
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sangat berkembang di

Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Hingga tahun 2013 diperkirakan luas areal perkebunan kelapa

sawit mencapai 10.010.824 ha. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013). Dalam

proses produksi minyak kelapa sawit, dihasilkan limbah pabrik yang berupa

limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Salah satu jenis limbah padat yang

paling banyak dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit adalah tandan kosong sawit

(TKS) yaitu sekitar 22 – 24% dari total tandan buah segar (TBS) yang diolah

(Fauzi et al., 2005). Dari  satu  ton  tandan  buah segar  (TBS)  akan

menghasilkan limbah produksi dalam bentuk tandan kosong, sabut dan cangkang

biji dengan komposisi 23%, 13,5% dan 5,5%. Dengan besarnya jumlah limbah

tandan kosong sawit sebanyak 230-250 kg per ton produksi kelapa sawit, tandan

kosong sawit berpotensi untuk diolah menjadi produk lain yang bisa

meningkatkan nilai tambahnya.

Menurut Aryafatta (2008), tandan kosong sawit mengandung selulosa sebesar

45%. Kandungan selulosa yang cukup tinggi tersebut merupakan suatu potensi
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bahwa tandan kosong sawit dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang

lebih bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat dalam berbagai aplikasi. Selulosa

merupakan polimer yang banyak terdapat pada dinding sel tumbuhan. Dalam

dinding sel tersebut, selulosa terikat dengan substansi lain seperti lignin dan

hemiselulosa. Untuk mendapatkan selulosa yang murni maka perlu dilakukan

proses isolasi terlebih dahulu. Selulosa dapat diisolasi dari tandan kosong sawit

melalui proses ekstraksi menggunakan larutan basa NaOH.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa selulosa dapat dimodifikasi menjadi

carboxymethyl cellulose (CMC) melalui beberapa tahapan proses kimiawi. CMC

merupakan salah satu produk turunan selulosa yang mempunyai nilai manfaat dan

aplikasi yang tinggi. Beberapa penelitian terkait dengan isolasi selulosa dan

sintesis CMC telah dilakukan dengan bahan baku yang berbeda, antara lain umbi

gula bit(Togrul dan Arslan, 2003), eceng gondok ( Wijayani et al., 2005),

mahkota nanas (Susana, 2009), cangkang coklat (Hutomo, 2012), tongkol jagung

(Puji Lestari et al., 2013), tongkol jagung manis (Melisa et al., 2014) dan kulit

buah coklat (Nisa et al., 2014).

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH

berpengaruh terhadap karakteristik selulosa hasil isolasi. Kadar selulosa

merupakan  salah satu jenis karakteristik terpenting. Tepung selulosa dengan

kadar selulosa tertinggi digunakan sebagai bahan utama sintesis CMC.
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Sintesis CMC meliputi perubahan selulosa menjadi alkali selulosa yang kemudian

gugus hidroksil dari selulosa tersebut di substitusi oleh gugus karboksimetil

dengan jalan mereaksikannya dengan natrium monokloroasetat, (NaMCA) (Heinz

dan Pfeiffer, 1999). Banyaknya gugus hidroksil yang disubstitusi disebut degree

of substitution (DS) atau derajat substitusi. Derajat subsitusi menjadi salah satu

parameter utama keberhasilan proses sintesis CMC. Togrul et al., 2003 dalam

penelitian mengenai sintesis dari umbi gula bit melaporkan bahwa DS CMC

dipengaruhi oleh konsentrasi NaOH pada tahap alkalisasi dan berat NaMCA.

Ridho nahrowi (2015) meneliti penggunaan konsentrasi NaOH 25 % memberikan

DS sebesar 0,25 pada sintesis CMC dari TKS. Barai et al. (1997) menambahkan

bahwa selain konsentrasi NaOH dan berat NaMCA, suhu yang digunakan pada

proses karboksimetilasi juga mempengaruhi peningkatan DS CMC.

Data FAO (2011) menyebutkan bahwa standar DS CMC untuk bahan tambahan

pangan berkisar 0,2 - 1,5. Pada umumnya CMC diproduksi dengan kisaran DS 0,7

sampai 0,9. Merujuk pada data tersebut, diperlukan data terkait dengan kondisi

optimum sintesis CMC dari selulosa TKS, sehingga produk yang dihasilkan

nantinya dapat diaplikasikan untuk keperluan bahan tambahan industri pangan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Sintesis CMC TKS dengan variasi konsentrasi NaOH dan berat NaMCA.

2. Karakterisasi CMC yang diperoleh menggunakan FTIR dan SEM.
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C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang sintesis

CMC dari TKS dan menjadi salah satu bahan baku alternatif pembuatan CMC.


