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1. Serat Rayon Karbamat Dari Dissolving Pulp Komersial 

Industri tekstil di Indonesia tumbuh dengan pesat dalam satu dekade 

terakhir seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya 

permintaan tekstil di pasaran dunia. Secara langsung hal tersebut dapat 

mempengaruhi kebutuhan serat kapas sebagai bahan baku tekstil. Akan 

tetapi ketergantungan antara faktor iklim, cuaca, dan kesuburan tanah 

menyebabkan hasil panen kapas tidak selalu memenuhi bahan baku serat. 

Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah bahan baku serat semisintetis 

yaitu serat rayon dari bahan dasar selulosa (dissolving pulp) dengan 

kualitas yang menyamai serat alam (kapas). 

Saat ini proses untuk membuat serat rayon masih menggunakan proses 

viskosa dimana selulosa direaksikan dengan larutan natrium hidroksida 

dan carbon disulfide. Proses ini mempunyai banyak keuntungan 

diantaranya mendapatkan yield yang tinggi, prosesnya mudah, serat rayon 

yang dihasilkan mempunyai sifat tidak mengkerut bila terkena panas, 

mudah diberi warna, dan ringan bila dipakai (ESTO,2005). Akan tetapi pada 

proses tersebut digunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan 

dan lingkungan, diantaranya carbon disulfide dan pada proses viskosa 

udara dan air pengolahan limbah harus benar-benar dimurnikan agar 

sesuai dengan regulasi. 

Ada beberapa proses pembuatan serat rayon selain proses viskosa, 

diantaranya proses kuproamonium, lyocell, dan karbamat. Akan tetapi 

yang memiliki kemungkinan paling besar untuk menggantikan proses 

viskosa adalah proses karbamat. Serat karbamat menggunakan urea untuk 

direaksikan dengan selulosa dan memiliki keunggulan diantaranya lebih 

mudah diaplikasikan pada industri yang terlebih dahulu menggunakan 

proses viskosa dikarenakan tidak banyak penggantian pada peralatan 

prosesnya, bahan kimia yang digunakan yaitu urea dimana mempunyai 

dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan dan manusia dibandingkan 

CS2, dan konsumsi energi yang dibutuhkan lebih kecil daripada proses 

viskosa. Pada penelitian ini akan dicoba menggunakan kayu daun, kayu 



jarum, dan capuran keduanya (50:50) dengan proses kraft. Proses sintesa 

untuk pembuatan serat rayon karbamat menggunakan metode oven dan 

reaktor superkritikal CO2, pada penelitian ini akan dibandingkan mana 

yang mempuyai yield yang lebih tinggi dan penggunaan energi yang lebih 

rendah. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua tahun (2017-

2019), pada tahun pertama (2017) penelitian difokuskan mencari 

metode/kondisi proses yang optimum untuk pembuatan serat rayon 

karbamat sesuai dengan standar yang berlaku/SNI pada skala laboratorium 

(10 gram), sedangkan pada tahun kedua (2019) bertujuan scale up dari 

metode/kondisi proses yang telah terpilih pada tahun pertama sebesar 

500 gram. Biaya yang diperlukan untuk penelitian tahun pertama (2017) 

yaitu sebesar  Rp 83.220.000,00. 

Kata kunci : carbon disulfide, urea, dissolving pulp, serat viskosa, serat 

karbamat 

 

2. Aplikasi Dissolving Pulp Komersial, Kapuk dan Acacia crassicarpa untuk 

Pembuatan Nitroselulosa Sebagai Bahan Propelan  

Nitroselulosa jenis PNC adalah sebagai bahan setengah jadi  untuk 

pembuatan propelan munisi single base atau double base yang diperlukan 

pada bidang pertahanan dan keamanan. Pembuatan nitroselulosa meliputi 

tahapan nitrasi selulosa dengan larutan penitrasi yang terdiri dari 

campuran asam nitrat dan asam sulfat pekat. Asam nitrat dan asam sulfat 

sudah banyak diproduksi di dalam negeri. Begitu juga dengan sumber 

selulosa  baik dari kayu maupun dari non-kayu keberadaannya sangat 

melimpah didalam negeri dan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Sumber selulosa dalam bentuk dissolving pulp umumnya 

digunakan dalam pembuatan nitroselulosa. Pembuatan nitroselulosa 

umumnya dari selulosa berbahan baku cotton linter pulp, yang sampai saat 

ini masih harus diimpor. Upaya mengatasi ketersediaan bahan baku 

selulosa yang terbatas, perlu dicoba menggunakan dissolving pulp dengan 

bahan baku yang tersedia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan kondisi optimal pembuatan  nitroselulosa yang memenuhi 

spesifikasi nitroselulosa jenis PNC dari dissolving pulp kapuk, Acacia 

crassicarpa dan komersial. Metode pembuatan dissolving pulp Acacia 



crassicarpa berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Sugesty dkk. 

(2015). Percobaan  pembuatan nitroselulosa meliputi proses nitrasi 

dissolving pulp dengan variasi komposisi larutan penitrasi campuran 

H2SO4 18 M dan HNO3 16 M pada perbandingan H2SO4 : HNO3 antara 0,25 

: 1 dan 3 : 1. Nitroselulosa yang dihasilkan akan diuji karakteristiknya 

mengacu pada spesifikasi nitroselulosa jenis PNC.  

 

Kata kunci : Acacia crassicarpa, dissolving pulp, kapuk, propelan, 

nitroselulosa. 

 

3. Produksi Lakase Untuk Peningkatan Kinerja Proses Refining 

Refining merupakan proses untuk memodifikasi serat dengan tujuan 

meningkatkan ikatan serat dan mengembangkan kekuatan kertas. Karena 

pentingnya proses ini maka proses refining merupakan jantung proses 

pembuatan kertas. Namun, proses refining merupakan proses dengan 

tingkat energi yang tinggi. Refining menempati peringkat ke dua 

penggunaan energi setelah unit mesin kertas (paper machine).Kebutuhan 

energi refining tergantung pada jenis serat yang diproses (serat panjang 

atau serat pendek).Semakin panjang serat maka energi yang diperlukan 

semakin tinggi.Pulp belum putih mengandung selulosa, hemiselulosa dan 

lignin.Untuk meningkatkan kinerja refining, serat harus fleksibel dengan 

menyerap air sehingga dapat mencapai tujuan refining yaitu fibrilasi 

eksternal. Lignin merupakan senyawa hidrofobik sehingga menghambat 

proses penyerapan air oleh serat. Oleh karena itu, lignin perlu didegradasi 

sehingga memudahkan akses air ke dalam serat. Lakase dengan 

kemampuannya mendegradasi lignin dapat membantu untuk proses 

penyerapan air yang akhirnya dapat membantu proses refining 

menghasilkan fibrilasi eksternal. Proses refining dengan perlakuan lakase 

diharapkan dapat menurunkan kebutuhan energi.Penyediaan lakase secara 

kontinyu akan digunakan produksi dengan metode fermentasi kultur padat 

(solid state fermentation) pada bioreaktor packed bed. Tujuan penelitian 

ini adalah pembuatan lakase dan pemanfaatannya dalam proses refining 

pulp serat panjang. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama dua 



tahun dengan kebutuhan biaya di tahun pertama sebesar Rp 

70.100.000,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). 

 

 

Kata kunci : pulp serat panjang, lakase, refining, bioreaktor packed bed 

 

4. Aplikasi Hemiselulase Untuk Konversi Pulp Kertas Menjadi Dissolving 

Pulp: Tahap I - Produksi Hemiselulase Dari Tongkol Jagung Menggunakan 

Isolat Mikroba Terpilih 

Konversi pulp kertas menjadi dissolving pulp yang memiliki karakteristik 

sesuai standar komersial merupakan salah satu isu penting untuk 

diversifikasi produksi menuju penghiliran bubur kertas ke industri tekstil 

dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Salah satu 

persyaratan penting produk dissolving pulp adalah memiliki kandungan 

hemiselulosa yang rendah (<10%). Beberapa metode yang telah dilakukan 

untuk menghilangkan hemiselulosa tersebut adalah ekstraksi alkali 

menggunakan CCE (Cold Caustic Extraction), metode ini sangat efektif 

namun di satu sisi tidak selektif dan kurang ramah lingkungan. Aplikasi 

enzim seperti hemiselulase (xilanase) merupakan metode alternatif yang 

cukup menjanjikan karena enzim bersifat selektif dan cenderung ramah 

lingkungan. Enzim yang memiliki katakteristik yang sesuai dengan kondisi 

ekstraksi hemiselulosa belum tersedia dan masih impor Berdasarkan hal 

tersebut maka dibuat serangkaian penelitian untuk memproduksi 

hemiselulase yang memiliki berat molekul rendah, tahan suhu tinggi dan 

tahan pH netral – alkali sehingga dapat diaplikasikan pada proses ekstraksi 

hemiselulosa. Penelitian pada tahun 2017 mengenai produksi xilanase dari 

tongkol jagung menggunakan isolat mikroba merupakan salah satu bagian 

dari road map yang telah disusun untuk tahun 2016 - 2022 dengan tujuan 

akhir untuk aplikasi hemiselulase pada pembuatan dissolving pulp. 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi karakterisasi 

komposisi karbohidrat pada pulp putih komersial dominan yang ada di 

Indonesia, produksi enzim menggunakan salah satu jenis fermentasi 

(fermentasi semi padat, SSF dan fermentasi terendam, SmF) dengan 

tongkol jagung sebagai sumber karbon. Setelah diperoleh kondisi 



fermentasi, dilakukan optimasi proses fermentasi pada skala laboratorium 

dengan cara memvariasikan variabel-variabel penting dalam proses 

fermentasi (pH, suhu, dst). Parameter kunci yang diamati adalah aktivitas 

xilanase dan kadar protein. Enzim yang diperoleh kemudian digunakan 

untuk mengekstraksi hemiselulosa pada pulp komersial. Hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah metode fermentasi, kondisi 

fermentasi yang optimal untuk produksi enzim, dan hasil uji coba enzim 

pada pulp komersial.  

 

Kata kunci:hemiselulase (xilanase), tongkol jagung, fermentasi semi padat 

(SSF), fermentasi terendam (SmF), dissolving pulp 

  

5. Penelitian Spesifikasi dan Parameter Mutu Tisu Yang akan Diberlakukan 

Wajib 

Standardisasi merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing 

industri untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Produk yang diteliti 

untuk diberlakukan wajib adalah tisu. Penggunaan produk tisu berkaitan 

dengan aspek kesehatan karena bersentuhan dengan kulit dan makanan 

namun persyaratan mutu tisu pada SNI yang berlaku saat ini masih sebatas 

persyaratan fisik dan kekuatan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan spesifikasi dan persyaratan mutu tisu yang mengandung 

parameter mutu yang berkaitan dengan aspek kesehatan sebagai dasar 

penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini dilakukan 

dengan cara kajian berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta perkembangan dinamika industri dan perdagangan parameter mutu 

tisu yang berhubungan dengan aspek kesehatan, pengambilan contoh tisu 

dari produsen dan yang beredar di pasaran, pengujian parameter-

parameter tersebut di laboratorium, evaluasi hasil kajian dan penelitian. 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah spesifikasi teknis dan 

parameter mutu tisu untuk mendukung pemberlakuan regulasi teknis tisu. 

 

Kata kunci: Aspek kesehatan, tisu, spesifikasi teknis, parameter mutu. 

 

 



6. Perancangan Paket Teknologi IKM untuk Penguraian Kemasan Aseptik 

Minuman Bekas Menjadi Bahan Baku Industri Daur Ulang Serat, Plastik dan 

Alumunium Foil 

Seiring dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin modern, 

kebutuhan pangan dan minuman dalam bentuk siap saji semakin 

meningkat. Satu diantanya adalah kemasan minuman aseptik minuman 

susu maupun sari buah-buahan, setiap tahunnya terus meningkat. Sejalan 

dengan jumlah kemasan yang beredar semakin meningkat berakibat pula 

pada meningkatnya jumlah limbah kemasan aseptik minuman bekas.  

Jumlah limbah yang cukup besar ini akan berdampak pada beban 

lingkungan yang tinggi, sedangkan disisi lain merupakan sumber bahan 

baku yang potensiil bila dimanfaatkan untuk di daur ulang menjadi produk 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Limbah kemasan aseptik minuman 

bekas hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, dan hanya 

dimusnahkan dengan cara dibakar  untuk diambil alumunium foilnya atau 

ditimbun dalam landfill.  

Penelitian  awal telah dilakukan melalui proses pemisahan serat mulai dari 

skala laboratorium dan skala pilot, hasilnya menunjukkan bahwa dari 

bahan baku limbah kemasan aseptik minuman bekas  dapat menghasilkan 

produk serat sekunder setara NUKP (Needle Unbleached Kraft Pulp). Dari 

percobaan awal tersebut  analisis tekno ekonomi produksi pulp daur ulang 

menunjukkan nilai IRR (Internal Rate of Return) belum optimal, dikarenakan 

hanya memperhitungkan satu komoditas, sedangkan polyfoilnya belum 

dimanfaatkan. 

Tahapan penelitian selanjutnya yakni perancangan paket teknologi ikm 

untuk penguraian kemasan aseptik bekas  menjadi bahan baku industri 

daur ulang  serat, plastik dan alumunium foil. Dalam penelitian 

perancangan paket teknologi ini meliputi re-engeenering mesin dan 

peralatan daur ulang yang sudah ada dan berumur cukup tua buatan tahun 

1960. Diharapkan dengan mesin dan peralatan yang baru akan 

meningkatkan efisiensi proses, biaya investasi dan biaya operasional  yang  

semakin kompetitif. Kelayakan tekno ekonomi skala pabrik yang siap 

diaplikasikan secara komersial ini, meliputi tiga komoditas yang terdiri 

dari, komoditas pulp daur ulang, plastik dan alumunium foil. Kajian multi 



komoditas ini dimungkinkan akan diperoleh  kelayakan usaha yang 

semakin tinggi dengan nilai IRR (Internal Rate of Return) yang kompetitif. 

 

Kata kunci: Kemasan aseptik minuman bekas pakai, serat daur ulang, 

plastik, alumunium foil. re-engeneering, Internal Rate of Return 

 

7. Produksi Bio-Oil dari Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas dengan 

Metode Fast Pyrolysis Menggunakan Reaktor Fluidized Bed 

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin 

keberlangsungan pembangunan industri hijau diperlukan kebijakan 

penghematan dan diversifikasi energi. Industri pulp dan kertas memiliki 

reject berupa pulp reject, knot dan paper reject dan limbah padat berupa 

sludge cake. Reject dan limbah padat tersebut berpotensi sebagai bahan 

bakar dengan mengkonversinya menjadi bio-oil melalui proses fast 

pyrolysis (pirolisis cepat). Fast pyrolysis merupakan metode yang paling 

efektif untuk mengkonversi biomassa menjadi produk cair dengan hasil 

mencapai 80% dari umpan kering. Bio-oil dapat langsung digunakan 

sebagai bahan bakar boiler atau diproses lanjut menjadi bahan bakar dan 

bahan kimia turunan menggunakan beberapa metode seperti perengkahan 

dengan zeolite (catalytic cracking), hidrogenasi, steam reforming, 

emulsifikasi dan lain-lain.  

Penelitian ini ditujukan untuk produksi bio-oil sebagai bahan bakar 

terbarukan sebagai metode alternatif penanganan reject berupa pulp 

reject, knot dan paper reject dan limbah padat sludge cake dari industri 

pulp dan kertas. Reaktor yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

reaktor fluidized bed karena memiliki keunggulan untuk proses pirolisis 

dan memiliki dasar teknologi yang kuat dan daya tarik pasar yang tinggi. 

Produk bio-oil yang dihasilkan akan dibandingkan dengan karakteristik 

minyak diesel mengacu pada SNI 04-7182-2006 mengenai biodiesel. 

Penelitian dibatasi pada penggunaan sludge cake, pulp reject, knot dan 

paper reject sebagai bahan baku untuk produksi bio-oil. Metode yang 

digunakan yaitu fast pyrolysis menggunakan reaktor fluidized bed pada 

suhu operasi 400, 500, 600 dan 700oC. Evaluasi dilakukan terhadap 

karakteristik sifat fisika dan kimia bio-oil yang dihasilkan untuk tujuan 



energi, meliputi analisis komposisi bio-oil, berat jenis, viskositas, nilai 

kalor dan pH. 

Kata kunci:  sludge cake, pulp reject, knot, paper reject, fast pyrolysis, bio-

oil. 

 

8. Pemanfaatan Lumpur IPAL Industri Kertas Sebagai Adsorben Untuk 

Menurunkan Konsentrasi Logam Berat Dalam Air Limbah Proses Deinking 

Pemanfaatan kembali kertas bekas merupakan wujud kepedulian terhadap 

kualitas lingkungan. Akan tetapi penggunaan kertas bekas akan 

menimbulkan permasalahan lain karena adanya proses penghilangan tinta 

yang disebut dengan proses deinking. Permasalahan tersebut terkait air 

limbah yang dihasilkan dari proses deinking. PP No 101 tahun 2014 

menyebutkan bahwa lumpur IPAL dari IPAL yang mengolah efluen dari 

proses yang berhubungan dengan tinta masuk dalam katagori limbah B-3 

yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Air limbah 

proses deinking mengandung logam berat yang  berasal dari  tinta atau 

pewarna yang bersifat toksik. Logam berat ini, Pb misalnya, dapat bersifat 

toksik terhadap mikroba lumpur aktif sehingga dapat menurunkan kinerja 

pengolahan biologi. Selain itu bila terlepas ke badan air dapat bersifat 

toksik terhadap biota air. Penelitian ini coba memanfaatkan limbah B3 

untuk mengelola limbah B3 pula. Lumpur IPAL industri kertas yang 

merupakan limbah B3 coba dimanfaatkan untuk menghasilkan adsorben 

yang bisa digunakan untuk mengurangi konsentrasi logam berat dalam air 

limbah proses deinking yang juga merupakan limbah B3. Dengan 

berkurangnya konsentrasi logam berat dalam air limbah industri kertas 

proses deinking, diharapkan dapat mengurangi sifat toksisitas air limbah 

proses deinking terhadap mikroba lumpur aktif yang digunakan pada 

pengolahan biologi sehingga lebih bersifat ramah terhadap lingkungan. 

 

Kata kunci : adsorben, air limbah deinking, lumpur IPAL, toksisitas 

 

 

 



ABSTRAK LITBANG 2018 BALAI BESAR PULP DAN KERTAS 

 

1. Potensi Selulosa Nanokristalin dari Dissolving Pulp sebagai Bahan Baku 

Farmasi 

 

Selulosa Nanokristalin atau Cellulose Nanocrystals (CNC) merupakan 

bagian dari nanoselulosa disamping cellulose nanofibrils (CNF) dan 

bacterial cellulose (BC). Selulosa Nanokristal disebut juga dengan cellulose 

nanocrytalline, cellulose (nano) whiskers, atau rod-like cellulose 

microcrystals.   

Selulosa nanokristal dapat dibuat dari bahan dengan kandungan selulosa 

dengan kemurnian tinggi yaitu dissolving Pulp. Pembuatan dissolving pulp 

dapat menggunakan proses prehidrolisis, pemasakan kraft dan pemutihan. 

Pemutihan pulp merupakan aspek penting karena berhubungan dengan air 

limbah yang dihasilkan. Saat ini proses yang banyak digunakan adalah 

Elemental Chlorine Free (ECF). Salah satu cara untuk mengurangi potensi 

pembentukan organoklorin pada air limbah adalah dengan mengurangi 

penggunaan klorin dioksida dan memperkenalkan penggunaan bahan 

kimia lain. Peroxymonosulfuric acid (Psa) dan Ozon merupakan oksidan 

kuat, memiliki kemampuan delignifikasi dan memiliki kompatibilitas 

dengan pemutihan oksigen.   

Kandungan tinggi selulosa alfa pada dissolving pulp dapat dikonversi 

menjadi selulosa nanokristal melalui proses hidrolisis. Selulosa nanokristal 

berukuran sangat kecil sehingga permukaannya sangat luas dan 

bermuatan negatif. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi. 

Permukaan selulosa nanokristal dapat mengikat obat dalam jumlah besar 

dan dapat mengendalikan dosis obat.  

Tujuan penelitian ini adalah membuat dissolving pulp ramah lingkungan 

dan selulosa nanokristal dari dissolving pulp tersebut.  

 

Kata kunci : selulosa nanokristal, dissolving pulp, farmasi, ozon 

 

 

 



2. Bacterial Nanocellulose Sebagai Bahan Farmasi 

Ketersediaan bahan baku farmasi berupa sediaan biologi sangat diperlukan untuk 

menurunkan ketergantungan impor bahan baku dari negara China, India dan 

Jerman. Selulosa merupakan salahsatu material tersedia yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku untuk industri farmasi (Cellulosebased Pharmacy). Bacterial 

nanocellulose (BNC) adalah material biopolimer selulosa murni berukuran nano 

yang disintesis oleh  mikroba seperti bakteri asam asetat, Gluconoacetobacter 

spp. BNC memiliki karakteristik yang unik memiliki diameter serat berukuran 20-

100 nm, dengan luas permukaan yang besar, bersifat hidrofilik sehingga mampu 

menyerap air dengan baik, mudah dibiodegradasi, memiliki sifat mekanis yang 

sangat baik, non toksik, dan tidak menimbulkan alergisehingga ideal untuk 

digunakan sebagai bioproduk dengan nilai tambah tinggi. Salah satu aplikasi dari 

BNC adalah pada bidang farmasi, BNC dapat digunakan untuk regenerasi jaringan, 

drugs delivery systems, vascular grafts (cangkok pembuluh darah) dan scaffolds 

untuk rekayasa jaringan. Produksi BNC dengan biaya murah, produktivitas yang 

tinggi dan rendemen tinggi disertai karakteristik yang sesuai dengan industri 

merupakan salah satu permasalahan utama yang perlu ditindaklanjuti. Penelitian 

pada tahun 2018 yaitu pemilihan bakteri bakeri penghasil BNC dan kondisi 

produksi BNC secara kultur pengadukan menggunakan Gluconoacetobacter 

merupakan salah satu 

bagian dari road map yang telah disusun untuk tahun 2018 – 2019 dengan tujuan 

akhir membuat BNC yang dapat digunakan untuk industri farmasi. Tahapan yang 

dilakukan pada penelitian ini meliputi pembuatan medium fermentasi, 

pembuatan inokulum mikroba, pemilihan bakteri penghasil BNC, penentuan 

kondisi produksi BC dan karakterisasi produk BC. Parameter kunci yang diamati 

selama proses produksi adalah konsumsi protein dan gula saat produksi, jumlah 

sel hidup dan rendemen. Karakterisasi BC dilakukan untuk mengetahui formasi, 

kristalinitas, komposisi kristal selulosa dan ukuran BNC dilakukan dengan 

menggunakan alat SEM, FT-IR, XRD, particle size analyzer, selain itu dilakukan uji 

sifat mekanis BNC . Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah jenis bakteri 

yang dapat menghasilkan BNC serta kondisi produksi BNC menggunakan kultur 

pengadukan.  

Kata kunci: Cellulose based Pharmacy, bacterial nanocellulose (BNC), 

Gluconoacetobacter spp., kultur pengadukan, lignosulfonate 

 

 

 



3. Hemiselulosa dari Proses Pembuatan Pulp sebagai Bahan Baku Furfural 

Furfural diperoleh melalui perlakuan katalisis asam dari xylosa yang diperoleh 

dari hemiselulosa. Selama ini industri dissolving pulp di Indonesia masih belum 

memanfaatkan kembali cairan prehydrolized Kraft dan dimanfaatkan sebagai 

counter washing atau dibuang sebagai air buangan sehingga menambah beban 

pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah. Prehydrolized Kraft bersifat asam 

dan sebagian besar mengandung hemiselulosa hingga 42%. Belum 

termanfaatkannya hemiselulosa ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya 

penelitian bahan baku pembuatan furfural untuk industri farmasi. Hingga saat ini 

kebutuhan furfural di Indonesia masih diperoleh secara impor, dan terjadi 

kenaikan harga yang terus meningkat hingga 85% per tahunnya atau mencapai 

1000-1800 USD. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai furfural banyak 

menggunakan biomasa dari limbah pertanian, seperti sekam padi, tongkol 

jagung, bagas, tandan kosong kelapa sawit, kayu Birch. Industri dissolving pulp 

dengan kapasitas produksi yang lebih besar dari limbah pertanian sehingga 

diversifikasi produk turunan dari industri dissolving pulp ini dapat merupakan 

alternatif sediaan sebagai pengurang impor furfural bagi industri farmasi di 

Indonesia. Furfural dapat diisolasi melalui proses hidrolisa asam pada hardwood 

dissolving pulp. Faktor proses produksi yang lebih ekonomis dan ramah 

lingkungan, menyebabkan penelitian penggunaan katalis padat yang dapat didaur 

ulang cukup menjanjikan. Hingga saat ini belum dilakukan penelitian penggunaan 

katalis padat pada proses sintesa furfural dari sumber hemiselulosa hardwood. 

Mengingat kapasitas produksi industri pulp dan kertas di Indonesia yang besar, 

maka diharapkan proses konversi hemiselulosa yang belum termanfaatkan ini 

dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi selain mengurangi kuantitas 

impor furfural.  

Kata kunci : furfural, hemiselulosa, hardwood 

 

 

4. APLIKASI ADITIF UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KERTAS KEMAS BAJA 

Berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional 2015 – 2045  bidang material 

maju, menyebutkan bahwa salah satu ciri material maju adalah memiliki 

sifat unggul tertentu yang salah satunya adalah tahan korosi. Riset ini 

diperlukan untuk mendukung pembangunan indutri dalam negeri 

terutama industri baja, yang dapat meningkatkan daya saing industri 

nasional dengan mengurangi ketergantungan  produk impor. 

  



Kertas kemas baja adalah komposit yang terbuat dari lembaran kertas 

kraft,lembaran plastik dan bahan-bahan lain jika diperlukan. Kertas ini 

harus mampu memberikan perlindungan korosi terhadap baja yang 

dikemasnya,dan memiliki ketahanan sobek serta daya regang yang cukup 

tinggi.Korosi disebabkan oleh adanya interaksi oksigen atau uap air di 

udara dengan permukaan baja. Perlindungan korosi dengan kertas kemas 

diarahkan pada peniadaan kontak antara uap air dengan permukaan baja. 

Penggunaan bahan VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) dilakukan untuk 

mengatasai uap air di dalam kemasan,sedangkan penggunaan lembaran 

plastik bertujuan mengatasi uap air dari luar kemasan.(Hidayat, Taufan. 

1998) 

Saat ini insustri baja nasional telah memanfaatkan kertas kemas baja local 

sebgai pelindung produk yang dihasilkan, akan tetapi pada penggunaan 

ditemukan bahwa terdapat keterbatasan produk kertas kemasan baja 

seperti adanya kertas yang mudah sobek dan adanya karat di permukaan 

baja, yang menunjukan penurunan fungsi kertas kemasan baja tersebut. 

Hal tersebut di atas disebabkan karena faktor kertas dasar yang tidak 

sesuai , ataupun jenis dan metode aplikasi VCI pada kertas dasar, yang 

mengakibatkan menurunnya kualitas kertas kemas baja. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kertas kemas baja dengan cara 

mengaplikasikan aditif yang ada pada beberapa jenis kertas. 

 

Kata kunci : vci, wvtr, kertas kemas baja 


