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ABSTRAK

Ampas tebu merupakan biomassa berlignOselulQ.\s yang betum dimanfaatkan
secara optimal, dan sangat berpotensi untuk dimanfttatkan menjadi bahan baku
pulp. Proses acetosolv merupakan salah satu proses pembuatan pulp alternatif
yang dapat memanfaatkan seluruh komponen utama biomass a dan ramah
lingkungan. Penelitian ini mempelajari pengaruh konsentrasi katalis HCI (0,1, 0,15.,
dan O,2%-berat), dan waktu pemasakan (1, 2 , dan 3 jam) dalam pelarut asam
asetat 80%-berat dan nisbah cairan terhadap padatan 20/1, terhadap kualitas
pulp yang dihasilkan, baik yield maupun kadar lignin dan selulosa pulp.
Percobaan dilakukan dalam reaktor bacth dengan suhu pemasakan pada titik
didih normal cairan pemasak. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa pulp dari
ampas tebu dapat dibuat dengan proses acetosolv, dengan yield 39,58 - 43,54%,
kadar lignin pulp 11,72 - 22,21% dan Kadar selulosa pulp 77,79 - 88,28%, yang
bervariasi menu rut kondisi operasi. Peningkatan konsentrasi katalis dan waktu
pemasakan dapat menurunkan Kadar lignin dalam pulp, namun waktu
pemasakan yang terlalu lama dan konsetrasi katalis yang tinggi menyebabkan
selulosa terdegradasi. Kondisi terbaik yang dapat menghasilkan pulp dengan
Kadar selulosa tinggi dan lignin rendah adalah pada lama pemasakan 2 jam dan
konsentrasi katalis HCI 0,2%-berat, yang menghasilkan pulp dengan yield 40,51%,
kadar lignin 11,72% dan kadar selulosa 88,28%.

Kata kunci: ampas tebu, paggase, non-wood pulping, acetosolv, seluloso, lignin

PENDAHUWAN
Ampas tebu (bagasse) merupakan limbah padat industri gula '.dan

merupakan salah satu biomassa dengan komponen utama penyusun terdirl'dari
selulosa, hemiselulosa dan lignin. Pada inciustri gula untuk menghasilkan suatu
produk olahan hanya 5% tebu yang dapat diubah menjadi gula, sedangkan
sisanya berupa ampas 90%, tetes 5% (molasses) dan air 5%. Setiap hektar
tanaman tebu diperkirakan menghasilkan 100 ton ampas tebu per tahunnya
[Fauzi, 2005]. Selama ini olimbah ampas tebu digunakan oleh pabrik gula hanya
terbatas sebagai bahan bakar boiler yang digunakan untuk proses produksi dan
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pembangkit listrik. Sebagaibahan berlignoselulosa sebenarnya ampas tebu dapat
diolah menjadi sumber bahan kimia yang diperlukan beberapa industri. Sehingga
pemanfaatan ampas tebu memiliki peJuanguntuk dikembangkan, karena ampas
tebu selalu tersedia pada industri gula, selain itu pengumpulannya juga relatif
lebih mudah dan murah.

Salah satu metode pengolahan biomassa adalah dengan fraksionasi atau
pemilahan biomassa menjadi konstituen utamanya yaitu, selulosa, hemiselulosa
dan lignin, dengan tanpa banyak merusaknya serta dapat digunakan sebagai
bahan baku pada berbagai industri seperti (Myerly dkk. 1981]. Pengolahan
biomassa dengan metode fraksionasi dilakukan dengan proses organosolv yaitu
proses yang menggunakan pelarut organik. Fraksionasi dilakukan berdasarkan
perbedaan sifat kimia-fisika dari komponen pembentuk biomassa, dan banyak
dikembangkan karena prosesnya relatif lebih ramah lingkungan dan sangat coeok
untuk proses produksi pada skala kecll dan menengah. Salahsatu pelarut organik
yang banyak diminati adalah asam asetat (acetosolv process). Keunggulan utama
proses acetosolv adalah kemudahan operas], dapat dilakukan pada suhu rendah,
tekanan rendah maupun tinggi. Harga asam asetat juga relatif murah dibanding
pelarut organik lainnya. Selain itu proses acetosolv juga dapat diselenggarakan
dengan ataupun tanpa katalis [Sarkanen 1990, Shukry dick. 1992, Zulfansyah dkk.
2002].

Penggunaan asam asetat sebagai media frakslonasl biomassa telah
dipelajari dan dicobakan oleh beberapa peneliti dengan berbagai jenis biomassa,
rnulai dari ampas tebu, jerami gandum, sisa ketaman kayu, serbuk kayu, sampai
Iimbah pabrik CPO (tandan kosong) [Shukry dkk. 1992, Pan and Sano 1999,
Zulfansyah dkk. 2000]. Hasll-hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses
acetosotv terjadi proses delignifikasi (penyisihan lignin) dan hidrolisis pollsakarida
(hidrolisis terhadap selulosa dan hemiselulosa), yang menghasilkan pulp yang
dapat digunakan sebagai bahan baku kertas, maupun produk turunan selulosa
lainnya. Shukry dkk. [1992] telah melakukan kajian pembuatan pulp ampas tebu
dengan penggunaan asam asetat sebagai cairan pemasak dan katalis H2S04• Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa ampas tebu dapat dijadikan sebagai
bahan baku pembuatan pulp. Kondisi optimum dihasilkan pada waktu
pemasakan 2 jam, konsentrasi katalis 0,5% dan nisbah cairan terhadap padatan
7/1, memberikan yield pulp 42%.

Selain H2S04 katalis yang sering digunakan yaitu asam klorida (HCI), dan
Jahan dkk, [20061 membuktikan bahwa penggunaan HCI sebagai katalis pada
pembuatan pulp jerami dengan pelarut organik asam asetat, memberikan hasll .
yang lebih baik dibandingkan dengan katalis H2S04• Salah satu tujuan utama I

process acetosolv adalah memperoleh pulp, untuk itu diperlukan deJignifikasi
yang maksimal dan hidrolisis selulosa minimal. Sehingga diperoleh pulp dengan
kadar selulosa yang tinggi dan kadar lignin dan hemiselulosa yang rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh variasi konsentrasi
katalis (HCI)dan waktu pemasakan dalam proses pembuatan pulp ampas tebu
dengan proses acetosolv. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan
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pemanfaatan ampas tebu yang dapat memberikan nilai tambah tinggi dan
penerapan proses yang relatif lebih ramah lingkungan.

BAHAN DAN METODE
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tebu yang

berasal dari limbah pedagang minuman di sekitar kota Pekanbaru. Sebelum
digunakankan, ampas teDu dibersihkan, dirajang dengan ukuran 3 - 5 em dan
dikeringkan di bawah sinar matahari. Percobaan pembuatan pulp dilakukan
dalam reaktor bocth bervolume 2 liter, yang dilengkapidengan pemanas listrik
sebagai pemasok energi dan kondensor refluks untuk menjaga volume cairan
dalam reaktor tetap. Pelaksanaan pemasakan (pulping) dilakukan menurut
metode yang dikembangkan Parajo dkk {1993], Pan dan Sano {19991, skema
percobaan dapat dilihat pada Gambar 1. Tahap percobaan meliputi pulping,
penyaringan, pencucian padatan, pengeringan dan analisa kualitas pulp.

Media asam asetat yang digunakan dalam pembuatan pulp ampas tebu
adalah campuran asam asetat 80%-berat, air dan Hel sebagai katalis dengan
variasi konsentrasi (0,1, 0,15 dan 0,2%). Bahan baku ampas tebu diproses .
dengan variasi waktu pulping (1, 2 dan 3 jam) dengan perbandingan cairan
pemasak terhadap bahan baku ampas tebu 14/1.

AmpasTebu

Asam.
AIIctat+

Air

Aaam Aactat+ Air +HCI

Sila

Padatall
(Pulp)

Gambar 1. Skemapembuatan pulp dari afllpas tebu dengan proses acetosqlv

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil percobaan pembuatan pulp ampas tebu dengan proses acetosolv

memberikan yield pulp, kadar selulosa dan lignin pulp yang bervariasi menurut
kondisi percobaan yang. Setiap variasi kondisi percobaan, pemasakan pulp
dilakukan dua kali, dan menghasllkan data rata-rata yield, kadar selulosa dan
lignin pulp disajikan dalam Tabel 1. Secara umum, pulp yang dihasilkan dari
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ampas tebu pada penelitian ini memiliki warna cerah, bersih, bersifat kuat dan
kaku. Jika dllihat dari tekstur yang dihasilkan, pulp ampas tebu yang dihasilkan
menunjukkan kesamaan pada hasil yang diperoleh Shukry dkk. [1992] yaitu
bersifat kuat dan kaku,

'.

KOMPOSISI BAHAN BAKU
Hasil analisis komposisi kimia ampas tebu adalah kadar selulosa dan lignin

masing-masing 40 dan 24%, serta hemiselulosa dan sedikit ekstraktif. Kadar
selulosa dan lignin ampas tebu ini relatif berimbang dengan komposisi kimia
yang diuji oleh Shukrv dkk. [1992]. Jika dibandingkan dengan biomassa bukan
kayu lainnya, seperti jerami dan tandan kosong [Zulfansyah 2000J, kadar lignin
ampas tebu ini relatif lebih banyak, tetapi kadar selulosanyacukup berimbang.

YIELD PULP
Yield pulp yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 39,58 - 43,54%.

Yield pulp tertinggi diperoleh dari kondisi proses konsentrasi Hel O,l%-berat dan
waktu pemasakan 2 jam, sedangkan yield pulp terendah pada konsentrasi Hel
O,2%-beratdengan waktu pemasakan 3 jam. Yield pulp ampas tebu ini tidak jauh
berbeda dengan hasil peneliti sebelumnya, seperti Shukry dkk. [1992J, dengan
menggunakan bahan baku dan metode yang sama tetapi dengan katalis yang
berbeda. Standart pulp non-wood untuk dijadikan bahan baku adalah pulp
dengan yieid berkisar antara 40 - 65%.Jika dilihat dan yield pulp yang dihasilkan,
maka pulp ampas tebu yang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
baku alternatif untuk industri pulp.

Pengaruh konsentrasi katalis dan lamanya waktu pemasakan terhadap
yield pulp diperlihatkan pada Garnbar 2. Konsentrasi katalis memberikan
pengaruh yang bervariasi terhadap yield pulp ampas tebu. Katalis berfungsi
untuk mempercepat proses delignifikasi. Yield pulp hanya turun sedikit pada
waktu pemasakan 1 jam, dengan kenaikan konsentrasi katalis Hel dan 0,1 ke
O,15%-berat, dan naik kernbali pada konsentrasi 0,2%. Begitu juga pada waktu
pemasakan 2 jam, terjadi pola penuruan dan kenaikan yield pulp yang hampir
sarna (Gambar 2). Namun pada pemasakan 3 jam peningkatan konsentrasi katalls
Hel cenderung meningkatkan yield pulp. Kecenderungan seperti ini juga dijumpai
oleh Jahan dkk. [2006]. Penurunan yield pulp ini disebabkan peningkatan laju
delignifikasi dan degradasi polisakarida [Sarkanen 1990]. Peningkatan
konsentrasi katalis dalam media asam asetat menyebabkan jumlah ion H+yang'
dapat bereaksi dengan lignin bertambah. Namun jumlah ion H" yang lebih besar
dapat memicu kondensasi lignin yang telah larut, dan dapat meningkatkan yield
pulp.

Variasi waktu pemasakan memberikan pengaruh yang tidak seragam
terhadap yield pulp. Penurunan yield pulp terjadi pada peningkatan waktu .
pemasakan dari 1 ke 2 jam dengan konsentrasi katalis 0,15 dan O,2Yo-berat.Pada
konsentrasi O,lS%-berat penurunan yield pulp diduga disebabkan oleh degradasi
selulosa, sedangkan pada konsentrasi katalis Hel O,2Yo-beratpenurunan yield
pulp disebabkan oleh peningkatan laju delignifikasi. Kemudian yield pulp kernbali
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meningkat pada waktu pemasakan 3 jam dan konsentrasi 0,15%-berat, yang
disebabkan oleh laju repoJimerisasi yang lebih besar dibandingkan dengan laju
delignifikasi. Namun untuk katalls Hel 0,2%-berat terjadi penurunan yield pulp,
yang dikarenakan masih terjadinya delignifikasi dan degradasi polisakarida.
Pengaruh seperti ini juga dijumpai oleh Sano dan Pan [1999] dan Jahan dkk.
[2006].

Tabell. Hasil Percobaan pembutan pulp ampas tebu dengan proses acetosolv
Variabel Proses,

Kadar Kadar
No KODssentrasi Waktn Yield Lignin Selulosa

KatatisHCI pemasakan (%) (%) (%)
(%-berat) (jam)

1 0.1 I
42.6 14.9 85.1

2 0.1 1
3 0.15 I

41.74 12.63 87.37
4 0.15 1

5 0.2 1
41.96 15.33 84.67

6 0.2 1

7 0.1 2
43.54 12.66 87.34

8 0.1 2
9 0.15 2

,,
39.6 14.34 85.66

10 0.15 2
11 0.2 2

40.51 11.72 88.28
12 0.2 2
13 0.1 3

40.92 22.21 77.79
14 0.1 3
IS 0.15 3

40.31 17.16 82.84
16 . 0.15 3
17 0.2 3

39.58 13.25 86.75
18 0.2 3
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Gambar 2. Pengaruhvariabel proses terhadap yield pulp ampas tebu
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KADAR LIGNIN
Kadar lignin pulp yang dihasilkan dari ampas tebu dengan proses acetosolv

berkisar antara 11,72 - 22,21%. Kadar lignin pulp terendah diperoleh pada
kondisi konsentrasi katalis O,2%-berat dan waktu pemasakan 2 jam, sedangkan
kadar lignin tertinggi diperoleh pada kondisi konsentrasi katalis O,l%-berat dan
waktu pemasakan 2 jam. Variasi waktu pemasakan dan konsentrasi katalis Hel
memberikan pengaruh yang signmkan terhadap kadar lignin pulp. Pengaruh
konsentrasi Hel dan waktu pemasakan terhadap kadar lignin pulp diapat dilihat
Gambar3.

Peningkatan konsentrasl . katalis dari 0,1 ke O,15%-berat cenderung
menurunkan kadar lignin untuk kondisi operasi waktu pemasakan 1 dan 3 jam.
Namun pada konsentrasi katalis O,2%-berat pada waktu pemasakan 1 jam lignin
kembali naik, sedangkan untuk waktu pemasakan 3 jam dan konsentrasi katalis
O,2%-beratterjadi penurunan kadar lignin. Penurunan kadar lignin ini diakibatkan
karena terjadinya pemutusan ikatan lignin dalam makromolekul lignoselulosa
akibat banyaknya H+yang disumbangkan oleh katalis. Pengaruh seperti ini juga
dijumpai oleh Jahan, dkk (2006] dimana peningkatan konsentrasi katalis
cenderung menurunkan kadar lignin. Pada kondisi operasi waktu pemasakan 2
jam terjadi kenaikan perolehan lignin dari konsentrasi katalis 0,1 ke O,lS%-berat,
sedangkan untuk penambahan konsentrasi menjadi 2%-berat perolehan lignin
kembali turun.

Variasi waktu pemasakan menunjukkan pengaruh terhadap kadar lignin
dalam pulp. Kenaikanwaktu pemasakan dari 1 ke 2 jam untuk konsentrasi katalis
0,1 dan O,2%-beratcenderung menyebabkan turunnya kadar lignin dalam pulp.
Namun peroJehan lignin kembali naik pada penambahan waktu 3 jam.
Sedangkan untuk konsentrasi Hel O,15%-berat terjadi peningkatan kadar lignin
seiring dengan bertambahnya waktu pemasakan. Kadar lignin terbesar yaitu

.22,21% didapat dari kondisi operasi waktu pemasakan 3 jam dan konsentrasi Hel
O,l%·berat. Sedangkankadar lignin minimum yaitu 11,72% didapat pada kondisi
operasi waktu pemasakan 2 jam konsentrasi katalis O,2%-berat.
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Gambar 3. Pengaruhvariabel proses terhadap kadar lignin pulp ampas tebu

Seminar Nasional Sains & Teknolog! - III
Lembaga Penelitian - Universitas lampung, 18 - 19 Oktober 2010



PROSIDING III

Prosiding : Seminar Nasional Salns & Teknolog; - III
"Peran Strategis Salns & Teknologi dalam Mencapal Kemandirian Bangsa"

90 90

8S 8S

86 86-. -.
'te I
~84 -84.. I ~
-aS2 -aS2
1 ! 'I:i -+-1 'am ..

80 80__ Zjam
78

~,3jan "'_0,20%
76

0.1 0,15 O.:! :! 3

ken_en. kalalls(%b«at) wn.-mptma_aa (jam)

Gambar 4. Pengaruhvariabel proses terhadap kadar selulosa pulp ampas tebu

KADAR SELUlOSA PULP
Kadar selulosa pulp yang dihasilkan berkisar antara 77,79 - 88,28%. Kadar

selulosa tertinggi diperoleh pada kondisi proses konsentrasi katalis HCI 0,2%-
berat dan waktu pemasakan 2 jam, sedangkan pulp dengan kadar selulosa
mlnimum didapat pada kondisi pemasakan selama 3 jam dan konsentrasi katalis
HCI O,l%-berat. Pengaruh konsentrasi katalis dan waktu pemasakan terhadap
kadar selulosa diperlihatkan pada Gambar 4.

Konsentrasi katalis memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap
kadar selulosa pulp yang dihasilkan. Penggunaanasam asetat 80%-berat ternyata
dapat mempertahankan selulosa pulp terdegradasi dalam cairan pemasak.
Secara umum peningkatan konsentrasi katalis dapat menaikkan kadar selulosa.
Namun, pada waktu pemasakan 1 jam peningkatan konsentrasi katalis
menyebabkan turunnya kadar seJuiosa pulp. Karena dalam proses acetosolv
reaksi delignifikasi dan degradasi polisakarida terjadi secara serempak. Kemudian
untuk waktu pemasakan 2 jam penambahan katalis dari 0,1 menjadi 15%-berat
cenderung menurunkankadar selulosa pulp.

Kadar selulosa pulP. cenderung naik dengan meningkatnya waktu
pemasakan 1 menjadi 2 jam pada konsentrasi 0,1% yah 0,2 %-berat, namun pada
waktu pemasakan yang, lebih lama degradasi terhadap selulosa tidak dapat
dihindari. Sehingga waktu pemasakan yang lebih lama cenderung menurunkan
kadar selulosa pulp (2 jam menjadi 3 jam). Sedangkan untuk konsentrasi 0,15%-
berat, peningkatan waktu pemasakan dari 1 - 3 jam cenderung menurunkan
kadar selulosa pulp.

_'

KESIMPULAN
Penelitian pembuatan pulp ampas tebu dengan proses acetosolv

memberikan beberapa kesimpulan yakni, ampas tebu dapat dijadikan bahan
baku pulp dengan media asarn asetat 80%-berat dengan yield pulp 39,58 -
43,45%, lignin pulp 11,72 - 22,15%, dan kadar selulosa pulp 77,79 - 88,28%,
serta karakteristik pulp yang lebih bersifat keras dan kaku. Kondisi terbaik yang
menghasilkan pulp dengan kadar selulosa tinggi dan lignin rendah adalah pada
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lama pemasakan 2 jam, menggunakan katalls HCI 0,2%. Peningkatan waktu reaksi
dan konsentrasi katalis HCI dan waktu pemasakan y~mg lama tidak hanya mampu
mempercepat laju delignifikasi, tetapi juga mendorong terjadinya repolimerisasi
lignin yang telah larut dan degradasi polisakarida.
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