
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Salah satu perkebunan yang ada di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit.  

Pada tahun 2013, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 6.170.700 

hektare (BPS, 2012).  Selain itu, produktivitas kelapa sawit di Indonesia juga 

sangat baik.  Setiap tahun, tandan buah segar yang dihasilkan dari satu hektare 

kebun kelapa sawit sebesar 20 ton (Kiswanto, 2008).  Apabila dikalkulasikan, 

total tandan buah segar yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia 

sebesar 123.414.000 ton. 

 

Selain menghasilkan CPO, pengolahan tandan buah segar juga menghasilkan 

limbah padat, yaitu tandan kosong sawit (TKS).  Presentase TKS yang dihasilkan 

setiap satu ton tandan buah segar sebesar 0,23-0,25 ton (Pasaribu, 2012).  Dengan 

kata lain, setiap tahun limbah TKS yang dihasilkan sebesar 28.385.220-

30.853.500 ton. 

 

Sudiyanti (2013) melaporkan bahwa dalam TKS terdapat lignin, hemiselulosa, 

dan selulosa dengan presentase masing-masing sebesar 27-36,68%;  6,61-15,96%;  

dan 35,66-57,75%.  Karena presentasenya paling besar dalam TKS, selulosa 

sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Selama ini selulosa digunakan dalam industri kertas, industri makanan, industri 

cat, bidang obat-obatan, dan lain-lain (Bono et al., 2009).  Selain itu, selulosa juga 

dapat dimodifikasi menjadi produk turunan selulosa, misalnya karboksimetil 

selulosa (CMC).  Salah satu alasan mengapa selulosa sering diubah menjadi CMC 

karena senyawa ini memiliki kegunaan yang cukup luas, misalnya digunakan pada 

industri makanan, industri kosmetik, bidang farmasi, industri detergen dan lain-

lain (Krishnaiah et al., 2009). 

 

Saputra dkk (2009) telah melakukan penelitian mengubah selulosa dari air 

Hyacinth menjadi CMC.  Penelitian tersebut menggunakan campuran pelarut 

etanol:isobutanol dengan variasi perbandingan 20:80;  50:50;  dan 80:20 serta 

variasi konsentrasi NaOH sebesar 5 - 35 %.  Hasil derajat subtitusi terbaik 

diperoleh pada perbandingan etanol:isobutanol 80:20 dan konsentrasi NaOH 10 % 

yaitu sebesar 1,67 dengan kemurnian CMC sebesar 93,24%.  Hal yang sama yang 

dilakukan oleh Najafpour et al., (2009) yang membuat CMC dari kapas.  Proses 

alkalisasi dilakukan menggunakan NaOH  dengan variasi konsentrasi 5-50 %, 

proses eterifikasi dilakukan dengan variasi konsentrasi monochloro acetic acid 

(MCA) 30 - 45%, serta menggunakan dua pelarut, yaitu air dan isopropil alkohol.  

Derajat subtitusi tertinggi diperoleh pada konsentrasi NaOH 30 % dan konsentrasi 

MCA 40 % yaitu sebesar 0,7.  Selain itu, pelarut isopropil alkohol menghasilkan 

derajat subtitusi yang lebih tinggi daripada pelarut air yaitu sebesar 0,7. 

 

Mengacu pada penelitian Hong (2013), penelitian ini telah melakukan konversi 

selulosa menjadi CMC dari TKS.  Proses yang telah dilakukan meliputi dua tahap, 
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yaitu, alkalisasi, dan eterifikasi.  Variabel penelitian yang dilakukan adalah 

konsentrasi NaOH saat alkalisasi, yaitu 15 %, 20 %, 25 %, dan 30 %. 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan konversi α-selulosa menjadi CMC dari TKS. 

2. Mendapatkan CMC dengan nilai derajat subtitusi yang optimum. 

3. Menentukan konsentrasi NaOH yang optimum yang digunakan pada konversi 

α-selulosa menjadi CMC untuk memperoleh hasil yang optimum. 

 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Sedangkan manfaat yang diharapkan diharapkan adalah : 

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah TKS menjadi produk 

yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu konversi α-selulosa menjadi CMC. 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan. 


