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Abstrak
Percobaan pembuatan pulp TKS dengan proses semi mekanis dipelajari pada
reaktor batch skala laboratorium. Rancangan percobaan RSM-CCD digunakan
untuk mempelajari pengaruh konsentrasi NaOH 16, 18 dan 20%, nisbah padatan
terhadap cairan 118, 1/10 dan 1112, dan waktu pemasakan 30, 45 dan 60 menit
terhadap kualitas pulp. TKS (yield dan kadar lignin). Dari hasil percobaan
diperoleh yield pulp 32 - 52% dengan kadar lignin 8 - 23%. Analisis Respone
Surface dan Multi-optimisasi untuk mendapatkan kondisi operasi optimum, yang
menghasilkan yield pulp maksimum dan. kadar lignin minimum, dilakukan
menggunakan bantuan software Minitab (Trial Version). Hasil analisis RSM
memperlihatkan bahwa nisbah padatan terhadap cairan memiliki pengaruh yang
paling dominan terhadap kualitas pulp, diikuti dengan waktu pemasakan dan
konsentrasi NaOH. Kualitas pulp optimum, yaituyield 38% dan kadar lignin 14%

. dicapai pada kondisi operasi konsentrasi NaOH 18%, nisbah padatan terbadap
cairan 118,0765 dan waktu pemasakan 28,456 menit.
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1. Pendahuluan
Konsumsi kayu pulp yang cenderung meningkat setiap tahunnya

menimbulkan kekhawatiran kurangnya pasokan kayu sebagai bahan baku utama
industri pulp. Pengadaan pasokan kayu pulp paling banyak diperoleb dari Hutan
Tanaman .Industri (HTI). Namun, program HTI yang dilakukan belum berjalan
dengan baik, dati 7,8 juta Ha yang dialokasikan hanya 23,5% yang ditanami
[Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch, 2001]. Selain itu pengadaan
pasokan bahan baku pulp juga diperoleh dati hutan tropis yang jumlabnya juga
semakin berkurang setiap tahun.

Bahan bukan kayu (non-wood) merupakan baban berlignoselulosa
sehingga dapat menjadi altematif bahan baku pulp. Sumber bahan non-wood ini
berasal dari Iimbah pertanian dan perkebunan, maupun rumput-rumputan.
Keunggulan non-wood sebagai bahan baku pulp antara lain, tersedia dalamjumlah
yang banyak, mudah dikumpulkan, murah dan dapat dibudidayakan.

Salah satu bahan baku altematif tersebut adalah Tandan Kosong Sawit (TKS).
Pada taboo 2010, jumlah produksi TKS diperkirakan mencapai 12 juta ton per
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tahun [Darianto 2008]. TKS memiliki kadar selulosa 50%, lignin 16% dan
hemiselulosa 19,6% [Azman et al. 2002 dan Law et al. 2007]. Selama ini
penanganan TKS dilakukan dengan cara membakarnya pada incenerator sehingga
dihasilkan abu yang bisa dijadikan pupuk kalium. Penanganan dengan cara
tersebut selain tidak ekonomis juga berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu
'terjadinya pencemaran udara oleh asap hasil proses pembakaran TKS. Sehingga
pemanfaatan TKS sebagai bahan baku altematif pulp lebih menarik untuk

. dikembangkan.
Penelitian non-wood sebagai bahan baku pulp telah banyak dilakukan,

baik dengan proses kimia, semikimia maupun mekanik [Byrd dan Hunter 2005,
Snell et al. 2004, Kamishima et al. 1994, Hosokawa et ale 1989]. Hasil kajian
tersebut menunjukkan bahwa pulp yang dihasilkan dari bahan non-wood dapat
dijadikan kertas maupun produk turunan selulosa lainnya, Namun demikian,
pengolahan non-wood menjadi pulp dengan metode-metode tersebut belum begitu
tepat. Kebanyakan pulp non-wood diproses secara kimia menggunakan proses
kraft (sulfat). Proses ini memiliki kelemahan yaitu menimbulkan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan senyawa sulfur dan teknologi pemucatan pulp yang
bebas klorin membutuhkan biaya besar.

Pembuatan pulp non-wood diharapkan dapat dilakukan dengan proses
relatif lebih murah, ramah lingkungan dan membutuhkan energi lebih sedikit.
Organosolv pulping merupakan metode pembuatan pulp dengan menggunakan
pelarut organik yang ramah lingkungan. Namun, proses ini masih belum bisa
diandalkan karena sulitnya recovery pelarut organik yang digunakan. Begitu juga
dengan proses Chemi-Thermo . Mechanical Pulping (CTMP) dan Thermo
Mechanical Pulping (TMP) yang membutuhkan energi cukup banyak. Pemrosesan
pulp inenggunakan larutan basa alkali (alkaline base pulping) merupakan metode
pembuatan pulp yang bebas sulfur dan dapat dilakukan dengan pasokan energi
lebih sedikit clibandingkan dengan CTMP dan TMP> seperti proses semi mekanis
yang dilakukan pada suhu didih normallarutan pemasak. '

,Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari kondisi operasi optimwn
yang menghasilkan yield tinggi dan kadar lignin rendah.

2. Metodelogi
Bahan baku pulp yang digunakan pada penelitian ini adalah Tandan

Kosong Sawit (TKS). Sebelum digunakan, TKS dibersihkan terlebih dahulu.
Kemudian, dikeringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar aimya.
TKS yang telah dikeringkan disimpan {taIam bungkusan plastik yang'ditutup rapat

.untuk sterilisasi bahan baku agar tidak tercampur dengan bahan kimia lainnya dan
menghindari terjadinya pembentukan jamur. Larutan pemasak yang digunakan
yaitu larutan sodium hidroksida (NaOH). Skema pembuatan pulp dapat dilihat
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Skema Percobaan Pembuatan Pulp. '

Rangkaian percobaan dilakukan dengan disain percobaan CCD untuk.
melihat pengaruh linier, kuadratik dan interaksi tiga faktor yang berpengaruh
terhadap kualitas pulp TKS (yield dan kadar lignin) pada tiga tingkatan berbeda.
Kondisi operasi yang dipelajari adalah konsentrasi NitOH 16, 18 dan 20%, nisbah
padatan terhadap cairan 1/8, 1110 dan 1112, dan waktu pemasakan 30, 45 dan 60
riieriit.

Metode response surface dengan model tempuhan percobaan CCD
digunakan untuk mengevaluasi data hasil percobaan. Data hasil percobaan, yaitu
yield dan kadar lignin pulp dimodelkan ke bentuk persamaan empiris orde dua.
Kasus multi-optimisasi diselesaikan menggunakan program minitab 15.1.1 trial
version.

3. Hasil Dan Pembahasan
Data, hasil percobaan pembuatan pulp berupa yield dan kadar lignin pulp""

ditampilkan dalam Tabel 1. Yield pulp yang dihasilkan berkisar 30,8 - 51,22%
dan kadar lignin pulp 6,01 - 23,47%. Untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor
konseritrasi NaOH (A), nisbah padatan terhadap cairan (B) serta waktu pemasakan
(C) pada yield pulp (Y/) dan kadar lignin (Y2), tingkatan faktor dibuat dalam kode
(-1,0, 1), dengan a = 1,682 [Montgomery 1991]. '
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a e . asi perco aan pa vanasi on lSljl_foses 0 e ua
Natural Variables Coded Variables Yield LigniRun NaOH t

(%) SIL (menit) A B C (%) (%)

1 16 0,125 30 -1 -1 -1 35,37 21,5
2 16 0,125 60 -1 -1 I 35,64 22,3
3 16 0,083 30 -1 1 -1 42,16 11,C
4 16 0,083 60 -1 1 I 46,74 7,4
5 20 0,125 30 1 -1 -1 36,08 19,<:
6 20 0,125 60 1 -1 1 32,37 23,4
7 20 0,083 30 1 1 -1 51,22 11,2
8 20 0,083 60 1 1 1 33,73 21,4
9 14,64 0,1 45 -1,682 0 0 38,57 13,4
10 21,36 0,1 45 1,682 0 0 40,58 10,3
11 18 . 0,15069 45 0 -1,682 0 47,65 6,C
"12 18 0,07483 45 0 1,682 0 39,68 8,4
13 18 0,1 19,77 0 0 -1,6~2 35,32 16,0
14 18 0,1 ' 70,23 0 0 1,682 47,42 13,2
15 18 0,1 45 0 0 .0 30,80 21,2
16 18 0,1 45 0 0 0 32,90 17,3
17 18 0,1 45 0 0 0 34,55 12,5
18 18 0,1 45 0 0 0 32,81 8,6
19 18 0,1 45 0 0 0 35,21 21,7
20 18 0,1 45 0 0 0 39,64 18,0

T b 11 H '1 b da .. k di rd d .

3.1 Yield Pulp

. Secara umum yield pulp cenderung menurun seiring bertambahnya nisbal
padatan-cairan dati waktu pemasakan. Pengaruh nisbah padatan-cairan terhadaj
yield pulp pada konsentrasi NaOH tetap, yaitu 18% diperlihatkan daIam Gamba
2. Yield tertinggi, yaitu 52% dihasilkan pada kondisi nisbah padatan-cairan 1/12
konsentrasi NaOH 20% dan waktu pemasakan 30 menit. Sedangkan yiel.
terendah (31%) dihasilkan pada kondisi proses nisbah padatan terhadap cairai
1110, konsentrasi NaOH 18% dan waktu pemasakan 4S menit. '

Peningkatan: konsentrasi NaOH dari 16 hingga 20% tidak memberikai
pengaruh yang berarti terhadap yield pulp. Namun, peoingkatan nisbah padatai
terhadap cairan dan waktu pemasakan memberikan pengaruh yang signifikai
terhadap yield pulp. Peningkatan nisbah padatan-cairan menyebabkai
bertambahnya kadar air dalam cairan pemasak sehingga mendorong terjadiny.
hidrolisis polisakarida, baik terhadap hemiselulosa maupun selulosa. Kemudiar:
bertambahnya waktu pemasakan menyebabkan semakin banyaknya lignin dar
polisakarida yang terdegradasi dan menyebabkan yield pulp terns menurun.
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G~mbar 2. Pengaruh nisbah padatan-cairan (B) dan waktu pemasakanfC) pada
konsentrasi NaOH 18% terhadap yield pulp

3.2 Lignin Pulp

Lignin pulp cenderung menurun seiring bertambahnya konsentrasi NaOH
dan waktu pemasakan pada nisbah padatan-cairan .tetap, yaitu III 0 diperlihatkan
pada Gambar 3. Lignin terendah, yaitu 6% dihasilkan pada kondisi nisbah

. padatan-cairan 1/6,636, konsentrasi NaOH 18% dan waktu pemasakan 45 rnenit,
Sedangkan lignin terbesar, yaitu 23,47% dihasilkan pada kondisi proses nisbah
padatan terhadap cairan 118; "konsentrasi NaOH 20% dan waktu pemasakan 60
menit.

Peningkatan nisbah padatan terhadap cairan dati 118 hingga 1112 tidak
memberikan pengaruh yang berarti terhadap lignin pulp. N~~ peningkatan
konsentrasi NaOH dan waktu pemasak:an memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap lignin pulp. Bertambahnya konsentrasi NaOH memperbesar jumlah
lignin yang berhasil disisihkan dari biomassa (derajat delignifikasi). Berkurangnya
kadar lignin pulp disebabkan terjadinya pemutusan ikatan q-aril eter dalam
makromolekul lignin oleh ion hidrogen un dan NaOH sehingga lignin yang

- lepas dari makromolekul lignoselulosa larut dalam larutan pemasak. S~gkan,
waktu pemasakan cenderung menurunkan lignin pulp sehingga akan membuat
NaOH bereaksi lebih cepat dengan lignin karena semakin banyak pemutusan
ikatan lignin maka akan memperbesar jumlah lignin tersisihkan,
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Gambar 3. Pengaruh konsentrasi NaOH (A) dan waktu pemasakan (C) terhadap
kadar Iignin pulp pada nisbah padatan- cairan 1110 .

3.3 Optimasi Yield dan Kadar Lignin Pulp
Berdasarkan hasil percobaan didapatkan persamaan model orde dua dalam

bentuk variabel kode. Persamaan yang dibentuk menggambarkan hubungan antara
yield pulp (Y) sebagai fungsi konsentrasi NaOH (A), nisbah padatan terhadap
cairan (S) dan waktu pemasakan (C). Model orde dua yang dibentuk dapat
digunakan untuk memperkirakan respon dengan koefisien determinasi, R2 =
0;4347 pada tingkat signifikansi 95%. Nisbah padatan terhadap ..cairan (S) dan
waktu pemasakan (C) merupakan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap
yield pulp, sebaliknya konsentrasi NaOH (A) temyata tidak: memberikan pengaruh
yang signifikan, Faktor kuadratik konsentrasi NaOH (A2),. kuadratik nisbah
padatan terhadap cairan (S2) dan kuadratik waktu pemasakan (C2) temyata
rnemberikan pengaruh yang negatif terhadap respon yield pulp. Sedangkan
interaksi faktor-faktor memberikan pengaruh yang negatif terhadap respon yield
pulp. Model orde dua yang dibentuk, setelah mengeliminasi faktor-faktor yang
tidak berpengaruh pada tingkat signifikasi 95% dengan uji-t, disaiikan dalam
persamaan 1 dan 2.

Dalam pembuatan pulp diinginkan produk pulp dengan yield yang tinggi
dan kadar lignin yang rendah. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan optimasi
agar didapatkan kondisi proses yang terbaik yang menghasilkan pulp optimum,
Pada Gambar 4 dapat.dilihat optimasi pembuatan pulp semi mekanis dari TKS.
Pada penelitian ini didapatkan pulp optimum yaitu yield 38% dan kadar lignin
14% dicapai pada kondisi operasi konsentrasi NaOH 18%, nisbah padatan
terhadap cairan 118,0765 dan waktu pernasakan 28,456 menit,
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YI = 0,3441-,0,0022 A + 0,0153 B + 0,0029 C + 0,0126 A2+ 0,0211 B2

4- 0,0189 ~ - 0,0017 AB - 0,0325 AC - 0,0118 BC (I)

Y2 = 0,1631'+ 0,0059 A - 0,0232 B + 0,0047 C - 0,0033 A2 - 0,01961 82
, .

+ 0,0065 C2 + 0,01871 AB + 0,021 AC + 0,0024 BC (2)

dengan, YI

Y2
A
B

C

= Yield Pulp
= Lignin Pulp
= Konsentrasi NaOH
=Nisbah padatan terhadap cairan

=Waktu pemasakan
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Gambar 4. Optimisasi RSM-CCD pembuatan pulp semi mekanis dari tandan
kosong sawit.

4. KESIMPULAN
Hasil analisis Response Surface Method- Central Composite Design (RSMrCCD)
memperlihatkan bahwa nisbah padatan terhadap cairan memiliki pengaruh yang
paling dominan terhadap kualitas pulp, diikuti dengan waktu pemasakan dan
konsentrasi NaOH. Kualitas pulp optimum, yaitu yield 38% dan kadar lignin 14%
dicapai pada kondisi operasi konsentrasi NaOH 18%, nisbah padatan terhadap
cairan 118,0765 dan waktu pemasakan 28As6 menit.
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