
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

  

 

Kertas merupakan salah satu kebutuhan penting, mulai dari dunia pendidikan, 

sampai ke pengemasan (Syafii, 2000).  Seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dunia, kebutuhan kertas juga semakin meningkat.  Hal tersebut 

menyebabkan tingginya kebutuhan pulp yang merupakan bahan baku dalam 

pembuatan kertas.  Sehingga industri kertas dan pulp menjadi salah satu sektor 

yang memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat di dunia.  Industri kertas 

merupakan salah satu jenis industri terbesar di dunia.  Saat ini, Indonesia 

menempati peringkat ke-9 sebagai produsen pulp dan peringkat 12 dalam hal 

produksi kertas dunia (Adrianto, 2010).  

 

Kertas dihasilkan dari bahan kaya selulosa, dalam hal ini kayu yang banyak 

digunakan sebagai bahan utama pada mayoritas industri pulp dan kertas di dunia 

karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan sumber selulosa yang lain.  

Namun, persediaan bahan yang digunakan untuk pembuatan pulp kayu juga 

semakin lama akan semakin berkurang.  Eksploitasi hutan secara terus menerus 

akan menyebabkan masalah lingkungan, seperti penggundulan hutan, menipisnya 

cadangan kayu, dan berkurangnya luas hutan di Indonesia.  Untuk itu perlu dicari 

bahan baku alternatif agar dapat mengurangi resiko yang buruk bagi lingkungan, 
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salah satunya dengan bahan baku ramah lingkungan dan yang persediaannya 

melimpah.  

 

Banyak potensi alam yang belum dioptimalkan sebagai bahan baku kertas, 

diantaranya adalah rumput laut.  Luas laut Indonesia yang sesuai untuk budidaya 

rumput laut diperkirakan seluas 1,1 juta ha yang sampai saat ini belum digarap 

dengan maksimal.  Rumput laut sebagai bahan pembuatan pulp kertas memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan kayu.  Menurut penelitian yang dilakukan You 

(2004 dalam Damardono, 2007), rumput laut mengandung serat agalosa selebar 3-

7 mikrometer dan panjang 0,5-1 milimeter, dengan fleksibilitas tinggi, dan 

mengandung substansi perekat cair.  Bentuk serat agalosa terlihat lebih homogen, 

tidak seperti serat selulosa yang terkandung pada kayu yang berbentuk bulat, 

lonjong, atau pipih.  Homogenitas ini yang membuat kualitas kertas lebih baik, 

lebih fleksibel, lebih halus, serta lebih mudah ditulisi.  Selain itu, pertumbuhan 

massa rumput laut merah luar biasa, yakni 5-10 persen sehari.  Dengan masa 

panen 70 hari, pertumbuhan tersebut sangat pesat dibanding pohon sebagai bahan 

baku konvensional kayu, yang baru dapat dipotong setelah 15 tahun.  

 

Pulp merupakan bahan dasar pembuatan kertas.  Proses pembuatan pulp dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mekanik, semikimia, dan kimia.  Namun, 

proses pembuatan pulp yang umum adalah menggunakan proses kimia, yaitu 

proses soda, sulfat (kraft), sulfit, dan organosolv.  Menurut Hidayati (2009), 

variabel penting dalam proses organosolv yang perlu diperhatikan adalah 

konsentrasi larutan pemasak dan perbandingan larutan pemasak dengan berat 

serpih.  
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Proses pembuatan pulp kertas memerlukan proses pemutihan pulp yang bertujuan 

untuk menaikkan derajat putih dengan penambahan bahan kimia.  Beberapa bahan 

kimia yang dapat digunakan untuk pemutihan pulp yaitu klor, klor dioksida, dan 

natrium hidroksida.  Pada aplikasinya bahan-bahan kimia tersebut ternyata 

menimbulkan pencemaran lingkungan dan beracun (Fengel dan Wegener, 1995).  

Salah satu bahan kimia sebagai oksidator yang dapat digunakan dalam proses 

pemutihan pulp dan tidak berbahaya bagi lingkungan adalah hidrogen peroksida 

(H2O2).  Hidrogen peroksida merupakan oksidator yang sifatnya ramah 

lingkungan karena tidak meninggalkan residu yang berbahaya.  Efektivitas bahan 

pemutih tergantung dari kandungan non selulosa bahan baku ampas rumput laut 

dan bahan pemutih yang digunakan.  Penelitian pembuatan pulp dengan 

menggunakan bahan baku lain sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan 

menggunakan konsentrasi bahan pemutih yang relatif besar, sehingga perlu 

adanya bahan pengganti yang cukup dengan menggunakan pemutih dengan 

konsentrasi sedikit tetapi menghasilkan sifat kimia pulp yang baik seperti ampas 

rumput laut.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rasio larutan pemasak dan konsentrasi 

hidrogen peroksida (H2O2) yang tepat untuk menghasilkan sifat kimia pulp 

berbasis ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Proses pembuatan pulp secara organosolv merupakan teknologi yang ramah 

lingkungan.  Keunggulan proses organosolv adalah rendemen pulp tinggi, 

pendauran lindi hitam dapat dilakukan dengan mudah, juga diperoleh hasil 

samping berupa lignin dan furfural dengan kemurnian yang relatif tinggi dan 

ekonomis dalam skala kecil (Aziz dan Sarkanen, 1989).  Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembuatan pulp secara organosolv adalah rasio 

pelarut dengan air, rasio antara jumlah pelarut pemasak dengan bahan yang akan 

dimasak, suhu pemasakan, lama pemasakan, dan jenis serta konsentrasi katalis 

yang digunakan (Young dan Akhtar, 1998;  Muurinen, 2000;  Dominggus dan 

Lazslio, 2004;  Goncalves et al., 2005). 

 

Proses pemasakan pulp bertujuan untuk melepaskan serat bebas dan menyiapkan 

pulp untuk digunakan dalam proses pembuatan kertas.  Penelitian yang dilakukan 

Hidayati (2009) pada optimasi konsentrasi dan rasio larutan pemasak (asam 

asetat) serta penggunaan asam perasetat sebagai pemutih terhadap sifat pulp 

ampas tebu diperoleh hasil terbaik pada proses pemasakan pulp dengan perlakuan  

suhu pemasakan 160°C selama 2 jam dengan konsentrasi larutan pemasak (asam 

asetat) 80% v/v dan rasio larutan pemasak : ampas tebu 8:1 dengan rendemen 

57,36%, kadar selulosa 59,23%, hemiselulosa 15,68%, kadar lignin 19,74% dan 

bilangan kappa 26,63.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktarina (2009) 

dengan penggunaan pemutih H2O2 pada serat batang pisang  menghasilkan sifat 

kimia terbaik pada konsentrasi 6% dengan kadar selulosa 48,043%, kadar 
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hemiselulosa 16,233%, kadar lignin 9,473%, dan dengan nilai warna 4,777 (agak 

putih). 

 

Proses pemutihan dilakukan untuk menghilangkan senyawa non selulosa dengan 

cara oksidasi.  Dasar proses pemutihan adalah menghilangkan warna gelap pada 

pulp dengan hasil yang diharapkan adalah rendemen yang tinggi dan residu kimia 

serendah mungkin.  Pemutihan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan 

pendegradasian lignin sisa pemasakan menggunakan bahan kimia.  Keberadaan 

lignin dalam jumlah yang tinggi akan mencerminkan kualitas pulp.  Tujuan 

pemutihan pulp kimia adalah untuk menghilangkan sisa lignin setelah proses 

pemasakan untuk memperoleh pulp dengan derajat putih di atas 90% atau untuk 

memperoleh kualitas semi pemutihan dengan derajat putih berkisar antara 60-70% 

(Fengel dan Wegener, 1995).  Proses pemutihan dipengaruhi oleh jenis bahan 

pemutih dan jumlah bahan pemutih yang dipakai (Goyal, 1994). 

 

Menurut Fuadi (2007), hidrogen peroksida (H2O2) merupakan bahan pemutih 

yang bisa digunakan untuk proses pemutihan dengan konsep totally chlorine free 

(TCF).  Hidrogen peroksida mampu memutihkan pulp hingga mendekati 90% 

dengan efek degradasi selulosa yang cukup kecil. Selain itu efek negatif terhadap 

lingkungan bisa diminimalisir.  Menurut Anonim
a
 (2007), salah satu keunggulan 

hidrogen peroksida dibandingkan dengan oksidator yang lain adalah sifatnya yang 

ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu yang berbahaya. 

 

Masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu belum didapatkannya rasio 

larutan pemasak (asam asetat) terhadap ampas rumput laut dan konsentrasi 

pemutih hidrogen peroksida (H2O2) yang tepat untuk menghasilkan sifat kimia 
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pulp berbasis ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik.  Pada penelitian ini 

digunakan rasio larutan pemasak (asam asetat) : ampas rumput laut  2:1, 4:1, dan 

6:1 dan penggunaan bahan pemutih hidrogen peroksida (H2O2) dengan 

konsentrasi 0%, 2%, 4%, dan 6% (v/v).  Dari perlakuan rasio larutan pemasak dan 

hidrogen peroksida maupun interaksi keduanya diharapkan dapat menghasilkan 

sifat kimia pulp berbasis ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 

 

1.4  Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat rasio larutan pemasak (asam asetat) yang tepat untuk menghasilkan 

sifat kimia pulp berbasis ampas rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 

2. Terdapat konsentrasi hidrogen peroksida (H2O2) yang tepat untuk 

menghasilkan sifat kimia pulp berbasis ampas rumput laut Eucheuma cottonii 

terbaik. 

3. Terdapat interaksi antara rasio larutan pemasak (asam asetat) dan konsentrasi 

hidrogen peroksida (H2O2) yang tepat untuk menghasilkan sifat kimia pulp 

berbasis rumput laut Eucheuma cottonii terbaik. 


