
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 

 

 

Indonesia adalah negara dengan luas areal kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu 

sebesar 34,18% dari luas areal kelapa sawit dunia.  Pencapaian produksi rata-rata 

Indonesia tahun 2004-2008 sebesar 40,26% dari total produksi kelapa sawit dunia 

(Fauzi, 2012).  Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan salah satu jenis 

limbah padat yang paling banyak dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.  Menurut 

Darnoko (1992), dari satu ton tandan buah segar (TBS) yang diolah akan 

dihasilkan minyak sawit kasar (CPO) sebanyak 0,21 ton (21%) serta minyak inti 

sawit (PKO) sebanyak 0,05 ton (5%).  Sisanya merupakan limbah dalam bentuk 

tandan buah kosong, serat dan cangkang biji yang jumlahnya masing-masing 

sekitar 23%, 13,5% dan 5,5% dari tandan buah segar. 

Tandan kosong kelapa sawit yang merupakan 23 persen dari tandan buah segar, 

mengandung bahan lignoselulosa sebesar 55-60 persen berat kering.  Dengan 

produksi puncak kelapa sawit per hektar sebesar 20-24 ton tandan buah segar per 

tahun berarti akan menghasilkan 2,5-3,3 ton bahan lignoselulosa.  TKKS 

termasuk biomassa lignoselulosa, yang kandungan utamanya adalah selulosa 

38,76%, hemiselulosa 26,69% dan lignin 22,23%.  Kandungan selulosa  
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yang cukup tinggi pada TKKS dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

pulp untuk kertas.  Komposisi dari TKKS dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi tandan kosong kelapa sawit 

 

Sumber :  Darnoko, 1995  

 

 

2.2 Proses Pulping 

 

 

Bahan baku utama yang digunakan dalam industri pembuatan pulp adalah serat 

yang berasal dari tanaman dengan kandungan utama berupa selulosa (Masduqi 

dan Wardhani, 2005).  Pulp sendiri merupakan bahan baku dalam industri 

pembuatan kertas.  Pulp dihasilkan dari proses pulping yaitu suatu proses 

pemisahan serat dari bahan berlignoselulosa seperti kayu, bambu, kapas, atau sisa 

bahan hasil pertanian (tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, jerami dan serat 

nenas).  Ada beberapa macam proses pulping yaitu proses pembuatan pulp 

konvensional (proses mekanik, kimia, dan semikimia) dan proses pembuatan pulp 

non-konvensional (pulp organosolve). 

 

Proses pembuatan pulp secara mekanik menurut Baskoro (1986) yaitu proses 

pemisahan serat tanpa memakai bahan-bahan kimia.  Prinsip pembuatan pulp 

secara mekanis yakni dengan pengikisan dengan menggunakan alat seperti 

gerinda.  Pada proses ini batu gerinda digunakan untuk memisahkan serat-serat 

penyusun kayu atau serat-serat penyusun tumbuhan lain yang akan dibuat pulp.  

No. Parameter Kandungan(%) 

1 Lignin 22,23 

2 Selulosa 38,76 

3 Holoselulosa 65,45 

4 Pentosan 26,69 

5 Kadar Abu   6,59 

6 Zat Ekstraktif   6,47 
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Pembuatan pulp secara mekanik menghasilkan kertas bermutu rendah karena 

kandungan ligninnya masih tinggi sehingga mengakibatkan kertas menjadi kaku 

dengan permukaan lembaran yang kasar dan tebal. 

 

Proses pembuatan pulp secara kimia yaitu dengan menggunakan bahan kimia 

untuk memisahkan serat dan lignin (Baskoro, 1986).  Pada pembuatan pulp kimia, 

dua hal dilakukan sekaligus yaitu pemisahan serat dan penghilangan lignin 

melibatkan penggunaan bahan kimia dengan bantuan energi panas.  Berdasarkan 

bahan kimia yang digunakan, Sjostrom (1995) membagi proses kimia atas proses 

sulfit, sulfat (kraft), dan soda.  Proses sulfit menggunakan larutan bisulfit sebagai 

larutan pemasaknya.  Proses sulfat (kraft) menggunakan larutan natrium 

hidroksida dan natrium sulfida, sedangkan proses soda menggunakan larutan 

kaustik soda.   

 

Proses semi kimia merupakan kombinasi antara mekanis dan kimia, yang 

termasuk ke dalam proses ini di antaranya CTMP (Chemi Thermo Mechanical 

Pulping) dengan memanfaatkan suhu untuk mendegradasi lignin sehingga 

diperoleh pulp yang memiliki rendemen yang lebih rendah dengan kualitas yang 

lebih baik daripada pulp dengan proses mekanis.  Selain itu, menurut Baskoro 

(1986) proses semikimia dalam pembuatan pulp menghasilkan rendemen sekitar 

60-75%, sifat kekuatan, kestabilan warna, kemudahan untuk diputihkan terletak 

antara sifat pulp kimia dan pulp mekanik. 

 

Proses pembuatan pulp secara konvensional terutama pulp kimia memiliki 

permasalahan utama yaitu pencemaran lingkungan.  Pencemaran tersebut menurut 

Wirman (1995) dikarenakan keberadaan sisa larutan pemasak dan limbah cair sisa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendemen&action=edit&redlink=1
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pemutihan.  Salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran tersebut dengan 

mengembangkan proses pengolahan pulp non-konvensional atau yang lebih 

dikenal dengan pulp organosolve.  Pulp organosolve merupakan suatu proses 

pulping yang menggunakan pelarut organik seperti etanol, metanol, aseton, asam 

asetat, kelompok amina dengan atom C rendah dan lain-lainnya sebagai larutan 

pemasak (Simanjuntak, 1994).  Pembuatan pulp organosolve dapat digunakan 

sebagai alternatif pembuatan pulp sebab investasi yang dibutuhkan relatif rendah, 

tidak mencemari lingkungan, dan mempunyai keuntungan dengan memperoleh 

hemiselulosa dan lignin dengan mudah dan sebagian besar tidak berubah untuk 

penggunaan lebih lanjut yang bernilai lebih tinggi (Fengel dan Wegener, 1995). 

 

Ada beberapa teknik pemasakan dengan menggunakan pelarut organik, yaitu 

dengan menggunakan proses alcell (etanol), proses acetocell (asam asetat), proses 

organocell (metanol) (Muladi et al., 2002).  Selain itu terdapat teknik pemasakan 

pulp organosolve dengan menggunakan proses formacell.  Proses formacell 

Menurut Nimz dan Schone (1993) merupakan proses pulp yang dihasilkan oleh 

campuran asam asetat, asam formiat, dan air dengan suhu tertentu.  Asam formiat 

merupakan salah satu pelarut organik yang sering digunakan sebagai larutan 

pemasak dalam pembuatan pulp.  Keunggulan utama asam formiat dibanding 

dengan pelarut lain adalah proses pembuatan pulp dapat dilakukan pada suhu dan 

tekanan lebih rendah (Muurinen, 2000).  Proses pembuatan pulp secara formacell 

memiliki keunggulan yaitu rendemen pulp tinggi, pendauran lindi hitam dapat 

dilakukan dengan mudah, juga diperoleh hasil samping (by product) berupa lignin 

dan furfural dengan kemurnian yang relatif tinggi (Aziz dan Sarkanen, 1989; 

Delmas, 2004). 
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2.3.  Delignifikasi Pulp 

 

 

Proses delignifikasi ialah penghilangan lignin dan zat-zat warna untuk 

memperoleh pulp putih.  Penghilangan lignin dan zat warna ini biasanya 

dilakukan dengan cara oksidasi, yaitu mereaksikan pulp yang belum diputihkan 

dengan zat kimia sebagai zat pemutih.  Pada proses pulping tujuan dari proses 

delignifikasi pulp yaitu untuk menghilangkan lignin dari bahan berselulosa agar 

pulp yang dihasilkan lebih cerah sehingga meningkatkan mutu pulp yang 

dihasilkan.  Hal ini dikarenakan dalam proses pulping keberadaan lignin tidak 

dapat sepenuhnya dihilangkan sehingga pulp yang dihasilkan masih terdapat sisa 

lignin yang berwarna coklat atau gelap dimana pada masing-masing metode 

pulping berbeda derajatnya.  Selain lignin terdapat juga zat non selulosa lain 

seperti zat ekstraktif, tanin dan resin yang melekat kuat pada selulosa.  

 

Batubara (2006) menjelaskan bahwa pada proses delignifikasi terdapat 2 macam 

bahan kimia yang digunakan, yaitu oksidator kuat (klor, peroksida, hipoklorit, dan 

lain-lain) dan alkali (biasanya NaOH).  Faktor – faktor yang mempengaruhi 

proses delignifikasi pulp diantaranya konsentrasi bahan pemutih yang digunakan, 

waktu reaksi, suhu pemutihan dan pH.  Zat pemutih yang bersifat oksidator pada 

umumnya digunakan untuk serat-serat selulosa dan beberapa di antaranya bisa 

digunakan untuk serat binatang dan serat sintetis.  Ditinjau dari dampak terhadap 

lingkungan, zat pemutih oksidator bisa digolongkan menjadi dua golongan yaitu 

yang mengandung khlor dan yang tidak mengandung khlor.  Saat ini proses 

delignifikasi dengan menggunakan senyawa yang mengandung khlor paling 

banyak digunakan, terutama di industri tekstil dan kertas.  Oksidasi dengan 
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senyawa yang mengandung khlor bisa membentuk campuran yang berbahaya 

seperti khloroform, haloacetic acid haloacetonitriles dan chloronitrometan.  Hasil 

halogenasi ini banyak yang mengandung racun dan sulit terdegradasi di 

lingkungan berair. 

 

 

2.4.  Hidrogen Peroksida (H2O2) dalam Media Asam Asetat 

 

 

Proses delignifikasi menggunakan senyawa yang ramah lingkungan untuk 

menggantikan proses pemutihan menggunakan klor telah banyak dilakukan.  

Salah satu senyawa yang ramah lingkungan sebagai bahan pemutih pada proses 

delignifikasi pulp yaitu H2O2 dalam media asam asetat.  Reaksi yang terjadi pada 

H2O2 dalam media asam asetat sebagai berikut : 

H2O2 + CH3COOH                             CH3COOOH + H2O 

Hidrogen peroksida (H2O2) dalam media asam asetat termasuk dalam peroksida 

organik dan merupakan oksidator kuat.  Bila dibandingkan dengan oksidasi dari 

hidrogen peroksida, H2O2 dalam media asam asetat mempunyai bilangan oksidasi 

yang tinggi dan kuat pada deretan asam peroksikarbon dan juga asam asetat.  

Dengan digunakannya H2O2 dalam media asam asetat diharapkan akan 

meningkatkan tingkat keputihan dan kualitas pulp.  Menurut Muladi (2002) proses 

delignifikasi dengan menggunakan H2O2 dalam media asam asetat dengan 

konsentrasi 1-5% dengan waktu pemutihan 3 jam dan suhu reaksi 85
o
C 

memberikan derajat putih yang tinggi dengan bilangan kappa rendah. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan Hidayati (1999) diketahui bahwa semakin 

tinggi konsentrasi H2O2 dalam media asam asetat akan menurunkan hemiselulosa, 

lignin, dan rendemen.  Hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi asam perasetat 9% 

dengan selulosa 69,35%, hemiselulosa 4,21%, lignin 32,43% dan rendemen 

12,49%.  Pada penelitian yang dilakukan Barus (2013) terhadap delignifikasi pulp 

dari ampas tebu dan bambu betung menyatakan penggunaan konsentrasi 17% 

H2O2 konsentrasi 50% dalam media asam asetat menghasilkan lignin sebesar 

1,665% dan nilai organoleptik warna pulp sebesar 5,138%. 

 

 

2.5. Selulosa 
 

 

Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin, 

dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman 

(Winarno, 1997).  Struktur kimia selulosa terdiri dari unsur C, O, H yang 

membentuk rumus molekul (C6H10O5)n, n merupakan derajat polimerisasi yang 

jumlahnya antara 1.200-10.000 dan panjang molekulnya lebih kurang 5.000 nm.  

Selulosa memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tidak larut dalam kebanyakan 

pelarut.  Hal ini berkaitan dengan struktur serat dan kuatnya ikatan hydrogen 

(Pikukuh, 2011).  Berikut struktur selulosa dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Gambar 1.  Struktur selulosa 

Sumber:  Pikukuh, 2011 

 

 

Sifat-sifat selulosa terhadap berbagai pelarut berbeda-beda.  Selulosa tidak larut 

dalam air dingin atau panas, pelarut organik seperti benzena, alkohol benzena, eter 

dan lain-lain.  Selulosa hampir tidak larut dalam larutan asam mineral atau alkali 

encer, namun larut dalam asam klorida 45%, asam fosfat 85%, cupri amonium 

hidroksida, asam sulfat 72-75%, dan cupri etilen diamin.  Asam asetat yang 

bereaksi dengan selulosa akan melarutkan gamma-selulosa.  Pada pengolahan 

pulp dan kertas, bahan baku yang mengandung kadar selulosa yang tinggi lebih 

disukai sebab dapat menghasilkan rendemen yang tinggi serta memiliki fungsi 

membentuk jalinan antar serat dengan ikatan H antara gugus hidroksil pada 

selulosa.  Tingginya kadar selulosa dalam bahan akan menguntungkan dalam 

pembuatan pulp antara lain akan membentuk serat yang kuat, daya serap air yang 

tinggi, secara alami berwarna putih, tidak larut dalam air dan pelarut organik 

netral, relatif tahan dengan beberapa jenis bahan kimia dalam pemisahan dan 

pemurniannya (Clark, 1985).  Oleh sebab itu, menurut Simanjuntak (1994) 

degradasi terhadap selulosa pada saat proses pulping diusahakan seminimal 

mungkin. 
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2.6.  Hemiselulosa 

 

 

Hemiselulosa merupakan senyawa prekursor (pembentuk) selulosa.  Monomer 

penyusun hemiselulosa biasanya adalah rantai D-glukosa, ditambah dengan 

berbagai bentuk monosakarida yang terikat pada rantai, baik sebagai cabang atau 

mata rantai, seperti D-mannosa, D-galaktosa, D-frukosa, dan pentosa-pentosa 

seperti D-xilosa dan L-arabinosa (Anonim, 2008).  Hemiselulosa merupakan 

polisakarida yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa dalam dinding sel 

tumbuhan.  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 (Casey, 1960).  

Kandungan hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antar 

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

Secara biokimiawi, hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat 

diekstraksi adalah larutan basa (alkalis).  Struktur hemiselulosa dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur hemiselulosa 

Sumber:  Anonim, 2013 

http://id.wikipedia.org/wiki/Selulosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mannosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Galaktosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fukosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pentosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Xilosa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabinosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Selulosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Basa
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Libby (1962) menjelaskan hemiselulosa memberikan konstribusi yang besar 

terhadap ketahanan tarik, ketahanan retak, dan ketahanan lipat kertas.  Rendahnya 

kadar hemiselulosa menjadikan penggilingan membutuhkan waktu dan energi 

yang lebih banyak serta menurunkan kecerahan lembaran.  Namun demikian, 

kadar hemiselulosa yang terlampau tinggi menjadikan hidratasi terlalu cepat 

sehingga menghasilkan kertas yang memiliki kekuatan rendah, atau pengerutan 

pada permukaan dan opasitas yang rendah.  Hemiselulosa juga dapat 

mempengaruhi tingkat keputihan kertas. 

 

 

2.7.  Lignin 

 

 

Lignin merupakan senyawa turunan alkohol kompleks yang menyebabkan dinding 

sel tanaman menjadi keras.  Lignin bersifat termoplastik, dapat melunak pada 

suhu tinggi (120°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).   

 

Menurut Fengel dan Wegener (1995) lignin dibangun oleh tiga komponen utama 

yaitu p-kumarilalkohol, koniferil alkohol, dan sinapil alkohol.  Struktur lignin 

dapat dilihat  pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Unit dasar penyusun lignin 

    Sumber:  Fengel dan Wegener, 1995 

 

 

Proses pemasakan pulp yang masih menyisakan lignin memberi pengaruh yang 

kurang baik terhadap warna maupun sifat fisik pulp.  Keberadaan lignin 

menyebabkan pulp menjadi kaku, berwarna kuning dan memiliki mutu yang 

rendah.  Hal ini disebabkan terhambatnya aktivitas selulosa dan hemiselulosa 

dalam pembentukan ikatan antar serat (Casey, 1980).  Oleh karena itu hilangnya 

lignin dalam proses pembuatan pulp sangat diharapkan karena menyebabkan mutu 

pulp rendah terutama terhadap tingkat kecerahan dari pulp yang dihasilkan.  

Keberadaan lignin juga akan mempertinggi konsumsi bahan kimia pemasak yang 

digunakan sehingga kurang efisien dan menyulitkan dalam proses penggilingan 

dan memberikan sifat kaku pada pulp. 
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