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Abstrak 
Telah dilakukan percobaan pendahuluan penggunaan sodium lignosulfonat (SLS) pada 
pembuatan beton mortar. SLS yang dipakai diperoleh dari proses pemasakkan langsung 
biomassa serbuk gergaji menggunakan pelarut sodium bisulfit. Dalam reaktor batch serbuk 
gergaji dicampur dengan larutan sodium bisulfit (pH 4,5) dengan rasio berat serbuk : pelarut 
adalah 1:15. Selanjutnya reaktor ditutup rapat dan dipanaskan secara perlahan sampai 
mencapai suhu 1600C selama 3 jam, kemudian dipertahankan selama 2 jam, selanjutnya 
pemanas dimatikan. Serbuk SLS yang diperoleh setelah melewati proses pemisahan,  
digunakan secara langsung pada adonan semen-pasir-air. Dari uji kuat tekan diketahui 
bahwa secara umum beton yang diberi sodium lignosulfonat memiliki kuat tekan yang relatif 
lebih baik dari beton tanpa penambahan SLS. Namun demikian tidak terlihat nyata pengaruh 
variasi konsentrasi SLS dan faktor air-semen (FAS) terhadap kuat tekan beton. Kenaikan kuat 
tekan beton tertinggi diperoleh dari pengujian sampel beton 0,5% SLS dan FAS 0,5 yaitu 
kenaikan 66,165 %. 

 
Kata kunci: Beton mortar, kuat tekan, serbuk gergaji, sodium lignosulfonat 

 
 
1.  Pendahuluan 

Serbuk gergaji merupakan limbah industri penggergajian kayu. Jumlah ketersediaan 
serbuk gergaji sangat besar seperti terlihat pada Tabel 1, namun tidak semua serbuk gergaji yang 
ada telah termanfaatkan, sehingga bila tidak ditangani dengan baik maka dapat menjadi masalah 
lingkungan  yang serius. 

 
  
   Tabel 1.  Produksi kayu gergajian dan perkiraan jumlah limbah 

Tahun Produksi Kayu 
Gergajian (m3) 

Serbuk Gergajian 
(m3) 

Sebetan 
(m3) 

Potongan 
Ujung (m3) 

Limbah 
Lain (m3) 

2002 623.495 46.762 77.936 31.174 311.747 
2003 762.604 57.195 95.325 38.130 381.302 
2004 432.967 32.472 54.120 21.648 216.483 
2005 1.471.614 11.0371 18.3951 73.580 735.807 
2006 679.247 50.943 84.905 33.962 339.623 

    Sumber: Departemen Kehutanan (2006) 
 
 

Selain selulosa dan hemiselulosa, secara umum biomassa juga mengandung lignin dalam 
jumlah sekitar 15-30% berat kering bahan (Susanto, 1998). Menurut Gargulak (2001), senyawa 
turunan lignin dalam bentuk garam lignosulfonat yang diperoleh dari  proses pengolahan produk 
samping pabrik pulp sulfit dapat dipergunakan sebagai dispersan dan water reducing admixture 
pada pembuatan beton. Senyawa ini memiliki nilai jual yang tinggi. 

Salah satu alternatif pemanfaatan serbuk gergaji menjadi produk dengan nilai jual yang 
tinggi adalah menjadikannya sebagai bahan baku pembuatan sodium lignosulfonat (SLS). 
Penelitian ini mencoba mensintesa SLS dari proses pemasakkan langsung serbuk gergaji 
menggunakan pelarut sodium bi-sulfit dan kemudian menggunakannya sebagai aditiv pada 
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pembuatan beton. Fokus yang ditinjau adalah pengaruh penambahan langsung SLS pada adonan 
semen-pasir-air terhadap tingkat kekuatan tekan beton yang dihasilkan.  

 
2. Tinjauan Pustaka 
 Proses pulping sulfit merupakan salah satu cara untuk memecah dan melepaskan lignin 
alam (delignifikasi) dari serat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Pada dasarnya tipe reaksi 
yang berperan dalam delignifikasi pada proses tersebut adalah reaksi hidrolisis oleh H+ dan 
sulfonasi oleh HSO3

-  (Gambar 1). Reaksi hidrolisis memecah ikatan-ikatan eter antara unit-unit 
fenil propana menghasilkan gugus-gugus hidroksil fenol bebas, sedangkan reaksi sulfonasi 
menghasilkan gugus-gugus asam sulfonat hidrofil dalam polimer lignin hidrofob. Kedua reaksi ini 
menaikkan hidrofilitas lignin sehingga lebih mudah larut.    
  

 
 

Gambar 1. Reaksi antara lignin dengan cairan pensulfonat yang mengandung bahan  pereaksi aktif 
H+ (hidrolisa) dan HSO3

- (sulfonasi) 
 
 
Bahan perekasi aktif HSO3

- dan H+ berada dalam kesetimbangan dengan H2SO3, HSO3
2- 

dan SO2 terlarut. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari proses penyiapan larutan pemasak yang 
diawali dengan pembakaran belerang menjadi gas SO2 dan menyerapnya dengan air dan basa pada 
kolom absorbsi gas-cair ber-packing. Sejumlah basa dalam bentuk NaOH  dibutuhkan untuk  
menetralkan dan mengikat asam-asam lignosulfonat dan produk-produk degradasi asam dan 
senyawa lain yang terbentuk dalam reaksi-reaksi samping. Pengikatan ini dimaksudkan juga untuk 
menghambat reaksi kondensasi yang dapat menyebabkan lignin kembali bergabung dengan 
struktur selulosa. Pengikatan asam-asam lignosulfonat oleh basa magnesium menghasilkan 
senyawa sodium lignosulfonat yang memiliki karakter polidispersi akibat terdapatnya gugus 
hidrofilik dan lipofilik dalam satu molekul yang sama. Jumlahnya sekitar 60-70% berat kering 
lindi hasil (Fengel, 1995). 

Selain melalui proses pulping sulfit tersebut di atas, senyawa sodium lignosuosulfonat  
dapat pula diperoleh dari proses pemasakkan langsung biomassa menggunakan pelarut sodium 
bisulfit. Amri (2007) melaporkan bahwa senyawa sodium lignosullfonat dapat disintesis dari 
pemasakkan langsung biomassa tandan kosong sawit menggunakan pelarut sodium bisulfit. 
Pemasakan dilakukan dalam reaktor bertekanan sistim batch. Kondisi operasi pemasakan optimum 
adalah pada suhu 160oC, pH 4,5 dan rasio berat padat-cair 1:15. Pemasakan dilakukan selama total 
waktu 5 jam dimana selama tiga jam pertama suhu pemanasan dinaikkan secara perlahan sampai 
mencapai suhu 1600C dan pemanasan suhu konstan selama 2 jam, kemudian pemanas dimatikan. 
Selanjutnya dilakukan proses pemisahan dan pemurnian SLS. SLS yang dihasilkan memiliki sifat 
yang relatif sama dengan SLS komersial, meskipun  dengan tingkat kemurnian yang lebih rendah. 

Dalam aplikasinya sebagai bahan  pengikat (binder agent), lignosulfonat dapat dipakai 
sebagai bahan aditiv pengikat  dan penguat campuran beton. Bila ditambahkan pada campuran 
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semen dan pasir pembentuk beton, senyawa ini akan terserap pada permukaan mineral/partikel dan 
memberikan tambahan kekuatan ikat antar partikel akibat sifat adhesi dan dispersinya, serta 
menghambat difusi air dalam material akibat sifat hidrofobnya. Dengan demikian dapat dihasilkan 
beton yang lebih kuat dan relatif tidak tembus air, yang dapat dipakai sebagai bahan konstruksi 
untuk tujuan-tujuan khusus Gargulak (2001). 

Beton adalah material utama yang digunakan dalam pembuatan bangunan yang merupakan 
bahan campuran dari semen, pasir dan air. Biasanya pada pembuatan beton perbandingan 
semen:pasir:air umumnya adalah 1 : 4 : 0,6. Selain itu, untuk tujuan tertentu, pada proses 
pencetakan terkadang dicampur dengan bahan aditiv agar dapat menambah sifat yang dimilikinya. 
Contohnya diberi batangan baja, strimin besi, ceramic ball, stereofoam ataupun bahan-bahan 
lainnya.  

 
3. Metode Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas bahan untuk pemasakan 
SLS dan bahan untuk pencetakan beton. Bahan yang digunakan untuk pemasakan SLS terdiri dari: 
serbuk gergaji kayu kulim, sodium bisulfit (NaHSO3), aquades, etil asetat dan NaOH. Sedangkan 
bahan yang dipakai untuk pembuatan beton yaitu: semen, pasir, air dan serbuk SLS hasil 
pemasakan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas peralatan pemasakan SLS, 
peralatan pencetakan beton dan peralatan pengujian kuat tekan beton. Peralatan yang digunakan 
untuk pemasakan SLS yaitu: reaktor batch, pemanas, beaker glass, corong pisah, pompa vakum 
dan kelengkapannya, corong, klem dan statip dan kertas saring. Peralatan lain  yang digunakan 
untuk pencetakan beton yaitu wadah, sendok semen dan cetakan. Sedangkan alat untuk melakukan 
pengujian beton yaitu alat uji tekan ”Universal Testing Machine”. 

 
 

 
                            Gambar 2. ”Universal Testing Machine” type TN20 MO 
 

Proses pembuatan  SLS dilakukan dengan memasukkan serbuk gergaji dan larutan sodium 
bisulfit (pH 4,5) ke dalam reaktor dengaan perbandingan berat serbuk : berat pelarut sebesar 1:15. 
Selanjutnya reaktor ditutup rapat dan dipanaskan. Pemanasan dilakukan secara bertahap selama 3 
jam sampai mencapai suhu maksimum 1600C dan dipertahankan selama 2 jam, lalu pemanas 
dimatikan. Selama pemanasan dijaga jangan sampai terjadi kebocoran reaktor. Selanjutnya 
dilakukan pemisahan dan pemurnian produk SLS. 

Pencetakan beton mortar dilakukan dengan menggunakan bahan campuran semen, pasir, 
air dan bahan aditif tambahan. Pencetakan dilakukan dengan menggunakan cetakan yang terbuat 
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dari kayu yang dirangkai membentuk kotak-kotak dengan perbandingan komposisi antara semen, 
pasir dan air mula-mula yaitu 1 : 4 : 0,6. Karena penelitian ini bersifat pendahuluan, maka 
penambahan SLS tanpa menggunakan senyawa pendamping lain. Serbuk SLS hanya dilarutkan 
dalam air dan kemudian divariasikan konsentrasinya dan jumlah air (faktor-air-semen, FAS) dan 
dicampur dalam adonan. Beton cetak kemudian dikeringkan selama satu hari, setelah itu cetakan 
dibuka dan direndam dalam air selama 5 hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengerasannya 
seragam antara bagian luar dan bagian dalamnya serta mencegah panas hidrasi yang berlebihan 
(Nutong. C, 2001). Setelah 5 hari, beton dikeringkan diudara terbuka selama 2 hari. 
Selanjutnyabeton siap untuk diuji dengan alat uji kekerasan yaitu ”Universal Testing Machine” 
type TN20 MO di Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNRI, 
sehingga diperoleh angka kuat tekan untuk masing-masing sampel tersebut. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan pengujian kuat tekan terhadap sampel mortar, maka diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
 
     Tabel 2. Penambahan SLS 0,5 % dari berat air yang digunakan 

Fraksi berat air  Kuat tekan (kg/cm2) No terhadap berat semen (FAS) Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 
1 0,6 21,480 23,190 22,335 
2 0,5 32,100 30,860 31,480 
3 0,4 26,890 25,230 26,060 

 
    Tabel 3. Penambahan SLS 0,3 % dari berat air yang digunakan 

Fraksi berat air  Kuat tekan (kg/cm2) No 
terhadap berat semen (FAS) Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

1 0,6 25,320 25,540 25,430 
2 0,5 24,820 23,240 24,030 
3 0,4 24,240 23,940 24,090 

 
     Tabel 4. Penambahan SLS 0,1 % dari berat air yang digunakan 

Fraksi berat air  Kuat tekan (kg/cm2) No 
terhadap berat semen (FAS) Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

1 0,6 30,200 29,650 29.925 
2 0,5 20,520 19,070 19.795 
3 0,4 20,830 22,070 21.48 

 
     Tabel 5. Tanpa penambahan SLS. 

Fraksi berat air  Kuat tekan (kg/cm2) No 
terhadap berat semen (FAS) Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

1 0,6 24,160 23,960 24.06 
2 0,5 18,270 19,620 18.945 
3 0,4 16,910 17,250 17,080 
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    Gambar 3. Pencetakan Beton                         Gambar 4. Pengujian Kuat Tekan Beton 
 
 

 
             Gambar 5. Grafik perbandingan kuat tekan rerata terhadap FAS  
                                  untuk tiap penambahan SLS. 

 
Dari Gambar 5 terlihat bahwa secara umum beton dengan penambahan SLS memiliki 

kekuatan tekan lebih baik dari beton tanpa penambahan SLS meskipun terlihat rata-rata tidak 
begitu besar kenaikannya. Terjadinya peningkatan kekuatan diperkirakan lebih disebabkan oleh 
keberadaan deposit air/air sisa (unreacted water) dalam struktur beton yang berkurang, sehingga 
jumlah pori yang terbentuk oleh unreacted water lebih sedikit. Disamping itu karena SLS bersifat 
sebagai dispersant yang merupakan jembatan antara komponen-komponen senyawa yang tidak 
dapat saling bersatu seperti debu-debu yang terikut, dll. Hal ini membuat struktur beton lebih 
kompak secara mikro. 

Tidak begitu besarnya kenaikan kekuatan tekan beton kemungkinan karena kemurnian 
SLS yang dihasilkan relatif masih rendah. Disamping itu metode dalam penggunaan SLS pada 
penelitian ini masih bersifat praktis dan belum standar. Hal ini memang telah disadari sejak dari 
awal, karena tujuan dari penelitian ini memang hanya untuk melihat pengaruh penambahan SLS 
secara langsung tanpa penambahan adititiv atau perlakuan lain pada pembuatan beton.  

Dari gambar terlihat bahwa pengaruh konsentrasi SLS dan variasi FAS tidak terlihat cukup 
nyata. Meskipun demikian terlihat bahwa kondisi optimal diperoleh pada penelilitian ini yaitu pada 
FAS 0,5 dengan konsentrasi SLS 0,5% dimana kuat tekan yang diperoleh 31.480 kg/ cm2 yang 
jauh di atas kuat tekan campuran beton tanpa penambahan SLS yang hanya sebesar 18.945 kg/ 
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cm2. Kondisi ini dinyatakan sebagai kondisi optimal karena disamping penggunaan air dan SLS 
yang relatif sedikit, juga karena kuat tekan yang dihasilkan cukup signifikan dari kuat tekan 
campuran beton tanpa penambahan SLS (kenaikan 66,165 %). 
  
5. Kesimpulan dan Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
serbuk gergaji dapat dimanfaatkan menjadi sodium lignosulfonat (SLS) untuk meningkatkan 
kekuatan beton. Pengaruh konsentrasi SLS dan variasi FAS tidak terlihat cukup nyata. Meskipun 
demikian terlihat bahwa kondisi optimal diperoleh pada penelilitian ini yaitu pada FAS 0,5 dengan 
konsentrasi SLS 0,5% dimana kuat tekan yang diperoleh 31.480 kg/ cm2.  

Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah perlu ditingkatkan kemurnian SLS dan 
perlu pengujian aplikasi SLS pada proses pembuatan beton mengunakan prosedur dan standar 
baku. 
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