
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tandan Kosong Sawit (TKS)

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil utama kelapa sawit dunia.

Disamping volume produk berupa minyak sawit yang sangat besar maka terdapat

potensi limbah yang juga besar. Berdasarkan tempat pembentukannya limbah

kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu limbah perkebunan kelapa

sawit dan limbah industri kelapa sawit. Limbah industri kelapa sawit adalah

limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini

digolongkan dalam tiga jenis yaitu limbah padat,limbah cair, dan limbah gas

(Fauzi et al,. 2005).

Tandan kosong sawit (TKS) seperti pada Gambar 1. merupakan salah satu jenis

limbah padat yang dihasilkan dalam industri minyak sawit. Ketersediaan TKS

cukup signifikan bila ditinjau berdasarkan rerata nisbah produksi TKS terhadap

total jumlah TBS yang diproses yaitu berkisar 22% hingga 24% dari total berat

TBS yang diproses di pabrik kelapa sawit. Limbah tersebut belum banyak

dimanfaatkan secara optimal. Selama ini pemanfaatan TKS oleh petani kelapa

sawit masih sangat terbatas yaitu dibakar dalam incinerator ditimbun (open



6

dumping), dijadikan mulsa di perkebunan kelapa sawit, atau diolah menjadi

kompos.

Gambar 1. Tandan Kosong Sawit

TKS merupakan bahan organik kompleks yang komponen penyusunnya adalah

material yang kaya unsur karbon (Selulosa 42,7 %, Hemiselulosa 27,3 %, Lignin

17,2 %) (Darnoko et al., 2006). Adapun komposisi kimia TKS secara lengkap

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.  Komposisi Kimia TKS

Komposisi Kadar (%)

Selulosa

Hemiselulosa

Lignin

Pentosan

Abu

Silika

43 – 44

34

17 – 20

27

0,7 – 4,0

0,2

Sumber : Roliadi, 2011

Dua bagian TKS yang banyak mengandung selulosa adalah bagian pangkal dan

bagian ujung yang agak runcing dan agak keras (Hasibuan, 2010).
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B. Selulosa

1. Sifat-sifat selulosa

Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier dan dihubungkan

oleh ikatan β-1,4 glikosidik. Struktur yang linier menyebabkan selulosa bersifat

kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa tidak mudah didegradasi secara kimia

maupun mekanis. Di alam, biasanya selulosa berasosiasi dengan polisakarida lain

seperti hemiselulosa atau lignin membentuk kerangka utama dinding sel

tumbuhan (Holtzapple et.al,. 2003).

Unit penyusun (building block) selulosa adalah selobiosa karena unit keterulangan

dalam molekul selulosa adalah 2 unit gula (D-glukosa). Selulosa adalah senyawa

yang tidak larut di dalam air dan ditemukan pada dinding sel tumbuhan terutama

pada tangkai, batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan.

Selulosa merupakan polisakarida struktural yang berfungsi untuk memberikan

perlindungan, bentuk, dan penyangga terhadap sel, dan jaringan (Janes, et al.,

1996; Judoamidjojo, et al., 1989; Fessenden dan Fessenden, 1982). Struktur

molekul selulosa disajikan pada Gambar 2.

Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selalu

berasosiasi dengan polisakarida lain seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan

xilan. Kebanyakan selulosa berasosiasi dengan lignin sehingga sering disebut

sebagai lignoselulosa. Selulosa, hemiselulosa dan lignin dihasilkan dari proses

fotosintesis. Di dalam tumbuhan molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril

yang terdiri atas beberapa molekul paralel yang dihubungkan oleh ikatan
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glikosidik sehingga sulit diuraikan. Komponen-komponen tersebut dapat

diuraikan oleh aktifitas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme mampu

menghidrolisis selulosa untuk digunakan sebagai sumber energi, seperti bakteri

dan fungi (Sukumaran et al., 2008).

Gambar 2. Struktur Molekul Selulosa
(Sumber : Harmsen et al., 2010)

Rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan melalui

atom karbon pertama dan ke empat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan ß- 1,4-

glikosidik. Secara alamiah molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril-

fibril yang terdiri dari beberapa molekul selulosa yang dihubungkan dengan ikatan

glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal yang dibungkus oleh lignin.

Komposisi kimia dan struktur yang demikian membuat kebanyakan bahan yang

mengandung selulosa bersifat kuat dan keras. Sifat kuat dan keras yang dimiliki

oleh sebagian besar bahan berselulosa membuat bahan tersebut tahan terhadap

peruraian secara enzimatik. Secara alamiah peruraian selulosa berlangsung sangat

lambat (Fan et al., 1982).
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Berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida

(NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu :

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

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

600 - 1500. Selulosa-α dipakai sebagai penduga dan atau penentu tingkat

kemurnian selulosa. Selulosa-α merupakan kualitas selulosa yang paling tinggi

(murni). Selulosa α > 92% memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan

baku utama pembuatan propelan dan atau bahan peledak, sedangkan selulosa

kualitas dibawahnya digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas dan

industri sandang/kain. Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka semakin baik

mutu bahannya. Struktur selulosa-α disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Rumus Struktur selulosa-α

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

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15 - 90, dapat

mengendap bila dinetralkan . Struktur selulosa-β dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rumus Struktur selulosa-β
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3. Selulosa-γ (Gamma cellulose) adalah sama dengan selulosa β, tetapi derajat

polimerisasinya kurang dari 15.

Bervariasinya struktur kimia selulosa (α, β, γ) mempunyai pengaruh yang besar

pada reaktivitasnya. Gugus-gugus hidroksil yang terdapat dalam daerah-daerah

amorf sangat mudah dicapai dan mudah bereaksi, sedangkan gugus-gugus

hidroksil yang terdapat dalam daerah-daerah kristalin dengan berkas yang rapat

dan ikatan antar rantai yang kuat mungkin tidak dapat dicapai sama sekali

(Nuringtyas, 2010).

Selulosa memiliki struktur yang unik karena kecenderungannya membentuk

ikatan hidrogen yang kuat. Ikatan hidrogen intramolekular terbentuk antara: (1)

gugus hidroksil C3 pada unit glukosa dan atom O cincin piranosa yang terdapat

pada unit glukosa terdekat, (2) gugus hidroksil pada C2 dan atom O pada C6 unit

glukosa tetangganya. Ikatan hidrogen antarmolekul terbentuk antara gugus

hidroksil C6 dan atom O pada C3 di sepanjang sumbu b seperti terdapat pada

Gambar 5 (Heinze et al., 1999).

Dengan adanya ikatan hidrogen serta gaya van der Waals yang terbentuk, maka

struktur selulosa dapat tersusun secara teratur dan membentuk daerah kristalin. Di

samping itu, juga terbentuk rangkaian struktur yang tidak tersusun secara teratur

yang akan membentuk daerah nonkristalin atau amorf. Semakin tinggi packing

density-nya maka selulosa akan berbentuk kristal, sedangkan semakin rendah

packing density maka selulosa akan berbentuk amorf. Derajat kristalinitas selulosa

dipengaruhi oleh sumber dan perlakuan yang diberikan. Rantai-rantai selulosa
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akan bergabung menjadi satu kesatuan membentuk mikrofibril, bagian kristalin

akan bergabung dengan bagian nonkristalin. Mikrofibril-mikrofibril akan

bergabung membentuk fibril, selanjutnya gabungan fibril akan membentuk serat

seperti pada Gambar 6.

Selulosa merupakan jenis polisakarida yang paling melimpah pada hampir setiap

struktur tanaman. Kandungan selulosa kayu berkisar 48-50%, pada bagas berkisar

antara 50-55% dan pada TKS sekitar 45% (Aryafatta, 2008).
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Keterangan : = ikatan hidrogen

Gambar 5. Ikatan Hidrogen Intra dan Antar Molekul Selulosa

Gambar 6. Model Fibril Struktur Supramolekul Selulosa
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4. Isolasi Selulosa

Isolasi ini dimaksudkan untuk memisahkan selulosa dari lignin atau senyawa-

senyawa lain. Pada penelitian ini selulosa akan diisolasi dari TKS dengan cara

pulping dan bleaching.

Proses pulping pada prinsipnya merupakan proses pemisahan  selulosa dari lignin

dan hemiselulosa yang mengelilingi dan mengikatnya.Pada proses pulping NaOH

sebagai alkali kuat akan mengubah monosakarida maupun gugus-gugus ujung

dalam polisakarida menjadi berbagai asam karboksilat. Polisakarida dengan ikatan

1,4 glikosidik dan hemiselulosa akan terdegradasi dengan mekanisme pemutusan

ikatan dari ujung ke ujung. Bagian rantai selulosa yang tersisa dari proses ini

adalah senyawa yang disebut α-selulosa (pulp). Degradasi selulosa dapat juga

terjadi akibat pemanasan (degradasi termal). Degradasi ini tidak terbatas pada

pemutusan rantai molekul saja, tetapi juga reaksi dehidrasi dan oksidasi.

Pemanasan dalam udara menyebabkan oksidasi gugus hidroksil yang

menghasilkan gugus karbonil dan kemudian menjadi gugus karboksil. Mekanisme

reaksi yang terjadi pada polimer selulosa disajikan pada Gambar 7.

Produk pulp yang dihasilkan umumnya berwarna putih, namun bila berwarna

coklat kemungkinan masih ada sisa lignin hasil depolimerisasi. Sisa kromofor ini

dapat dihilangkan dengan proses bleaching (pemutihan).
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Atau dapat juga terjadi oksidasi pada OH sekunder

Gambar 7. Reaksi degradasi selulosa

Proses bleaching bertujuan agar kemurnian selulosa menjadi lebih baik tanpa

terjadi banyak pemutusan rantai selulosanya. Proses bleaching akan membuat

warna pulp menjadi lebih cerah atau putih. Pada proses ini digunakan hidrogen

peroksida (H2O2) yang mempunyai kemampuan melepaskan oksigen yang cukup
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kuat dan mudah larut dalam air. Hidrogen peroksida mengoksidasi unit non-

fenolik ligin melalui pelepasan satu elektron dan membentuk radikal kation yang

kemudian terurai secara kimiawi. Unit non-fenolik merupakan penyusun sekitar

90% struktur lignin. Hidrogen peroksida dapat memutus ikatan Cα - Cβ molekul

lignin dan mampu membuka cincin lignin dan reaksi lain.. Mekanisme reaksi

proses bleaching menggunakan hidrogen peroksida terdapat dalam Gambar 8.

(Othmer, 1992).

Gambar 8. Reaksi Peruraian Lignin oleh H2O2

C. Karboksimetil Selulosa (CMC)

1.  Sifat-sifat CMC

Karboksimetil selulosa merupakan merupakan eter polimer selulosa linear dan

berupa senyawa anion, yang bersifat biodegradable, tidak berwarna, tidak berbau,

tidak beracun, butiran atau bubuk yang larut dalam air namun tidak larut dalam

larutan organik, memiliki rentang pH sebesar 6.5 sampai 8.0, stabil pada rentang

pH 2 – 10, bereaksi dengan garam logam berat membentuk film yang tidak larut
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dalam air, transparan, serta tidak bereaksi dengan senyawa organik. Karboksimetil

selulosa berasal dari selulosa kayu dan kapas yang diperoleh dari reaksi antara

selulosa dengan asam monokloroasetat, dengan katalis berupa senyawa alkali.

Karboksimetil selulosa juga merupakan senyawa serbaguna yang memiliki sifat

penting seperti kelarutan, reologi, dan adsorpsi di permukaan. Selain sifat-sifat itu,

viskositas dan derajat substitusi merupakan dua faktor terpenting dari

karboksimetil selulosa. Karboksimetil selulosa memiliki beberapa nama lain,

yaitu crosscarmellose sodium; Ac-di-sol; Aquaplast; Carmethose; gum selulosa;

sodium karboksimetil selulosa; asam glikolik selulosa, Daice; Fine Gum HES;

Lovosa; NACM, dan garam selulosa. Struktur karboksimetil selulosa dapat dilihat

pada Gambar 9.

Gambar 9.  Struktur CMC (Carboxyl Methyl Cellulose)

Molekul karboksimetil selulosa umumnya agak pendek dibandingkan selulosa

alami dengan derivatisasi tidak rata yang mengakibatkan bidang-bidang substitusi

tinggi dan rendah. Substitusi ini antara lain ikatan 2-O- dan 6-O-, diikuti oleh
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ikatan-ikatan lain secara berurutan 2,6-di-O- lalu 3-O-, 3,6-di-O-, 2,3-di-O- dan

yang terakhir 2,3,6-tri-O-. Molekul karboksimetil selulosa sebagian besar meluas

atau memanjang pada konsentrasi rendah tetapi pada konsentrasi yang lebih tinggi

molekulnya bertindih dan menggulung dan kemudian pada konsentrasi yang lebih

tinggi lagi membentuk benang kusut menjadi gel yang termoreversible.

Meningkatnya kekuatan ionik dan menurunnya pH dapat menurunkan

viskositas karboksimetil selulosa akibat polimernya yang bergulung.

2. Kegunaan CMC

Saat ini karboksimetil selulosa telah banyak digunakan dan bahkan memiliki

peranan yang penting dalam berbagai aplikasi. Karboksimetil selulosa secara luas

digunakan dalam bidang pangan, kimia, perminyakan, pembuatan kertas, tekstil,

serta bangunan. Khusus di bidang pangan, karboksimetil selulosa dimanfaatkan

sebagai stabilizer, thickener, adhesive, dan emulsifier. Contoh aplikasinya adalah

pada pemrosesan selai, es krim, minuman, saus, dan sirup. Karena

pemanfaatannya yang sangat luas, mudah digunakan, serta harganya yang tidak

mahal, karboksimetil selulosa menjadi salah satu zat yang diminati. Pemanfaatan

karboksimetil selulosa dalam industri dapat dilihat pada Tabel 2.

3. Sintesis CMC

Pembuatan karboksimetil selulosa meliputi tahap alkalisasi yaitu pereaksian

antara selulosa dengan NaOH berdasarkan persamaan reaksi (1), yang dilanjutkan



17

dengan reaksi karboksimetilasi antara alkaliselulosa dengan garam natrium

monokloroasetat pada persamaan reaksi (2). Selain pembentukan karboksimetil

selulosa terjadi juga pembentukan produk samping dalam bentuk natrium glikolat

seperti pada persamaan reaksi (3).

RselulosaOH + NaOH → RselulosaONa + H2O (1)

RselulosaONa + ClCH2COONa → RselulosaOCH2COONa + NaCl (2)

ClCH2COONa + NaOH → HOCH2COONa + NaCl (3)

Tabel 2. Aplikasi Karboksimetil Selulosa Di Dalam Industri

Industri Penggunaan Fungsi

Pangan

Makanan beku

Topping makanan
Minuman, sirup
Makanan yang dipanggang
Makanan hewan

Menghambat pertumbuhan
kristal es
Pengental
Pengental, pemberi rasa
Pengikat air, peliat adonan
Pengikat air, pengental,
pengekstrusi

Farmasi
Tablet
Obat pencahar
Obat salep, lotion

Pengikat, pembantu pembutiran
Pengikat air
Penstabil, pengental, pembentuk
film

Kosmetik
Pasta gigi
Gigi palsu
Produk jel

Pengental, pensuspensi
Perekat
Pembentuk jel, pembentuk film

Produk kertas Aditif
Pelapis ukuran

Pengikat, peningkat kekuatan
Pengikat air, pengental

Perekat Perekat pelapis dinding
Tembakau

Pengikat air
Pengikat, pembentuk film

Keramik Pelapis
Batang pengelas

Pengikat
Pengikat, pengental, pelumas

Deterjen Sabun cuci Anti redeposisi
Tekstil Pelengkung Pengukur besar film, perekat

Sumber: Othmer, 1964
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D. Analisis Fourier Transform Infrared (FT-IR)

Analisis ini digunakan untuk penentuan struktur senyawa organik dan juga

analisis kuantitatifnya. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar infra

merah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya

akan diteruskan. Penyerapan ini berhubungan dengan adanya sejumlah vibrasi

yang terkuantisasi dari atom-atom yang berikatan secara kovalen pada molekul-

molekul itu. Penyerapan ini juga berhubugan dengan adanya perubahan momen

dipol dari ikatan kovalen pada waktu terjadinya vibrasi (Bassler, 1986).

Daerah panjang gelombang yang digunakan pada alat spektroskopi inframerah

adalah pada daerah inframerah pertengahan, yaitu pada panjang gelombang 2,5 –

50 µm atau pada bilangan gelombang 4.000 – 200 cm-1, daerah tersebut adalah

cocok untuk perubahan energi vibrasi dalam molekul. Daerah inframerah yang

jauh (400 – 10 cm-1) berguna untuk molekul yang mengandung atom berat, seperti

senyawa anorganik tetap lebih memerlukan teknik khusus percobaan (Silverstein,

2002).

Posisi pita serapan pada spectrum inframerah tergantung pada nilai μ (massa

tereduksinya), semakin ringan massa atom-atom yang ada dalam ikatan, frekuensi

akan semakin tinggi. Selain itu dipengaruhi juga oleh kekuatan ikatan, semakin

kuat ikatan semakin besar pula frekuensinya. Intensitas pita serapan dipengaruhi

oleh perubahan momen dipolnya, semakin polar suatu ikatan dalam molekul,

intensitas pita semakin kuat. Sedangkan lebar puncak serapan tergantung pada

adanya ikatan hidrogen dalam molekul, semakin banyak ikatan hidrogen puncak

serapan semakin lebar (Bassler, 1986). Beberapa gugus fungsional beserta puncak
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absorpsikarakteristiknya yang dapat membantu dalam mengidentifikasi

diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Absorpsi Inframerah beberapa Gugus Fungsional

Gugus Fungsional Frekuensi (cm-1) Intensitas

Alkil

C-H (streching)
Isopropil-CH(CH3)2

Tert-Butil-C(CH3)3

-CH3 (bending)
-CH2 (bending)

2853-2962
1380-1385
1365-1370
1385-1395
1365
1375-1450
1465

Sedang
Tajam
Tajam
Sedang
Tajam
Sedang
Sedang

Aromatik C=C
Ar-H (streching)

1475 dan 1600
3030

Sedang
Tajam

Alkohol, Fenol, Asam Karboksilat

OH (alkohol)
OH (alkohol, fenol,
ikatan hidrogen
OH (asam karboksilat,
ikatan hidrogen)

3590-3650
3300-3600

2400-3400

Sedang
Sedang

Sedang

Aldehida, Keton, Ester
C=O (streching)
Aldehida
Keton
Ester

1600-1820
1690-1740
1650-1730
1735-1750

Tajam
Tajam
Tajam
Tajam

Eter

C-O 1000-1300

E. Analisis Scanning Electron Microscope (SEM)

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan sejenis mikroskop yang

menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk melihat benda dengan
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resolusi tinggi. Analisis SEM bermanfaat untuk mengetahui mikrostruktur

(termasuk porositas dan bentuk retakan) benda padat. Berkas sinar elektron

dihasilkan dari filamen yang dipanaskan, disebut electron gun.

Sebuah ruang vakum diperlukan untuk preparasi cuplikan. Cara kerja SEM adalah

gelombang elektron yang dipancarkan electron gun terkondensasi di lensa

konduktor dan terfokus sebagai titik yang jelas oleh lensa objektif. Scanning coil

yang diberi energi menyediakan medan magnet bagi sinar elektron. Berkas sinar

elektron yang mengenai cuplikan menghasilkan elektron sekunder dan kemudian

dikumpulkan oleh atau detector backscatter. Gambar yang dihasilkan terdiri dari

ribuan titik berbagai intensitas di permukaan Cathode Ray Tube (CRT) sebagai

topografi gambar (Kroschwitz, 1990 dalam Gunawan, 2012). Pada sistem ini

berkas elektron dikonsentrasikan pada spesimen, bayangannya diperbesar dengan

lensa objektif dan diproyeksikan pada layar.

Cuplikan yang akan dianalisis dalam kolom SEM perlu dipersiapkan dahulu,

walaupun telah ada jenis SEM yang tidak memerlukan penyepuhan (coating)

cuplikan. Teradapat tiga tahap persiapan cuplikan antara lain (Gedde, 1995 dalam

Gunawan 2012):

1. Pelet dipotong menggunakan gergaji intan. Seluruh kandungan air, larutan

dan semua benda yang dapat menguap apabila divakum, dibersihkan.

2. Cuplikan dikeringkan pada 60oC minimal 1 jam.

3. Cuplikan non logam harus dilapisis dengan emas tipis. Cuplikan logam

dapat langsung dimasukkan dalam ruang cuplikan.
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Sistem penyinaran dan lensa pada SEM sama dengan mikroskop cahaya biasa.

Pada pengamatan yang menggunakan SEM lapisan cuplikan harus bersifat

konduktif agar dapat memantulkan berkas electron dan mengalirkannya ke

ground. Bila lapisan cuplikan tidak bersifat konduktif maka perlu dilapisi dengan

emas. Pada pembentukan lapisan konduktif, spesimen yang akan dilapisi

diletakkan pada tempat sampel di sekeliling anoda. Ruang dalam tabung kaca

dibuat mempunyai suhu rendah dengan memasang tutup kaca rapat dan gas yang

ada dalam tabung dipompa keluar. Antara katoda dan anoda dipasang tegangan

1,2 kV sehingga terjadi ionisasi udara yang bertekanan rendah. Elektron bergerak

menuju anoda dan ion positif dengan energi yang tinggi bergerak menumbuk

katoda emas. Hal ini menyebabkan partikel emas menghambur dan mengendap di

permukaan spesimen. Pelapisan ini dilakukan selama 4 menit. Contoh analisa

SEM  seperti ditunjukkan pada Gambar 10 yang memperlihatkan morfologi

permukaan untuk sampel selulosa tumbuhan.

Gambar 10. Hasil analisis SEM dari selulosa tumbuhan (Gunawan, 2012)


