1. produced ligninase and cellulose with activity 1140 U/mL and 140
U/mL respectively, the percentage of degraded lignin content was higher (55.2 %) than cellulose content
(27.6 %). Meanwhile, Penicillium sp2. showed the activity of ligninase (882 U/mL) and cellulase (102 U/
mL), with a degraded lignin and cellulose were 49.4% and 15.9%. The results of this study indicated that
Penicilium spp. potential to be developed as a biostarter on the biopulping pretreatment for rice straw.
Keywords: biopulping, biodegradation, rice straw, Penicillium spp., SSF
ABSTRAK
Biopulping merupakan proses pemanfaatan jamur pendegradasi lignin untuk menghasilkan pulp
dari suatu biomassa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pertumbuhan Penicillium
spp. dan pengaruh ukuran partikel selama proses biodegradasi jerami padi. Metode penelitian dilakukan
dengan teknik fermentasi media padat atau Solid State Fermentation (SSF) selama 12 hari dengan
menggunakan tiga ukuran partikel jerami, yaitu 4, 8, dan 12 mesh. Hasil penelitian menunjukkan adanya
kecenderungan ukuran partikel berpengaruh terhadap proses degradasi jerami padi. Delignifikasi
dipengaruhi oleh aktivitas ligninase yang optimum pada ukuran 12 mesh. Penicillium sp1. menghasilkan
aktivitas ligninase dan selulase, masing-masing 1140 U/mL dan 140 U/mL, dengan kadar lignin yang
terdegradasi lebih besar (55,2%) dibandingkan selulosa (27,6%). Sedangkan, aktivitas ligninase dan
selulase dari Penicillium sp2., masing-masing adalah 882 U/mL dan 102 U/mL, dengan kadar lignin yang
terdegradasi adalah 49,4% dan selulosa 15,9%. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Penicilium
spp. berpotensi untuk dikembangkan sebagai biostarter untuk perlakuan awal biopulping jerami padi.
Kata kunci: biopulping, biodegradasi, jerami padi, Penicillium spp., SSF
PENDAHULUAN
Jerami padi merupakan limbah berbahan
lignoselulosa yang disusun oleh tiga jenis
polimer yang berikatan sangat kuat, yaitu 32,1%
selulosa, 24% hemiselulosa, dan 18% lignin.
Limbah berbahan lignoselulosa mempunyai
susunan yang heterogen dari polisakarida yang
terdapat pada dinding sel. Pada umumnya lignin
mengandung tiga komponen alkohol aromatik

(coniferyl alcohol, sinapyl dan p-coumaryl)
dan menyebabkan strukturnya heterogen dan
sangat kompleks, sehingga membentuk ikatan
yang sulit dirombak karena sulit tertembus
oleh penetrasi larutan dan enzim (Howard
dkk., 2003). Dekomposisi secara aerobic
dengan menggunakan mikroorganisme tertentu
dapat mempercepat proses degradasi limbah
berbahan lignoselulosa dengan menggunakan
mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang
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dapat menghasilkan enzim pemecah senyawa
lignoselulosa (Anindyawati, 2010). Berbagai
jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur,
dan aktinomisetes diketahui dapat menghasilkan
selulase, hemiselulase, dan ligninase. Tanaman
berkayu kebanyakan mudah didegradasi oleh
jamur. Beberapa jenis jamur seperti Trichoderma,
Penicillium,
Fusarium,
dan
Aspergillus
mempunyai aktivitas selulolitik, hemiselulolitik,
dan ligninolitik yang tinggi (Guisado dkk., 2001;
Anindyawati, 2010).
Jamur dari jenis Trichoderma dan Aspergillus
banyak ditemui sebagai penghasil selulase.
Trichoderma reesei mampu menghasilkan
endo-β-1,4-glukanase dan ekso-β-1,4-glukanase
sampai 80% tetapi β-glukosidasenya rendah,
sedangkan Aspergillus niger dapat menghasilkan
β-glukosidase tinggi tetapi endo-β-1,4-glukanase
dan ekso-β-1,4-glukanase rendah (Anwar
dkk.,2012).
Penicillium sp. memiliki aktivitas lignin
peroksidase (LiP) dan mangan peroksidase (MnP)
yang keduanya merupakan enzim ekstraseluler
ligninolitik. Namun, jamur tersebut tidak
menghasilkan akitivitas lakase (Lac). Penicillium
sp. menghasilkan LiP lebih banyak dibandingkan
oleh Pseodallescheria angusta, tetapi MnP yang
dihasilkan oleh Penicillium sp. lebih sedikit dari
Pseodalleschaeria angusta (Guisado dkk., 2001).
Enzim ekstraseluler ligninase terdiri atas fenol
oksidase (lakase/Lac) dan peroksidase (lignin
peroksidase (LiP) dan mangan peroksidase
(MnP)) (Howard dkk., 2003). Pada penelitian
Guisado dkk. (2001) dijelaskan bahwa isolat
Penicillium sp. MF24 yang diisolasi dari
proses pengomposan sampah organik memiliki
aktivitas lignin peroksidase (LiP) (2419,92 U/
mL) dan mangan peroksidase (MnP) (5,02 U/
mL) pada media induksi ABTS (2,2’ - azino
- bis - 3 -ethylbenzthiazoline - 6 - sulphonic
acid), sedangkan Penicillium sp. MF24 tidak
memiliki aktivitas lakase. Selain memiliki
aktivitas ligninase, Penicillium sp. mampu
menghasilkan aktivitas selulase, seperti yang
dinyatakan oleh Howard dkk. (2003) bahwa
Penicillium brefeldianum mampu menghasilkan
glucanohydrolase yang dapat memecah senyawa
selulosa.
Selulase
diproduksi
oleh
sejumlah
mikroorganisme dan terdiri dari beberapa
klasifikasi enzim yang berbeda. Tiga jenis utama
dari enzim selulase yaitu selobiohidrolase
(CBH), endo-β-1,4-glukanase (EG), dan
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β-glukosidase (BGL) yang terlibat dalam
hidrolisis selulosa. Selulase menghidrolisis
β-1,4-D-glukan yang berada dalam ikatan
senyawa selulosa dan menghasilkan glukosa,
selobiosa, dan selo-oligosakarida (Mathew
dkk., 2008). Aspergillus niger dapat
menghasilkan β-glukosidase tinggi (Anwar
dkk., 2012). Penelitian Gunam dkk. (2010)
menyatakan bahwa lama fermentasi selama
9 hari dengan pH awal media 6,0 merupakan
kondisi optimal untuk produksi enzim selulase
dari jamur Aspergillus niger.
Proses pengubahan senyawa lignoselulosa
(degradasi) pada jerami padi dapat dilakukan
dengan cara kimia melalui hidrolisis asam
atau secara hayati melalui hidrolisis dengan
enzim murni atau enzim yang berasal dari
mikroorganisme. Dalam proses degradasi,
penggunaannya sebagai substrat harus melalui
beberapa tahapan antara lain delignifikasi untuk
melepas selulosa dan hemiselulosa dari ikatan
kompleks lignin dan depolimerisasi untuk
mendapatkan gula bebas. Gula tersebut akan
dimanfaatkan oleh mikroba untuk menghasilkan
produk-produk lain seperti etanol, aseton, dan
metan (Anindyawati, 2010).
Menurut Mtui (2009) dalam meningkatkan
laju hidrolisis enzim dilakukan suatu perlakuan
awal untuk mengubah atau menghapus hambatan
struktural dan komposisi suatu biomassa pada
proses degradasi biomassa tersebut. Perlakuan
awal tersebut salah satunya adalah perlakuan
awal secara mekanis untuk mengurangi
ukuran limbah lignoselulosa. Ukuran partikel
menentukan besarnya ruang antar bahan
(porositas). Permukaan area yang lebih luas akan
meningkatkan kontak antara mikroba dengan
bahan sehingga proses dekomposisi akan berjalan
lebih cepat.
Dalam
penelitian
Quintanar
dkk.
(2012) menunjukan bahwa ukuran partikel
mendukung
ekspresi
enzim
selulolitik,
hemiselulolitik, dan ligninolitik (Lac, LiP, dan
MnP) dengan menggunakan Trametes sp. 44
dalam biodelignifikasi jerami jagung dengan
menggunakan Solid State Fermentation selama
12 hari. Ukuran partikel jerami jagung yang
digunakan adalah 2,30 mm (sieves No. 8) dan
4,76 mm (sieves No. 4). Enzim selulase tertinggi
sebesar 21 AU/mL pada hari ke-8 fermentasi dan
ligninase tertinggi berupa lakase (Lac) 225 AU/
mL pada hari ke-5 fermentasi, lignin peroksidase
(LiP) 62 AU/mL pada hari ke-7 fermentasi, dan
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mangan peroksidase (MnP) 11 AU/mL pada hari
ke-12 fermentasi yang dihasilkan pada ukuran
partikel 2,30 mm (sieves No. 8). Efektivitas
dalam mendegradasi suatu biomassa juga
ditentukan oleh lamanya fermentasi yang dilihat
dari besarnya aktivitas enzim yang dihasilkan
oleh mikroorganisme yang digunakan dalam
proses degradasi biomassa.
Proses pengubahan selulosa menjadi glukosa
dapat dilakukan dengan cara kimia melalui
hidrolisis asam atau secara biologis melalui
hidrolisis enzimatis (Fitriani, 2003) . Selulase
menghidrolisis β-1,4- D-glukan yang berikatan
dalam selulosa dan menghasilkan glukosa,
selobiosa, dan selo-oligosakarida. Selulase
diproduksi oleh sejumlah mikroorganisme dan
terdiri dari beberapa klasifikasi enzim yang
berbeda. Tiga jenis utama dari selulase adalah
selobiohidrolase, endo-β-1,4-glukanase, dan
β-glukosidase, ketiganya terlibat dalam hidrolisis
selulosa (Mathew dkk., 2008).
Degradasi selulosa memerlukan berbagai
tingkat kerjasama yang sinergis antara ketiga
jenis selulase. Kerjasama sinergis tersebut
terjadi antara endoglukanase dan eksoglukanase
(Mathew dkk., 2008). Mekanisme hidrolisis
selulosa secara enzimatis dapat dibagi menjadi
dua tahap, yaitu tahap aktivasi oleh enzim C1 dan
dilanjutkan dengan tahap hidrolisis oleh enzim Cx
dan β-glukosidase (Fitriani, 2003).
Enzim
ekstraseluler
oksidatif
yang
terlibat dalam degradasi lignin adalah lakase
(benzenediol: oxygen oxidoreductase), lignin
peroksidase (LiP), dan mangan peroksidase
(MnP) (Maciel dkk., 2010). Enzim ini
mengoksidasi amina aromatik, beberapa macam
senyawa fenolik termasuk chlorophenol dan
polialkohol alifatik sekunder.
Lakase (Lac) biasa disebut 1,4-benzendioloksidase.
Lakase
umumnya
ditemukan
pada tanaman tingkat tinggi dan berbagai
mikroorganisme. Reaksi enzimatik pada lakase
merupakan reaksi oksidasi yang menghasilkan
satu elektron hasil oksidasi senyawa fenol dan
mereduksi oksigen menjadi air. Pemanfaatan
lakase dapat diaplikasikan pada berbagai bidang
industri antara lain pada proses bioremediasi dan
biodegradasi (Anindyawati, 2010).
LiP
merupakan
enzim
ekstraseluler
tergantung dengan adanya H2O2 dengan
potensial redoks yang tinggi dan optimum pada
pH rendah. LiP mampu mengoksidasi berbagai
substrat termasuk mengurangi substrat polimer.
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LiP menunjukkan spesifisitas substrat kecil,
bereaksi dengan berbagai senyawa lignin. MnP
mampu mengoksidasi struktur fenolik radikal
fenoksil, yaitu Mn2+ menjadi Mn3+ (Maciel dkk.,
2010).
Perlakuan secara biologis didasarkan pada
kemampuan beberapa mikroorganisme yang
merupakan kompleks dari banyak faktor yang
terlibat, seperti galur jamur, kondisi kultur, dan
sekresi enzim jamur yang mendegradasi lignin
dan selanjutnya dapat mendegradasi selulosa dan
hemiselulosa (Salvachua dkk., 2011).
Kondisi kultur biodegradasi dipengaruhi
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah
ukuran partikel. Quintanar dkk., (2010)
meyebutkan bahwa proses biodelignifikasi
jerami jagung dengan ukuran partikel jerami
2,30 mm (sieves No. 8) dan 4,76 mm (sieves No.
4) dengan menggunakan Trametes sp. 44 dapat
berpengaruh dalam proses biodelignifikasi
jerami jagung selama 12 hari fermentasi.
Komposisi kimia jerami jagung terdiri dari
38% selulosa, 26% hemiselulosa, dan 19%
lignin (Lee dkk., 2007). Efektivitas proses
biodegradasi dapat ditentukan berdasarkan
hari fermentasi dilihat dari besarnya aktivitas
enzim yang dihasilkan oleh mikoorganisme
yang berperan di dalamnya.
Jamur
biasanya
lebih
baik
untuk
mendegradasi komponen dinding sel tumbuhan
karena adanya kekuatan dari penetrasi hifa jamur
(Arora dan Sharma, 2009). Kemampuan jamur
dalam mendegradasi senyawa lignoselulosa
disebabkan oleh adanya aktivitas ekstraseluler
ligninolitik dan selulolitik yang dihasilkan oleh
jamur. Dalam penelitian Kausar dkk. (2010),
Aspergillus niger dan Trichoderma viride
mampu mendegradasi komponen lignoselulosa
pada jerami padi.
Berdasarkan hasil pada uji pendahuluan telah
diketahui tiga isolat yang telah diisolasi dari
sampel lokal di Indonesia, yaitu Penicillium
sp1. dan Penicillium sp2. yang memiliki
aktivitas ligninase dan selulase yang tinggi
melalui pengamatan uji zona bening (data
tidak dipublikasikan). Hasil pada uji tersebut
menunjukkan adanya potensi kedua isolat
tersebut untuk mendegradasi jerami padi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
Penicillium spp. dalam mendegradasi jerami
padi dan pengaruh ukuran partikel jerami padi
(4, 8, dan 12 mesh) yang optimum untuk proses
biodegradasi jerami padi.
Balai Besar Pulp dan Kertas
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BAHAN DAN METODE
Bahan
Isolat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah isolat jamur Penicillium sp1., Penicillium
sp2., merupakan kultur koleksi di Laboratorium
Mikrobiologi, Program Studi Biologi, FMIPA,
UNPAD. Jerami padi diperoleh dari wilayah
Jatinangor, Sumedang.
Penyiapan Bahan Jerami
Jerami kering dicacah untuk memperkecil
ukuran partikel, selanjutnya dishaker dengan
mesin Rotap yang di dalamnya terdapat ayakan
dengan variasi ukuran berbeda selama 10 menit
(Quintanar dkk., 2012). Ukuran partikel yang
terpilih berupa 4 mesh (4,76 mm), 8 mesh
(2,36 mm), dan 12 mesh (1,70 mm). Sebelum
dilakukan inokulasi, jerami disterilisasi lebih
dahulu (121°C, 1 atm, dan 30 menit).
Delignifikasi Jerami Padi
Jerami padi yang telah disiapkan dengan
ukuran partikel berbeda-beda ditimbang
sebanyak 40 gram, selanjutnya dimasukan ke
dalam botol fermentor berukuran 1 liter. Prekultur
jamur dilakukan dengan menginkubasikan fungi
selama 48 jam pada suhu 28°C, sehingga dapat
menghasilkan suspensi jamur disiapkan dengan
jumlah 10x108 dalam NaCl fisiologi steril.
Proses delignifikasi dilakukan dengan
memasukkan suspensi jamur dengan jumlah 10
x 108 sel/mL ke dalam botol fermentor berukuran
1 L yang berisi 40 gram jerami dengan ukuran
partikel berbeda, kemudian ditambahkan 120
mL akuades , selanjutnya diinkubasi pada suhu
28-30°C selama 12 hari. Setiap 1 x 24 jam
dihitung aktivitas ligninase dan selulase dengan
menggunakan metode assay enzim ligninase dan
selulase, sedangkan pertumbuhan jamur dilakukan
dengan menggunakan metode Total Plate Count
(TPC). Perlakuan kontrol merupakan kondisi
yang sama dengan perlakukan delignifikasi tanpa
penambahan medium kultur dan suspensi jamur.
Pembuatan Kurva Pertumbuhan Jamur
Penghitungan sel jamur selama proses
delignifikasi
dilakukan
dengan
teknik
pengenceran untuk mendapatkan total sel dalam
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cawan petri. Sampel jerami sebanyak 1 gram
pada wadah fermentor diambil dan dimasukkan
ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 mL
NaCl fisiologis steril kemudian dihomogenkan
sehingga diperoleh pengenceran 100. Pengenceran
secara bertahap dilakukan hingga 10-10. Sebanyak
1 mL dari tiga pengenceran terakhir dimasukan
ke dalam cawan petri steril, kemudian dituang ±
20 mL medium Potatoe Dectrose Agar (PDA).
Cawan petri selanjutnya diinkubasi selama 3
hari pada 28-30°C. Koloni jamur yang tumbuh
kemudian dihitung dengan menggunakan rumus
berdasarkan Cappucino dan Sherman, (2009).
Assay Enzim
Assay enzim ligninase dilakukan untuk
menghasilkan pola produksi ligninase.Sampel
sebanyak 1 gram diambil, kemudian ditambahkan
4 mL buffer fosfat 50 mM pH 6.5, lalu
disentrifugasi selama 20 menit dengan kecepatan
1800 rpm. Setelah itu, supernatan hasil sentrifugasi
diambil sebanyak 0,4 mL dicampur dengan 0,5
mL buffer asetat 100 mM pH 5 dan 0,1 mL lignin.
Campuran tersebut dimasukan ke dalam kuvet
lalu dihomogenkan dan diinkubasi selama 10
menit pada suhu 30°C. Selanjutnya larutan diukur
absorbansinya pada panjang gelombang 383 nm.
Pengamatan dilakukan setiap 24 jam selama
12 hari. Masing-masing sampel diuji sebanyak
dua kali (duplo). Produksi ligninase diukur
berdasarkan nilai absorbansi sampel hasil assay
enzim ligninase yang dikonversi dengan kurva
standar vanillin. Satu unit aktivitas ligninase
(U) didefinisikan sebagai jumlah ligninase yang
dilepaskan untuk 1 µmol vanilin per menit.
Unit aktivitas ligninase dihitung dengan rumus
berdasarkan (Soares dkk., 2001).
Assay enzim untuk selulase dilakukan dengan
metode DNS dengan analisis spektofotometri
pada panjang gelombang 540 nm. Produksi
selulase diukur berdasarkan nilai absorbansi
sampel hasil assay selulase yang dikonversi
dengan kurva standar glukosa. Satu unit aktivitas
selulase (U) didefinisikan sebagai jumlah selulase
yang dilepaskan untuk 1 µmol glukosa per menit.
Unit aktivitas selulase dihitung dengan rumus
berdasarkan (Soares dkk., 2001).
Analisis Kadar Lignin dan Selulosa
Penentuan berat lignin dan selulosa dilakukan
dengan metode gravimetri, sedangkan penentuan
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persentase kadar lignin dan selulosa dihitung
dengan Metode ADF (Wulandari, 2013; Van
Soest dan Robertson, 1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Pertumbuhan Penicillium spp. pada
Berbagai Ukuran Jerami Padi
Profil pertumbuhan jamur Penicillium
sp1. pada ukuran jerami 4, 8, dan 12 mesh
menunjukkan pertumbuhan maksimum pada
hari ke-2 dan cenderung menurun sampai akhir
fermentasi pada hari ke-12. Profil pertumbuhan
Penicillium sp1. akan cenderung mengalami
peningkatan jumlah sel jamur selama fermentasi
pada ukuran jerami dengan ukuran terkecil
(12 mesh). Penicillium sp2. menunjukkan pola
pertumbuhan jamur yang paling maksimum pada
hari ke-1. Ada kecenderungan pola pertumbuhan
Penicillium sp2. adalah sama pada semua ukuran
jerami padi yang digunakan. Fase stationer yang
panjang terjadi pada hari ke-3 hingga hari ke-8,
dan cenderung mengalami penurunan jumlah
sel jamur terjadi dari hari ke-9 hingga hari ke12. Ukuran mesh yang berbeda memberikan pola
pertumbuhan yang hampir sama, ketiga ukuran
jerami mengalami fase stasioner (Gambar 1).

Gambar 1. Profil Pertumbuhan Jamur dalam
Proses Biodegradasi Jerami Padi pada erbagai Ukuran
Jerami (a). Penicillium sp1.; (b). Penicillium sp2.
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Profil Produksi Enzim Lignase dan Selulase
pada Berbagai Ukuran Jerami
Profil produksi ligninase dari Penicillium spp.
dari hasil fermentasi jerami dengan menggunakan
variasi ukuran jerami 4, 8, dan 12 mesh
ditampilkan pada Gambar 2. Penicillium sp1.
untuk fermentasi jerami berukuran 4, 8, dan 12
mesh menunjukkan pola produksi ligninase yang
paling maksimum pada hari ke-4, dan cenderung
menurun sampai akhir fermentasi pada hari ke12. Ukuran mesh yang berbeda memberikan pola
produksi ligninase yang sama dan aktivitas enzim
yang dihasilkan yaitu berkisar antara 975-1140
U/mL. Secara kuantitas ukuran mesh terkecil
yaitu 12 mesh memberikan aktivitas yang
tertinggi. Ligninase cenderung terjadi sampai
akhir fermentasi pada hari ke-12. Pola produksi
ligninase setiap ukuran mesh yang digunakan
menunjukkan pola yang berbeda. Namun, untuk
pola produksi ligninase pada jerami berukuran
4 dan 8 mesh menunjukkan pola yang sama.
Aktivitas enzim yang dihasilkan aling maksimum
pada jerami berukuran 12 mesh, yaitu sebesar
882 U/mL.
Profil produksi selulase dari Penicillium
spp. dihasilkan dari fermentasi dengan
menggunakan variasi ukuran jerami 4, 8, dan
12 mesh Penicillium sp1. yang telah digunakan
untuk fermentasi jerami berukuran 4, 8, dan 12
mesh cenderung menunjukkan pola produksi
selulase yang paling maksimum pada hari ke4, dan akan cenderung menurun sampai akhir
fermentasi pada hari ke-12. Ukuran mesh yang
berbeda memberikan pola produksi selulase
yang berbeda dan aktivitas enzim yang
dihasilkan yaitu berkisar antara 112-140 U/mL.
Secara kuantitas ukuran mesh terkecil yaitu
12 mesh memberikan aktivitas selulase yang
tertinggi. Penicillium sp2. menunjukkan pola
produksi selulase yang paling maksimum pada
hari ke-6 terutama pada jerami berukuran 12
mesh. Penurunan aktivitas ligninase cenderung
terjadi sampai akhir fermentasi pada hari ke12. Pola produksi ligninase setiap ukuran
mesh yang digunakan menunjukkan pola yang
berbeda. Aktivitas enzim yang dihasilkan
paling maksimum pada jerami berukuran 12
mesh, yaitu sebesar 102 U/mL Penicillium
sp2. menunjukkan pola produksi ligninase
yang paling maksimum pada hari ke-5 setelah
dilakukan fermentasi pada jerami berukuran 4,
8, dan 12 mesh (Gambar 3).
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Dari penelitian ini diketahui bahwa ukuran
partikel jerami yang paling kecil (12 mesh) lebih
mudah untuk didegradasi oleh kedua isolat yang
digunakan dalam proses biodegradasi jerami
padi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur
lignoselulolitik lebih besar dibandingkan dengan
ukuran partikel jerami yang lebih besar (8 mesh
dan 4 mesh). Aktivitas enzim yang lebih tinggi
mungkin disebabkan oleh ketersediaan substrat
yang baik, yaitu semakin kecil ukuran partikel,
semakin besar permukaan area, dan semakin
tinggi tingkat aksesbilitas jamur dalam substrat
(Quintanar dkk., 2012).
Aktivitas mikroba berada di antara permukaan
area jerami dan udara. Permukaan area yang
lebih luas akan meningkatkan kontak antara
mikroba dengan substrat, sehingga proses
dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran
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partikel dapat menentukan besarnya ruang antar
bahan (porositas). Proses perlakuan awal dengan
cara mencacah substrat limbah jerami padi
diduga mampu mempercepat proses penguraian,
disebabkan semakin luas permukaan yang
tersedia bagi mikroorganisme pengurai untuk
mendegradasi material-material organik tersebut
(Nugraha dkk., 2009).
Pengaruh Ukuran Partikel Jerami Padi
terhadap Kadar Lignin dan Selulosa serta
C/N Rasio
Hasil Analisis Kadar Lignin dan Selulosa
Sampel jerami padi yang telah difermentasi
selama 12 hari selanjutnya dianalisis komponen
lignin dan selulosa yang tersisa dalam jerami padi
(Gambar 4).

Gambar 2. Profil Produksi Ligninase dalam Proses Biodegradasi Jerami Padi pada Berbagai Ukuran
Jerami (a). Penicillium sp1.; (b). Penicillium sp2.

Gambar 3. Profil Produksi Selulase dalam Proses Biodegradasi Jerami Padi pada Berbagai Ukuran
Jerami (a). Penicillium sp1.; (b). Penicillium sp2.
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Gambar 4. Persentase Kadar Lignin dan Selulosa
(a) yang tersisa; (b) yang terdegradasi pada
jerami padi hasil proses biodegradasi pada
berbagai ukuran jerami padi.
Persentase kadar lignin yang terdegradasi
maksimum terjadi pada jerami ukuran 12 mesh
oleh Penicillium sp1., yaitu sebesar 55.2%,
nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa
banyaknya lignin yang telah didekomposisi oleh
ligninase. Dari1 gram jerami padi dengan berat
awal lignin 0,12 gram, hanya tersisa 0,0537
gram. Hasil ini menunjukkan bahwa Penicillium
sp1. memiliki aktivitas ligninase tertinggi pada
perlakuan ukuran partikel jerami padi 12 mesh
yaitu sebesar 1140 U/mL jika dibandingkan
dengan aktivitas enzim oleh jamur lainnya.
Penelitian tentang pulp dengan menggunakan
bahan kimia dapat mengurangi kadar lignin
sebanyak 56,41% (Narkhede dan Vidhale
(2005)). Hasil biopulping dengan menggunakan
Pycnoporus coccineus menunjukkan bahwa kadar
lignin yang terdegradasi sebanyak 26,9% dengan
aktivitas enzim 23 U/mL dalam waktu 60 hari
(Liew dkk., 2011), penggunaan Penicillium sp.
KSt3 untuk menghasilkan ligninase menghasilkan
aktivitas enzim 3,32 U/ mL (Subowo dan Curazon,
2010). Biopulping dengan menggunakan Trametes
versicolor dapat mendegradasi lignin 46% dan
selulosa 23% pada jerami gandum selama 21 hari
inkubasi (Salvachua dkk., 2011). Yamanaka dkk.
(2008) menyebutkan bahwa Trametes villosa
dapat menghasilkan ligninase dengan aktivitas 731
U/L selama 14 hari. Produksi ligninase tersebut
lebih besar dari penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Arora dan Sharma (2009), yaitu
dengan menggunakan jamur Phlebia brevispora
dengan memproduksi lakase sebagai enzim
ekstraseluler dengan aktivitas enzim 1.9 U/mL
selama 20 hari fermentasi padat (SSF) pada jerami
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gandum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa.
Penicillium sp1. memiliki aktivitas ligninase paling
tinggi dibandingkan dengan Penicillium sp2. yaitu
1140 U/mL maksimum pada hari ke-4 fermentasi
padat (SSF). Wulandari dkk. (2013) melaporkan
bahwa dengan menggunakan isolat Penicillium
galur apw-tt2 yang digunakan untuk produksi pulp
jerami padi memiliki aktivitas ligninase tertinggi
pada hari ke-4 dengan aktivitas 553 U/mL pada
suhu 40°C dengan metode fermentasi terendam
(SmF).
Hasil penelitian Wulandari dkk., (2013)
menyebutkan bahwa dengan melakukan
optimisasi suhu menjadi 40°C akan dapat
meningkatkan aktivitas enzim ligninase dari
Penicillium galur apw-tt2, sehingga dapat
mereduksi kandungan lignin sebanyak 66,3%.
Pada penelitian ini, persentase kadar lignin yang
terdegradasi maksimum terjadi pada ukuran
jerami 12 mesh pada suhu 30°C oleh Penicillium
sp1. yaitu sebanyak 55.2%. Sehingga perlunya
penelitian lebih lanjut dengan metode yang
dilakukan dalam penelitian ini dengan optimisasi
suhu mulai 40°C.
Ukuran partikel jerami 12 mesh dapat
menunjukkan aktivitas lignisase tertinggi,
Penelitian yang dilakukan oleh Quintanar dkk.
(2012) menghasilkan informasi bahwa pengaruh
ukuran partikel (8 dan 4 mesh) jerami jagung
dalam proses biodelignifikasi oleh Trametes sp.
44 menunjukkan bahwa pada ukuran partikel
jerami jagung 8 mesh menunjukkan aktivitas
tertinggi untuk ligninase (63 U/mL), selulase (21
U/mL) dan hemiselulase (13 U/mL).
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka
dapat ditegaskan bahwa hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Penicillium sp1. bersifat
unggulan dalam mendegradasi senyawa lignin
dalam jerami padi dengan metode SSF.
DAFTAR PUSTAKA
Anindyawati, T. 2010. Potensi selulase dalam
mendegradasi lignoselulosa limbah pertanian
untuk pupuk organik. Pusat Penelitian
Bioteknologi – LIPI, Bogor
Anwar, N., A. Widjaja dan S. Winardi. 2012.
“Optimasi produksi enzim selulase untuk
hidrolisis jerami padi”. Skripsi. Jurusan Teknik
Kimia, Fakultas Industri ITS, Surabaya
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

7

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-2-4

Arora, D.S., Sharma, R.K., 2009. Comparative
ligninolytic potential of Phlebia species
and their role in improvement of in vitro
digestibility of wheat straw. Journal of Animal
and Feed Sciences, 18: 151-161
Cappucino,J.G., Sherman, N.,2009. Microbioloy:
A laboratory manual 7th Edition. California:
The Benjamin Cummings Publishing
company, Inc
Fitriani, E. 2003. “Aktivitas enzim karboksimetil
selulase Bacillus pumilus galur 55 pada
berbagai suhu inkubasi”. Skripsi. Jurusan
Kimia IPB: Bogor
Guisado, G., Lopez, M. J., M.C. Vargas-Garcia,
F. Suarez-Estrella and J. Moreno. 2001.
Production of ligninolytic enzymes by dyedecolorizing microorganisms isolated from
a composting environment. Department of
Applied Biology. University of Almeria. San
Urbano. Kanada
Howard R.L., E. Abotsi, V.R.E.L. Jansen and S.
Howard. 2003. Lignocellulose biotecnology:
Issues of bioconversion and enzyme
production. African Journal of Biotechnology
Vol.2 (12)
Kausar, H., M. Sariah, H.M. Saud, M.Z. Alam
and M.R. Ismail. 2010. Development
of compatible lignocellulolytic fungal
consortium for rapid composting of rice straw.
Journal International Biodeterioration &
Biodegradation 64: 594-600
Lee, D., V.N. Owens, A. Boe and P. Jeranyama.
2007. Composition of herbaceous biomass
feedstock. South Dakota State University
Maciel, M.J.M., A.C. Silva and H.C.T. Ribeiro.
2010. Industrial and biotechnological
applications of lignonolytic enzymes of
the basidiomycota: A Review. Journal of
Biotechnology ISSN: 0717-3458
Mathew, G.M., R.K. Sukumaran, R.R. Singhania
and A. Pandey. 2008. Progress in research
on fungal cellulases for lignocellulose
degradation. Journal of Scientific & Industrial
Research Vol. 67, pp. 898-907
Mtui, Y.S.G. 2009. Recent advance in
pretreatment of lignocellulosic wastes and
production of value added products. African
J. of Biotechnology Vol 8(8), 1398-1415

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

Nugraha, A.W., A. Supriyanto dan Ni’matuzahroh.
2009. “Isolasi dan biodegradasi limbah daduk
oleh kapang selulolitik dari perkebunan tebu”.
Skripsi. Universitas Airlangga: Surabaya
Narkhede, K.P and Vidhale, N. N. 2005.
Biopulping
studies
using
an
effluent
isolate Curvularia lunata LW6. Journal
Biotechnology Vol.5, pp 385-388
Quintanar, G.S., A.C. Ainhoa, Y.M. Flores, R.J.N.
Gracida and T.J. Alejandro. 2012. Effect of
particle size and aeration on the biological
delignification of corn straw using Trametes
sp. 44. Journal of BioResources 7(1), 327324.
Salvachua, D., A. Prieto, M. Lopez-Abelairas,
T. Lu-Chau and A.T. Martinez. 2011. Fungal
pretreatment: An alternative in secondgeneration ethanol from wheat straw. Journal
Bioresource Technology 102: 7500-7506
Sembiring, T. 2007. Perubahan kandungan P
tersedia, rasio C/N serta nilai kapasitas tukar
kation pada pengubahan kompos limbah sawit
menjadi bokashi menggunakan EM-4.Jurnal
Sains Kimia, Vol. 11 No. 1: 42-44
Soares, G.M., M.T. de Amorim and M. CostaFerreira. 2001. Use of laccase together with
redox mediators to decolourize Remazol
Brilliant Blue R. J. Biotechnol. 89: 123-129.
Subowo, Y.B., dan Corazon. 2010. Seleksi jamur
tanah pengurai lignin dan PAH dari beberapa
lingkungan di Bali. Berita Biologi 10(2).
Van Soest, P.J. and J.B. Robertson. 1980. System
of analysis for evaluating fibrous feeds.
Standardization of Analytical Metodology for
Feeds (Eds., W.J. Pigden, C.C. Balch, and M.
Graham), I.D.R.C., Canada.
Wulandari, A.P., T. Triyana and P. Andayaningsih.
2013. Delignification of rice straw with
ligninase from novel Penicillium sp. strain
apw-tt2 for biopulping. International Journal of
Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics,
Vol. 3, No. 1
Yamanaka R., C.F. Soares, D.R. Matheus and
K.M.G. Macado. 2008. Lignolytic enzymes
produced by Trametes villosa CCB176 under
different culture conditions. Brazilian Journal
of Microbiology 39: 78-84
.

8

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-2-4

BIODELIGNIFIKASI KENAF UNTUK PRODUKSI PULP
Hendro Risdianto 1, Chandra Apriana Purwita
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung, Indonesia
1
hendrorisdianto@yahoo.com

KENAF BIODELIGNIFICATION FOR PULP PRODUCTION
Abstract
Kenaf is a fast growing species that contains long fiber. Currently, the long fiber for pulp and
paper industry relies on import. Hence, the Kenaf fiber has a high potency as a long fiber raw material
for pulp and paper industry. The objective of this study was to delignify of Kenaf for pulpmaking. The
biodelignification was conducted by White Rot Fungi (i.e Phanerochaete crysosporium, Trametes
hirsuta, Trametes versicolor and Marasmius sp.) grown on Kenaf and incubated at room temperature
(±28°C) for 14 days. The results showed that the highest lignin removal of 26% was occurred at kenaf
treated by Trametes versicolor. At the pulping process, Kappa number of treated kenaf by Trametes
versicolor was lower (67.25) than untreated (72.58).
Keywords: biodelignification, Kappa number, kenaf, lignin, white rot fungi
Abstrak
Kenaf merupakan salah satu tumbuhan yang cepat tumbuh dan mengandung serat panjang. Saat ini
kebutuhan serat panjang untuk pulp dan kertas sangat tergantung impor, sehingga Kenaf sangat berpotensi
sebagai sumber serat panjang untuk industri pulp dan kertas. Penelitian ini bertujuan untuk delignifikasi
kenaf pada proses pembuatan pulp. Biodelignifikasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur pelapuk
putih yaitu Phanerochaete crysosporium, Trametes hirsuta, Trametes versicolor dan Marasmius sp. pada
potongan kulit Kenaf dan diinkubasi pada suhu ruangan (±28°C) selama 14 hari. Hasil menunjukkan
bahwa penyisihan lignin tertinggi diperoleh pada kultur Trametes versicolor sebesar 26%. Pada proses
pemasakan menggunakan proses soda 12%, kenaf dengan perlakuan Trametes versicolor menghasilkan
bilangan Kappa (67,25) yang lebih rendah dibandingkan tanpa perlakuan (72,58).
Kata kunci: biodelignifikasi, bilangan Kappa, kenaf, lignin, jamur pelapuk putih
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan
sumber tanaman serat non-kayu yang berpotensi
sebagai bahan baku beberapa komoditi. Serat alam
merupakan bahan baku yang ramah lingkungan.
Saat ini serat alam banyak digunakan sebagai
bahan baku untuk produk komposit (Ayrilmis
dkk., 2011) seperti fiberboard untuk interior
mobil, dan setiap serat alam memiliki ciri dan
kegunaan yang spesifik, misalnya serat abaka,
rami, dan kenaf dapat digunakan untuk kertas
mata uang (Sudjindro, 2011). Serat alam (nonwood) tersebut sangat berguna karena seratnya
panjang. Sumber serat panjang di Indonesia tidak
bisa mengandalkan kayu karena sebagai negara

tropis, serat yang dihasilkan berupa serat pendek.
Selama ini sumber serat panjang didatangkan
melalui impor. Oleh karena itu, serat dari nonwood merupakan salah satu sumber potensial serat
panjang yang dapat mengurangi ketergantungan
impor (Kardiansyah dan Sugesty, 2014).
Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) merupakan
salah satu tanaman semusim penghasil serat selain
tanaman sejenis lainnya seperti rami, rosella,
dan yute. Serat yang dihasilkan merupakan serat
alam yang ramah lingkungan. Serat kenaf biasa
digunakan untuk industri karung goni, interior
mobil, fiber drain, soil safer, geo textile, dan pulp
dan kertas. Tanaman kenaf merupakan tanaman
herba semusim dengan tipe pertumbuhan
berbentuk semak tegak. Pada keadaan normal,
Balai Besar Pulp dan Kertas
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pertumbuhan optimal kenaf berkisar pada umur
60 – 90 hari dan bisa mencapai tinggi 4 m untuk
tanaman yang tumbuh subur, namun tergantung
dari varietas (http://ditjenbun.pertanian.go.id).
Produktivitas kenaf dapat mencapai 2,0–4,0
ton serat kering/ha tergantung varietas dan
lingkungan tumbuhnya (Sudjindro, 2011).
Tanaman kenaf sebagai bahan baku pulp
dan kertas telah diteliti di Australia dengan
membandingkan pulp dari pinus dan akasia. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pulp dari
kenaf setara dan atau bahkan lebih baik dari pinus
(Gartside, 1990). Hasil penelitian Pratiwi dkk.
(2002) menunjukkan bahwa, kondisi optimum
untuk pemasakan batang kenaf menjadi pulp adalah
proses soda antrakinon dengan alkali aktif 18%,
antrakinon 0,1%, dan waktu pemasakan 2+1,5 jam
pada suhu maksimum 160°C. pulp kenaf varietas
KR 11 dapat memenuhi semua persyaratan NUKP
menurut SNI. Teknologi Chemi-mechanical Pulp
untuk tanaman kenaf memberikan hasil yang
menguntungkan yaitu investasi rendah dan derajat
fleksibilitas dalam proses pulp lebih luas. Disamping
itu, pulp kenaf yang dihasilkan memiliki kekuatan
yang tinggi (Xu, 2003).
Teknologi bioproses melalui penggunaan
mikroorganisme yang mampu mendegradasi lignin
merupakan salah satu metode ramah lingkungan
karena lignin didegradasi secara biologis
dengan produk akhir berupa karbondioksida.
Bioproses dapat diterapkan pada tahapan
pulping (biopulping) dan pemutihan (bleaching).
Biopulping merupakan salah satu proses yang
sedang dikembangkan pada industry pulp dan
kertas. Proses ini melibatkan mikroorganisme
pendegradasi lignin untuk proses inkubasi pada
serpih kayu atau bahan lignoselulosa lainnya.
Mikroba yang digunakan memiliki kemampuan
selektif hanya mendegradasi bagian tertentu
biomassa sebelum proses pulping menggunakan
bahan kimia (Kirk dkk., 1992; Scott dkk., 2001;
Wan dan Li, 2012). Mikroorganisme yang
banyak digunakan adalah dari jenis jamur yang
secara alami dapat menghasilkan enzim untuk
mendegradasi lignin dan fragmen serat kayu/non
kayu sehingga lebih mudah dilakukan digestasi
lebih lanjut. Proses biopulping melibarkan enzim
lignin peroksidase, manganese peroksidase
dan lakase dalam delignifikasi batang sawit
menggunakan Trametes versicolor (Singh
dkk., 2013). Proses biopulping memberikan
keuntungan antara lain penghematan energi
(Ferraz dkk., 2008), mengurangi konsumsi klorin
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pada proses pemutihan dan mengurangi polutan
ke lingkungan (Yadav dkk., 2010; Risdianto dkk.,
2011). Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi
perlakuan lignoselulosa non kayu menggunakan
jamur pelapuk putih untuk pembuatan pulp.
BAHAN DAN METODE
Bahan Lignoselulosa
Kulit kenaf beasal dari Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat, Malang. Kulit
kenaf dikeringkan di bawah sinar matahari dan
dipotong menjadi berukuran sekitar 5 cm.
Jamur Pelapuk Putih
Jamur pelapuk putih yang digunakan adalah
Marasmius sp. Phanerochaete crysosporium,
Trametes hirsuta dan Trametes versicolor berasal
dari Laboratorium Mikrobiologi dan Teknologi
Bioproses, Teknik Kimia – ITB. Jamur pelapuk
putih tersebut ditumbuhkan menggunakan media
Potato Dextrose Agar dalam cawan petri diameter
9 cm dan diinkubasi pada suhu 28ºC selama 7
hari. Hasil inkubasi disimpan dalam suhu 4ºC
sebelum digunakan.
Inokulasi Jamur pada Bahan Lignoselulosa
Potongan kulit kenaf sebanyak 50 gram
direndam
menggunakan
Medium
Kirk
termodifikasi (Risdianto dkk., 2012) sebanyak
100 mL yang mengandung glukosa 10 g/L,
KH2PO4 1,7 g/L, MgSO4.7H2O 0,4 g/L, CaCl2
0.09 g/L, sodium acetate 2,3 g/L, diammonium
tartrate 0,4 g/L, MnCl2 0,02 g/L, ekstrak ragi
0,3 g/L, CuSO4.7H2O 0,01 g/L, H2MoO4 0,007
g/L, MnSO4.4H2O 0,01 g/L, ZnSO4.7H2O 0,006
g/L, dan Fe2(SO4)3 0,007 g/L. Kulit kenaf yang
telah mengandung medium Kirk ditempatkan
dalam plastik tahan panas dan disterilisasi pada
suhu 121ºC selama 21 menit. Setelah dingin,
tiap jamur diinokulasikan pada kenaf yang telah
mengandung medium Kirk. Setiap 7 hari diambil
sampel dan dianalisis kadar lignin, hemiselulosa,
holoselulosa, selulosa alfa, ekstraktif, dan silika.
Lignin dianalisis sesuai dengan SNI 0492:2008 –
Pulp dan kayu – Cara uji kadar lignin – Metode
Klason, hemiselulosa dianalisis sesuai dengan SNI
14-1304-1989 - Cara uji kadar pentosan dalam
pulp kayu, selulosa dianalisis sesuai dengan SNI
0444:2009 – Cara uji kadar selulosa alfa, beta,
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dan gama, holoselulosa dianalisis seduai dengan
ASTM D1104-56(1978), sedangkan ekstraktif
dianalisis sesuai dengan SNI 14-1032-1989 –
Cara uji kadar sari (ekstrak alkohol benzen)
dalam kayu dan pulp. Tiap tempuhan dilakukan
sebanyak dua kali.
Proses Pemasakan
Kulit kenaf hasil perlakuan dengan jamur
yang terpilih dimasak menggunakan proses soda
dalam digester dengan kondisi alkali aktif 12%,
rasio padatan terhadap cairan pemasak 1:5, suhu
165ºC, waktu 3,5 jam (waktu tuju 2 jam dan
waktu pada 1,5 jam). Pulp keluaran dari digester
kemudian dicuci, disaring, dan dikempa untuk
menentukan kadar air dan Bilangan Kappa.
Penentuan Bilangan Kappa menggunakan SNI
0494-2008: Pulp – Cara uji bilangan Kappa.
Efektivitas proses perlakuan dengan jamur
pelapuk putih dibandingkan dengan pulp kenaf
dengan kondisi pemasakan yang sama namun
tanpa perlakuan jamur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen utama kenaf adalah selulosa,
hemiselulosa, lignin, ekstraktif dan mengandung
sedikit silika seperti disajikan dalam Tabel
1. Kadar holoselulosa mencapai 81,35% dan
hemiselulosa sekitar 16,48% menunjukkan
bahwa selulosa yang ada dalam kenaf lebih dari
40%. Menurut Abdul-Khalil dkk., (2001) bahan
baku yang sesuai untuk pembuatan pulp harus
mengandung kadar selulosa mendekati atau
lebih dari 40%. Lignin merupakan polimer yang
tidak diinginkan berada dalam pulp dan selama
proses pulping perlu disisihkan menggunakan
bahan kimia dan energy yang besar. Kadar
lignin pada kenaf adalah 11,62%. Nilai ini lebih
kecil dibandingkan dengan kadar lignin dalam
kayujarum dan sebanding dengan kadar lignin
dalam kayudaun. Kadar ekstraktif kenaf yaitu
1,85%. Ekstraktif dapat menyebabkan masalah
selama proses pembuatan pulp dan menurunkan
kualitas produk akhir. Kadar ekstraktif yang
tinggi
dapat
menyebabkan
menurunnya
perolehan pulp. Kadar silica dalam kenaf lebih
rendah dibandingkan dengan kadar dalam jerami
gandum (4,5%). Silika dapat menyebabkan
masalah serius selama pemulihan bahan kimia
pemasakan dan juga drainase selama proses
pembuatan kertas (Singh dkk., 2011).
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Tabel 1. Komponen Kimia Kenaf
No
1
2
3
4
5

Parameter
Silika
Hemiselulosa
Ekstraktif
Holoselulosa
Lignin

Nilai, %
0,69
16,48
1,85
81,35
11,62

Dimensi dan turunan dimesi serat kenaf
disajikan dalam Tabel 2. Kenaf memiliki panjang
serat sekitar 3,8 mm dan nilainya setara dengan
panjang serat kayujarum sehingga termasuk dalam
serat panjang. Serat diklasifikasikan menjadi 3
kelompok berdasarkan panjangnya. Kelompok
pertama adalah serat dengan panjang kurang dari
0,9 mm, kelompok kedua adalah serat dengan
panjang antara 0,9 – 1,9 mm dan kelompok
ketiga adalah serat dengan panjang lebih dari 1,9
mm (Khakifirooz dkk., 2013). Dengan demikian,
kenaf termasuk dalam kelompok ketiga. Nilai
kelangsingan kenaf (172,34) lebih besar daripada
bagas (76,05), cotton stalk (42,45), dan aspen
(46,15). Hal ini berarti kenaf akan memiliki
kekuatan sobek yang tinggi. Nilai kelangsingan
yang baik untuk pembuatan pulp dan kertas
adalah di atas 33 (Kiaei, 2014). Kenaf memiliki
bilangan Runkel 1,68 yang berarti berdinding
tebal dan sulit untuk digiling (refining). Nilai
standar bilangan Runkel agar mudah digiling
adalah kurang dari 1 (Udohitinah dan Oluwadare,
2011). Fleksibilitas kenaf adalah 37%, yang
menandakan bahwa serat kenaf bersifat kaku.
Serat yang elastis memiliki nilai fleksibilitas
antara 50-75% (Kiaei, 2014). Oleh karena itu,
berdasarkan bilangan Runkel dan fleksibilitas
maka serat kenaf ini akan memerlukan energi
yang tinggi untuk dapat direfining.
Pertumbuhan
jamur
pelapuk
putih
terlihat seperti pada Gambar 1. Pertumbuhan
ini mengindikasikan bahwa jamur dapat
menggunakan nutrisi dalam kenaf dan
mengikatnya. Proses perlakuan dengan jamur
ini mirip dengan fermentasi kultur padat (solid
state fermentation). Pemotongan serat dengan
ukuran 5 cm membantu pertumbuhan jamur
karena meningkatkan luas permukaan untuk
pertumbuhan hifa jamur. Niladevi dkk. (2007)
menyatakan bahwa luas permukaan merupakan
salah satu faktor penting yang mempengaruhi
pertumbuhan jamur pada fermentasi kultur
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Tabel 2. Morfologi Kenaf
No

Parameter

1

Panjang serat, rata-rata, L (mm)

3,80

2
3
4
5
6
7
8
9

Diameter luar, D (µm)
Diameter dalam (lumen), l (µm)
Tebal dinding, w (µm)
Bilangan Runkel, 2w/l
Kelangsingan, L/D
Kekakuan, w/D
Kelenturan, l/D
Perbandingan Muhlstep (%)

22,05
8,23
6,91
1,68
172,34
0,31
0,37
86,07

padat. Proses perlakuan jamur ini dilaksanakan
pada suhu ruang (±28ºC), dan sejalan dengan
fermentasi kultur padat yang dilakukan oleh
Pandey dkk. (2008) dan Risdianto dkk. (2012),
yang melaporkan bahwa fermentasi umumnya
dilakukan
menggunakan
mikroorganisme
mesofilik pada rentang suhu 20 - 50 ºC.
Kehandalan jamur pelapuk putih pada proses
biopulping diindikasikan dengan penurunan kadar
lignin selama inkubasi. Gambar 2 menyajikan
kadar lignin selama proses inkubasi oleh
Marasmius sp., Phanerochaete crysosporium,
Trametes hirsuta, dan Trametes versicolor. Pada
tujuh hari pertama terlihat bahwa jamur pelapuk
putih belum mampu untuk mendegradasi lignin,
hal ini disebabkan bahwa selama proses tersebut
jamur masih beradaptasi dengan lingkungan
barunya dalam substrat kenaf. Glukosa sebagai
sumber karbon sederhana dalam medium Kirk
digunakan untuk pertumbuhan oleh jamur
pelapuk putih (Risdianto dkk., 2010). Kadar awal
lignin dalam kenaf adalah 11,62% selama 14
hari inkubasi dengan jamur Marasmius sp. kadar
lignin menjadi 10,38% (derajat delignifikasi
10,7%). Derajat delignifikasi 5,08% dan 26,03%
diperoleh dengan inkubasi menggunakan jamur
Trametes hirsuta dan Trametes versicolor.
Lignin terlihat tidak terdegradasi oleh jamur
Phanerochaete crysosporium. Jamur pelapuk
putih yang dapat mendegradasi lignin umumnya
mensekresikan enzim pendegradasi lignin seperti
lignin peroksidase, manganese peroksidase,
dan lakase (Yadav dkk., 2010). Mekanisme
biodegradasi lignin sudah dijelaskan sangat rinci
oleh Martinez dkk. (2005) dan Isroi dkk. (2011).
Degradasi lignin bersifat oksidatif dan terjadi
secara aerobik. Jamur pelapuk putih memiliki
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kemampuan yang unik untuk depolimerisasi,
memecah ikatan C-C, memineralisasi lignin
dengan enzim ligninolitiknya (Isroi dkk., 2011).
Perlakuan menggunakan Trametes versicolor
ini kemungkinan dilakukan oleh enzim lignin
peroksidase dan/atau manganese peroksidase
karena tidak terdeteksi adanya lakase selama
proses inkubasi. Enzim ekstraseluler dihasilkan
secara konstitutif (terus menerus) dalam jumlah
yang sedikit (Octavio dkk., 2006). Namun,
produksi enzim ini tidak berhubungan dengan
pertumbuhan jamur, sehingga mengindikasikan
enzim ligninolitik ini hanya dapat diproduksi pada
medium tertentu melalui metabolisme sekunder.
Tanpa adanya induser namun dengan pembatasan
karbon pada medium, jamur pelapuk putih dapat
memproduksi enzim ligninolitik. Pada saat
nutrisi sumber karbon terbatas mengubah jalur
metabolisme dan mengaktifkan metabolisme
sekunder (Xavier dkk., 2007).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trametes
versicolor merupakan jamur pelapuk putih yang
paling baik untuk mendegradasi lignin pada
kenaf. Trametes versicolor juga telah berhasil
menyisihkan lignin pada biopulping batang sawit
dengan derajat delignifikasi 54,5% (Singh dkk.,
2013).
Kadar selulosa, holoselulosa dan hemiselulosa
selama proses inkubasi dengan masing-masing
jamur disajikan dalam Gambar 3. Keempat
jamur menunjukkan kecenderungan yang sama
yaitu tidak terjadi degradasi terhadap selulosa,
holoselullosa, dan selulosa oleh jamur selama 14
hari inkubasi. Ini mengindikasikan bahwa jamur
pelapuk putih tidak mendegradasi selulosa dan
hemiselulosa dan hanya selektif terhadap lignin.
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa lignin
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Gambar 1. Pertumbuhan Jamur hari ke-14 (A). Marasmius sp., (B) Phanerochaete crysosporium (C)
Trametes hirsuta, (D) Tremetes versicolor

Gambar 2. Kadar Lignin selama Proses Inkubasi (ο: Marasmius sp., ◊: Phanerochaete crysosporium,
□: Trametes hirsuta, ▲: Trametes versicolor)
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pada kayu karet juga berhasil disihkan oleh
Trametes versicolor dengan selektivitas terhadap
lignin antara 1,07 – 1,16 (Nazarpour dkk., 2013).
Selektivitas terhadap lignin sangat diperlukan
untuk menghindari turunnya viskositas pulp
atau turunnya kekuatan pulp (Widsten dan
Kandelbauer, 2008).
Setelah perlakuan dengan jamur pelapuk
putih, maka terpilih kenaf yang mendapat
perlakuan dengan Trametes versicolor untuk
diproses/dimasak dalam digester untuk
meningkatkan kembali degradasi lignin sampai
mencapai bilangan Kappa tertentu. Bilangan
Kappa menunjukkan pengukuran tidak
langsung kadar lignin dalam pulp. Bilangan
Kappa tinggi menandakan bahwa kadar lignin
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pulp juga tinggi begitu juga sebaliknya. Tanpa
perlakuan Trametes versicolor, Bilangan
Kappa pulp adalah 72,58 dan dengan perlakuan
adalah 67,25 (Gambar 4). Jamur pelapuk putih
Trametes versicolor telah mampu mendegradasi
lignin sehingga dengan dosis bahan kimia yang
sama maka menghasilkan kadar lignin (bilangan
Kappa) yang lebih rendah. Hasil yang sejalan
ditemui pada biopulping Eucalyptus albidus
yang menunjukkan bahwa bilangan kappa
antara kontrol dan perlakuan masing-masing
21 dan 17 (Singhal, 2008). Biopulping tandan
kosong sawit (TKS) menggunakan Maramius
sp. juga mampu menurunkan bilangan Kappa
dari 38,63 menjadi 31,10 (Risdianto dan
Sugesty, 2014).

Gambar 3. Kadar Pentosan, Holoselulosa, dan Alfa Selulosa selama Proses Inkubasi
(□: awal, ░ : hari ke-14)
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Gambar 4. Bilangan Kappa Pemasakan Kenaf
KESIMPULAN
Jamur pelapuk putih Trametes versicolor
mampu tumbuh dan mendegradasi lignin pada
kenaf. Perlakuan awal jamur ini mempermudah
proses pemasakan karena menghasilkan bilangan
Kappa yang lebih rendah dibandingkan dengan
tanpa perlakuan.
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Molase Dan Kulit Buah Pisang Nangka Sebagai Media
Produksi Xilanase Bacillus stearothermophillus DSM 22
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Bidang Teknologi Biokatalis, LAPTIAB, BPPT,
Gd. 610-612, PUSPIPTEK, Fax/Telp. 7566922/7560536 ext. 7102
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Molases AND JACKFRUIT BANANA SKINS AS XYLANASE Bacillus
stearothermophillus DSM 22 PRODUCTION MEDIUM
ABSTRACT

Molasses and jackfruit banana skins can be used instead of carbon, nutrients and xylan on
xylanase enzyme production medium by using B. stearothermophillus DSM 22. Fermentation is carried
out in a shaker incubator at temperature of 55°C , initial pH 8, and agitation 250 rpm, the addition of
molasses at variation of 1%, 2%, and 3%. The results showed that jackfruit banana skin at 24 hours
with 2% molasses obtained the highest enzyme activity of 3.037 ± 0.08 IU/mL min. Xylanase production
jackfruit banana skins and molasses addition of 2% in the LKB 4 liter fermenter, temperature 55°C, pH
8, aeration 1 vvm, agitation 250 rpm, 32 hours, produced the highest cell count 35x107 ± 0.01/mL at
20 hours and the highest specific enzyme activity of 63.28 ± 0.81UI/mg at the 24th hour. Purification
of xylanase was performed by microfiltration, ultrafiltration, 30-80% ammonium sulfate, and dialysis.
Purification by dialysis gives purity of 4.54 times. Kinetics of xylanase using xylan substrate oat spelts
obtained Vmax = 1.256 U/mL min, Km = 0.301% w/v.
Keywords: xylanase, B. stearothermophillus DSM 22, molasses, enzyme activity
ABSTRAK
Molase dan kulit buah pisang nangka dapat digunakan sebagai pengganti karbon, nutrien dan
xilan pada media produksi enzim xilanase menggunakan B. stearothermophillus DSM 22. Fermentasi
dilakukan di dalam shaker inkubator dengan kondisi suhu 55°C, pH awal 8, dan kecepatan agitasi
250 rpm, variasi penambahan molase 1%, 2%, dan 3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit
buah pisang nangka pada jam ke24 dengan molase 2% menghasilkan aktivitas enzim tertinggi yaitu
3,037 ± 0.08 UI/mL menit. Produksi xilanase kulit buah pisang nangka dan penambahan molase 2% di
dalam fermentor LKB 4 liter, suhu 55°C, pH 8, aerasi 1 vvm, kecepatan agitasi 250 rpm, waktu 32 jam,
dihasilkan jumlah sel tertinggi 35x107 ± 0.01/mL pada jam ke20 dan aktivitas enzim spesifik tertinggi
63,28 ± 0.81UI/mg pada jam ke 24. Pemurnian xilanase menggunakan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi,
ammonium sulfat 30-80%, dan dialisis. Pemurnian dengan dialisis memberikan kemurnian 4,54 kali.
Kinetika xilanase menggunakan substrat oat spelts xylan diperoleh Vmaks = 1,256 U/mL menit, Km =
0,301% b/v.
Kata kunci: xilanase, B. stearothermophillus DSM 22, molase, aktivitas enzim
PENDAHULUAN
Menurut Hossain dkk. (2008), xilanase
dapat digunakan pada biokonversi lignoselulosa
menjadi gula, etanol dan zat berguna lainnya,
menjernihkan jus dan anggur, mengekstrak
minyak tumbuhan, kopi dan pati, meningkatkan
nilai gizi silase dan green feed. Penerapan
xilanase dalam industri pulp dan kertas untuk

mengurangi penggunaan khlorin yang tidak
ramah lingkungan. Selain itu xilanase dapat
diterapkan untuk pelunakan serat rami kualitas
rendah.
Dilaporkan oleh Motta dkk. (2013)
bahwa rantai utama xilan terdiri dari residu
β-xylopyranose,
dan
hidrolisis
lengkap
membutuhkan aksi dari beberapa enzim,
termasuk endo-1,4-β-D-xylanase (EC3.2.1.8),
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

17

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-2-4

yang sangat penting untuk depolimerisasi xilan.
Selain itu, derivatif xilan sering digunakan
untuk menginduksi produksi xilanase oleh
mikroorganisme, baik menggunakan solid-state
atau fermentasi terendam. Konversi xilan untuk
produk yang bermanfaat merupakan bagian dari
upaya pengolahan biomassa lignoselulosa dan
untuk mengembangkan sarana baru produksi
energi dari sumber daya terbarukan. Penggunaan
limbah pertanian lignoselulosa untuk produksi
xilanase baik fermentasi terendam atau solidsate sangat menarik, selain teknik molekuler
untuk meningkatkan karakteristik enzim dan
meningkatkan tingkat ekspresinya. Selain itu
penggunaan residu pertanian banyak tersedia
dan hemat biaya, seperti dedak gandum, tongkol
jagung, dedak padi, sekam padi, dan substrat
sejenis lainnya.
Biasanya xilanase diproduksi dengan
menggunakan media sintesis, salah satu contoh
media dengan substrat oat spelts xylan, yang
harganya mahal dan sulit diperoleh seperti
dilaporkan Nakamura (1994). Untuk mengatasi
masalah tersebut yaitu dengan memanfaatkan
bahan alami atau hasil samping industri yang
lebih murah misalnya limbah kulit buah pisang.
Kulit buah pisang nangka (Musa paradisiaca
var typical/AAB) mengandung komponen serat
kasar 47,33 % (terdiri 17,36 % selulosa, 20,9%
lignin, dan sisanya 58,12% berupa hemiselulosa),
kandungan karbohidrat 11,58%, protein 14,61%
serta banyak nutrien seperti dilaporkan oleh
Murphi (1994). Komponen xilan pada kulit
pisang nangka akan dihidrolisis oleh xilanase
yang dihasilkan mikroorganisme dalam proses
fermentasi. Molase mengandung komponen air
20%, sukrosa 35%, sisanya 45% berupa mineral,
vitamin juga asam-asam amino seperti dilaporkan
oleh Paturau (1982) dan Baker (1980).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penambahan molase pada media
kulit pisang nangka dalam rangka mendapatkan
komposisi media yang tepat dan murah untuk
produksi xilanase oleh B. stearothermopillus DSM
22 ke skala industri. Selain itu untuk mengetahui
karakteristik parsial dari enzim xilanase.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Mikroorganisme yang digunakan adalah
bakteri Bacillus stearothermophilus DSM
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22. Untuk media pertumbuhan (media N)
sumber karbon oat spelts xylan diganti glukosa
sedangkan untuk media fermentasi diganti kulit
buah pisang nangka (Musa paradisiaca var
typical/AAB). Bahan untuk pengujian aktivitas
enzim xylanase adalah : reagen asam dinitro
salisilat (DNS), larutan buffer fosfat pH 8 dan
larutan birchwood xylan 1%.
Peralatan yang digunakan antara lain
inkubator, shaker, spektrofotometer, otoklaf,
sentrifus, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi (Milipore
Minitan, USA), dan peralatan-peralatan umum di
Laboratorium Mikrobiologi dan Biokimia.
Regenerasi Bakteri
Satu mL biakan Bacillus stearothermophilus
DSM 22 dimasukkan ke dalam 10 mL media
pertumbuhan (Nakamura,1994) yaitu pepton
0,5%; yeast ekstrak 0,5%; KH2PO4 0,1%;
MgSO4.7H2O 0,02%; oat spelts xylan 0,5%; pH 8
dengan penambahan Na2CO3 1%, lalu diinkubasi
pada shaker inkubator pada suhu 50°C, 150 rpm,
selama 24 jam. Kemudian dibiakkan pada Nutrien
Agar miring, dan diinkubasi pada inkubator pada
suhu 50°C selama 24 jam.
Pembuatan Subtrat Kulit Pisang Nangka
Kulit buah pisang basah ditimbang sejumlah
tertentu setara dengan kebutuhan oat spelts xylan
0,5% sesuai media Nakamura (1993). Substrat
kulit buah pisang dibuat dengan cara kulit buah
pisang yang masih segar dipotong-potong ±2 cm,
kemudian diblender dengan menggunakan air
perbandingan 2 : 1, selanjutnya diperas dengan
kain bersih dan filtratnya yang dipergunakan
sebagai media (substrat).
Media Fermentasi
Filtrat kulit pisang yang telah dihasilkan
masing-masing ditambahkan molase dengan
variasi konsentrasi 1%, 2% dan 3%. pH diatur
sampai 8 dengan penambahan Na2CO3 1%.
Medium selanjutnya disterilkan dalam autoklaf
pada suhu 1210C selama 15 menit.
Fermentasi
Satu ose biakan Bacillus stearothermophilus
DSM 22 dari agar miring NA dimasukkan ke
dalam media pertumbuhan pH 8, lalu diinkubasi di

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

dalam shaker inkubator pada suhu 50°C, 150 rpm
selama 24 jam. Biakan tersebut diinokulasikan
kedalam media fermentasi, diinkubasi didalam
shaker inkubator pada suhu 55°C, 250 rpm selama
18 jam selanjutnya digunakan sebagai inokulum
dan suspensi mikroba tersebut siap dipakai
sebagai inokulum apabila jumlah sel per mL
mencapai minimal (1-5) x 107 sel/mL. Kemudian
masing-masing 2 mL inokulum diinokulasikan ke
dalam 18 mL media fermentasi yang akan dipakai
untuk penelitian. Fermentasi dilakukan di dalam
Erlenmeyer pada pH 8 di dalam shaker inkubator
selama 36 jam, suhu 55°C, dan agitasi 250 rpm.
Pengamatan sampel dilakukan pada jam ke 0, 4,
8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 dan 36. Fermentasi
dengan penambahan molase yang aktivitasnya
paling tinggi, dilanjutkan ke skala yang lebih
besar yaitu menggunakan fermentor LKB,
volume kerja 3500 mL dengan kondisi operasi
yaitu suhu 55°C, pH 8, agitasi 250 rpm, aerasi 1
vvm dan waktu fermentasi 30 jam, pengamatan
dilakukan setiap 2 jam.
Analisis Sampel
Penghitungan jumlah sel bakteri dilakukan
dengan menggunakan Hemacytometer, yaitu
dengan meneteskan sampel ke dalam ruang hitung
kemudian diamati pada mikroskop binokuler
dengan perbesaran 100 kali. Apabila diperlukan
dilakukan pengenceran sehingga total jumlah sel
dikalikan dengan faktor pengenceran. Aktivitas
enzim xilanase diuji untuk mengetahui besarnya
kemampuan enzim dalam menggunakan substrat
oat spelt xylan 1% (Bailey dkk., 1992).
Satu unit aktivitas xilanase didefinisikan
sebagai jumlah enzim yang menghasilkan
satu mikromol xilosa per menit pada kondisi
pengukuran. Sebagai standar digunakan xilosa
dengan konsentrasi 0,1 – 1,0 mg/mL. Aktivitas
spesifik diperoleh dari nisbah antara aktivitas
enzim dan kadar protein. Kadar protein dianalisis
dengan metoda Bradford (1976).
Pemurnian Enzim
Pemurnian enzim hasil fermentasi dilakukan
pemekatan dengan mikrofiltrasi lalu dilanjutkan
dengan ultrafiltrasi. Selanjutnya pemurnian
dilakukan menggunakan garam ammonium sulfat
dengan konsentrasi 0-30%, 30-50%, 50-70%, 7080%, kemudian didialisis untuk menghilangkan
garam-garam organiknya.
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Penentuan Parameter Kinetika
Penentuan KM dan Vmaks dilakukan dengan
menginkubasi filtrat enzim dengan larutan xilan
pada berbagai konsentrasi (b/v) yaitu 0,1 %,
0,15%; 0,2%; 0,25%; 0,5 %; 0,75%; 1,0%; 1,5 %,
dan 2%. Gula pereduksi yang terbentuk diukur
dengan metode pengukuran aktivitas standar.
Penentuan KM dan Vmaks dilakukan dengan
memasukkan data konsentrasi substrat dan gula
pereduksi kepada persamaan Lineweaver-Burk.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kulit buah pisang nangka dapat digunakan
sebagai pengganti xilan yang harganya mahal,
molase selain sebagai sumber karbon juga
nitrogen, mineral dan nutrisi yang dibutuhkan
untuk pertumbuhan mikroba dapat menghasilkan
enzim xilanase. Pengamatan jumlah sel
B. stearothermophillus DSM22 di dalam
Erlenmeyer dengan media kulit buah pisang
nangka dengan penambahan molase 1%, 2% dan
3%, menggunakan shaker inkubator pada akhir
fase logaritmik yaitu pada jam ke 20 memberikan
hasil jumlah sel masing-masing adalah 5,5 x 107/
mL, 6,2 x 107/mL, dan 7,5 x 107/mL.
Nilai aktivitas enzim xilanase dari B.
stearothermophillus
DSM
22
tertinggi
diperoleh pada fermentasi jam ke 24 dengan
penambahan molase 1%, 2% dan 3% masingmasing adalah 2,64±0,004 U/mL; 3,091±0,076
U/mL; dan 2,768±0,049 U/mL seperti dapat
dilihat pada Gambar 1. Penambahan molase
1% dan 3% aktivitasnya relatif lebih rendah
dibandingkan dengan penambahan molase 2%,
hal ini disebabkan penambahan 1% kebutuhan
nutrien bakteri belum mencukupi sedangkan
pada konsentrasi molase 3%, nutrien untuk
tumbuh bakteri sedikit berlebih dari kebutuhan
normalnya dan konsentrasi karbon yang tinggi
dapat meningkatkan tekanan osmosis sehingga sel
bakteri akan mengalami plasmolisis, atau terjadi
kejenuhan adanya nutrien dan sumber karbon
yang berlebih. Fermentasi Bacillus sp. pada
media yang mengandung 0,5% birchwoood xylan
sebagai sumber karbon di dalam Erlenmeyer 250
mL, suhu 50°C selama 72 jam menghasilkan
aktivitas enzim 16 U/mL seperti yang dilaporkan
oleh Cordeiro dkk. (2002). Sementara xilanase
yang diproduksi oleh bakteri yang dari usus rayap
di dalam labu menggunakan birchwood xylan
sebagai sumber karbon memberikan aktivitas
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Gambar 1. Aktivitas Xilanase vs Waktu Fermentasi dari B. stearothermophillus DSM 22, Fermentasi
di dalam Erlenmeyer Media Kulit Buah Pisang Nangka + Molase 1%, 2%, dan 3%, menggunakan
Shaker Inkubator, Suhu 55°C, pH Awal 8, Aerasi 0,5 vvm, Agitasi 250 rpm
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Gambar 2. Jumlah Sel vs Waktu Fermentasi dari B. stearothermophillus DSM 22, Fermentasi didalam
Fermentor Volume Kerja 4 lt, T=550C, pH=8, Aerasi 0,5 vvm, Agitasi 250 rpm
0,86 U/mL seperti dilaporkan Hossain dkk.
2008). Pertumbuhan sel B. stearothermophillus
DSM 22 pada media kulit buah pisang nangka
dan molase 2% di dalam fermentor dapat dilihat
pada Gambar 2 menunjukan bahwa fase akhir
eksponensial adalah pada jam ke 20 dengan
jumlah sel adalah 3,499 x 108 ± 0,014/mL.
Fermentasi xilanase dengan media kulit buah
pisang nangka dan molase 2% di dalam fermentor
menunjukkan jumlah sel bakteri tertinggi pada
jam ke 20 dan tidak diikuti nilai tertinggi aktivitas
enzim meskipun aktivitas enzimnya mulai
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mengalami peningkatan dan baru jam ke 24 nilai
aktivitasnya tertinggi. Hal ini dapat disebabkan
karena pada fasa stasioner pertumbuhan bakteri
akan terjadi peningkatan metabolit hasil
pemecahan substrat sehingga enzim–enzim
yang terakumulasi akan menjadi aktif pada
fase ini (jam ke 24). Nilai aktivitas spesifik
enzim xilanase dari B.stearothermophillus
DSM 22 tertinggi diperoleh pada jam ke 24
yaitu 63,28±0,808 U/mg seperti dapat dilihat
pada Gambar 3. Hasil tahapan pemurnian parsial
enzim xilanase dapat dilihat pada Tabel 1. Pada
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Gambar 3. Aktivitas Xilanase, Aktivitas Spesifik vs Waktu Fermentasi dari B. stearothermophillus
DSM 22, Fermentasi di dalam Fermentor volume Kerja 4 L, T=55°C, pH=8, aerasi 0,5 vvm, Agitasi
250 rpm
Tabel 1. Pemurnian Enzim Xilanase
Tahapan
Pemurnian
Enzim kasar
Mikro filtrasi
Ultrafiltrasi
Amonium Sulfat 3050%
Dialisis

Protein Total Akt. Total
(mg)
(Unit)
280
7980
108
1800
24
800
0.9
0.34

53
44.52

tahapan proses pemurnian menurunkan yield
(%) namun kemurnian (fold) enzim meningkat,
tahapan terakhir yaitu pemurnian dengan proses
dialisis yield nya 0.56 % dan kemurniannya 4,54
kali dari enzim kasar. Richana (2006) melaporkan
bahwa pada pemurnian xilanase dari Bacillus
pumilus RXA III-5 menggunakan tongkol jagung
pada proses dialisis kemurniannya menjadi 2,35
kali dari enzim kasar, juga seperti dilaporkan oleh
Raj dkk. (2013) yaitu pemurnian xilanase dari
Stenotrophomonas maltophilia strain X6 pada
proses pengendapan dengan ammonium sulfat
kemurniannya 1,43 kali dari enzim kasar. Bajaj
dan Singh (2010) melaporkan bahwa xilanase dari
Streptomyces sp. menggunakan fermentasi padat
dan pemurnian dengan ammonium sulfat (5075)% kemurniannya 2,46 kali dari enzim kasar.

Akt. Spesifik
(Unit/mg)
28,50
16,67
22,22

Perolehan
(%)
100,00
22,56
10,03

Kemurnian
(kali)
1,00
0,585
1,17

25,24
42,81

0,66
0,56

2,066
4,54

Penentuan KM dan Vmaks
Kurva laju reaksi katalitik enzim xilanase yang
dihasilkan oleh Bacillus stearothermophilus DSM
22 dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan
data hubungan konsentrasi substrat xilan ([S])
dengan laju reaksi (V) dapat dihitung nilai regresi
1/[S] terhadap 1/V. Regresi 1/[S] terhadap 1/V
enzim xilanase oleh B.stearothermophilus DSM
22 diperoleh persamaan Y = 0.2396X + 0.796
memberikan harga Vmaks = 1.256 U/mL.menit,
Km = 0.301% b/v.
Hasil Km dan Vmaks tersebut tidak jauh beda
xilanase dari koloni Bacillus cereus yang diisolasi
dari vellar sampel tanah muara mempunyai
nilai Km 0,99 g/L dan Vmaks 3,975/jam seperti
dilaporkan oleh Rishnaveni (2011).
Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

21

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-2-4

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

3.5
3
1/V

2.5
y = 0.2396x + 0.796
R² = 0.9624

2
1.5
1
0.5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1/S

Gambar 4. Substrat (1/S), Kecepatan (1/V).
Kinetika Enzim Xilanase, terhadap Substrat Oat
Spelt Xylan pada Suhu 55°C dan pH 8. Nilai 1/
Vmaks=0.9 dan Nilai -1/Km = -3.3.
KESIMPULAN
Komposisi media kulit pisang nangka
dan molase 2% lebih baik dibandingkan
dengan media nangka dan molase 1% dan 3%.
Produksi xilanase menggunakan fermentor
LKB menghasilkan Aktivitas Spesifik 63,28 ±
0,808 U/mg. Pemurnian parsial yang dilakukan
metode dialisis merupakan hasil yang paling baik
dengan kemurnian 4,54 kali dari enzim kasar.
Nilai kinetika enzim xilanase : Vmaks = 1.256
U/mL.menit, Km = 0.301% b/v.
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TANDAN KOSONG SAWIT: KARAKTERISTIK DAN POTENSINYA
SEBAGAI BAHAN BAKU PULP
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Pusat Penelitian Kelapa Sawit
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EMPTY FRUIT BUNCH: ITS CHARACTERISTICS AND POTENCY AS RAW
MATERIAL FOR PULPING
ABSTRACT
In addition to produce POME, extracting fresh fruit bunch into crude palm oil (CPO) in mills will
also produce solid wastes such as empty fruit bunch (EFB), oil palm shell and mesocarp fiber. Oil palm
shell and mesocarp fiber is used for boiler consumption while EFB is still not optimum utilized. EFB
which contains high moisture is not common for fuel utilization directly. Based on EFB characterization
conducted, its morphology and chemical properties, EFB is highly feasible to reuse in industrial sector.
EFB, as well as common biomass, is one of the most important resources for chemical material and others.
It contains α-cellulose, lignin, and hemicellulose which can be converted into biofuels, biopolymers/
bioplastics, active carbon, phenol, food additives or flavor agents and other value products. Since its
availability is throughout the year as non-wood resources, EFB utilization will provide one of relevant
solutions as raw material for pulping and alternative to require high pulp and paper demand which
slightly increases every year. Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI) had collaborated with
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) since 1995 to produce many types of EFB pulp-based-paper such
as: printing paper, kraft paper, industrial paper, linerboard paper and medium paper. In 2013, medium
corrugated box had been commercially manufactured for oil palm seed packaging.
Keywords: empty fruit bunches, characteristics, utilization, pulp, paper
ABSTRAK
Selain menghasilkan limbah cair, proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO juga
akan memproduksi limbah padat berupa tandan kosong sawit (TKS), cangkang dan serat mesokarp.
Cangkang dan serat mesokarp digunakan sebagai bahan bakar boiler sedangkan TKS belum optimal
pemanfaatannya. Tingginya kandungan air TKS menjadi hambatan penggunaannya sebagai sumber
bahan bakar secara langsung. Hasil kajian secara menyeluruh mengenai karakteristik TKS, mulai dari
morfologi dan komponen kimianya, menunjukkan bahwa TKS memiliki potensi yang sangat besar
untuk dimanfaatkan kembali dalam sektor industri. TKS seperti biomassa pada umumnya, adalah
salah satu sumber yang paling penting untuk bahan kimia dan material lainnya. TKS mengandung
α-selulosa, lignin, dan hemi-selulosa yang dapat dikonversi menjadi produk bernilai seperti biofuel,
biopolimer/bioplastik, karbon aktif, fenol, aditif makanan atau agen perasa (flavour agent) dan lain-lain.
Sebagai sumber biomassa non kayu yang ketersediaan melimpah sepanjang tahun, penggunaan serat
TKS merupakan solusi yang relevan sebagai bahan baku pulp dan menjadi alternatif dalam memenuhi
kebutuhan pulp dan kertas dunia yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Pusat Penelitian
Kelapa Sawit bekerja sama dengan Balai Besar Pulp dan Kertas sejak tahun 1995 telah memproduksi
berbagai jenis kertas berbahan baku pulp TKS antara lain kertas cetak, kertas kraft, kertas industri,
kertas lainer dan kertas medium. Tahun 2013, kotak karton gelombang telah diproduksi skala komersial
untuk kotak kemasan kecambah kelapa sawit.
Kata kunci: tandan kosong sawit, karakteristik, pemanfaatan, pulp, kertas
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PENDAHULUAN
Potensi industri kelapa sawit Indonesia
mengalami peningkatan melalui ekspansi lahan
rata-rata mencapai 250.000 hektar per tahun,
sehingga total luas area mencapai 10 juta
hektar pada tahun 2013 (Ditjenbun, 2013) dan
didominasi tanaman menghasilkan hampir 7
juta hektar. Peningkatan luas areal penanaman
kelapa sawit akan berdampak signifikan terhadap
perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai
27,7 juta ton di tahun yang sama. Sebagian besar
produk CPO diekspor dalam bentuk belum diolah,
sekitar 5 juta ton digunakan untuk konsumsi
dalam negeri (sebagi minyak goreng) dan hanya
sebagian kecil CPO diproses sebagai produk
oleokimia (Direktorat Jenderal Perkebunan,
2013).
Industri kelapa sawit merupakan salah satu
industri yang menjadi sorotan masyarakat
dan diharapkan mampu menyeimbangkan
kondisi lingkungan walaupun melimpahnya
limbah yang dihasilkan. Selain memproduksi
CPO, industri kelapa sawit juga menghasilkan
sejumlah produk samping berupa limbah padat
dan cair. Sekitar 25 juta ton tandan kosong sawit
(TKS) di produksi di Indonesia pada tahun
2013(Herawan dan RIvani, 2013). Saat ini,
Pemanfaatan TKS pada saat ini masih sangat
terbatas dan nilai ekonominya masih sangat
rendah. Dahulu, TKS digunakan dibakar dalam
incinerator sebagai bahan bakar dan abu sisa
pembakaran digunakan sebagai pupuk. Tetapi,
penggunaan incinerator saat ini sudah dilarang
karena emisi berupa asap putih akibat kandungan
air TKS yang tinggi (>60% dari total bobot
TKS). Meskipun tidak merugikan kesehatan,
asap putih menunjukkan dampak estetika yang
kurang baik bagi lingkungan. Saat ini, sebagian
besar (hampir 75%) digunakan sebagi mulsa
organic di perkebunan, sebagai substrat untuk
budidaya jamur atau dibiarkan membusuk serta
dikembalikan ke kebun untuk memperbaiki
struktur tanah. Teknik ini dapat mengurangi
tumpukan TKS sementara, namun masih banyak
TKS yang tersedia untuk dapat digunakan untuk
tujuan yang lebih menguntungkan dan bernilai
ekonomis tinggi, misalnya di industri olekimia,
kertas, komposit dan biofuel (Chang, 2014).
Tandan kosong sawit yang berasal dari pabrik
memiliki ketersediaan sangat melimpah dengan
jumlah 20-22% dari tandan buah segar (TBS) yang
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diolah, atau hampir sama dengan rendemen CPO
(Erwinsyah and Bues, 2007). TKS sebagaimana
biomassa lainnya merupakan salah satu sumber
bahan baku yang penting untuk bahan kimia
maupun material lainnya. Tandan kosong sawit,
seperti pada kayu ataupun tanaman lainnya
mengandung unsur kimiawi lemak, protein,
selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Tandan kosong
sawit (TKS) dapat menjadi alternatif sumber
bahan baku serat non-kayu untuk pulp dan kertas.
Hal ini terkait dalam upaya menjaga kelestarian
hutan Indonesia. Penggunaan bahan baku nonkayu merupakan suatu cara yang dapat ditempuh
untuk memproduksi pulp dan kertas. Selain itu,
penggunaan kertas yang terus meningkat akan
berbanding lurus terhadap impor kertas bekas,
sementara itu laju daur ulang kertas bekas di
Indonesia juga masih cukup rendah. TKS yang
ketersediaan berkesinambungan seiring dengan
perkembangan industri kelapa sawit yang
semakin pesat selama dua dekade ini dapat dibuat
menjadi pulp dengan kekuatan yang cukup tinggi
sebagai bahan baku kertas cetak tulis, substitusi
kertas kantong semen dan kertas HVO. Dengan
demikian, pemanfaatan TKS sebagai bahan baku
pulp akan memberikan nilai tambah bagi industri
kelapa sawit.
TANDAN KOSONG SAWIT DAN
KARAKTERISTIKNYA
Berdasarkan neraca massa bahan, setiap tandan
buah segar (TBS) sawit yang diolah di pabrik
kelapa sawit (PKS) selain akan menghasilkan
minyak sawit (crude palm oil/CPO) juga akan
menghasilkan sekitar 25 – 26% tandan kosong
kelapa sawit (Herawan dan Rivani, 2013). Secara
visual, tandan kosong sawit (TKS) merupakan
sekumpulan serat yang tebal berwarna coklat
yang sengaja disisihkan setelah proses perebusan
buah proses melalui rotary drum thresher di
pabrik pengolahan kelapa sawit. TKS berbentuk
tidak teratur dengan bobot kira-kira 3,5 kg dan
memiliki ketebalan 130 mm dengan panjang
bervariasi 170-300 mm dan lebar 250-350 mm
(Chang, 2014). Dari 200 sampel TKS diperoleh
bobot rata-rata 5,1 kg, panjang tandan 44,8 cm,
lebar 35 cm dan ketebalan 19,4 cm.
Komponen penyusun TKS terdiri dari spikelet
57.2%, stalk (bunch basis) 21,2%, calyx 9,1%,
duri 5.1% dan komponen lain 5%. Jenis-jenis TKS
dapat dibedakan berdasarkan tingkat kematangan
tandan buah segar (TBS) atau lebih dikenal
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dengan fraksi (Gambar 1). Pertama, TKS dengan
fraksi buah belum matang biasanya terlihat utuh
dan sangat kompak/padat dengan bobot kurang
dari 2 kg, persentase buah matang mencapai 40%
dan sudah terlepas dari tandan, spikelet, buah
dan calyx masih melekat dengan sangat kuat,
stalk sangat padat dan sangat sulit diuraikan.
Kedua, TKS dengan fraksi buah matang memiliki
karakteristik utuh dan kompak, jumlah buah
matang sudah mencapai 75% dan sudah terlepas
dari tandan, spikelet, buah dan calyx masih
menempel kuat pada tandan dan serat-serat masih
sulit untuk diuraikan. Sedangkan TKS tipe ketiga
dengan fraksi buah lewat matang terlihat rapuh,
tidak padat, persentase buah matang mencapai
90% sudah terlepas dari tandan, spikelet tidak
kuat menempel pada stalk dan serat lebih mudah
diuraikan.
TKS mempunyai kadar air sekitar 60%, kadar
minyak 2,5% (maksimum) dan serat 23-25%
(Herawan dan Rivani, 2013). Proses perebusan
dengan sistem uap menyebabkan TKS menjadi
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jenuh air selama proses tersebut berlangsung.
Hal ini akan menurunkan nilai kalor serat TKS
apabila akan dimanfaatkan kembali sebagai
bahan bakar karena kelembapan yang tinggi
dapat menghambat proses pembakaran (Chang,
2014). Oleh sebab itu, kadar air TKS mengalami
peningkatan jika ditinjau dari bagian ujung
sampai ke bagian pangkal mulai dari luar sampai
bagian dalam TKS. Distribusi kadar air TKS
dapat dilihat pada Gambar 2.
Sebenarnya, TKS tidak mengandung minyak
karena minyak hanya diproduksi di dalam buah.
Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa
TKS yang disisihkan setelah proses pemipilan
di thresher masih mengandung minyak. Kadar
minyak tertinggi terdapat pada bagian luar
maupun ujung TKS. Minyak yang terdapat dalam
buah sawit masuk melalui dinding sel serat TKS
secara osmosis selama proses perebusan dan
proses pemipilan. Distribusi kadar minyak TKS
akibat proses pengambilan minyak dari TBS
dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 1. Jenis-jenis Tandan Kosong Sawit yang Sering Ditemui di Pabrik Kelapa Sawit

Gambar 2. Distribusi Kadar Air Tandan Kosong Sawit
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Morfologi serat TKS dipengaruhi oleh sifat
genetis dari suatu tanaman. Rata-rata bobot
serat TKS sekitar 400 g per tandan buah (Chang,
2014). Satu helai serat utuh TKS terdiri dari
serat pangkal tandan, serat stalk, serat spikelet
dan serat duri dengan total panjang kmencapai
20 cm. Serat TKS dapat dikelompokkan
berdasarkan tipe percabangannya yakni tipe
simple (bercabang tunggal), complex (cabang
majemuk), merged (cabang tebal) dan dislocated
(cabang dislokatif) seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 4.
Berdasarkan berat kering udara (kadar air
12,7-13.6%), serat TKS panjang memiliki
densitas 18,1 kg.m-3 dan apabila dicacah menjadi

serat yang lebih pendek maka densitasnya
mencapai 40.5 kg.m-3. Cacahan serat TKS pendek
ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan
baku untuk produk oleokimia maupun material
komposit. Hasil penelitian Darnoko dkk. (1995)
menunjukkan bahwa bagian pangkal TKS
mengandung serat dengan panjang rata-rata 1,2
mm sedangkan bagian ujung (malai) sekitar 0,76
mm. Serat TKS termasuk serat pendek sampai
sedang, yaitu diantara 1 – 2 mm sementara
diameternya termasuk kelompok diameter kecil
sampai sedang (2 – 2,5 µm). Secara umum, sifat
fisik dan morfologi serat TKS bagian pangkal
lebih baik dibandingkan dengan bagian ujung.
Morfologi TKS ditampilkan pada Tabel 1.

Gambar 3. Distribusi Kandungan Minyak pada TKS

Gambar 4. Tipe Serat Tandan Kosong Sawit
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Tabel 1. Morfologi Tandan Kosong Kelapa Sawit
No

Parameter

TKS bagian pangkal

TKS bagian ujung

1

Panjang serat, mm
- minimum
- maksimum
- rerata (L)
Diameter serat (D), µm
Diameter lumen (l), µm
Tebal dinding (w), µm
Bilangan Runkel (2w/l)
Kelangsingan (L/D)
Kelemasan (l/D)
Kadar serat (%)
Bukan serat (%)
Rapat massa tumpukan serpih (bulk
density), kg/m3

0,63
1,81
1,20
16,89
8,04
3,49
0,87
79,95
0,54
72,67
27,33
177,98

0,46
1,27
0,76
14,34
6,99
3,68
1,05
53,0
0,49
62,47
37,53

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sumber: Darnoko dkk., 1995; Erwinsyah dkk., 2012

Komposisi kimia serat TKS sebagian besar
terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa.
Kadar selulosa dari TKS adalah 37,50%
(Herawan dan Rivani, 2010) lebih rendah
dibandingkan dengan kadar selulosa pada serat
kayu yaitu 46,4% (Chen dkk., 2011), bambu yaitu
47,5% (Zhang dkk., 2012), dan bagas tebu yaitu
50% (Bhattacharya dkk., 2008). Sedangkan unsur
organik yang terkandung dalam tandan kosong
sawit yaitu sebanyak 42,800-54,760% unsur
C; 2,285% unsur K; 0,350% unsur N; 0,175%
unsur Mg; 0,149% unsur Ca; dan 0,028% unsur
P (Herawan dan Rivani, 2013). Komponen kimia
TKS secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.
Serat TKS juga mengandung senyawa
senyawa anorganik seperti senyawa logam dan
silika. Silika umumnya ditemukan dalam jumlah
cukup besar pada permukaan serat, seperti terlihat
pada hasil scanning electron microscopy (SEM)
(Gambar 4). Morfologi dan komponen kimia
yang dimiliki oleh TKS dapat dieksplorasi lebih
lanjut menjadi produk-produk bernilai tinggi dan
bahan kimia yang ramah lingkungan.
Sifat penting serat TKS lainnya terkait
kandungan energi dan unsur-unsur penyusunnya
meliputi analisis proksimat dan ultimasi disajikan
dalam Tabel 3. Analisis proksimat meliputi
penentuan kuantitatif kelembapan, volatile
matter, karbon tetap dan kadar abu serat TKS,

sedangkan analisis ultimasi menentukan jumlah
karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan sulfur.
Analisis proksimat bertujuan untuk menentukan
rasio zat-zat yang mudah terbakar dengan zatzat yang tidak mudah terbakar yang terkandung
dalam serat TKS yang bermanfaat untuk
menggambarkan besar energinya, sedangkan
analisis ultimasi untuk menentukan jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran serat
TKS, seperti jumlah dan komposisi gas yang
dilepaskan selama proses pembakaran.
Karakteristik serat TKS yang disajikan dapat
berbeda dari satu sumber dengan sumber lainnya
tergantung pada usia, ukuran, fase petumbuhan,
lokasi geografis, kondisi tanah, pengaruh iklim
untuk pertumbuhan kelapa sawit di lapangan
serta metode pengujian yang digunakan.
POTENSI TANDAN KOSONG SAWIT
Perkembangan perkebunan kelapa sawit
sangat pesat dewasa ini, sehingga selain akan
meningkatkan produksi minyak kelapa sawit,
industri kelapa sawit juga akan meningkatkan
produksi “limbah” TKS yang dihasilkan dari
pabrik kelapa sawit (PKS). Pengembangan
tanaman kelapa sawit selalu disertai dengan
pembangunan pabrik sehingga inilah yang
membedakannya dengan komoditas pertanian
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Tabel 2. Komponen Kimia Tandan Kosong Sawit
Nilai (%)
No
1
2
3
4
5
6
7

Parameter
Sari/ekstraktif (%)
Kadar Abu (%)
Selulosa (%)
Hemiselulosa (%)
Holoselulosa
Pentosan (%)
Kelarutan dalam 1% NaOH (%)

Herawan dan Rivani
(2010)
7,78
6,23
37,50
28,57
26,69
29,96

Erwinsyah dkk.,
(2012)
5,22
2,00
41,09
69.33
29,37
24,69

Gambar 4. Kenampakan Serat TKS melalui SEM
(Sumber: Herawan dan Rivani, 2013)
lainnya. Hal ini disebabkan minyak sawit mudah
mengalami perubahan kimia dan fisika selama
minyak dalam tandan dan saat pengolahan.
Oleh sebab itu, pengembangan kelapa sawit
tanpa disertai dengan pengembangan pabrik
akan menjadi usaha yang sia-sia. Saat ini sudah
tercatat 713 unit pabrik kelapa sawit dengan
kapasitas 30, 45 dan 60 ton TBS/jam tersebar di
Indonesia. Dengan demikian dapat diperkirakan
akan terjadi peningkatan produksi limbah padat
salah satunya TKS. Apabila “limbah” TKS ini
tidak dimanfaatkan dan ditangani dengan baik,
maka akan menjadi persoalan yang cukup besar
dimasa yang akan datang. Teknik pemanfaatan
dan pengolahan TKS saat ini lebih difokuskan
untuk mengatasi masalah pengelolaan “limbah”
TKS dan memberikan nilai tambah bagi industri
kelapa sawit secara umum.
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Secara fisik, TKS merupakan sumber serat
dan dapat memenuhi kebutuhan produk-produk
berbasis serat untuk material komposit seperti
fiberbrick, papan partikel, polipot pengganti
media tanam dan sebagainya. Berdasarkan
kandungan haranya, 75% TKS yang dihasilkan
PKS diaplikasikan sebagai mulsa di perkebunan
kelapa sawit sedangkan 25% sisanya dikonversi
menjadi kompos. Rasio C/N TKS yang tepat dapat
diaplikasikan sebagai bahan pembenah tanah
untuk memperbaiki proses penyerapan pupuk
(Nasution dkk., 2014). Ditinjau dari hasil analisis
proksimat dan ultimasi, serat TKS berpeluang
menjadi salah satu sumber energi alternatif
melalui proses gasifikasi, pembriketan maupun
dikonversi menjadi listrik. Pabrik kelapa sawit
memanfaatkan TKS sebagai sumber listrik melalui
pembangkit listrik tenaga biomasa sawit. Listirk
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Tabel 3. Karakteristik TKS Dibandingkan Biomassa Sawit lainnya Berdasarkan Analisis Proksimat
dan Ultimasi
Parameter
(Contoh kering)
PROKSIMAT
Kadar air kering udara
Abu
Zat terbang
Karbon Tetap
Nilai kalor
ULTIMASI
Karbon (C)
Hidrogen (H)
Nitrogen (N)
Total Sulfur (S)
Oksigen (O)
Klorin (Cl)
True Specific Gravity (TSG )

TKS

Biomassa Sawit
Serat
Cangkang

Unit

Basis

9,38
5,38
68,47
16,77
4469

9,35
3,87
71,47
15,31
4278

9,76
1,19
69,95
19,10
4515

%
%
%
%
kal/g

adb
adb
adb
adb
adb

46,50
7,13
0,89
0,21
39,89
0,17
1,42

44,97
6,99
0,45
0,14
43,58
trace
1,48

45,74
5,54
0,25
0,09
47,19
trace
1,42

%
%
%
%
%
%

adb
adb
adb
adb
adb
adb

Sumber: PPKS (2007)
yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan energi pada proses pengolahan pabrik
maupun rumah tangga. Nasution dkk., (2014)
melaporkan bahwa potensi listrik yang dihasilkan
TKS dari PKS dengan kapasitas 30, 45 dan 60 ton
TBS/jam berturut-turut sebesar 1700-2500 kWh,
2500-4200 kWh dan 4000-4500 kWh. Kapasitas
olah PKS mempengaruhi produksi listrik yang
dihasilkan.
Berdasarkan
komponen/senyawa
kimia
selulosa, lignin, dan hemi-selulosa yang
terkandung dalam TKS dapat dikonversi menjadi
produk-produk bernilai tinggi seperti biofuel
(bioethanol) (Schell dkk., 2004;Kim dkk., 2008;
Binod dkk., 2010; Piarpuzán dkk., 2011), asam
laktat (Venkatesh, 1997), bio-komposit (John
dkk., 2008), selulosa asetat (Shaikh dkk., 2009),
selulosa mikro-kristal (Bhattacharya dkk., 2008;
El-Sakhawy dkk., 2007; Keshk dkk., 2011),
biopolymer/bioplastik (Petersson dkk., 2006)
dan lain-lain. Selain hal di atas, masih banyak
produk-produk ramah lingkungan yang dapat
dibuat dari selulosa seperti gula, asam poli laktat
(PLA) sebagai bahan bioplastik, perekat berbasis
lignin, karbon aktif, vanilin dari lignin, aditif
makanan dan lain-lain. Pusat Penelitian Kelapa
Sawit saat ini sedang mengembangkan bioplastik
dan selulosa mikro-kristal (MCC) (Herawan dan
Rivani, 2014).

PEMANFAATAN
TANDAN
KOSONG
SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU PULP
Kebutuhan pulp dan kertas dunia cukup besar
dan meningkat setiap tahun, tetapi ketersediaan
kayu sebagai bahan baku menjadi faktor pembatas
keberlangsungan industri pulp dan kertas dunia.
Terbatasnya pasokan bahan baku kayu untuk
produksi pulp dan kertas akibat isu lingkungan
telah mengakibatkan berkurangnya pasokan
pulp dan kertas serta meningkatnya harga pulp
dan kertas. Salah satu cara untuk menurunkan
harga kertas adalah dengan meningkatkan
produksi pulp. Sumber lignoselulosa baru
yang ramah lingkungan dan ketersediannya
berkesinambungan perlu dicari sebagai
alternatif dengan memanfaatkan limbah-limbah
pertanian, salah satunya TKS. Perkembangan
industri kelapa sawit yang semakin pesat akan
berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah
limbah TKS sebagai hasil samping produksi
CPO di PKS. Pemanfaatan TKS untuk produksi
pulp akan memberikan beberapa dampak positif
antara lain memberikan tambahan keuntungan
PKS yaitu dengan menjual TKS, menurunkan
ongkos produksi pulp karena harga TKS akan
lebih murah dibandingkan dengan bahan baku
lainnya dan menjaga kelestarian hutan tropis
karena akan lebih
sedikit ketergantungan
Balai Besar Pulp dan Kertas
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padanya (Darnoko dkk., 1995). Upaya lain untuk
menurunkan biaya produksi pulp yaitu dengan
mencampurnya dengan pulp yang berasal dari
kertas bekas. Tetapi teknik ini menjadi kendala
dalam mengolah kertas bekas disebabkan residu
tinta kertas bekas yang akan berdampak pada
lingkungan. Dengan pemanfaatan TKS sebagai
sumber pulp dapat mengurangi persentase
penggunaan pulp kertas bekas (OCC).
Selulosa dari TKS merupakan salah satu
komponen biomassa yang banyak dieksplorasi
untuk dimanfaatkan sebagai bahan kimia
maupun bahan baku pulp. Selulosa adalah
bagian utama pada tanaman pada umumnya,
yang membentuk sepertiga hingga setengah dari
jaringan tanaman.Selulosa adalah polimer alam
yang terdiri dari D-glukosa anhydrous (C6H11O5)
yang merupakan unit yang bersambungan
dengan ikatan 1,4-b-D-glycosidic pada posisi
C1 dan C4 Pada proses untuk mengubah TKS
menjadi selulosa, hanya sedikit limbah yang
terbuang. Pada tahap awal TKS dipotongpotong atau diurai dan selanjutnya dibuat bubur
(pulp). Proses pulping dilakukan dengan cara
memasak TKS dalam tanki pemasak (digester)
dan ditambahkan larutan KOH. TKS dimasak
sekitar dua jam pada suhu 100oC. Selanjutnya
TKS dipisahkan dari larutan yang mengandung
lignin. Lignin dan resin yang dihasilkan pada
tahap ini dapat digunakan sebagai bahan kimia
lain maupun digunakan sebagai bahan bakar
(Herawan dan Rivani, 2014).
Sejak tahun 1995, Pusat Penelitian Kelapa
Sawit telah bekerja sama dengan Balai Besar
Pulp dan Kertas (BBPK) melalui kajian riset
dan pengembangan pembuatan pulp dan kertas
dari TKS mulai dari skala laboratorium, skala
pilot hingga skala pabrik (komersial). PPKS
berperan dalam preparasi serat TKS mulai dari
PKS sampai menjadi serat siap pakai sebagai
bahan baku pembuatan pulp. Berdasarkan
persentase berat basah, TKS cenderung memiliki
kandungan air yang tinggi sehingga perlu diolah
melalui proses penguraian serat, pencacahan
dan pengeringan untuk menurunkan kadar air.
Kadar air yang dipersyaratkan untuk bahan baku
pembuatan pulp sekitar 12-15% berdasarkan
persentase bobot kering serat. PPKS mendesain
dan memproduksi alat-alat preparasi serat TKS
antara lain EFB fiberizer dan EFB chipper.
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Proses preparasi TKS menjadi serat siap pakai
untuk bahan baku pulp diawali pada tahap
penguraian serat TKS dengan menggunakan
mesin pengurai serat berkapasitas 1 ton
selanjutnya dicuci dan dikeringkan di lapangan
terbuka selama 3-7 hari. Serat TKS yang telah
kering dipotong-potong dengan mesin pencacah
menjadi serat pendek berukuran 3-5 cm. Dari 10
ton TKS berat basah diperoleh 1-1,5 ton serat
TKS berat kering. Selanjutnya, TKS dikemas
dalam bentuk bulky untuk dikirimkan ke BBPK.
Pulp dari TKS dapat diproduksi dengan
melalui proses pembuatan pulp semi-kimia
baik melalui proses soda maupun proses sulfat.
Selain itu, sebelum proses pemasakan pulp
dapat pula diaplikasikan enzim lipase pada saat
pre-treatment untuk mengurangi timbulnya
pitch (noda) pada kertas yang dihasilkan. Hal
ini tergantung pada target akhir yang ingin
dicapai. Berdasarkan hasil riset, rendemen
serat TKS kering (KA <10%) yang dihasilkan
sebesar 15,6% dan rendemen pulp semikimia
sebesar 53,42%. Nilai ini masih lebih rendah
dibandingkan rendemen pulp semikimia pada
umumnya yaitu sekitar 60-80%. Pulp TKS yang
dihasilkan ini memiliki karakteristik freeness
510 ml CSF, kadar abu 3,28% dan nilai kappa
rata-rata 51,41. Produk kertas berbahan baku
pulp TKS dapat dilihat pada Gambar 5.
Pada tahun 2011 PPKS bekerja sama dengan
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) untuk
memproduksi kertas lainer, kertas medium
dan kotak karton gelombang mulai dari skala
laboratorium dan telah ditingkatkan untuk skala
pilot pada 2012. Pada 2013, kertas dari TKS yang
telah dihasilkan diaplikasikan pada produksi
kotak karton gelombang (KKG) skala pabrik.
Untuk kertas lainer dan medium diproduksi
di PT Kertas Padalarang sedangkan untuk
kotak karton gelombang (KKG) diproduksi
di PT Makmur Rekasantika Bandung. Pada
percobaan produksi skala komersial PPKS
telah menghasilkan 1550 lembar kertas karton
gelombang berukuran 1050 x 850 mm dan 1250
buah kotak karton gelombang berukuran 620 x
360 x 417 mm yang berasal dari 8,6 ton serat
TKS berat kering dan 2,01 ton OCC. KKG
yang dihsilkan ini diaplikasikan untuk kemasan
kecambah kelapa sawit yang diproduksi oleh
PPKS (Gambar 6).
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Gambar 5. Produksi Kertas dari Pulp TKS Skala Pilot Tahun 1995

Gambar 6. Kotak Karton Gelombang dari PulpTKS
KESIMPULAN
Seiring dengan berkurangnya cadangan minyak
bumi dan semakin pedulinya masyarakat terhadap
produk-produk yang ramah lingkungan dari bahan
yang berkesinambungan maka di masa yang akan
datang industri kelapa sawit bukan hanya akan
dikenal sebagai produsen minyak nabati saja
seperti yang dikenal selama ini namun juga akan
mengarah kepada industri yang menyediakan
produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat.
Tandan kosong sawit (TKS) yang ketersediaannya
sangat melimpah di industri kelapa sawit dan
hingga saat ini belum dimanfaatkan dengan baik
merupakan alternatif sumber selulosa untuk
berbagai jenis aplikasi produk yang ramah
lingkungan salah satunya sebagai bahan baku pulp
untuk produksi kertas. Peran TKS dalam industri
pulp dan kertas diharapkan menjadi solusi relevan
dalam mengatasi keterbatasan sumber serat
selulosa non-kayu sebagai bahan baku pulp yang

selama ini bahan bakunya diperoleh dari sumber
daya alam kayu. Selain menghasilkan produk
pangan dan kimia yang berbasis dari minyak sawit
dan minyak inti sawit, industri kelapa sawit juga
akan menghasilkan berbagai jenis produk bernilai
ekonomis berbasis biomassa sawit terutama dari
TKS.
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PRODUKSI KOTAK KARTON GELOMBANG DARI TANDAN
KOSONG SAWIT SKALA PABRIK
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PRODUCTION OF THE OLD CORRUGATED CONTAINER FROM THE EMPTY
FRUIT BUNCHES AT INDUSTRIAL SCALE
Abstract
Industrial paper (liner and medium) generally made from recycled paper OCC (old corrugated
container) with long fiber content. Indonesia still imports raw materials for liner and medium
papermaking, especially OCC. The local market is not able to provide the raw material for the paper
produces the entire paper industry , in addition to the quality of recycled paper is also decrease, so
that should be added virgin pulp to improve the quality of lainer and medium paper. The solution to
reduce dependence on imports, is to use alternative raw materials from non-wood pulp . Palm empty
fruit bunches (EFB) is the waste of the palm oil industry has the potential to be used as an alternative
virgin pulp raw material, although EFB short fiber but the fiber is still intact. Oil palm plantations in
Indonesia has reached 8.9 million ha in 2011 and 9.3 million in 2012 with a production of 25.3 million
tonnes of palm oil. This study aims to make corrugated board boxes from empty fruit bunches mill scale
to substitute OCC which still imported. Manufacture of pulp, medium and liner paper implemented in
PT. Kertas Padalarang, while the manufacture of corrugated board boxes implemented in PT. Makmur
Rekasantika. The corrugated boxes that will be used for packaging boxes of palm seed.
Keywords: empty fruit bunch, pulp, liner, medium, old corrugated container
Abstrak
Bahan baku kertas industri umumnya dibuat dari kertas daur ulang OCC (kotak karton gelombang
daur ulang) dengan komposisi serat panjang yang dominan. Indonesia masih mengimpor bahan baku
untuk pembuatan kertas industri terutama OCC yang berasal dari serat panjang. Pasar lokal tidak
mampu menyediakan bahan baku untuk seluruh industri kertas yang memproduksi kertas industri, selain
itu kualitas kertas daur ulang juga semakin menurun, sehingga perlu ditambahkan virgin pulp untuk
meningkatkan kualitas kertas lainer dan medium. Salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan
impor adalah dengan menggunakan bahan baku alternatif dari pulp nonkayu. Tandan kosong sawit (TKS)
merupakan limbah industri minyak sawit berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif
virgin pulp walaupun serat TKS pendek tetapi seratnya masih utuh. Luas perkebunan kelapa sawit
di Indonesia telah mencapai 8,9 juta ha pada tahun 2011 dan 9,3 juta pada tahun 2012 dengan
produksi minyak sawit 25,3 juta ton. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kotak karton gelombang
dari tandan kosong sawit skala pabrik substitusi OCC yang masih di impor. Pembuatan pulp, kertas
lainer dan kertas medium dilaksanakan di PT. Kertas Padalarang, sedangkan pembuatan kotak karton
gelombang dilaksanakan di PT. Makmur Rekasantika. Kotak karton gelombang yang diperoleh akan
digunakan untuk kotak kemasan kecambah kelapa sawit.
Kata kunci : tandan kosong sawit, pulp, lainer, medium, kotak karton gelombang
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PENDAHULUAN
Bahan baku pulp, baik dari kayu (wood)
maupun bukan kayu (nonwood) adalah bahan
baku dasar dalam proses pembuatan pulp (baik
untuk bleach kraft pulp maupun dissolving
kraft pulp) (Jahan, 2009). Pengembangan
hutan tanaman industri (HTI) sampai saat ini
kurang berhasil mengimbangi laju kebutuhan
pasokan bahan baku kayu yang semakin besar
jumlahnya. Satu solusi yang sangat relevan
adalah memproduksi pulp dengan menggunakan
bahan baku non-kayu, memanfaatkan serat dari
biomassa. Hal ini juga dapat menjaga kelestarian
hutan di Indonesia dan produknya tidak perlu
memenuhi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu). Salah satu jenis sumber serat pulp adalah
biomassa yang terdapat di perkebunan kelapa
sawit dan sisa dari bahan baku industri minyak
sawit. Bahan baku tersebut adalah tandan kosong
sawit (TKS).Hasil penelitian pembuatan pulp
dari TKS yang dikembangkan oleh Balai Besar
Pulp dan Kertas menunjukkan bahwa TKS dapat
dibuat pulp dengan kekuatan yang cukup tinggi
dan pulp tersebut dapat dipergunakan untuk
bahan baku kertas tulis cetak, substitusi kertas
kantong semen dan kertas kemas atau kertas
industri (Pratiwi, 1995).
Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia
telah mencapai 8,9 juta ha pada tahun 2011
dan 9,3 juta pada tahun 2012 dengan produksi
minyak sawit 25,3 juta ton (Ditjenbun, 2012).
Peningkatan luas areal penanaman kelapa
sawit akan berdampak signifikan terhadap
perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Seiring dengan perkembangan industri kelapa
sawit yang semakin pesat,jumlah limbah padat
berupa TKS, serat mesokarp dan cangkang
sawit yang dihasilkan juga akan meningkat setiap
tahun. Ketersediaan TKS yang melimpah
sepanjang tahun dapat dimanfaatkan sebagai
sumber bahan baku untuk pembuatan pulp
dan kertas (Erwinsyah, 2012). TKS merupakan
sumber daya alam berlignoselulosa tinggi
yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui
(renewable) (Rosnah, 2010).
Dari segi kimiawi TKS mempunyai
komposisi kimia yang cukup baik untuk pulp
kertas. Kadar holoselulosa, alfa selulosa,
pentosan, lignin dan abu TKS berturut-turut
mempunyai nilai 67,88%, 38,76%, 26,96% dan
6,59% (Sugesty, 2004). Kadar holoselulosa
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yang tinggi sangat diperlukan dalam pembuatan
pulp agar rendemen dan kualitas pulp yang
dihasilkan tinggi.
Kertas lainer merupakan jenis kertas industri
yang digolongkan sebagai karton. Kertas ini
digunakan sebagai pelapis dan penyekat antar
kertas médium bergelombang pada karton
gelombang (KKG). Kertas lainer biasanya
dibuat pada mesin Fourdrinier dari bahan baku
berupa pulp asli (virgin pulp) terutama dari kayu
dengan proses kraft dicampur dengan kotak
karton gelombang bekas atau OCC. Kertas lainer
yang dibuat dari virgin pulp umumnya memiliki
kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan
yang dibuat dari kertas bekas (Gullischen,
2000). Kertas medium adalah kertas yang
dipakai sebagai lapisan bergelombang pada
karton gelombang.
Kotak karton gelombang (KKG) atau kotak
kemasan adalah alat kemas berbentuk kotak
yang dibuat dari karton gelombang. KKG
dapat berfungsi sebagai alat pembungkus
atau alat pelindung. Jika produknya berupa
self supporting product seperti botol gelas
dan kaleng maka KKG berfungsi sebagai alat
pembungkus. Jika produknya bukan berupa
self supporting product seperti mie instan atau
makanan ringan maka KKG digunakan sebagai
alat pelindung sehingga KKG harus cukup kuat
(Hidayat, 2008).
Perkembangan penggunaan kertas bekas pada
proses pembuatan kertas terus berlanjut, sehingga
kebutuhan kertas bekas untuk bahan baku kertas
terus meningkat. Karena penggunaan kertas
lainer terus meningkat, maka impor kertas bekas
juga masih cukup besar, sementara itu laju daur
ulang kertas bekas di Indonesia juga masih cukup
rendah. Oleh karena itu harus mulai dipikirkan
penggunaan bahan baku industri kertas yang
seluruhnya berasal dari Indonesia. Salah satu
alternatif yang mungkin adalah pemanfaatan
tandan kosong sawit (TKS) sebagai limbah
industri hasil perkebunan yang tersedia cukup
melimpah di Indonesia.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu tandan kosong sawit (TKS) yang dikirim
oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
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Medan, dalam keadaan baik dengan kadar air
rata-rata 30%. Rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Bahan baku
: TKS
2. Jumlah bahan baku : Sekitar 12 ton
3. Bahan kimia
: 15 %
(NaOH)
4. Kondisi
: Proses Soda
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Proses pembuatan pulp dilakukan menggunakan
proses semikimia dengan variasi dosis bahan
kimia natrium hidroksida. Pulp TKS yang
diproses dengan dosis natrium hidroksida 15 %
menghasilkan sifat fisik yang cukup maksimal
sehingga dilanjutkan ke proses pembuatan kertas
lainer dan medium.

Metode
Penelitian dilaksanakan di PT. Kertas
Padalarang untuk proses pembuatan pulp dan
pembuatan kertas/karton yaitu medium dan
lainer, sedangkan di PT. Makmur Rekasantika
untuk pembuatan Kotak Karton Gelombang
(KKG).
Proses Pembuatan Pulp di PT. Kertas
Padalarang
Proses pembuatan pulp di PT Kertas
Padalarang menggunakan proses soda, yaitu
NaOH sebagai larutan pemasaknya. Tahapan
prosesnya meliputi :
1. Tahap Pemotongan Bahan Baku menjadi
serpih(size reduction)
2. Tahap Pemasakan (pulping)
3. Tahap Penguraian Serat oleh Beater
4. Tahap Pencucian dan Penyaringan (washing
and screening

Gambar 1. Sifat Fisik Pulp Semikimia dari TKS
Skala Laboratorium
Kertas lainer dan medium dibuat dari
campuran pulp TKS (kondisi yang optimal)
dengan variasi penambahan OCC (Kotak Karton
Gelombang daur ulang). Hasil yang optimal
diperoleh dengan komposisi variasi campuran
pulp TKS dan OCC/KKG, untuk kertas lainer
antara 50-60 % pulp TKS dan kertas medium
70-80 % Pulp TKS.

Proses Pembuatan Kertas di PT. Kertas
Padalarang
Proses pembuatan kertas meliputi tahap-tahap
sebagai berikut:
1. Persiapan Bahan Baku Kertas (Stock
Preparation)
2. Proses Penambahan Bahan-bahan Kimia
3. Proses Mixing dilakukan dengan komposisi:
4. Bahan pembuatan kertas medium (112 gsm):
Kandungan OCC sampai dengan 30%.
5. Bahan pembuatan kertas lainer (125 gsm):
Kandungan OCC sampai dengan 50%
6. Mesin Kertas(Paper Machine)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian pembuatan kertas lainer dan
medium dari Tandan Kosong Sawit (TKS)
skala pabrik merupakan kelanjutan dari hasil
skala laboratorium yang optimal (tahun 2010).

Gambar 2. Sifat Fisik Kertas Lainer dan
Medium dari TKS Skala Laboratorium
Proses Pembuatan Pulp
Hasil pembuatan pulp Tandan Kosong Sawit
(TKS) dalam skala pabrik dapat dilihat rinciannya
sebagai berikut:
Balai Besar Pulp dan Kertas
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1.
2.
3.
4.

Rendemen pulp
Kappa number rata-rata
Ash content rata-rata
Freeness rata-rata

5. Jam efektif
6. Laju produksi
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:
:
:
:
:
:

53 %
51
3,28%
500-550 ml
CSF
192 jam
25 kg/jam

Rendemen pulp yang dihasilkan cukup rendah
(53%) dibandingkan dengan rendemen pulp
semikimia pada umumnya sekitar 60 % - 80 %.
Ukuran serpih (potongan) TKS yang diproses
masih terlalu panjang dengan bulk density 128 g/
dm3 menyebabkan isi digester dan luas permukaan
area kontak antara TKS dengan cairan pemasak
tidak maksimal.
Hasil pemasakan proses semikimia pada
umumnya masih cukup mentah, ini dapat diamati
pada nilai Kappa number yang masih tinggi
(51) dan pulp yang dihasilkan masih cukup
keras sehingga proses beating berjalan kurang
efektif. Biasanya untuk penggilingan pulp proses
semikimia digunakan alat giling refiner agar
serat lebih cepat terfibrilasi dibandingkan beater.
Tekanan beater yang rendah (maks. 20 kgf/cm2)
dan pisau disc yang berbeda tidak terlalu tajam
dibandingkan dengan refiner karena peruntukan
pisau discnya berbeda, hal ini berdampak
terhadap laju produksi di beater menjadi sangat
rendah yaitu 20-30 kg/jam.

1. Old Corrugated
Carton (OCC)
2. Sizing Agent
3. Tawas
4. Cationic starch
5. Antifoaming
6. Rendemen
7. Laju mesin kertas

: Sampai dengan
50%
: 0,2 – 0,6 %
: 0,6 – 1,0 %
: 0,1 – 0,4 %
: 0,008 %
: 55 %
: 241,42 kg/jam

Laju proses refining bahan di mesin kertas
sangat rendah karena kondisi conical refiner sudah
tidak optimal, yaitu tekanan pisau tidak maksimal.
Rendemen kertas yang diperoleh sekitar 55%, hal
ini kemungkinan dapat ditingkatkan lagi apabila
menggunakan refiner yang sesuai. Kertas lainer
dapat dibuat dalam skala pabrik dari campuran
pulp semikimia tandan kosong sawit dan OCC
(kotak karton gelombang bekas) sampai dengan
50% dengan gramatur sekitar 125 gsm di PT.
Kertas Padalarang. Selanjutnya lembaran kertas
lainer hasil produksi di mesin kertas PT Kertas
Padalarang diuji di laboratorium dengan hasil
sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Proses Pembuatan Kertas Lainer
Kertas lainer adalah kontributor utama
kekuatan kotak karton gelombang. Oleh karena
itu grade kertas lainer harus cukup tinggi agar
kekuatannya memadai. Hal ini berarti bahan baku
serat untuk kertas lainer tidak bisa seluruhnya
(100 %) pulp TKS, karena seratnya tergolong
berukuran sedang sehingga dapat dipastikan
kekuatannya belum memadai untuk kertas lainer.
Oleh karena itu furnish perlu ditambah serat
panjang yang dalam hal ini dilakukan dengan
memanfaatkan OCC. Fungsi OCC dalam hal
ini adalah sebagai sumber serat panjang untuk
memberikan efek penguatan pada pulp TKS.
Pengembangan kekuatan kertas lainer tidak
hanya dari bahan baku tetapi juga dilakukan
proses penggilingan (refining) dan penambahan
aditif penguat yaitu pati (starch). Dengan
demikian komposisi furnish yang digunakan untuk
pembuatan kertas lainer adalah sebagai berikut :
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Gambar 3. Hasil Pengujian Kertas Lainer di
Laboratorium Pengujian PT. Kertas Padalarang
Pengujian yang dilakukan terhadap kertas
lainer meliputi parameter gramatur, tebal
(thickness), kadar air (moisture content),
kadar abu (ash content), tensile strength, air
permeability, smoothness, dan Cobb size.
Persyaratan kertas lainer yang diminta oleh PT
Makmur Rekasantika sebagai pabrik pembuat
kotak karton gelombang adalah gramatur kertas
lainer minimal 125 gsm. Berdasarkan hasil
pengujian pada Gambar 4.3 maka kertas lainer
yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk
dibuat kotak karton gelombang. Kertas lainer dari
PT. Kertas Padalarang juga diuji di laboratorium
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Pengujian Kertas BBPK. Hasilnya dapat dilihat
pada Gambar 4.
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Kertas medium dapat dibuat dalam skala
pabrik dari campuran pulp semikimia tandan
kosong sawit dan OCC (kotak karton gelombang
bekas) sampai denagn 30% dengan gramatur 112
gsm di PT. Kertas Padalarang.

Gambar 4. Hasil Pengujian Kertas Lainer
dibandingkan dengan Spesifikasi SNI
Hasil uji menunjukkan bahwa gramatur,
ketahanan tekan lingkar (KTL), kadar air,
dan daya serap air (Cobb) telah memenuhi
persyaratan SNI, sedangkan untuk nilai indeks
retak masih dibawah persyaratan minimal SNI
walaupun masih bisa digunakan. Ini berarti
kinerja kertas lainer berkaitan dengan daya muat
KKG diharapkan akan cukup baik.
Proses Pembuatan Kertas Medium
Sebagai komponen KKG, kertas medium
kualitasnya lebih rendah dari kertas lainer. Oleh
karena itu persyaratan fisiknya pun akan lebih
kecil dari kertas lainer. Hal ini berdampak pada
perancangan komposisi bahan bakunya.Pada
kertas medium komponen serat TKKS bisa
lebih banyak dibandingkan dengan kertas lainer.
Disamping penggunaan OCC (KKG) yang lebih
sedikit, juga dilakukan panambahan broke untuk
optimasi bahan baku. Kertas medium tidak begitu
memerlukan kekuatan yang tinggi (ketahanan
retak dan KTL), tetapi memerlukan daya serap air
yang baik untuk kelancaran proses pengeleman di
mesin KKG. Dengan demikian maka komposisi
furnish kertas medium dibuat sebagai berikut :
1. Old Corrugated
: 30-20 %
Carton (OCC)
2. Sizing Agent
: 1,0-1,5 %
3. Tawas
: 1,5 -2,0 %
4. Cationic starch
: 0,4 -0,8 %
5. Antifoaming
: 0,02 %
6. Rendemen
: 61 %
7. Laju mesin kertas

: 234,81 kg/jam

Gambar 5. Hasil Pengujian Kertas Medium di
Laboratorium Pengujian PT. Kertas Padalarang
Target pembuatan kertas medium dengan
gramatur 112 gsm telah tercapai. Tebal kertas
dan kadar air juga telah memenuhi persyaratan
SNI. Data kadar abu (ash) menunjukkan
bahwa lembaran mengandung sedikit “bahan
pengisi”, ini kemungkinan karena terbawa saat
menggunakan air proses atau terkandung dalam
broke yang digunakan. yang sebenarnya untuk
kertas medium tidak perlu “bahan pengisi”.

Gambar 6. Hasil Pengujian Kertas Medium
dibandingkan dengan Spesifikasi SNI
Proses Pembuatan Kotak Karton Gelombang
(KKG) di PT. Makmur Rekasantika
Kotak Karton Gelombang (KKG) dibuat
dari karton gelombang yang dibentuk kemasan
kotak dengan ukuran sesuai kebutuhan. Karton
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gelombang terdiri dari kertas lainer sebagai
pelapis dan kertas medium sebagai penyokong
yang digelombangkan. Bentuk karton gelombang
ada beberapa macam antara lain single face,
single wall, double wall atau triple wall.

Gambar 7. Karton Gelombang (a) single face;
(b) single wall; (c) double wall; dan (d) triple
wall.
Karton gelombang yang dibuat untuk
Pusat Penelitian Kelapa Sawit berbentuk
single wall dengan komposisi Lainer/Medium/
Lainer dengan gramatur 125 gsm/112 gsm/125
gsm. Proses pembuatan KKG diawali dengan
pembuatan karton gelombang, menggabungkan
kertas lainer dan kertas medium. Kertas medium
digelombangkan dengan bantuan panas dan
steam agar membentuk gelombang dan bentuk
gelombangnya tidak berubah sesuai dengan
ukuran gelombang yang diinginkan, ukuran atau
jenis gelombang dikenal dengan flute. Umumnya
ada sembilan jenis flute yang sering digunakan
dalam pembuatan karton gelombang. Ukuran
flute didefinisikan sebagai pitch yaitu jumlah

gelombang per unit panjang dan Take-up Factor
yaitu panjang kertas medium yang digunakan
untuk membuat karton gelombang dibandingkan
dengan panjang kertas pelapis (lainer). Jenis flute
yang digunakan untuk karton gelombang Pusat
Penelitian Kelapa Sawit adalah flute B.
Pembuatan karton gelombang dilakukan pada
pabrik pembuat karton gelombang yang terdiri
dari bagian penggelombang atau dikenal dengan
corrugator dan bagian converting. Bagian
corrugator membuat lembaran karton gelombang
sedangkan bagian converting membentuk
lembaran karton gelombang menjadi kotak
dengan beberapa kegiatan antara lain pencetakan,
pemotongan, pembuatan pola dan pengeleman
atau stitching.
Tahapan pertama pembuatan karton gelombang
adalah pembentukan lembaran single face. Kertas
medium dikondisikan dengan panas dan uap
untuk membuatnya cukup lentur untuk menerima
dan mempertahankan bentuk gelombangnya.
Bentuk gelombang ditekan pada kertas medium
menggunakan dua rol yang mempunyai profil
flute yang digunakan. Setelah penggelombangan,
pati perekat dilekatkan pada ujung gelombang
dan kertas medium bergelombang tersebut
dikombinasikan dengan kertas lainer yang juga
telah dikondisikan sehingga memiliki suhu dan
kadar air yang sama dengan kertas medium
gelombangnya.
Selanjutnya lapisan kertas lainer kedua
diterapkan pada pendukung ganda untuk
menghasilkan karton gelombang single wall.

Tabel 1. Profil Flute
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Gambar 8. Skema Mesin Corrugator

Setelah melewati bagian pengeringan, karton
didinginkan sebelum dipotong dengan lebar dan
panjang yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan
pembuatan pola lipatan, printing, stitching dan
pengemasan. Proses printing dilakukan dengan
metode sablon tidak menggunakan metode
flexographic karena kapasitasnya yang kecil dan
tidak kontinu.
Perekat pati dibuat dari empat komponen
yaitu pati, boraks, natrium hidroksida dan air.
Keempat komponen tersebut dicampur sehingga
diperoleh daya rekat dan kekentalan yang dapat
diaplikasikan pada mesin corrugator.
Pembuatan lembaran karton gelombang di
PT. Makmur Rekasantika menggunakan mesin
corrugator dengan kecepatan 110-115 m/menit,
kapasitas kecepatan mesin adalah 150 m/menit.
Kecepatan mesin disesuaikan dengan kondisi
kekuatan kertas yang digunakan sebagai bahan
baku pembuatan karton gelombang.
Lembaran karton gelombang selanjutnya
dibuat menjadi kotak karton gelombang dengan
ukuran 620 X 360 X 417 mm. Kertas lainer
dan kertas medium dari pulp semikimia tandan
kosong sawit dapat dibuat karton gelombang
dengan ukuran 1050 x 850 mm dan kotak karton
gelombang dengan ukuran 620 X 360 X 417
mm dalam skala pabrik di Pabrik Kotak Karton
Gelombang (KKG) PT. Makmur Rekasantika,
Bandung. Rincian hasil pembuatan kotak karton
gelombang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Hasil Pembuatan Karton
Gelombang dan KKG
No

Nama Barang

1

Kotak Karton
Gelombang Cetak

Jumlah
KKG cetak 1190
buah

Uk. 620 X 360 X
417 mm
L125/M112/L125
2

Lembaran Karton
Gelombang

KG 1520 buah

Uk. 1050 x 850
mm
L125/M112/L125

Gambar 9. Kotak Karton Gelombang Cetak
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Perhitungan Teknoekonomi
Harga jual produk pada kondisi PT. Kertas
Padalarang
Pembuatan Pulp
Biaya-biaya yang dihitung dalam proses
pembuatan pulp TKS disesuaikan dengan kondisi
di pulp plant PT. Kertas Padalarang dan bahan
baku TKS yang berasal dari hasil samping Industri
minyak sawit belum ada nilainya, karena selama
ini TKS dikembalikan ke perkebunan kelapa
sawit setelah dibuat kompos terlebih dahulu atau
diletakkan begitu saja di perkebunan:
1. Biaya tidak tetap terdiri dari bahan kimia,
listrik dan uap sebesar Rp. 17.932.632,2. Biaya tetap terdiri dari biaya pegawai dan dan
biaya pemeliharaan Rp. 33.126.874,•
•

Total Biaya
Rp. 50.959.548,Harga pokok pulp Rp. 11.054,-

Mesin Kertas II (Kertas Lainer)
Biaya-biaya yang dihitung dalam proses
pembuatan kertas lainer disesuaikan dengan
kondisi mesin kertas di PT. Kertas Padalarang
adalah sebagai berikut:
1. Biaya bahan baku serat, pengisi, bahan
perekat dan lainnya sebesar Rp. 1.310.212,2. Biaya bahan penolong terdiri dari Listrik, uap
dan Alat Bentangan sebesar Rp. 8.885.507,•
•
•
•

Biaya pegawai dan lainnya Rp. 6.489.820,Total Biaya 		
Rp. 16.685.272,36
Harga pokok bruto Rp. 12.293,08
Harga pokok netto Rp. 16.727,09
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3. Biaya pegawai dan lainnya sebesar Rp.
9.838.986,•
•
•

Total Biaya Rp. 16.930.440,16
Harga pokok bruto kertas medium Rp.
5.138,01
Harga pokok netto kertas medium		
Rp. 7.629,76

Harga-harga tersebut dihitung berdasarkan
kondisi penelitian yang terjadi (aktual) termasuk
trial and error dalam penentuan kondisi optimal
pembuatan pulp di PT. Kertas Padalarang, selain
itu biaya pegawai dan biaya pemeliharaan untuk
penelitian pembuatan pulp dan kertas yang
seharusnya dihitung selama 9 hari, namun biaya
pegawai dan biaya pemeliharaan dihitung selama
satu bulan dikarenakan proses pembuatan pulp
dan kertas tidak kontinu atau terus menerus tetapi
berselang dengan perbaikan mesin pembuat pulp
dan kertas.
Harga Jual Produk pada Kondisi yang
Seharusnya Di Pabrik Kertas
Biaya pembuatan pulp, kertas medium dan
kertas lainer dibawah ini setelah dihitung kembali
pada kondisi yang seharusnya dilakukan di Pabrik
Pulp dan Kertas yaitu:
• Harga pokok pulp Rp. 2.618,06
• Harga pokok bruto kertas lainer Rp.
5.776,66
• Harga pokok netto kertas lainer Rp. 4.043,66
• Harga pokok bruto kertas medium
Rp.3.514,16
• Harga pokok netto kertas medium
Rp.4.685,55
Harga Pembuatan Karton Gelombang dan
Kotak Karton Gelombang

Mesin Kertas II (Kertas Medium)

•

Biaya-biaya yang dihitung dalam proses
pembuatan kertas medium disesuaikan dengan
kondisi mesin kertas di PT. Kertas Padalarang
adalah sebagai berikut:

•

1. Biaya bahan baku serat, pengisi, bahan
perekat dan lainnya sebesar Rp. 2.506.383,2. Biaya bahan penolong terdiri dari Listrik, uap
dan Alat Bentangan sebesar Rp.4.899.191,

Bahan baku tandan kososng sawit tersedia
selama industri kelapa sawit berproduksi.
Potensinya mencapai 80.000 ton TKS/
perhari.
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Aspek End Product Penelitian

KESIMPULAN

Produk akhir penelitian ini secara umum dapat
digunakan untuk kemasan. Awal pemikirannya
produk kemasan ini digunakan kembali untuk
kemasan kecambah kelapa sawit di Pusat
penelitian Kelapa Sawit sehingga ada nilai
pemanfaatan yang cukup tinggi.

Pulp semikimia dari tandan kosong sawit
(TKS) dapat dibuat dalam skala industri/
komersial dengan rendemen sekitar 53,20 %
pada kondisi PT. Kertas Padalarang. Kertas lainer
dapat dibuat dalam skala industri/komersial dari
campuran pulp semikimia tandan kosong sawit
sebanyak dan OCC (kotak karton gelombang
daur ulang) sampai dengan 40% dengan
gramatur 125 gsm di PT. Kertas Padalarang.
Kertas medium dapat dibuat dalam skala pabrik
dari campuran pulp semikimia tandan kosong
sawit dan OCC (kotak karton gelombang daur
ulang) sampai dengan 30 % dengan gramatur
112 gsm di PT. Kertas Padalarang. Kertas lainer
dan kertas medium dari pulp semikimia tandan
kosong sawit dapat dibuat karton gelombang
dengan ukuran 1050 x 850 mm dan kotak karton
gelombang dengan ukuran 620 X 360 X 417
mm dalam skala industri/komersial di Pabrik
Kotak Karton Gelombang (KKG) PT. Makmur
Rekasantika, Bandung.

Aspek Kelayakan Teknologi
Pembuatan kotak karton gelombang dari
tandan kosong sawit dapat diterapkan pada skala
pabrik. Tandan kosong sawit dapat digunakan
sebagai alternatif bahan baku pembuatan
kertas lainer dan medium untuk kotak karton
gelombang.
Aspek Keunggulan Dibanding Teknologi
yang Sudah Ada
•
•

Pembuatan pulp tandan kosong sawit
menggunakan proses kimia mekanis sehingga
menghasilkan rendemen yang cukup tinggi.
Indonesia belum memiliki industri pulp dari
bahan baku nonkayu dan menggunakan proses
mekanis, sehingga teknologi pembuatan pulp
kimia mekanis tandan kosong kelapa sawit
ini bisa direkomendasikan.

Aspek Kelayakan Ekonomi
Ditinjau dari aspek ekonomi, Pembuatan
kotak karton gelombang dari tandan kosong
sawit diindikasikan dapat memberikan beberapa
keuntungan ekonomi yaitu :
1. Sebagai substitusi bahan baku kotak karton
gelombang daur ulang impor.
2. Meningkatkan nilai tambah tandan kosong
kelapa sawit daripada digunakan sebagai
bahan bakar atau pupuk kompos.
3. Pengembangan kluster industri sawit dengan
adanya industri pulp dengan bahan baku
tandan kosong sawit.
Aspek Kelayakan Sosial dan Lingkungan
Produk yang dihasilkan lebih ramah
lingkungan karena hanya menggunakan sedikit
bahan kimia.

SARAN
Tandan kosong kelapa sawit dapat
direkomendasikan sebagai bahan baku virgin
pulp pengganti dan substitusi kertas industri yaitu
kotak karton gelombang daur ulang (OCC) yang
masih impor.
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CHARACTERIZATION OF BLACK LIQUOR FROM OIL PALM
EMPTY FRUIT BUNCH SODA-ANTHRAQUINONE PULPING
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Kepong, Selangor, Malaysia
1
rushdan@frim.gov.my

Abstract
The oil palm empty fruit bunch (EFB) is converted into pulp by a soda-anthraquinone (AQ)
pulping process, an alkaline process. The soda aqueous will dissolve the lignin cementing the fibres in
EFB to deliberate it into single fibre. The spent pulping liquor after pulping process is black in colour
and known as black liquor. Black liquor is very complex; contain high alkalinity and high dissolved
solids such as lignin residues, degraded carbohydrates and inorganic constituent. The objective of this
work was to characterize of black liquor from oil palm empty fruit bunch soda-AQ pulping. In this study,
black liquor of EFB pulped by soda-anthraquinone contained a high degree of total sodium, high silica
content, high inorganic content and high viscosity. These properties will create potential problems in
conventional chemical recovery systems.
Keywords: black liquor, empty fruit bunch, lignin, soda-anthraquinone
INTRODUCTION
The oil palm, Elaeis guineensis, is a tropical
species that originated in West Africa, but now
grows as a hybrid in more than 27 countries
of the world, including SE Asia and Central
America. A total of 11.6 million hectares of oil
palm is planted worldwide (Yusof & Yew Foong,
2009). Most of these countries are third world or
developing countries and net-importing of pulp
and paper except Brazil, Indonesia and Thailand.
The utilization of oil palm biomass as a raw
material for pulp and paper industries by these
countries would provide a lot of benefits such
as a continuous supply of cellulose fibers, future
paper price stability, generating extra income for
the farmers and the oil palm industry by providing
direct employment in the mill and other related
areas of operation such as transportation and
engineering activities and also as a base from
which expansion in other paper grades would
take place when the economy permits.
Eko Pulp & Paper Sdn. Bhd., Malaysia and
Gorilla Pulp, Thailand will be producing wood
free pulp from oil palm empty fruit bunch (EFB).
The EFB is converted into pulp by a sodaanthraquinone (AQ) pulping process, an alkaline
process. The soda aqueous will dissolve the
lignin cementing the fibres in EFB to deliberate

it into single fibre. The spent pulping liquor after
pulping process is black in colour and known as
black liquor.
Black liquor is very complex; contain high
alkalinity and high dissolved solids such as lignin
residues, degraded carbohydrates and inorganic
constituent (Wallberg et al. 2006, Sjostrom
1993). The discharging of this black liquor into
the downstream without proper treatment will
bring serious water pollution in term of biological
oxygen demand (BOD), chemical oxygen
demand (COD), total suspended solids (TSS),
colour, pH, odour etc. (Smook 2002). Black
liquor can be incinerated for energy recovery,
inorganic chemicals recovery and combustion of
organic constituents to minimize effluent load.
The chemical recovery process in which the black
liquor is concentrated, burned for producing
energy, and recycled for recovering inorganic
chemicals (Grover et al. 1999). The suitability of
black liquor for energy or chemical recovery and
the types and degree of effluent treatment process
can be known by analysis its properties. Data
from the measurement of black liquor properties
are used to gain insight into and to optimize, the
operation of the recovery boiler and evaporators.
The objective of this work was to characterize
of black liquor from oil palm empty fruit bunch
soda-AQ pulping.
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MATERIALS AND METHOD
Experimental Work
The overall work is done according to Figure 1.
Raw Material Preparation
Oil palm empty fruit bunch (EFB) sample was
obtained from a palm oil mill in a form of fibrous
strands. The fibrous strands were washed, dried
and cut into 25 mm length.

Photo 1. EFB Strands Received from a Palm Oil
Mill.

EFB

Raw
material
preparation
Pulping
chemical
preparation

Disintegrate

Screening

Spinning

Pulping

Thick black
liquor

Thin black
liquor

Overall
black liquor

Very thin
black liquor

Pulp

Black liquor
analysis

End of
report

Kappa no.

Fig. 1. Flowchart of Black Liquor Analysis from EFB Soda-AQ
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Photo 2. EFB was Dried Under Sunshine after
Cut and Washed
Soda-Anthraquinone Pulping
Three replicates of one thousand grams
(oven dry) of EFB fibrous strands were pulped
by the soda-AQ process using a 10-litre rotating
digester. The pulping conditions employed were:
1. maximum cooking temperature: 170°C,
2. time to maximum temperature: 90 minutes,
3. time at maximum temperature: 90 minutes,
4. EFB to liquor ratio: 1:8
5. amount of anthraquinone: 0.1% of EFB dry
weight
6. amount of NaOH: 18% of EFB dry weight.
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Photo 4. EFB Filled in Rotating Digester
At the end of digestion, the softened EFB was
disintegrated for five minutes in a hydropulper,
washed on a screen and screened by fractionators
(Somerville type) with a screen plate of 0.20 mm
slits. The pulp kappa number was determined
according to TAPPI T 236.

Photo 5. EFB Soda-AQ Pulp
Black Liquor

Photo 3. A 10-Litre Rotating Digester

The black liquor was collected from pulp
(thick), digester after pulping (thick), hydropulper
during pulp disintegration and washing (thin),
and fractionators during screening (very thin)
(see Figure 1).
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RESULTS AND DISCUSSION
The kappa number and black
characteristics are tabulated in Table 1.

liquor

Table 1. The Properties of Pulp and Black
Liquor of Soda-AQ EFB.

Photo 6. Black Liquors (3 Replicates) were Kept
in Container.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Properties
Unit
Pulp Kappa number
Volume
L
pH
Total solids
mg/L
Total sodium
mg/L
mg/L
Silica as SiO2
Organic
mg/L
Inorganic
mg/L
Brookfield viscosity
cP

value
13.52
38.83
11.18
17064.33
1208.00
54.67
8540.71
8523.62
253

Kappa Number

Photo 7. Black Liquors Ready to Analyse
Measurements
In
this
work
following
analytical
determinations were done:
1. Pulp Kappa number was determined
according to TAPPI T 236.
2. Total volume of black liquor – the average
volume of three replicates were determined
3. pH of black liquor - the average value of
three replicates were determined.
4. Total solid was done according to APHA
2540 B, 1995.
5. Total sodium was determined according to
APHA 3120 B, 1995.
6. Silica content was determined according to
APHA 3120 B, 1995.
7. Organic and inorganic content was based on
the ash form according to TAPPI T 211.
8. Viscosity was determined by using Haake
Rotary Viscometer PK 100. The spindle used
was PK-5.
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Kappa number is related to the amount of
remaining lignin in the pulp after the pulping
process. Kappa number is used to determine
the pulp quality and chemical needed for
bleaching. The percentage of lignin in pulp can
be calculated by multiplying kappa number by
0.15, is 2.03% (Casey 1980). Low kappa number
means low lignin amount to be removed during
bleaching and low consumption of bleaching
chemicals. Because the removed lignin goes to
bleaching line effluents, it is beneficial reduce
the effluent load to continue cooking as long as
possible. However, there is no use to decrease
the kappa number too much during the cooking,
because the pulp strength properties and yield
will decrease considerably after a certain point.
The initial content of lignin in EFB was 1221% (Rushdan 2002). The soda-AQ pulping
had dissolved about 83 to 90% of lignin from
EFB. This lignin makes liquor become black
in colour.
Volume
In this work, pulping one kg of EFB produced
38.83 l of effluent. Volume of effluent will
determine the efficiency of water utilization,
effluent treatment capacity, storage size etc.
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pH

Organic

The pH scale measures how acidic (H+) or
basic (OH-) a substance is. The pH scale ranges
from 0 to 14. A pH of 7 is neutral. A pH less than
7 is acidic. A pH greater than 7 is basic (Anonb.
2010). EFB black liquor is very alkaline because
its pH was 11.8. The pH of NaOH solution was 13
– 14 (Anona 2010). The pH was reduced because
during pulping, various acidic groups from the
dissolution of carbohydrates fraction and lignin
macromolecules are released and eventually
neutralize the alkaline in cooking liquor (Masura
1999).

The organic compounds in black liquor were
burned off when the dry solid was incinerated at
700oC. The organic compound was burned off
and released volatile gases such as CO2 and CO
during the incineration (Frederick et al. 1994).
The average of organic was 8540.71 mg/l.
Inorganic

The dry solids content was 17000 mg/l. Dry
solid of black liquor consist of degraded organic
residues from the fibers, lignin, carbohydrates
and inorganic compounds from the cooking
agent (Sjostrom 1993). On combustion it is
important for the dry solids content to be as
high as possible, as this result in better thermal
economy, smaller emissions of sulphurous
gases and more efficient conversion of the
chemicals into active cooking chemicals. If
the solids content of black liquor is low, the
same recovery boiler can tolerate more pulp
production.

The inorganic constituent of lignocelluloses
material is usually referred to its ash content which
is considered being the residue remaining after
combustion of the organic matter at a temperature
of 525 ± 25ºC (Rowell et al., 1997). The ash content
consists mainly of various metal salts as silicates,
carbonates, oxalates and phosphates of potassium,
magnesium, calcium, iron and manganese as well
as silicon. Normally, they deposit in the cell walls,
libriform fibers and lumina of parenchyma cells
and also deposited in the resin canals and ray
cells (Sjostrom, 1993). The inorganic content can
be quite high in plants containing large amounts
of silica. High ash content is undesirable as
cause problem during refining and recovery of
the cooking liquor (Rodriguez et al., 2008). The
high inorganic content of EFB creates potential
problems in conventional chemical recovery
systems (Misra, 1987).

Total Sodium

Viscosity

Residual alkali is remaining of the alkali
charge in liquor after the pulping process
(Biermann 1996). Residual alkali is the content
of hydroxide ions or total sodium. In this work
the total sodium was 1208 mg/l. A higher total
sodium or residual alkali of black liquor means
more washing water is needed. More steam
consumption is needed to concentrate the weak
black liquor.

Viscosity measures black liquor’s resistance to
flowing. Viscosity is a major factor in determining
the forces that must be overcome when fluids are
transported in pipelines. It also determines the
black liquor flow in spraying. The viscosity of
black liquor determines its handling properties, and
is a critical parameter for the control of a recovery
furnace. Viscosity is also an important factor in
black liquor evaporation, as it affects the heat
transfer rate. An increase in viscosity can lower the
evaporation capacity. The viscosity of black liquor
is affected by such factors as the lignocelluloses
species, the solids content of the liquor, the cook’s
kappa number, the residual alkali and sulphidity of
the liquor, as well as the temperature. In this study
the viscosity was 253 cP. A viscosity of 200 cP and
over is considered high. Higher viscosity of black
liquor means lower washing efficiency and lower
heat transfer efficiency (Casey 1980).

Total Solid

Silica
The silica content in this study was 55 mg/l.
A high silica content of black liquor will result
in scaling problem and lower heat transfer
efficiency. Silica contents of non-wood materials
are much higher than that of wood fibers (Hurter,
1988).
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CONCLUSION
Black liquor of oil palm empty fruit bunches
pulped by soda-anthraquinone contained a high
degree of total sodium, high silica content, high
inorganic content and high viscosity. These
properties will create potential problems in
conventional chemical recovery systems.
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PEMBUATAN PAPAN SERAT UNTUK UKM BERBAHAN BAKU
SERAT ALTERNATIF MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BERINDIKASI
RAMAH LINGKUNGAN
Dian Anggraini Indrawan 1, Han Roliadi, Rossi Margareth Tampubolon, Mohamad Iqbal,
Lisna Efiyanti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
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MANUFACTURE OF FIBERBOARD FOR SME FROM ALTERNATIVE FIBER
MATERIALS USING TECHNOLOGY INDICATED AS ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY
ABSTRACT
Fiberboard is comparable a lot in uses with, or even surpasses, solid-wood boards. Based on
density, there are three types of fiberboard, i.e. low density (insulation board), medium-density (MDF),
and high density (hardboard). MDF and hardboard find the most numerous uses e.g. for sound-deadening
barrier, insulation wall, furniture, part of electrical appliances (radio, tv, dvd), interior vehicles, and
low-to-moderate construction purposes.Nowadays, in Indonesia the availability of natural-forest woods
(the conventional ligno-cellulosic fibrous raw material) for fiberboard manufacture becomes limited
and scarce.Besides, the current Indonesia’s fiberboard production still can not cope with its domestic
demands.Fiberboard manufacture which involves pulping and mat-forming generates wastes (e.g. residual
chemicals and gas emission), thereby prompting environment concerns. As one solution, it necessitates
to introduce alternative fibers which are potentially abundant and mostly still unutilized, and to employ
environmentally-friendly technology. In relevant, two types of fiberboard (MDF and hardboard) have
been experimentally manufactured from alternative fibers, i.e. MDF from nypha midrib and coconut
coir; and hardboard from Saccharum spontaneum grasses (SSG), empty oil-palm bunches (EOPB),
and bamboo. The pulping and mat forming for those three hardboard types employed consecutively
an open-hot soda semi-chemical process and wet-forming process.The additives as incorporated for
MDF-mat forming were wax emulsion, activated charcoal, unrenewable phenol-formaldehyde (PF) and
renewable tannin-formaldehyde (TF) adhesives.The pulping of alternative fibers (nypha midrib and
coconut coir) for the MDFconsumed as much 84-92% of the chemical (alkali) as initially charged.
Physical-strength properties of MDF from nypha midrib were better than those from coconut coir,
and met the JIS specification the most.The TF’s renewable adhesive in performance matched the PF’s
unrenewable adhesive; and activated charcoal lowered the MDF’s formaldehyde emission.The additives
for hardboard forming comprised wax emulsion and TF adhesive.Alkali consumption in the pulping
of alternative fibers (SSG, EOPB, and bamboo) for hardboard ranged about 88-99%.SSG was the
most prospective for hardboard, followed by consecutively EOPB and bamboo. Also, physical-strength
properties of hardboard from SSG satisfied the JIS and ISO requirement the most. The prospective results
of fiberboard manufacture from the alternative fiber materials using environmentally friendly technology
(esp. without sulfur) will expectedly lessen the dependency on natural-forest woods thereby sustaining
the natural resources, and alleviate environment concerns. High alkali consumption (84-99%) and wetprocess implementation could also mitigate negative environment impacts, and also indicate that this
fiberboard-manufacturing experiment is more suitable for small-medium scale endeavor (SME).
Keywords: fiberboard, natural-forest woods, alternative ligno-cellulosic fiber materials, prospective
results, environmentally friendly, sustaining natural resources, small-to-medium scale endeavor (SME)
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ABSTRAK
Kegunaan papan serat banyak menyamai, atau bahkan melebihi, papan kayu solid. Berdasarkan
kerapatannya, ada tiga macam papan serat, yaitu berkerapatan rendah (papan isolasi), berkerapatan
sedang (MDF), dan berkepatan tinggi (hardboard). MDF dan harboard paling banyak ditemui
pemakaiannya a.l. untuk bahan peredam suara, dinding penyekat, produk meubelar, bagian peralatan
listrik (radio, televisi, dan dvd), interior kendaraan bermotor, dan konstruksi ringan hingga sedang. Saat
ini di Indonesia ketersediaan kayu hutan alam (bahan baku serat ligno-selulosa konvensional) industri
papan serat semakin terbatas dan langka. Di samping itu, produksi papan serat Indonesia saat inipun
belum dapat memenuhi kebutuhan domestik. Pembuatan papan serat yang melibatkan pengolahan pulp
dan pembentukan lembaran menghasilkan limbah buangan (a.l. sisa bahan kimia dan emisi gas) sehingga
mengakibatkan kekhawatiran lingkungan. Sebagai usaha mengatasinya adalah mengintrodusir bahan
serat alternatif yang potensinya berlimpah, belum banyak dimanfaatkan, dan menerapkan teknologi
ramah lingkungan. Sebagai kaitannya, telah dilakukan percobaan pembuatan 2 macam papan serat
(MDF dan hardboard) bahan serat alternatif, yaitu MDF dari pelepah nipah dan sabut kelapa; dan
hardboard dari rumput gelagah, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan bambu. Pengolahan pulp
(pulping) dan pembentukan lembaran untuk kedua macam papan serat tersebut melibatkan berturut-turut
proses semi-kimia soda panas terbuka dan pembentukan cara basah. Bahan aditif untuk pembentukan
MDF adalah emulsi lilin, arang aktif, perekat fenol formaldehida (PF) dan perekat tanin formaldehida
(TF). Konsumsi alkali pada pulping untuk MDF mencapai 85-92%. Sifat fisik-kekuatan MDF dari
serat pelepah nipah lebih baik dibandingkan sabut kelapa, dan paling banyak memenuhi persyaratan
JIS. Performans perekat terbarukan (TF) untuk MDF dapat menyamai perekat konvensional (PF); dan
arang aktif menurunkan emisi formaldehida. Bahan aditif untuk hardboard adalah emulsi lilin dan
perekat TF. Konsumsi alkali pada pulping untuk hardboard adalah 88-99%. Rumput gelagah (RG)
paling berprospek untuk MDF, diikuti oleh TKKS dan bambu, dan sifat fisik-kekuatan hardboard dari
RG paling banyak memenuhi persyaratan JIS dan ISO. Hasil prospektif pemanfaatan serat alternatif
untuk papan serat berteknologi ramah lingkungan (khususnya tidak mengandung sulfur) diharapkan
bermanfaat mengurangi ketergantungan pada kayu hutan alam sehingga ikut melestarikan sumber daya
alam. Konsumsi alkali yang besar tersebut (84-99%) dan penerapan pembentukan lembaran cara basah
juga dapat mengurangi dampak negatif lingkungan, dan juga berindikasi pengolahan papan serat ini
lebih sesuai untuk usaha kecil menengah (UKM).
Kata kunci: papan serat, kayu hutan alam, bahan baku serat alternatif, hasil prospektif, ramah lingkungan,
melestarikan sumber daya alam, usaha kecil mengengah (UKM)
PENDAHULUAN
Papan serat termasuk kategori produk
rekonstitusi kayu atau bahan serat berlignoselulosa lain (a.l. merang padi, bambu, ampas
tebu, tandan kosong kelapa sawi, dan limbah
pertanian/perkebunan). Bahan aditif berupa
perekat tidak selalu diperlukan, karena lignin
yang terkandung dalam bahan serat dapat
berperan sebagai perekat/pengikat antar serat.
Bahan aditif lain (a.l. emulsi lilin, zat warna,
pengawet, dan fire retardant) dapat ditambahkan
pada pembuatan papan serat guna memperbaiki
sifat papan serat seperti ketahanan air, keawetan,
warna menarik, dan ketahanan api (Suchlands
dan Woodson, 1986; Anonim, 2014).
Pembuatan papan serat melibatkan dua
tahapan utama, yaitu pengolahan bahan serat
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menjadi pulp (pulping) dan pembentukan
lembaran papan serat. Proses pulping yang umum
diterapkan adalah cara mekanis dan semi-kimia,
termasuk modifikasi dua cara tersebut (Smook,
2002). Pembentukan lembaran ada dua macam,
yaitu cara basah dan cara kering. Cara basah
menggunakan media air untuk merubah suspensi
pulp menjadi bentuk lembaran, sebaliknya
cara kering menggunakan media udara untuk
pembentukan tersebut (Anonim, 2014).
Berdasarkan kerapatan, terdapat 3 macam
papan serat, yaitu berkerapatan rendah (<0.40g/
cm3 = papan isolasi), sedang (0.40-0.80 g/cm3
= MDF), dan tinggi (>0.80 g/cm3 = hardboard.
Papan MDF dan harboard paling banyak ditemui
pemakaiannya, a.l. untuk bahan peredam suara,
dinding penyekat, produk meubelar, bagian
peralatan listrik (radio, televisi, dan dvd), interior
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kendaraan bermotor, dan konstruksi ringan
hingga sedang (Smook, 2002; Anonim, 2014).
Arti penting peranan papan serat di Indonesia
tercermin dari kecenderungan peningkatan
ekspor dan impornya selama periode 20082012, yaitu berturut-turut 68.4-116.2 ribu ton
dan 195.8-249.7 ribu ton (Anonim, 2013). Nilai
impor yang lebih besar dari ekspor berindikasi
bahwa produksi papan serat Indonesia saat ini
belum dapat memenuhi kebutuhan domestik. Di
Indonesia, kayu hutan alam tropis merupakan
bahan baku serat konvensional untuk papan
serat, yang potensinya semakin menurun dan
langka. Situasi ini dapat memicu pembalakan
liar yang berakibat kerusakan hutan, di mana
saat ini mencapai sekitar 0.50 juta ha/tahun
(Anggraini et al., 2013). Untuk mengurangi
ketergantungan pada kayu hutan alam, perlu
dicari serat alternatif yang potensinya berlimpah
dan belum banyak dimanfaatkan. Sebagai
kaitannya, di Laboratorium Pusat Litbang
Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil
Hutan (Bogor) telah dilakukan percobaan
pembuatan papan serat dari serat berlignoselulosa alternatif yaitu MDF dari pelepah nipah
dan sabut; dan hardboard dari rumput gelagah,
tandan kosong kelapa sawit, dan bambu, di
mana rincian hasil diuraikan berikut ini.
PERCOBAAN PEMBUATAN MDF
A. Persiapan dan Metodologi
Pembuatan papan serat berkerapatan sedang
(MDF) menggunakan serat sabut kelapa (Cocos
nucifera) dan pelepah nipah diambil dari
tanaman induk (Nypha frutican) berumur 1012 tahun, dimana sudah tidak ekonomis lagi
diambil niranya) (Anggraini et al., 2013). Contoh
kedua macam serat tersebut diambil dari daerah
Lebak (Provinsi Banten); dan Sukabumi dan
Pangandaran (Provinsi Jawa Barat). Sebelum
dilakukan pulping untuk MDF, masing-masing
bahan serat (pelepah nipah dan sabut kelapa)
diperiksa sifat dasarnya (berat jenis/kerapatan,
komposisi kimia, dan dimensi serat berikut
nilai turunannya), menurut prosedur dan standar
P3KKPHH (Apriani, 2011) dan TAPPI (Anonim,
2007).
Bahan serat (pelepah nipah dan sabut kelapa),
setelah dibersihkan dari a.l. batu kerikil, pasir,
dan bahan asing lain, dibuat menjadi serpih
berukuran 2-3 cm (panjang), 2-2.5 cm (lebar),
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dan 2-3 mm (tebal) kemudian dikeringkan hingga
kering udara, dan selanjutnya siap diolah menjadi
pulp menggunakan proses semi-kimia soda
panas terbuka. Kondisi pemasakan (pulping)
adalah konsentrasi alkali (NaOH) dalam 2 taraf
(8% dan 12%), dengan nilai banding bahan serat
terhadap larutan pemasak 1:8 (b/v), pada suhu
100oC selama 3 jam. Selesai pemasakan, serpih
lunak dipisahkan dari larutan pemasak dan dicuci
dengan air hingga bebas bahan kimia larutan
pemasak. Dari sisa larutan pemasak (yang sudah
mengalami pengenceran oleh air pencuci) diambil
contoh untuk keperluan pemeriksaan konsumsi
alkali. Serpih lunak selanjutnya digiling (diurai)
menjadi serat terpisah (pulp) menggunakan
Hollander beater pada konsistensi 3-4%, hingga
mencapai derajat kehalusan 600-700 ml CSF
(Anonim, 2007; 2014) dan waktu giling yang
diperlukan di catat. Pulp yang diperoleh (dari
pelepah nipah dan sabut kelapa) diturunkan kadar
airnya (menggunakan centrifuge) diambil contoh
untuk penentuan rendemennya.
Sesudah pengamatan/penentuan tersebut,
pulp pelepah nipah dan pulp sabut kelapa (dari
centrifuge) masing-masing siap dibentuk menjadi
lembaran MDF. Pulp pelepah nipah dan pulp
sabut kelapa (masing-masing pada konsentrasi
alkali 8% dan 12%) saling dicampur (bentuk
tersuspensi dalam air) dalam 3 proporsi (b/b)
yaitu 100%+0%, 75%+25%, dan 50%+50%.
Bahan aditif yang digunakan ada 4 taraf yaitu
perekat fenol formaldehida (PF) 5%+ emulsi
lilin 5% + tawas 5%; perekat tanin formaldehida
(TF) 5% + emulsi lilin 5% + tawas 5%; perekat
TF + emulsi lilin 5% + tawas 5% + arang
aktif 2%; dan tanpa aditif (kontrol). Arang
aktif diperoleh dari pengarangan kayu Acacia
mangium dilanjutkan dengan proses aktifasi.
Penggunaan perekat PF dilakukan sebagai
pembanding terhadap TF. Perekat TF merupakan
senyawa hasil polimerisasi kondensasi antara
monomer-monomer yang terbentuk akibat
reaksi tannin dengan formaldehida. Tannin dapat
diperoleh a.l. dari ekstrak kulit jenis tumbuhan
tertentu (terutama Acacia spp.), sehingga
perekat TF bersifat terbarukan (diharapkan
lebih ramah lingkungan). TF merupakan perekat
thermosetting sehingga sesuai untuk tujuan
eksterior. Perekat PF merupakan produk turunan
minyak bumi atau batubara sehingga sifatnya
tidak/kurang terbarukan dan berindikasi kurang
ramah lingkungan (Santoso, 2011). Percobaan
pada pembuatan kayu lapis ternyata perfomans
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perekat TF dapat menyamai PF. Diharapkan hasil
serupa diperoleh pada penggunaan perekat TF
untuk MDF.
Ukuran lembaran MDF adalah 30 cm x 30 cm
x 1 cm, bertarget kerapatan 0.70 g/cm3, dibentuk
secara basah menggunakan alat pencetak deckle
box, dilanjutkan dengan pengempaan dingin
(suhu kamar, tekanan 5 kg/cm2, perlakuan panas
(suhu >100oC, 30 menit), dan pengempaan panas
(170oC, 30 kg/cm2, 10 menit). Lembaran MDF
yang terbentuk dikondisikan (24 jam), dan siap
diuji sifat fisis, kekuatan, dan emisi formaldehida
menurut standar JIS (Anonim, 2003) dan ISO
(Anonim, 2013a). Sebagai tambahan atau
pelengkap data/informasi hasil pengujian
konvensional, digunakan alat XRD (X-ray
diffraction) untuk mencermati karakteristik bahan
serat (pelepah nipah dan untuk sabut kelapa) pada
skala nano.
B. Hasil dan Pembahasan
Hasil pemeriksaan sifat dasar bahan serat
(pelepah nipah dan sabut kelapa) disajikan pada
Tabel 1 (berat jenis/kerapatan dan komposisi
nimia) dan Tabel 2 (dimensi serat dan nilai
turunannya). Untuk MDF, sifat bahan serat yang
dikehendaki pada aspek pertama (Tabel 1) adalah
bernilai rendah dalam hal berat jenis/kerapatan,
kadar abu (silika), kelarutan dalam alcoholbenzen/air dingin/air panas/NaOH 1%; bernilai
tinggi dalam hal kadar lignin, kadar holoselulosa,
kadar α-selulosa, dan kadar hemiselulosa/
pentosan (Smook, 2002). Selanjutnya untuk
aspek berikut (Tabel 2), yang dikehendaki serat
panjang, diameter serat dan lumen lebar, dan
tebal dinding serat tipis; bernilai tinggi dalam hal
daya tenun serat, kelemasan (fleksibilitas serat);
dan bernilai rendah untuk bilangan Muhlstep,
bilangan Runkel, dan kekakuan serat.
Berdasarkan pencermatan hasil pulping (Tabel
3), ternyata rendemen pulp nipah lebih rendah
dibandingkan dengan rendemen pulp sabut
kelapa. Ini karena kadar lignin pada sabut kelapa
lebih tinggi dibandingkan dengan nipah (Tabel 1)
(Smook, 2002). Alkali pada proses semi-kimia
hanya melunakkan lignin dan melarutkannya
secara parsial. Peningkatan konsentrasi alkali (812%) tidak banyak menurunkan rendemen pulp
sabut kelapa, tetapi lebih banyak terhadap pulp
nipah. Hal ini diduga ada kaitannya dengan lebih
tingginya porsi jaringan parenkim dasar (ground
parenchyma tissue) dan kandungan ekstraktif
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pada serat nipah sebagaimana diiindikasikan
dengan lebih tingginya kelarutan dalam NOH
1%, air dingin, dan air panas (Tabel 1).
Derajat kehalusan (ml CSF) untuk pulp
nipah lebih rendah dibandingkan pulp sabut
kelapa. Juga, waktu giling mencapai 600-700
ml CSF untuk pulp nipah tersebut lebih singkat
dari pada untuk pulp sabut kelapa (Tabel 3). Ini
berindikasi pulp nipah lebih mudah digiling dari
pada pulp sabut kelapa, yang diduga karena kadar
hemiselulosa (bersifat lebih hidrofilik) pelepah
nipah lebih tinggi dari sabut kelapa, dan kadar
ligninnya (yang bersifat hidrofobik) lebih rendah
(Tabel 1). Kadar lignin lebih tinggi pada sabut
kelapa berakibat seratnya lebih kaku dan sukar
menggepeng pada saat penggilingan (Smook,
2002), walaupun dinding serat sabut kelapa lebih
tipis dan diameter lumennya lebih besar dari
pada serat pelepah nipah (Tabel 2). Peningkatan
konsentrasi alkali (8-12%) berakibat penurunan
derajat kehalusan pulp pelepah nipah (700-670
ml CSF) yang lebih drastis dibandingkan dengan
penurunan untuk pulp sabut kelapa (710-700 ml
CSF). Ini berindikasi lagi bahwa lebih tingginya
kadar lignin-awal sabut kelapa berperan pada
fenomena tersebut. Adanya perbedaan nyata
derajat kehalusan (awal) pulp pelepah nipah
dengan pulp sabut kelapa, mengindikasikan
bahwa pengolahan pulp campuran kedua sumber
serat tersebut tidak layak dilakukan dalam satu
kondisi proses (Apriyani, 2010; Anonim, 2014),
tetapi harus secara terpisah dengan kondisi
berbeda.
Konsumsi alkali (NaOH) meningkat drastis
dengan peningkatan konsentrasi alkali (Tabel 3).
Konsumsi tersebut pada pengolahan pulp pelepah
nipah cenderung lebih rendah dibandingkan
pada pengolahan pulp sabut kelapa. Ini terkait
lagi dengan lebih tingginya kadar lignin pada
sabut kelapa dibandingkan dengan nipah. Lignin
(sebagai polifenol) dapat bereaksi dengan
alkali. Angka konsumsi alkali dapat sebagai
pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan daur
ulang bahan kimia pemasak, sekiranya percobaan
ini diterapkan secara komersial (Smook, 2002).
Secara umum sifat pengolahan pulp yang
dikehendaki adalah rendemen pulp tinggi karena
terkait dengan efisiensi pengolahan/produksi
pulp; konsumsi alkali rendah (menghemat
pemakaian bahan kimia); dan derajat kehalusan
pulp rendah pula (ml CSF) atau waktu giling
sesingkat mungkin (terkait dengan pemakaian
energi listrik atau bahan bakar) (Anonim, 2007).
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Tabel 1. Data Kadar Air, Berat Jenis, dan Komposisi Kimia Bahan Serat (Pelepah Nipah dan Sabut
Kelapa)*)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
*)

Parameter sifat dasar
Kadar air (%)
Berat jenis/kerapatan (g/cm3)
Kadar abu (%)
Kadar silika (%)
Kadar lignin (%)
Kadar selulosa (%)
Kadar holoselulosa (%)
Kadar alfa-selulosa (%)
Kadar hemiselulosa (%)
Kadar pentosan (%)
Kelarutan dalam alkohol benzene 1:2 (%)
Kelarutan dalam air dingin (%)
Kelarutan dalam air panas (%)
Kelarutan dalam NaOH 1% (%)

Nipah
12,59
0,2196
11,80
1,79
17,75
44,66
62,40
39,43
22,97
17,80
3,20
6,62
16,10
34,09

Sabut Kelapa
9,23
0,1721
1,65
0,64
34,75
55,66
55,44
34,04
21,40
20,89
1,87
5,01
6,13
17,52

Nilai rata-rata

Tabel 2. Data Dimensi Serat dan Nilai Turunannya untuk Pelepah Nipah dan Sabut Kelapa *)
No

*)

Parameter dimensi serat

A

Dimensi serat

1.

Panjang serat (L), μm

2.
3.
4.

Diameter Serat (d), μm
Diameter lumen (l), μm
Tebal Dinding Serat (w), μm

B

Nilai turunan dimensi serat

5.
6.
7.
8.
9.

Daya tenun serat (L/d)
Bilangan Muhlstep [100 x (d2-l2)/d2]*100, %
Koefisien Kelemasan Serat (l/d)
Bilangan Runkel (2w/l)
Kekakuan Serat (w/d)

Nipah

Sabut kelapa

2634,49

1543,40

22,99
18,56
2,22

29,71
25,13
1,93

111,36
35,02
0,81
0,24
0,20

55,06
25,12
0,87
0,16
0,08

Nilai rata-rata

Tabel 3. Sifat Pengolahan Pulp Pelepah Nipah dan Pulp Sabut Kelapa *)

*)

No
1 Macam bahan serat
2 Konsentrasi alkali, %
3 Sifat Pengolahan pulp:
-Rendemen pulp, %
-Konsumsi alkali, % 1)
-Konsumsi alkali, % 2)
-Derajat kehalusan pulp, ml CSF
-Waktu giling mencapai 650-700 ml CSF,
menit

Rincian terkait:
Pelepah nipah
8
12

8

Sabut kelapa
12

58,99
6,77
84,63
700

54,33
10,92
91,00
670

75,97
6,78
84,75
710

73,06
11,08
92,33
700

55

50

65

60

Nilai rata-rata; 1)Berdasar berat serat kering oven yang dimasak; 2)Berdasar konsentrasi alkali awal
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Untuk produk lembaran MDF, produk tersebut
terbentuk dari kombinasi perlakuan (faktor)
berupa konsentrasi alkali (dalam 2 taraf; 8% dan
12%), proporsi campuran pulp pelepah nipah dan
pulp sabut kelapa (3 taraf; 100%+0%, 75%+25%,
dan 50%+50%), penggunaan bahan aditif (4 taraf;
tanpa aditif/kontrol; perekat PF 5% + emulsi lilin
5% + tawas 5%; perekat TF 5% + emulsi lilin
5% + tawas 5%; dan perekat TF + emulsi lilin 5%
+ tawas 5% + arang aktif). Hasil pencermatan
data sifat fisik/kekuatan/emisi formaldehida
MDF (Lampiran 1) mengindikasikanbahwa
penggunaan perekat PF/TF memperbaiki sifat
kekuatan (MOR, MOE, IB)/kerapatan, dan
menyebabkan terjadinya emisi formaldehida.
Selanjutnya, penggunaan arang aktif menurunkan
emisi formaldehida, memperbaiki kestabilan
dimensi, meningkatkan penyerapan air, dan
sedikit menurunkan sifat kekuatan.
Lebih lanjut atas dasar sifat MDF yang
dikehendaki konsumen (a.l. kadar air, penyerapan
air, pengembangan tebal, daya hantar panas,
emisi yang rendah; dan kerapatan, sifat kekuatan
(MOE, MOR, IB), ketahanan panas yang tinggi),
dapat ditentukan urutan kombinasi perlakuan
atau nilai mutu (Y-discr) mulai dari yang
terbaik hingga terendah dengan bantuan analisis
diskriminan (Anonim, 2007a). Dari analisis
tersebut, dapat dibentuk persamaan diskriminan
yaitu Y-discr = ∑ bi*Yi = +58,09141 Y1
(kerapatan) -54,42325 Y2 (kadar air) +24,56737
Y3 (MOE) +37,39214 Y4 (MOR) +33,99775 Y5
(IB) -1,62342 Y6 (penyerapan air) -32,67778
Y7 (pengembangan tabal) -45,97774 Y8 (daya
hantar panas) +100,52651 Y9 (ketahanan panas)
-101,53992 Y10 (emisi formaldehida) (Lampiran
1). Persamaan tersebut dianggap memadai karena
memiliki nilai koefisien determinasi kanonik
nyata (R2 = 0,952**). Selanjutnya, berdasarkan
koefisien persamaan tersebut (bi; angka mutlak),
maka peranan masing-masing sifat MDF (Yi)
tak sama terhadap nilai urutan mutu yaitu
Y10>Y9>Y1>Y2 >Y8>Y4>Y5>Y7>Y3>Y6.
Dari persamaan diskrimiman tersebut
diperoleh rincian kombinasi perlakuan yang
mengindikasikan bahwa serat pelepah nipah lebih
prospektif untuk MDF di mana pulp pelepah nipah
100% pada konsentrasi alkali 8-10%, memiliki
selang nilai urutan diskriminan (Y) 89.3-119.3
(6); disusul berturut-turut oleh campuran pulp
pelepah nipah (75%) dan pulp sabut kelapa (25%)
pada konsentrasi alkali 8-10%, memiliki selang
nilai Y 82.5-109.7; dari campuran pulp pelepah
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nipah (50%) + pulp sabut kelapa (50%), memiliki
selang Y 78.9-103.5 (sebagai nilai diskriminan
terendah) hanya pada konsentrasi alkali 10%.
Indikasi lebih berprospeknya serat pelepah
nipah tersebut (dibandingkan serat sabut kelapa)
menunjukkan bahwa aspek/karakteristik positif
serat pelepah nipah yang dikehendaki untuk
MDF (a.l. serat lebih panjang, daya tenun serat
lebih tinggi, kadar selulosa dan hemiselulosa
lebih tinggi, pemakaian alkali lebih rendah, pulp
nipah lebih mudah digiling, dan waktu giling pulp
lebih singkat) mendominir/mengalahkan aspek
negatifnya (a.l. dinding serat lebih tebal, diameter
lumen lebih kecil, kadar abu/silika tinggi, porsi
jaringan parenkim lebih tinggi, rendemen pulp
lebih rendah, pemakaian alkali pada pengolahan
pulp lebih tinggi, dan daya hantar panas MDF
lebih rendah) (Tabel 1, 2, dan 3)
Lebih lanjut, nilai diskriminan papan MDF
dengan perekat PF (101.3-118.3) ternyata tidak
jauh berbeda dengan nilai dengan perekat TF
tanpa arang aktif yaitu 103.5-121.8 (Tabel 5).
Ini pengindikasikan pula bahwa kemampuan TF
(perekat dari bahan terbarukan) untuk MDF bisa
menyamai PF (dari bahan tidak terbarukan).
Pada hasil percobaan MDF dengan perekat TF
menunjukkan sifat fisis/kekuatan yang lebih baik
dan emisi formaldehidanya jauh lebih rendah
dibandingkan hasil MDF dengan perekat UF
(Anggraini et al., 2013); dan lebih banyak yang
memenuhi persyaratan JIS dan ISO (Lampiran
1). Ini mengindikasikan lagi bahwa penggunakan
perekat TF yang berbasis polifenol di samping
dapat memperbaiki sifat fisik-mekanik MDF, juga
dapat menurunkan emisi formaldehida secara
efektif (Santoso, 2011). Rincian produk MDF
dengan sifat yang paling mendekati persyaratan
JIS dan ISO (Tabel 6) adalah dengan penggunaan
bahan serat nipah 100% pada konsentrasi alkali
8% dan dengan perekat PF dan TF (tanpa atau
dikombinasikan dengan arang aktif) dengan nilai
mutu diskriminan (Y) = 118.3-121.8. Meskipun
demikian sabut kelapa diharapkan tetap bisa
prospektif untuk MDF dengan mencampurnya
dengan serat nipah (keduanya berbentuk pulp)
pada proporsi 25%+75% dan 50%+50% dengan
nilai mutu diskriminan (Y) berturut-turut
(menggunakan perekat TF, tanpa arang aktif)
108.4-109.7 dan 103.5. Pada proporsi tersebut,
sifat produk MDFnya banyak mendekati
persyaratan JIS dan ISO (Lampiran 1). Untuk
yang tidak memenuhi syarat tersebut, diharapkan
dapat diperbaiki dengan antara lain dengan
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penambahan perekat TF yang lebih banyak, dan
penggunaan cross-linking agent (Santoso, 2011).
Pencermatan skala nano terhadap bahan serat
menunjukan bahwa kristalinitas pelepah nipah
lebih tinggi dibandingkan pada sabut kelapa (Tabel
4). Ini ikut menjelaskan lebih tingginya kadar
lignin dan lebih rendahnya kadar selulosa pada
sabut kelapa, dan menjelaskan pula lebih kakunya
serat sabut kelapa dan kadar airnya yang lebih
rendah. Lebih tingginya kristalinitas berperan
positif pada kekuatan individu serat pelepah nipah,
sehingga lebih memperkuat penjelasan antara lain
pulp pelepah nipah lebih mudah digiling (tidak
mudah rusak) dan sifat fisik-kekuatan MDF dari
pelepah nipah (kerapatan, MOR, MOE, dan IB)
yang lebih tinggi dibandingkan dari sabut kelapa
(Anonim, 2014).
PERCOBAAN PEMBUATAN HARDBOARD
A. Persiapan dan Metodologi
Pembuatan papan serat berkerapatan tinggi
(hardboard), menggunakan bahan serat: rumput
gelagah (RG), tandan kosong kelapa sawit
(TKKS), dan bambu (Anggraini et al., 2013a).
Contoh RG (Sacharum spontaneum) diambil
dari Jawa Tengah dan Jawa Timur; contoh
TKKS (Elaeis guineensis) dan bambu jenis
andong (Gigantochloa psedoarundinaceae) dari
Provinsi Banten dan Jawa Barat. Sama halnya
dengan MDF, sebelum pulping untuk hardboard,
bahan serat diperiksa sifat dasarnya (berat jenis/
kerapatan, komposisi kimia, dan dimensi serat/
nilai turunannya). Tahapan perlakuan terhadap
bahan serat sebelum dan pada saat pulping bahan
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serat secara individu (RG, TKKS, dan bambu)
juga sama seperti untuk MDF, yaitu menerapkan
proses semikimia soda panas terbuka. Di sini
konsentrasi alkali dibuat 2 variasi yaitu 9.0%
dan 10.5%, sedangkan kondisi tetap lainnya
sama seperti untuk MDF. Tahapan dan peralatan
yang digunakan sesudah cooking (pulping) juga
sama, yaitu hasil pulp digiling hingga mencapai
derajat kehalusan 600-700 ml CSF; demikian
pula aspek hasil pulping yang diamati. Disini
dihasilkan 3 macam yaitu pulp RG, pulp TKKS,
dan pulp bambu.
Sebelum dibentuk lembaran hardboard, ketiga
macam pulp tersebut (pulp RG, pulp TKKS,
dan pulp bambu) saling dicampur menjadi 7
macam proporsi (b/b) yaitu 100%+0%+0%,
0%+100%+0%, 0%+0%+100%, 50%+50%+0%,
50%+0%+50%,
0%+50%+50%,
dan
33.33%+33.33%+33.33%.
Masing-masing
proporsi tersebut secara terpisah diberi bahan
aditif (tawas/alum 3%, emulsi lilin 5%, dan
perekat TF 4%), dan disiapkan pula proporsi
serupa untuk kontrol (tanpa aditif). Pembentukan
hardboard (juga berukuran 30 cm x 30 cm x 1
cm, tetapi bertarget kerapatan 1 kg/cm2) dari
masing-masing proporsi (dengan dan tanpa
aditif) menggunakan cara basah pula. Tahapan
selanjutnya dan peralatan yang digunakan pada
saat dan sesudah harboard terbentuk juga sama
seperti untuk MDF (a.l. kempa dingin, perlakuan
panas, kempa panas, conditioning, dan uji sifat
fisik/kekuatan, tetapi tanpa emisi formaldehida)
juga menurut standar JIS dan ISO. Sebagai
tambahan atau pelengkap data/informasi hasil
uji konvensional, juga dilakukan pencermatan
dengan alat berskala nano (XRD).

Tabel 4. Kristalinitas Bahan Serat *)
No
1

2

*)

Macam bahan serat
Bentuk utuh
-Pelepah nipah
-Sabut kelapa
Bentuk serbuk
-Pelepah nipah
-Sabut kelapa

Kristalinitas
38.52
38.30
21.18

Nilai rata-rata
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B. Hasil dan Pembahasan
Mengenai hasil pemeriksaan sifat dasar bahan
serat (berat jenis/kerapatan, komposisi kimia,
dan dimensi serat/nilai turunannya) yaitu rumpur
gelagah (RG), TKKS, dan bambu untuk hardboard,
aspek yang dikehendaki (bernilai tinggi) atau tak
dikehendaki (bernilai rendah) (Tabel 5 dan 6) sama
halnya dengan sifat untuk MDF.
Hasil pulping bahan serat (Tabel 7)
menunjukkan bahwa pada konsentrasi alkali
baik 9.0% atau 10.5%, rendemen pulp tertinggi
adalah dari bambu, diikuti oleh TKKS, dan RG.
Diduga ini terjadi karena serat bambu memiliki
kadar lignin tertinggi (Tabel 5). Paling rendahnya

rendemen pulp dari RG, diduga karena tingginya
porsi bahan bukan serat yang diindikasikan
dengan tingginya kelarutan dalam alkohol
benzen, air dingin/panas, dan NaOH 1% (Tabel
5). Peningkatan konsentrasi alkali cenderung
menurunkan rendemen pulp, yang diduga terkait
dengan lebih banyaknya lignin terlarut secara
parsial (Smook, 2002).
Konsumsi alkali tertinggi adalah pada
pemasakan/pulping rumput gelagah, diikuti oleh
TKKS dan bambu. Fenomena ini terkait pula
dengan tingginya porsi bahan bukan serat pada
rumput tersebut; sedangkan pada bambu, porsi
bahan bukan seratnya paling rendah (Tabel 5).
Konsumsi alkali yang juga tinggi pada pulping

Tabel 5. Data Kadar Air, Berat Jenis, dan Komposisi Kimia Bahan Serat (Pelepah Nipah dan Sabut
Kelapa) *)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*)

Parameter sifat dasar
Kadar air (%)
Berat jenis/kerapatan (g/cm3)
Kadar abu (%)
Kadar silika (%)
Kadar lignin (%)
Kadar selulosa (%)
Kadar pentosan (%)
Kelarutan dalam alkohol benzene 1:2 (%)
Kelarutan dalam air dingin (%)
Kelarutan dalam air panas (%)
Kelarutan dalam NaOH 1% (%)

RG
10.17
0.512
4.37
0.992
20.71
40.83
22.44
5.35
6.88
8.92
19.90

TKKS
7.74
0.638
2.40
0.017
33.23
56.74
18.91
4.81
2.54
4.32
17.11

Bambu
12.14
0.340
12.19
0.081
21.90
36.02
19.92
8.49
12.54
15.12
18.10

Nilai rata-rata; RG = rumput gelagah; TKKS = tandan kodong kelapa sawit

Tabel 6. Data Dimensi Serat dan Nilai Turunannya untuk Pelepah Nipah dan Sabut Kelapa *)
No

*)

Parameter sifat dasar

A

Dimensi serat

1.
2.
3.
4.

Panjang serat (L), μm
Diameter Serat (d), μm
Diameter lumen (l), μm
Tebal Dinding Serat (w), μm

B

Nilai turunan dimensi serat

5.
6.
7.
8.
9.

Daya tenun serat (L/d)
Bilangan Muhlstep [100 x (d2-l2)/d2]*100],%
Koefisien Kelemasan Serat (l/d)
Bilangan Runkel (2w/l)
Kekakuan Serat (w/d)

TKKS

Bambu

RG

1285.15
21.64
14.45
3.60

3655.22
27.71
16.63
5.54

1518.88
19.52
12.93
3.29

59.07
56
0.66
0.51
0.17

121.28
63
0.60
0.71
0.20

82.26
57
0.65
0.54
0.17

Nilai rata-rata; RG = rumput gelagah; TKKS = tandan kodong kelapa sawit
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Tabel 7. Sifat Pengolahan Pulp Rumput Gelagah, TKKS, dan Bambu *)
No
1 Macam bahan serat
2 Konsentrasi alkali, %

Rincian terkait
TKKS
9.0
10.5

9.0

10.5

Rumput gelagah
9.0
10.5

Bambu

3 Sifat Pengolahan pulp:
-Rendemen pulp, %
-Konsumsi alkali, % 1)
-Konsumsi alkali, % 2)
-Derajat kehalusan pulp, ml CSF
-Waktu giling mencapai 650-700 ml
CSF, menit

75.26
8.94
99.33
735

65.55
9.53
90.76
725

76.98
7.95
88.33
735

78.87
8.98
85.52
725

60.53
8.92
99.11
735

61.49
10.06
95.80
705

65

60

74

70

70

65

Nilai rata-rata; TKKS = tandan kosong kelapa sawit; 1Berdasar berat serat kering oven; 2)Berdasar konsentrasi alkali
awal

*)

TKKS, berindikasi terdapatnya sisa minyak/
lemak didalamnya. Selanjutnya, peningkatan
konsentrasi
alkali
meningkatkan
pula
konsumsinya; dan ini sesuai dengan fenomena
kimia kinetis (Anggraeni et al., 2013).
Derajat kehalusan awal pulp (ml CSF) pada
konsentrasi alkali 9.0% terindikasi tidak saling
berbeda antara 3 macam bahan serat (TKKS,
bambu, dan rumput gelagah). Pada konsentrasi
10.5%, derajat kehalusan awal pulp terendah
adalah dari serat rumput gelagah; sedangkan
antara serat TKKS dan bambu, derajat kehalusan
pulpnya tak saling berbeda. Makin rendah
derajat kehalusan pulp, maka terindikasi tingkat
defiberisasi (pemisahan) serat semakin intensif.
Tingginya porsi bahan bukan serat pada rumput
gelagah (terindikasi bersifat hidrofilik) diduga
terkait dengan semakin mudahnya proses
defiberisasi serat pulpnya (Smook, 2002).
Lebih lanjut, peningkatan konsentrasi alkali
menurunkan derajat kehalusan pulp (lebih
memudahkan penggilingan); dan ini terkait
dengan semakin intensifnya proses delignifikasi
parsial (sifat lignin kurang hidrofilik).
Waktu giling mencapai 600-700 ml CSF
semakin
singkat
dengan
meningkatnya
konsentrasi alkali. Delignifikasi yang semakin
intensif, berakibat pula lebih banyak senyawa
pentosan yang terekspos pada permukaan serat;
dan pentosan banyak berperan sebagai pelumas
(lubricant) pada proses penggilingan pulp
(Smook, 2002). Serat pulp TKKS menunjukkan
waktu giling tersimgkat, dan diduga ini terkait
pula dengan kadar pentosannya yang paling
tinggi (Tabel 6). Selanjutnya, aspek yang
dikendaki/tak dikehendaki pada pulping bahan

serat untuk hardboard serupa dengan untuk
MDF (Anonim, 2014).
Hasil pencermatan data sifat fisik dan kekuatan
hardboard (Lampiran 2) menunjukkan fenomena
hampir serupa dengan pada MDF, terutama
peranan perekat TF (Lampiran 1). Hardboard
tersebut dibentuk dari kombinasi perlakuan/
faktor berupa konsentrasi alkali (dalam 2 taraf:
9.0% dan 10.5%); proporsi campuran: pulp
rumput gelagah + pulp TKKS + pulp bambu
(dalam 7 taraf; 100%+0%+0%, 0%+100%+0%,
0%+0%+100%, 50%+50%+0%, 50%+0+50%,
0%+50%+50%, dan 33.33%+33.33%+ 33.33%);
dan penggunaan aditif (2 taraf; kontrol/tanpa
aditif; dan dengan aditif (perekat TF (4%) +
emulsi lilin (5%) + tawas (3%)).
Lebih lanjut atas dasar sifat hardboard
yang dikehendaki konsumen (a.l. kadar air,
penyerapan air, pengembangan tebal, daya
hantar panas yang rendah; dan kerapatan, sifat
kekuatan (MOE, MOR, IB), dan ketahanan panas
tinggi); dan dari penerapan analisis diskriminan
tersebut, dapat diperoleh persamaan diskriminan
yaitu Y-discr =
∑ bi*Yi = +48.11241Y1
(kerapatan) -24.12352 Y2 (kadar air) +58.91632
Y3 (MOE) +67.21982 Y4 (MOR) +43.99751 Y5
(IB) -9.61326 Y6 (penyerapan air) -24.15673
Y7 (pengembangan tebal) -33.12543 Y8 (daya
hantar panas) +26.13452 Y9 (ketahanan panas);
); di mana nilai Yi juga merupakan nilai sifat
hardboard yang sudah dibakukan (standardized)
menjadi tanpa satuan (Lampiran 2). Nilai
mutu (Y diskr) yang terbesar dari persamaan
tersebut mengindikasikan kombinasi perlakuan
terbaik (paling prospektif); sebaliknya pada
nilai Y diskr terendah menunjukkan kombinasi
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perlakuan paling-tidak-prospektif. Persamaan
diskriminan tersebut dianggap memadai karena
memiliki nilai koefisien determinasi kanonik
nyata (R2 = 0.912**). Selanjutnya, berdasarkan
koefisien persamaan tersebut (bi; angka mutlak),
maka peranan masing-masing sifat hardboard
(Yi) tak sama terhadap nilai urutan mutu yaitu
Y4>Y3>Y1>Y5 >Y8>Y9>Y7>Y2>Y6.
Dari persamaan diskrimiman tersebut
diperoleh rincian kombinasi perlakuan (Lampiran
2) yang mengindikasikan bahwa untuk hardboard
yang dibentuk dari masing-masing individu serat
(bentuk pulp, 100%) ternyata rumput gelagah
paling berprospek, dengan nilai diskriminan
(Ydiskr = 93.2-143.1); disusul oleh pulp TKKS
(Ydiskr = 88.7-130.2) dan pulp bambu (Ydiskr =
80.4-121.9). Ini mengindikasikan bahwa aspek
positif sifat dasar dan sifat pengolahan pulp
rumput gelagah (antara lain kandungan ekstraktif
baik polar maupun kurang polar yang tinggi,
daya tenun serat tinggi, berat jenis rendah, dan
derajat kehalusan pulp awal rendah) mendominir/
mengalahkan aspek negatifnya (a.l. kadar air
tinggi, kadar selulosa rendah, konsumsi alkali
tinggi, dan rendemen pulp rendah) (Tabel 5, 6,
dan 7) Untuk TKKS, yang menempati urutan
kedua sesudah rumput gelagah, diduga aspek
negatifnya yang menonjol adalah masih tingginya
kandungan sisa minyak/lemak (diindikasikan
pada konsumsi alkalinya tinggi) dan selanjutnya
memperkuat dugaan berpengaruh negatif pada
sifat kekuatan hardboard. Untuk bambu dengan
urutan nilai diskriminan paling rendah, ini diduga
karena aspek negatifnya yang banyak berperan
seperti berat jenis, bilangan Runkel, dan koefisien
kekakuan serat yang tinggi; dan derajat kehalusan
pulp awal tinggi) (Tabel 5, 6, dan 7).
Untuk harboard yang dibentuk dari campuran
macam-macam bahan serat, urutan nilai
diskriminan tertinggi hingga terendah adalah dari
campuran 50% pulp rumput gelagah + 50% pulp
TKKS (Ydiskr = 91.51-136.91), 50% pulp rumput
gelagah + 50% pulp bambu (Ydiskr = 86.721132.506), campuran 33.33% pulp rumput gelagah
+33.33% pulp TKKS + 33.33% pulp bambu
(Ydiskr = 87.491-131.689), dan 50% pulp TKKS
+ 50% pulp bambu (Yidkr = 85.013-126.047).
Ternyata nilai diskrimina dengan urutan ke
satu, dua, dan tiga adalah yang melibatkan pulp
rumput gelagah; sedangkan nilai dengan urutan
terendah (ke empat) adalah yang tak melibatkan
pulp rumput gelagah, tetapi melibatkan pulp
bambu. Ini memperkuat indikasi telaahan urutan
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nilai diksriminan bahan serat secara individu,
di mana urutannya adalah pulp rumput gelagah,
pulp TKKS, dan pulp bambu.
Nilai
diskriminan
telaahan
pengaruh
konsentrasi alkali (Lampiran 2) menunjukkan
bahwa nilai diskriminan pada konsentrasi 10.5
% (Ydiskr = 109.2-143.1) ternyata lebih tinggi
dibandingkan nilai pada konsentrasi 9% (Ydiskr
= 80.4-119.2). Ini berindikasi bahwa aspek
positif akibat peningkatan konsentrasi alkali (a.l.
derajat kehalusan pulp awal lebih rendah, waktu
giling lebih singkat, dan kerapatan/sifat kekuatan
hardboard meningkat) mendominir aspek
negatifnya (a.l. konsumsi alkali lebih tinggi,
rendemen pulp lebih rendah, dan kestabilan
dimensi hardboard menurun) (Tabel 5, 6, dan 7;
dan Lampiran 2). Selanjutnya untuk penggunaan
aditif (perekat TF), ternyata nilai diskriminan
harboard dengan perekat TF (Ydiskr = 116.509143.1) lebih tinggi dibandingkan kontrol/tanpaperekat (Y diskr = 85.013-97.943). Ini dapat
dimaklumi karena penggunaan aditif memang
berperan positif terhadap sifat fisis/kekuatan
hardboard (a.l. kadar air dan penyerapan air turun,
dan kerapatan/kestabilan dimensi/sifat kekuatan
meningkat, meski ketahanan panas menurun).
Hasil analisis diskriminan secara menyeluruh
mengindikasikan kuat bahwa produk hardboad
yang paling banyak memenuhi persyaratan JIS
dan ISO (Tabel 10b) adalah yang dibentuk dari
100% rumput gelagah (bentuk pulp) dengan
penggunaan perekat TF pada konsentrasi alkali
9-10.5% (Ydiskr = 137.4-143.1). Meskipun
demikian, TKKS dan bambu (keduanya dalam
bentuk pulp) tetap bisa prospektif untuk
hardboard melalui pencampurannya dengan
pulp rumput gelagah pada proporsi berturutturut 50% pulp rumput gelagah + 50% pulp
TKKS (Ydiskr = 136.91); 50% pulp rumput
gelagah + 50% pulp bambu (Ydiskr = 132.506);
dan 33.33% pulp rumpu gelagah + 33.33%
pulp TKKS + 33.33% pulp bambu (Ydiskr =
131. 689), keseluruhannya dengan perekat TF
dan pada konsentrasi alkali 10.5%) (Tabel 8).
Supaya dapat lebih memenuhi syarat JIS dan ISO
(mencapai atau mendekati 100%), pada individu
serat pulp (rumput gelagah) atau proporsi
campurannya tersebut, disarankan antara lain
penggunaan cross-linking agent dan water
repellent (Santoso, 2011). Untuk memanfaatkan
serat pulp TKKS 100%, perlu kiranya digunakan
pemasakan serpih TKKS dengan konsentrasi
alkali >10.5%, guna lebih banyak melarutkan
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minyak/lemak yang terindikasi kuat bepengaruh
negatif terhadap sifat kekuatan produk hardboard
dan menimbulkan noda berwarna gelap pada
permukaannya. Diharapkan pula usaha tersebut
meningkatkan prospek pemanfaaatan serat TKKS
secara individu (100%) atau secara campurannya
dengan bahan serat lain (rumput gelagah dan
bambu) untuk hardboard.
Hasil analisis ini juga memberi petunjuk
guna menjaga atau memperbaiki mutu/kualitas
harboard hasil percobaan, perlu usaha yang
mengarah perbaikan sifatnya (Anonim, 2007a)
dengan urutan prioritas mula-mula MOR, diiikuti
oleh MOE, kerapatan, IB, daya hantar panas,
ketahanan panas, pengembangan tebal, kadar air,
dan akhirnya penyerapan air (Tabel 9).
Pencermatan skala nano (menggunakan alat
XRD) terhadap bahan serat menunjukan bahwa
kristalinitas rumut gelagah adalah urutan kedua
setelah bambu. (Tabel 8). Hal ini bereperan
positif terhadap kekuatan individu serat rumput
gelagah (Smook, 2002; Santoso, 2011), dan ikut
menjelaskan tingginya sifat kekuatan hardboard
yang dibentuk dari 100% pulp rumput gelagah atau
dari campuran bahan serat di mana pulp rumput
gelagah termasuk (Lampiran 2). Meskipun
kristalinitas serat bambu paling tinggi; diduga
tingginya kadar lignin, dinding serat yang tebal
dan koefisien kekakuan tinggi (keseluruhannya
mengakibatkan seratnya sukar menggepeng dan
kurang fleksibel) menyebabkan lebih rendahnya
sifat kekuatan hardboard yang dibentuk dari 100%
pulp bambu (Tabel 5, 6, 7). Paling rendahnya
kristalinitas TKKS (Tabel 8), dan adanya sisa
minyak/lemak juga berakibat lebih rendahnya
sifat kekuatan tersebut dibandingkan dari 100%
pulp rumput gelagah. Masih lebih tingginya
sifat kekuatan hardboard dari 100% pulp TKKS
dibandingkan dari 100% pulp bambu, diduga
terkait dengan lebih mudahnya digiling pup
TKKS tersebut untuk mencapai derajat kehalusan
600-700 ml CSF (Tabel 7).
Tabel 8. Kristalinitas Bahan Serat *)
No

*)

Macam bahan serat

Kristalinitas, %

1

Rumput gelagah

32.93

2

Tandan kosong kelapa sawit

27.44

3

Bambu

35.27

Nilai rata-rata

PEMBUATAN PAPAN SERAT DAN
KETERKAITAN ASPEK LINGKUNGAN
Pembuatan papan serat (MDF dan hardboard)
pada percobaan ini diawali dengan pulping
dengan proses semi-kimia soda panas terbuka,
dilanjutkan dengan pembentukan lembaran
cara basah. Bahan kimia pada proses tersebut
bersifat tunggal (NaOH), yang berfungsi hanya
melunakkan atau melarutkan lignin secara parsial
sehingga serat-serat yang saling berikatan satu
sama lainnya pada proses mekanis selanjutnya
(beating/refining) tercerai berai menjadi serat
terpisah (pulp). Pada lindi hitam (black liquor),
alkali tersebut (NaOH) sebagian berikatan
dengan lignin terlarut (sekitar 85-99% dari total
alkali, dalam bentuk Na-lignin) (Tabel 3 dan 7)
dan selebihnya (1-15%) sebagai alkali sisa. Guna
penghematan operasi pembuatan papan serat dan
kemungkinan kekhawatiran lingkungan, alkali
pada lindi hitam tersebut perlu didaur ulang.
Untuk daur ulang diperlukan tahapan
terutama dapur tanur (recovery furnace),
kaustisasi (caustization), dan kapur (CaCO3)
dan pembakarannya (Smook, 2002; Anonim,
2014). Pada recovery furnace, Na-lignin berubah
menjadi a.l. NaOH, Na2CO3, CO2, H2O, dan energi
panas (bisa dimanfaatkan untuk menghemat
pemakaian bahan bakar). Pada proses kaustisasi,
Na2CO3 melalui reaksinya dengan CaO (hasil
pembakaran kapur/CaCO3) dan H2O, dihasilkan
NaOH (bahan kimia utama pulping). Proses
daur ulang tersebut memerlukan bahan kimia dan
peralatan dengan biaya tidak sedikit sehingga
perlu dipertimbangkan.
Terdapat indikasi limbah lindi hitam proses
soda, sekiranya tidak didaur ulang, tidak
terlalu berbahaya atau tidak berdampak negatif
lingkungan, bahkan positif. Ini disebabkan
lindi hitam proses soda tidak mengandung
sulfur (S) yang bersifat racun dan korosif. Hasil
pencermatan dan eksperimen beberapa peneliti
berindikasikan kuat bahwa lignin pada lindi
hitam tersebut (melalui proses pengentalan,
evaporasi, isolasi, dan proses lain terkait) ikut
menyuburkan tanah bagi pertumbuhan tanaman
(a.l. padi dan tanman pertanian/perkebunan lain),
karena lignin tersebut bisa berperan sebagai
soil conditioner/soil amendment (Thompsen,
2012). Lignin hasil isolasi dari lindi hitam
setelah direaksikan dengan formaldehida juga
berprospek sebagai perekat terbarukan dengan
perfomans menyamai perfomans perekat PF
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(Santoso, 2011). Di samping itu lindi hitam hasil
pulping serat alternatif (bersifat monokotil) lebih
banyak mengandung unsur mineral (Hassan dan
El-Sayed, 2005) dibandingkan hasil pulping kayu
seperti Ca, K, P, Na, Mg, Mn, Si, dan Al; dan
beberapa dari unsur tersebut dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman.
Di samping pembentukan lembaran cara
basah, terdapat cara kering (Suchsland and
Woodson, 1986). Terdapat keunggulan cara basah
a.l. membutuhkan aditif lebih sedikit (khususnya
perekat) dengan mutu papan serat tetap
komparabel, intensitas polusi aliran (effluent)
lebih rendah, dan peralatan/biaya operasi yang
diperlukan lebih murah (Anonim, 2014). Cara
basah dan tanpa dilakukannya daur ulang bahan
kimia memungkinkan penerapan komersial
pembuatan MDF dan harboard ini lebih sesuai
untuk usaha kecil menengah (UKM).
KESIMPULAN DAN SARAN
Percobaan pembuatan papan serat (MDF dan
hardboard) berbahan baku serat alternatif (pelepah
nipah, sabut kelapa, rumput gelagah, TKKS, dan
bambu) dengan hasil prospektif diharapkan dapat
mengurangi ketergantungan pada bahan serat
konvensional (terutama kayu hutan alam). Hal
tersebut sekaligus bisa berperan pula mengurangi
kerusakan hutan. Hutan berperan positif sebagai
a.l. penyerap CO2 (rosot karbon), keseimbangan
ekosistem, keanekaragaman hayati, persediaan
air tanah, dan mitigasi bencana alam.
Pembuatan papan serat melibatkan dua
tahapan utama. Tahap pertama (proses pulping
untuk papan serat, tanpa sulfur) dengan proses
semikimia soda panas terbuka (non-sulfur)
dan tidak mendaur ulang sisa bahan kimia
diperkirakan tidak banyak berdampak negatif
terhadap lingkungan. Tahapan berikutnya yaitu
pembentukan lembaran papan serat dengan cara
basah (bukan cara kering) memerlukan lebih
sedikit bahan adtif dengan mutu papan serat
komparabel, intensitas polusi aliran lebih rendah,
dan biaya operasi lebih rendah. Ini memungkinkan
keseluruhan operasi pembuatan papan serat lebih
sesuai untuk usaha kecil menengah (UKM).
Secara
keseluruhan
mengurangi
ketergantungan pada serat konvensional dan
penerapan teknologi papan serat berindikasi
ramah lingkungan diharapkan ikut berperan pula
melestarikan sumber daya alam, dengan operasi
UKM berkelanjutan.
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STUDY ON PRIMARY FOOD PACKAGING PAPER CHARACTERISTICS
ABSTRACT
The usage of paper/paperboard as primary food packaging has been grew fast. As other food
packaging materials, paper/paperboard used for primary food packaging should meet the requirements,
which facilitate the run ability of papermaking process in paper industries, converting processes, as
well as for consumer’s health and safety and environmental concern. The health and safety aspect of
primary food packaging used in Indonesia recently are not fully guaranteed yet. Therefore, this review
is carried out to obtain the data and information which can be used in preparing the standard draft of
paper/paperboard for primary food packaging as well as the recommendations for its’ implementation.
Keywords: paper, paperboard, primary packaging, food, standard
ABSTRAK
Penggunaan kertas/karton sebagai pengemas primer produk makanan dan minuman telah
berkembang pesat. Sebagaimana bahan kemasan lainnya, kertas/karton yang digunakan untuk maksud
ini harus memenuhi persyaratan baik untuk kepentingan kelancaran proses produksi di industri kertas,
proses konverting di konverter, maupun kepentingan keamanan, kesehatan, dan kebersihan bagi
konsumen, serta lingkungan. Kemasan primer produk makanan yang beredar dan digunakan di Indonesia
saat ini masih belum sepenuhnya terjamin keamanannya.Untuk itulah kajian ini dilakukan, yaitu dalam
rangka mendapatkan data dan informasi guna penyusunan rancangan standar kertas kemasan makanan
serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam penetapan regulasi teknis penerapannya.
Kata kunci: kertas, karton, kemasan primer, makanan, standar
PENDAHULUAN
Suatu produk pangan, walaupun memiliki
citarasa, nilai gizi, atau pun sifat fungsional
yang bagus, tetap tidak cukup berarti jika
produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi.
Salah satu faktor yang terkait dengan keamanan
pangan adalah keamanan bahan kemasan pangan/
pembungkusan produk pangan (food grade)
(www.ik.pom.go.id).
Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan
untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan
baik yang bersentuhan langsung dengan pangan
maupun tidak.Kemasan pangan ditujukan untuk
memberi perlindungan pada pangan, misalnya
untuk
mencegah/mengurangi
kerusakan,
melindungi bahan yang ada di dalamnya dari
pencemaran serta gangguan fisik seperti permeasi

gas, kelembaban/uap air, gesekan, benturan dan
getaran, gangguan kimia seperti oksidasi dan
sinar ultra violet, juga gangguan biologik seperti
bakteri dan kapang. Dari segi promosi, kemasan
berfungsi sebagai daya tarik pembeli.Berdasarkan
eksistensinya, kemasan pangan dapat dibedakan
menjadi kemasan primer, sekunder dan tersier.
Yang paling penting diperhatikan adalah kemasan
pangan sebagai kemasan primer, karena kemasan
ini bersentuhan langsung dengan pangan,
sehingga memiliki potensi perpindahan (migrasi)
zat/komponen dari kemasan pangan ke dalam
pangan paling besar. Dalam proses pengolahan
pangan dapat terjadi perubahan-perubahan
fisik maupun kimiawi, baik yang dikehendaki
atau tidak dikehendaki. Setelah melalui proses
pengolahan tersebut, pangan tidak tetap stabil,
melainkan dapat terus mengalami perubahan,
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sehingga diperlukan pemilihan pengemasan
yang tepat agar masa simpan produk pangan
dapat ditingkatkan dengan nilai gizi masih dapat
dipertahankan (www.ik.pom.go.id).
Indonesia mengatur pengemasan pangan dalam
Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan
Kemasan Pangan nomor HK.03.1.23.07.11.6664
tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan
Pangan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan
bahwa kemasan pangan dapat dibuat dari
berbagai jenis bahan dasar dan bahan tambahan.
Bahan dasar kemasan pangan dapat berupa
plastik, logam/paduan logam, kertas/karton,
karet/elastomer, keramik, selofan dan kaca.
Bahan pengemas yang berasal kertas dan
sejenisnya sudah lama dikenal masyarakat,
termasuk kertas tisu, koran bekas, ataupun kertas
bekas lainnya yang telah diputihkan. Bahan dasar
kertas adalah serat selulosa yang setelah melalui
proses pada mesin kertas akan terbentuk jalinan
serat berupa lembaran. Komponen lain dalam
bahan baku pulp adalah hemiselulosa, fenil propan
terpolimerisasi sebagai lem untuk merekatkan
serat, minyak esensial, alkaloid, pigmen, mineral.
Pada pembuatan kertas terkadang digunakan klor
sebagai pemutih pulp yang digunakan sebagai
bahan baku kertas, bahan penguat, bahan darih
untuk memberi sifat anti air pada kertas, pewarna
dan pelapis. Bahan berbahaya yang ada dalam
kertas, yang dapat bermigrasi kedalam pangan
antara lain adalah tinta dan klor. Mengingat
penggunaan kemasan kertas dapat memberikan
ancaman bagi kesehatan, maka pemilihan bahan
pangan yang dikemas, dan penggunaan kertas
sebagai pengemas harus diperhatikan.Kertas
bertinta seharusnya tidak digunakan untuk
membungkus bahan pangan secara langsung.
Migrasi bahan kimia berbahaya dari kemasan
dapat mengakibatkan terjadinya keracunan
ataupun akumulasi bahan toksik (www.ik.pom.
go.id).
Salah satu bahaya penggunaan kertas bekas
sebagai pengemas pangan adalah adanya
kontaminasi mikroorganisme, sehingga dapat
merusak produk pangan dan menimbulkan
penyakit.Apabila kertas bekas yang mengandung
tinta digunakan untuk membungkus produk
pangan yang berminyak seperti gorengan, maka
minyak dalam keadaan panas dapat melarutkan
timbal (Pb) yang terkandung pada tinta dan
bermigrasi ke produk pangan.Mengkonsumsi
produk pangan yang terkontaminasi timbal
dapat membahayakan kesehatan. Kertas bekas
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yang diputihkan dengan cara menambahkan
klor (chlorine), bila terkena suhu tinggi akan
menghasilkan dioksin yaitu suatu senyawa racun
yang berbahaya bagi kesehatan karena bersifat
karsinogenik (menyebabkan kanker) (www.
ik.pom.go.id).
Saat ini penggunaan kertas sebagai bahan
pengemas pangan sudah sangat luas, baik
berupa kemasan primer, sekunder maupun
tersier.Kemasan primer adalah kemasan yang
bersentuhan langsung dengan produk yang
dikemas. Kemasan sekunder adalah kemasan
luar setelah produk dikemas menggunakan
kemasan primer; sedangkan kemasan tersier
adalah kemasan terluar setelah produk dikemas
dalam kemasan primer dan sekunder.Umumnya
kemasan tersier merupakan kemasan untuk
keperluan transportasi (http://id.wikipedia.org).
Khusus kemasan primer, beberapa jenis
kertas yang dapat digunakan adalah kertas kraft,
kertas tahan lemak (grease proof), kertas glasin
dan kertas lilin (waxed paper) atau kertas yang
dibuat dari modifikasi kertas-kertas ini. Selain itu
wadah kertas yang kaku terdapat dalam bentuk
karton, kotak, kaleng fiber, drum, cawan-cawan
yang tahan air, kemasan tetrahedral dan lainlain. Umumnya untuk keperluan ini digunakan
karton, kertas laminasi, corrugated board dan
atau berbagai jenis karton khusus. Wadah kertas
biasanya dilapisi dengan bahan-bahan lain seperti
plastik dan foil logam yang lebih bersifat protektif
(https://lordbroken.wordpress.com)
Di Indonesia produsen kertas glasin dan
kertas tahan lemak sebagai kertas dasar
kemasan untuk makanan cukup banyak, namun
ditemukan pula produk impor yang beredar di
pasar nasional terutama berasal dari Cina dan
India.Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk
kertas glasin sudah diterbitkan oleh BSN, namun
standar tersebut belum memuat persyaratan
penggunaanya sebagai kertas kemasan makanan.
Khususnya pada penggunaan sebagai kemasan
primer dimana kertas tersebut akan bersentuhan
langsung dengan produk makanan yang dikemas,
perlu dipertimbangkan faktor keamananannya
terhadap produk makanan yang dikemas. Untuk
itu kajian ini dilakukan dalam rangka mempelajari
karakteristik kertas yang berpengaruh terhadap
keamanan makanan yang dikemas.
Kertas kemasan makanan dibagi atas 2
kategori, yaitu jenis kertas lapisan tunggal dan
jenis komposit. Untuk kedua jenis kertas di atas
yang harus dilapisi terlebih dahulu dengan bahan
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lain tergolong dalam kategori komposit dimana
permukaan yang bersentuhan langsung dengan
makanan bukanlah permukaan kertas, melainkan
permukaan plastik atau aluminum foil. (http://
ocw.stikom.edu).
Yang tercakup dalam kajian ini adalah
hanya untuk jenis kertas kategori lapisan
tunggal yang permukaannya bersentuhan
langsung dengan makanan yang dikemas;
belum mempertimbangkan jenis kertas kemasan
makanan berbentuk komposit.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang dipergunakan untuk pelaksanaan
kegiatan kajian ini adalah sampel kertas dan karton
yang diperoleh dari industri kertas dan karton di
Indonesia yang umum digunakan sebagai kertas/
karton kemasan pangan. Seluruhnya berjumlah
14 (empat belas) sampel yang terdiri atas 10
(sepuluh) sampel pertama (butir a – d) merupakan
sampel kertas tipis dengan gramatur kurang dari
100 g/m2, sedangkan 4 (empat) sampel yg lainnya
(butir e) merupakan sampel karton dengan
gramatur lebih dari 300 g/m2.
1. 4 (empat) sampel kertas glassin; kode sampel
1a, 2a, 4 dan 5. Sampel 1a dan 2a berasal dari
restoran cepat saji di Indonesia yang biasa
digunakan sebagai pembungkus nasi dalam
keadaan panas.
2. 5 (lima) sampel kertas tahan lemak
(greaseproof paper) gramatur rendah; kode
sampel 1, 2, 3, 6 dan 7.
3. 2 (dua) sampel karton greaseproof; kode
sampel 9 dan 10.
4. 2 (satu) sampel MG (Machine Glazed) kraft;
kode sampel 8 dan 12.
5. 1 (satu) sampel karton dupleks; kode sampel 11.
Metode
Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untukmendapatkan
informasi tentang peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan standar/spesifikasi tentang
kertas kemasan pangan, baik di dalam negeri
maupun dari negara-negara lain. Selain itu, perlu
dipelajari pula jenis-jenis kertas/karton yang
lazim digunakan sebagai kemasan pangan serta
SNI yang tersedia untuk kertas tersebut.
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Survei Lapangan
Survei lapangan dilakukan guna mendapat
sampel produk kertas kemasan pangan untuk
diuji di laboratorium dan mendapatkan informasi
dari produsen kertas kemasan pangan, asosiasi,
lembaga litbang terkait serta konsumen kertas
kemasan pangan.
Pengujian Sampel Kertas/Karton
Pengujian dilakukan terhadap seluruh sampel
yang terkumpul dengan parameter sebagai
berikut :
1. Sifat fisik :
gramatur,
tebal,
kekasaran (Bendtsen), porositas (Bendtsen
dan Gurley), kilap, ketahanan tarik, ketahanan
retak, daya serap air (Cobb-60), ketahanan
minyak (castor oil).
2. Sifat K3L :
migrasi total (ekstrak
kloroform setelah kontak dengan aquabides
pada suhu 66oC selama 2 jam dan ekstrak
kloroform setelah kontak dengan n-heptana
pada suhu 38oC selama 20 menit); kandungan
dan migrasi logam berat (Pb, Cr, Cd, Hg).
Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data yang dilakukan untuk
mendapatkan gambaran tentang parameter yang
perlu dipersyaratkan serta persyaratan kualitas
yang akan diusulkan dalam Rancangan Standar
Nasional Indonesia kertas kemasan pangan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar Kertas Kemasan Pangan
Berdasarkan pengamatan pada berbagai
kemasan pangan yang menggunakan kertas
sebagai bahan bakunya terdapat beberapa jenis
kertas dan karton yang digunakan sebagai
kemasan pangan. Jenis kertas/karton tersebut
beserta spesifikasinya dalam SNI dapat dilihat
pada Tabel 1 dan 2.
Dari Tabel 1 terlihat bahwa kecuali kertas
MG, semua kertas dan karton yang digunakan
sebagai kemasan pangan primer dan sekunder
telah ditetapkan standar kualitasnya dalam SNI.
Beberapa diantaranya, seperti kertas dasar untuk
kertas bungkus berlaminasi plastik dan kantong
teh dari kertas kraft, harus dilapisi dengan
bahan/lembaran lainnya terlebih dahulu sebelum
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Tabel 1. Jenis Kertas/Karton Kemasan Pangan
No

Judul SNI

No SNI

Penggunaan

14-6519–2001

Kemasan primer; permukaan yang
bersentuhan dengan pangan dilapisi plastik

1

Kertas dasar untuk kertas
bungkus berlaminasi plastik

2
3

Kertas glasin
Karton dupleks

4

Kantong teh dari kertas kraft

5

Kertas salut

0154:2010

6

Karton salut

7723:2011

7

Kertas MG (Machine Glazed)

6021:2009
0123:2008
14-7038-2004

-

digunakan sebagai kemasan makanan. Pada Tabel
2 dapat dilihat persyaratan kualitas untuk jenis
kertas kemasan makanan yang ditetapkan dalam
SNI. Secara umum, terlihat bahwa parameter yang
dipersyaratkan baru mencakup sifat fisik lembaran
kertas; belum mengakomodir persyaratan yang
berkaitan dengan unsur keamanan, kesehatan dan
lingkungan. Persyaratan ini penting dalam rangka
perlindungan konsumen yang mengkonsumsi
makanan yang dikemas dalam kertas kemasan
tersebut.
Kertas yang digunakan sebagai kemasan
makanan seyogyanya tidak mengandung bahan
berbahaya, tidak terjadi migrasi baik dari kertas
kemasan ke makanan maupun sebaliknya.
Migrasi komponen berbahaya yang terkandung
dalam kertas kemasan ke dalam produk makanan
yang dikemas tentu saja sangat berbahaya bagi
konsumen. Sebaliknya migrasi dari produk
makanan yang dikemas ke dalam kertas
pengemas pada umumnya adalah kandungan
air atau minyak, dapat menyebabkan kertas
kemasan makanan kehilangan kekuatannya dan
mengalami sobek atau retak sehingga fungsi
kertas sebagai pengemas menjadi hilang dan
makanan yang dikemas menjadi tercemar (www.
shamba.worldpossible.org).
Dengan demikian SNI tersebut diatas tidak
dapat langsung diadopsi sebagai persyaratan
kertas kemasan makanan. Namun demikian SNI
tersebut dapat dijadikan acuan dalam perumusan
SNI kertas kemasan untuk makanan.
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Kemasan primer
Kemasan sekunder
Kemasan primer; bagian dalam yang
bersentuhan dengan produk teh dilapisi
aluminum foil
Kemasan sekunder; kemasan primer untuk
produk pangan kering atau dilapisi bahan
anti air/minyak
Kemasan sekunder; kemasan primer untuk
produk pangan kering atau dilapisi bahan
anti air/minyak
Kemasan primer

Sifat K3L Kertas Kemasan Pangan
Khusus untuk kertas yang digunakan
sebagai kemasan primer dimana kertas akan
bersentuhan langsung dengan pangan yang
dikemas, karakteristik kertas yang terkait dengan
aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan
lingkungan sangatlah penting. Beberapa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hal
tersebut dijelaskan dalam uraian berikut ini.
Peraturan Nasional
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor
HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang
Pengawasan Kemasan Pangan (BPOM, 2011)
mengatur tentang pengklasifikasian komponen
dalam bahan kemasan pangan yang dibagi atas :
1. Bahan yang dilarang
2. Bahan yang diijinkan
3. Bahan yang dinilai dulu keamanannya
sebelum digunakan
Lampiran 1 peraturan tersebut mengatur
tentang bahan-bahan yang dilarang digunakan
dalam kertas kemasan makanan; Lampiran 2
menjelaskan tentang bahan-bahan yang diijinkan;
serta ada pula daftar bahan yang harus dinilai
terlebih dahulu keamanannya sebelum digunakan
sebagai bahan aditif kertas kemasan makanan
(BPOM, 2011).
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Tabel 2. Persyaratan Mutu SNI Kertas Kemasan
Parameter
Gramatur, g/m2
pH
Derajat putih ISO, %
Cobb-60, g/m2
Kekasaran (PPS), µm
Pen.minyak IGT, 1000/mm
Ket.cabut IGT, Pm/s
Kilap 75o, %
Kekakuan AM, mNm
Internal Bond st. J/m
Tebal, mm

Kertas dasar
laminasi
plastik
70

Kertas glassin

Karton
dupleks

28-73

225-500

Kertas
kantong
teh
70-80

> 76
20-40

FS : < 27

7-15
> 300
> 44; 46; 50

Kertas
salut
70-180
7-9
> 80
< 35
<3
7-10
> 300
< 75

Karton salut
200-400
> 80
< 40
<3
7-15
> 300

68-350 gf.cm

1-10
> 120

2

0,11-0,142

0,28-0,63

> 700 kg/m

3

TEA tot 4lbr SM, J/m2

Porositas Gurley, s

A: < 7,5
B: > 1,7
A: > 15
B: > 19
AM: > 392
SM: > 416
mN
> 1000 ml/
menit

A: > 11
B: > 8
> 400

Kekasaran Bendtsen, ml/
menit
Kadarair, %

< 6,5; 7,5

Opasitas, %

< 30;43; 60;72

Kelicinan Bekk, s
Ket.tarik, kN/m
Ket.Sobek, mN

> 750 kg/m3

A: > 680
B: > 280

Regang AM, %
Index Tarik basah lbr
luarAM, Nm/g
Index Sobek AM, mNm2/g

0,12-0,14

< 13
< 1000

AM: >1,96
SM: >1,63
AM: > 392
SM: > 416

< 10

6-8

> 400
AM: > 1,64-5,43
SM: > 0,85-3,52

Dalam peraturan tersebut, persyaratan kertas/
karton kemasan pangan diatur pada Butir 2.4,
yang berisi ketentuan maksimal migrasi total
kandungan dalam kertas yang digunakan sebagai
kemasan makanan (Tabel 3).
Dalam peraturan tersebut diatur jugatentang
jenis produk pangan yang dikemas, yang dibagi
atas 9 kategori, yaitu Tipe I sampai dengan Tipe
IX (Tabel 4). Pelarut yang digunakan dalam
pelaksanaan pengujian parameter migrasi total
yang dipersyaratkan dalam peraturan tersebut
ditetapkan berdasarkan tipe pangan yang dikemas
serta penggunaan atau perlakuan yang akan
dialami kertas dalam proses pengemasan pangan
(BPOM, 2011).

Peraturan
Kepala
BPOM
RI
No.
HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 ini harus
dijadikan dasar pada menetapkan persyaratan
SNI kertas kemasan makanan, disamping
parameter lain yang perlu dipersyaratkan baik
yang berupa sifat fisik dan juga persyaratan lain
yang dianggap perlu melengkapi aturan tentang
kemasan makanan yang sudah ada.
Peraturan Luar Negeri
Hampir semua negara, terutama negara-negara
maju, memiliki aturan perundang-undangan
tentang kemasan pangan yang diberlakukan di
negaranya masing-masing. Beberapa diantaranya
Balai Besar Pulp dan Kertas
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Tabel 3. Persyaratan Kertas Kemasan Makanan
No.

Bahan Kontak Pangan

1

Komponen kertas dan
karton yang kontak dengan pangan berair dan
berlemak

Migrasi
total

Persyaratan
Parameter
Ekstrak larut kloroform (terkoreksi untuk lilin, petrolatum,
minyak mineral dan ekstrak seng
sebagai seng oleat) diekstraksi
dengan pelarut yang sesuai dengan tipe pangannya pada kondisi
yang disebut dalam Lampiran 2C
tabel 2.2.1 dan 2.2.2

Batas Maks.
0,078 mg/cm2

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Produk Pangan (BPOM, 2011)
Tipe
I
II
III
IV

Bahan Pangan dan Pangan Olahan
Tidak bersifat asam (pH < 5,0), produk-produk mengandung air, dapat mengandung
garam, gula, atau keduanya
Bersifat asam, produk-produk mengandung air, dapat mengandung garam atau gula
atau keduanya, termasuk mengandung emulsi minyak dalam air dengan kandungan
lemak rendah atau tinggi
Produk mengandung air, asam atau tidak asam, mengandung minyak atau lemak bebas
atau berlebih, dapat mengandung garam termasuk mengandung emulsi air dalam minyak dengan kandungan lemak rendah atau tinggi
Produk susu dan turunannya :
A. Emulsi air dalam minyak, kandungan lemak rendah atau tinggi

V
VI

B. Emulsi minyak dalam air, kandungan lemak rendah atau tinggi
Lemak dan mnyak mengandung sedikit air
Minuman :
A. Mengandung sampai 8% alkohol
B. Non-alkohol

VII

C. Mengandung lebih dari 8% alkohol
Produk roti selain yang disebut pada tipe pangan VIII dan IX :
A. Roti lembab dengan permukaan mengandung minyak atau lemak bebas

VIII
IX
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B. Roti lembab dengan permukaan tanpa mengandung minyak atau lemak bebas
Padat kering dengan permukaan tanpa mengandung minyak atau lemak bebas
Padat kering dengan permukaan mengandung minyak atau lemak bebas
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sangat berpengaruh terhadap perdagangan
produk kertas kemasan pangan dari Indonesia.
Beberapa peraturan tersebut dijelaskan dalam
uraian berikut ini.
1. Framework Regulation (EC) No 1935/2004
(https://www.fsai.ie)
Framework Regulation (EC) No. 1935/2004
of the European Parliament and of the Council
diterbitkan tanggal 27 Oktober 2004; mengatur
tentang “Materials and articles to come into
contact with food and repealing Directives
80/590/EEC and 89/109/EEC”; berisi tentang
pemberian kewenangan kepada komisi untuk
mengadopsi parameter khusus atas sekelompok
bahan, pengaturan peran EFSA (European Food
Safety Authority), penetapan prosedur otorisasi,
penetapan persyaratan labeling, penetapan
sistem ketertelusuran, deklarasi kesesuaian yang
diperlukan pada persyaratan khusus, persyaratan
prosedur safeguard, persyaratan inspeksi dan
pengendalian (https://www.fsai.ie).
Framework Regulation tersebut diterapkan
untuk bahan dan bahan/barangyang:
• Kontak dengan pangan
• Dalam prosesnya akan kontak dengan pangan
• Diharapkan akan kontak dengan pangan atau
memindahkan komponen yang dikandungnya
kedalam pangan
Terlihat bahwa, peraturan ini tidak hanya
mengatur kemasan pangannya saja, melainkan
termasuk fasilitas dalam setiap tahap proses
produksi yang akan kontak dengan produk
pangan, seperti perpipaan, mesin proses pangan,
konveyor, dan lain-lain.
2. Industry Guideline for the Compliance of
Paper & Board Materials and Articles for
Food Contact (Issue 1 March 2010) (CITPA,
2010)
Peraturan ini menetapkan persyaratan
tentang kandungan substansi yang cukup ketat
dalam kemasan pangan dari kertas dan karton.
Persyaratan tersebut mengatur batas maksimum
substansi dalam makanan serta yang teruji
dalam kertas kemasan. Kandungan substansi
yang dibatasi adalah logam berat (Cd, Pb, Hg),
pentaklorofenol (PCP), bahan antimikroba,
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Michler’s ketone, dietilamin benzofenon (DEPB),
pewarna azo, dyes and colorants, bahan pemutih
fluoresen (FWA), hidrokarbon aromatik polosiklik
(PAHs), dibutilftalat (DBP), di(2-etilheksil)ftalat
(DEHP), diisobutilftalat (DIBP), total DBP dan
DIBP, benzilbutilftalat (BBP), diisononilftalat
(DINP), diisodesilftalat (DIDP), benzofenon,
total benzofenon + hidroksi benzofenon +
4-metilbenzofenon, diisopropilnaftalen, serta
kandungan bisfenol A.
Kandungan substansi logam berat, dyes dan
colourants, bahan pemutih fluoresen (FWAs)
hanya diuji bagi kertas yang akan digunakan
untuk kemasan makanan dengan kandungan air
dan lemak tinggi.
3. EFSA - Paper and Cardboard Criteria
(DGCCRF, 2004).
Dalam ketentuan kemasan pangan yang
ditetapkan oleh EFSA (European Food Safety
Authority), persyaratan ditetapkan berdasarkan
tipe kontak kemasan pangan, yaitu kemasan yang
kontak dengan pangan kering, kemasan kontak
dengan pangan basah dan berlemak, kontak
dengan pangan dengan penyaringan panas, dan
kontak dengan pangan yang dimasak. Persyaratan
yang ditetapkan lebih ketat dibandingkan
dengan Peraturan Kepala BPOM RI No.
HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011. Persyaratan
ini diberlakukan untuk kemasan produk makanan
yang akan masuk ke negara-negara Eropa.
4. 21 CFR Ch. I (4-1-00 Edition) (https://www.
accessdata.fda.gov)
Peraturan ini mirip dengan Peraturan Kepala
BPOM RI No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun
2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan yang
juga menglasifikasikan kemasan makanan ke
dalam 9 tipe. Persyaratan kertas/karton kemasan
pangan yang ditetapkan juga sama, yaitu dalam
bentuk batasan migrasi total maksimal yaitu
sebesar 0,5 mg/inch2. Jika dikonversi, nilai
ini setara dengan batasan migrasi total yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala BPOM,
yaitu maksimal 0,078 mg/m2. Prosedur pengujian
dan simulan pangan yang diatur dalam ketentuan
ini sama dengan Peraturan Kepala BPOM. Dalam
peraturan ini dijelaskan dengan rinci prosedur
pengujian migrasi total yang dipersyaratkan.
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Hasil Uji Sampel Kertas
Uji Sifat Fisik
Hasil uji sifat fisik sampel kertas/karton kemas
yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 5 dan
6, sedangkan hasil uji parameter K3L disajikan
pada Tabel 7, 8 dan 9.
Dari hasil uji pada Tabel 5 dipilih beberapa
sifat fisik yang dapat diusulkan untuk persyaratan
kertas kemasan pangan, yaitu gramatur, tebal,
porositas, ketahanan terhadap penetrasi cairan
(Cobb-60) dan ketahanan tarik. Dari parameter
tersebut ditambahkan parameter densitas dan
indeks tarik yang merupakan hasil perhitungan
dari nilai parameter uji lainnya. Data tersebut
disajikan dalam Tabel 6.
Dari Tabel 6 terlihat bahwa kemasan pangan
dapat menggunakan kertas atau karton dengan
kisaran gramatur yang cukup luas, mulai dari
kertas tipis dengan gramatur 26 g/m2 sampai
dengan karton tebal bergramatur 350 g/m2. Dari
sampel yang diperoleh, jika dikelompokkan,
jenis kertas glassin dan kertas MG berada pada
kisaran gramatur 26 – 40 g/m2, kertas/karton
greaseproof 30 – 350 g/m2, dan karton dupleks
sekitar 350 g/m2.
Karena paramter tebal kertas sangat dipengaruhi
oleh gramatur kertas, maka akan lebih obyektif
jika pengaruh gramatur ini ditiadakan dengan
menghitung nilai densitas/ kepadatan kertas/karton
(dalam g/cm3) yang merupakan hasil pembagian
nilai gramatur (g/m2) dengan tebal kertas/karton
(mm). Dari data densitas terlihat bahwa nilainya
berkisar antara 600 – 1.046 g/cm3 dengan nilai
rata-rata 729,9 g/cm3.
Data hasil porositas sangat bervariasi mulai
dari 5 detik (sangat porous) sampai dengan di
atas 600.000 detik yang artinya sangat kedap
atau tidak porous. Secara teoritis, untuk jenis
kertas yang sama dengan bahan baku dan
gramatur yang sama, ketebalan yang semakin
rendah atau kepadatan yang semakin tinggi
berdampak pada menurunnya sifat porositas
kertas. Namun dikarenakan sampel yang diterima
berasal dari sumber yang berbeda, yang tentunya
menggunakan bahan baku dan diolah dalam
kondisi proses yang berbeda pula, maka kaidah
diatas tidak berlaku. Artinya kertas dengan
gramatur di bawah 50 g/m2 dengan kepadatan
yang hampir sama (sampel nomor 6 dan 12),
memiliki porositas yang jauh berbeda.
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Dalam hal penggunaan sebagai kertas
kemasan pangan, adanya porositas pada satu sisi
dibutuhkan untuk transportasi uap ketika pangan
dikemas dalam keadaan panas. Namun di sisi
lain adanya pori-pori pada kertas memungkinkan
transportasi oksigen dari luar ke produk makanan
yang dikemas yang dapat menyebabkan pangan
berlemak teroksidasi dan menjadi tengik. Untuk
persyaratan porositas pada kertas kemasan
pangan perlu dipertimbangkan dengan seksama
agar tujuan untuk menjaga keamanan pangan
dapat tercapai (www.shamba.worldpossible.
org).
Adanya kandungan air dalam pangan yang
dikemas merupakan penyebab utama rusaknya
kertas/karton kemasan apabila kandungan
air tersebut terserap ke dalam kertas/karton
kemasan. Hal ini disebabkan karena kekuatan
kertas/karton
pada
dasarnya
dibangun
berdasarkan adanya ikatan hidrogen antar serat,
sehingga adanya air dapat memutuskan ikatan
antar serat sehingga kertas/karton kehilangan
sifat kekuatannya (Gellerstedt dan Henriksson,
2009). Oleh karena itu, ketahanan kertas/karton
pengemas terhadap penetrasi cairan merupakan
faktor yang perlu diperhatikan. Hasil uji
ketahanan terhadap penetrasi cairan seluruh
sampel pada umumnya sudah cukup baik, yaitu
berkisar 0-23 g/m2.
Sebagaimana halnya tebal kertas, sifat
kekuatan kertas yang dalam hal ini adalah
ketahanan tarik, juga sangat dipengaruhi oleh
gramatur kertas/karton. Semakin tinggi gramatur
kertas/karton maka ketahanan tariknya semakin
tinggi pula (Gellerstedt dan Henriksson, 2009).
Untuk itu perlu dilakukan peniadaan pengaruh
gramatur, dengan menghitung indeks tarik
(dalam kNm/g) yang merupakan hasil pembagian
ketahanan tarik (kN/m) dengan gramatur (g/
m2). Untuk karton, nampaknya tidak relevan
menghitung indeks tariknya mengingat karton
lebih diutamakan sifat kekakuannya; bukan
ketahanan tariknya. Dari hasil perhitungan
untuk sampel kertas dengan gramatur 26 – 51
g/m2 diperoleh kisaran indeks tarik 0,05 – 0,09
kNm/g. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan
persyaratan SNI untuk kertas dasar untuk
laminasi plastik gramatur 70 g/m2 dengan indeks
tarik 0,028 kNm/g; dan hampir setara dengan
persyaratan SNI kertas glassin gramatur 28 – 73
g/m2 dengan indeks tarik berkisar 0,058 – 0,074
kNm/g.
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Tabel 6. Hasil Uji Sifat Fisik Berdasarkan Jenis Kertas/Karton
Gramatur

Tebal

Densitas

Porositas

Cobb-60

Ketahanan
Tarik

mm

g/cm3

detik

g/m2

kN/m

kNm/g

1a

29,1

0,0409

711,5

2a

40,9

0,0656

623,5

4

40,7

0,0389

1.046

452,1

23,1

3,43

Jenis Kertas/ No.
Sampel
g/m2

Kertas glassin

Kertas greaseproof

MG paper
Karton
dupleks

0,084

5

26,6

0,0281

946,6

5,5

17,4

1,9

0,071

1

40,9

0,0666

614,1

33,4

18,6

3,78

0,092

2

51,1

0,0792

645,2

43

18,7

4,14

0,081

3

31,8

0,0514

618,7

46,8

2,6

0,082

6

41,3

0,0563

733,6

279,8

16,7

2,94

0,071

7

41,1

0,0503

817,1

580,6

15,1

3,16

0,077

9

352,6

0,5781

606,9

5.232

13

>13,3

10

339,5

0,5657

600,1

9.977

23,3

>13,3

8

32,1

0,0481

667,3

35,1

18,2

1,64

12

40,2

0,0511

786,7

627.806

0,4

11

350,9

0,4378

801,5

32.782

18

Uji Sifat K3L
Pengujian sifat K3L yang dilakukan pada
sampel kertas/karton kemasan adalah migrasi
total, serta kadar dan migrasi logam berat, yaitu
Pb, Cd, Cr, dan Hg. Hasil uji migrasi total serta
kadar dan migrasi logam berat dapat dilihat pada
Tabel 7, 8 dan 9.
Uji
migrasi
total
yang
dilakukan
o
menggunakan pelarut air pada suhu 66 C selama
2 jam dan pelarut n-heptana pada suhu 38oC
selama 30 menit. Ekstraksi dilakukan dalam
pelarut kloroform. Penggunaan pelarut, kondisi
suhu dan waktu uji migrasi didasarkan pada
perlakuan yang akan dialami kertas pada proses
pengemasan makanan serta tipe pangan yang
dikemas. Untuk nilai migrasi total pada Tabel
7, pengujian dilaksanakan untuk kategori kertas
kemasan dengan tipe pangan II, III, IV-A, IVB, V, VI-B, VII-A, VII-B, dan IX, pada kondisi
penggunaan pengisian panas atau pasteurisasi
dibawah 60oC. Secara keseluruhan, nilai migrasi
total sampel yang diuji telah memenuhi peraturan
Kepala BPOM tentang kemasan pangan, yaitu di
bawah batas maksimal 0,078 mg/cm2.
Sampel nomor 2, 3, 5 dan 6 tidak diuji, dengan
rincian sebagai berikut: sampel nomor 2, 3 dan
6 adalah sampel kertas greaseproof, sedangkan
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0,051

>13,3

sampel nomor 5 adalah kertas glassin. Mengingat
jenis-jenis kertas ini memang merupakan jenis
kertas yang digunakan untuk kemasan makanan,
diperkirakan migrasi totalnya juga rendah,
memenuhi batas maksimal yang ditetapkan
dalam Peraturan Kepala BPOM. Bahkan sampel
nomor 12 yang merupakan sampel karton dupleks
dengan gramatur cukup tinggi (300 g/m2) juga
memenuhi ketentuan Peraturan Kepala BPOM.
Karton dupleks merupakan jenis karton yang
sebagian besar atau seluruh seratnya berasal dari
hasil daur ulang kertas bekas.
Dalam uji migrasi, bagian yang berperan
adalah permukaan kertas yang bersentuhan
secara langsung dengan produk makanan.
Untuk itu perlakuan terhadap permukaan
kertas yang akan bersentuhan dengan produk
makanan yang dikemas harus disesuaikan
dengan karakteristik makanan yang dikemas
serta perlakuan pengemasan yang akan dialami
oleh kertas tersebut ((BPOM, 2011). Perlakuan
ini dapat dilaksanakan pada proses pembuatan
kertas sehingga permukaan kertas yang
bersentuhan dengan produk makanan tidak
dimungkinkan bermigrasi kedalam produk
makanan yang dikemas; atau kalaupun ada
jumlahnya tidak melebihi batas maksimal yang
diperkenankan.
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Tabel 7. Hasil Uji Migrasi Total

Kode
Sampel

Satuan

1a
2a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

mg/cm
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2
mg/cm2

Ekstrak kloroform setelah
kontak dengan aquabides pada
suhu 66°C selama 2 jam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

Ekstrak kloroform setelah
kontak dengan n-heptana
pada suhu 38°C selama
30 menit
0
0
0,006
0,003
0,0004
0,001
0,005
0,002
0,024
0

Syarat mutu BPOM

< 0,078mg/cm2

Tabel 8. Hasil Uji Kadar Logam Berat
Kode Sampel

Pb (mg/kg)

Kadar logam
Cd (mg/kg)

Cr (mg/kg)

Batas maksimum*)
Logam terekstraksi air

1a

Pb ≤ 3 mg/kg kertas

2a

Cd ≤ 0,5 mg/kg kertas

1
2
3

8,3513
5,5385
7,6347

0,3921
0,2600
0,3584

0,9802
0,6501
0,8961

4
5
6
7
8
9
10
11
12

9,2112
9,1886
9,0159
9,3392
9,3249
6,1668
6,0119
5,7653
7,2091

0,4325
0,4314
0,4233
0,4385
0,4378
0,2895
0,2822
0,2707
0,3385

1,0811
1,0785
1,0582
1,0962
1,0945
0,7238
0,7056
2,0686
0,8461

Cr ≤ 0,25 mg/kg kertas
Hg ≤ 0,3 mg/kg kertas
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Tabel 9. Hasil Uji Migrasi Logam Berat
Kode
Sampel

Kadar logam
Pb(mg/kg)

Cd (mg/kg)

Cr (mg/kg)

Hg (mg/kg)

Logam terekstraksi air

6

ND

ND

ND

ND

Pb ≤ 3 mg/kg kertas

7

ND

ND

ND

ND

Cd ≤ 0,5 mg/kg kertas

8

ND

ND

ND

ND

10

ND

ND

ND

ND

Dari Tabel 8 terlihat bahwa kadar logam berat
yang teruji seluruhnya lebih tinggi dibandingkan
dengan batas maksimum yang diperkenankan
oleh EFSA (European Food Safety Authority)
untuk kertas/karton kemasan makanan. Hal ini
dikarenakan pada uji yang dilakukan, sampel
kertas/karton didestruksi dalam campuran asam
nitrat dan asam sulfat sehingga kandungan
logam berat yang ada dalam sampel seluruhnya
terekstraksi dan menyebabkan tingginya kadar
logam yang terbaca oleh alat. Pada regulasi
EFSA, batas maksimal nilai kadar logam yang
ditetapkan adalah yang terekstraksi oleh air. Oleh
karenanya hasil uji sampel yang telah dilakukan
tidak dapat dibandingkan dengan batas maksimal
yang ditetapkan oleh EFSA. Untuk mendapatkan
data migrasi logam, selanjutnya diambil beberapa
sampel uji untuk diuji di Laboratorium di luar
Laboratorium Uji BBPK. Sampel tersebut adalah
dengan kode 6, 7, 8 dan 10. Hasil uji tersebut
disajikan dalam Tabel 9.
Dari Tabel 9 terlihat bahwa migrasi logam
berat Pb, Cd, Cr, dan Hg seluruhnya dibawah
batas deteksi. Hal ini bisa berarti bahwa tidak
ada migrasi logam berat dari sampel kertas/
karton yang diuji, atau metode pengujian yang
digunakan tidak mampu mendeteksi kadar
migrasi logam dari sampel yang diuji. Untuk itu
masih perlu dilakukan pengujian dengan metode
yang tepat.
KESIMPULAN
Indonesia telah memiliki aturan tentang
kertas kemasan makanan yaitu Peraturan
Kepala Badan Pengawasan Obat dan
Makanan
Republilk
Indonesia
Nomor
HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang
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Batas maksimum
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Cr ≤ 0,25 mg/kg kertas
Hg ≤ 0,3 mg/kg kertas

Pengawasan
Kemasan
Pangan.Guna
memberikan perlindungan yang lebih baik
kepada konsumen serta produsen dalam negeri,
direncanakan pemberlakuan SNI wajib atau
regulasi teknis untuk kertas kemasan makanan.
Saat ini cukup banyak jenis kertas dan karton
yang digunakan sebagai kemasan makanan
berupa lapisan tunggal dan berupa komposit.
Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk dapat
memenuhi fungsinya dengan baik, kertas kemasan
pangan harus memiliki sifat fisik yang cukup baik
serta sifat yang mendukung aspek keamanan,
kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L).
Persyaratan sifat fisik yang disarankan
untuk kertas/karton kemasan makanan adalah
garamatur, densitas, porositas, daya serap air
(Cobb-60) sertasifat ketahanan tarik untuk kertas
atau kekakuan untuk jenis karton. Sedangkan
untuk persyaratan yang terkait dengan aspekK3L
yang diusulkan adalah migrasi total dan migrasi
logam berat. Sifat lain yang dianggap perlu akan
dipertimbangkan lebih lanjut pada saat perumusan
Rancangan SNI kertas kemasan makanan.
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KAJIAN KERTAS KRAFT UNTUK KANTONG SEMEN SEBAGAI
ACUAN PEMBERLAKUAN REGULASI TEKNIS DALAM
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Rina Masriani 1, Taufan Hidayat, Nina Elyani, Lies Indriati
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
1
rina.masriani@gmail.com

STUDY ON KRAFT SACK PAPER AS A REFERENCE
FOR THE IMPLEMENTATION OF TECHNICAL REGULATIONS
TO FACE THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
ABSTRACT
SNI as reinforcing the competitiveness of nations is one of the strategies to face the Asean
Economic Community (AEC). One goal is the implementation of technical regulations as a barrier to
imported products. In the case of paper products, kraft sack paper is an import paper. The production of
kraft sack paper in Indonesia during the year 2010 was 0.09 million tons, while consumption 0.2 million
tons. Kraft sack paper is kraft paper used for packing cement; the paper was made from kraft pulp.
There are 2 types of cement bags, the cement bags are made entirely of paper and cement bags made of
paper laminated woven plastic. The problem, until now, there has not been a paper mill in Indonesia that
produces cement bags made entirely of paper. There is only one paper mill in Indonesia that produce
paper laminated plastic woven. This study was made as a reference for the import barrier kraft sack
paper if the product will apply by technical regulations
Keywords: kraft sack paper, barrier, technical regulation, paper laminated woven plastic
ABSTRAK
SNI sebagai penguat daya saing bangsa merupakan salah satu strategi dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satu tujuan pemberlakuan regulasi teknis adalah sebagai
pembatas untuk produk-produk impor. Dalam hal produk kertas, kertas kraft untuk kantong semen
merupakan jenis kertas yang sampai saat ini pemenuhan untuk kebutuhan dalam negeri masih melalui
impor. Produksi kraft sack paper atau kertas kraft untuk kantong semen Indonesia tahun 2010 sebanyak
0,09 juta ton, sementara konsumsi sebesar 0,2 juta ton. Kertas kraft untuk kantong semen adalah kertas
kraft yang digunakan untuk mengemas semen, kertasnya dibuat dari pulp hasil proses kraft. Ada 2
jenis kantong semen, yaitu kantong semen yang seluruhnya terbuat dari kertas dan kantong semen yang
terbuat dari kertas berlaminasi anyaman plastik (woven). Permasalahannya, sampai saat ini, belum ada
pabrik kertas di Indonesia yang memproduksi kertas kraft kantong semen yang seluruhnya terbuat dari
kertas. Baru ada satu pabrik kertas di Indonesia yang memproduksi kertas berlaminasi anyaman plastik
(woven). Kajian ini dibuat sebagai bahan acuan untuk pembatas impor kraft sack paper jika pada produk
ini akan diberlakukan regulasi teknis.
Kata kunci: kertas kraft untuk kantong semen, pembatas, regulasi teknis, kertas berlaminasi anyaman plastik
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PENDAHULUAN
Peningkatan daya saing industri untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan dilakukan
melalui tiga pilar: Metrologi, Standardisasi, dan
Penilaian Kesesuaian. Standardisasi Nasional
bertujuan untuk meningkatkan perlindungan
kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja
dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan,
keamanan, kesehatan maupun kelestarian
fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran
perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha
yang sehat dalam perdagangan (PP 102/2000:
Standardisasi Nasional).
Standardisasi
Industri
diselenggarakan
dalam wujud: SNI; spesifikasi teknis; dan/atau
pedoman tata cara. Penetapan pemberlakuan
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata
cara secara wajib yang berada dalam wewenang
Kementerian Perindustrian diatur dalam
Permenperin Nomor 86/M-IND/PER/9/2009
Pasal 4 ayat 2. Sampai bulan Mei 2014,
Kementerian Perindustrian sebagai Regulator
telah merencanakan 79 SNI sebagai Program
Nasional Regulasi Teknis. Pemberlakuan regulasi
teknis merupakan tonggak awal pada Strategi
Standardisasi Nasional 2015-2025, dengan
tujuan akhir mendukung daya saing dan kualitas
hidup bangsa Indonesia. SNI sebagai penguat
daya saing bangsa merupakan salah satu strategi
dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) 2015. Pada masa ini perlu dilakukan
harmonisasi standar, saling pengakuan hasil
penilaian kesesuaian serta harmonisasi regulasi.
Salah satu tujuan pemberlakuan regulasi
teknis adalah sebagai pembatas untuk produkproduk impor. Dalam hal produk kertas, kertas
kraft untuk kantong semen merupakan jenis
kertas yang sampai saat ini pemenuhan untuk
kebutuhan dalam negeri masih melalui impor.
Berdasarkan Directory Indonesian Pulp and Paper
Industry (2011), produksi kraft sack paper atau
kertas kraft untuk kantong semen Indonesia tahun
2010 sebanyak 0,09 juta ton, sementara konsumsi
sebesar 0,2 juta ton. Impor kertas jenis ini masih
cukup besar, karena bahan bakunya tidak tersedia
di Indonesia. Secara keseluruhan, Industri kertas
di Indonesia cukup menjanjikan. Produksi kertas
Indonesia peringkat 6 di dunia, dengan kapasitas
produksi 13 juta ton per tahun, yang dihasilkan
oleh 79 pabrik kertas. Sebanyak 40% diekspor
dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam
negeri (Indonesian Pulp and Paper Association,
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2013). Impor kertas Indonesia adalah untuk jenis
kertas khusus dan kraft sack paper.
Menurut SNI 0498:2010 Kertas kraft untuk
kantong semen yang sedang dalam tahap revisi
menjadi SNI Kertas kemas Bagian 2: Kertas kraft
untuk kantong semen, kertas kraft untuk kantong
semen adalah kertas kraft yang digunakan untuk
mengemas semen. Kertas kraft merupakan kertas
yang dibuat khusus dari pulp kraft, pulp yang
dibuat khusus dengan proses kraft. Pada SNI
0498:2010 yang sedang direvisi dijelaskan bahwa
ada 2 jenis kantong semen, yaitu kantong semen
yang seluruhnya terbuat dari kertas dan kantong
semen yang terbuat dari kertas berlaminasi
anyaman plastik (woven).
Permasalahannya, sampai saat ini, belum ada
pabrik kertas di Indonesia yang memproduksi
kertas kraft kantong semen yang seluruhnya
terbuat dari kertas. Baru ada satu pabrik
kertas di Indonesia yang memproduksi kertas
berlaminasi anyaman plastik (woven). Kajian
ini dibuat sebagai bahan acuan untuk pembatas
impor kraft sack paper jika untuk produk ini
akan diberlakukan regulasi teknis dalam rangka
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
KAJIAN PERSYARATAN MUTU KERTAS
KRAFT UNTUK KANTONG SEMEN
Menurut Tillmann (2006), kertas kraft untuk
kantong semen memiliki gramatur 60–115 g/
m2, bleached dan unbleached, termasuk kertas
dasar kantong asphalt yang digunakan untuk
memproduksi asphalt paper. Gramatur adalah
massa dari satuan luas tertentu dari kertas atau
karton yang ditetapkan melalui cara uji yang
spesifik. Gramatur dinyatakan dalam gram per
meter persegi. Pengujian gramatur dilakukan
berdasarkan SNI ISO 536, Kertas dan karton Cara uji gramatur. Di Indonesia, kertas kantong
semen yang banyak digunakan memiliki gramatur
70–90 g/m2, seperti diperlihatkan pada Tabel 1.
Kertas kraft untuk kantong semen extensible
(Clupak) memiliki elongasi yang lebih tinggi
pada arah longitudinal (> 6%) dibandingkan
kertas kraft untuk kantong semen reguler. Jadi,
berdasarkan perbandingan nilai daya regang arah
mesin (AM) dan silang mesin (SM), kertas kraft
untuk kantong semen diklasifikasikan menjadi
Extensible dan Reguler
Kertas kraft untuk kantong semen adalah
kertas kraft yang digunakan untuk mengemas
semen, kertasnya dibuat dari pulp hasil proses
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kraft. Ada 2 jenis kantong semen, yaitu kantong
semen yang seluruhnya terbuat dari kertas
dan kantong semen yang terbuat dari kertas
berlaminasi anyaman plastik (woven). Menurut
Tillmann (2006), secondary kraft sack paper
(70–350 g/m2) dibuat sedikitnya dari 50% serat
virgin unbleached kraft. Kertas ini juga dapat
digunakan sebagai kertas dasar untuk kertas salut
plastik (45–350 g/m2).
Menurut Dina dkk. (1999), sesuai dengan
penggunaannya, kertas kraft untuk kantong
semen akan mengalami gaya tekanan sejak
proses pengantongan, proses pemuatan semen
sampai dengan proses transportasi. Jadi, kertas
ini harus mampu menahan gaya tekanan yang
diterima baik dari semen yang dikemasnya
maupun gaya tekanan dari luar. Parameter
sifat fisik yang berkorelasi dengan kertas kraft
untuk kantong semen sehubungan dengan
kepentingan tersebut adalah daya serap energi
(TEA) yang diwakili oleh ketahanan tarik dan
daya regang, ketahanan sobek dan porositas.
Sebagai pengemas semen, kekuatan kertas
kraft untuk kantong semen dibuat dengan cara
menggunakan lebih dari satu lapis kertas yang
dikenal dengan istilah multiwall paper (MWP).

SNI Kertas kemas Bagian 2: Kertas kraft untuk
kantong semen merupakan standar baru sebagai
pengganti SNI 0498:2010 Kertas kraft untuk
kantong semen. Salah satu hal yang mendorong
digantinya SNI 0498:2010 adalah pada
persyaratan mutu gramatur yang diperlihatkan
pada Tabel 2.
Pada SNI 0498:2010 parameter gramatur yang
dipersyaratkan adalah gramatur 70, 75, 80, dan
90 g/m2 dengan toleransi gramatur sesuai SNI
0440 (±4%). Dengan menggunakan persyaratan
tersebut maka pada Tabel 2 bagian atas terlihat
bahwa terjadi tumpang tindih untuk gramatur
72 dan 73 yang dapat masuk ke kelas gramatur
70 atau 75 serta gramatur 77 dan 78 yang dapat
masuk ke kelas gramatur 75 atau 80. Selain itu
untuk gramatur 84 dan 85 tidak terakomodasi
oleh persyaratan ini (tidak masuk dalam kelas 80
maupun 90), padahal Kertas kraft kantong semen
gramatur 85 cukup banyak terdapat di pasaran.
Tabel 2 bagian bawah memperlihatkan usulan
baru persyaratan mutu gramatur, pada usulan baru
ini toleransi gramatur ±2% dengan penambahan
kelas baru untuk gramatur 85.
Kajian persyaratan mutu yang kedua kertas
kraft untuk kantong semen yaitu ketahanan sobek,

Tabel 1. Usulan Persyaratan Mutu Kertas Kraft untuk Kantong Semen pada RSNI Kertas Kemas Bagian 2: Kertas Kraft untuk Kantong Semen
No

Parameter

Satuan

1

Gramatur
Ketahanan
sobek, min.,
AM
SM
Daya
regang, min.
AM
SM
TEA , min.
AM
SM
Daya serap
air (Cobb60)
Daya
tembus
udara
(Gurley)

g/m²

70

mN
mN

912
1015

2

3

4
5
6
7

Kadar air

Extensible
75
80
85
1030
1123

%
%
J/m²
J/m²

1123
1226

1184
1394

Persyaratan mutu
90

70

75

Reguler
80

85

90

1324
1422

814
893

893
971

971
1050

1042
1123

1113
1197

2,2
5,8

2,3
6,0

2,4
6,5

2,4
6,6

2,5
6,8

112
147

120
157

128
168

136
178

144
189

6,2
6,0
142
112

154
136

156
161

g/m²
s/100
mL
%

172
179

232
202

maks. 30
maks. 20

maks. 30
6-8

CATATAN 1 Toleransi gramatur ±2 g/m²
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Satuan

67

68

70

70

70

72

73

70
75

72 73

77

78

80
83

SNI 0498:2010
Toleransi gramatur sesuai SNI 0440 (±4%)
Extensible dan Reguler

75

75

75

75
80

77

78

80

82

USULAN BARU
Toleransi gramatur ±2
Extensible dan Reguler
80

83

85

87

88

90

90

90

92

94

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

86

Tabel 2. Perbandingan Persyaratan Mutu Parameter Gramatur pada SNI 0498:2010 dan RSNI Kertas Kemas - Bagian 2: Kertas Kraft untuk Kantong Semen

Parameter Uji

2

g/m

Satuan

Gramatur

Parameter Uji

g/m

2

Gramatur
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merupakan gaya dalam miliNewton (mN) yang
diperlukan untuk menyobek kertas pada kondisi
standar. Seperti telah dikemukakan sebelumnya,
kertas kraft untuk kantong semen harus mampu
menahan gaya tekanan yang diterima baik
dari semen yang dikemasnya maupun gaya
tekanan dari luar, karena itu kertas ini dibuat
dari pulp kraft belum putih kayujarum (Needle
Unbleached Kraft Pulp atau NUKP). Ciri khas
NUKP adalah seratnya termasuk serat panjang
karena itu memiliki ketahanan sobek yang tinggi.
Nilai ketahanan sobek selain dipengaruhi oleh
panjang serat juga oleh penggilingan bahan baku.
Untuk mendapatkan nilai ketahanan sobek yang
tinggi dan memenuhi persyaratan mutu RSNI
ini, penggilingan sebaiknya dilakukan sampai
mencapai angka freeness 400 mL CSF. Pengujian
ketahanan sobek dilakukan berdasarkan SNI
0436, Kertas - Cara uji ketahanan sobek - Metode
Elmendorf. Kajian persyaratan mutu tersebut
disusun berdasarkan data hasil pengujian sampel
yang ada di pasaran seperti diperlihatkan pada
Tabel 3 sampai dengan Tabel 7.
Kertas kraft untuk kantong semen gramatur 70
g/m2 jarang terdapat di pasaran Indonesia, pada
penggunaannya sebagai kantong semen, kertas
ini biasanya digunakan beberapa lapis (ply).
Pada Tabel 4, hasil pengujian kertas kraft untuk

kantong semen gramatur 75 g/m2 contoh kode Br
dan Cr (AM dan SM) diberi tanda kuning untuk
parameter uji ketahanan sobek, artinya contoh
tersebut memiliki ketahanan sobek di bawah
persyaratan mutu SNI. Persyaratan mutu untuk
ketahanan sobek ditetapkan minimal 893 mN
(AM) dan minimal 971 mN (SM) karena kertas
ini digunakan sebagai kantong untuk bahan
dengan berat jenis tinggi yaitu semen, sehingga
harus memiliki kekuatan sobek yang tinggi.
Semen adalah bahan yang dapat menjadi sumber
pencemaran udara jika tercecer. Debu semen
termasuk partikel debu kasar (coarse particle),
jika diameternya > 10 mikron. Nilai Ambang
Batas (NAB) untuk partikel debu yang ditetapkan
berdasarkan Pedoman Penetapan Baku Mutu
Lingkungan, Surat Keputusan Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor:
Kep.02/MenKLH/1988 Tanggal: 19 Januari
1988, Jakarta 1988 yaitu 0,260 mg/m3. Menurut
Agusnar (2007), Level Toleransi untuk partikel
polutan udara adalah 375 μg/m3, toksisitas relatif
106,7.
Semen merupakan produk yang telah
ditetapkan SNI wajib bidang industri,
berdasarkan SNI 15-3758-2004 Semen masonry;
SNI 15-2049-2004 Semen portland; SNI 153500-2004 Semen portland campur; SNI 15-

Tabel 3. Hasil Pengujian dan Spesifikasi Kertas Kraft untuk Kantong Semen Gramatur 70 g/m2

No

1

2

3

4

5
6
7

Parameter Uji

2

Gramatur

Batas bawah
Batas atas
Ketahanan sobek, min.
AM
-

g/m

mN

SM

Daya regang, min.
AM
SM
TEA, min.
AM
SM
Cobb 60
Top
-side Bottom
side udara
Daya tembus

( Gurley )
Kadar air

Satuan

HASIL UJI
Cth x

J/m²

2

Extensible

HASIL UJI
Cth r

USULAN

70
67
73

70
68
72

71

70
67.2
72.8

979

1121

1050

912

912

1330

1015

1015

997

7.9

7.5

6,2

6,2

7.9

7.0

6,0

6,0

212
170

200
145

142
112

maks. 30
15

Spek Industri

SNI
0498:2010

70
67.2
72.8

g/m

detik/
100ml
%

Horizon Pulp &
Paper,
Singapure

71

1427
%

Spek Industri

Canfor,
Canada

SNI 0498:2010
Reguler

USULAN

70
67
73

70
68
72

925

814

814

875

893

893

6.4

2.3

2,2

2,2

8.8

7.0

5,8

5,8

142
112

130
180

98
189

112
147

112
147

maks. 30

maks. 30

19.4
22

-

maks. 30

maks. 30

maks. 18

maks. 20

maks. 20

14.9

maks. 18

maks. 30

maks. 30

5.5-7.5

6-8

6-8

6.5

-

6-8

6-8
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7064-2004 Semen portland komposit; SNI
15-0302-2004 Semen portland pozolan dan
15-0129-2004 Semen portland putih, Peraturan
Menteri Nomor 35/M-IND/PER/4/2007 dan
18/M-IND/PER/2/2012 serta juknis nomor 63/
IAK/PER/8/2007.
Berdasarkan Perka BSN 1-2011 Pedoman
SNI (PSN) No. 301 Thn 2011 Pemberlakuan
SNI Secara Wajib. Pasal 3.1.3 Dalam hal SNI
berkaitan dengan kepentingan keamanan
nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan
masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan atau pertimbangan ekonomis,
pemerintah melalui instansi teknis yang
terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk
memberlakukan secara wajib sebagian atau
keseluruhan persyaratan dan atau parameter
dalam SNI melalui regulasi teknis. Jika
pada kertas kraft untuk kantong semen akan
diberlakukan regulasi teknis maka parameter
ketahanan sobek adalah salah satunya.
Pada Tabel 5, hasil pengujian kertas kraft
untuk kantong semen gramatur 80 g/m2,
untuk parameter uji ketahanan sobek, yang
diberi tanda kuning adalah ketahanan sobek
arah mesin dari contoh kode Ax, Bx, Cx dan
Dx. Pada Tabel 6, hasil pengujian kertas
kraft untuk kantong semen gramatur 85 g/
m2, untuk parameter uji ketahanan sobek,
yang diberi tanda kuning adalah ketahanan
sobek arah mesin contoh kode Dx, Hx dan Kx
serta ketahanan sobek silang mesin contoh
kode Jx. Pada Tabel 7, hasil pengujian kertas
kraft untuk kantong semen gramatur 90 g/m2,
untuk parameter uji ketahanan sobek, yang
diberi tanda kuning adalah ketahanan sobek
arah mesin contoh kode Ax, Dx, dan Ex serta
ketahanan sobek silang mesin contoh kode Ax.
Persyaratan mutu yang ketiga kertas kraft
untuk kantong semen yaitu daya regang,
merupakan pengukuran elongasi sesaat sebelum
contoh uji kertas atau karton putus ketika ditarik
sesuai kondisi yang ditetapkan dalam metode uji
standar ini. Nilai daya regang dinyatakan sebagai
persen dari panjang uji awal. Daya regang
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
elastisitas serat, tingkat fibrilasi, ikatan antar serat
serta pengaturan kondisi pengempaan dan sheet
draw. Perubahan daya regang mempengaruhi
daya serap energi atau Tensile Energy Absorption
(TEA) secara signifikan. Persyaratan mutu yang
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keempat kertas kraft untuk kantong semen yaitu
TEA, merupakan jumlah energi per satuan luas
permukaan (panjang uji x lebar uji) dari kertas
atau karton yang diserap selama penarikan contoh
uji sampai putus. TEA menunjukkan kemampuan
untuk menahan beban sehingga menunjukkan
keamanan bahan yang dikantonginya, nilai
tergantung pada karakteristik energi material
(Waterhouse, J. F., 1992). Menurut Dina dkk.
(1999), semakin tinggi nilai TEA maka semakin
kuat kertas tersebut menahan beban yang
diterimanya selama proses pengantongan. Nilai
daya regang dan TEA dipengaruhi oleh metode
pengeringan (Smook, 2002). Daya regang dan
TEA diuji berdasarkan SNI ISO 1924-2, Kertas
dan karton - Cara uji sifat tarik - Bagian 2: Metode
kecepatan elongasi tetap.
Dari Tabel 4 s.d Tabel 7 dapat dilihat bahwa
untuk parameter TEA, contoh yang beredar di
pasaran saat ini yang tidak memenuhi persyaratan
mutu adalah contoh kertas kraft untuk kantong
semen gramatur 75 g/m2, dari 3 contoh yang
disampling 2 tidak memenuhi persyaratan, baik
jenis extensible maupun reguler. Untuk gramatur
80 g/m2 semua contoh (8 contoh) memenuhi
persyaratan, gramatur 85 g/m2 satu dari 12 contoh
tidak memenuhi persyaratan, dan untuk gramatur
90 g/m2 satu dari 5 contoh tidak memenuhi
persyaratan.
Dalam hal pemberlakuan regulasi teknis
kertas kraft untuk kantong semen, maka
parameter TEA merupakan persyaratan
yang perlu diwajibkan karena parameter
ini menunjukkan kekuatan kertas pada saat
menahan beban yang diterimanya selama
proses pengantongan.Jika TEA tidak memenuhi
syarat, maka kantong bisa jebol pada saat diisi
semen dan debu semen akan berhamburan,
menyebabkan polusi udara.
Selain TEA, parameter yang perlu diperhatikan
adalah daya tembus udara (Metode Gurley), yaitu
jumlah waktu dalam sekon yang diperlukan oleh
100 mL udara untuk menembus selembar kertas
atau karton berbentuk lingkaran seluas 645 mm²,
diukur pada kondisi standar. Parameter ini diuji
berdasarkan SNI 0585, Cara uji daya tembus
udara pada kertas dan karton (Metode Gurley).
Parameter ini dipersyaratkan untuk mencegah
retaknya kemasan kantong akibat tekanan balik
udara yang ada di dalam kantong pada saat
pengisian semen.

7

6

5

4

3

2

1
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7

6

5

4

3

2

1

Parameter Uji

SM

SM

( Gurley )
Kadar air

SM
TEA, min.
AM
SM
Cobb 60
T o p side
Bottom
side udara
Daya tembus

Daya regang, min.
AM

-

6.3
7

6.4

7

30

30

6

30

237

203

9.5

8.0

1503

1078

82

Cx

6

29

29

161

25

206

177

8.0

208

9.2

8.3

1605

8.1

1105

1397

81

Bx

1062

80

Ax

7

6.1

27

26

211

228

8.8

8.5

1271

1010

82

Dx

7

4.6

26

23

193

188

8.6

7.9

1398

1286

80

Ex

7

4.6

27

26

181

217

7.6

8.1

1296

1198

81

Fx

7

5.5

32

31

216

199

9.4

8.3

1406

1398

81

Gx

9

6.5

30

28

241

206

10.2

9.0

1410

1324

min

6

4.6

26

23

161

188

7.6

7.9

1271

1010

80

9

6.5

32

31

241

228

10.2

9.2

1605

1398

82

max

Extensible
82

Hx

6-9

4.6-6.5

26-32

23-31

161-241

188-228

7.6-10.2

7.9-9.2

1271-1605

1010-1398

80-82

Kisaran

Hasil Uji

7

5.5

maks. 31

286

296

8.5

8.2

242

258

80
83.2
76.8

Mondi,
Sweden

Spek Industri

6-8

maks.
20

maks.
30

161

156

6,0

6,2

1226

1123

80
83.2
76.8

SNI
0498:20
10

6-8

maks. 20

maks. 30

161

156

6,0

6,2

1226

1123

80
78
82

USULAN

8

6.5

30

28

241

206

10.2

9.0

1414

1332

82

Ar

7

6.5

29

28

173

163

8.0

8.3

1163

1034

81

Br

Hasil Uji

7

5.4

27

27

178

153

8.8

7.4

1489

1259

82

Cr

7

5.4

27

27

173

153

8.0

7.4

1163

1034

81

min

8

6.5

30

28

241

206

10.2

9.0

1489

1332

82

max

detik/
100ml
%

g/m

2

J/m²

%

mN

g/m

2

Satuan

7

5

9
7

49
59

43
37

3.8

4.1

587

466

74

Bx

47
57

58
42

3.7

5.1

570

480

76

Ax

7

30

25
26

154
183

8.2

6.4

1130

1087

75

Cx

HASIL UJI Cth

7

5

25
26

43
37

4

4

570

466

74

min

7

30

49
59

154
183

8

6

1130

1087

76

8

maks. 5

maks. 30

256
261

8.7

6-8

maks. 20

maks. 30

154
136

6.0

6.2

1123

7.8

1030

75
72
78

1452

75
72
78

SNI
0498:201
0

1354

Extensible

max

Longview,
USA

Spek
Industri

6-8

maks. 20

maks. 30

154
136

6.0

6.2

1123

1030

75
73
77

USULAN

7

20

26
28

142
161

10.4

7.5

1597

1306

76

Ar

6

6

46
52

68
32

3.5

4.9

601

536

75

Br

8

33

27
29

61
94

5.1

1.6

765

466

75

Cr

6

6

26
28

61
32

3

2

601

466

75

min

HASIL UJI Cth

172

80

7.0

1.9

1400

1260

80
83.2
76.8

8

33

46
52

142
161

10

7

1597

1306

6.5-8.5

maks. 16

maks. 30

75
165

7.0

1.9

1310

1160

Horizon Pulp &
max
Paper,
Singapure
Reguler
76
75
72
78

Spek Industri

6.5-8.5

maks. 16

maks. 30

Reguler

6-8

maks.
30

maks.
30

168

128

6.5

2.4

1050

971

80
83.2
76.8

SNI
0498:20
10

maks.
30
6-8

maks.
30

120
157

5,8

2,2

971

893

75
72
78

SNI
0498:2
010

Horizon Pulp &
Paper, Singapure

Spek Industri

Tabel 5. Hasil Pengujian dan Spesifikasi Kertas Kraft untuk Kantong Semen Gramatur 80 g/m2

detik/
100ml
%

2

g/m

J/m²

%

mN

2

g/m

Satuan

Batas bawah
Batas atas
Ketahanan sobek, min.
AM

Gramatur

Parameter Uji

SM
TEA, min.
AM
SM
Cobb 60
T o p side
Bottom side
Daya tembus udara
( Gurley )
Kadar air

Daya regang, min.
AM

-

Batas bawah
Batas atas
Ketahanan sobek, min.
AM

Gramatur

No

No

Hasil Uji Contoh

Tabel 4. Hasil Pengujian dan Spesifikasi Kertas Kraft untuk Kantong Semen Gramatur 75 g/m2

6-8

maks. 30

maks. 30

120
157

5,8

2,2

971

893

75
73
77

USULAN

6-8

maks. 30

maks. 30

168

128

6.5

2.4

1050

971

80
78
82
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No

1

2

3

4

5
6
7

No

1

2

3

2

2

detik/
100ml
%

g/m

J/m²

%

mN

g/m

Satuan

Bx

Cx

Dx

Ex

Gx

Hasil Uji Contoh
Fx

Hx

Ix

Jx

Kx

Lx

min

max

Hasil Uji

min

max

1483

1139

7.5

8.4

1445

1292

265

222

9.4

7.7

1266

1245

30

29

226

203

8.3

8.1

1538

1113

28

26

255

260

9.0

9.0

1605

1184

25

25

147

160

7.5

7.7

1266

1093

36

32

265

260

9.4

9.0

1605

1401

25-36

25-32

147-265

160-260

7.5-9.4

7.7-9.0

1266-1546

1093-1401

31

29

209

214

9

8

1460

1267

84

maks. 30

179

172

6.0

6.2

1394

1184

85
83
87

23

20

302

244

12.2

8.8

1401

1247

86

23

20

302

244

12.2

8.8

1401

1247

23

20

302

244

12.2

8.8

1401

1247

86

maks. 30

178

136

6.6

2.4

1123

1042

85
83
87

USULAN
BARU

1394

7.8

172

29

6-8

maks. 30

Ar

1436

9.1

147

29

7

35

USULAN
BARU

1352

8.3

193

28

7

35

Rata2

Hasil Uji
Kisaran

1546

8.9

179

33

7

35

Reguler

1320

8.4

224

28

6-8

maks. 20

86

1394

8.8

212

29

8

8

83-86

1093

8.2

230

30

6-9

5-22

86

1419

8.9

217

36

9

22

83

1346

8.1

223

32

6

5

86

1538

7.6

214

35

9

22

85

1326

8.4

160

30

7

7

84

1401

8.8

151

30

6

7

Extensible

1401

8.2

230

25

8

10

85

1443

8.9

217

25

7

6

83

8.3

223

32

8

7

84

8.9

214

35

8

6

84

224

30

9

7

83

212

30

7

5

84

30

8

6

84

36

9

7

83

8

7

84

Ax

Tabel 6. Hasil Pengujian dan Spesifikasi Kertas Kraft untuk Kantong Semen Gramatur 85 g/m2

Parameter Uji

SM

Gramatur
Batas bawah
Batas atas
Ketahanan sobek, min.
AM
Daya regang, min.
AM
SM
TEA, min.
AM
SM
Cobb 60
T o p side
Bottom side
Daya tembus udara
( Gurley )
Kadar air

2

2

701

10

1675

1579

91

245

7.0

7.5

1710

1350

90
94
86

Horizon Pulp &
Paper,
Singapure

202

232

6.0

6.2

1422

1324

90
94
86

SNI
0498:2010

202

232

6.0

6.2

1422

1324

90
88
92

USULAN

208.7

216.1

11.34

5.83

18.2

216.3

102.5

Cth
Uji

193

90

7.0

1.9

1575

1400

90
94
86

Horizon Pulp &
Paper,
Singapure

189

144

6.8

2.5

1197

1113

90
86
94

SNI
0498:2010

189

144

6.8

2.5

1197

1113

90
88
92

USULAN

Spek Industri

876

10

180

Spek Industri

1121

5

269

HASIL UJI CONTOH

1540

5

227

max

1277

6.0

69

min

1474

9.8

57

Ex

1367

5.1

247

maks. 30

Dx

1367

7.6

223

maks. 30

Cx

1579

8.5

269

maks. 30

Bx

1675

9.4

197

26

Ax

701

9.9

241

61

5.5-7.5

maks. 18

6-8

maks. 20

6-8

maks. 20

7.6

37.3

26.9

6.5-8.5

maks. 16

maks. 30

6-8

maks. 30

maks. 30

6-8

maks. 30

maks. 30
31.9

8

Extensible

876

9.2

227

1

>1800
6

88

5.6

268

26.4

6

24

7

91

4.8

220

24.4

29

27.7

8

90

69

23.1

18

25.9

8

88

57

24.0

7

23.6

8

88

0.9

6

24.7

88

61.0
detik/
>1800
100ml
mL/menit >1800
%
6

g/m

J/m²

%

mN

g/m

Satuan

Tabel 7. Hasil Pengujian dan Spesifikasi Kertas Kraft untuk Kantong Semen Gramatur 90 g/m2
Parameter Uji

SM

Gramatur
Batas bawah
Batas atas
Ketahanan sobek, min.
AM
-

Daya regang, min.
AM
SM
TEA, min.
AM
SM
Cobb 60
T o p side
Bottom side
Daya tembus udara
( Gurley )

4

6

Kadar air

5

7
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KESIMPULAN
Produksi kraft sack paper atau kertas kraft
untuk kantong semen Indonesia tahun 2010
sebanyak 0,09 juta ton, sementara konsumsi
sebesar 0,2 juta ton. Pemenuhan produksi dalam
negeri melalui impor. Kertas kraft untuk kantong
semen adalah kertas kraft yang digunakan untuk
mengemas semen. Semen adalah bahan yang
dapat menjadi salah satu sumber pencemaran
udara jika tercecer. Produk semen sendiri telah
ditetapkan sebagai SNI wajib bidang industri.
Mengingat pentingnya standardisasi kertas kraft
untuk kantong semen agar dapat meningkatkan
perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha,
tenaga kerja dan masyarakat lainnya dalam hal
keselamatan, keamanan, kesehatan maupun
kelestarian fungsi lingkungan hidup maka perlu
diberlakukan regulasi teknis untuk produk
ini sebagai pembatas impor kraft sack paper.
Parameter yang perlu diberlakukan wajib adalah
gramatur, ketahanan sobek, TEA, daya regang
dan daya tembus udara.
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Rismijana, mantan Manajer Teknis Pengujian
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Kertas, dan Tim Laboratorium Pengujian Kertas
Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung, yang telah
membantu pengujian berbagai contoh kertas kraft
untuk kantong semen.
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VALIDASI MUTU BERBAGAI SAMPEL KERTAS MULTIGUNA
Ike Rostika 1, Nina Elyani, Sonny Kurnia Wirawan
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258
1
ike_rostika@yahoo.com

QUALITY VALIDATION OF MULTIPURPOSE PAPER SAMPLES
Abstract
Multipurpose papers are needed by the people at this time, and the request of product certification
is also increase. Characteristics of multipurpose paper which is required in Indonesian National
Standard are grammage, brightness, opacity, stiffness, roughness, moisture content, pH, and water
absorption parameters. The results of quality validation shows that the stiffness of paper samples is not
meet the standard requirements, so it is recommended to reconsider the requirement of multipurpose
paper according to the present conditions.
Keywords: quality, test paper, multipurpose paper
Abstrak
Pada saat ini kertas multiguna banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dan permintaan proses
sertifikasinya juga meningkat. Karakteristik kertas multiguna yang menjadi persyaratan dalam Standar
Nasional Indonesia adalah parameter gramatur, derajat putih, opasitas, kekakuan, kekasaran, kadar air,
pH dan daya serap air. Hasil validasi mutu kertas multiguna menunjukkan bahwa kekakuan contoh
kertas multiguna belum dapat memenuhi standar, sehingga persyaratan nilainya perlu dipertimbangkan
kembali dalam SNI kertas multiguna agar sesuai dengan kondisi saat ini.
Kata kunci : mutu, uji kertas, kertas multiguna
PENDAHULUAN
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
produk kertas pemberlakuannya masih bersifat
sukarela sehingga sangat tergantung pada
kepentingan pengguna dengan didukung oleh
kebutuhannya. Salah satu kebutuhan pengguna
produk kertas adalah izin tanda penggunaan SNI
dan sertifikasi Ekolabel. Pelayanan jasa teknis
sertifikasi produk maupun sertifikasi ekolabel
meliputi persyaratan kualitas produk kertas yang
akan memperoleh sertifikat.
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) adalah
instansi pemerintah di bawah Kementrian
Perindustrian yang memiliki lembaga sertifikasi
produk, lembaga sertifikasi ekolabel, dan
mempunyai laboratorium uji Pulp dan Kertas
yang telah diakreditasi oleh KAN.
Lembaga sertifikasi produk BBPK telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) sejak
tahun 2011 sebagai tugas

pokoknya dalam penerapan sistem mutu,
dan peningkatan sarana pendukung dalam
berlangsungnya pelayanan jasa sertifikasi,
senantiasa memfasilitasi untuk ketepatan dalam
penerbitan sertifikat sehingga dapat memuaskan
customer.
Tujuan kegiatan sertifikasi produk ini:
1. Meningkatkan pengendalian kualitas produk
kertas melalui sertifikasi, sehingga dapat
meningkatkan keandalan kualitas produk
kertas.
2. Menjamin kepuasan pengguna produk kertas
3. Menerapkan
standardisasi
terutama
penggunaan Standar Nasional Indonesia
(SNI) dalam produk kertas.
Sasaran kegiatan Sertifikasi produk adalah
menentukan apakah produk yang sedang diuji
dapat memenuhi persyaratan dalam standar yang
menjadi acuan proses sertifikasi. Laboratorium
uji kertas BBPK yang juga berfungsi sebagai
Balai Besar Pulp dan Kertas
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tempat pengujian produk kertas untuk keperluan
sertifikasi perlu memenuhi persyaratan standar
kompetensi laboratorium uji yang salah satu
programnya adalah menerapkan jaminan mutu
pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian
pada butir 5.9 dari SNI 19 – 17025 – 2005
mempersyaratkan (1,2,3,5) bahwa pengendalian
mutu adalah bagian dari sistem manajemen mutu
dengan fokus pada pemenuhan persyaratan mutu.
Pada saat ini kertas multiguna banyak
dibutuhkan oleh masyarakat, dan permintaan
proses sertifikasi untuk kertas jenis ini juga
meningkat. Karakteristik kertas multiguna yang
menjadi persyaratan dalam standar nasional
Indonesia Kertas Multiguna, SNI 6691: 2011
adalah parameter gramatur, derajat putih,
opasitas, kekakuan, kekasaran, kadar air, pH dan
daya serap air.
Penerapan pengendalian mutu pengujian
untuk kertas multiguna diantaranya : perekaman
data pengendalian mutu, pemantauan dengan
menggunakan peta kendali, dilakukan analisis,
dan menetapkan dasar keberterimaan melalui
verifikasi menurut persyaratan dalam metoda uji
standar, serta ikut serta dalam uji profisiensi.
Pemantauan dengan mempergunakan peta
kendali dapat mengetahui mengenai kondisi
pengujian yang sedang dilakukan. Letak nilai
data pemantauan yang berada pada batas kendali,
diluar batas peringatan, atau pada daerah outlier
dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak lanjut
pelaksanaan jaminan mutu pengujian. Analisis
data pemantauan dengan peta kendali dan
pemenuhan persyaratan metoda standar melalui
verifikasi nilai standar deviasi dan kovariansi
dapat menentukan keandalan pelaksanaan setiap
parameter pengujian yang dilakukan untuk
menentukan kualitas kertas multiguna.
Jaminan mutu hasil pengujian pada butir 5.9
dari SNI 19–17025 – 2005 mengisyaratkan bahwa
pengendalian mutu adalah bagian dari sistem
manajemen mutu dengan fokus pada pemenuhan
persyaratan mutu (2). Penerapan pengendalian
mutu pengujian diantaranya : perekaman data
pengendalian mutu dan pemantauan dengan
menggunakan peta kendali, dilakukan analisis,
dan menetapkan dasar keberterimaan melalui
verifikasi menurut persyaratan dalam metoda uji
standar, serta ikut serta dalam uji profisiensi.
• Laboratorium harus memiliki prosedur untuk
memantau validitas pengujian, data harus
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•
•
•
•
•

direkam, trend dapat diditeksi, dan dilakukan,
dengan teknik statistik yang diterapkan pada
kaji ulang hasil.
Pemantauan direncanakan dan dikaji ulang
diantaranya: Penggunaan CRM, atau internal
QC
Partisipasi dalam uji profisiensi
Uji replikasi
Uji ulang
Korelasi hasil dengan karakteristik yang
berbeda

Komponen
yang
harus
diterapkan
dilaboratorium uji fisik dan mekanik terdapat
pada pedoman KA–R-LP 03: KAN requirements
for mechanical & physical testing laboratory,
dan untuk laboratorium kimia terdapat pada
pedoman KAN –R- LP 01: KAN requirements
For chemical testing laboratory (4,5).
Salah satu unsur yang harus diterapkan di
Laboratorium uji mekanik maupun laboratorium
uji kimia adalah jaminan kualitas hasil uji, yang
unjuk kerjanya akan dipengaruhi oleh unsur
lainnya di laboratorium diantaranya personil,
akomodasi lingkungan, metoda uji dan validasi
metoda, dan peralatan uji.
Penerapan jaminan mutu pengujian dengan
mengacu kepada pedoman KAN guide on
measurement assurance DP. 01.33(E) melalui
tahapan:
• Plan, perencanaan: mengidentifikasi proses
dan prosedur pengukuran; menggunakan alat
pemodelan untuk membantu diagram proses
• Do, pelaksanaan: mengumpulkandata awal
untuk mengkarakterisasi proses; memastikan
bahwa data yang baik, stabil, akurat
mencerminkan nilai-nilai referensi dan
terkendali, menggunakan daftar periksa dan
formulir pengumpulan data untuk memastikan
konsistensi dalam mengumpulkan data; plot
data awal pada peta kendali; dan menetapkan
batas
• Check, pemeriksaan : mengumpulkan data
tambahan secara berkala dan segera plot
pada peta kendali; memantau data secara
berkelanjutan
• Act, tindak lanjut: mengevaluasi dan
menganalisis data; menggunakan alat statistic
untuk konsistensi; menerapkan tindakan
korektif atau perbaikan yang diperlukan atau
diinginkan.
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Siklus ini terus berlanjut dalam kegiatan
penerapan jaminan mutu.
Spesifikasi Kertas
Kertas adalah lembaran tipis dari serat
selulosa berbagai bahan baku, yang pada proses
pembuatannyaditambah bahan pengisi dan bahan
penolong. Pada lembaran kertas, serat membentuk
jalinan yang tidak teratur. Penambahan bahan
pengisi serta bahan penolong pada pembuatan
dimaksudkan untuk memperoleh kualitas kertas
sesuai dengan tujuan.
Serat mekanis, kimia dan daur ulang
merupakan sumber bahan baku serat yang utama
dalam proses pembuatan kertas. Serat mekanis
mempunyai karakteristik opasitas yang tinggi,
karena tingginya kandungan serat halus (fines)
serta kompresibilitas dan deformabilitasnya.
Serat kimia merupakan sumber kekuatan serta
mempunyai nilai brightness (derajat cerah) yang
tinggi. Bahan pengisi berupa pigmen, seperti
kaolin, kalsium karbonat, dan talk ditambahkan
untuk meningkatkan sifat cetak kertas terutama
daya serap terhadap tinta, selain itu penambahan
pigmen juga dapat meningkatkan derajat cerah,
opasitas dan kelicinan lembaran.
Spesifikasi kertas multiguna menurut SNI
6691:2011, merupakan gabungan dari SNI 146518-2001, kertas inkjet dan SNI 14-2655-2000,
kertas fotokopi (Tabel 1). Hal ini dikarenakan
adanya perkembangan pasar dimana pada saat
ini kertas multiguna juga digunakan untuk
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pencetakan pada mesin printer inkjet dan
fotokopi. Proses pencetakan yang terjadi pada
kertas multiguna sedikit berbeda dengan pada
kertas cetak A, dimana pada kertas multiguna
proses cetakan termasuk kedalam cetak elektronik
atau digital printing. Hal ini berarti bahwa proses
pembentukan gambar (image) melalui proses
non-impact, baik dengan metode ink-jet maupun
xerografi.
Prinsip cetak dengan metode ink-jet image
terbentuk karena adanya semprotan tinta cair
dari nozzle terhadap permukaan kertas. Teknologi
ink-jet sebenarnya sudah ada sejak tahun 1800an, akan tetapi baru berkembang pesat secara
komersil pada tahun 1960an. Dikarenakan
penggunaan tinta pada proses ink-jet sangat encer
dan tingginya kecepatan cetak pada mesin printer
ink-jet, memerlukan karakteristik kertas yang
khusus. Kertas untuk proses cetak ink-jet harus
memiliki kekasaran yang tidak terlalu tinggi,
sehingga tetesan tinta akan tersebar secara merata
tetapi juga memiliki kesaran yang tidak terlalu
rendah sehingga pelarut pada tinta ink-jet dapat
cepat terserap pada permukaan kertas.
Proses cetak fotokopi termasuk pada kategori
elektrofotografi atau xerografi, yang ditemukan
di akhir tahun 1930an. Cetak xerografi termasuk
proses cetak pada mesin fotokopi konvensional
dan proses cetak pada mesin printer laser yang
berkembang pada tahun 1970 an serta cetak laser
multi warna tang berkembang di tahun 1980.Proses
cetak xerografi menggunakan material pewarna
berbentuk serbuk dengan ukuran partikel 5-10 µm.

Tabel 1. Spesifikasi Kertas Multiguna (SNI 6691-2011)
No
1
2
3
4

5
6
7
8

Parameter
Gramatur
Derajat putih
Opasitas
Kekakuan

Satuan
g/m2
%
%

Persyaratan Mutu
70-80
Minimal 85
Minimal 85

- AM

mNm

Minimal 0,6

mNm
mL/menit
%
g/m2

Minimal 0,2
150-300
3,5-5,0
6,5-8,0
20-30

- SM
Kekasaran (Bendtsen)
Kadar air
pH
Cobb-60

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

89

Prosiding
ISBN : 978-602-17761-2-4

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

Cetak
menggunakan
elektrofotografi
memerlukan beberapa sifat kertas khusus, karena
menggunakan medan listrik (electrical field)
sebagai sarana menempelnya serbuk pewarna
terhadap kertas. Sehingga kertas fotokopi harus
konduktivitas elektik yang sesuai sehingga tidak
terjadi akumulasi muatan listrik, yang akan
mengakibatkan kertas akan saling menempel
satu sama lain atau dikenal dengan istilah doule
feeding, hal ini dapat diatur dengan menyesuaikan
kadar air lembaran.
Persyaratan yang tercantum dalam standar
spesifikasi kertas multiguna diantaranya sifat
fisik kertas meliputi parameter gramatur dan
kekakuan untuk menunjang kelancaran proses
catak (runability). Selanjutnya sifat optis yaitu
parameter derajat cerah dan opasitas agar kualitas
cetak dapat lebih baik. Kemudian sifat permukaan
untuk menunjang proses cetak yaitu kekasaran
dan daya serap air (Cobb 60). Serta sifat kimia
seperti kadar air dan pH untuk mengatur proses
interaksi antara kertas dengan tinta.
BAHAN DAN METODE
Untuk kegiatan validasi ini digunakan
sampel pengujian kertas multiguna gramatur 70
sebanyak 7 contoh dan gramatur 80 sebanyak 8
contoh. Parameter yang diuji meliputi gramatur,
derajat putih, opasitas, kekasaran, kadar air, dan
daya serap air, kekakuan dan pH seperti disajikan
pada Tabel 2.

Tabel.2. Parameter Uji dan Metode Uji Kertas
Multiguna
No
1
2
3
4

5
6
7
8

Parameter
Gramatur
Derajat putih
Opasitas
Kekakuan
- AM
- SM
Kekasaran
(Bendtsen)
Kadar air
pH
Cobb-60

Metode
SNI ISO 536 : 2010
SNI ISO 2470 : 2010
SNI ISO 2471 : 2010
SNI 0935.1-2009

SNI 0932.1-2008
SNI ISO 287 : 2010
SNI ISO 6588.1 : 2010
SNI 0499 : 2008

Analisis data dilakukan sebagai berikut;
pemantauan mempergunakan peta kendali hasil
plot nilai data pemantauan pada sumbu Y dan
waktu pada sumbu X, pada setiap parameter uji
yang telah dibuat. Dengan memperhatikan letak
nilai data pemantauan yang berada pada batas
kendali, diluar batas peringatan, atau pada daerah
outlier dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak
lanjut pelaksanaan jaminan mutu pengujian.
Analisis data pemantauan dan pemenuhan
persyaratan metoda standar dilakukan melalui
verifikasi nilai standar deviasi dan kovariansi
untuk menentukan keandalan pengujian setiap
parameter yang diuji dalam penentuan kualitas
kertas multiguna.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai pada Peta Kendali
No

Parameter

1
2
3
4

Gramatur
Derajat putih
Opasitas
Kekakuan
- AM
- SM

5

Kekasaran
(Bendtsen)
TOP
Bottom
Kadar air
pH
Cobb-60

6
7
8

90

Satuan
g/m2
%
%

Rata –
rata
82,7
103,18
95

Simpangan
baku
0,7
0,22
0,2

LCL

LWL

UWL

UCL

80,6
102,52
94,4

81,3
102,74
94,6

84,1
103,62
95,4

84,8
103,8
95,6

mNm
mNm

4,27
1,65

0,25
0,25

3,52
0,90

3,77
1,15

4,77
2,15

5,02
2,40

mL/menit

131
164
5,97
-

15
18
0,24
-

86
110
5,25
16,7

101
128
5,49
17,8

161
200
6,45
22,2

176
218
6,69
23,3
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengujian contoh kertas standar
terhadap parameter gramatur, derajat putih,
opasitas, kekakuan, kekasaran, kadar air, pH,
dan daya serap air diperoleh nilai rata – rata
dan simpangan baku. Dari nilai rata – rata dan
simpangan baku, dihitung nilai batas peringatan
dan nilai batas tindakan. Dari hasil perhitungan
diperoleh data rata –rata, Lower Control Limit
(LCL), Lower Warning Limit (LWL), Upper
Warning Limit (UWL), dan Upper Control Limit
(UCL) seperti disajikan dalam Tabel 3
Pengujian tujuh contoh kertas multiguna
gramatur 70 jika dibandingkan dengan standar
Spesifikasi SNI 6691-2011 menunjukkan
bahwa gramatur, derajat putih, dan opasitas
menunjukkan nilai yang seragam, dekat dengan
nilai standar, dan dapat memenuhi persyaratan
(Tabel 4). Sifat kekakuan masih rendah sehingga
belum memenuhi standard. Sifat kekasaran,
kadar air, dan daya serap air, nilai hasil uji berada
pada rentang persyaratan. Nilai pH menunjukkan
lebih tinggi dari nilai persyaratan maksimal,
sehingga hasil uji tidak memenuhi standar. Hasil
pengujian contoh kertas multiguna beberapa

parameter belum memenuhi persyaratan standar.
Sifat gramatur, derajat cerah, dan opasitas
menunjukkan nilai yang seragam, dekat dengan
nilai standar, dan dapat memenuhi persyaratan.
Sifat kekakuan masih rendah sehingga belum
memenuhi standar. Sifat kekasaran, kadar air, dan
daya serap air, nilai hasil uji berada pada rentang
persyaratan. Nilai pH menunjukkan lebih tinggi
dari nilai persyaratan maksimal, sehingga hasil
uji tidak memenuhi standar.
Derajat cerah merupakan ukuran faktor
reflektan permukaan kertas, yang mempengaruhi
nilai derajat cerah adalah proses pemutihan,
penggunaan serat kimia yang dapat meningkatkan
nilai derajat cerah, penggunaan bahan pengisi
seperti kalsium karbonat, serta penggunaan
OBA (Optical Brightener Agent). Sedangkan
opasitas merupakan kemampuan lembaran kertas
untuk dapat menyembunyikan teks atau gambar
pada sisi belakang lembaran, sehingga sifat ini
penting untuk proses cetak bolak-balik. Opasitas
dipengaruhi oleh penggunaan pulp mekanis dan
penambahan bahan pengisi.
Nilai derajat cerah dan opasitas kertas
multiguna di pasaran berada diatas nilai yang
ditentukan yaitu minimal 85%, hal ini dikarenakan

Tabel 4. Hasil Uji Kertas Multiguna

No
1
2
3
4

Parameter

Satuan

Gramatur 70
Rentang hasil
Rentang
uji
Simpangan
70,3 - 71,9
0,2 - 0,6
90,99 – 91,42
0,05 – 0,29

Gramatur 80
Rentang hasil
Rentang
uji
Simpangan
79,9 – 83,2
0,5 -1,2
89,69 – 93,71
0,05 – 0,24

Spesifikasi
Kertas
Multiguna

Gramatur
Derajat
putih
Opasitas
Kekakuan

g/m2
%
%

89,36 - 93,7

0,2 – 0,3

94,9 – 95,6

0,1 – 0,3

Minimal 85

- AM

mNm

0,21 - 0,23

1.01 – 0,02

0,23 – 0,34

0,01 – 0,03

Minimal 0,6

- SM

mNm

0,08 - 0,09

0,01 – 0,02

0,10 – 0,33

0,01 – 0,02

Minimal 0,2

mL/menit
%
g/m2

155 - 212
3,8 - 5,0
9,5 - 9,9
20,0 - 27,3

10 – 18
0,1 – 0,3
0,0 - 0,1
0,5 – 2,6

150 - 280
3,8 – 5,0
9,3 – 9,9
20,0 – 23,2

6 – 30
0,2 – 0,6
0,0 - 0,1
0,3 - 1,6

150-300
3,5-5,0
6,5-8,0
20-30

5

Kekasaran
(Bendtsen)

6
7
8

Kadar air
pH
Cobb-60

70-80
Minimal 85
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Dari Tabel 4 diketahui bahwa nilai kekasaran
kertas multiguna di pasaran memenuhi standar
SNI.
Nilai kadar air lembaran kertas dipengaruhi
oleh kandungan bahan pengisi sifat konduktisitas
serat. Nilai kadar air yang terlalu rendah dapat
mengurangi kemampuan penyerapan toner
fotokopi pada lembaran kertas serta masalah listrik
statis., sedangkan jika kadar air terlalu tinggi dapat
mengakibatkan masalah stabilitas dimensi seperti
curling yang akan mengganggu pada proses cetak
di mesin fotokopi. Dari Tabel 4 terlihat bahwa nilai
kadar air kertas multiguna telah memenuhi nilai
spesifikasi yang ditetapkan SNI.
Nilai pH merupakan derajat keasaman, sifat
ini penting dikarenakan pada proses ink-jet
akan ada interaksi antara cairan tinta dengan
permukaan kertas. Pada pH asam (< 5) maka
terjadi kecenderungan tinta sukar kering. Selain
itu pH asam juga berkaitan dengan daya simpan
kertas, dimana pada pH asam daya simpan kertas
akan menurun. Pada Tabel 4 menunjukan nilai
pH kertas multiguna di pasaran memiliki nilai pH
basa tapi lebih tinggi dari syarat yang ditetapkan,
hal ini kemungkinan dikarenakan tingginya
kandungan bahan pengisi kalsium karbonat yang
dapat meningkatkan nilai pH.

pada saat ini kandungan bahan pengisi berupa
pigmen kalsium karbonat pada kertas multiguna
mengalami peningkatan, dikarenakan harga
bahan pengisi yang lebih murah dari serat dan
untuk meningkatkan sifat cetak lembaran kertas.
Kekakuan
kertas
dapat
dipengaruhi
oleh penggunaan serat mekanis yang dapat
meningkatkan kekakuan, serta penambahan
bahan pengisi yang dapat menyebabkan
penurunan nilai kekakuan. Dari Tabel 4 diketahui
bahwa nilai kekakuan kertas multiguna di pasaran
berada di bawah nilai yang ditetapkan dalam
SNI. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal
seperti tingginya kandungan bahan pengisi dan
penggunaan serat mekanis yang semakin sedikit,
digantikan dengan penggunaan serat kimia dan
serat daur ulang yang dapat menurunkan nilai
kekakuan.
Kekasaran kertas merupakan salah satu sifat
cetak yang mempengaruhi terhadap kualitas
cetak. Kertas multiguna yang diperuntukan untuk
proses cetak ink-jet dan fotokopi harus memiliki
nilai kekasran yang sesuai sehingga permukaan
kertas harus cukup kasar agar serbuk toner pada
mesin fotokopi dan laser dapat berpenetrasi ke
dalam lembaran, tapi juga harus cukup licin agar
tinta ink-jet dapat diaplikasikan secara merata.

Tabel 5. Verifikasi Data terhadap Metode Standar

No

Parameter

1

Gramatur

2
3
4

Derajat putih
Opasitas
Kekakuan

5

X

Hasil validasi
sd
kv

Evaluasi*)
TAPPI
ISO

-

-

V

0,17
0,14
-

-

V
V

82,5
103,19
95,1

0,7
0,14
0,1

0,85
0,14
0,11

0,94
0,39
0.2-0.5

2,84
-

AM

4,42

0,19

4,30

3-7

5-11

SM

1,54

0,1

6,49

-

12
0,02

6,12
0,33

5-11
-

-

196
6,13

3-7
-

V
V

-

-

-

-

0,08

0,93

0.05

0,97

V

V

-

-

-

-

-

-

V

-

20

1,1

5,50

21,5

2,3

10,70

8
-

10
-

-

-

V

-

6

Kekasaran
(Bendtsen)
Kadar air

7
8

pH
Cobb-60
Top
Bottom

-

Catatan : *) V verifikasi presisi pengujian memenuhi syarat
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Syarat Persisi (%)
TAPPI
ISO
sd
kv
sd
kv
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Parameter Cobb merupakan ukuran dari kinerja
bahan pendarihan yang membuat lembaran kertas
memiliki daya ketahanan penetrasi cairan yang
lebih tinggi. Kertas multiguna harus memiliki
nilai Cobb yang sesuai agar tinta ink-jet dapat
berpenetrasi ke dalam permukaan kertas tanpa
mengakibatkan blobor. Dari Tabel 4 menunjukan
bahwa nilai Cobb kertas multiguna di pasaran
sudah memenuhi persyaratan SNI.
Penggunaan peta kendali (Gambar 1) pada
pengendalian mutu pengujian untuk seluruh
parameter kertas multiguna, menunjukkan nilai
uji pada peta kendali terletak pada rentang LWL
dan UWL. Hasil pemantauan parameter gramatur
terletak di bawah nilai rata–rata, sehingga perlu
penyesuaian nilai batas pada peta kendali untuk
pemantauan selanjutnya. Hasil pemantauan
parameter uji kekakuan, kekasaran, dan daya
serap air (Cobb60), nilai simpangan cenderung
lebih rendah, sehingga perlu proses perbaikan,
yaitu dengan membuat peta kendali yang akan
dipergunakan pada pemantauan berikutnya
dengan mempergunakan nilai simpangan
bakuyang lebih kecil.
Nilai statistik standar deviasi dan koefisien
variasi data uji kertas standar dibandingkan
terhadap syarat presisi untuk setiap parameter
yang diperoleh dari TAPPI atau ISO disajikan
pada Tabel 5. Hasil verifikasi untuk parameter
yang tercantum dalam tabel lebih kecil dari nilai
persyaratan metoda sehingga hasil verifikasi
metoda yang dilaksanakan di laboratorium
uji kertas BBPK memuaskan untuk seluruh
parameter kertas multiguna.
KESIMPULAN
Hasil validasi mutu menunjukkan data
pengujian contoh kertas multiguna gramatur 70
sebanyak 7 contoh dan gramatur 80 sebanyak
8 contoh, parameter gramatur, derajat putih,
opasitas, kekasaran, kadar air, dan daya serap
air dapat memenuhi persyaratan standar, tetapi
parameter kekakuan dan pH belum memenuhi
standar sehingga contoh kertas tersebut belum
memenuhi standar.
Nilai hasil uji pemantauan seluruh parameter
< (x ± 2 sd), yaitu letak titik berada diantara batas
limit peringatan yang menunjukkan terkendali
telah dilaksanakan. Jaminan mutu parameter
uji kertas multiguna yang telah dilaksanakan
di laboratorium uji kertas BBPK, meliputi
parameter gramatur, derajat putih, dan opasitas,
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kekakuan, kekasaran, pH, kadar air, dan daya
serap air menunjukkan nilai dalam batas kendali.
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KAJI-ULANG PEMANFAATAN SLUDGE CAKE UNTUK SUBSTITUSI
ENERGI DI PABRIK PULP KRAFT MELALUI PROSES GASIFIKASI
Syamsudin a 1, Herri Susanto b
Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot 132, Bandung
b
Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10, Bandung
1
syamsudin@kemenperin.go.id
a

UTILIZATION OF SLUDGE CAKE FOR ENERGY SUBSTITUTION IN THE KRAFT
PULP MILL THROUGH GASIFICATION PROCESS: A REVIEW
ABSTRACT
Kraft pulp mills generate large amounts of sludge cake with typical calorific value of 24 MJ/kg
(dry and ash-free basis). Sludge cake has a high moisture content and low dewaterability, probably due
to biomass from the microbial growth in the wastewater treatment by activated sludge. Utilization of
sludge cake as an alternative fuel may overcome the problem of its disposal and obtain an alternative
energy. Sludge cake was dried by a combination of compression and thermal drying. The addition
of coal powder proved to enhance the drying properties by compression and increase the calorific
value. Steam gasification of sludge cake char by allothermal model could produce a gaseous fuel with
a calorific value of 11 MJ/Nm3 and relatively low concentrations of tar. Heat of gasification reaction
might be supplied from the combustion of volatile substances. Utilization of CO2 from lime kilns along
with steam as gasification agent could enhance the gasification process while reducing CO2 emissions.
With the sludge cake availability of 95 kg per ton CaO and natural gas consumption of 218 Nm3 per ton
CaO as lime kiln fuel, the gaseous fuel produced from sludge cake gasification was expected to partially
replace the natural gas to 18%. The amount of the natural gas replacement was limited by the sludge
cake availability and combustion temperatures that could be achieved.
Keywords: sludge cake, gasification, steam, CO2, medium calorific gaseous fuel
ABSTRAK
Pabrik pulp kraft menghasilkan sludge cake dalam jumlah besar dengan nilai kalor tipikal 24
MJ/kg (dasar kering dan bebas abu). Sludge cake memiliki kadar air tinggi dan dewaterability rendah,
mungkin disebabkan biomassa hasil pertumbuhan mikroba pengolahan air limbah secara lumpur aktif.
Pemanfaatan sludge cake sebagai bahan bakar dapat mengatasi masalah penanganan sludge cake
sekaligus mendapatkan energi alternatif. Sludge cake dikeringkan dengan kombinasi pengempaan
dan pengeringan-termal. Penambahan serbuk batubara terbukti memudahkan pengeringan dengan
pengempaan dan meningkatkan nilai kalor. Proses gasifikasi-steam model allothermal terhadap arang
sludge cake dapat menghasilkan gas bakar dengan nilai kalor 11 MJ/Nm3 dan konsentrasi tar relatif
rendah. Panas reaksi gasifikasi mungkin dapat dipenuhi dari pembakaran zat volatil hasil pirolisis.
Pemanfaatan CO2 dari lime kiln sebagai agen gasifikasi bersama steam dapat meningkatkan proses
gasifikasi sekaligus mengurangi emisi CO2. Dengan ketersediaan sludge cake 95 kg per ton CaO dan
konsumsi gas bumi 218 Nm3 per ton CaO untuk bahan bakar lime kiln, maka bahan bakar gas hasil
gasifikasi sludge cake diperkirakan dapat menggantikan sebagian gas bumi sampai 18%. Besarnya
penggantian gas bumi dibatasi oleh ketersediaan sludge cake dan suhu pembakaran yang bisa dicapai.
Kata kunci: sludge cake, gasifikasi, steam, CO2, bahan bakar gas kalor medium
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PENDAHULUAN
Pabrik pulp kraft merupakan salah satu
industri pengkonsumsi energi dalam jumlah
besar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk
konservasi dan diversifikasi energi, antara lain
dengan memanfaatkan limbah biomassa yang
telah tersedia di dalam pabrik. Beberapa limbah
biomassa yang dihasilkan dari pabrik pulp dalam
jumlah besar antara lain lindi hitam, kulit dan
sisa-sisa kayu, reject dari proses screening dan
cleaning, dan sludge cake (Gavrilescu, 2008).
Ketersediaan limbah biomassa ini seharusnya
menjadikan pabrik pulp dapat memenuhi
sendiri kebutuhan energi dengan integrasi
teknologi konversi energi dari berbagai limbah
biomassa di dalam prosesnya. Pabrik pulp kraft
memenuhi sebagian besar kebutuhan energi
dengan membakar lindi hitam pekat di recovery
boiler dan kulit kayu dan sisa-sisa kayu lainnya
di power boiler. Kebutuhan energi sebuah lime
kiln mencapai 1,37 – 1,62 GJ per ton pulp kraft
dipenuhi dengan mengkonsumsi gas bumi
sebesar 40–48 Nm3 per ton pulp (Syamsudin,
2014). Salah satu sumber energi alternatif
baru dan terbarukan potensial yang belum
banyak termanfaatkan adalah sludge cake hasil
pengolahan air limbah. Fraksi organik dalam
sludge cake bersifat renewable, sehingga tidak
berkontribusi terhadap emisi CO2. Tujuan dari
studi ini adalah membahas potensi sludge
cake pabrik pulp kraft sebagai bahan bakar
gasifikasi, metode pengeringan yang cocok
untuk menangani sludge cake dengan sifat
dewaterability rendah, proses gasifikasi sludge
cake yang dapat menghasilkan bahan bakar gas
kalor medium dengan tinjauan kinetika pirolisis
dan kinetika gasifikasi arang, serta aplikasi
gasifikasi sludge cake di pabrik pulp kraft.
SLUDGE CAKE PABRIK PULP KRAFT
Pabrik pulp kraft merupakan penghasil
sludge cake dalam jumlah besar dari unit
pengolahan air limbah. Sludge cake dari pabrik
pulp kraft umumnya mencapai 58 kg per ton
pulp dengan nilai kalor sekitar 24 MJ.kg-1
(basis kering dan bebas abu, Scott dkk., 1995).
Penanganan sludge cake membutuhkan biaya
besar dan menjadi isu lingkungan yang sensitif.
Permasalah ini menjadi semakin serius dengan
bertambahnya jumlah sludge cake dan semakin
ketatnya peraturan lingkungan yang ditetapkan
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pemerintah. Tantangan yang dihadapi berupa
mencari solusi inovatif dan murah untuk
menangani sludge cake dengan memperhatikan
isu lingkungan. Analisis proksimat, ultimat,
lower heating value (LHV), dan komposisi
organik sampel sludge cake dari pabrik pulp
proses kraft dibandingkan dengan biomassa
lain dan batubara ditampilkan pada Tabel 1.
Pemanfaatan sludge cake sebagai bahan
bakar alternatif dapat mengatasi masalah
penanganan sludge cake sekaligus mendapatkan
energi alternatif. Pemanfaatan sludge cake
sebagai bahan bakar didasarkan atas potensi
yang dimiliki, yaitu mempunyai kadar organik
total dan nilai panas yang cukup tinggi.
Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1, nilai
kalor sludge cake dari pabrik pulp kraft cukup
tinggi mencapai 13,25 MJ/kg (basis kering)
meskipun masih di bawah nilai kalor batubara.
Kandungan zat terbang yang dimiliki cukup
tinggi dibandingkan kandungan karbon tetapnya sehingga akan menghasilkan banyak
gas volatil pada saat dibakar. Kandungan zat
terbang yang tinggi ini dapat dimanfaatkan
untuk pembakaran dan menjadi penyedia panas
pada proses gasifikasi allothermal (gasifikasi
dengan suplai panas dari luar). Kandungan
oksigen dan nitrogen memberi kontribusi massa,
namun tidak memiliki nilai kalor, sehingga
menurunkan nilai kalor sludge cake. Tingginya
kandungan
oksigen
dapat
menurunkan
kebutuhan oksigen dari udara pada proses
gasifikasi maupun pembakaran. Kandungan
nitrogen menyebabkan emisi NOx pada proses
pembakaran. Sulfur berkontribusi terhadap nilai
kalor sludge cake namun menghasilkan emisi
SOx. Pengaruh kadar air terhadap nilai kalor
nyata sludge cake dapat dilihat pada Gambar
1. Pada kadar air 80%, nilai kalor sludge cake
hanya 0,9 MJ/kg dan pembakarannya akan
menghasilkan suhu adiabatik hanya sekitar
250oC. Suhu rendah ini tidak memungkinkan
untuk terjadinya pembakaran berkelanjutan
(Syamsudin, 2014).
Secara praktek, kriteria untuk pembakaran
bahan bakar sludge cake di dalam fluidized
bed adalah memiliki temperatur pembakaran
adiabatik minimum antara 1050 dan 1100oC
(Louhimo dan Mullen, 1991). Jika temperatur
adiabatik lebih rendah dari 1050-1100oC,
maka diperlukan bahan bakar tambahan seperti
bahan bakar minyak, bahan bakar gas, batubara
atau bahan bakar lain dengan nilai kalor
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Tabel 1. Sifat-Sifat Sludge Cake Pabrik Pulp dan Biomassa Lain sebagai Pembanding
No.
1.

2.

3.
4.

5.

Sludge
cake1)
Analisis proksimat (dasar kering):
Parameter

Onggok
bioetanol2)

Batubara1)

Sekam
padi4)

Cangkang
sawit3)

Janggel
jagung4)

a. Abu

27,60%

3,39%

2,77%

23,02%

1,86%

2,14%

b. Zat terbang

61,00%

80,02%

48,80%

61,54%

76,59%

79,13%

c. Karbon tetap

11,40%

16,59%

48,44%

15,44%

21,55%

18,73%

Analisis ultimat (dasar kering):
a. Karbon

34,54%

49,79%

70,64%

38,63%

55,33%

49,43%

b. Hidrogen

4,29%

5,69%

4,45%

5,34%

5,40%

4,89%

c. Nitrogen

1,18%

2,31%

0,94%

0,46%

0,34%

0,14%

d. Total sulfur

0,36%

0,16%

0,00%

0,08%

0,07%

0,12%

e. Oksigen

32,03%

38,67%

21,21%

32,47%

37,00%

43,28%

13,25

19,08

24,91

15,98

20,95

18,85

LHV, MJ.kg
(dasar kering)
Komposisi abu:
-1

a. K2O

0,78%

0,17%

b. Na2O

1,11%

0,14%

c. CaO

5,43%

15,78%

d. MgO

1,20%

1,83%

Kandungan organik:
a. Total Selulosa

49,16%

55,27%

b. Hemiselulosa

6,15%

13,54%

14,15%

24,07%

c. Lignin
Sumber:
1) Syamsudin (2014)
2) Syamsudin dan Susanto (2012a)
3) Syamsudin dan Susanto (2012b)
4) Data primer hasil uji laboratorium

Syarat bahan bakar untuk reaktor fluidized bed :
AFT>1100oC (Louhimo dan Mullen, 1991)

Gambar 1. Pengaruh Kadar Air terhadap Nilai Kalor dan Temperatur Pembakaran Sludge Cake
(Syamsudin, 2014)
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lebih tinggi. Sludge cake kemungkinan dapat
dijadikan bahan bakar pada kadar air maksimal
50% karena menghasilkan temperatur flame
adiabatik sekitar 1100oC sehingga memenuhi
syarat sebagai bahan bakar reaktor fluidized
bed.
PENGERINGAN SLUDGE CAKE
Sludge cake keluaran belt press di pabrik
pulp umumnya masih memiliki kadar air di
atas 70%. Kadar air tinggi ini menurunkan
secara signifikan nilai kalor yang dimiliki dan
berpengaruh menurunkan sifat pembakaran
sludge cake. Kehadiran air intraseluler dalam
sludge cake menyebabkan proses dewatering
mekanik menjadi sulit. Dewatering dengan
pengempaan pada tekanan di atas 400 bar tidak
efektif lagi untuk menurunkan kadar air dan
hanya menghasilkan kadar air sisa sebesar 53%.
Pengurangan kadar air dapat dilakukan dengan
pengeringan termal namun membutuhkan
biaya mahal (Chen dkk., 2006). Kombinasi
pengempaan dan pengeringan-termal terbukti
dapat menghemat energi pengeringan sludge
cake (Syamsudin, 2014; Mahmood dkk.,1998;
Fernandez dkk., 2005; Mahmoud dkk.,
2008). Penghematan energi pada kombinasi
pengempaan 500 bar dan pengeringan-termal
110oC untuk mendapat sludge cake bebas air
mencapai 73%. Penambahan serbuk batubara
sebagai aditif terbukti dapat memudahkan
pengeringan dengan pengempaan dan sekaligus
dapat meningkatkan nilai kalor (Qi dkk., 2011;
Prawiranto dkk., 2012; Syamsudin, 2014).
Pada pengempaan 50 bar, penambahan 5%
berat batubara dapat menurunkan kadar air
1,6% dan penambahan 20% berat batubara
dapat menurunkan kadar air sampai 11,1%
dibandingkan tanpa batubara (Prawiranto dkk.,
2012).
Peningkatan dewatering dapat dilakukan
dengan metode thermal assisted-mechanical
dewatering
(TAMD),
yaitu
dengan
menambahkan panas secara simultan pada
saat proses dewatering. Penambahan panas
dimaksudkan untuk memecah dinding sel yang
sebelumnya tidak bisa dilaksanakan dengan
dewatering mekanik konvensional. Penggunaan
metode TAMD sebelum proses pengeringan
termal dapat menghemat energi mencapai
30% (Mahmoud dkk., 2011). Pengeringan
termal dapat dilakukan menggunakan fluidized
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bed dryer. Keistimewaan fluidized bed dryer
adalah kemampuannya untuk mendistribusikan
gas pengering dengan kecepatan seragam
secara merata pada material uggun. Gas panas
untuk mengeringkan dialirkan pada unggun,
menyebabkan partikel sludge cake terfluidakan.
Alat pengering ini dapat diandalkan dan
mempunyai pengendalian pengeringan yang
baik terhadap kondisi pengeringan dan laju
pengeringan yang tinggi. Sebagai media
pengering sekaligus media fluidisasi dapat
memanfaatkan gas panas hasil pembakaran dari
lime kiln pabrik pulp kraft.
GASIFIKASI SLUDGE CAKE
Insinerasi merupakan salah satu teknik
untuk mengurangi volume sludge cake
sebelum dibuang ke landfill dan mungkin dapat
menghasilkan energi untuk pemenuhan sebagian
kebutuhan pabrik. Biaya mahal, kesulitan
operasi dan kontrol polusi yang ketat menjadi
kelemahan dari metode insinerasi. Salah satu
cara memanfaatkan sludge cake yang belum
banyak digali yaitu mengkonversinya menjadi
bahan bakar gas melalui proses gasifikasi.
Selain mendapat bahan bakar gas yang bersih,
gas hasil proses gasifikasi juga dapat diproses
lebih lanjut menjadi DME, bahan bakar diesel
melalui proses Fischer-Tropsch, dan gas
hidrogen. Gasifikasi dipertimbangkan lebih
ramah lingkungan karena emisi gas polutan
ke atmosfer yang lebih rendah. Perbandingan
antara gasifikasi dan insinerasi ditampilkan
dalam Tabel 2.
Gasifikasi sludge cake merupakan proses
konversi termokimia sludge cake dengan agen
gasifikasi untuk menghasilkan bahan bakar
gas yang disebut gas produser atau syngas.
Agen gasifikasi dapat berupa udara (21% mol
O2 dan 79% mol N2), udara diperkaya O2, O2
murni, steam, CO2, atau campuran senyawasenyawa tersebut (Khalil dkk., 2009; Kumar
dkk., 2009; Gao dkk., 2008). Produk gasifikasi
mengandung terutama gas H2 dan CO, serta
gas-gas lain seperti CH4, CO2, H2O, N2, dan
beberapa hidrokarbon berat (tar) (Kumar dkk.,
2009; Balat dkk., 2009). Gas produser dapat
diolah menjadi bahan bakar gas atau syngas
untuk produksi bahan kimia (Higman dan van
derBurgt, 2003; Arena, 2012).
Proses pembakaran mengeluarkan emisi
CO2, H2O, SOx, NOx, HCl, partikulat dan gas-
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gas lain. Reaksi gasifikasi berlangsung pada
suasana reduksi, dimana jumlah kebutuhan
oksidan lebih rendah dibandingkan jumlah
untuk reaksi pembakaran stoikiometrik.
Gasifikasi menghasilkan gas CO, H2, CO2,
H2O dan CH4 dan polutan berupa H2S, HCl,
COS, NH3, HCN, tar, alkali dan partikulat
(Arena, 2012). Perbandingan potensi polutan
gas yang dihasilkan dari kedua proses tersebut
ditampilkan dalam Tabel 3.
Di dalam gasifier, bahan karbon mengalami
beberapa proses yang berbeda. Tahapan
proses yang terjadi di dalam reaktor gasifikasi
ditampilkan dalam Gambar 2. Pada proses
gasifikasi, sludge cake mengalami tahapan
proses berturut sebagai berikut (Susanto, 2010).
1. Pengeringan, yaitu sludge cake mengalami
pengeringan pada suhu 100 - 200oC.
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2. Pirolisis (atau devolatilisasi), yaitu
penguraian sludge cake akibat dikenai suhu
tinggi, mulai sekitar 250oC sampai 900oC.
Penguraian sludge cake ini menghasilkan
arang, tar, uap senyawa hidrokarbon, air dan
gas-gas.
3. Tahap reduksi, di mana arang bereaksi
dengan uap air dan karbon dioksida pada
suhu di atas 800oC. Reaksi ini menghasilkan
hidrogen dan karbon monoksida.
4. Tahap oksidasi, di mana gas volatile dan
sebagian arang bereaksi dengan oksigen
menghasilkan panas yang mendorong
berlangsungnya
proses
pengeringan,
pirolisis dan reaksi-reaksi reduksi. Suhu
pembakaran dapat mencapai 1200oC.

Tabel 2. Perbandingan antara Gasifikasi dan Insinerasi (Arena, 2012)
No.
1.

Kriteria
Tujuan

2.

Tipe proses

3.

Komposisi gas
produk
Pembersihan gas

4.

Gasifikasi
Memaksimalkan konversi bahan baku
menjadi CO dan H2 untuk menghasilkan
bahan bakar gas bersih dan ramah
lingkungan
Konversi termal kimia dalam kondisi
reduksi (jumlah oksigen terkontrol)
H2, CO, CH4, H2S, NH3, dan partikulat
- Diperoleh syngas yang dapat
digunakan untuk bahan bakar bersih,
sintesis kimia, atau pembangkit tenaga
- Sulfur terambil sebagai komponen S
atau asam sulfat

5.
6.

Produk padatan
Penanganan
produk samping
padatan

Arang atau slag
- Arang sebagai bahan bakar
- Slag merupakan material nonleachable dan non-hazardous yang
dapat digunakan sebagai bahan
konstruksi

Insinerasi
Memaksimalkan konversi
bahan baku menjadi CO2 dan
H2O dengan menghasilkan
panas
Konversi termal kimia dalam
kondisi oksidasi (oksigen
berlebih)
CO2, H2O, SO2, NOx, dan
partikulat
- Flue gas mengandung
dioksin dan furan yang
harus diolah dan hasilnya
dibuang ke udara
- Sulfur terkonversi menjadi
SO2 yang harus diolah
Bottom ash dan fly ash
Bottom ash dan fly ash
ditangani sebagai limbah B3
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Tabel 3. Perbandingan Emisi Polutan dari Simulasi Termodinamika Pembakaran dan Gasifikasi Sludge
Cake Pabrik Pulp Kraft (Syamsudin dan Susanto, 2012a)
Parameter
o
Suhu ( C)
Gas polutan (mg/Nm3):
a. NO
b. NO2
c. SO2
d. SO3
e. H2S
f. COS
g. NH3
h. HCN

Pembakaran1)
1700

Gasifikasi-udara2)
600-1000

Gasifikasi-steam3)
800-900

3300
3
1600
2
≈0
≈0
≈0
≈0

≈0
≈0
≈0
≈0
1500–2100
180-200
0-40
0,3 – 0,4

≈0
≈0
≈0
≈0
1250-1550
60-180
8-12
0,05-0,25

Keterangan:
1) Pembakaran dengan oksigen-lebih 20%
2) Gasifikasi-udara dengan ER = 0,25 –0,40
3) Gasifikasi steam dengan ER =0,40 dan S/F = 0–0,5 kg/kg

Gambar 2. Diagram Proses Gasifikasi (Susanto, 2010)
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Proses gasifikasi melibatkan banyak reaksi.
Reaksi-reaksi tersebut dikelompokkan menjadi
beberapa group seperti ditampilkan dalam
Tabel 4. Reaksi heterogeneous water shift dan
reaksi Boudouard merupakan reaksi utama
pembentukan dalam proses gasifikasi. Kedua
reaksi ini berjalan lambat karena berada dalam
fase padat. Komposisi gas produser keluar
gasifier sering dianggap dikendalikan oleh reaksi
homogeneous water shift yang berlangsung pada
fase gas.
KONFIGURASI REAKTOR GASIFIKASI
SLUDGE CAKE
Udara secara luas telah digunakan sebagai
agen gasifikasi karena murah tetapi menghasilkan
bahan bakar gas bernilai kalor rendah, seperti
yang diterapkan pada konfigurasi autothermal
(Gambar 3a). Bahan bakar gas dengan nilai kalor
medium dapat diperoleh dengan menerapkan
konfigurasi allothermal yang memisahkan
antara reaktor pembakaran dan reaktor
gasifikasi (Gambar 3b-c). Panas untuk reaksi

endotermik gasifikasi disuplai dari pembakaran
sebagian sludge cake kering atau gas volatil
yang dilaksanakan dalam reaktor fluidized bed.
Sementara itu, gasifikasi steam dengan sludge
cake kering atau arang sludge cake dilaksanakan
dalam reaktor fluidized bed lainnya (Pranolo dan
Susanto, 2010; Nugrahany dkk., 2012). Model
allothermal dapat menghasilkan bahan bakar gas
kualitas tinggi karena tidak terjadi pengenceran
oleh N2 yang berasal dari udara sebagaimana yang
terjadi pada reaktor gasifikasi model autothermal
(Pranolo dan Susanto, 2010).
Pada kajian termodinamika gasifikasi
konfigurasi proses dua tahap: (i) proses pirolisis
yang menghasilkan arang dan gas volatil, dan (ii)
gasifikasi arang hasil pirolisis yang dilakukan
oleh Nugrahany dkk. (2012) menunjukkan
bahwa reaksi arang hasil pirolisis dengan steam
dapat menghasilkan bahan bakar gas dengan
kalor bakar medium dan kandungan tar minimal.
Di samping itu, panas reaksi endotermik untuk
proses gasifikasi dapat dipenuhi dari pembakaran
gas volatil hasil pirolisis. Syamsudin dan Susanto
(2012b) melakukan kajian termodinamika

Tabel 4. Reaksi-Reaksi yang Terlibat dalam Gasifikasi (Higman dan van derBurgt, 2003; Arena, 2012)
No.
Persamaan
Reaksi fase padat:
1.
C(s) + H2O(g) Û CO + H2

DHR,298(kJ/mol)
131

2.
C(s) + 2H2O(g)Û CO2 + 2H2
3.
C(s) + 2H2Û CH4
4.
C(s) CO2Û 2CO
Reaksi fase gas:
5.
CH4 + H2O(g)Û CO + 3H2
6.
CO + H2O(g)Û CO2 + H2

90
-75
173

7.
CH4 + CO2(g)Û H2 + CO
Reaksi-reaksi lain:
8.
C(s) + ½ O2® CO
9.
C + O2® CO2
10. CO + ½ O2® CO2
11. H2 + ½ O2® H2O(g)
12. CH4 + 3/2O2® CO + 2H2O(g)

247

206
-41

-111
-394
-283
-242
-520

Nama reaksi
Heterogeneous water shift
(primary water-gas)
Secondary water gas
Metanasi
Boudouard
Steam methane reforming
Homogeneous water shift
(water gas-shift)
Methane dry reforming
Oksidasi parsial karbon
Oksidasi karbon
Oksidasi karbon monoksida
Oksidasi hidrogen
Oksidasi parsial metana
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Gambar 3. Konfigurasi Reaktor Gasifikasi Autothermal (a) dan Allothermal (b dan c)
(Pranolo dan Susanto, 2010)
pemanfaatan gasifikasi sludge cake untuk
mensubstitusi gas bumi di lime kiln pabrik pulp
menggunakan konfigurasi model 2 reaktor. Hasil
kajian menunjukkan bahwa proses gasifikasisteam model allothermal terhadap arang sludge
cake dapat menghasilkan gas bakar dengan nilai
kalor 11 MJ/Nm3 dan konsentrasi tar relatif
rendah. Dengan ketersediaan sludge cake 95 kg
per ton CaO dan konsumsi gas bumi 218 Nm3
per ton CaO untuk bahan bakar lime kiln, maka
bahan bakar gas hasil gasifikasi sludge cake
diperkirakan dapat menggantikan sebagian gas
bumi sampai 18%. Besarnya penggantian gas
bumi dibatasi oleh ketersediaan sludge cake dan
suhu pembakaran yang bisa dicapai.
PIROLISIS SLUDGE CAKE
Pada percobaan pirolisis isotermal sludge
cake yang dilakukan oleh Syamsudin (2014),
massa sisa akhir reaksi dari pirolisis 500oC
tidak berbeda jauh dengan massa sisa akhir
reaksi dari pirolisis 700oC, menunjukkan
bahwa pirolisis telah selesai pada suhu 500oC
di mana semua hemiselulosa, selulosa dan
lignin telah habis ter-devolatilisasi. Perbedaan
signifikan antara massa sisa akhir reaksi dari
pirolisis 400oC dengan massa sisa akhir reaksi
dari pirolisis 500oC dan 700oC kemungkinan
disebabkan perbedaan jumlah lignin yang dapat
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didegradasi pada masing-masing suhu pirolisis.
Model volumetrik-modifikasi order satu ()
menghasilkan fitting data yang baik dalam
memperkirakan kinetika pirolisis isotermal
sludge cake dengan parameter kinetika A
= 0,7818 1/detik dan Ea = 34,05 kJ/mol
(Syamsudin, 2014). Sebagai pembanding, Chao
dkk. (2002) melaporkan parameter kinetika
pirolisis sludge cake dari pengolahan air limbah
industri petrokimia dengan nilai A = 0,096 1/
detik dan Ea = 20,43 kJ/mol.
Syamsudin (2014) menyebutkan bahwa
kinetika pirolisis non-isotermal hemiselulosa,
selulosa dan lignin penyusun sludge cake dapat
dihitung dengan metode Gaussian fitting dengan
memanfaatkan data pirolisis sludge cake. Secara
umum, jumlah laju pirolisis tiga komponen fiktif
tersebut menyamai laju pirolisis nyata dengan
kesalahan pendekatan berkisar 3%. Kurva
pirolisis non-isotermal sludge cake dan gaussian
peak fitting yang dihasilkan ditampilkan dalam
Gambar 4.
Peak 1 kemungkinan terjadi karena
dekomposisi hemiselulosa suhu rendah (220 –
315oC) dan puncaknya pada suhu sekitar 270oC
(Yang dkk., 2007). Peak 2 berhubungan dengan
dekomposisi selulosa dan sel mikroba yang
terjadi pada rentang suhu 260 – 500oC. Selulosa
terdegradasi pada suhu 315 – 400oC dengan laju
dekomposisi mencapai maksimal pada suhu
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sekitar 350oC atau 339oC (Yang dkk., 2007).
Peak 3 berhubungan dengan dekomposisi lignin
dan zat-zat anorganik. Selanjutnya, analisa
kinetika dekomposisi menunjukkan peak 1
merupakan reaksi dengan mekanisme order satu
dengan nilai energi aktivasi, Ea, dalam rentang
28–93 kJ/mol. Peak 2 merupakan reaksi dengan
mekanisme order satu dengan nilai energi
aktivasi, Ea, dalam rentang 40–95 kJ/mol. Dan
akhirnya, peak 3 merupakan reaksi dengan
mekanisme order satu dengan nilai energi
aktivasi, Ea, dalam rentang 19–76 kJ/mol.Laju
pirolisis keseluruhan selanjutnya dapat dihitung
dengan menjumlahkan laju pirolisis dari ketiga
komponen fiktif tersebut.

Data kinetika gasifikasi-CO2 terhadap arang
sludge cake-batubara menurut model volumetrik
order satu dan model shrinking core disajikan
pada Tabel 5.
Gasifikasi arang pada suhu isotermal 1000oC
menghasilkan penurunan massa kecil. Arang
hasil pirolisis 1000oC tidak mengandung zatterbang sehingga penurunan massa terjadi
karena reaksi karbon dengan CO2. Peningkatan
konsentrasi CO2 berpengaruh menaikkan laju
gasifikasi, ditunjukan dengan semakin besarnya
penurunan massa arang selama proses gasifikasi.
Laju kenaikan suhu yang tinggi selama pirolisis
menghasilkan arang yang lebih reaktif untuk
gasifikasi.

GASIFIKASI ARANG SLUDGE CAKEBATUBARA DENGAN CO2

GASIFIKASI ARANG SLUDGE CAKEBATUBARA DENGAN STEAM

Pada percobaan gasifikasi non-isotermal
arang campuran sludge cake-batubara dengan
CO2 yang dilakukan oleh Syamsudin (2014)
pada suhu 700 – 1000oC dengan laju kenaikan
suhu
10oC/menit
menunjukkan
bahwa
penurunan massa arang selama gasifikasi
terlihat sangat lambat dibandingkan penurunan
massa arang pada pirolisis maupun pengeringan
(Gambar 5a). Karbon dalam arang sludge
cake lebih reaktif dibandingkan karbon dalam
arang batubara. Gasifikasi arang sludge cake
mulai berlangsung pada suhu lebih rendah,
ditunjukkan dengan puncak yang sangat tajam
pada suhu 850oC. Sedangkan gasifikasi arang
batubara hanya menghasilkan puncak yang
hampir datar, menunjukkan bahwa reaktivitas
arang batubara rendah terhadap CO2. Laju
reaksi dipengaruhi tingkat konversi, karena
arang hasil pirolisis non-isotermal ~700oC
masih mengandung zat-terbang (volatil matter
masih tinggi). Kemungkinan ini diperkuat dari
hasil percobaan pirolisis non-isotermal 900oC
yang menunjukkan bahwa pirolisis baru selesai
setelah suhu pirolisis mendekati 900oC. Dengan
demikian, maka reaksi gasifikasi dibagi menjadi
dua, yaitu:
1. Reaksi gasifikasi 1 saat kandungan zatterbang masih tinggi, yaitu pada suhu 700
– 850oC,
2. Reaksi gasifikasi 2 saat kandungan zatterbang sudah habis, yaitu pada suhu 850 –
1000oC.

Reaktivitas arang dengan steam lebih tinggi
dibandingkan reaktivitasnya dengan gas CO2
dilihat dari laju gasifikasi yang lebih tinggi
(Gambar 5b). Fenomena ini sesuai dengan
teori yang disampaikan oleh Chen dkk. (2012)
yang menyebutkan bahwa steam (H2O) lebih
mudah teradsorpsi pada permukaan arang
karena energi aktif adsorpsi H2O yang lebih
rendah dibandingkan energi aktif adsorpsi CO2.
Sebaliknya, karena bereaksi lambat dengan CO2,
arang terlihat memiliki reaktivitas yang rendah
selama waktu reaksi. Jika dibandingkan dengan
arang batubara, maka arang sludge cake bersifat
lebih reaktif. Kereaktivitasan arang sludge cake
kemungkinan disebabkan oleh struktur partikel
dan efek katalitik dari logam yang terdapat
dalam sludge cake. Namun, karena arang
sludge cake memiliki kandungan karbon-tetap
rendah, maka reaksi hanya berlangsung singkat
dengan perolehan abu yang tinggi. Sebaliknya,
meskipun memiliki reaktivitas terhadap steam
lebih rendah, namun karena karena memiliki
kandungan karbon-tetap tinggi, maka reaksi
arang batubara dengan steam berlangsung lebih
lama dengan perolehan abu yang rendah. Data
kinetika gasifikasi-steam terhadap arang sludge
cake-batubara menurut model volumetrik order
satu (-ln(1-a) = kVM.t) dan model shrinking core
(1-(1-a)1/3=kSC.t) disajikan pada Tabel 6.
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Gambar 4. Pirolisis Sludge Cake pada Laju Kenaikan Suhu 10, 15 dan 20OC/menit (a) dan Gaussian
Peak Fitting yang Dihasilkan (b-d) (Syamsudin, 2014)
Tabel 5.Parameter Kinetika Gasifikasi-CO2 Arang Sludge Cake-Batubara (Syamsudin, 2014)

Arang

Sludge cake
S/B(80/20)
S/B(50/50)
Batubara
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Model volumetrik
-ln(1-a) = kVM.t
Reaksi
A,
Ea, kJ/mol
1/detik
1.
48,01
1,53x10-2
2.
242,35
1,16x108
1.
50,57
8,16x10-3
2.
279,02
3,21x109
1.
39,89
1,14x10-3
2.
240,69
2,28x107
1.
40,79
4,17x10-4
2.
186,32
1,35x104

Model shrinking core
1-(1-a)1/3=kSC.t
A,
Ea, kJ/mol
1/detik
46,16
3,93x10-3
241,11
3,33x107
49,83
2,45x10-3
278,52
1,01x109
40,07
3,89x10-4
238,19
5,71x106
40,67
1,37x10-4
186,48
4,58x103
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Gasifikasi Isotermal CO2 terhadap Sludge Cake-Batubara pada Suhu 1000oC dengan Laju Alir CO2 =
30 mL/menit; N2 = 70 mL/menit

Gasifikasi Isotermal Steam terhadap Sludge Cake-Batubara pada Suhu 1000oC dengan Laju Alir Steam
= 20 mL/menit; N2 = 80 mL/menit
Gambar 5. Massa Akhir pada Gasifikasi Non-Isotermal Sludge Cake-Batubara (Syamsudin, 2014)
Tabel 6. Parameter Kinetika Gasifikasi-Steam Arang Sludge Cake-Batubara (Syamsudin, 2014)

Arang
Sludge cake
S/B (50/50)
Batubara

Model volumetrik order 1
-ln(1-a) = kVM.t
A (1/dtk)
Ea (kJ/mol)
122,93
109,85
44,55
103,64
1,38
77,82

Model shrinking core
1-(1-a)1/3=kSC. t
A (1/dtk)
Ea (kJ/mol)
1,92
85,53
0,67
78,98
0,08
64,97
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Gambar 6. Konfigurasi Proses Integrasi Unit Gasifikasi Sludge Cake di Unit Pemulihan Kimia
Pabrik Pulp Kraft (Syamsudin, 2014)

APLIKASI GASIFIKASI SLUDGE CAKE DI
PABRIK PULP KRAFT

dibatasi oleh ketersediaan sludge cake dan suhu
pembakaran yang bisa dicapai.

Pada aplikasi gasifikasi di pabrik pulp kraft,
bahan bakar hasil gasifikasi sludge cake dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar unit lime
kiln. Gas CO2 hasil pembakaran di lime kiln
dapat dimanfaatkan sebagai agen gasifikasi
bersama steam sehingga dapat meningkatkan
proses gasifikasi sekaligus mengurangi emisi
CO2. Konfigurasi proses integrasi unit gasifikasi
sludge cake untuk penghematan gas bumi untuk
lime kiln di unit pemulihan kimia di pabrik pulp
kraft ditampilkan dalam Gambar 6.
Hasil
simulasi
termodinamika
oleh
Syamsudin dan Susanto (2013) menunjukkan
bahwa gasifikasi-steam model allothermal
terhadap sludge cake dapat menghasilkan bahan
bakar gas dengan nilai kalor 11 MJ/Nm3. Dengan
ketersediaan sludge cake 95 kg per ton CaO dan
konsumsi gas bumi 218 Nm3 per ton CaO untuk
bahan bakar lime kilndi pabrik pulp kraft (suhu
kalsinasi 1000oC), maka pemanfaatan sludge
cake sebagai bahan bakar gas melalui proses
gasifikasi-steam dapat menggantikan sebagian
gas alam tersebut sampai 18%. Besarnya
penggantian gas bumi dengan sludge cake

KESIMPULAN
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Sludge cake dengan kadar air tinggi dan
dewaterability rendah dapat dikeringkan dengan
kombinasi pengempaan dan pengeringan-termal.
Peningkatan dewatering dapat dilakukan dengan
metode thermal assisted-mechanical dewatering
(TAMD) dan penambahan serbuk batubara.
Serbuk batubara berfungsi sebagai filtration aid
sekaligus meningkatkan nilai kalor. Pengeringan
termal dapat dilakukan menggunakan fluidized
bed dryer dengan memanfaatkan gas panas hasil
pembakaran dari lime kiln. Sludge cake kering
selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar
gasifikasi. Bahan bakar gas dengan nilai kalor
medium dapat diperoleh dengan menerapkan
konfigurasi gasifikasi allothermal. Data kinetika
pirolisis sludge cake dan gasifikasi arang dapat
digunakan untuk merancang reaktor pirolisis
sludge cake dan reaktor gasifikasi arang. Proses
gasifikasi-steam model allothermal terhadap
arang sludge cake dapat menghasilkan gas bakar
dengan nilai kalor 11 MJ/Nm3 dan konsentrasi
tar relatif rendah. Pemanfaatan CO2 dari lime
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kiln sebagai agen gasifikasi bersama steam
dapat meningkatkan proses gasifikasi sekaligus
mengurangi emisi CO2.
NOTASI
A
Ea
ER
LHV
S/B
S/F

: Faktor pre-eksponensial
: Energi aktivasi
: Equivalence ratio
: Lower heating value
: Perbandingan massa sludge dan
batubara (g/g)
: Steam to fuel ratio
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PELET REJECT INDUSTRI KERTAS SEBAGAI BAHAN BAKAR
BOILER
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Balai Besar Pulp dan Kertas, Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132 Bandung
1
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PELLET OF PAPER MILL WASTE REJECT AS BOILER FUEL
ABSTRACT
Paper mill produce reject waste containing a lot of fiber and plastic pieces which is an organic
material in considerable amounts. To determine the type of organic components, reject waste was
identified by means of sorting. Making pellets from reject waste of paper mill is a solidification method of
reject waste to become fuel. The making process of reject waste pellets consists of the drying, shredding
and manufacture of pellets. The pellets resulted was analyzed for proximate analysis, calorific value,
sulfur content, and ash mineral content. Ash fusion temperatures (AFT) of reject waste pellet were also
tested. The results showed that the components of reject waste are largely composed by fibers (piece
of paper) of 50.75% and plastics (sheets and duct tape) of 49.25%. The reject waste components are
dominated by the HDPE plastic type. Reject waste contain high organic matter with high calorific value
of about 7000 cal / g which could potentially be used as fuel. The addition of reject waste pellets in
the amount of 5-50% into the coal can be used as fuel for the boiler without cause the occurrence of
slagging and fouling indication in the boiler. Advantages reject waste utilization as fuel along with coal,
among others, can reduce the cost of reject waste handling, making clean paper mill, paper mill image
increases, and reduce the use of coal as boilers fuel.
Keywords: reject waste, pellet, coal, calorific value, HDPE
ABSTRAK
Industri kertas menghasilkan limbah rejek yang banyak mengandung serat dan potongan plastik
yang merupakan bahan organik dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk mengetahui jenis komponen
organiknya, limbah rejek diidentifikasi dengan cara pemilahan. Pembuatan pelet dari limbah rejek
industri kertas merupakan suatu metode solidifikasi limbah rejek untuk menjadi bahan bakar. Proses
pembuatan pelet limbah rejek terdiri dari proses pengeringan, pencacahan dan pembuatan pelet. Pelet
yang dihasilkan dianalisa proksimat, nilai kalor, kadar sulfur, dan kadar mineral abu. Suhu fusi abu
(Ash Fusion Temperature/AFT) dari pelet limbah rejek juga diuji. Hasil menunjukkan bahwa komponen
limbah rejek sebagian besar terdiri dari serat (potongan kertas) 50,75% dan plastik (lembaran dan lakban)
49,25%. Komponen limbah rejek didominasi oleh plastik jenis HDPE. Limbah rejek memiliki kandungan
bahan organik cukup tinggi dengan nilai kalor sekitar 7.000 cal/g yang berpotensi dimanfaatkan sebagai
bahan bakar. Penambahan pelet limbah rejek sebanyak 5 - 50% ke dalam batubara dapat digunakan
sebagai bahan bakar boiler tanpa menyebakan indikasi terjadinya slagging dan fouling di dalam boiler.
Keuntungan pemanfaatan limbah rejek sebagai bahan bakar bersama dengan batubara antara lain
dapat mengurangi biaya penanganan limbah rejek, menjadikan pabrik kertas bersih, citra pabrik kertas
meningkat, dan mengurangi pemakaian batubara sebagai bahan bakar boiler.
Kata kunci: limbah rejek, pelet, batubara, nilai kalor, HDPE
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PENDAHULUAN
Industri kertas dalam proses produksinya
selain menghasilkan kertas juga menghasilkan
produk samping berupa limbah rejek yang
jumlahnya cukup banyak sekitar 5 – 25%w/w.
Sebagian besar komponen limbah rejek industri
kertas tersebut terdiri dari bundel serat, foil dan
potongan plastik yang banyaknya tergantung pada
kualitas kertas bekas yang digunakan sebagai
bahan bahan baku. Limbah rejek umumnya
memiliki nilai kalor tinggi dengan kandungan
abu yang rendah (Gavrilescu, 2008; Miloud et
al., 2012). Perubahan bentuk limbah rejek dari
bentuk ruah menjadi bentuk pelet merupakan
suatu metode solidifikasi limbah rejek untuk
mengkonversi limbah rejek yang mudah terbakar
menjadi bahan bakar (William, 2004; Kuik,
2006). Keuntungan limbah rejek dalam bentuk
pelet antara lain ukurannya menjadi seragam,
jumlah debunya sedikit, dan memudahkan
dalam penyimpanan dan pengangkutan (Samson
et al., 2000; Thacker, 2000.). Penggunakan
pelet limbah rejek pabrik kertas sebagai bahan
bakar untuk memproduksi energi saat ini telah
diterapkan di Jepang dan banyak negara Eropa
(Gavrilescu, 2008; Takenaka, 2012). Saat ini,
industri yang memproduksi pelet sebagai bahan
bakar berkembang cukup pesat karena dipandang
sebagai bahan bakar masa depan (Nakao, 2011).
Pengelolaan limbah rejek industri kertas
yang diterapkan saat ini oleh industri kertas di
Indonesia, umumnya dibuangan keluar pabrik
melalui jasa pihak lain atau mengurangi jumlah
ruah limbah rejek dengan membakarnya di
insinerator. Pengolahan limbah rejek industri
kertas menjadi dalam bentuk pelet sebagai
bahan bakar boiler untuk mengurangi pemakaian
batubara atau bahan bakar fosil lainnya belum
ada yang melakukannya.
Untuk mengetahui seberapa jauh potensi
limbah rejek industri kertas sebagai bahan bakar
identifikasi komponen limbah rejek, proses
pembuatan pelet limbah rejek, dan karakterisasi
pelet limbah rejek telah dilakukan. Hasil
kajiannya disajikan dalam makalah ini.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan untuk penelitian
adalah limbah rejek dan batubara sebagai
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pembanding diambil dari industri kertas yang
memproduksi kertas corrugating medium dan
kraft liner berbahan baku kertas bekas. Limbah
rejek masih mengandung kadar air sekitar 40 –
50%. Batubara yang digunakan sebagai bahan
bakar boiler pabrik kertas ini juga digunakan
sebagai pencampur dan pembanding.
Metode Penelitian
Limbah rejek untuk percobaan diambil dari
industri kertas yang pengurangan kadar air
limbah rejek menggunakan mesin peras hidrolik.
Pengurangan kadar air limbah rejek selanjutnya
dilakukan dilaboratorium Balai Besar Pulp dan
Kertas (BBPK) dengan menggunakan panas
sinar sampai mengandung kadar air < 10% yang
sudah dipisahkan dari kandungan bahan logam
dan siap untuk dirajang di mesin perajang limbah
rejek. Limbah rejek disortir dan dipilah-pilah
berdasarkan jenisnya untuk identifikasi komponen
limbah rejek. Limbah rejek kering dirajang/
dicacah dengan menggunakan mesin pencacah
yang mempunyai pisau pencacah dengan lubang
screen berukuran sekitar 4 mm untuk keluaran
hasil pencacahannya. Cacahan limbah rejek
selanjutnya dibuat pelet menggunakan mesin
pelet yang mempunyai ukuran lubang cetakan
pellet 10 mm. Pelet limbah rejek yang dihasilkan
berdiameter 10 mm dengan panjang sekitar 10 –
15 mm.
Analisa/Pengujian Bahan dan Produk
Analisa bahan dan produk mengacu kepada
analisa batubara menggunakan metoda uji ASTM,
gravimetri dan AAS untuk analisa proksimat yang
terdiri atas kadar air lembab, kadar abu, kadar
zat terbang (Volatile Matter) dan karbon padat
(Fixed Carbon). Selain itu diuji nilai kalor, kadar
sulfur, kadar mineral abu, dan suhu fusi abu (Ash
Fusion Temperature/AFT) juga diuji. Identifikasi
jenis plastik yang terkandung dalam limbah rejek
dilakukan berdasarkan berat jenis dan uji warna
bakar (www.monroecounty.gov.).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Komponen Limbah Rejek
Hasil identifikasi komponen terbanyak limbah
rejek setelah komponen logamnya dipisahkan
ditunjukkan pada Gambar 1.
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Dari hasil uji limbah rejek di dalam air, terlihat
ada limbah rejek yang mengapung dan tenggelam
(Gambar 3). Banyaknya jumlah limbah rejek
yang mengapung adalah sekitar 82,33% dan yang
tenggelam sekitar 17,67%.

Gambar 1. Komponen Terbanyak dalam Limbah
Rejek
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa
komponen limbah rejek sebagian besar terdiri dari
serat (potongan kertas) 50,75%, plastik (lembaran
dan lakban) 49,25%. Adapun logam yang berasal
dari kawat jumlahnya sedikit. Identifikasi jenis
plastik yang terkandung dalam limbah rejek
dilakukan berdasarkan berat jenis seperti pada
Tabel 1 dan diagam alir uji pada Gambar 2.
Tabel 1. Berat Jenis Bahan Plastik
(www.monroecounty.gov.)

Air

Berat Jenis
(g/ml)
1,00

Polyethylene Terephthalate (PET)

1,38 – 1,39

High Density Polyethylene (HDPE)

0,95 – 0,97

Polyvinyl Chloride (PVC)

1,16 – 1,35

Low Density Polyethylene (LDPE)
Polypropylene (PP)

0,92 – 0,94
0,90 – 0,91

Polystyrene (PS)

1,05 – 1,07

Bahan

Tenggelam

Gambar 3. Limbah Rejek yang Tenggelam dan
Mengapung dalam Air
Dari uji limbah rejek yang mengapung dalam
air selanjutnya diuji dalam larutan isopropanol.
Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar (>
99%) limbah rejek tenggelam dalam isopropanol
(Gambar 4) dan yang mengapung hanya sebagian
kecil saja (< 1%) seperti terlihat pada Gambar 5.
Dari uji isopropanol ini, komponen limbah rejek
yang tenggelam dalam didominasi oleh plastik
jenis HDPE. Sedangkan yang mengapung dalam
isopropanol adalah jenis plastik LDPE dan/atau
PP. Limbah rejek yang tenggelam selanjutnya
diuji nyala menggunakan batang kawat Cu. Hasil
pengamatan menunjukkan ada kecenderungan

Uji Air

Mengapung

Uji Isopropanol

Uji Kawat Cu
Warna Nyala
Orange

Warna Nyala Hijau

3. PVC

Tenggelam

2. HDPE
Uji Minyak

Uji Aseton
Tidak
Bereaksi

Bereaksi

6. PS

Mengapung

Uji Panas

Tenggelam

4. LDPE

Mengapung

5. PP

Bereaksi

1. PET

Gambar 2. Diagram Alir Uji Pemisahan Jenis-Jenis Plastik (www.monroecounty.gov.).
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limbah rejek yang tenggelam ini didominasi oleh
bahan serat. Hal ini terlihat pada saat percobaan uji
nyala menggunakan batang kawat Cu, sulit sekali
bahan yang tenggelam ini menempel dengan
sendirinya pada kawat Cu panas. Pada akhirnya
untuk mengetahui warna nyala bakar, bahan
yang tenggelam dalam air tersebut ditempelkan
pada kawat Cu dan hasil nyala pembakarannya
berwarna oranye (Gambar 6).

Gambar 7. Warna Nyala Bakar Plastik PVC

Gambar 4. Rejek Yang Tenggelam Dalam
Isopropanol

Warna nyala bakar bahan-bahan tersebut
berbeda sekali dengan nyala bakar dari plastic
PVC yang berwarna hijau seperti ditunjukkan
pada Gambar 7. Dari hasil uji nyala limbah rejek,
kandungan jenis plastik PVC dalam limbah rejek
kemungkinannya ada walaupun dalam jumlah
yang sangat rendah. Karena limbah rejek ini
mengandung limbah plastik yang mengandung
perekat dari plastik selotif (lakban), ada
kemungkinan limbah plastik yang berperekat
tersebut menempel pada plastik lainya yang berat
jenisnya lebih rendah dari air sehingga terbawa
mengapung.
Pembuatan Pelet Limbah Rejek

Gambar 5. Rejek yang Mengapung dalam
Isopropanol

Gambar 6. Warna Nyala Bakar Limbah Rejek
yang Tenggelam dalam Air
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Percobaan pembuatan pelet dari limbah rejek
telah dilakukan dengan variasi kadar air. Dari
hasil percobaan skala prototipe menunjukkan
bahwa pembuatan pellet dengan kadar air bahan
< 15% dapat menghasilkan pelet yang kompak
tidak mudah pecah kembali. Sedangkan bila kadar
air bahan limbah rejek > 15%, maka pelet yang
dihasilkan mudah pecah kembali. Hal ini dapat
disebabkan karena limbah rejek mengandung
bahan plastik yang selama pembuatan pelet dalam
mesin pelet timbul panas yang menyebabkan
suhu pada pembuatan pelet mencapai 80 - 90oC.
Adanya panas ini menyebakan plastik menjadi
lunak dan bersifat sebagai bahan perekat yang
membantu terjadinya proses solidifikasi limbah
rejek. Bila bahan kadar airnya > 15% maka selama
pembentukan pelet suhu terjadinya penguapan
air lebih dominan dari pada pelunakan plastik
sehingga tidak membentuk rekatan pelet yang
dihasilkan. Sebaliknya untuk bahan mengandung
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yang lebih tinggi daripada pelet limbah rejek
atau campurannya. Kadar abu pelet limbah rejek
(5,59%) lebih rendah dibandingkan dengan kadar
abu dari batubara (12,94%) yang digunakan
sebagai bahan bakar industri kertas. Hal ini
menunjukkan bahwa penambahan pelet limbah
rejek kedalam batubara dapat menurunkan kadar
abu bakar boiler. Kadar zat terbang dari batubara
sekitar (37,89%) jauh lebih rendah dari pelet
limbah rejek, atau campurannya. Pelet limbah
rejek memiliki kadar zat terbang tertinggi yaitu
86,32%.
Tingginya kadar zat terbang pelet limbah
rejek akan meningkatkan kadar zat terbang
campurannya dengan batubara. Kadar karbon
padat dari pelet limbah rejek, dan campurannya
dengan batubara semuanya dibawah kadar
karbon padat batubara sendiri (38,48%). Kadar
karbon padat pelet limbah rejek jauh lebih rendah
dari pada batubara. Tinggi rendahnya kadar
parameter karbon padat dan kadar zat terbang
bahan bakar sangat berpengaruh sekali terhadap
sifat pengapian pada saat pembakaran bahan
bakar dan terhadap banyaknya jumlah karbon
yang terbakar. Perbandingan kadar karbon padat
terhadap kadar zat terbang disebut dengan rasio
bahan bakar (kadar karbon padat/kadar zat
terbang). Bila rasio bahan bakar nilainya < 1,2
akan menghasilkan pengapian pembakaran bahan
bakar yang bagus dengan kecepatan pembakaran
yang meningkat. Sebaliknya bila rasio bahan
bakar > 1,2 akan menyebabkan banyak karbon
yang tidak terbakar (www.fortunacoal.com;
imambudiraharjo.wordpress.com).
Hasil perhitungan rasio bahan bakar pelet
limbah rejek, campurannya dan batubara
ditunjukkan pada Tabel 2. Rasio bahan bakar

kadar air < 15% selama pembentukan pelet panas
yang timbul menghasilkan proses pelunakan
plastik yang dapat membentuk rekatan pelet
terjadi sehingga dihasilkan pelet yang kompak
tidak mudah pecah (Gambar 8).

Gambar 8. Pelet Limbah Rejek
Karakterisasi Pelet Limbah Rejek
Analisa Proksimat
Pelet limbah rejek, campuran limbah rejek
dan batubara, dan batubara sebagai pembanding
dilakukan analisa dengan parameter seperti
analisa batubara meliputi analisa proksimat
(kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar
karbon padat), nilai kalor, kadar mineral abu dan
diuji suhu pelelehan Abu (AFT). Hasil analisa
proksimat dari pelet limbah rejek, batubara dan
campurannya ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel
2 menunjukkan bahwa kadar air batubara lebih
besar dari kadar air pelet limbah rejek dan
campurannya. Batubara memiliki kadar abu

Tabel 2. Hasil Analisa Proksimat dari Pelet Limbah Rejek, Batubara dan Campurannya
Hasil Analisa (%)
No

Bahan

Air lembab
(Moisture)

Abu
(Ash)

Zat Terbang
(Volatile
matter)

Rasio
Karbon padat
(Fixed Carbon)

bahan
bakar

1

Limbah Rejek

2,47

6,70

86,32

4,51

0,085

2

Batubara 95% + Limbah
rejek 5%

10,18

13,60

39,61

36,61

0,924

3

Batubara 90% + Limbah
rejek 10%

10,46

12,35

41,70

35,49

0,851

4

Batubara

10,69

12,94

37,89

38,48

1,016
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semua pelet yang terbuat dari limbah rejek,
campurannya dan batubara nilainya < 1,2. Hal
ini menunjukkan pada proses pembakaran
bahan bakar pengapiannya akan bagus. Tabel
2 menunjukkan bahwa rasio bahan bakar pelet
yang terbuat dari limbah rejek dan campurannya
nilainya lebih kecil dari pada batubara. Hal ini
akan menyebabkan bahwa sifat pengapian dan
kecepatan pembakarannya akan lebih bagus dan
lebih cepat daripada batubara. Dengan demikian
penambahan pelet limbah rejek ke dalam batubara
akan sangat berguna sekali terutama pada saat
pembakaran awal. Manfaat yang diperoleh
untuk menghidupkan boiler yaitu penyalaan
batubara akan lebih cepat dan singkat (Thomas,
1995; www.fortunacoal.com; imambudiraharjo.
wordpress.com).
Nilai Kalor dan Kadar Sulfur
Hasil analisa nilai kalor dan kadar sulfur
limbah rejek, batubara, dan campurannya
ditunjukkan pada Tabel 3. Nilai kalor, pelet
limbah rejek memiliki nilai kalor yang lebih
tinggi dari nilai kalor batubara yang digunakan
sebagai bahan bakar di industri kertas. Sebaliknya
kadar sulfur pelet limbah rejek lebih rendah dari
pada batubara. Hal ini menunjukkan bahwa
penambahan pelet limbah rejek kedalam batubara
akan meningkatkan nilai kalor bahan bakar boiler.
Selain itu kadar sulfur bahan bakar boiler akan
menurun, yang akan menyebabkan penurunan
juga kadar SO2 emisi boiler.
Kadar Mineral Abu
Untuk mengetahui sejauh mana prospeknya
penambahan pelet limbah rejek terhadap bahan
bakar batu bara dari 10 %, 30% hingga 50%
perlu diuji kadar mineral abunya. Nilai dari

kadar mineral abu ini sangat berguna sekali
untuk mengevaluasi bahan bakar terhadap
potensi terjadinya proses slagging dan fouling
di dalam boiler pada saat proses pembakaran.
Seperti diketahui bahwa slagging dan fouling
adalah fenomena menempel dan menumpuknya
abu bahan bakar yang melebur pada pipa
penghantar panas (heat exchanger tube) ataupun
dinding boiler. Kedua fenomena ini sangat
serius karena dapat memberikan dampak
besar pada operasional boiler, seperti masalah
penghantaran panas, penurunan efisiensi boiler,
dan tersumbatnya pipa. Fenomena menempelnya
abu ini terutama dipengaruhi oleh kandungan
mineral abu diantaranya Na2O, K2O, Fe2O3 dan
CaO dan suhu fusi abu (ash fusion temperature,
AFT). Adanya senyawa Na2O dan K2O dalam
abu akan membentuk senyawa dengan titik lebur
rendah bila berikatan dengan unsur yang lain.
Meningkatnya kecenderungan slagging juga
akan diikuti oleh meningkatnya kecenderungan
fouling, sesuai dengan kadar alkali dalam abu.
Standar kualitas batubara yang digunakan di
Jepang dan pembuat boiler di Eropa dan Amerika
yang mempersyaratkan kadar Na2O < 3%, kadar
total alkali (Na2O dan K2O) < 3%, kadar CaO
< 20%, dan kadar Fe2O3 yang kadarnya harus <
15% (Hatt, 1990; Maphala, 20018; www.venusboiler.com/; www.researhgate.net). Hasil analisa
kadar mineral abu pelet limbah rejek, batubara
dan campurannya ditunjukkan pada Tabel 4.
Bila mengacu kepada persyaratan kadar
mineral abu batubara tersebut di atas, batubara
yang digunakan sebagai bahan bakar boiler di
industri kertas sebagai pembanding mengandung
kadar Na2O = 0,97%, kadar total alkali (Na2O
dan K2O) = 2,59%, kadar CaO = 2,25%, dan
kadar Fe2O3 = 8,01%. Adapun untuk pellet yang
terbuat dari limbah rejek mengandung kadar
Na2O = 0,72%, kadar total alkali (Na2O dan

Tabel 3. Nilai Kalor Limbah Rejek, Batubara dan Campurannya
No

114

Bahan

Nilai Kalor
(Cal/g)

Sulfur (%)

1

Limbah rejek 100%

7.002

0,15

2

Batubara 95% + Limbah rejek 5%

5.314

0,74

3

Batubara 90% + Limbah rejek 10%

5.435

0,68

4

Batubara

5.240

0,80
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Tabel 4. Kadar Mineral Abu Pelet Limbah Rejek, Batubara dan Campurannya

Hasil Analisa (%)
No

Bahan

Fe O

MgO

Na O

KO

SiO

1
2
3
4
5
6

Pellet rejek

33,4

21,5

1,43

0,72

0,57

21,0

14,2

4,06

Batubara 95% +
pellet rejek 5%
Batubara 90% +
pellet rejek 10%
Batubara 70% +
pellet rejek 30%
Batubara 50% +
pellet rejek 50%

8,96

2,74

0,94

0,56

2,01

55,1

26,1

1,25

10,49

3,91

1,00

0,70

2,18

53,5

25,5

1,50

9,18

6,75

0,31

0,35

0,38

51,5

23,7

1,51

8,75

11,03

0,85

0,49

0,67

47,9

20,6

1,59

Batubara

8,01

2,25

0,87

0,97

1,62

60,3

23,6

1,07

3

K2O) = 1,29%, kadar CaO = 21,5%, dan kadar
Fe2O3 = 33,34%, parameter CaO dan Fe2O3
tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk
campuran 90% batubara dan 10% pellet limbah
rejek mengandung kadar Na2O = 0,70%, kadar
total alkali (Na2O dan K2O) = 2,88%, kadar CaO
= 3,91%, dan kadar Fe2O3 = 10,49% dan untuk
campuran 50% batubara dan 50% pellet limbah
rejek mengandung kadar Na2O = 0,49%, kadar
total alkali (Na2O dan K2O) = 1,16%, kadar
CaO = 11,03%, dan kadar Fe2O3 = 8,75% semua
parameternya sudah memenuhi persyaratan.
Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa
penambahan pelet limbah rejek sampai dengan
50% kedalam batubara masih memungkinkan
dengan potensi terjadinya slagging dan fouling
pada saat proses pembakaran rendah (Hatt, 1990;
www.venus-boiler.com/; www.researhgate.net).
Suhu Fusi Abu (Ash Fusion Temperature/AFT)
Selain dari data mineral abu, untuk
memprediksi potensi terjadinya slagging dan
fouling mineral abu bahan bakar di dalam
boiler selama pembakaran, perlu dilakukan juga
pengujian AFT. Pada pengujian AFT diamati
perubahan bentuk kerucut abu standar yang
dipanaskan melalui kisaran suhu diharapkan
dalam tungku boiler. Suhu deformasi awal
(IDT) adalah temperatur di mana ujung kerucut
abu pertama kali melunak. Suhu pelunakan
(ST) yang dianggap ketika tinggi kerucut sama
dengan lebar kerucut. Suhu belahan (HT) adalah

2

2

2

Al O

TiO2

CaO

2

2

3

ketika ketinggian kerucut adalah setengahnya
lebar kerucut. Suhu aliran (FT) adalah ketika
ketinggian sampel sekitar 1,5 mm.
Tabel 5 memperlihatkan bahwa suhu
deformasi awal (IDT) batubara pada kondisi
reduksi adalah 1.415oC dan suhu pelunakannya
(ST) pada 1.460oC. Campuran pelet limbah rejek
(5 – 50%) dan batubara (50 – 95%) memiliki suhu
deformasi awal (IDT) pada kondisi reduksi antara
1.230 - 1.315oC dan suhu pelunakannya (ST) pada
1.270 - 1.325oC. Sedangkan untuk pelet limbah
rejek sendiri memiliki suhu deformasi awal (DT)
1.193oC dan suhu pelunakannya (ST) 1.243oC.
Dari data tersebut terlihat bahwa pelet limbah
rejek memiliki suhu pelunakan (ST) yang cukup
tinggi (> 1.200oC). Penambahan pelet limbah
rejek 5 - 50% ke dalam batubara, walaupun
sedikit menurunkan suhu pelunakan (ST) akan
tetapi masih memiliki suhu pelunakan (ST) yang
masih tinggi (> 1.250oC). Berdasarkan hasil
survey lapangan dan studi literatur, suhu tungku
circulating fluidized bed (CFB) boiler pada saat
proses pembakaran di industri kertas umumnya
adalah sekitar 900oC. Bila dibandingkan suhu
operasi boiler di industri kertas dengan suhu
awal deformasi (DT) dan suhu pelunakan (ST)
dari pellet limbah rejek menunjukkan bahwa
suhu awal deformasi (DT) dan suhu pelunakan
(ST) dari pelet limbah rejek jauh di atas suhu
operasi boiler di industri kertas. Hal ini berarti
bila penambahan pelet limbah rejek sebanyak
50% ke dalam batubara 50% digunakan sebagai
bahan bakar boiler yang dioperasikan pada suhu
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Tabel 5. Hasil Uji Suhu Fusi Abu (AFT) Pellet Limbah Rejek, Campurannya dan Batubara

No

Bahan

Kondisi Reduksi
(Reducing Atmosphere)

Kondisi Oksidasi
(Oxidizing Atmosphere)

DT
o
( C)

ST
o
( C)

HT
o
( C)

FT
o
( C)

DT
o
( C)

ST
o
( C)

HT
o
( C)

FT
o
( C)

1

Pelet limbah rejek

1.193

1.243

1.258

1.300

1.203

1.253

1.273

1.325

2

Batubara 95% + Pelet
limbah rejek 5%

1.315

1.325

1.338

1.398

1.333

1.343

1.353

1.400

3

Batubara 90% + pelet
limbah rejek 10%

1.360

1.420

1.430

1.450

1.430

1.450

1.460

1.470

4

Batubara 70% + pelet
limbah rejek 30%

1.270

1.290

1.310

1.350

1.380

1.390

1.400

1.420

5

Batubara 50% + pelet
limbah rejek 50%

1.230

1.270

1.290

1.330

1.320

1.330

1.340

1.360

6

Batubara

1.415

1.460

1.470

1.495

1.465

1.495

>1.500

>1.500

Keterangan :
DT = Deformation Temperature/Suhu Deformasi
ST = Softening Temperature/Suhu pelunakan
HT = Hemisphere Temperature/Suhu Hemispher
FT = Flow Temperature/Suhu Alir

900oC, suhu pelunakan dari mineral abu pelet
limbah rejek belum tercapai sehingga tidak
terjadi fenomena slagging dan fouling dalam
boiler (Hare, 2010).
Banyaknya Pelet Limbah Rejek yang
Dihasilkan dan Manfaat untuk Industri Kertas
Industri kertas yang menghasilkan corrugating
medium dan kraft liner dengan kapasitas produksi
100 – 120 ton/hari menghasilkan limbah rejek
sebanyak sekitar 4 – 5 ton/hari. Limbah rejek
tersebut masing-masing masih mengandung
kadar air sekitar 40 – 50%. Hal ini menunjukkan
bahwa banyaknya limbah rejek kering dengan
kadar air sekitar 10% adalah sekitar 1 ton/hari.
Untuk menghasilkan uap (steam), industri kertas
menggunakan circulating fluidized bed (CFB)
boiler berbahan bakar batubara. Banyaknya
batubara yang digunakan sebagai bahan bakar
boiler adalah berkisar 40 – 50 ton/hari. Bila
dibandingkan dengan pemakaian jumlah batubara
sebagai bahan bakar boiler, maka banyaknya
limbah rejek kering dengan kadar air 10% yang ber
jumlahnya sekitar 1 ton/hari dapat mensubstitusi

116

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

batubara sekitar 2 – 2,5%. Bila limbah rejek
dibuat dalam bentuk pelet dan digunakan sebagai
bahan bakar yang dicampurkan dengan batubara,
maka mempunyai beberapa keuntungan untuk
industri kertas antara lain dapat mengurangi
biaya penanganan limbah padat yang selama ini
diangkut keluar pabrik menggunakan jasa pihak
ketiga, meningkatkan kebersihan dan citra pabrik
kertas tersebut, dan mengurangi biaya pengadaan
batubara sebagai bahan bakar boiler.
KESIMPULAN
Komponen limbah rejek sebagian besar terdiri
dari serat (potongan kertas) sebanyak 50,75%
dan plastik (lembaran dan lakban) sebanyak
49,25% yang komponennya didominasi oleh
plastik jenis HDPE (> 99%). Limbah rejek
memiliki nilai kalor tinggi (7.000 cal/g) dan
kadar sulfur rendah (0,15%). Penambahan pelet
limbah rejek sebanyak 5 - 50% ke dalam batubara
dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler yang
dioperasikan pada suhu tungku 900oC, tanpa
menyebabkan slagging dan fouling di dalam
boiler. Keuntungan pemanfaatan limbah rejek
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sebagai bahan bakar bersama dengan batubara
di industri kertas antara lain dapat mengurangi
biaya penanganan limbah rejek, menjadikan
pabrik kertas bersih sehingga dapat meningkatkan
citra pabrik kertas, dan mengurangi pemakaian
batubara sebagai bahan bakar boiler.
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PENGARUH PEREKAT DALAM PEMBUATAN PUPUK PELET DARI
RESIDU LUMPUR PROSES ASIDIFIKASI LUMPUR BIOLOGI INDUSTRI
KERTAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP TANAMAN
Krisna Adhitya Wardhana 1, Rina S. Soetopo, Sri Purwati, Saepulloh, Prima Besty A.,
Mukharomah Nur Aini
Balai Besar Pulp dan Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
1
krisnaadhitya@gmail.com

THE INFLUENCE OF ADHESIVE IN THE PELETIZING OF ACIDIFICATION TREATMENT
RESIDUE OF PAPER MILL BIOLOGICAL SLUDGE AND THE EFFECTS ON PLANT
ABSTRACT
The addition of the adhesive in paper mill biological sludge WWTP pellet aims to enhance the pellets
cohesiveness. So it will not easily broken particularly in transportation. The experiment was carried out with the
paper mill biological sludge thathad been subjectedto heat pretreatment at temperature of 70˚ C for 24 hours and
acidification process within 4 days retention time. Treatment variations were adhesive types (sago flour, molasses
and starch) and doses (0.5%; 1%; 1.5%), done by 3 replicates. Physical tests of the pellet produced were conducted
such as yield test, attrition strength test, specific gravity test, and moisture retention test. Furthermore, the plant
germination and growth test with tomatoes seed was also done to observe the effect of pellets application. The
results showed that addition of sago flour, molasses and starch adhesiveincreasedthe yield and specific gravity of
pellets, but had no significant effect on pH and attrition strength of pellets. Moisture retention of pellets without
adhesive was larger than moisture retention of pellets with addition of 1 % molasses, 1.5 % molasses, 0.5 % sago,
and 1.5 % starch, but had no significant difference from the moisture retention of pellets with addition of 0.5 %
molasses, 1 % sago, 1.5 % sago, 0.5 % starch and 1 % starch.Based on the test result of the effect of fertilizer
pellets on germination and growth of the tomatoes seed, application of pellets with sago flour adhesive and starch
adhesive did not give any significant impact when compared to pellets with no adhesive, while pellets with molasses
showed a decline.
Keywords: acidification, pellet, adhesive, physical test, test of plant germination and growth
ABSTRAK
Penambahan aditif perekat dalam pelet berbasis lumpur biologi IPAL industri kertas ditujukan
untuk meningkatkan kekompakan pelet sehingga pelet yang dihasilkan tidak mudah pecah terutama dalam
transportasinya. Percobaan dilakukan dengan bahan lumpur biologi IPAL industri kertas yang sudah mengalami
pretreatment panas dengan suhu 70˚C selama 24 jam dan proses asidifikasi dengan waktu tinggal 4 hari. Variasi
perlakuan percobaan meliputi jenis dan dosis zat perekat dengan masing-masing 3 taraf dan 3 ulangan. Perekat
yang digunakan adalah tepung sagu, tepung kanji, dan molase dengan dosis 0,5%; 1,0%; dan 1,5%. Uji fisik pelet
meliputi uji yield, pH, uji ketahanan gesekan, uji retensi kelembapan, dan uji berat jenis.Selain itu, dilakukan
pula uji pengaruh pupuk pelet terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biji tanaman tomat. Hasil menunjukkan
penambahan perekat mampu meningkatkan yield dan berat jenis pelet, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap pH dan ketahanan gesek pelet. Retensi kelembapan pelet tanpa penambahan perekat lebih besar bila
dibandingkan dengan pelet dengan penambahan perekat molase 1%, molase 1,5 % , sagu 0,5 %, dan kanji 1,5 %,
namun tidak berbeda nyata dengan retensi kelembapan pelet dengan penambahan perekat molase 0,5%, sagu 1%,
sagu 1,5 %, kanji 0,5% dan kanji 1%. Berdasarkan hasil uji pengaruh pupuk pelet terhadap perkecambahan dan
pertumbuhan biji tanaman tomat, adanya penambahan perekat tepung sagu dan tepung kanji tidak memberikan
pengaruh yang berarti bila dibandingkan dengan pupuk pelet tanpa perekat, sedangkan pupuk pelet dengan
perekat molase menunjukkan penurunan.
Kata kunci: asidifikasi, pelet, aditif perekat, uji fisik, ujiperkecambahan dan pertumbuhan
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PENDAHULUAN
Digestasi anaerobik merupakan alternatif
proses dalam penanganan lumpur biologi IPAL.
Proses ini tidak hanya bersifat cost center, tetapi
juga dapat mendatangkan keuntungan bagi
industri. Selain menghasilkan biogas yang dapat
digunakan sebagai sumber energi yang diperoleh
dari proses metanasi-digestasi anaerobik, tahapan
asidifikasi-digestasi anaerobik menghasilkan
endapan yang merupakan sisa-sisa atau residu,
yaitu berupa lumpur yang terendapkan dalam
tangki pengendap. Endapan lumpur tersebut
sebagian disirkulasi ke reaktor (70% v/v) dan
sisanya sebanyak 30% v/v telah terkonversi dan
memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai
pupuk organik (Soetopo dkk., 2012). Secara
umum, pupuk organik dapat dibedakan menjadi
bentuk curah dan pelet. Pupuk organik dalam
bentuk curah memiliki beberapa kekurangan,
antara lain pupuk menjadi lebih cepat kering dan
mudah tersapu oleh hembusan angin sehingga
sulit untuk diaplikasikan (Suriadikarta dan
Setyorini, 2006). Hara (2001) melaporkan bahwa
pupuk dalam bentuk pelet memiliki kelebihan,
yaitu volumenya menjadi lebih kecil 50-80% dari
volume asal dan lebih sedikit mengandung debu,
sehingga lebih mudah diangkut untuk jarak jauh.
Kualitas pupuk pelet organik sangat tergantung
pada kondisi saat proses pembuatannya, seperti
kadar air dan bahan pembantu/pendukung (aditif).
Salah satu bahan pendukung yang digunakan
pada proses pembuatan pupuk pelet organik
adalah perekat. Mardiana (2011) menyebutkan
bahwa perekat merupakan salah satu faktor
terpenting dalam proses pembuatan pelet. Fungsi
dari perekat dalam pembuatan pelet adalah untuk
meningkatkan kekompakan pelet. Pemilihan dan
penggunaan jumlah perekat dalam pembuatan
pelet perlu diperhatikan. Jika terlalu sedikit,
pelet yang dihasilkan tidak sempurna atau mudah
pecah. Sebaliknya, jika terlalu banyak digunakan
maka pori-pori bahan pelet akan tertutup.
Perekat yang umum digunakan yaitu berupa
gula atau polimer (alam atau sintetis). Perekat
yang berasal dari polimer alam antara lain starch
(amilum) dan gum (Acacia, Tragacanth, gelatin).
Perekat yang berasal dari polimer sintetik antara
lain Polyvinylpyrrolidone (PVP), metilselulosa,
etilselulosa,
dan
hidroksipropilselulosa
(Mardiana, 2011). Nikiema dkk., (2013)
melakukan penelitian pembuatan pupuk pelet
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organik dari lumpur (sludge) domestik dengan
bahan perekat pregelatinized starch dengan
kisaran konsentrasi 0 - 5%, dengan hasil yang
direkomendasikan konsentrasi bahan perekatnya
sebesar 3%.
Makalah ini menyajikan hasil penelitian
pengaruh penambahan perekat (tepung sagu,
tepung kanji, dan molase) pada pembuatan pupuk
pelet lumpur hasil proses asidifikasi-digestasi
anaerobik terhadap sifat fisik pelet. Pengaruh
pemakaian pupuk pelet terhadap tanaman tomat
melalui uji perkecambahan juga disajikan.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam percobaan ini
adalah lumpur hasil pengolahan lumpur biologi
IPAL industri kertas yang sudah mengalami
pretreatment panas pada suhu 70˚C selama 24
jam dan proses asidifikasi dengan waktu tinggal
4 hari dan telah mengalami proses dewatering.
Bahan perekat yang digunakan sebagai aditif
yaitu tepung kanji, tepung sagu, dan molase. Pada
uji pengaruh pupuk pelet terhadap pertumbuhan
kecambah tanaman, dibutuhkan biji tomat
varietas Permata F1, pasir dengan kandungan
organik maksimal 1,5%, dan air reverse osmosis
(RO).
Metode
Percobaan dilakukan dengan 2 variasi
perlakuan yaitu jenis dan dosis zat perekat,
dengan masing-masing 3 taraf dan 3 ulangan.
Jenis zat perekat yang digunakan adalah tepung
kanji, tepung sagu dan molase dengan variasidosis
0,5%; 1%; dan 1,5% (Tabel 1). Lumpur hasil
proses asidifikasi dikeringkan (dewatering)
hingga kadar airnya ± 75% kemudian dicampur
dengan aditf sesuai dengan dosis yang telah
ditentukan. Pelet dicetak dengan menggunkan
alat cetak dengan dimeter lubang 5 mm. Pelet
yang terbentuk kemudian dikeringanginkan.
Uji Fisik Pelet
Pengujian fisik dilakukan terhadap pelet yang
telah kering dan padat, meliputi uji yield, uji pH,
uji kadar air, uji kapasitas retensi kelembapan, uji
densitas, dan uji ketahanan gesek (durabilitas).
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Uji Kapasitas Retensi Kelembapan (MRC)

Tabel 1. Identifikasi Sampel

S1
S2
S3
K1
K2
K3
M1
M2
M3

Jenis
Perekat
Sagu
Sagu
Sagu
Kanji
Kanji
Kanji
Molase
Molase
Molase

Dosis Perekat
(%)
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5

TP

-

-

No.

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uji Yield
Uji ini dilakukan dengan cara menyaring 50
g pupuk pelet organik menggunakan saringan
yang memiliki diameter lubang 5 mm. Pelet yang
lolos saringan 5 mm selanjutnya disaring lebih
lanjut menggunakan saringan yang memiliki
diameter lubang 3 mm. Pupuk pelet organik yang
lolos saringan 5 mm dan tertahan pada saringan
3 mm ditimbang kemudian dihitung yield-nya
berdasarkan Persamaan 1.
Uji pH
Uji pH dilakukan mengacu pada SNI 036787-2002.Pengujian dilakukan dengan cara
menimbang pupuk pelet sebanyak 5 gram,
kemudian dimasukan ke dalam gelas piala yang
telah berisi akuades sebanyak 10 mL. Selanjutnya,
campuran diaduk menggunakan batang pengaduk
hingga tercampur rata dan pH campuran tersebut
diukur menggunakan pH-meter.

Uji Kapasitas Retensi Kelembapan dilakukan
dengan mengacu pada Mardiana (2011).Uji ini
dilakukan dengan cara menimbang pupuk pelet
yang akan diuji sebanyak 5 gram, kemudian
direndam dalam gelas piala yang telah berisi
akuades selama 1 jam. Setelah itu, rendaman
pupuk disaring menggunakan kertas saring,
dimasukkan dalam cawan keramik yang
sebelumnya telah dikeringkan dalam oven,
didinginkan dalam desikator, dan ditimbang.
Cawan berisi pupuk tersebut dipanaskan dalam
oven selama 1 jam pada suhu 60oC ± 5oC, lalu
didinginkan dalam desikator selama ±15 menit
dan ditimbang. Langkah pemanasan hingga
penimbangan tersebut diulangi hingga tidak
terjadi perubahan berat yang signifikan. Nilai
kapasitas retensi kelembapan dapat dihitung
dengan Persamaan 2.
Uji Densitas
Uji dilakukan dengan menimbang pelet
sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam gelas
ukur yang telah berisi akuades sebanyak 5 mL.
Selanjutnya, dibiarkan hingga tidak ada lagi
gelembung udara yang masih menempel pada
pupuk pelet. Setelah itu, volume akhir campuran
air dan pupuk diukur. Densitas dihitung dengan
menggunakan Persamaan (3).
Uji Ketahanan Gesek/Durabilitas
Uji ketahanan gesek dilakukan dilakukan
dengan mengacu pada Mardiana (2011) dengan
modifikasi pada ukuran mesh saringan.Uji ini
merupakan salah satu pengujian yang dilakukan
untuk mengetahui kualitas fisik pupuk pelet

Yield (%)
= [(Massa pelet lolos saringan 5 mm dan tertahan pada 		
		 saringan 3 mm)/(Massa pelet yang diuji)]×100% ............ (1)
Kapasitas Retensi Kelembapan (%) = [(Massa pupuk pelet basah-Massa pupuk pelet kering)/		
		 (Massa pupuk pelet kering)]×100% .................................. (2)
Densitas (g/mL)
= [Massa pupuk (g)/(Volume aquades dan pupuk - Volume
		 aquades (mL))] .................................................................. (3)
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organik yang dihasilkan.Uji ini dilakukan
dengan cara menimbang pupuk pelet sebanyak
15 g, kemudian disaring dengan ayakan dengan
diameter lubang 5 mm. Hasil ayakan ditimbang,
lalu digoyang menggunakan mesin shaker yang
dilengkapi ayakan dengan diameter lubang 3 mm
selama 15 menit. Pelet yang tertahan pada ayakan
berdiameter 3 mm ditimbang. Selanjutnya,
langkah yang sama diulangi dengan waktu shaker
berturut-turut 30 dan 45 menit. Durabilitas pupuk
pelet untuk setiap waktu pengayakan (15 menit,
30 menit, dan 45 menit) kemudian dihitung
dengan Persamaan 4.
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sesuai dosis di atas pasir telah disemaikan biji
tanaman. Setelah itu, disiram dengan air RO.
Untuk menjaga kelembapan media, masingmasing seeding tray diberi alas wadah aluminium
yang diisi air RO dengan volume yang sama tiap
wadah aluminium. Prosedur yang sama dilakukan
pada kontrol negatif tanpa penambahan pupuk.
Pengamatan terhadap waktu perkecambahan dan
kondisi tanaman dilakukan setiap hari sejak awal
penanaman biji. Kecambah yang tumbuh dipanen
setelah 21 hari pengamatan terhitung sejak 50%
kontrol positif berkecambah. Pengamatan akhir
terhadap kecambah dilakukan dengan cara
mengukur tinggi tunas.
HASIL DAN PEMBAHASAN

….................................................................... (4)
Uji Perkecambahan dan Pertumbuhan Biji
Tanaman Tomat
Pengaruh pupuk pelet organik terhadap
perkecambahan dan pertumbuhan tanaman diuji
dengan mengacu pada OECD Guidelines For
Testing of Chemicals: Terrestrial Plant Test: 208:
Seedling Emergence and Seedling Growth Test.
Pupuk yang akan diuji, antara lain pupuk pelet
tanpa perekat, pupuk pelet dengan perekat tepung
sagu dosis 0,5%, pupuk pelet dengan perekat
tepung kanji dosis 0,5%, dan pupuk pelet dengan
perekat molase dosis 0,5%. Dalam pengujian ini,
digunakan kontrol negatif dan kontrol positif
menggunakan pupuk kompos komersial. Sebelum
diuji, masing-masing jenis pupuk dihaluskan dan
dihomogenkan, kemudian kadar airnya diukur.
Pupuk ditimbang untuk 4 perlakuan dosis (5
ton/ha; 10 ton/ha; 15 ton/ha; 20 ton/ha) dan 6
replikasi.
Pengujian dilakukan terhadap biji tanaman
tomat (Lycopersicum esculentum).Ruangan uji
dikondisikan pada suhu 23° C, fotoperiode 12
jam terang/12 jam gelap, kelembapan 70+/5% di siang hari dan 90+/-5% di malam hari.
Intensitas cahaya selama penelitian dikontrol.
Pertama, seeding tray dibersihkan dengan alkolol
70%. Pasir sebagai media tanam disaring dengan
saringan 2 mm, disterilisasi dengan autoklaf
pada suhu 121oC selama 30 menit, dan diisikan
sebanyak 50 gram ke dalam masing-masing lubang
seeding tray. Selanjutnya, sebanyak satu biji
tanaman disemaikan ke dalam 1 lubang seeding
tray yang telah berisi pasir dan pupuk ditaburkan

122

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Karakteristik Perekat
Kandungan utama dari ketiga jenis perekat
yang digunakan dalam percobaanadalah senyawa
karbohidrat yaitu amilum untuk tepung kanji dan
tepung sagu sedangkan pada molase kandungan
utamanya adalah gula sebanyak 50-60% (Yusma,
1999). Salah satu kelebihan dari penggunaan
bahan perekat berbasis senyawa karbohidrat
adalah dapat meningkatkan kandungan karbon
organik (C Organik) pada pupuk pelet karena
senyawa karbohidrat merupakan senyawa
organik yang banyak mengandung unsur karbon.
Berdasarkan hal tersebut, penggunaan perekat
berbasis senyawa karbohidrat dalam pembuatan
pelet organik berbasis lumpur biologi IPAL hasil
proses digestasi asidifikasi anaerobik, pelet yang
dihasilkan dapat memiliki kandungan karbon
organik yang lebih tinggi selain diperolehnya
pelet dengan kekuatan fisik yang lebih baik.
Tabel 2. Karakterisasi Perekat
Kadar
Air (%)

Kadar C
Organik
(%)

N Total
(%)

C/N

Kanji

13,36%

50,13%

0,24%

209

Sagu

10,35%

51,88%

0,19%

273

Molase

37,27%

37,24%

27,02%

1

Jenis
Perekat

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium, 2014

Ketiga jenis perekat yang digunakan
memiliki karakteristik yang berbeda seperti yang
ditunjukkan oleh Tabel 2.Tabel 2 menunjukkan
bahwa karakteristik tepung kanji dan tepung sagu
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hampir sama baik dari segi kandungan karbon
organik maupun kandungan nitrogen total namun
berbeda cukup jauh dengan molase. Tepung kanji
dan tepung sagu memiliki kandungan karbon
organik yang jauh lebih besar bila dibandingkan
dengan kandungan nitrogennya yang ditunjukkan
oleh nilai C/N yang besar. Berbeda halnya dengan
molase yang kandungan karbon organik yang
tidak berbeda jauh dengan kandungan nitrogennya
sehingga nilai C/N adalah 1. Komponen utama
tepung kanji dan tepung sagu adalah amilum
yang banyak mengandung unsur karbon sedang
molase adalah limbah proses pembuatan gula
dari air tebu yang banyak mengandung gula dan
pengotor.
Hasil Uji Fisik Produk Pelet dengan Perekat
Yield
Uji ini bertujuan untuk mengetahui persentase
jumlah pelet yang memiliki ukuran yang
diinginkan terhadap jumlah pelet yang dihasilkan
disamping untuk mengetahui kekuatannya.
Ukuran pelet yang diinginkan pada penelitian ini
yaitu 3-5 mm sehingga pada uji yield digunakan
2 jenis saringan yaitu saringan dengan ukuran
lubang 3 mm dan saringan dengan ukuran lubang
5 mm. Berdasarkan hasil pengujian, semua pelet
yang dibuat baik yang menggunakan perekat
kanji, sagu, dan molase untuk semua dosis
lolos saringan 5 mm, sehingga dapat dikatakan
bahwa ukuran pelet yang dihasilkan adalah < 5
mm. Gambar 1 menunjukkan nilai yield setiap
pelet yang dibuat dengan jenis perekat dan
dosis yang berbeda-beda. Hasil menunjukkan
bahwa penambahan perekat berpengaruh positif
terhadap nilai yield pelet.
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Permentan no 70 tahun 2011 mensyaratkan
jumlah ukuran pelet 2-5mm minimal 80%. Dari
persyaratan tersebut, pelet yang dihasilkan dari
penelitian ini sudah memenuhi persyaratan.
Yield pelet tanpa perekat sudah jauh diatas 80%
dan penambahan perekat dapat menaikkan yield
sebesar ±2%. Yang perlu diperhatikan ukuran
saringan yang digunakan dalam pengujian yield
ini berukuran 3 mm, sehingga diperkirakan kalau
menggunakan saringan dengan ukuran 2 mm
sesuai Permentan, nilai yield pelet akan lebih
meningkat lagi.
pH
Uji pH yang dilakukan mengacu pada SNI 036787-2002 namun terdapat penyesuaian dimana
perbandingan antara berat sampel dan volume
akuades bukan 1:1 melainkan 1:2 dimana satu
bagian sampel dilarutkan dalam 2 bagian akuades.
Hal itu dilakukan karena pencampuran satu
bagian sampel pupuk pelet dengan satu bagian
akuades menghasilkan slurry yang terlalu kental
sehingga sulit untuk diukur. Data pengukuran pH
yang ditunjukkan oleh Gambar 2 menunjukkan
bahwa penambahan molase dan sagu sebagai
perekat akan meningkatkan nilai pH pelet
walaupun kenaikannya tidak signifikan sementara
penambahan perekat kanji cenderung tidak
memberikan pengaruh pada pH pelet. Kisaran
nilai pH pelet baik tanpa perekat maupun dengan
perekat berada pada kisaran netral dan memenuhi
persyaratan. Nilai pH yang dipersyaratkan dalam
Permentan No. 70 Tahun 2011 adalah pH 4-9.

Gambar 2. Hasil Uji pH
Densitas

Gambar 1. Yield Pelet

Uji densitas digunakan untuk mengetahui
rasio antara massa dengan volume pelet dengan
tujuan untuk mengetahui kepadatan dan
Balai Besar Pulp dan Kertas
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kekompakan partikel penyusun pelet. Mardiana,
2011 menyebutkan bahwa bahan yang memiliki
tekstur yang kompak akan tahan terhadap
proses penekanan sehingga ikatan antara partikel
penyusun pelet menjadi kuat dan ruang antara
partikel penyusun pelet menjadi lebih rapat tidak
terisi rongga udara.Selain itu, semakin tinggi berat
jenis maka akan meningkatkan kapasitas ruang
penyimpanan dan memudahkan pengangkutan
(Syarifudin (2001) dalam Siregar, 2012).
Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Gambar
3 dapat diketahui bahwa penambahanperekat sagu,
molase, ataupun kanji meningkatkan berat jenis
pelet dimana pelet tanpa perekat sendiri memiliki
berat jenis 1,54 mg/ml. Dari data penelitian
didapatkan juga informasi bahwa penambahan
dosis perekat tidak berbanding lurus dengan
kenaikan berat jenis. Pelet dengan perekat kanji
dan molase memiliki berat jenis yang meningkat
seiring dengan peningkatan dosis perekat sampai
dosis perekat 1% namun mengalami penurunan
berat jenis bila dosis perekat dinaikkan.Berbeda
halnya dengan pelet dengan perekat sagu yang
mengalami penurunan berat jenis pada dosis
perekat 1% dan mengalami kenaikan berat jenis
pada dosis perekat yang lebih tinggi.
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perekat molase memiliki nilai kapasitas retensi
air 47,01-69,52%, perekat kanji 58,2-69,57%,
perekat sagu 60,59-66,71%, sementara pelet
tanpa perekat memiliki nilai kapasitas retensi
73,96%. Menurut hasil pengujian tersebut,
penambahan perekat tidak memberikan pengaruh
terhadap kapasitas retensi air dari pelet karena
ternyata pupuk pelet organik berbasis lumpur
biologi telah memiliki kapasitas retensi air yang
tinggi.Penambahan perekat seperti sagu dan kanji
dalam bentuk tepung dalam dosis yang berlebihan
dikhawatirkan dapat menutup pori pelet sehingga
mengurangi kemampuan untuk menyerap air.
Nilai perbandingan kapasitas retensi pada pelet
dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Retensi Kelembapan Ketahanan
Gesek/Durabilitas

Gambar 3. Berat Jenis pupuk pelet
Kapasitas Retensi Kelembapan
Pengujian kapasitas retensi kelembapan
dilakukan untuk mengetahui kemampuan
pupuk pelet untuk menyerap air kembali setelah
dikeringkan (Gaudin dkk., 2008, dalam Mardiana
2011). Semakin besar nilai kapasitas retensi yang
dimiliki oleh suatu pupuk berbentuk pelet, maka
semakin bagus pula ketahanan pelet tersebut.
Dari hasil pengujian, terlihat pupuk pelet dengan
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Uji ketahanan gesek untuk melihat ketahanan
pelet dalam kondisi yang mewakili gesekan
dan tekanan yang diterima pelet dalam proses
distribusi sebelum diaplikasikan ke tanah. Dari
hasil pengujian diperoleh data bahwa sampai
45 menit proses pengujian, hanya penambahan
perekat sagu dan molase dengan kadar 0,5%; 1%;
1,5% yang berpengaruh terhadap pengurangan
berat pelet yang dsebabkan oleh adanya gesekan
dan tekanan dibandingkan dengan pelet tanpa
perekat. Sementara untuk perekat molase hanya
konsentrasi 1,5% yang menghasilkan pelet
dengan pengurangan berat yang lebih baik
dibandingkan dengan pelet tanpa perekat. Hasil
uji ketahanan gesek dapat dilihat pada Gambar
5. Durabilitas pelet dinilai tinggi jika lebih dari
80%, medium (70-80%), dan rendah (kurang
dari 70%) (Colley, Fasina, Bransby, & Lee,
2006) dalam Mardiana (2011)
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mencapai 100% sehingga dapat dikatakan uji
ini valid. Persentase perkecambahan tomat dari
yang terendah adalah 67% pada perlakuan pupuk
dengan perekat molase dosis 15 ton/ha, 83%
pada perlakuan pupuk dengan perekat tepung
kanji dosis 15 dan 20 ton/ha serta pupuk dengan
perekat molase dosis 10 ton/ha; sedangkan
pertumbuhan kecambah pada perlakuan lainnya
mencapai 100%.

Gambar 5. Uji Durabilitas
Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan
jenis perekat berpengaruh nyata terhadap
durabilitas, berat jenis, kapasitas retensi
kelembapan, dan pH pelet; dan tidak berpengaruh
nyata terhadap yield pelet. Sedangkan dosis
perekat berpengaruh nyata terhadap durabilitas,
kapasitas retensi kelembapan, dan pH pelet; dan
tidak berpengaruh nyata terhadap yield dan berat
jenis pelet. Selain itu, yield, berat jenis, kapasitas
retensi kelembapan, dan pH pelet tanpa perekat
berbeda nyata dengan pelet dengan perekat,
baik tepung kanji, tepung sagu, dan molase
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
ada, mengingat terbatasnya volume lumpur hasil
asidifikasi yang merupakan bahan baku utama
pelet, maka komposisi pelet yang digunakan
dalam uji efektivitas adalah pupuk pelet tanpa
penambahan perekat dengan pertimbangan.
penambahan perekat memang dapat memperbaiki
sifat fisik dari perekat tetapi nilainya tidak terlalu
signifikan karena ternyata pupuk pelet organik
yang tidak ditambahkan perekat telah memiliki
kekuatan fisik yang baik dan sudah memenuhi
persyaratan Permentan 70 tahun 2011.
Pengaruh Pupuk pelet Terhadap
Perkecambahan Pertumbuhan Biji Tanaman
Tomat
Tabel 3 menunjukkan persentase pertumbuhan
kecambah dan durabilitas dari biji tomat.
Berdasarkan OECD, uji ini dinyatakan valid jika
kemampuan berkecambah dari kontrol positif
yang menggunakan kompos organik komersial
mencapai 80% dan rata-rata kontrol yang bertahan
mencapai minimal 90%. Dapat dilihat pada Tabel
3 bahwa persentase pertumbuhan kecambah dari
kontrol positif yang menggunakan pupuk kompos
melebihi 80% dan perlakuan kontrol yang
bertahan ditunjukkan oleh persentase durabilitas

Tabel 3. Persentase Perkecambahan dan
Durabilitas dari Biji Tomat
Jenis
Dosis
Perlakuan (ton/ha)
Kontrol
Negatif
Kontrol
Positif

Pupuk
Tanpa
Perekat
Pupuk
dengan
Perekat
Tepung
Sagu
Pupuk C
dengan
Perekat
Tepung
Kanji
Pupuk D
(Perekat
Molase)

Persentase
Perkecambahan

Persentase
Durabilitas

0

100%

100%

5

83%

100%

10

100%

100%

15

100%

100%

20

100%

100%

5

100%

100%

10

100%

100%

15

100%

100%

20

100%

100%

5

100%

100%

10

100%

100%

15

100%

100%

20

100%

100%

5

100%

100%

10

100%

100%

15

83%

100%

20

83%

100%

5

100%

100%

10

83%

100%

15

67%

100%

20

100%

100%

Hasil pengamatan akhir berupa rata-rata
tinggi tunas tomat dapat dilihat pada Gambar 6.
Berdasarkan Gambar 6, terdapat beberapa pupuk
dengan dosis tertentu yang menghasilkan tunas
tomat lebih tinggi dibandingkan kontrol positif
dan kontrol negatif, antara lain pupuk tanpa
perekat (A) dosis 5 ton/ha, pupuk dengan perekat
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tepung sagu (B) dosis 20 ton/ha, pupuk dengan
perekat tepung kanji (C) dosis 5 ton/ha, dan
pupuk dengan perekat molase (D) dengan dosis
5 ton/ha. Dapat diamati bahwa pupuk dengan
perekat tepung sagu (B) dengan dosis 20 ton/ha
menghasilkan tunas tomat tertinggi dibandingkan
pupuk lainnya.
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negatif, antara lain pupuk tanpa perekat dosis 5
ton/ha, pupuk dengan perekat tepung sagu, dosis
20 ton/ha, pupuk dengan perekat tepung kanji,
dosis 5 ton/ha, dan pupuk dengan perekat molase,
dengan dosis 5 ton/ha dimana pupuk dengan
perekat tepung sagu (B) dengan dosis 20 ton/ha
menghasilkan tunas tomat tertinggi dibandingkan
pupuk lainnya.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 6. Tinggi Tunas Tomat terhadap Dosis
Pupuk A, B, C, D, Kontrol Positif dan Kontrol
Negatif
KESIMPULAN
Hasil uji fisik terhadap pupuk pelet yang
diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan jenis
perekat berpengaruh nyata terhadap durabilitas,
berat jenis, kapasitas retensi kelembapan, dan pH
pelettetapi tidak berpengaruh nyata terhadap yield
pelet. Sedangkan dosis perekat berpengaruh nyata
terhadap durabilitas, kapasitas retensi kelembapan,
dan pH pelet tetapi tidak berpengaruh nyata
terhadap yield dan berat jenis pelet. Selain itu,
yield, berat jenis, kapasitas retensi kelembapan,
dan pH pelet tanpa perekat berbeda nyata dengan
pelet dengan perekat, baik tepung kanji, tepung
sagu, dan molase.Hasil uji perkecambahan biji
tomat menunjukkan persentase perkecambahan
tomat yang lebih rendah dibandingkan konrl
positif adalah persentase perkecambahan pada
perlakuan pupuk dengan perekat molase dosis 15
ton/ha, pupuk dengan perekat tepung kanji dosis
15 dan 20 ton/ha serta pupuk dengan perekat
molase dosis 10 ton/ha; sedangkan pertumbuhan
kecambah pada perlakuan lainnya mencapai
100%.Hasil uji pertumbuhan tunas tanaman tomat
menunjukkan bahwa beberapa pupuk dengan
dosis tertentu menghasilkan tunas tomat lebih
tinggi dibandingkan kontrol positif dan kontrol
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POTENSI EFISIENSI ENERGI PADA BIOPROSES DAUR ULANG KERTAS
Rina Masriani 1, Taufan Hidayat, Nina Elyani, Sonny Kurnia Wirawan, Hendro Risdianto, Dessy Natalia,
Zeily Nurachman
Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot no. 132 Bandung
1
rina.masriani@gmail.com

THE POTENTIAL OF ENERGY EFICIENCY ON RECYCLE PAPER BIOPROCESS
ABSTRACT
The increasing use of recycled paper by the paper industry to support the Green Industry in the
Indonesian Pulp and Paper Industry. But technically, there are some disadvantages of recycled fiber usage
such as low drainage rate in which boosted the high energy consumption on drying process. As already
known, the drying process consumes the highest energy in papermaking. To overcome this problem, the
research using the concentrate of endoglucanase Egl-II has done. The steps of research included production
of endoglucanase Egl-II; concentration by ultrafiltration method, modification of recycled paper fibers
using endoglucanase Egl-II; characterization of sheet of paper; and evaluation of energy consumption
in drying the sheet of paper. The results showed that endoglucanase Egl-II had increase drainage rate
of recycled fiber stock, which indicate by the freeness number. The number had increased by 80 mL CSF
(Canadian Standard Freeness) from 190 mL CSF to 270 mL CSF, and fiber retention increased by 0,63%
from 99,31% to 99,94 %. The dissolved cellobiose test results of recycled fiber stock by the enzyme treatment
at low dosage showed that no degradation of cellulose, no change into soluble sugars. Characterization of
sheet of paper that has been modified with endoglucanase Egl-II based FTIR spectra showed no change in
functional group, SEM test results showed on the fiber surface fibrils grow more, and the results of the XRD
analysis showed area reduction of amorphous regions is about 6%. The potential for energy efficiency is
calculated through thermodynamic approach is about 15 %.
Keywords: area reduction of amorphous region, endoglucanase Egl-II, energy efficiency, fiber
modification, recycled paper
ABSTRAK
Semakin meningkatnya pemanfaatan kertas daur ulang oleh industri kertas dilakukan untuk
mendukung Green Industry di Industri Pulp dan Kertas Indonesia. Kelemahan penggunaan kertas
daur ulang sebagai bahan baku kertas adalah laju penghilangan air yang rendah, sehingga menurunkan
produktivitas proses pembuatan kertas dan meningkatkan konsumsi energi pada proses pengeringan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan penelitian penggunaan konsentrat endoglukanase EglII. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah produksi endoglukanase Egl-II; pemekatan dengan metode
ultrafiltrasi, modifikasi serat kertas daur ulang dengan endoglukanase Egl-II; karakterisasi lembaran
kertas yang dihasilkan; dan evaluasi konsumsi energi pada pengeringan lembaran kertas. Hasil penelitian
menunjukkan endoglukanase Egl-II dapat meningkatkan angka freeness sebesar 80 mL CSF dari freeness
awal 190 mL CSF menjadi 270 mL CSF, meningkatkan retensi serat sebesar 0,63% dari 99,31% menjadi
99,94 %. Hasil uji kadar selobiosa menunjukkan perlakuan dengan endoglukanase Egl-II pada dosis rendah
tidak menyebabkan degradasi selulosa menjadi gula terlarut. Karakterisasi lembaran kertas yang telah
dimodifikasi dengan endoglukanase Egl-II berdasarkan spektrum FTIR menunjukkan tidak ada perubahan
gugus fungsi, hasil uji SEM menunjukkan pada permukaan serat menumbuhkan lebih banyak fibril, dan
hasil analisis dengan XRD menunjukkan penurunan area bagian amorfous sekitar 6%. Potensi efisiensi
energi yang dihitung melalui pendekatan secara termodinamika adalah sebesar 15%.
Kata kunci: efisiensi energi, endoglukanase Egl-II, kertas daur ulang, modifikasi serat, penurunan area
bagian amorfous
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PENDAHULUAN
Kecenderungan yang sedang terjadi saat
ini di Industri kertas adalah pemanfaatan lebih
banyak kertas daur ulang, sebagai antisipasi
dari pabrik kertas di Indonesia dalam rangka
mendukung upaya pemerintah untuk menuju
Green Industry di Industri Pulp dan Kertas.
Green industry merupakan industri berwawasan
lingkungan, yang menyelaraskan pembangunan
dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mengutamakan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
Selain itu, penggunaan kertas daur ulang sangat
menjanjikan karena harganya yang murah, yaitu
harga kardus daur ulang lokal sekitar Rp. 1200/
kg, dibandingkan dengan harga NUKung PP,
sekitar Rp. 8600-8700/kg. Kardus atau kotak
karton gelombang (KKG) adalah jenis kertas
daur ulang yang paling mudah dan paling banyak
dikumpulkan (Smook, 2002). KKG dibentuk
dari karton gelombang dan karton gelombang
tersusun atas kertas pelapis dan kertas medium
bergelombang (Markstörm, 2005). Bahan baku
kertas pelapis adalah pulp virgin jenis pulp kraft
serat panjang belum putih atau needle unbleach
kraft pulp (NUKP) dan KKG daur ulang. Kertas
medium dibuat dari campuran kertas daur ulang
dan kardus bekas.
Penggunaan kertas daur ulang sebagai bahan
baku kertas memiliki kelemahan yaitu laju
penghilangan air yang rendah, sehingga energi
pada tahap pengeringan kertas menjadi tinggi
dan menurunkan produktivitas proses pembuatan
kertas. Proses pengeringan merupakan pemakai
energi tertinggi pada proses pembuatan kertas,
proses ini mengkonsumsi energi sebesar 470
Tbtu (Jacobs dan IPST, 2006) atau mesin kertas
mengkonsumsi listrik sebesar 192 kWh/t dan
steam 806 kWh/t (Thomas, 2009).
Pada proses pembuatan kertas, laju
penghilangan air pulp diamati melalui parameter
angka freeness, yang dapat diuji menggunakan
2 jenis metode yaitu Schopper Riegler dan
Canadian Standard Freeness. Pada metode
Canadian Standard Freeness, prinsip ujinya
adalah laju penghilangan air dari suspensi pulp
dengan volume tertentu melalui lapisan serat
yang terbentuk selama pengujian pada lempeng
saringan berlubang ke dalam corong yang
dilengkapi dengan lubang samping dan lubang
bawah. Hasil uji diperoleh dari volume filtrat yang
keluar dari lubang samping. Volume filtrat yang
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terukur dalam mililiter tersebut adalah Canadian
Standard Freeness (mL CSF) dari pulp. Semakin
sedikit volume filtrat yang terukur menunjukkan
penahanan air yang semakin kuat oleh pulp.
Menurut SNI ISO 5264-1:2011, penyediaan stok
dilakukan dengan cara menggiling pulp pada
konsistensi 1,5% tanpa beban ataupun dengan
beban sampai freeness 300 mL CSF atau 40°SR.
Angka freeness kertas daur ulang dari outlet
refiner rata-rata sebesar 180 mL CSF (Gambar
1) artinya pulp kertas daur ulang sangat kuat
menahan air sehingga laju penghilangan airnya
di bawah standar atau kualitasnya rendah.

Gambar 1 Hasil Sampling Inlet dan Outlet dari
Refiner Di Salah Satu Pabrik Pengguna Kertas
Daur Ulang yang Memproduksi Kertas Lainer
dan Medium, ·: Inlet, ■: Outlet.
Upaya untuk memperbaiki laju penghilangan
air telah dilakukan menggunakan endoglukanase
dan eksoglukanase. Menurut Dienes (2006),
endoglukanase III dari T. reesei Cel 12A sangat
efektif dalam kmemperbaiki penghilangan
air dari serat sekunder. Pada aplikasi praktis,
endoglukanase I TrCel7B tidak menyebabkan
penurunan kekuatan kertas pada perlakuan pulp
sekunder. Aplikasi eksoglukanase pada produksi
kertas daur ulang yang dilakukan dengan cara
perlakuan terkendali meningkatkan kekuatan pulp
dan kertas (Oyekola, 2007). Enzim lebih baik
dari enzim bakteri asalnya, karena enzim yang
dihasilkan lebih murni dan memiliki kemampuan
yang lebih baik dalam mengikat selulosa dan
mendegradasi selulosa (Bischoff dkk., 2007).
Modifikasi serat dengan endoglukanase
dilakukan dengan cara menginkubasi serat pada
proses penyiapan stok bubur kertas (Pommier
dkk., 1989). Proses inkubasi dilakukan setelah
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proses
penggilingan
untuk
menghindari
terjadinya gesekan yang dapat menstimulasi
degradasi serat. Endoglukanase ini lebih mudah
menghidrolisis bagian amorf pada permukaan
serat selulosa daripada bagian kristalin serat
selulosa. Kondisi permukaan serat selulosa ini
berhubungan dengan kemampuan penahanan
air oleh serat. Bagian amorf serat selulosa lebih
kuat menahan air daripada bagian kristalin serat
selulosa (Smook, 2002).
Hal utama yang membedakan pembuatan
kertas dari bahan baku pulp virgin dan pulp daur
ulang adalah pada tahap penguraian kembali pulp
dan penggilingan (Smook, 2002). Proses yang
terjadi selama pembuatan kertas menyebabkan
terjadinya perubahan sifat serat pada pulp kertas
daur ulang. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi
pada serat kertas daur ulang disebabkan oleh
panjang serat dan fleksibilitas serat yang rendah
(Pala, 2001). Pada pembentukan lembaran kertas,
stok yang mengandung air perlu disisihkan airnya
agar diperoleh lembaran kering. Menurut Sandler,
S. I. (2006), secara termodinamika, penyisihan
air pada proses pengeringan menggunakan
persamaan sebagai berikut:
Q = mCp (Tb - T) + m λ ............................... (1)
Keterangan:
Q = energy untuk pengeringan (J);
M = massa air yang dikeringkan (g);
Cp = kapasitas panas air (J/g.K);
Tb = titik didih air (K);
T = suhu awal (K);
λ = panas laten pada titik didih air (J/g).
Perlakuan enzim dapat meningkatkan angka
freeness yang berarti air yang berada pada
lembaran basah lebih sedikit dibandingkan
dengan tanpa perlakuan enzim. Misal massa air
dalam lembaran tanpa perlakuan (m0) dan massa
air dalam lembaran setelah perlakuan enzim
(m1), maka m0 > m1. Dengan demikian energi
untuk menyisihkan air pada lembaran basah yang
telah mengalami perlakuan enzim lebih rendah
dibandingkan tanpa perlakuan enzim (Q0 > Q1).
Endoglukanase Egl-II memiliki pH optimum
pada keadaan netral (Nurachman, dkk., 2010)
sehingga sesuai untuk diaplikasikan pada
industri kertas. Proses pembuatan kertas pada
pH netral atau alkali lebih efisien dibandingkan
pada pH asam (Hipolit, 1992). Penelitian ini
perlu dilakukan untuk mengetahui potensi
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efisiensi energi pada bioproses daur ulang kertas
menggunakan konsentrat endoglukanase Egl-II
yang merupakan produk dalam negeri.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Contoh kertas daur ulang yang digunakan
adalah kardus bekas dengan kualitas rendah yang
diperoleh secara acak dari daerah Baleendah
dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat. Kertas daur ulang lokal dari Pabrik A dan
Pabrik B, akuades yang memenuhi persyaratan
untuk pengujian freeness. Endoglukanase EglII diekspresi oleh Bacillus megaterium yang
membawa plasmid PMM1525-egII secara ekstrasel.
B. megaterium ini diperoleh dari Laboratorium
Biokimia, Institut Teknologi Bandung. Cellulase,
dari 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, dan air destilat. Polysulfone
membrane (PM) dengan ukuran pori 10 kDa, 30
kDa and 50 kDa untuk pemekatan endoglukanase
secara ultrafiltrasi.
Metode
Produksi dan Pemekatan Endoglukanase EglII dengan Metode Ultrafiltrasi
Produksi, uji aktivitas (Miller, 1959) dan uji
kadar protein endoglukanase Egl-II (Bradford,
1976) dilakukan sesuai dengan metode dalam
Masriani dkk (2014). Pemekatan endoglukanase
dilakukan menggunakan metode ultrafiltrasi
(Lestari dkk, 2000; Masriani dkk., 2013).
Modifikasi Serat Kertas Daur Ulang dengan
Endoglukanase Egl-II
Bubur serat kertas disiapkan sesuai prosedur
menurut Masriani dan Nurachman (2012).
Freeness awal bubur serat kertas adalah 490
mL CSF (Canadian Standard Freeness). Bubur
serat kertas yang siap digunakan adalah bubur
dengan freeness 190 mL CSF dan konsistensi 3%.
Modifikasi serat kertas bekas dilakukan dengan
cara menginkubasi campuran endoglukanase
Egl-II dan bubur serat kertas bekas hasil
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penggilingan. Aktivitas total (baik endoglukanase
Egl-II maupun selulase komersial) yang
digunakan untuk memodifikasi serat adalah
0; 0,1; 0,3; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; dan 4,0 U/g pulp
oven kering. Hidrolisis bubur serat kertas bekas
dilakukan sesuai prosedur menurut Masriani dan
Nurachman (2012).
Untuk mengamati perubahan yang terjadi
pada bubur serat kertas bekas tanpa modifikasi
dan hasil modifikasi dengan menggunakan
enzim pada berbagai aktivitas enzim, buburbubur serat kertas bekas tersebut diukur angka
freeness (kemampuan drainase air), dengan
mengacu pada metode SNI ISO 5267-2:2008
Pulp - Cara uji kemampuan drainase – Bagian
2: metode Canadian Standard Freeness (CSF);
retensi serat, kadar fines, dan kadar selobiosa.
Uji kadar selobiosa dilakukan dengan pereaksi
asam dinitrosalisilat (DNS) (Miller, 1957) untuk
mengetahui pengaruh enzim terhadap degradasi
selulosa sebagai komponen kimia utama pada
kertas bekas menjadi glukosa atau selobiosa
terlarut. Uji kadar fines dilakukan untuk
mengetahui persentase serat selulosa halus yang
lolos pada saat pembuatan kertas. Masing-masing
pengukuran dilakukan tiga kali (triplo).

Evaluasi Konsumsi Energi pada Pengeringan
Lembaran Kertas

Pembuatan Lembaran Kertas

Crude endoglukanase Egl-II memiliki aktivitas
total 0,212 Unit/mL dan aktivitas spesifik 22,282
Unit/mg protein. Pemekatan dengan metode
ultrafiltrasi meningkatkan aktivitas total enzim
menjadi 0,678 Unit/mL, meningkatkan kadar
protein dari 0,010 mg/mL menjadi 0,021mg/mL
dan aktivitas spesifik naik dari menjadi 32,286
Unit/mg protein. Sementara selulase komersial
dari Aspergillus niger memiliki aktivitas spesifik
~0,8 Unit/mg. Dari hasil analisis kadar protein
pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa kadar protein
setelah ultrafiltrasi meningkat sekitar 2 kalinya,
sehingga telah terjadi pemekatan kadar protein.

Tahap pembuatan lembaran kertas meliputi
pembuatan lembaran basah, pengepresan, dan
pengeringan lembaran. Pembuatan lembaran ini
dilakukan dengan mengacu pada SNIISO 52691:2012 Pulp – Pembuatan lembaran laboratorium
untuk pengujian sifat fisik – Bagian 1: Metode
pembentuk lembaran konvensional. Untuk setiap
variabel dibuat minimal 6 (enam) lembaran
kertas.
Karakterisasi Kimia Lembaran Kertas yang
Dihasilkan
Untuk memastikan perubahan yang terjadi pada
gugus fungsi selulosa pada serat kertas daur ulang
akibat kerja endoglukanase Egl-II dan selulase
komersial, dilakukan pengujian dengan fourier
transform infrared spectrophotometri (FTIR),
perubahan yang terjadi pada permukaan serat,
dilakukan pengamatan dengan scanning electrone
microscope (SEM). Perubahan struktur-dalam
yang disebabkan oleh pengeringan dipelajari dari
perubahan kristalinitas yang diukur dengan X-ray
difraction atau difraksi sinar-X (XRD).
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Penentuan potensi efisiensi energi pada
bioproses daur ulang kertas ini dilakukan dengan
mengukur kadar air lembaran basah sebelum
dan sesudah di-press dari stok serat kertas daur
ulang yang telah mengalami perlakuan dengan
endoglukanase Egl-II dan selulase komersial
dengan dosis 0; 0,1; 0,3 dan 1,5 U/g kering
oven pulp. Potensi efisiensi energi yang dihitung
melalui pendekatan secara termodinamika
dilakukan dengan mengukur perubahan kadar air
lembaran basah stok serat kertas daur ulang yang
telah mengalami perlakuan dengan endoglukanase
Egl-II dengan dosis 0; 0,05; 0,1 dan 0,2 U/g kering
oven pulp pada saat pengeringan di oven pada
suhu 105 °C, pengukuran kadar air dilakukan
setiap interval 15 menit sampai lembaran menjadi
kering.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Produksi dan Pemekatan
Endoglukanase Egl-II dengan Metode
Ultrafiltrasi

Hasil Modifikasi Serat Kertas Daur Ulang
dengan Endoglukanase Egl-II
Pengaruh Perlakuan dengan Egl-II Terhadap
Perubahan Nilai Freeness, Retensi Serat,
Kadar Fines dan Kadar Selobiosa Terlarut
dari Bubur Serat Kertas Daur Ulang
Hasil modifikasi serat kertas daur ulang
dapat dilihat pada Tabel 2. Pengukuran angka
freeness dilakukan untuk mengetahui pengaruh
endoglukanase Egl-II terhadap drainase stok
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bubur kertas. Pengaruh enzim terhadap retensi
serat dinyatakan sebagai %FPR atau first pass
retention. Uji kadar fines dilakukan untuk
mengetahui persentase serat selulosa halus yang
lolos pada saat pembuatan kertas. Uji kadar
selobiosa dilakukan untuk mengetahui pengaruh
endoglukanase Egl-II terhadap degradasi selulosa
sebagai komponen kimia utama pada kertas daur
ulang menjadi sakarida terlarut.
Target freeness untuk bubur kertas pada
pembuatan kertas industri adalah sekitar 300 mL
CSF. Freeness awal bubur serat kertas daur ulang
yang digunakan adalah 190 mL CSF. Aplikasi
endoglukanase Egl-II optimum pada dosis 0,1
Unit/g kering oven pulp kertas daur ulang,
meningkatkan freeness sebesar 80 mL CSF,
dari 190 mL menjadi 270 mL, mendekati target
freeness yang diinginkan. Penggunaan dosis
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enzim yang lebih tinggi (0,3 – 4,0 U/g kering
oven pulp kertas daur ulang) menghasilkan
kenaikan freeness yang lebih rendah, dengan
kecenderungan yang semakin meningkat.
Bila dibandingkan dengan aplikasi selulase
komersial terhadap kenaikan freeness kertas
daur ulang, penggunaan endoglukanase EglII memberikan hasil yang lebih baik. Menurut
Pala dkk (2001), perlakuan pulp dengan selulase
meningkatkan drainase pada dosis rendah.
Pengaruh perbedaan bahan baku terhadap hasil
modifikasi serat dapat dilihat pada Gambar 2.
Aplikasi endoglukanase Egl-II pada dosis
rendah (0,05 dan 0,1 U/g kering oven pulp)
terhadap tiga bahan baku KKG, yaitu kardus
bekas kemasan mie instan lokal, KKG lokal
dari Pabrik A dan KKG lokal dari Pabrik B
memberikan pola perubahan freeness yang

Tabel 1 Aktivitas Enzim, Kadar Protein dan Aktivitas Spesifik Enzim Crude Endoglukanase Egl-II
dan Hasil Pemekatan Dibandingkan dengan Selulase Komersial dari Aspergillus niger

Crude endoglukanse Egl-II
Selulase komersial dari Aspergillus niger
Konsentrat endoglukanse Egl-II

(Unit/mL)
0,212
0,678

(mg/mL)
0,010
0,021

(Unit/mg protein)
22,282
0,8
32,286

Tabel 2 Pengaruh Endoglukanase Egl-II dan Selulase Komersial terhadap Perubahan Nilai Freeness,
Retensi Serat, Kadar Fines dan Kadar Selobiosa Terlarut dari Bubur Serat Kertas Daur Ulang
Parameter uji (satuan)
Dosis Enzim
Retensi serat
Freeness (ml CSF)
Kadar fines (%)
(U/g kering
(%FPR)
oven pulp)
Selulase
Selulase
Selulase
Egl-II
Egl-II
Egl-II
Komersial
Komersial
Komersial
Blanko
190
190
99,31
99,31
0,69
0,69
0,1
270
220
99,94
99,76
0,06
0,24
0,3
210
210
99,51
99,75
0,49
0,25
0,7
210
200
99,39
99,68
0,61
0,32
1,0
220
210
99,31
99,74
0,69
0,26
1,5
230
210
98,81
99,14
1,19
0,86
2,0
240
220
98,42
99,20
1,58
0,80
4,0
250
240
98,68
99,28
1,32
0,72

Selobiosa terlarut
(mM)
Selulase
Egl-II
Komersial
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Gambar 2. Perubahan Freeness dari Bubur Serat Kertas Daur Ulang Dimodifikasi oleh Endoglukanase
Egl-II pada Beberapa Bahan Baku KKG Bekas, ◊: KKG Lokal, Χ: KKG Pabrik A, ▲: KKG Pabrik B.

mirip, tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan, namun pada aplikasi dosis yang
lebih tinggi (0,2 U/g kering oven pulp),
memberikan kenaikan freeness yang lebih
rendah (Gambar 2).
Perlakuan dengan endoglukanase Egl-II 0,1;
0,3 dan 0,7 U/g kering oven pulp kertas daur
ulang meningkatkan retensi serat, dan yang
tertinggi adalah pada dosis 0,1; 0,3 dan 0,7
U/g kering oven pulp, retensi serat naik dari
99,31% menjadi 99,94 % (naik 0,63%). Retensi
serat meningkat karena kemampuan pengikatan
yang tinggi Cellulose Binding Domain (CBD)
dari endoglukanase terhadap selulosa sehingga
meningkatkan ikatan antar serat. Karena retensi
meningkat, kadar fines menurun.
Uji kadar gula selobiosa pada filtrat pulp
kertas daur ulang yang telah mengalami
perlakuan dengan endoglukanase Egl-II dan
selulase komersial dengan dosis 0,1; 0,3; 0,7;
1,0; 1,5; 2,0 dan 4,0 U/g kering oven pulp hampir
seluruhnya menunjukkan tidak ada sakarida
terlarut (Tabel 2), artinya perlakuan dengan
enzim-enzim tersebut pada dosis-dosis itu
tidak menyebabkan degradasi selulosa menjadi
sakarida terlarut. Hidrolisis sempurna selulosa
dengan endoglukanase menghasilkan produk
utama selobiosa yang larut dalam air. Hidrolisis
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terkendali dengan endoglukanase Egl-II dan
selulase komersial memodifikasi serat tanpa
menyebabkan degradasi serat selulosa menjadi
selobiosa terlarut.
Hasil Uji FTIR, SEM, dan XRD dari Kertas
yang Dihasilkan Melalui Perlakuan dengan
Endoglukanase Egl-II
Pengaruh Perlakuan dengan Endoglukanase
Egl-II terhadap Gugus Fungsional pada Serat
Kertas Daur Ulang
Pengujian dengan metode FTIR dilakukan
untuk memastikan perubahan yang terjadi pada
gugus fungsi selulosa pada serat kertas daur ulang
akibat kerja endoglukanase Egl-II dan selulase
komersial. Gambar 3 menunjukkan overlay
spectrum FTIR dari blanko KKG lokal, lembaran
kertas dimodifikasi Egl-II 0,1 U/g kering oven
pulp dan lembaran kertas yang telah dimodifikasi
selulase komersial 0,1 U/g kering oven pulp,
nampak tidak ada perubahan gugus fungsi pada
ketiga sampel tersebut.
Hidrolisis terkendali dengan endoglukanase
Egl-II dan selulase komersial memodifikasi serat
tanpa menyebabkan perubahan gugus fungsi
selulosa pada serat kertas daur ulang.
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Pengaruh Perlakuan dengan Endoglukanase
Egl-II terhadap Permukaan Serat Kertas
Daur Ulang
Pengamatan dengan metode SEM dilakukan
untuk memastikan perubahan yang terjadi pada
permukaan serat. Gambar 4 menunjukkan SEM
image permukaan serat dari blanko KKG lokal
(4.a), lembaran kertas dimodifikasi Egl-II (4.b)
dan lembaran kertas yang telah dimodifikasi
Selulase komersial (4.c), dosis enzim yang
digunakan adalah 0,1 U/g kering oven pulp.
Permukaan serat dari blanko nampak mulus,
hanya ada beberapa lembar fibril (bulu-bulu halus
pada permukaan serat), sementara perlakuan
dengan Egl-II tumbuh lebih banyak fibril sehingga

ikatan antar serat menjadi lebih banyak. Perlakuan
dengan selulase komersial pun menumbuhkan
lebih banyak fibril namun disertai dengan adanya
retakan-retakan pada permukaan serat. Menurut
Dienes (2006), perlakuan dengan enzim selulase
pada serat sekunder menumbuhkan lebih banyak
fibril.
Pengaruh Perlakuan dengan Endoglukanase
Egl-II terhadap Perubahan Kristalinitas pada
Serat Kertas Daur Ulang
Pengukuran dengan metode XRD dilakukan
untuk memastikan perubahan struktur-dalam
yang terjadi pada serat kertas daur ulang akibat
proses pengeringan. Perubahan struktur-dalam ini
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Gambar 3. Overlay Spectrum FTIR dari
= Blanko KKG Lokal,
= Lembaran Kertas
Dimodifikasi Egl-II,
= Lembaran Kertas Dimodifikasi Selulase Komersial

(a) SEM
Image
Lembaran (b) SEM Image Lembaran Kertas (c) SEM Image Lembaran Kertas
Blanko KKG Lokal
yang Telah Dimodifikasi Eglyang Telah Dimodifikasi
II
Selulase Komersial
Gambar 4. SEM Image Permukaan Serat Kertas Daur Ulang
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merupakan perbandingan persentase kristalinitas
dan struktur amorf. Gambar 5 menunjukkan
spektrum XRD dari blanko KKG lokal (5.a),
lembaran kertas dimodifikasi Egl-II (5.b) dan
lembaran kertas yang telah dimodifikasi Selulase
komersial (5.c), dosis enzim yang digunakan
adalah 0,1 U/g kering oven pulp.
Hasil analisis dengan difraksi sinar-X (XRD)
untuk mempelajari perubahan struktur-dalam
yang disebabkan oleh pengeringan menunjukkan
modifikasi dengan endoglukanase meningkatkan
kristalinilas dan menurunkan bagian amorf
sekitar 6%. Kristalinitas meningkat dari 60,4%
(Gambar 5.a) menjadi 66,7% (Gambar 5.b) dan
66,0% (Gambar 5.c). Bagian amorf berkurang

(a) Spektrum
XRD
blanko KKG lokal

dari 39,6% (Gambar 5.a) menjadi 33,3% (Gambar
5.b) dan 34,0% (Gambar 5.c).
Hasil Evaluasi Konsumsi Energi pada
Pengeringan Lembaran Kertas
Perubahan kadar air lembaran basah sebelum
dan sesudah di-press dari stok serat kertas daur
ulang yang telah mengalami perlakuan dengan
endoglukanase Egl-II dan selulase komersial
dengan dosis 0; 0,1; 0,3 dan 1,5 U/g kering oven
pulp dapat dilihat pada Gambar 6. Perubahan
kadar air lembaran basah sebelum dan sesudah
di-press terbesar baik dari dari stok serat kertas
daur ulang yang telah mengalami perlakuan

lembaran (b) Spektrum XRD lembaran kertas (c) Spektrum XRD lembaran kertas
yang telah dimodifikasi Egl-II
yang telah dimodifikasi selulase
komersial

Gambar 5. Spektrum XRD Lembaran Serat Kertas Daur Ulang

Gambar 6. Perubahan Kadar Air dari Lembaran Basah dan Lembaran Press
●: Lembaran Basah Hasil Perlakuan Egl-II, ○: Lembaran Press Hasil Perlakuan Egl-II,
∆: Lembaran Basah Hasil Perlakuan Selulase ▲: Lembaran Press Hasil Perlakuan Selulase

134

Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung

Seminar Teknologi Pulp dan Kertas
Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, 22 Oktober 2014

dengan endoglukanase Egl-II maupun dengan
selulase komersial adalah pada perlakuan
dengan dosis 0,1 U/g kering oven pulp yaitu
sebesar 13%. Untuk menghitung potensi
efisiensi energi melalui pendekatan secara
termodinamika telah dilakukan pengukuran
perubahan kadar air lembaran basah stok
serat kertas daur ulang yang telah mengalami
perlakuan dengan endoglukanase Egl-II dengan
dosis 0; 0,05; 0,1 dan 0,2 U/g kering oven pulp
pada saat pengeringan di oven pada suhu 105 °C.
Pengukuran kadar air dilakukan setiap interval
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15 menit sampai lembaran menjadi kering. Hasil
penentuan ini dapat dilihat pada Gambar 7.
Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa
perubahan kadar air lembaran basah KKG bekas
lokal pada berbagai waktu pengeringan tertinggi
adalah pada perlakuan dengan endoglukanase
Egl-II 0,1 U/g kering oven pulp. Perlakuan ini
dapat menurunkan kadar air lembaran basah dari
80,76% menjadi 78,52 % sebelum pengeringan
(waktu 0 menit) dan pada pengeringan 15 menit
pertama menurunkan kadar air dari 43,97 %
menjadi 35,38 %.

Gambar 7. Perubahan Kadar Air Lembaran Basah KKG Bekas Lokal Hasil Perlakuan dengan Variasi
Dosis Egl-II pada Berbagai Waktu Pengeringan. ·: Blanko, ■: Perlakuan dengan Egl-II 0,05 U/g Kering Oven Pulp, ▲: Perlakuan dengan Egl-II 0,1 U/g Kering Oven Pulp, *: Perlakuan dengan Egl-II 0,2
U/g Kering Oven Pulp.

Gambar 8. Potensi Efisiensi Energi melalui Pendekatan Secara Termodinamika Lembaran Basah
KKG Bekas Lokal Hasil Perlakuan dengan Variasi Dosis Egl-II pada Berbagai Waktu Pengeringan. ·:
Blanko, ■: Perlakuan dengan Egl-II 0,05 U/g Kering Oven Pulp, ▲: Perlakuan dengan Egl-II 0,1 U/g
Kering Oven Pulp, *: Perlakuan dengan Egl-II 0,2 U/g Kering Oven Pulp.
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Pendekatan Penghitungan Potensi Efisiensi
Energi pada Bioproses Daur Ulang Kertas
Dari penentuan perubahan kadar air lembaran
basah KKG bekas lokal hasil perlakuan dengan
variasi dosis Egl-II pada berbagai waktu
pengeringan (Gambar 7) telah dilakukan
penghitungan potensi efisiensi energi melalui
pendekatan secara termodinamika (Sandler,
2006), hasilnya dapat dilihat pada Gambar 8.
Hasil penghitungan potensi efisiensi energi
yang dihitung melalui pendekatan secara
termodinamika (Sandler, S. I. , 2006) yang
diperlihatkan pada Gambar 8 menunjukkan
bahwa efisiensi energi tertinggi adalah pada
perlakuan dengan endoglukanase Egl-II 0,1 U/g
kering oven pulp, yaitu sebesar 15% pada waktu
pengeringan 15 menit kedua sampai kelima
(sampai kertas kering).
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potensi efisiensi energi yang dihitung melalui
pendekatan secara termodinamika menunjukkan
bahwa efisiensi energi tertinggi adalah pada
perlakuan dengan endoglukanase Egl-II 0,1 U/g
kering oven pulp, yaitu sebesar 15% pada waktu
pengeringan 15 menit kedua sampai kelima
(sampai kertas kering).
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2014, Kementerian Perindustrian. Ucapan
terima kasih disampaikan kepada tim dan
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PMM1525-egII.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Hasil penelitian menunjukkan endoglukanase
Egl-II dengan dosis sebesar 0,1 U/g kering
oven pulp dapat digunakan untuk menurunkan
penyerapan air oleh bubur serat kertas daur ulang,
ditunjukan oleh peningkatan angka freeness
sebesar 80 mL CSF dari freeness awal 190 mL
CSF menjadi 270 mL CSF, meningkatkan retensi
serat tertinggi sebesar 0,63% dari 99,31% menjadi
99,94 %. Hasil uji kadar selobiosa menunjukkan
perlakuan dengan enzim pada dosis-dosis itu
tidak menyebabkan degradasi selulosa menjadi
sakarida terlarut.
Overlay Spectrum FTIR dari blanko KKG
lokal, lembaran kertas dimodifikasi Egl-II 0,1
U/g kering oven pulp, dibandingkan dengan
lembaran kertas yang telah dimodifikasi selulase
komersial 0,1 U/g kering oven pulp, menunjukkan
tidak ada perubahan gugus fungsi pada ketiga
sampel tersebut. SEM image permukaan serat
dari blanko nampak mulus, hanya ada beberapa
lembar fibril, sementara perlakuan dengan EglII menumbuhkan lebih banyak fibril, perlakuan
dengan selulase komersial pun menumbuhkan
lebih banyak fibril namun disertai dengan adanya
retakan-retakan pada permukaan serat.
Aplikasi endoglukanase Egl-II 0,1 U/g kering
oven pulp dapat menurunkan kadar air lembaran
basah 80,76% menjadi 78,52 % sebelum
pengeringan (waktu 0 menit) dan pada pengeringan
15 menit pertama menurunkan kadar air dari
43,97 % menjadi 35,38 %. Hasil penghitungan
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LAMPIRAN 3
TANYA JAWAB
SESI I
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Yun Safarino (PT. Riau Andalan Pulp and Paper)
Frederikus Tunjung Seta
09.45 – 10.05
Review on 6S Implementation in PT RAPP

Daftar Tanya-jawab:
1. Suprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Bagaimana support manajemen terhadap penerapan 6S?
b. Berapa jarak pabrik ke pemukiman penduduk?
c. Berapa debit air yang digunakan oleh PT. RAPP
Jawaban:
a. Support manajemen sangat tinggi (baik Manajemen APRIL Group dan CEO) dan termasuk
yang utama
b. Jarak PT RAPP dengan pemukiman penduduk sekitar 5 km.
c. Air yang digunakan sekitar 26 m3/ton pulp.

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Atika Afriani (Pusat Penelitian Penelitian Kelapa Sawit)
Frederikus Tunjung Seta
10.05 – 10.25
Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai Bahan Baku Pulp

Daftar tanya-jawab
1. Han Roliadi (PUSTEKOLAH)
Pertanyaan:
a. Apakah ada pengaruh silika terhadap ikatan saat pembuatan kertas?
b. Apakah ada pretreatment pada proses pembuatan pulp mekanis?
Jawaban:
a. Pada proses refining, silica akan terkelupas sehingga serat mudah digiling.
b. Pretreatment ada untuk menghilangkan lemak dapat menggunakan enzim lipase atau
mechanical pulping untuk pengelupasan lemak.
2. Rina Dwi Harsiwi (PT. Pura Barutama - Kudus)
Pertanyaan:
a. Bagaimana perbandingan kualitas pulp dari TKS dibandingkan dengan pulp dari kayu?
b. Bagaimana analisis ekonomi untuk produksi pulp dari TKS?
c. Bagaimana pengaruh energy terhadap lingkungan?
Jawaban:
a. Rendemen pulp dari TKS lebih rendah dibandingkan pulp dari kayu.
b. Analisis ekonomi akan disajikan oleh Bpk. Teddy Kardiansyah di sesi berikutnya.
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c. Pengaruh energy terhadap lingkungan adalah dapat menurunkan emisi.
3. Suprapto (ATPK)
Pertanyaan:
TKS menghasilkan energi sebagai apa?
Jawaban:
TKS dapat digunakan sebagai bahan bakar yang pada akhirnya menghasilkan energy dalam
bentuk listrik
4. Mardiani (KJPP Sukardi, Israr & Rekan)
Pertanyaan:
Apa kelebihan dan kekurangan TKS?
Jawaban:
Secara kualitatif, produksi pulp dari TKS lebih ekonomis. Akan tetapi, serat TKS adalah serat
pendek sehingga tidak dapat untuk meningkatkan grade kualitas tinggi

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul
		
Daftar tanya –jawab

:
:
:
:

Taufan Hidayat (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Frederikus Tunjung Seta
10.25 – 10.45
Sosialisasi Rencana Implementasi Regulasi Teknis Bidang Kertas

1. Rina Dwi Harsiwi (PT. Pura Barutama – Kudus)
Pertanyaan:
Pada kertas sigaret, PCB dan logam berat apakah diatur secara general/spesifik?
Jawaban:
Logam berat biasanya berasal dari komponen tinta. Ketentuan logam berat masih mengacu pada
standar dari Uni Eropa. BBPK belum mengkaji tentang logam berat pada kertas sigaret.
2. Suprapto (ATPK)
Pertanyaan:
Penggunaan kandungan filler yang tinggi, pembakaran bagaimana?
Jawaban:
Filler berupa CaCO3, jika terbakar akan menjadi CO2 sehingga tidak bermasalah. Kertas sigaret
merupakan kertas dengan gramatur rendah dengan filler tinggi namun dengan kekuatan yang
tinggi.
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TANYA JAWAB
SESI II
Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Aan Stefanus (PT. Karya Mandiri Globalindo)
Hana Rachmanasari
11.05 – 11.25
Proven Technology Nucleonic Gauges to measure Level and Density
at Pulp & Paper Industry

Daftar tanya-jawab
1. Suprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Untuk lifetime alat, apakah ada penanganan khusus setelah habis waktunya?
b. Untuk vessel (bejana tekan), mampu sampai tekanan berapa?
Jawaban
a. Berhubungan dengan Bapeten terutama untuk radioaktvitas, sehingga harus ada ijin yang
harus dipenuhi. Dari sisi manufaktur, ada surat keterangan yang menyatakan dapat menerima
kembali yang sudah terpakai.
b. Tekanan maksimum sesuai dengan kriteria.

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Edwin Kalalo (PT. Voith Paper Rolls Indonesia)
Hana Rachmanasari
11.25 – 11.45
Voith Green Technology as a Partner in Facing the Challenges in
Paper Industry

Daftar tanya-jawab
1. Suprapto (ATPK)
Pertanyaan:
a. Apakah mungkin untuk mengurangi bahan baku di Industri Pulp dan Kertas?
b. Bagaimana dengan pernghematan energy?
Jawaban:
a. Beberapa industri sudah ada yang dapat mengurangi pemakaian bahan baku terutama
berhubungan dengan seberapa besar pemakaian chemical.
b. Audit pemakaian energy dilakukan di bagian wet dan dry section. Penghematan energy di
bagian dry section dapat mencapai 4%.
2. Mardiani (KJPP Sukardi, Israr & Rekan)
Pertanyaan:
a. Apakah memiliki pengalaman untuk produksi pulp dari bahan selain kayu?
b. Bagaimana tentang investasi untuk industry kertas?
Jawaban:
a. Selain bahan dari kayu, dapat juga bahan dari bagas dan abaca
b. Untuk test liner dengan kapasitas 500 – 600 ton/hari dengan investasi sekitar 80 juta Euro
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2. Mukti Gustian (PT. Indah Kiat Pulp dan Paper – Serang)
Pertanyaan:
Pada tahun 2040 akan terjadi peningkatan maupun penuruan. Bagaimana untuk menjaga
sustainability?apakah memerlukan feasibility study?
Jawaban:
Bisa upgrade exixting teknologi yang saat ini dipakai. Voith Paper dapat melayani hal tersebut.
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TANYA JAWAB
SESI III
Nama Penyaji
: Teddy Kardiansyah (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Nama Notulen
: Saepulloh
Waktu
: 13.30 – 13.45
Uraian/judul
: Produksi Kotak Karton Gelombang dari Tandan Kosong Sawit Skala
		Pabrik
Daftar tanya – jawab
1. Mukti Gustian (PT. Indah Kiat Pulp dan Paper - Serang)
Pertanyaan:
a. Apakah proses pembuatan kertas karton dari pulp TKS menggunakan teknologi yang sama
dengan proses pembuatan kertas dari pulp kayu?
b. Apa kelebihan produk kertas berbahan baku pulp TKS dibandingkan dengan produk kertas
dari pulp kayu?
c. Dari segi biaya, mana yang lebih efisien HPP-nya?
d. Adakah efek samping dari penggunaan pulp TKS terhadap kualitas produk kertas?misalnya
efek minyak pada produk kertas.
e. Dari segi lingkungan, manakah yang lebih ramah lingkungan antara pulp dari TKS atau
pulp kayu?
Jawaban:
a. Teknologi proses pembuatan kertas karton dari pulp TKS menggunakan teknologi yang
sama dengan proses pembuatan kertas dari pulp kayu. Perbedaannya hanya pada keterbaruan
mesin yang digunakan
b. Kualitas produk kertas dari pulp TKS disbanding dari pulp kayu tergantung jenis kertas
yang diproduksi. Untuk produksi skala industry perlu dilakukan optimasi
c. Belum dibandingkan HPP pulp dari TKS dengan pulp dari kayu (komersial). Sebagai
gambaran HPP pulp TKS Rp 2600/kg sedangkan OCC Rp 2500/kg. Harga pulp TKS masih
bersaing dan dapat mensubstitusi OCC.
d. Tidak efek samping minyak terhadap produk kertas, hanya terjadi broke karena rendemennya
cukup rendah yaitu 50-60%.
e. Bila dikelola dengan baik, proses pembuatan pulp TKS secara semikimia lebih ramah
lingkungan bila dilihat dari segi penggunaan bahan kimia.

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Sonny Kurnia Wirawan (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Saepulloh
13.45 – 14.00
Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Xylan

Daftar tanya-jawab:
1. Mukti Gustian (PT. Indah Kiat Pulp dan Paper - Serang)
Pertanyaan:
Apabila akan menggunakan broke sebagai campuran kertas bekas, apakah fibrilasi masih ada pada
broke sehingga tidak perlu dilakukan penambahan xylan atau penambahan xylan masih diperlukan?
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Jawaban:
Penambahan xylan masih perlu dilakukan karena broke yang sudah melalui proses pengeringan
akan mengalami penurunan kekuatan serat pada saat dibuat pulp kembali

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Rushdan Ibrahim (FRIM - Malaysia)
Saepulloh
14.00 – 14.15
Characterization of Black Liquor From Oil Palm Empty Fruit
Bunch Soda-AQ Pulping

Daftar tanya – jawab
1. Mukti Gustian (PT. Indah Kiat Pulp dan Paper - Serang)
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara mengatasi masalah black liquor?
b. Berapa kandungan padatan dalam black liquor?
c. Tandan Kosong sawit dimasak dengan suhu dan alkali tinggi, bagaimana pengaruh kondisi
tersebut terhadap kualitas kertas?
Jawaban:
a. Penelitian ini masih skala laboratorium sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
terkait pemanfaatan black liquor. Black liquor sudah dimanfaatkan pada unit chemical
recovery dan dapat diekstraksi lebih lanjut terhadap lignin untuk dapat diubah menjadi
karbon aktif. Penelitian lebih lanjut akan menentukan pemanfaatan terbaik black liquor.
b. Kertas dengan kualitas baik diperoleh dengan kandungan lignin rendah atau Kappa number
di bawah 20. Banyak faktor yang menentukan diantaranya temperatur pemasakan dan bahan
kimia yang digunakan. Tempertur dan alkali yang tinggi dapat menghasilkan pulp dengan
Kappa number rendah. Namun perlu diperhatikan karena produk cooking adalah selulosa/
serat. Penggunaan alkali dan temperature tinggi dapat menurunkan derajat polimerisasi
selulosa. Jika derajat polimerisasi rendah maka kekuatan serat juga akan rendah.
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TANYA JAWAB
SESI IV
Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Susi Sugesty (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Yoveni Yanimar Fitri
14.15 – 14.30
Bambu sebagai bahan Baku Dissolving Pulp untuk Serat Rayon 		
Substitusi Kapas

Daftar Pertanyaan:
1. Yusniar (Balai Besar Tekstil)
Pertanyaan:
a. Dari keempat jenis bamboo yang telah diteliti, jenis bambu mana yang berpotensi
dikembangkan untuk dibuat dissolving pulp ditinjau dari ketersediaan bahan baku di alam?
b. Bagaimana rencana ke depan untuk menyikapi kebutuhan bahan baku dalam pembuatan
pulp dengan skala yang lebih besar
Jawaban:
a. Bambu yang paling berpotensi dikembangkan adalah bambu gombong (Gigntochloa
atroviolacea)
b. Salah satunya dengan membentuk Dewan Bambu

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul

:
:
:
:

Chandra Apriana Purwita (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Yoveni Yanimar Fitri
14.30 – 14.45
Delignifikasi Bahan Non-kayu menggunakan Jamur Pelapuk Putih

:
:
:
:

Rina Masriani (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Yoveni Yanimar Fitri
14.45 – 15.00
Efisiensi Energi Pada Bioproses Daur Ulang Kertas

Tidak ada pertanyaan

Nama Penyaji
Nama Notulen
Waktu
Uraian/judul
Tidak ada pertanyaan

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		
.
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SESI V
Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Henggar Hardiani (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Endang Susiani
15.45 – 16.00
Potensi Pemanfaatan Sludge dari Industri Kertas Sebagai Bahan Baku
Karton Chipboard

Tidak ada pertanyaan

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
Bekas 		

Yusup Setiawan (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Endang Susiani
16.00 – 16.15
Pemanfaatan Limbah Rejek Pabrik Kertas Berbahan Baku Kertas
sebagai Bahan Bakar Boiler

Daftar pertanyaan:
1. Mardiani (KJPP Sukardi, Israr & Rekan)
Pertanyaan:
Apakah biaya pemanfaatan reject sebagai substitusi batubara lebih rendah?
Jawaban:
Teknoekonomi perlu dikaji lebih lanjut. Sejauh ini masih dilakukan dalam skala laboratorium.
Harga batubara sekitar Rp 800/kg. Namun sejauh ini dampak yang terlihat adalah pabrik
menjadi lebih bersih.

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Rina S. Soetopo (Balai Besar Pulp dan Kertas)
Endang Susiani
16.15 – 16.30
Pemanfaatan Limbah Rejek Pabrik Kertas Berbahan Baku Kertas
Bekas sebagai Bahan Bakar Boiler

Tidak ada pertanyaan

Nama Penyaji
:
Nama Notulen
:
Waktu
:
Uraian/judul
:
		

Misbahul Huda (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia)
Endang Susiani
16.30 – 16.45
Pemanfaatan Limbah Rejek Pabrik Kertas Berbahan Baku Kertas
Bekas sebagai Bahan Bakar Boiler

Daftar pertanyaan;
1. Iwan Setiawan (Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia
Pertanyaan:
a. Seperti apa regulasi di Indonesia yang berbelit-belit?apakah regulasi tersebut memang
untuk perlindungan terhadap industry dalam negeri atau menyulitkan industri?
b. Bagaimana kesiapan industry di kawasan Citarum untuk membersihkan sungai Citarum?
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Jawaban:
a. Regulasi hendaknya bertujuan untuk perlindungan yang proporsional, bukan regulasi yang
dipaksakan atau dibuat-buat. Sebagai contoh SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu),
jika pulp sudah mendapatkan SVLK maka sebaiknya kertasnya tidak perlu. Adanya import
license untuk mengimbangi SVLK, namun karena aturan Permendag yang terlalu banyak
malah menyulitkan impor bahan baku
b. Masalah lingkungan di Sungai Citarum lebih banyak dikarenakan oleh limbah domestik,
namun jika industry secara bersama-sama sepakat untuk ikut andil bagian dalam
membersihkan Sungai Citarum maka APKI akan sangat mendukung.
2. Mardiani (KJPP Sukardi, Israr & Rekan)
Pertanyaan:
Faktor apa yang menyebabkan perbedaan besar bunga bank di Indonesia dengan Negara lain?
Jawaban:
Struktur ekonomi kita lemah, lebih cenderung/condong digunakan untuk kegiatan konsumtif
bukan produksi. Jika bunga bank diturunkan maka inflasi naik dengan signifikan karena
masyarakat Indonesia menggunakannya untuk kegiatan konsumtif, bukan produktif.
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