
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Kertas merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

yang dilakukan manusia.  Hal ini ditunjukan dari tingkat konsumsinya yang makin 

meningkat dari tahun ke tahun.  Menurut data yang diperoleh dari Kementerian 

Perindustrian tahun 2013, kebutuhan pulp dan kertas dunia tahun 2012 mencapai 

340 juta ton dan diperkirakan akan naik menjadi 490 juta ton pada tahun 2013, 

sedangkan kebutuhan pulp dan kertas di Indonesia mencapai 7,8 juta ton.  

Pembuatan pulp dan kertas di Indonesia umumnya menggunakan bahan baku 

yang berasal dari kayu.  Rencana pemerintah untuk mengembangkan HTI (Hutan 

Tanaman Industri) untuk menyediakan bahan baku bagi industri berbasis kayu 

termasuk industri kertas belum dapat mengatasi kelangkaan bahan baku, sehingga 

banyak perusahaan industri kertas skala besar yang berupaya memperoleh bahan 

baku dari pasar gelap (illegal logging) yang berasal dari hutan alam, sehingga 

sangat berpotensi merusak hutan (Manurung dan Sukaria, 2000).  Salah satu 

solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mencari alternatif lain untuk 

bahan baku pembuatan pulp dan kertas selain kayu, yaitu dengan memanfaatkan 

limbah agroindustri seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS). 
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TKKS merupakan bahan non kayu yang dihasilkan dari limbah padat industri 

pengolahan minyak kelapa sawit.  Jumlah limbah TKKS seluruh Indonesia pada 

tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,2 juta ton (Wardani, 2012).  Hal ini tidak 

sejalan dengan pemanfaatan yang dilakukan dimana pada industri minyak kelapa 

sawit, TKKS umumnya hanya dibakar untuk dijadikan pupuk kalium atau 

dibiarkan membusuk di lahan.  Pembakaran TKKS sekarang ini telah dilarang 

karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.  Selain itu, TKKS yang 

membusuk di tempat akan menarik kedatangan kumbang yang berpotensi merusak 

pohon kelapa sawit hasil peremajaan di lahan sekitar tempat pembuangan. 

Darnoko (1995) menyatakan TKKS dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi 

produk-pruduk yang berbasis selulosa seperti pulp dan kertas.  Hal ini 

dikarenakan TKKS memiliki kandungan holoselulosa cukup baik yaitu mencapai 

65,45 % dengan hemiselulosa sebesar 26,69% dan selulosa 38,76%.  Holoselulosa 

adalah bagian dari serat yang bebas dari lignin dan zat ekstraktif.  Kadar lignin 

yang terkandung pada TKKS sebesar 22,23%.  Oleh karena kandungan 

holoselulosa yang terdapat dalam TKKS, maka TKKS berpotensi untuk dijadikan 

alternatif pembuatan pulp non kayu pengganti pulp kayu. 

Proses pembuatan pulp merupakan suatu cara untuk memisahkan serat dari 

komponen lainnya.  Salah satu teknologi yang masih dikembangkan dan ramah 

lingkungan adalah proses pembuatan pulp dengan menggunakan campuran pelarut 

asam asetat dan asam formiat sebagai bahan pemasaknya yang disebut dengan 

proses formacell (Nimz dan Schone, 1993).  Fahreza (2013) melakukan proses 

formacell yang berbahan baku TKKS, melaporkan bahwa pulp dari TKKS yang 
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dimasak menggunakan pelarut berupa asam asetat dan asam formiat 20% serta 

katalis HCl 0,5% pada suhu 130
o
C dan lama waktu 2 jam menghasilkan rendemen 

sebesar 80%, selulosa 75%, hemiselulosa 8% dan lignin 11%, dan pulp masih 

berwarna coklat.  Warna gelap pada pulp disebabkan oleh kandungan lignin yang 

masih tinggi sehingga diperlukan proses delignifikasi untuk mengurangi lignin 

dan meningkatkan penilaian organoleptik warna dari pulp tersebut.  Salah satu 

bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses delignifikasi pulp adalah 

hidrogen peroksida (H2O2) dalam media asam asetat.  Keuntungan menggunakan 

H2O2 dalam media asam asetat adalah tidak merusak selulosa dan bebas klor 

sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan (Sofian, 2011).  Penelitian mengenai 

proses delignifikasi pulp menggunakan H2O2 dalam media asam asetat dengan 

bahan baku TKKS secara formacell belum pernah dilakukan.  Sehingga perlu 

dikaji pengaruh konsentrasi H2O2 dalam media asam asetat terhadap sifat kimia 

dan organoleptik warna pulp yang dihasilkan. 

 

 

1.2.  Tujuan 

 

 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan konsentrasi hidrogen peroksida (H2O2) 

dalam media asam asetat optimal untuk menghasilkan pulp dengan rendemen, 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin serta organoleptik warna terbaik dari pulp yang 

dihasilkan. 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

Dalam proses pemasakan pulp, keberadaan lignin tidak dapat dihilangkan 

seluruhnya dari pulp yang dihasilkan.  Bila pulp yang dihasilkan masih 

mengandung lignin yang tinggi, maka kualitas kertas menjadi rendah dengan sifat 

kaku, mudah patah dan berwarna gelap.  Untuk memperoleh pulp yang lebih putih 

dan tidak mengalami degradasi maka perlu dilakukan proses 

penghilangan/pengurangan lignin (delignifikasi).  Tujuan delignifikasi pulp adalah 

untuk menghilangkan sisa lignin setelah proses pemasakan untuk menghasilkan 

pulp dengan derajat putih di atas 90% atau untuk memperoleh kualitas semi 

pemutihan dengan derajat putih berkisar antara 60-70% (Fengel dan Wegener, 

1995). 

 

Klor banyak digunakan untuk pemutih tetapi penggunaannya sudah dibatasi 

karena mencemari lingkungan dan bersifat toksik (Goncalves et al., 2004).  Salah 

satu bahan kimia yang bersifat oksidator ramah lingkungan dan dapat digunakan 

dalam proses delignifikasi pulp adalah hidrogen peroksida (H2O2) dalam media 

asam asetat.  Hidrogen peroksida (H2O2) dalam media asam asetat adalah asam 

yang dibentuk dengan mereaksikan hidrogen peroksida dengan asam asetat.  

Hidrogen peroksida (H2O2) dalam media asam asetat merupakan senyawa yang 

selektif, tidak merusak selulosa tetapi mampu mendegradasi lignin sehingga 

menjadikan pulp lebih putih dan menghasilkan rendemen yang tinggi. 

 

Mailisa (2012) menyatakan bahwa penambahan H2O2 konsentrasi 50% dalam 

media asam asetat sebanyak 4% pada pulp berbasis ampas rumput laut 

menghasilkan rendemen 65,64%, hemiselulosa 16,26%, dan lignin sebesar 5,83%.  
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Barus (2013) melaporkan penggunaan 9% H2O2 konsentrasi 50% dalam media 

asam asetat pada delignifikasi pulp asal bagas dan bambu betung menghasilkan 

rendemen 82,868%, selulosa 84,587%, hemiselulosa 10,680% dan lignin sebesar 

2,32%.  Selain itu, pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanto (2011) 

menunjukkan bahwa delignifikasi pulp dari ampas tebu dan bambu betung 

menggunakan 15% H2O2 konsentrasi 50% dalam media asam asetat pada suhu 

pemasakan 85
o
C selama 3 jam menghasilkan rendemen sebesar 74,03%, selulosa 

79,69%, hemiselulosa 11,47%, dan lignin sebesar 5,18%.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan kajian penggunaan konsentrasi H2O2 dalam media asam asetat yang 

terbaik terhadap rendemen, selulosa, hemiselulosa, lignin, dan organoleptik warna 

dalam proses delignifikasi pulp dari tandan kosong kelapa sawit. 

 

 

1.4  Hipotesis 
 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat konsentrasi H2O2 

dalam media asam asetat yang terbaik terhadap rendemen, selulosa, hemiselulosa, 

lignin, dan organoleptik warna dalam delignifikasi pulp dari tandan kosong kelapa 

sawit. 


