
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Eucheuma cottonii 

 

 

Rumput laut Eucheuma cottonii mempunyai ciri-ciri yaitu thallus silindris, 

percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan-

tonjolan), berwarna coklat kemerahan, cartilageneus (menyerupai tulang rawan 

atau muda), percabangan bersifat alternates (berseling), tidak teratur serta dapat 

bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan 

tiga-tiga).  Rumput laut Eucheuma cottonii memerlukan sinar matahari untuk 

proses fotosintesis.  Oleh karena itu, rumput laut jenis ini hanya mungkin dapat 

hidup pada lapisan fotik, yaitu pada kedalaman sejauh sinar matahari masih 

mampu mencapainya.  Di alam, jenis ini biasanya hidup berkumpul dalam satu 

komunitas atau koloni (Anggadiredjo, 2006).  Berikut adalah klasifikasi dari 

Eucheuma cottoni. 

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Ordo : Gigartinales 

Famili : Solieriaceae 

Genus : Eucheuma 

Spesies: Eucheuma cottonii 

 

 

http://gangganglaut.blogspot.com/2010/11/rumput-laut-eucheuma-cottonii.html
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Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku pada pengolahan pulp.  Jenis 

rumput laut merah sangat sesuai digunakan untuk pengolahan pulp yang 

kemudian digunakan untuk produksi kertas dengan mutu yang lebih baik 

dibandingkan dengan kertas yang diolah dengan bahan baku kayu (Irianto, 2008).  

 

Rumput laut Eucheuma cottonii mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak, 

dan abu.  Selain itu juga merupakan sumber vitamin, seperti vitamin A, B1, B2, 

B6, B12, dan vitamin C, serta mengandung mineral seperti K, Ca, P, Na, Fe, dan 

Iodium (Istini, 1986).  Komposisi kimia rumput laut Eucheuma cottoni dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia rumput laut Eucheuma cottonii 

 

Komposisi Jumlah 

Air 12,90 % 

Protein 5,12 % 

Lemak 0,13 % 

Karbohidrat 13,38 % 

Serat Kasar 1,39 % 

Abu 14,21 % 

Ca  52,82 ppm 

Fe 0,11 ppm 

Riboflavin 2,26 mg/100 g 

Vitamin C 4,00 mg/100 g 

Karagenan 65,75 % 

 

Sumber:  Istini (1986) 
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2.2  Pulp 

 

 

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non 

kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semikimia, kimia).  Pulp 

merupakan bahan setengah jadi yang dapat diolah lebih lanjut menjadi kertas.  

Pulp dibuat dari bahan selulosa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan baik berupa 

kayu, merang, jerami, ampas tebu dan sebagainya.  Felton (1980) mengatakan 

bahwa pulp yang diperoleh dari pendaurulangan kertas atau koran bekas disebut 

pulp serat sekunder.   

 

Menurut proses pembuatannya pulp dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Proses Mekanis 

Proses pembuatan pulp yang seluruhnya menggunakan proses mekanis, 

misalnya dengan grinding dan milling.  Pulp yang dihasilkan dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu mechanical pulp unbleached dan bleached. 

b. Proses Kimia 

Bahan baku setelah ukurannya dikurangi, dimasak dalam suatu tempat 

(reaktor) yang bertekanan dan dicampur dengan bahan kimia.  Setelah proses 

pemutihan akan diperoleh dua macam pulp, yaitu chemical pulp bleached 

(pulp putih) dan unbleached (pulp coklat). 

c. Proses Semi Kimia 

Proses pembuatan pulp yang melalui dua tahap proses yaitu proses mekanis 

dan kimia (Biro Data dan Analisa, Departemen Perindustrian, 2001). 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Serat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
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Untuk memperoleh pulp dengan kandungan selulosa tinggi, selulosa harus 

dipisahkan dari komponen lignoselulosa lainnya.  Jika dibandingkan dengan 

hemiselulosa, selulosa relatif mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap asam, 

karena selulosa mempunyai struktur kristal dan ikatan hidrogen yang kuat.  Untuk 

memisahkan selulosa dari hemiselulosa dan lignin, ada dua proses utama yang 

harus dilakukan yaitu hidrolisis hemiselulosa dan delignifikasi untuk melarutkan 

lignin.  

 

2.3  Pemutihan Pulp 

 

 

Pemutihan pulp dilakukan untuk meningkatkan mutu kertas yang dihasilkan.  

Menurut Panshin dkk. (1957), pulp hasil pemasakan masih kelihatan berwarna 

gelap.  Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kecil zat-zat non selulosa 

(lignin, hemiselulosa, bermacam-macam ekstraktif, tanin dan resin).  Dence dan 

Reeve (1996) mengemukakan bahwa pemutihan (bleaching) adalah proses kimia 

yang diaplikasikan pada materi yang mengandung selulosa untuk meningkatkan 

kecerahannya. 

 

Menurut Batubara (2006) pada proses pemutihan terdapat dua macam bahan 

kimia yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Oksidator, fungsinya untuk mendegradasi lignin dari gugus kromofor. 

Biasanya digunakan oksidator kuat seperti, klor, peroksida, hipoklorit, dan 

lain-lain. 
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2. Alkali, digunakan untuk mendegradasi lignin dengan cara hidrolisa dan 

melarutkan gugus gula sederhana yang masih bersatu dalam pulp.  Alkali yang 

digunakan biasanya basa kuat yaitu NaOH.  

 

Faktor - faktor yang mempengaruhi proses pemutihan antara lain : 

1. Konsentrasi, reaksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan konsentrasi 

bahan kimia pemutih atau konsentasi pulp yang akan diputihkan. 

2. Waktu reaksi, umumnya bahan kimia pemutih akan lebih reaktif dengan 

memperpanjang waktu reaksi, akan tetapi waktu yang terlalu lama pun akan 

merusak rantai selulosa dan hemiselulosa. 

3. Suhu, peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan reaksi pemutihan.  

Penggunaan suhu sangat tergantung pada bahan kimia pemutih yang 

digunakan, secara umum menggunakan suhu pemutihan berkisar antara  

20-110
o
C.  

4.   pH, merupakan pengaruh yang sangat vital terhadap semua proses pemutihan.  

Nilai pH tergantung pada bahan pemutih yang digunakan. 

 

Dalam pemutihan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan 

kerusakan selulosa karena oksidasi.  Oleh karena reaksi oksidasi dapat 

menyebabkan kerusakan pada selulosa (degradasi serat), maka perlu diperhatikan 

tingkat pemutihan, jumlah zat pemutih yang digunakan, suhu, waktu dan 

peralatannya (Casey,1966).  Pemilihan cara pemutihan tergantung dari proses 

yang digunakan terhadap pulp dan derajat keputihan yang diinginkan (Panshin, 

dkk., 1970).  Cara pemutihan pulp kimia biasanya melibatkan klorinasi dan 

oksidasi ringan dengan atau tanpa ekstraksi alkali. 
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Pemutihan dengan klorinasi merupakan proses yang paling sering digunakan 

karena sifat selektivitasnya terhadap lignin dan lebih murahnya klorin 

dibandingkan dengan bahan kimia yang lain.  Tetapi, masalah lingkungan yang 

ditimbulkannya adalah buangan dari tahap klorinasi adalah buangan yang 

mengandung padatan dimana hanya sebagian yang dapat terdegradasi secara 

biologis serta sifat toksik yang ditimbulkannya sehingga dapat mencemari 

lingkungan.  Cara lain yang dapat digunakan dalam pemutihan pulp adalah 

dengan menggunakan ozon.  Kelemahan dari proses ini adalah biaya yang 

diperlukan lebih mahal dibandingkan dengan proses lain. 

 

Menurut Casey (1952), bahan aktif pemucat dalam proses pemucatan pulp dengan 

peroksida adalah ion OOH
-
 yang berasal dari ionisasi H2O2.  Ion ini menyerang 

lignin dan bahan-bahan pewarna lain dalam pulp secara selektif.  Sedangkan 

Gierer dan Imsgard (1977) mengemukakan bahwa OOH
-
  mengoksidasi gugus 

kromofor pada lignin.  Dalam pemutihan  perlu dipertimbangkan hal-hal yang 

dapat menyebabkan kerusakan selulosa, karena oksidasi hal tersebut dapat 

menurunkan jumlah rendemen pulp yang dihasilkan. 

 

2.4  Hidrogen Peroksida (H2O2) 

 

 

Hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 ditemukan oleh Louis Jacques 

Thenard di tahun 1818.  Senyawa ini merupakan bahan kimia anorganik yang 

memiliki sifat oksidator kuat.  Bahan baku pembuatan hidrogen peroksida adalah 

gas hidrogen (H2) dan gas oksigen (O2).  Teknologi yang banyak digunakan di 

dalam industri hidrogen peroksida adalah auto oksidasi Anthraquinone. 
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H2O2 tidak berwarna, berbau khas agak keasaman, dan larut dengan baik dalam 

air.  Dalam kondisi normal (kondisi ambient), hidrogen peroksida sangat stabil 

dengan laju dekomposisi kira-kira kurang dari 1% per tahun.  Hidrogen peroksida 

bisa digunakan sebagai zat pengelantang atau bleaching agent pada industri pulp, 

kertas, dan tekstil (Anonim
a
, 2007).  

 

Salah satu keunggulan hidrogen peroksida dibandingkan dengan oksidator yang 

lain adalah sifatnya yang ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu 

yang berbahaya.  Kekuatan oksidatornya pun dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan.  Sebagai contoh dalam industri pulp dan kertas, penggunaan hidrogen 

peroksida biasanya dikombinasikan dengan NaOH atau soda api.  Semakin basa, 

maka laju dekomposisi hidrogen peroksida pun semakin tinggi.  Kebutuhan 

industri akan hidrogen peroksida terus meningkat dari tahun ke tahun (Anonim
a
, 

2007). 

 

Hidrogen peroksida termasuk zat oksidator yang bisa digunakan sebagai pemutih 

pulp yang ramah lingkungan.  Disamping itu, hidrogen peroksida juga mempunyai 

beberapa kelebihan antara lain pulp yang diputihkan mempunyai ketahanan yang 

tinggi serta penurunan kekuatan serat sangat kecil.  Pada kondisi asam, hidrogen 

peroksida sangat stabil, pada kondisi basa mudah terurai.  Peruraian hidrogen 

peroksida juga dipercepat oleh naiknya suhu.  Zat reaktif dalam sistem pemutihan 

dengan hidrogen peroksida dalam suasana basa adalah perhydroxyl anion (HOO-) 

(Dence and Reeve, 1996). 
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2.5  Selulosa 

 

 

Selulosa adalah polisakarida linier dengan rantai cukup panjang,tidak larut dalam 

air, asam dan basa encer pada suhu kamar, namun larut dalam asam sulfat atau 

HCl pekat.  Selulosa tersusun atas glukosa yang dihubungkan melalui ikatan 1-4 

Flikosida.  Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tanaman yang 

berbentuk serat dan berwarna putih. Rumus molekul selulosa (C6H10O5)n dimana 

n adalah derajat polimerisasi (Sugesti, 2009). 

 

Selulosa dapat dibedakan berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan 

dalam senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5% yaitu: 

1. Selulosa α (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut 

dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (derajat 

polimerisasi) 600-1500.  Selulosa dipakai sebagai penduga dan atau penentu 

tingkat kemurnian selulosa. 

2. Selulosa β (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP 15-90, dapat mengendap bila 

dinetralkan. 

3. Selulosa µ (Gamma cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP nya kurang dari 15. 

 

Selulosa α merupakan kualitas selulosa yang paling tinggi (murni).  Selulosa α > 

92% memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan 

propelan atau bahan peledak.  Sedangkan selulosa kualitas dibawahnya digunakan 

sebagai bahan baku pada industri kertas dan industri tekstil (Tarmansyah, 2007). 
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Selulosa merupakan komponen tanaman yang terbesar dan merupakan komponen 

penting yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan merupakan 

polimer linear dengan berat molekul tinggi yang tersusun seluruhnya atas ß-D-

glukosa dan dapat memenuhi fungsinya sebagai komponen struktur utama dinding 

sel tumbuhan karena sifat-sifat kimia dan fisiknya maupun struktur molekulnya 

(Fengel dan Wegener, 1995).  Menurut Sjostrom (1981), selulosa merupakan 

homopolisakarida yang tersusun atas unit  ß-D-glukopiranosa yang terikat satu 

sama lain dengan ikatan glikosida.  Struktur kimia selulosa dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk serat, microfibril, dan selulosa pada dinding sel 

 

Sumber : Anonim
b
 (2007) 

 

 

Secara kimia, selulosa merupakan senyawa polisakarida yang terdapat banyak di 

alam.  Bobot molekulnya tinggi, strukturnya teratur berupa polimer yang linear 

terdiri dari unit ulangan β-D-Glukopiranosa.  Karakteristik selulosa antara lain 

muncul karena adanya struktur kristalin dan amorf serta pembentukan mikro fibril 

dan fibril yang pada akhirnya menjadi serat selulosa.  Sifat selulosa sebagai 

polimer tercermin dari bobot molekul rata-rata, polidispersitas dan konfigurasi 
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rantainya.  Sebagai sumber serat, rumput laut cukup potensial untuk di 

kembangkan menjadi pulp karena memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi 

(Tarmansyah, 2007).  Perbandingan komposisi serat alam dapat dilihat seperti 

pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Komposisi kimia serat alam 

 

Nama Selulosa Hemiselulosa Lignin Ket 

Abaka 60-65 6-8 5-10 Pisang 

Coir 43 1 45 Sabut Kelapa 

Kapas 90 6 - Bungkus, Biji 

Flax 70-72 14 4-5 - 

Jute 61-63 13 3-13 - 

Mesta 60 15 10 - 

Palmirah 40-50 15 42-45 - 

Nenas 80 - 12 Daunnya 

Rami 80-85 3-4 0,5-1 Kulit Batang 

Sisal 60-67 10-15 8-12 Daun 

Strawberi 40 28 18 - 

 

Sumber: Dephan (2007) 

 

 

2.6  Hemiselulosa 

 

 

Hemiselulosa merupakan suatu polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman 

dan tergolong senyawa organik (Simanjuntak,1994).  Casey (1960) menyatakan 

bahwa hemiselulosa bersifat non-kristalin dan tidak bersifat serat, mudah 

mengembang karena itu hemiselulosa sangat berpengaruh terhadap bentuknya 

jalinan antara serat pada saat pembentukan lembaran, lebih mudah larut dalam 

pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis dengan asam. 
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Gambar 2. Struktur penyusun hemiselulosa 

 

Sumber: Anonim
b
 (2007) 

 
 
Perbedaan hemiselulosa dengan selulosa yaitu hemiselulosa mudah larut dalam 

alkali tapi sukar larut dalam asam, sedang selulosa adalah sebaliknya.  

Hemiselulosa juga bukan merupakan serat-serat panjang seperti selulosa.  Hasil 

hidrolisis selulosa akan menghasilkan D-glukosa, sedangkan hasil hidrolisis 

hemiselulosa akan menghasilkan D-xilosa dan monosakarida lainnya (Winarno, 

1984).  

 

Menurut Hartoyo  (1989 dalam Hidayati, 2000) hemiselulosa tersusun dari 

gabungan gula-gula sederhana dengan lima atau enam atom karbon.  Degradasi 

hemiselulosa dalam asam lebih tinggi dibandingkan dengan delignifikasi, dan 

hidrolisis dalam suasana basa tidak semudah dalam suasana asam (Achmadi , 

1980).  Mac Donal dan Franklin (1969) menyatakan bahwa adanya hemiselulosa 

mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melunakkan serat selama 

proses mekanis dalam air. 

 

Hemiselulosa berfungsi sebagai pendukung dinding sel dan berlaku sebagai 

perekat antar sel tunggal yang terdapat didalam batang pisang dan tanaman 

lainnya.  Hemiselulosa memiliki sifat non-kristalin dan bukan serat, mudah 
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mengembang, larut dalam air, sangat hidrofolik, serta mudah larut dalam alkali.  

Kandungan hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antar 

serat, karena hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal.  

Pada saat proses pemasakan berlangsung, hemiselulosa akan melunak, dan pada 

saat hemiselulosa melunak, serat yang sudah terpisah akan lebih mudah menjadi 

berserabut (Indrainy, 2005).  

 

2.7  Lignin 

 

 

Lignin merupakan komponen kedua terbesar setelah selulosa dan berfungsi 

sebagai perekat antar serat, dan memberi kekuatan pada bentuk batang pisang.  

Lignin bersifat termoplastik, dapat melunak pada suhu tinggi (120
o
C).  Lignin 

merupakan bahan adesif yang sangat efektif dan ekonomis, yang berperan sebagai 

bahan pengikat.  Lignin juga dikenal sebagai bahan baku yang mampu mengikat 

ion logam, serta mencegah logam untuk bereaksi dengan komponen lain dan 

menjadikannya tidak larut dalam air (Indrainy, 2005). 

 

Lignin merupakan zat yang keras, lengket, kaku dan mudah mengalami oksidasi.  

Lignin dibutuhkan pada kayu dengan tujuan konstruksi karena dapat 

meningkatkan kekerasan atau kekuatan kayu, tetapi tidak dibutuhkan dalam 

industri kertas karena lignin sangat sukar dibuang dan membuat kertas menjadi 

kecoklatan atau coklat karena sifat aslinya dan pengaruh oksidasi (Batubara, 

2006).  Lignin adalah salah satu substansi utama yang terdapat dalam kayu 

sebanyak 17-32% kayu kering (Casey, 1960).  Ropiah (1993) menyebutkan bahwa 
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unit dasar penyusun lignin adalah koniferil alkohol, sinapil alkohol dan para 

kuramil alkohol. Unit dasar penyusun lignin dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Unit dasar penyusun lignin 

 

Sumber : Nugraha (2003) 

 

 

Menurut Keneth (1970 dalam Hidayati, 2000), lignin berpengaruh terhadap proses 

pulping maupun mutu pulp dan kertas, yaitu dapat menyulitkan dalam proses 

penggilingan, menyebabkan pulp berkekuatan rendah, sulit diputihkan, dan kertas 

yang dihasilkan bersifat kaku, warnanya kuning dan mutunya rendah.  Menurut 

Casey (1960), hilangnya lignin sangat diinginkan karena lignin mengganggu 

ikatan serat sehingga pulp yang dihasilkan memiliki kekuatan yang rendah, begitu 

juga dengan kecerahan yang rendah dan warna yang tidak baik.  Berbeda dengan 

selulosa yang terutama terbentuk dari gugus karbohidrat, lignin terbentuk dari 

gugus aromatik yang saling dihubungkan dengan rantai alifatik, yang terdiri dari 

2-3 karbon.  Pada proses pirolisa lignin, dihasilkan senyawa kimia aromatis yang 

berupa fenol, terutama kresol (Anonim
b
,2007). 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aromatik&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Alifatik
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirolisa&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimia_aromatis&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kresol&action=edit

