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Abstrak 

Reject pulp merupakan limbah padat industri kertas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah 

satu pemanfaatannya melalui reaksi nitrasi terhadap selulosa yang terdapat dalam reject pulp menjadi 

nitroselulosa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari proses pembuatan nitroselulosa dari 

reject pulp dan menentukan pengaruh rasio reject pulp asam nitrat dan kecepatan pengadukan terhadap 

proses tersebut.Nitroselulosa dibuat melalui reaksi nitrasi reject pulp menggunakan reagen penitrasi 

asam nitrat dalam media asam sulfat. Rasio reject pulp asam nitrat divariasikan sebesar 15:120; 15:160; 

dan 15:200, sedangkan kecepatan pengadukan divariasikan sebesar 65, 130, dan 195 rpm. Pengujian 

terhadap sampel dilakukan dengan spektroskopi IR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses nitrasi 

reject pulp dapat menghasilkan nitroselulosa yang dibuktikan dengan munculnya serapan gugus NO2 

pada angka gelombang 1390 cm
-1

 dari spektrum FTIR sampel. Rasio reject pulp asam nitrat dan 

kecepatan pengadukan relatif tidak mempengaruhi perolehan nitroselulosa. 

 

Kata kunci: FTIR,  nitrasi, nitroselulosa, reject pulp 

 

 

1 Pendahuluan 

Pada tahun 2006 produksi pulp and paper Indonesia 

mencapai 16,5 juta ton dengan 6,45 juta ton pulp dan 

10,05 juta ton kertas [Tambunan, 2006]. Visdatin [2007] 

melaporkan, di Indonesia sedikitnya terdapat sekitar 34 

industri produsen utama pulp and paper dan 15 proyek 

baru industri pulp and paper. Berdasarkan data Poyry 

2025 Fibre Outlook, tahun 2009 Indonesia berada pada 

peringkat ke-9 dalam jajaran produsen pulp and paper 

dunia [Investor Daily Indonesia, 2011]. Pada setiap 

produksi pulp and paper, jumlah reject pulp  yang 

dihasilkan sebagai limbah padat sekitar 2,28% dari total 

produksi per hari [PT. RAPP, 2008].  

Reject pulp merupakan limbah padat yang terdapat 

pada pabrik pulp and paper berupa sisa potongan kayu 

yang tidak sempurna dimasak dalam tangki digester. 

Reject pulp sebagai limbah padat akan terus meningkat 

jumlahnya dan berpotensi mencemari lingkungan. Secara 

kimia, kayu tersusun atas beberapa bagian utama yaitu 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sebagai limbah padat, 

reject pulp ternyata mengandung lignoselulosa dimana 

selulosa merupakan komponen dengan komposisi paling 

banyak di dalamnya yaitu 32-54% dari jumlah total 

lignoselulosa [Taherzadeh et al., 1999]. 

Pada pabrik pulp and paper, reject pulp hingga saat 

ini belum dimanfaatkan secara optimal. Usaha untuk 

memanfaatkan reject pulp sebagai bahan bakar boiler 

pernah dilakukan, tetapi tidak memberikan jumlah panas 

yang cukup untuk memproduksi steam. Akibatnya 

akumulasi reject pulp yang belum tertangani dengan 

baik hanya dibuang ke landfill. 

Karena memiliki kadar selulosa yang cukup tinggi, 

reject pulp berpotensi untuk dijadikan berbagai produk 

yang bernilai ekonomis seperti nitroselulosa, bioetanol, 

dan eksifien. Pada penelitian ini, reject pulp akan 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

nitroselulosa. Nitroselulosa dibuat melalui proses nitrasi 

selulosa dari reject pulp. Diharapkan dari penelitian ini, 

masalah limbah padat reject pulp bisa tertangani dan 

memberikan nilai tambah untuk industri pulp and paper.     

 

2 Metodologi 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reject pulp, asam nitrat (HNO3) 65%, asam Sulfat 

(H2SO4) 98%, heksan,  natrium hidroksida (NaOH) 

17,5%, bikarbonat (NaHCO3) 5 %, kalium dikromat 

(K2Cr2O7) 0,5 N, indikator feroin (C12H8N2)3FeSO4), dan 

ferrous ammonium sulfat (Fe(NH4)2(SO4)26H2O) 0,1 N. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seperangkat alat soxhlet, seperangkat reaktor nitrasi yang 

dilengkapi dengan termometer, kondensor, pengaduk, 

dan air pendingin. Rangkaian alat penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari variable tetap dan variable bebas. Variabel tetap 

adalah temperatur (≤ 15
o
C) dan waktu nitrasi (1 jam). 

Sedangkan variabel bebas adalah rasio reject pulp 

dengan asam nitrat dan kecepatan pengadukan. Variasi 

rasio yang digunakan yaitu, 15:120; 15:160; dan 15:200. 

Varisai kecepatan pengadukan yang digunakan yaitu, 65, 

130, dan 195 rpm.  

Pada proses nitrasi, asam nitrat diumpankan ke 

dalam reaktor terlebih dahulu, kemudian disusul oleh 
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asam asam sulfat. Setelah reagen penitrasi bereaksi di 

dalam reaktor, reject pulp dimasukkan sedikit demi 

sedikit dengan jumlah sesuai rasio yang telah ditentukan. 

Proses nitrasi berlangsung selama satu jam. Setelah 

selesai, dilakukan pencucian dengan air dingin dan 

bikarbonat untuk meminimalisir sisa asam yang melekat 

pada nitroselulosa. Tahap akhir dari penelitian ini adalah 

analisa nitroselulosa yang dihasilkan dari masing-masing 

variabel menggunakan spektrofotometer IR untuk 

mendapatkan spektrum FTIR. 

 

3 Hasil dan Pembahasan 

Reaksi nitrasi reject pulp dilakukan dalam reaktor 

yang dilengkapi dengan proses pengadukan. Pada reaksi 

ini terjadi substitusi gugus –NO2 dari reagen penitrasi 

terhadap gugus –OH dari selulosa reject pulp. Pada 

selulosa terdapat tiga gugus -OH untuk diganti dengan 

tiga gugus –NO2, sehingga dapat terjadi monosubstitusi 

(penggantian 1 gugus), disubstitusi (penggantian 2 

gugus) atau trisubstitusi (penggantian 3 gugus). Reaksi 

nitrasi dikatakan sempurna apabila telah terjadi 

trisubstitusi pada selulosa. Spektrum FTIR dari 

nitroselulosa hasil nitrasi tiap-tiap variasi rasio reject 

pulp asam nitrat dan kecepatan pengadukan dapat dilihat 

pada Gambar 2, 3 dan 4. 

Pengadukan adalah suatu operasi yang bertujuan 

untuk menimbulkan gerakan pada fluida yang diaduk. 

Adapun tujuan dari pengadukan antara lain untuk 

mencampurkan dua zat cair yang miscible dan untuk 

melarutkan partikel padat dalam cairan [Geankoplis, 

1993]. Proses pengadukan menyebabkan tumbukan 

reject pulp dengan asam penitrasi, sehingga 

mempercepat pertukaran ion H
+ 

dari gugus –OH dalam 

selulosa dengan ion –NO2
+
. Dari spektrum FTIR dalam 

Gambar 2, 3, dan 4 terlihat bahwa telah terjadi 

penggantian satu gugus OH dengan ion penitrasi NO2
+ 

 

yang ditandai dengan munculnya satu serapan gugus –

NO2 pada angka gelombang 1390 cm
-1

 untuk setiap 

variasi kecepatan pengadukan. Hal ini membuktikan 

bahwa proses pengadukan berperan dalam reaksi nitrasi 

reject pulp namun variasinya tidak memberi pengaruh 

yang signifikan karena baru terjadi monosubstitusi untuk 

semua variasi pengadukan. 

 

(a)

(c)

(b)

(c)

 
Gambar 2. Spektrum FTIR Nitroselulosa, Rasio 15:120 

dan Kecepatan Pengadukan (a) 65 rpm; (b) 

130 rpm; (c) 190 rpm 

 

(a)

(b)

(c)

 

Gambar 3. Spektrum FTIR Nitroselulosa, Rasio 15:160 

dan Kecepatan Pengadukan (a) 65 rpm; (b) 

130 rpm; (c) 190 rpm 
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Gambar 1. Rangkaian Alat Penelitian 
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(a)

(c)

(b)

(c)
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Gambar 4. Spektrum FTIR Nitroselulosa, Rasio 15:200 

dan Kecepatan Pengadukan (a) 65 rpm; (b) 

130 rpm; (c) 190 rpm 

 

Variasi rasio reject pulp  asam nitrat berhubungan 

dengan volume asam penitrasi. Semakin kecil rasio maka 

volume asam nitrat yang digunakan akan semakin besar. 

Volume reaktan yang semakin besar akan menghasilkan 

ion  –NO2
+ 

yang semakin banyak untuk bereaksi 

substitusi dengan ion H
+ 

dari gugus –OH dalam selulosa. 

Dari spektrum FTIR pada Gambar 2, 3, dan 4 terbukti 

bahwa –NO2
+ 

berhasil mensubstitusi satu gugus –OH 

karena terdapat satu serapan pada panjang gelombang 

1390 cm
-1

. Variasi rasio reject pulp  asam nitrat juga 

tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

nitrasi reject pulp. Hal ini dikarenakan selain selulosa, 

reject pulp sebagai bahan baku masih mengandung 

hemiselulosa dan lignin yang dapat menghambat reaksi 

nitrasi. Diduga asam penitrasi menyebabkan 

hemiselulosa dan lignin akan ternitrasi lebih dahulu dan 

kemudian terhidrolisis menghasilkan senyawa lain selain 

nitroselulosa. 

Menurut Fordham [1980] dalam Hartaya [2008], 

kadar nitrogen dapat diestimasi berdasarkan jumlah 

pertukaran gugus -OH dengan gugus -NO2. Besar 

estimasi kadar nitrogen dapat dilihat pada Tabel 1. 

Hartaya [2008] melaporkan pada spektrum FTIR 

nitroselulosa yang dinitrasi dari kapas menghasilkan dua 

serapan  gugus NO2 pada angka gelombang 1281 dan 

1381 cm
-1

. Nitroselulosa dari kapas diestimasi memiliki 

kadar nitrogen 12,73%, karena terjadi proses substitusi 

pada dua gugus OH (disubstitusi) pada selulosa. Pada 

spektrum FTIR dari nitroselulosa hasil penelitian ini, 

ditemukan satu puncak gugus NO2 yaitu, pada angka 

gelombang 1390 cm
-1

. Hal ini mengindikasikan baru satu 

gugus -OH pada selulosa yang tergantikan oleh gugus –

NO2 (monosubstitusi). Kadar nitrogen dari nitroselulosa 

hasil penelitian ini diestimasi sebesar 7,3% [Fordham, 

1980]. Spektrum FTIR penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2, 3, dan 4 sedangkan spektrum FTIR 

nitroselulosa dari kapas [Hartaya, 2008] dapat dilihat 

pada Gambar 5.  

 

 
 

Gambar 5. Spektrum FTIR Nitroselulosa [Hartaya, 

2008] 

 

Pada spektrum FTIR hasil penelitian ini dapat 

dilihat bahwa serapan pada daerah  sidik jari untuk 

nitroselulosa sudah ditemukan seperti halnya pada 

nitroselulosa yang telah didapatkan oleh Hartaya. Namun 

begitu, masih  ditemukan adanya puncak gugus –OH 

pada angka gelombang 3400 cm
-1

. Puncak ini bisa 

disebabkan oleh reaksi balik atau masih adanya gugus –

OH pada nitroselulosa yang terbentuk. Masih munculnya 

puncak gugus –OH yang terlihat pada gambar 

mengindikasikan reaksi pertukaran gugus –OH dengan 

gugus –NO2 belum berlangsung dengan sempurna pada 

berbagai variasi variabel. 

Ditemukannya satu gugus NO2 pada nitroselulosa 

menunjukkan masih adanya dua gugus –OH lain yang 

belum tersubtitusi. Belum tergantikannya gugus –OH 

yang kedua bisa disebabkan karena reject pulp yang 

digunakan masih mengandung komponen lain selain 

selulosa yaitu, hemiselulosa dan lignin yang jumlahnya 

cukup tinggi. Pada saat reject pulp yang masih 

mengandung selulosa dan komponen- komponen lain ini 

dinitrasi dengan reagen penitrasi, ada kemungkinan 

komponen selain selulosa yang diserang terlebih dahulu 

oleh gugus –NO2 sehingga substitusi pada gugus OH 

dari selulosa terhalangi.  

Gugus –OH yang ke-tiga akan sangat sulit untuk 

disubtitusi. Hal ini dikarenakan hibridisasi C dalam 

bangun ruang nitroselulosa adalah sp
3
. Oleh karena 

bangun ruang maka efek sterik akan mengganggu 

penyerangan gugus –NO2 terhadap gugus –OH yang ke 

tiga. Barsa dalam Hartaya [2008]  menyebutkan bahwa 

nitrasi sempurna selulosa sulit dicapai dan harus 
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dilakukan dengan 2 tahap. Tahap awal bisa dilakukan 

dengan asam nitrat dalam media asam sulfat, dan 

dilanjutkan nitrasi dengan nitrogen triosida (N2O3) yang 

dihasilkan melalui pemanasan asam nitrat. Baumann et 

al (U. S. Patent 4,365,059, 1982) merekomendasikan 

proses nitrasi dilakukan tanpa penambahan asam sulfat. 

Gas NO2 yang teruapkan di-recycle kembali ke dalam 

reaktor untuk menyempurnakan reaksi substitusi.  

 
4 Kesimpulan 

1. Selulosa dalam reject pulp dapat dinitrasi menjadi 

nitroselulosa dengan reagen penitrasi asam nitrat 

dan asam sulfat. 

2. Hasil analisis spektrum FTIR menunjukkan telah 

terbentuknya nitroselulosa dengan derajat substitusi 

1 yang ditandai dengan munculnya satu serapan 

gugus NO2 pada angka gelombang 1390 cm
-1

. 

3. Variasi rasio reject pulp asam nitrat dan kecepatan 

pengadukan relatif tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap proses pembuatan nitroselulosa. 
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