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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang telah dibudidayakan

secara intensif di Indonesia khususnya sebagai tanaman industri minyak

sawit mentah/crude palm oil (CPO). Beberapa langkah yang ditempuh

pemerintah seperti perluasan areal penanaman, rehabilitasi kebun yang sudah

ada dan intensifikasi lahan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman

kelapa sawit (Kiswanto et al., 2008).

Pengembangan agribisnis kelapa sawit bertujuan untuk menumbuhkan

industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan sasaran utama

peningkatan produktivitas menjadi 15 ton tandan buah segar (TBS) setiap

hektar lahan per tahun (Suryana, 2005). Voge et al., (2014) melaporkan

bahwa kebutuhan konsumsi minyak sawit Indonesia pada tahun 2010/2011

sekitar 6,4 juta ton dan pada tahun 2013/2014 meningkat menjadi 8,5 juta ton,

kebutuhan minyak sawit pada tahun-tahun mendatang diperkirakan terus

meningkat secara besar-besaran. Sebagai tanaman penghasil minyak nabati,

kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang menjadi sumber

penghasil devisa non migas bagi Indonesia.
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Darnoko (2006) melaporkan bahwa pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60

ton TBS per jam menghasilkan TKS 220 ton setiap hari apabila pabrik

tersebut beroperasi selama 20 jam dengan TBS diolah perhari sebanyak 1.000

ton, sedangkan jumlah limbah cangkang pabrik kelapa sawit (LCPKS) adalah

650 m3 per hari. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2010

berjumlah kurang lebih 42 juta ton sedangkan pada tahun 2013/2014 jumlah

produksinya meningkat menjadi kurang lebih 59 juta ton (Voge et al., 2014).

TKS merupakan limbah  padat industri kelapa sawit dapat dimanfaatkan

sebagai mulsa tanaman kelapa sawit, juga dapat diolah menjadi kompos

sehingga tidak menimbulkan masalah pencemaran, keunggulan kompos TKS

memiliki kandungan unsur kalium yang cukup tinggi, sehingga dapat

digunakan sebagai sumber unsur kalium bagi tanaman. Manfaat lain dari TKS

adalah sebagai bahan baku pembuatan pulp dan pelarut organik, limbah

berupa tempurung kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar

dan pembuatan arang aktif, bahan baku tempurung kelapa sawit dan serbuk

kayu gergaji campuran kayu dijemur di udara terbuka sampai mencapai kadar

air kering udara dengan asam fosfat sebagai bahan pengaktif (Hendra, 2006).

Limbah padat TKS dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi produk yang

memiliki nilai ekonomi tinggi, Yunindanova et al. (2013) melaporkan bahwa

mulsa cangkang cenderung lebih panas, teksturnya yang keras dan tidak

berpori mengakibatkan sirkulasi udara tidak sebaik penggunaan mulsa fiber

dan cacahan TKS. Kombinasi perlakuan penggunaan mulsa fiber lebih baik

dibandingkan kombinasi dengan mulsa lain, karena struktur fiber yang lebih
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halus menyebabkan penutupan lebih merata dan tidak menghasilkan suhu

yang terlalu panas seperti pada cangkang. Sedangkan pada cacahan TKS

kemungkinan masih terdapat sisa minyak sehingga dapat menarik hama

semut.

Limbah padat TKS yang dihasilkan sepanjang tahun jumlahnya sangat besar,

Fricke (2009) melaporkan bahwa tandan buah segar (TBS) dengan mutu yang

baik akan menghasilkan minyak kurang lebih 20 – 25 %, inti 4 – 6 %,

cangkang 5 – 9 %, tandan kosong sawit (TKS) 20 – 22 % dan serat (fiber)

sebanyak 12 – 14 %. Limbah padat berupa cangkang dan fiber juga dapat

dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pada PLTU, untuk setiap

pengolahan buah kelapa sawit menghasilkan 7 % limbah padat berupa

cangkang dengan kandungan kalori 4000 - 4500 kkal/kg (Harris et al., 2013).

Penelitian tentang pemanfaatan TKS sebagai sumber lignin telah banyak

dilakukan oleh peneliti terdahulu, Batubara (2009) telah melaporkan

pemanfaatan lignin dan tanin sebagai bahan baku perekat, lignin resorsinol

formaldehida tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap

kebutuhan perekat sintetik sebagai hasil olahan minyak bumi yang merupakan

sumber daya tidak terbarukan.

Santoso (2009) telah melaporkan pemanfaatan lignin sebagai alternatif

substitusi bahan perekat kayu komposit, kualitas produk kayu komposit

sangat dipengaruhi oleh kualitas perekat yang digunakan. Toledo et al. (2011)

telah menulis laporan tentang pemanfaatan senyawa turunan lignin, kalsium
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lignosulfonat, kalsium lignosulfonat tidak larut dalam lemak, pemanfaatan

senyawa tersebut sebagai bahan aditif pada makanan bertujuan untuk

memberi warna dan menambah nilai gizi. Tandan kosong sawit (TKS)

merupakan limbah lignoselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan

baku sintesis kalsium lignosulfonat, yaitu dengan cara mengisolasi lignin

TKS dan selanjutnya dilakukan proses sulfonasi menggunakan kalsium

bisulfit untuk memperoleh kalsium lignosulfonat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Sintesis kalsium lignosulfonat dari lignin tandan kosong sawit.

2. Karakterisasi lignin TKS dan senyawa kalsium lignosulfonat

menggunakan metode spektroskopi IR, NMR dan SEM.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses

isolasi lignin dari tandan kosong sawit dan pemanfaatnya sebagai bahan baku

sintesis kalsium lignosulfonat.


