
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kelapa Sawit 

 

 

 

1. Identifikasi Kelapa Sawit 

 

 

 

Tanaman kelapa sawit terdiri dari dua spesies, yaitu Elaeis guineensis dan  Elaeis 

Oleifera.  Spesies yang pertama kali dan yang paling banyak dibudidayakan orang  

adalah spesies Elaeis guineensis yang berasal dari Angola dan Gambia.  Saat ini 

spesies Elaeis oleifera yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

mulai dibudidayakan untuk menambah kekurangan sumber genetik.  Kelapa sawit 

merupakan tumbuhan pohon, buah dan bunganya berupa tandan, serta tingginya 

bisa mencapai 24 meter.  Buah kelapa sawit berukuran kecil, apabila matang 

berwarna merah kehitaman, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, dan 

daging buahnya padat.  Minyak yang dihasilkan dari tanaman ini digunakan 

sebagai bahan minyak goreng, lilin, dan sabun.  Ampasnya dapat digunakan 

sebagai bahan pembuat pakan ayam.  Tempurungnya dapat digunakan sebagai 

bahan bakar dan arang.  Adapun taksonomi tanaman kelapa sawit adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 
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Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Arecales 

Familia : Arecaceae 

Genus  : Elaeis 

Spesies : Elaeis guineensis (Ropiah, 2010). 

Gambar tanaman kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Tumbuhan kelapa sawit (Ropiah, 2010). 

 

 

 

Tanaman kelapa sawit memerlukan curah hujan tahunan 1.500-4.000 mm dengan 

suhu optimal 24-28
o
C.  Selain itu, tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 

tempat 1-500 meter dibawah permukaan laut dengan kelembaban 80-90 % dan 

kecepatan angin 5-6 km/jam untuk membantu proses penyerbukan.  Adapun jenis-

jenis tanah yang dapat ditumbuhi tanaman ini antara lain Podzolik, Latosol, 

Hidromorfik Kelabu, Alluvial atau Regosol, tanah gambut saprik, daratan pantai, 

dan muara sungai.  Derajat keasaman (pH) optimum untuk tumbuhan kelapa sawit 
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adalah 5,0-5,5.  Tanaman ini juga menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, 

beririgasi baik, memiliki lapisan solum yang cukup dalam (80 cm) tanpa padas, 

serta kemiringan lahan tidak lebih dari 15
o
. 

 

Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan buah setelah berumur 2,5 tahun dan 

masak setelah 5,5 bulan penyerbukan.  Tanaman ini dapat dipanen jika telah 

berumur 31 bulan, setidaknya 60 % buah telah matang panen, dan dari lima pohon 

terdapat satu tandan buah matang panen.  Adapun ciri-ciri tandan matang panen 

setidaknya ada lima buah yang lepas dari tandannya yang beratnya kurang dari 10 

kg atau setidaknya sepuluh buah yang lepas dari tandan yang beratnya lebih dari 

sepuluh kg.  Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya jenis tanah, jenis bibit, iklim, dan teknologi yang diterapkan.  Pada 

kondisi optimal, produktivitas kelapa sawit dapat mencapai 20-25 ton 

TBS/ha/tahun atau sekitar 4-5 ton minyak sawit (Kiswanto, 2008). 

 

 

 

2. Perkebunan Kelapa Sawit 

 

 

 

Komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan di Indonesia adalah 

kelapa sawit.  Pada tahun 2006, luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 

6,07 juta ha yang terdiri dari 2,74 juta ha perkebunan swasta, 2,63 juta ha 

perkebunan rakyat, dan 697 ribu ha milik BUMN.  Sedangkan produktivitas 

kelapa sawit pada tahun 2006 mencapai 16 juta ton yang terdiri dari 7,78 ton 

perkebunan swasta;  5,8 juta ton perkebunan rakyat;  dan 2,4 juta ton BUMN. 
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Pada tahun-tahun mendatang, minat untuk membuka kebun sawit baru akan 

sangat besar.  Hal ini disebabkan oleh harga CPO di pasar dunia akan  terus naik, 

mengikuti harga minyak mentah di pasar internasional.  Selama ini harga CPO 

terus mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan BBM karena CPO tersedot 

untuk bahan bakar biodisel (Purwantoro, 2008). 

 

Peningkatan produksi kelapa sawit mulai nampak dengan pesat sejak kurang lebih 

20 tahun terakhir.  Dalam jangka waktu 15 tahun terakhir, produksi minyak kelapa 

sawit meningkat hampir lima kalinya, dari sebesar 4,8 juta ton CPO pada tahun 

1996 menjadi 19,8 juta ton pada tahun 2010.  Perkembangan luas areal kelapa 

sawit dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

3. Pengolahan Kelapa Sawit 

 

 

 

Tandan buah segar yang dihasilkan dari tanaman sawit diolah menjadi CPO oleh 

pabrik kelapa sawit.  Secara umum, pengolahan tandan buah segar menjadi CPO 

adalah sebagai berikut. 

1. Penerimaan Tandan Buah Segar 

Tandan buah segar dikeloka dengan baik untuk menghindari kerusakan pada 

buah yang menyebabkan rendahnya kualitas minyak yang dihasilkan. 

2. Perebusan 

Perebusan dilakukan dengan menggunakan uap pada tekanan 3 kg/cm
3
 pada 

suhu 143
o
C selama satu jam.  Proses ini dilakukan untuk mencegah naiknya 

jumlah asam lemak bebas karena reaksi enzimatik, mempermudah perontokan 
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buah, dan mengkondisikan inti sawit untuk meminimalkan pecahnya inti 

selama pengolahan berikutnya. 

3. Perontokan 

Tujuan perontokan adalah memisahkan buah yang sudah direbus dari 

tandannya yang dilakukan dengan cara penggoyangan dengan cepat dan 

pemukulan. 

4. Pelumatan 

Pelumatan dilakukan untuk memanaskan kembali buah, memisahkan perikrap 

dari inti, dan memecah sel minyak sebelum mengalami ekstraksi.  Kondisi 

optimum dari pelumatan ada pada suhu 95-100
o
C selama 20 menit. 

5. Ekstraksi Minyak 

Ekstraksi minyak biasanya dilakukan dengan mesin pres yang akan 

menghasilkan dua produk yaitu campuran antara air, minyak, polutan serta 

cake yang mengandung serat dan inti. 

6. Klarifikasi 

Minyak kasar hasil ekstraksi akan memiliki komposisi 66 % minyak, 24 % air, 

dan 10 % padatan bukan minyak.  Karena kandungan padatannya cukup 

tinggi, maka harus dilarutkan dengan air untuk mendapatkan pengendapan 

yang diinginkan.  Minyak kasar disaring untuk memisahkan bahan berserat 

setelah dilarutkan.  Produk selanjutnya diendapkan untuk memisahkan 

endapan dan minyak.  Minyak pada bagian atas diambil dan dilewatkan pada 

pemurni sentrifugal yang diikuti oleh pengering vakum.  Kemudian 

didinginkan sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan. 
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Tabel 1. Perkembangan luas areal kelapa sawit tahun 2000-2010. 

 

 

Tahun 

Areal (ha) 

Petani Mandiri Negara Swasta Total 

2000 1,116,758 558,13 2,403,194 4,158,077 

2001 1,561,031 609,95 2,542,257 4,713,435 

2002 1,808,424 631,57 2,627,068 5,067,058 

2003 1,854,394 662,80 2,776,360 5,283,557 

2004 2,220,338 605,87 2,458,520 5,284,723 

2005 2,356,895 529,85 2,567,068 5,453,817 

2006 2,549,572 687,43 3,357,914 6,594,914 

2007 2,752,172 606,25 3,408,416 6,766,836 

2008 2,881,898 602,96 3,878,986 7,363,847 

2009* 3,013,973 608,58 3,885,470 7,508,023 

2010** 3,314,663 616,58 3,893,385 7,824,623 

Ket : *data pendahuluan, **estimasi              (Yakub, 2011). 

 

 

 

Minyak CPO yang diekstrak dari tandan buah segar secara komersil mengandung 

komponen dan pengotor dalam jumlah kecil.  Beberapa komponen tersebut antara 

lain serat mesokrap, kelembaban, bahan-bahan tidak larut, asam lemak bebas, 

fosfolipida, logam, produk oksida, dan bahan-bahan yang memiliki bau yang kuat, 

sehingga diperlukan proses pemurnian sebelum digunakan.  Pemurnian CPO 

dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode pemurnian fisik 

dan metode pemurnian kimiawi.  Perbedaan utama dari kedua metode ini ada pada 
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cara menghilangkan asam lemak.  Namun kedua metode tersebut dapat 

menghasilkan refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) yang memiliki 

kualitas dan stabilitas yang diinginkan.  Metode pemurnian fisik lebih populer 

karena lebih efektif dan efisien (Yustaningwarno, 2012). 

 

Kandungan nutrisi makro dan mikro minyak sawit yang bermanfaat bagi 

kesehatan manusia diantaranya α-, β-, γ-, karoten, vitamin E, licopene, lutein, 

sterol, asam lemak tidak jenuh, dan ubiquinone.  Komposisi mikro nutrien pada 

CPO dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2. Komposisi mikronutrien crude palm oil. 

 

 

Mikro Nutrien Kandungan Rekomendasi asupan 

α-Karoten 235 ppm 1,5 mg/hari 

β-Karoten 377 ppm 2,5-5,9 mg/hari 

Vitamin E 810 ppm 15 mg/hari 

Likopen 8,74 ppm 3,7-16,5 mg/hari 

Lutein Trace 1,3-3 mg/hari 

Sterol   

β-sitosterol 370 ppm - 

Kampasterol 151 ppm - 

Stigmasterol 66 ppm - 

Kolesterol 18 ppm - 

Ubiquinon 18-25 ppm - 

        (Yustaningwarno, 2012). 
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4. Limbah Kelapa Sawit 

 

 

 

Limbah kelapa sawit generasi pertama adalah limbah padat yang terdiri dari 

tandan kosong, pelepah, cangkang, dan lain-lain.  Adapun limbah cair terjadi pada 

pengolahan tandan buah segar.  Jenis-jenis limbah, potensi, serta pemanfaatannya 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3. Jenis, potensi, dan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit. 

 

 

Jenis 

Potensi per ton 

TBS (%) 

Manfaat 

Tandan kosong 23,0 Pupuk kompos, pulp 

kertas, papan partikel, 

energi 

Wet Decanter Solid 4,0 Pupuk, kompos, makanan 

ternak 

Cangkang 6,5 Arang, karbon aktif, papan 

partikel 

Serabut (fiber) 13,0 Energi, pulp kertas, papan 

partikel 

Limbah cair 50,0 Pupuk, air irigasi 

Air kondensat  Air umpan boiler 

               (Ditjen PPHP, 2006). 
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Limbah TKS merupakan limbah padat dengan jumlah cukup besar yaitu sekitar 6 

juta ton pada tahun 2004.  Namun pemanfaatannya masih terbatas.  Selama ini 

limbah tersebut dibakar dan sebagian ditebarkan di lapangan sebagai mulsa.  

Setiap ton TKS mengandung unsur hara N, P, K, dan Mg berturut-turut 3 Kg 

Urea; 0,6 Kg CIRP; 12 Kg MOP; dan 2 Kg Kieserit.  Dengan demikian dari satu 

unit pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 600 ton/hari akan menghasilkan pupuk 

N, P, K, dan Mg masing-masing sebesar 360 Kg Urea, 72 Kg CIRP, 1440 Kg 

MOP, dan 240 Kg Kirserit (Ditjen PPHP, 2006). 

 

Sedangkan limbah padat lainnya (cangkang dan serat) beratnya sebesar 1,73 ton 

dan 3,74 ton.  Setiap satu hektare tanaman kelapa sawit menghasilkan pelepah 

daun dengan bobot kerinng dalam waktu 30 tahun sebesar 14,47 ton dan 

pangkasan setahun sebesar 10,40 ton.  Potensi limbah padat kelapa sawit sebagai 

hara dapatdilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

B. Tandan Kosong Sawit 

 

 

 

1. Pemanfaatan Tandan Kosong Sawit 

 

 

 

Dengan besarnya limbah TKS yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit, 

maka limbah tersebut harus dimanfaatkan agar tidak mencemari lingkungan 

sekitar kita.  Adapun beberapa contoh pemanfaatan limbah TKS adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. Potensi limbah padat kelapa sawit sebagai hara 

 

 

No 

Limbah Kelapa Sawit dari 

Peremajaan dan Bobot 

Kering/ha Tanaman 

Bobot dalam Kg/ha tanaman 

N P K Mg Ca 

1 Batang sawit 74,48 ton 368,2 35,5 527,4 82,3 166,4 

2 Pelepah 14,47 ton 150,1 13,9 193,9 24,0 35,7 

3 Pangkasan 10,40 ton/tahun 107,9 10,0 139,4 17,2 25,6 

4 Serat buah 1,63 ton 5,2 1,3 7,6 2,0 1,8 

5 Cangkang 0,94 ton 3,0 0,1 0,8 0,2 0,2 

(Ditjen PPHP, 2006). 

 

 

 

a. Bahan Dasar C-aktif untuk Adsorpsi Logam Perak dalam Larutan 

Pemanfaatan TKS sebagai C-aktif dapat dapat meningkatkan nilai ekonomis 

limbah industri kelapa sawit sekaligus sebagai alternatif pengurangan 

konsentrasi logam berat pada lingkungan perairan.  Proses preparasi C-aktif 

dari TKS dilakukan dengan cara karbonisasi pada suhu 700
o
C.  Aktivasi 

dilakukan dengan menggunakan larutan ZnCl2 50 % selama 48 jam, ditanur 

pada suhu 700
o
C selama satu jam.  Selanjutnya dicuci dan dikeringkan pada 

suhu 105
o
C (Rahmalia dkk, 2006). 

 

b. Sumber Katalis Basa 

Penelitian tentang pemanfaatan abu TKS sebagai sumber katalis basa telah 

dilakukan pada aplikasi reaksi transesterifikasi minyak jarak.  Karakterisasi 

kadar basa dalam abu TKS dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer 
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AAS dan alkalinitas.  Katalis basa dapat diperoleh dengan cara pengadukan 

abu TKS dalam metanol dan selanjutnya digunakan untuk reaksi 

transesterifikasi minyak jarak (Tahir dkk, 2008). 

 

c. Bahan Baku Pembuatan Karton 

Limbah pengolahan minyak sawit yang berupa TKS memiliki potensi besar 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri karton. Pertama, TKS 

dijadikan serpih. Sesudah dijadikan serpihan, diolah menjadi pulp untuk 

karton menggunakan proses semikimia soda panas tertutup pada ketel 

pemasak semipilot.  Rendemen pulp TKS yang dihasilkan rata-rata sebesar 

60,17 %.  Lembar karton dibentuk di industri karton dengan skala kecil dari 

campuran pulp TKS 50 % dan limbah padat organik industri kertas sebesar 50 

%;  serta dari pulp TKS 100 %.  Sifat dan kekuatan karton dengan bahan pulp 

TKS 100 % dan campuran limbah padat organik industri pulp (50:50%) lebih 

tinggi daripada karton industri rakyat (Roliadi, 2009). 

 

d. Bahan Baku Pembuatan Kompos 

Selama ini TKS hanya dimaanfaatkan sebagai mulsa tanaman sawit.   Pada 

tahun 2005, Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengolah limbah TKS menjadi 

bahan baku pembuatan kompos dengan menggunakan teknologi sederhana.  

Adapun beberapa keunggulan kompos TKS antara lain memiliki kandungan 

kalium cukup tinggi;  tanpa penambahan starter dan bahan kimia;  mampu 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;  serta memperkaya unsur 

hara pada tanah (Siregar dan Elfiati, 2010). 

 



15 
 

 

2. Komponen Tandan Kosong Sawit 

 

 

 

Biomassa selulosa tersebar luas di Indonesia serta dapat diperoleh dari limbah 

pertanian, limbah perkebunan, dan limbah kehutanan.  Salah satu contoh limbah 

pertanian di Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan adalah limbah TKS.  

Komposisi kimia dari TKS dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

 

Tabel 5. Komposisi kimia TKS 

 

 

Komposisi Kadar (%) 

Kadar air 8,56 

Lignin 25,83 

α-Selulosa 33,25 

Hemiselulosa 23,24 

Tanin, alkaloid, dll 4,19 

    (Ropiah, 2010). 

 

 

 

Dengan adanya lignin pada TKS menyebabkan bahan yang mengandung 

lignoselulosa sulit dihidrolisis.  Oleh karena itu diperlukan pretreatment fisika 

untuk meningkatkan luas permukaan dan memperkecil ukuran serta pretreatment 

kimia untuk mendapatkan hemiselulosa dan selulosa yang optimum.  

Pretreatment kimia menggunakan H2SO4  4 % dan NaOH 6 % menghasilkan 

selulosa bebas lignin yang apabila dihidrolisis menggunakan enzim selulase akan 

menghasilkan etanol dalam satu tahap (Ropiah, 2010). 
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a. Selulosa 

Selulosa merupakan polimer linear yang dihasilkan oleh tanaman.  

Strukturnya merpakan polisakarida dan jumlahnya sangat berlimpah dalam 

polimer alam.  Selain itu, selulosa merupakan senyawa hidrofilik, polimer 

kristalin dengan bobot molekul tinggi.  Nilai derajat polimerisasi selulosa 

sebesar 1500 memiliki berat molekul lebih dari 2,4 x 10
6
 g/mol.  Senyawa ini 

hanya larut dalam pelarut ionik dan tidak dapat diproses secara termal karena 

dapat terdegradasi sebelum meleleh. 

 

Selulosa merupakan homopolimer linear dengan ikatan (1→4) β unit 

glukopiranosa.  Pada tahun 1838 kimiawan prancis Anselme Payen 

melaporkan bahwa hampir semua dinding sel tanaman tersusun atas substansi 

yang sama yang disebut cellules.  Sponsler dan Dore pada tahun 1926 

mengemukakan gagasan bahwa selulosa tersusun atas rantai paralel yang 

panjang yang terdiri dari unit glukopiranosa yang dideteksi dengan diagram x-

ray (Kuutti, 2013).  Dalam satu molekul selulosa terdiri atas 14.000 monomer 

D-glulosa (Fessenden and Fessenden, 1986).  Struktur selulosa dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Struktur selulosa (Rozialfi, 2010). 
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Selulosa merupakan material yang relatif higroskopis yang menyerap 8-14 % 

air dibawah tekanan normal.  Meskipun demikian, senyawa ini tidak larut 

dalam air, tetapi mengembang.  Selulosa juga tidak larut dalam larutan asam 

pada suhu rendah.  Kelarutan polimer berhubungan erat dengan derajat 

hidrolisis.  Akibatnya, faktor yang mempengaruhi laju hidrolisis selulosa juga  

mempengaruhi kelarutannya.   Pada temperatur yang lebih tinggi kelarutannya 

akan meningkat karena energi yang disediakan cukup untuk memutus ikatan 

hidrogen yang terjadi pada struktur kristal molekul.  Selulosa juga larut dalam 

asam dengan konsentrasi tinggi, tetapi menyebabkan degradasi kuat dari 

polimer tersebut.  Dalam larutan basa terjadi pengembangan secara luas 

seiring pemutusan fraksi polimer dengan berat molekul rendah.  Larutan 

selulosa yang telah dipakai dalam industri dan praktek laboratorium terdiri 

dari kompleks dan tidak umum seperti Cupriethylenediamine hudroxyde atau 

Cadmium Complex Dadoxen (Harmsen et al., 2010). 

 

 

 

b. Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan polimer dari pentosa (Xylosa, arabinosa); heksosa 

(manosa, glukosa, galaktosa); dan gula.  Tidak seperti selulosa, hemiselulosa 

tidak homogen secara kimia.  Hemiselulosa hardwood mengandung paling 

banyak xylan, sedangkan hemiselulosa softwood mengandung paling banyak 

glukomanan.  Xylan merupakan heteropolisakarida dengan kerangka rantai 

homopolimerik dengan ikatan 1,4-β-D unit xylopiranosa.  Selain xylosa, xylan 

mengandung arabinosa, asam glukoronat, atau 4-o-metil eter, dan asetat, 

ferulat, dan asam-p-kumarat.  Frekuensi dan komposisi dari cincin tergantung 
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pada sumber xylan.  Kerangkanya  juga terdiri dari o-asetil, α-L-

arabinofuranosil, ikatan α-1,2-glukoronat atau subtituen asam 4-o-metil 

glukoronat.  Xylan linear tanpa subtituen telah diisolasi dari tangkai tembakau. 

Xylan dapat dibagi menjadi homoxylan linear, arabinoxylan, glukoronoxylan, 

dan glukoronoarabinoxylan (Saha, 2003). 

 

Secara umum, model hidrolisis hemiselulosa berdasarkan pada katalis asam 

merusak rantai hemiselulosa yang panjang menjadi oligopolimer yang lebih 

pendek dilanjutkan dengan pemutusan kembali menjadi monomer gula.  

Model ini hanya berlaku pada pH dibawah 2 karena pada nilai pH diatas dua 

katalis ion hidronium berkompetisi dengan katalis hidroksil.  Asumsi kunci 

dari beberapa model kinetik bahwa laju reaksi oligomer menjadi monomer 

jauh lebih cepat daripada laju pembentukan oligomer.  Disisi lain, rendemen 

xylosa pada model lain mengandung monomer dan oligomer tanpa 

menjelaskan jalur pembentukan oligomer.  Walaupun fraksi gula hidroksilat 

merupakan oligomer, studi lebih mendalam dan klasifikasi tipe ini tidak dapat 

dijelaskan.  Hidrolisis kedua menggunakan asam 3,25 % telah 

dipertimbangkan untuk hidrolisis lebih lanjut beberapa produk oligomer ke 

dalam bentuk monomer, tetapi ketika xylosa diberi asam pada waktu lama, 

senyawa ini akan berubah menjadi furfural (Wyman et al, 2000). 

 

Hemiselulosa tidak larut dalam air pada suhu rendah.  Hidrolisis hemiselulosa 

dimulai pada suhu yang lebih rendah daripada selulosa yang mana 

kelarutannya akan bertambah seiring dengan naiknya suhu (Harmsen et al., 

2010). 
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c. Lignin 

Lignin merupakan salah satu dari tiga komponen polimer utama yang 

ditemukan pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi.  Lignin membentuk 

sistem komposit dengan efisiensi tinggi, yang disintesis dari karbon, oksigen, 

hidrogen, dan energi matahari.  Lignin memiliki fungsi biologi membantu 

melindungi tanaman dari serangan biologi dan membantu transportasi air 

dengan cara menutup dinding sel tanaman mencegah kebocoran air. 

 

Molekul lignin merupakan turunan dari tiga monomer fenil propana, yaitu 

kumaril alkohol, koniferil alkohol, dan sinafil alkohol (Gambar 4). Ketiga 

monolignol ini dipolimerisasi dengan cara proses radikal kopling yang 

menghubungkan karbon-karbon atau ikatan eter.  Ikatan tersebut terjadi pada 

beberapa posisi yang berbeda pada masing-masing unit fenolik, yang 

menyebabkan banyak ikatan berbeda.  Tipe ikatan yang paling umum 

ditemukan pada molekul lignin antara lain β-O-4, α-O-4, β-5, 5-5, 4-O-5, β-1, 

dan β-β.  Setidaknya ada 20 jenis ikatan yang berbeda yang telah ditemukan.  

Jenis ikatan eter diketahui mendominasi pada lignin asli, diperkirakan untuk 

menyusun sekitar setengah sampai dua pertiga dari total ikatan lignin (Donald, 

2006).  Struktur pembentuk utama lignin dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur pembentuk utama lignin (Donald, 2006). 

 

 

 

Secara umum, tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua, yaitu hardwood 

(angiospermae) dan hardwood (gymnospermae).  Lignin pada softwood 

tersusun lebih dari 90 % koniferil alkohol dan sisanya p-kumaril alkohol.  

Sedangkan lignin pada hardwood tersusun atas campuran koniferil dan sinapil 

alkohol.   

 

Pelarut yang dapat melarutkan lignin secara signifikan terdiri dari alkohol 

dengan molekul kecil, dioksan, aseton, piridin dan dimetil sulfoksida. Selain 

itu, telah diteliti bahwa dengan kenaikan suhu, terjadi pelunakan termal lignin, 

yang mengikuti reaksi depolimerisasi asam (Harmsen et al., 2010). 

 

 

 

C. Karboksimetil Selulosa 

 

 

 

Senyawa CMC pertama kali ditemukan pada tahun 1918 dan diproduksi secara 

komersil pada tahun 1920 di Jerman.  Sejak saat itu, pengembangan secara 

signifikan dalam teknologi proses, kualitas produk, dan efisiensi produksi dibuat.  
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Sejarah produksi CMC pada skala industri termasuk komentar tentang 

pengembangan kedepan dari turunan penting selulosa ini telah dipublikasikan.  

Saat ini, CMC dengan kualitas yang berbeda digunakan di berbagai industri dan 

kehidupan manusia (Heinze, 2005). 

 

 

 

1. Identifikasi Karboksimetil Selulosa 

 

 

 

Senyawa CMC merupakan senyawa turunan selulosa yang paling penting, yang 

memiliki kepentingan yang sangat besar dalam industri dan kehidupan kita sehari-

hari.  Senyawa ini memiliki struktur yang linear, berantai panjang, tidak larut 

dalam air, dan polisakarida anionik yang diturunkan dari selulosa (Hong, 2013).  

Struktur CMC dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4. Struktur CMC (Hong, 2013). 

 

 

 

Dalam molekul CMC, salah satu gugus OH dieterifikasi dengan gugus 

karboksimetil dan derajat subtitusi menunjukkan jumlah rata-rata gugus 

karboksimetil per unit anhidroglukosa.  Derajat subtitusi ini merupakan parameter 

CMC yang penting, contohnya untuk menentukan kelarutannya di dalam air.  
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Nilai derajat subtitusi maksimmum secara teori untuk CMC adalah 3, tetapi rata-

rata nilai derajat subtitusi sebenarnya adalah 0,4-1,5.  Semakin tinggi nilai derajat 

subtitusi, makan kelarutan CMC dalam air akan meningkat.  Nilai derajat subtitusi 

untuk kelarutan CMC yang baik sebesar 0,6.  Senyawa CMC yang memiliki nilai 

derajat subtitusi kurang dari 0,2 akan mmempertahankan karakter fiber atau 

berserat dan tidak larut di dalam air (Aambjornsson et al., 2013). 

 

Kelarutan CMC juga dipengaruhi oleh pH.  Pada pH rendah, terjadi ikatan 

hidrogen intermolekular antargugus karboksimetil yang tidak terurai.  Ikatan 

hidrogen ini sangat kuat dan keras untuk diputus.  Oleh karena itu CMC akan 

mengendap pada pH 3 untuk nilai derajat subtitusi 0,3-0,5.  Sedangkan CMC yang 

memiliki nilai derajar subtitusi 0,7-0,9 akan mengendap pada pH kurang dari 1 

(Hong, 2013). 

 

 

 

2. Sintesis Karboksimetil Selulosa 

 

 

 

Telah banyak penelitian yang mensintesis CMC.  Selain itu, metode yang mereka 

gunakan juga berbeda-beda.  Sebagai contoh sintesis CMC yang dilakukan oleh 

Krishnaiah et al., (2009).  Sintesis CMC dari selulosa terdiri dari dua tahap, yaitu 

alkalisasi dan eterifikasi.  Pada tahap alkalisasi, serbuk selulosa dilarutkan dalam 

isopropanol dan ditambah larutan NaOH 17,5%.  Setelah itu diaduk pada suhu 

30
o
C selama satu jam.  Pada tahap eterifikasi, larutan dari tahap alkalisasi 

ditambah padatan sodium monocholoroacetate (SCMA) dan dipanaskan pada 

suhu 50
o
C selama dua jam. 
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Pada tahap alkalisasi, serat selulosa akan mengembang, yang menyebabkan 

struktur kristalin selulosa akan berubah dan meningkatkan kemampuan kimia 

masuk ke dalam serat.  Selain itu, fase cair ( campuran alkohol-air) sebagai agen 

solvasi, melarutkan NaOH dan mendistribusikannya ke gugus hidroksil selulosa 

membentuk alkil selulosa.  Larutan NaOH akan menembus ke struktur kristal 

selulosa, kemudian mensolvasi gugus hidroksil yang membuatnya siap untuk 

reaksi eterifikasi dengan cara memutus ikatan hidrogen. 

 

Alkil selulosa yang dihasilkan sangat reaktif terhadap MCA membentuk eter 

CMC.  NaOH secara spontan akan bereaksi dengan MCA yang membentuk dua 

produk, yaitu natrium glikolat dan natrium klorida.  Selain itu, NaOH digunakan 

juga untuk menjaga pH basa selama reaksi berlangsung.  Jika reaksi berlangsung 

pada pH asam, akan terjadi eterifikasi internal dan menyebabkan cross-link pada 

molekul CMC (Hong, 2013).  Reaksi pembentukkan CMC dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 

 

RselOH + NaOH + H2O → RselOH:NaOH 

RselOH:NaOH + ClCH2COO
-
Na

+
 → RselOCH2COONa 

 

 

 

Gambar 5. Reaksi pembentukan CMC (Saputra, 2014). 

 

 

 

Laju reaksi alkalisasi dalam etanol lebih rendah daripada dalam isopropanol 

karena NaOH mudah larut dalam etanol.  Penggunaan etanol selama tahap 

alkalisasi akan menghasilkan sistem NaOH-air-etanol yang homogen.  Sedangkan 
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pada penggunaan isopropanol akan terjadi sistem homogen dan membentuk 

lapisan mengelilingi serat yang mengandung NaOH konsentrasi tinggi-fase air.  

Hal ini disebabkan karena kelarutan NaOH dalam pelarut nonpolar kecil.  Oleh 

karena itu hanya sedikit ion Na
+
 dan ion OH

-
 yang akan masuk ke dalam 

isporopanol dan pada konsentrasi NaOH tinggi lebih suka di sekeliling area 

selulosa, yang menghasilkan dekristalisasi secara signifikan dan mmengubah 

bentuk polimer selulosa menjadi Na-selulosa (Hong, 2013). 

 

 

 

3. Kegunaan Karboksimetil Selulosa 

 

 

 

Senyawa CMC telah banyak digunakan dalam bidang industri dan kehidupan 

sehari-hari.  Sebagai contoh senyawa ini digunakan dalam bidang makanan, 

farmasi, detergen, dan kosmetik (Najafpour et al., 2009).  Selain itu, senyawa ini 

juga berguna dalam sistem koloid hidrofilik (Krishnaiah et al., 2009).  Contoh 

kegunaan CMC yang lain dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

D. Karakterisasi Karboksimetil Selulosa 

 

 

 

1. Spektroskopi IR 

 

 

 

Spektroskopi IR merupakan salah satu dari teknik penentuan struktur yang 

didasarkan pada vibrasi atom dalam molekul.  Spektrum inframerah didapatkan 

dengan melewatkan radiasi inframerah ke dalam sampel dan menentukan fraksi 
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radiasi yang diserap pada energi tertentu.  Energi yang muncul pada spektrum 

absorbansi sebagai beberapa puncak menggambarkan frekuensi vibrasi dari 

bagian molekul. 

 

 

 

Tabel. 6. Contoh kegunaan CMC 

 

 

Industri Aplikasi Fungsi 

Kertas Adiktif internal Pengikat air 

Detergen Laundri Anti noda 

Kosmetik Pasta gigi Penebal 

Tekstil Pasta printing Pengikat air 

 Celupan Penebal 

Makanan Pembeku Menghambat 

kristas es 

(Hong, 2013) 

 

 

 

Absorbansi infarmerah tidak sempit dan ada beberapa faktor yang menyumbang 

luasnya absorbansi.  Pertama, untuk gas terdapat efek Doppler dimana frekuensi 

radiasi bergeser ketika sumber radiasi bergerak mendekati atau menjauhi objek 

yang diamati.  Kedua, lebar pita antarmolekul yang bertumbukkan. 

 

Interaksi inframerah dengan bahan dapat dipahami dalam muatan dipol molekul 

yang berasosiasi vibrasi dan rotasi.  Molekul dapat dilihat sebagai sistem rantai 

yang bergabung sangat banyak dalam suatu ikatan.  Misalnya molekul diatomik 
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yang memiliki derajat kebebasan translasi tiga  atau derajat kebebasan rotasi dua.  

Contoh kasus sederhana, atom dalam molekul dapat berpindah satu sama lain 

sehingga panjang ikatannya dapat berubah atau satu atom dapat keluar dari sistem, 

hal tersebut merupakan penjelasan dari uluran atau bengkokan yang disebut 

dengan vibrasi (Stuart, 2004). Adapun instrumentasi dari spektrometer inframerah 

adalah 

1. Sumber 

Energi inframerah yang dipancarkan berasal dari sumber cahaya inframerah.  

Cahaya ini melewati celah dengan jumlah energi tertentu menuju sampel. 

2. Interferometer 

Cahaya masuk ke dalam interferometer dimana terjadi kode spektral.  Hasil sinyal 

interferogram selanjutnya keluar dari interferometer 

3. Sampel 

Cahaya masuk ke dalam kamar sampel dimana cahaya akan ditransmitansikan ke 

permukaan sampel, tergantung pada jenis analisis yang dikerjakan. 

4. Detektor 

Sinar akhirnya melewati detektor untuk pengukuran akhir.  Detektor yang 

digunakan memiliki desain spesial untuk mengukur sinyal interferogram spesial. 

5. Komputer 

Sinyal pengukuran didigitalisasi dan dikirim menuju komputer.  Spektrum 

inframerah ditampilkan untuk interpretasi dan manipulasi lebih lanjut (Anonim, 

2001). 

 

Spektra inframerah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu inframerah jauh (<400 

cm-), inframerah sedang (4000-400cm
-1

), dan inframerah dekat (13000-4000    
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cm
-1

) (Stuart, 2004).  Setiap gugus fungsi molekul organik memiliki serapan pada 

bilangan gelombang tertentu.  Adapun serapan inframerah senyawa CMC dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

 

 

 

Tabel 7. Serapan inframerah senyawa CMC 

 

 

Ikatan Bilangan Gelombang 

(cm
-1

) 

-OH 3400 

-CH2- (streching) 2900 

-CH2-  (bending)  1425 

-C=O 1720 

(Gendy et al., 2010). 

 

 

 

2. Spektroskopi SEM 

 

 

 

SEM (Scanning Electron Microscope) adalah salah satu jenis mikroskop elektron 

yang menggunakan berkas elektron untuk menggambarkan bentuk permukaan 

dari material yang dianalisis.  Fungsi SEM adalah dengan memindai terfokus 

balok halus elektron ke sampel.  Elektron berinteraksi dengan sampel komposisi 

molekul.  Energi dari elektron menuju ke sampel secara langsung dalam proporsi 

jenis interaksi elektron yang dihasilkan dari sampel.  Serangkaian energi elektron 
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terukur dapat dihasilkan yang dianalisis oleh sebuah mikroprosesor yang canggih 

yang menciptakan gambar tiga dimensi atau spektrum elemen yang unik yang ada 

dalam sampel dianalisis. 

 

 

 

Prinsip kerja dari SEM adalah sebagai berikut: 

1.  Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat 

     dengan anoda. 

2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. 

3. Sinar elektron yang terfokus memindai (scan) keseluruhan sampel 

    dengan diarahkan oleh koil pemindai. 

4. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan 

    elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor (Sri, 

2001). 


