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RINGKASAN 

 
Pengembangan teknologi pada industri pulp dan kertas 

dalam menggunakan serat selulosa dari sumber bukan kayu 
(non-wood) meningkat cukup cepat. Indonesia memiliki banyak 
sumber serat alam bukan kayu salah satunya adalah pinang. 
Luas areal tanaman pinang di Indonesia pada tahun 2011 ditaksir 
mencapai 147.890 ha dengan produktivitas rata-rata 743 kg/ha 
(Balai Penelitian Tanaman Palma, 2012). Salah satu bagian 
pinang yaitu serat sabut pinang sering dibuang dan menjadi 
limbah. Padahal presentase serat sabut pada buah pinang cukup 
tinggi, setara dengan 60-80% dari total volume dan berat buah 
pinang dan memiliki kandungan selulosa tinggi mencapai 53,2%. 
Tingginya kandungan selulosa dan masih minimnya 
pemanfaatan serat sabut pinang, maka perlu adanya inovasi 
untuk memanfaatkan serat sabut pinang salah satunya dengan 
membuat menjadi kertas seni. Kertas seni adalah salah satu jenis 
kertas dengan penampilan estetik yang kaya akan nuansa alami 
dan unik. Pada pembuatan kertas seni juga dapat memanfaatkan 
serat sekunder dari limbah kertas bekas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh proporsi serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas terhadap kualitas fisik kertas seni dan 
menentukan proporsi yang paling sesuai untuk menghasilkan 
kertas seni terbaik. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok 
dengan satu faktor yaitu proporsi bahan (serat sabut pinang : 
kertas HVS bekas) dengan jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian eksperimental. Proporsi serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas dibedakan menjadi empat rasio perbandingan 
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yang berbeda-beda terdiri dari 20:80; 40:60; 60:40; dan 80;20. 
Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 ulangan sehingga terdapat 
16 satuan percobaan. Analisis data kualitas fisik kertas yang 
dilakukan meliputi gramatur, ketebalan dan ketahanan tarik. 
Pengolahan dan analisis untuk data yang berdistribusi normal 
dilakukan dengan uji signifikansi One Way Anova dan uji 
perbandingan berganda dengan uji Tukey, sedangkan untuk data 
yang tidak berdistribusi normal  dilakukan uji statistika non 
parametrik Kruskal Wallis dan uji perbandingan berganda dengan 
Mann Withney Test. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan 
dengan menggunakan metode Multiple Atribute. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi bahan dalam 
pembuatan kertas seni memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap gramatur dan ketebalan, sedangkan pada ketahanan 
tarik tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil uji 
perbandingan berganda pada variabel respon ketebalan pada 
proporsi 60:40, 20:80 dan 40:60 memiliki beda nyata dengan 
proporsi 80:20. Hasil uji perbandingan berganda pada variabel 
respon gramatur pada proporsi 60:40 memiliki beda nyata 
dengan proporsi 20:80. Perlakuan terbaik pada penelitian adalah 
perlakuan dengan proporsi serat sabut pinang 20% dan kertas 
HVS bekas 80% dengan nilai gramatur 340,2 g/m2, nilai 
ketebalan 0,825 mm, nilai ketahanan tarik 0,552 kN/m, derajat 
kecerahan 85,7 %, dan nilai kekakuan 66 mNm. 

 
Kata Kunci: Kertas HVS Bekas, Kertas Seni, Proporsi, Serat 
Sabut Pinang 
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SUMMARY 

 
The development of technology in pulp and paper industry 

in using of cellulose fiber from non-wood resources becomes 
rising rapidly. Indonesia has many sources of non wood natural 
fiber, one of them is betel nut. The area of betel nut tree 
plantations in Indonesia in 2011 was estimated at 147,890 ha with 
an average productivity 743 kg / ha (Indonesian Palmae Crops 
Research Center, 2012). One part of betel nut is betel nut fiber 
which is often thrown away and becomes waste. The percentage 
of betel nut fiber is quite high, equivalent to 60-80% of the total 
volume and weight of betel nut and it has a high cellulose content 
reaching 53.2%. Due to the high cellulose content and the lack of 
utilization of betel nut fiber, it is necessary to innovate uses betel 
nut fiber by making it into handmade paper. Handmade paper is 
one type of paper with an aesthetic appearance that is rich in 
natural nuances and unique. In making of handmade paper can 
also use secondary fibers from waste paper. This study aims to 
determine the effect of the proportion of betel nut fiber and HVS 
waste paper on the physical quality of handmade paper and 
determine the most suitable proportion to produce the best 
handmade paper. 

This study uses a randomized group design with one factor, 

it is proportion of material (betel nut fiber : HVS waste paper) with 

the type of research is experimental research. The proportion of 

betel nut fiber and HVS waste paper is divided into four different 

ratios consisting of 20:80; 40:60; 60:40; and 80;20. Each 

treatment repeated 4 times so that there were 16 experimental 

units. Analysis of the physical quality data of the handmade paper 

included grammage, thickness and tensile resistance. Processing 

and analysis for data that are normally distributed is done by One 
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Way Anova for significance test and multiple comparison test with 

Tukey test, while for data that are not normally distributed is used 

non-parametric statistical Kruskal Wallis tests and multiple 

comparison tests with Mann Withney Test. The selection of the 

best treatment is done by using the Multiple Attribute method. 

The results showed that the proportion of materials in the 

production of handmade paper had a significant effect on 

grammage and thickness, while the tensile resistance did not 

have a significant effect. Multiple comparison test results on 

thickness response variables in the proportions of 60:40, 20:80 

and 40:60 has a significant different with the proportion of 80:20. 

The results of multiple comparison tests on the grammage 

response variable at the proportion of 60:40 has a significat 

different with the proportion 20:80. The best treatment in the study 

was treatment with the proportion of 20% betel nut fiber and 80% 

HVS waste paper with a grammage 340.2 g/m2, thickness 0.825 

mm, tensile resistance 0.552 kN/m, brightness dergee 85,7%, 

and stiffness 66 mNm. 

 
Keywords: Betel Nut Fiber, Handmade Paper, HVS Waste, 
Paper, Proportion 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Pengembangan teknologi pada industri pulp dan kertas 

dalam menggunakan serat selulosa dari sumber bukan kayu 
(non-wood) meningkat cukup cepat. Serat bukan kayu 
menyumbang kegiatan industri pulp dan kertas yang lebih sehat 
dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan serat bukan kayu 
dapat menurunkan kebutuhan akan kayu, memiliki 
pertumbuhannya yang cepat, harganya yang lebih murah, dan 
dapat digunakan untuk membuat kertas tertentu (Jamil et al., 
2017). 

Indonesia memiliki banyak sumber serat alam bukan kayu 
salah satunya adalah pinang. Pinang adalah salah satu jenis 
palma yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini banyak 
terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. 
Luas areal tanaman pinang di Indonesia pada tahun 2011 ditaksir 
mencapai 147.890 ha dengan produktivitas rata-rata 743 kg/ha 
(Balai Penelitian Tanaman Palma, 2012). Menurut data Badan 
Pusat Statistik (BPS), produksi tanaman pinang di Indonesia 
pada tahun 2012-2015 mengalami peningkatan sebesar 12,14% 
dari 42 ribu ton menjadi 47,1 ribu ton. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa tanaman pinang memiliki potensi yang 
besar sebagai bahan baku industri dan komoditas ekspor.  

Salah satu bagian pinang yang sering dimanfaatkan yaitu 
buah pinang, namun selama ini pemanfaatan buah pinang masih 
pada bagian bijinya yang digunakan untuk obat tradisional, 
sedangkan bagian daging buah atau serat sabut pinang sering 
dibuang dan menjadi limbah. Padahal presentase serat sabut 
pada buah pinang cukup tinggi, setara dengan 60-80% dari total 
volume dan berat buah pinang. Selain presentasenya yang tinggi, 
serat sabut buah pinang (Areca catechu L.) termasuk bagian 
yang tinggi kandungan selulosa. Menurut Yusriah et al., (2012) 
serat sabut pinang mengandung selulosa 53,2%, hemiselulosa 
32,9%, lignin 7,2%, abu 1,0% dan material lain sekitar 4%. 
Dikarenakan tingginya kandungan selulosa dan masih minimnya 
pemanfaatan sabut pinang, maka perlu adanya inovasi untuk 
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memanfaatkan serat sabut pinang salah satunya dengan 
membuat menjadi kertas seni. 

Kertas seni adalah salah satu jenis kertas dengan 
penampilan estetik yang kaya akan nuansa alami dan unik. 
Kertas seni merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah 
pertanian yang pada umumnya merupakan serat bukan kayu 
namun memiliki kandungan selusosa yang cukup besar. 
Berbagai limbah hasil pertanian yang mengandung selulosa 
relatif besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan kertas seni antara lain batang pisang, jerami, ampas 
tebu, batang jagung, nipah dan daun nanas (Muraleedharan and 
Perumal, 2010). Penggunaan serat tanaman sebagai bahan baku 
kertas seni akan menghasilkan kertas dengan karakteristik yang 
unik dibanding kertas industri. Kertas seni diolah secara khusus 
dengan tangan (handmade) sehingga kertas seni identik dengan 
handmade paper, kertas yang ramah lingkungan serta secara 
visual memiliki tampilan atau karakter spesifik dari segi tekstur, 
warna, corak, maupun dimensinya (Mustopa, 2012). 

Menurut Andarini dkk. (2013), hasil kertas seni dapat 
dilanjutkan dengan membuat bahan seni lain seperti paper bag. 
Paper bag atau tas kertas diperkirakan memiliki harga jual 4-5 kali 
lebih mahal dibandingkan plastik. Meskipun harganya lebih 
mahal tas kertas masih banyak diminati karena tas kertas 
memiliki kualitas fisik yang lebih baik, terlihat lebih berkelas, 
ramah lingkungan dan banyak dijual di toko buku dan alat tulis 
kantor. 

Dalam pembuatan kertas seni juga dapat memanfaatkan 
limbah kertas. Limbah kertas atau kertas bekas merupakan 
bahan baku serat yang dikenal dengan istilah serat sekunder 
(secondary fiber). Pemakaian serat dari kertas bekas atau serat 
sekunder untuk pembuatan kertas memberikan beberapa 
keuntungan seperti meningkatkan stabilitas dimensi, opasitas 
dan formasi yang lebih baik serta kecenderungan curl yang 
rendah. Beberapa contoh kertas bekas adalah kertas kardus 
bekas, kertas koran bekas, dan kertas HVS bekas (Widiastuti et 
al., 2017). 

Kertas HVS bekas merupakan limbah yang mengandung 
serat dan belum termanfatkan secara optimal. Pemanfaatan 
kertas bekas ini sangat membantu dalam pemenuhan bahan 
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baku serat dan menghemat energi. Rismijana et al. (2003), 
menyatakan bahwa serat sekunder sebagai bahan baku serat 
dapat menghemat biaya produksi sekitar 14% dibandingkan 
dengan menggunakan kayu murni pada produksi kertas seni. 
Pada penelitian ini serat sekunder yang digunakan berasal dari 
kertas HVS bekas. 

Penentuan proporsi bahan baku (serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas) yang digunakan dalam proses pembuatan 
kertas seni akan berpengaruh terhadap kualitas kertas seni yang 
dihasilkan. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio 
perbandingan serat sabut pinang dan kertas HVS bekas yakni 
20:80, 40:60, 60:40, 80:20. Pemilihan rasio perbandingan 
didasari oleh penelitian Sibaly and Jeetah (2017) berjudul 
“Production of Paper from Pineapple Leaves”. Penelitian tersebut 
bertujuan untuk menguji kelayakan produksi kertas dari daun 
nanas dan limbah kertas sebagai alternatif pengganti kayu dalam 
pembuatan kertas. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan 
rasio perbandingan yang sama untuk mendapatkan proporsi 
bahan baku yang tepat dalam pembuatan kertas seni, sehingga 
dihasilkan kertas seni dengan kualitas fisik yang baik.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
1. Apakah proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS bekas 

pada pembuatan kertas seni berpengaruh terhadap kualitas 
fisik kertas seni yang dihasilkan? 

2. Berapakah proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS bekas 
yang sesuai dalam proses pembuatan kertas seni sehingga 
dihasilkan kertas seni yang memiliki kualitas fisik yang terbaik? 
 

1.3 Tujuan 
 

1. Mengetahui pengaruh proporsi serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas pada pembuatan kertas seni terhadap 
kualitas fisik kertas seni yang dihasilkan. 

2. Menentukan proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS 
bekas yang sesuai dalam proses pembuatan kertas seni 
sehingga dihasilkan kertas seni yang memiliki kualitas fisik 
yang terbaik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

1. Sebagai sumber atau acuan penelitian terkait kertas seni 
dari bahan baku serat bukan kayu. 

2. Meningkatkan nilai guna sabut pinang dan kertas HVS 
bekas yang selama ini kebanyakan tidak termanfaatkan di 
masyarakat. 

3. Alternatif bahan baku dengan menggunakan serat non 
kayu yaitu serat sabut pinang dapat menjadikan sebuah 
pilihan untuk UKM dan industri produksi pulp dan kertas 
ramah lingkungan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Pinang 

 
Pinang adalah salah satu spesies pohon palem yang 

terdapat di kawasan Pasifik bagian tropis, Asia dan Afrika. 
Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis atau 
subtropis yang hangat. Saat ini tanaman pinang dibudidayakan di 
Tiongkok, Afrika Timur, Indonesia, Madagaskar, Malaysia, hingga 
kawasan Malenesia (Savitri, 2016). Di Indonesia tanaman ini 
dapat tumbuh secara alami dan tersebar luas di berbagai daerah 
Indonesia, seperti Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan 
Sumatera Barat), Kalimantan (Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Selatan), dan Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur). Tanaman pinang umumnya dapat 
dibudidayakan dan ditanam di pekarangan, taman-taman, dan 
juga dapat tumbuh liar di tepi sungai dan tempat-tempat lain. 
Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 1-1.400 meter di atas 
permukaan laut (Dalimartha, 2009). Tanaman pinang dapat 
dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Tanaman Pinang 

(Sumber: Nair, 2010) 

Tanaman pinang berbunga pada awal dan akhir musim hujan 
dan memiliki masa hidup 25-30 tahun. Tanaman ini dapat tumbuh 
mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus berdiameter 
15-20 cm. Buah pinang berkecambah setelah 1,5 bulan dan 4 
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bulan kemudian mempunyai jambul daun-daun kecil yang belum 
terbuka. Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan 
berbuah pada umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah 
(Depkes RI, 1989 dalam Susanti dan Agung, 2014).  

 
2.1.1 Pinang Sirih 

 
Pinang sirih (Areca catechu L.) merupakan tanaman obat, 

famili Aracaceae, berupa pohon dengan batang lurus, agak licin, 
tinggi mencapai 10 m. Bentuk daun majemuk, menyirip, 
melengkung, pelepah berbentuk selendang, anak daun lebar. 
Perbungaan tandan dalam rangkain bentuk bulir, betina terletak 
dipangkal, jantan terletak diujung; buah masak berwarna kuning 
keputihan, terdapat dipangkal perbungaan; buah untuk menyirih, 
endosperma buah untuk bahan pernis, umbut batang untuk 
campuran ramuan obat (Tim Penyusun Kamus PS, 2013). 

Pinang sirih mengandung tanin arecatannin, asam galat, 
terpineol, dan lignin. Selain itu pinang sirih mengandung 
beberapa jenis senyawa seperti alkaloid, tanin, dan zat polifenol 
serta vitamin A, tiamin, riboflavin, niasin, dan asam askorbat 
(Savitri, 2016). Klasifikasi tanaman pinang sirih menurut Kristina 
dan Fatimah (2007 adalah sebagai berikut): 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 
Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
Kelas  : Liliopsida (Monokotil) 
Ordo  : Arecales 
Famillly  : Arecaceae 
Genus  : Areca 
Spesies  : Areca Catechu L. 

 
2.1.2 Sabut Pinang Sirih 

 
Struktur anatomi buah pinang dibagi menjadi tiga. Bagian 

paling luar adalah kulit buah pinang yang dilindungi dengan 
kutikula, bagian tengah adalah serat atau sabut dan bagian paling 
dalam adalah biji pinang (Borah and Dutta, 2018). Buah pinang 
sirih dan sabut pinang sirih dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 (a) Buah pinang (b) Serat sabut pinang 

(Sumber: Borah and Dutta, 2018) 
 

Serat sabut pinang sirih (Areca catechu L.) merupakan 
salah satu material serat alam (natural fiber) yang memiliki 
potensi karena tersedia melimpah di alam, tanaman pinang yang 
berbuah sepanjang tahun dan karena harganya yang murah 
(Borah and Dutta, 2018). Pemanfaatan secara ilmiah serat sabut 
pinang sirihsendiri masih dikembangkan (Pratiwi et al., 2017). 
Pemanfaatan serat sabut pinang sirih sejauh ini digunakan dalam 
bidang farmasi, yaitu sebagai obat gangguan pencernaan, 
sembelit, aderma dan beri-beri (Sulastri, 2009). 

Menurut Yusriah dkk. (2012), serat sabut pinang 
mengandung selulosa 53,2%, hemiselulosa 32,9%, lignin 7,2%, 
abu 1,0% dan material lain sekitar 4%. Kadar bahan organik yang 
tinggi pada serat sabut pinang sirih dapat diolah dan 
dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan baku pembuatan kertas 
yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Sitanggang et al., 2017). 
Menurut Sridach (2010), mengatakan bahwa penggunaan bahan 
baku non kayu memiliki potensial untuk diolah lebih lanjut menjadi 
bahan baku kertas atau pulp. Hal tersebut dapat dilihat dari 
produksi pulp dan kertas di seluruh dunia, hanya 10% yang 
menggunakan bahan baku non kayu. Oleh karena itu, serat sabut 
pinang sirih dapat digunakan sebagai pilihan alternatif bahan 
baku non kayu dalam pembuatan pulp untuk kertas seni. 
 
 
 
 



8 

2.2 Pulp 
 
Pulp adalah bahan berserat yang merupakan produk antara 

dalam pembuatan kertas dan karton. Bahan baku untuk pulp 
adalah bahan berselulosa seperti wood dan non wood (Tarigan 
dkk., 2013). Menurut Saragi (2008), pulp adalah kumpulan serat 
yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan yang mengandung 
serat antara lain dari bagian kayu, kulit, akar, dan daun. Bahan 
selulosa yang berasal dari kulit kayu atau rumput-rumputan 
seperti, gandum, padi, atau batang tebu, dimasak dengan air, 
kemudian ditumbuk untuk mempermudah pelepasan serat, 
proses ini disebut pulping. Sedangkan serat untuk kertas yang 
berbentuk bubur dinamakan pulp. 

Menurut komposisinya pulp dikelompokkan menjadi tiga 
jenis yaitu (Moeksin et al., 2009): 

1. Pulp kayu (wood pulp) 
Pulp kayu adalah pulp yang berbahan baku kayu dari 

pohon yang berbatang keras, pulp kayu dibedakan menjadi: 

 Pulp kayu lunak (soft wood pulp) 
Jenis kayu lunak yang umum digunakan berupa kayu 
berdaun jarum (Needle Leaf) seperti Pinus Merkusi. 

 Pulp kayu keras (hard wood pulp) 
Pada umumnya serat ini terdapat pada jenis kayu 
berdaun lebar (long leaf) seperti kayu pohon Oak. 

2. Pulp bukan kayu (non wood pulp) 
Pada saat ini pulp non kayu yang dihasilkan digunakan 

untuk memproduksi kertas meliputi: percetakan dan kertas 
tulis, kertas koran, tisu dan dokumen khusus. Pulp non kayu 
yang umum digunakan biasanya merupakan kombinasi 
antara pulp non kayu dengan pulp kayu lunak yang 
ditambahkan untuk menaikkan kekuatan kertas. Karakteristik 
bahan non kayu mempunyai sifat fisik yang lebih baik 
daripada kayu lunak dan dapat digunakan dalam jumlah 
yang lebih rendah bila digunakan sebagai pelengkap atau 
pengganti bahan kayu lunak. Sumber serat non kayu 
meliputi: 

 Limbah pertanian dan industri hasil pertanian seperti 
jerami padi, gandum, batang jagung, dan limbah kelapa 
sawit. 
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 Tanaman yang tumbuh alami seperti alang-alang, dan 
rumput-rumputan. 

 Tanaman yang diolah, seperti serat daun, dan serat dari 
batang. 

3. Pulp Kertas Bekas 
Salah satu bentuk pengelolaan sampah kertas yaitu 

dengan mengolahnya menjadi kertas kembali. Kandungan 
serat yang ada pada sampah kertas dapat dimanfaatkan 
kembali menjadi pulp yang nantinya akan digunakan dalam 
produksi kertas baru maupun menjadi suatu benda yang 
mempunyai nilai jual (Ahmad, 2013). Proses pemanfaatan 
kembali sampah kertas sedikit banyak telah membantu 
dalam menjaga lingkungan karena dapat mengurangi jumlah 
pohon yang ditebang. 

 
2.2.1 Pulping 

 
Pada dasarnya, proses pembuatan pulp atau pulping 

adalah proses pemisahan serat selulosa dari pengotor-pengotor 
yang terdapat pada bahan baku. Proses pemasakan pulp 
merupakan proses pengubahan bahan baku menjadi bentuk 
serat, serta pelepasan ikatan selulosa sebagai bahan yang 
diinginkan dari bahan pengotor lain seperti lignin, silika, ash, dan 
bahan lainnya (Saifuddin, 2007). Berdasarkan bentuk seratnya, 
pulp dibagi menjadi dua jenis yaitu pulp serat pendek dan pulp 
serat panjang. Pulp serat pendek umumnya dihasilkan dari jenis 
rumput-rumputan, tumbuhan non kayu dan sisa hasil pertanian, 
sedangkan pulp serat panjang dihasilkan dari tumbuhan kayu 
(Audina, 2016). 

Proses pulping dapat dilakukan menggunakan tiga metode, 
diantaranya (Mohit, 2014): 

1. Pulping Secara Mekanis 
Pembutan pulp secara mekanis pada prinsipnya ialah 

menguraikan serat yang ada didalam bahan baku secara 
paksa dengan cara aksi mekanis, misalnya dengan cara 
menggerinda atau menggeros bahan baku hingga menjadi 
selulosa (serat-serat). Keuntungan dari proses ini adalah 
prosesnya sederhana, rendemen yang dihasilkan tinggi, 
biayanya murah. Kerugian pulping secara mekanis adalah 
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sifat serat yang dihasilkan pendek, tidak murni, tidak utuh, 
lemah, dan pulp yang dihasilkan sukar diputihkan 
(Coniwanti et al., 2009). 
2. Pulping Secara Kimiawi 

Proses pembuatan pulp secara kimiawi bertujuan 
untuk memisahkan lignin yang terikat pada serat secara 
selektif. Menurut Tapanes et al. (1992), menyatakan bahwa 
proses pembuatan pulp secara kimiawi diarahkan pada 
proses pulping yang bebas belerang untuk mengurangi 
pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan 
udara. Proses pembuatan pulps ecara kimiawi dapat 
dilakukan dengan beberapa metode, seperti (Wantini et al., 
2012): 

a. Pembuatan Pulp Sulfit 
Pulp sulfit dengan rendemen tinggi dapat 

dihasilkan melalui proses sulfit bersifat asam, bisulit 
atau sulfit bersifat basa (Wantini et al., 2012). 
Menurut Coniwanti et al. (2009), pada proses sulfit 
larutan pemasak yang digunakan adalah larutan 
Natrium Bisulfit (NaHSO3) dan Asam Sulfit (H2SO3). 
Serat pulp yang dihasilkan pada proses ini 
keadaannya sangat halus sehingga pulp tersebut 
dapat dipakai untuk membuat kertas yang berkualitas 
tinggi. 
b. Pembuatan Pulp Sulfat (kraft) 

Proses ini menggunakan natrium sulfat yang 
direduksi didalam tungku pemulihan menjadi natrium 
sulfit. Bahan tersebut merupakan bahan kimia yang 
dibutuhkan pada proses delignifikasi (Wantini et al., 
2012). Menurut Coniwanti et al. (2009), proses ini 
menggunakan larutan Natrium Sulfida (Na2S) dan 
Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai larutan 
pemasak. Serat yang diperoleh keadaannya amat 
kuat tetapi warnanya kurang baik dan sukar untuk 
diputihkan. Oleh sebab itu pulp jenis ini dipakai untuk 
membuat kertas kantong, seperti kantong semen. 
c. Pembuatan Pulp Soda 

Pada proses soda digunakan larutan Soda Kaustik 
(NaOH) encer sebagai “cooking liquor” atau larutan 
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pemasak. Pulp yang dihasilkan pada proses ini 
berwarna cokelat dan dapat diputihkan (Coniwanti et 
al., 2009). Menurut Wantini et al. (2012), proses soda 
umumnya digunakan untuk bahan baku dari limbah 
pertanian seperti merang, katebon, bagase serta 
kayu lunak (Wantini et al., 2012) 
d. Organosolv 

Organosolv merupakan proses pulping yang 
menggunakan bahan yang lebih mudah didegradasi 
seperti pelarut organik. Pada proses ini, penguraian 
lignin disebabkan oleh pemutusan ikatan eter. 
Beberapa senyawa organik yang dapat digunakan 
antara lain adalah asam asetat, etanol dan methanol 
(Wantini et al., 2012). Menurut Coniwanti et al. 
(2009), keuntungan menggunakan proses 
organosolv yaitu, rendemen pulp yang dihasilkan 
tinggi, daur ulang lindi hitam dapat dilakukan dengan 
mudah dan tidak menggunakan unsur sulfur sehingga 
lebih aman terhadap lingkungan, dan dapat 
menghasilkan by-product (hasil samping) berupa 
lignin dan hemiselulosa dengan tingkat kemurnian 
yang tinggi. 

3. Pulping Secara Semi Kimia 
Pada prinsipnya, proses pembuatan pulp secara semi 

kimia adalah kombinasi dari cara pulping secara mekanik 
dan cara pulping secara kimia. Pembuatan pulp secara 
semi kimiadilakukan dengan cara bahan baku direndam 
dengan bahan kimia kemudian dihancurkan atau 
dipisahkan dengan tenaga mekanik. Pulp yang dihasilkan 
memiliki warna yang lebih pucat dan memiliki kualitas yang 
agak lebih baik. Salah satu contoh proses semi kimia 
adalah proses Neutral Sulfite Semi Chemical (NSSC) dan 
proses soda dingin (Moeksin et al., 2009). 

 
2.3 Kertas HVS Bekas 

 
Limbah kertas dapat dikumpulkan dari berbagai sumber 

antara lain perkantoran, rumah tangga, pembuangan sampah, 
dan lain-lain. Limbah kertas merupakan salah satu sumber serat 
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yang potensial dan mempunyai prospek ekonomis tinggi 
(Setyanto dkk., 2010). Limbah kertas yang telah mengalami 
pengolahan merupakan bahan baku serat yang dikenal dengan 
istilah serat sekunder (secondary fiber). Penggunaan serat 
sekunder berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, 
faktor ekonomis, dan keterbatasan sumber daya alam dalam 
penyediaan serat primer. Pemakaian serat dari limbah kertas 
atau serat sekunder untuk pembuatan kertas memberikan 
beberapa keuntungan seperti meningkatkan stabilitas dimensi, 
opasitas dan formasi yang lebih baik serta kecenderungan curl 
yang rendah. 

Kertas HVS bekas merupakan salah satu limbah kertas yang 
mengandung serat dan belum termanfatkan secara optimal. 
Pemanfaatan kertas bekas ini sangat membantu dalam 
pemenuhan bahan baku serat dan menghemat energi. Rismijana 
et al. (2003), menyatakan bahwa serat sekunder sebagai bahan 
baku serat dapat menghemat biaya produksi sekitar 14% 
dibandingkan dengan menggunakan kayu murni pada produksi 
kertas seni. Menurut Jahja dan Nove (2009), semakin banyak 
kandungan pulp dari keras bekas umumnya meningkatkan 
kualitas dari kertas yang dihasilkan, akan tetapi mengurangi nilai 
keindahannya dikarenakan kurangnya tekstur alami dari serat 
alam. 

 
2.4 Kertas Seni 

 
Kertas merupakan produk hasil dari pemanfaatan selulosa 

sebagai bahan bakunya. Kertas pada zaman dahulu dikenal 
sebagai lapisan tebal yang dibuat dari lembaran screen  halus 
dari suspensi serat. Kertas di zaman sekarang tidak hanya terdiri 
dari serat saja, melainkan mengandung bahan-bahan tambahan 
lain. Kertas secara lebih rinci menurut Bureau of Indian Standards 
(1999), adalah lembaran tipis dengan ketebalan maksimum 0,30 
mm, atau grammatur maksimum 224 g/m2 yang dihasilkan 
melalui penyusunan ikatan dan anyaman serat yang berasal dari 
dehidrasi suspensi pulp. Karton juga merupakan lembaran tetapi 
dengan tebal diatas 0,30 mm atau gramatur diatas 224g/m2. 
Namun, dalam penggunaan umum, kata kertas dapat digunakan 
untuk menggambarkan kertas dan karton (Syamsu dkk., 2014). 
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Kertas seni adalah salah satu jenis kertas dengan 
penampilan estetik yang kaya akan nuansa alami dan unik. 
Kertas seni diolah secara khusus dengan tangan (handmade) 
sehingga kertas seni identik dengan handmade paper, kertas 
yang ramah lingkungan serta secara visual memiliki tampilan 
atau karakter spesifik dari segi tekstur, warna, corak, maupun 
dimensinya (Mustopa, 2012). Kertas seni mempunyai nilai seni 
tersendiri mulai dari teksturnya yang agak kasar, corak yang 
timbul karena kenampakan seratnya, serta warna yang tidak 
monoton putih. Hal inilah yang membuat kertas seni lebih 
menarik untuk dijadikan kerajinan tangan dengan berbagai 
bentuk (Asfa, 2015).  

Kertas seni identik dengan kertas daur ulang (recycle paper) 
yang ramah lingkungan. Kertas seni dapat dibuat dari limbah 
kertas HVS, buram, koran, tissue atau dari bahan lain misalnya 
limbah hasil pertanian (Pratiwi, 2015). Seperti pengolahan kertas 
pada umumnya, proses pembuatan kertas seni juga banyak 
menggunakan bahan kimia. Sedangkan pengolahan kertas yang 
ramah lingkungan ialah pengolahan serat dengan enzim. Kertas 
seni sendiri dapat diaplikasikan dalam pembuatan produk 
fungsional seperti kap lampu, lampion, payung kertas, dan 
souvenir seperti frame, album foto, note book, dan memo box 
(Muksin, 2007). 

 
2.5 Sifat Fisik Kertas 

 
Sifat fisik kertas merupakan salah satu parameter yang 

digunakan untuk menentukan kualitas dari kertas. Kriterianya 
tergantung pada jenis poduk kertas apa yang diinginkan. Secara 
umum sifat-sifat fisik kertas meliputi gramatur, ketebalan, dan 
ketahanan tarik. 

 
2.5.1 Gramatur 

 
Kertas umumnya dikomersialkan sesuai dengan 

gramaturnya yang merupakan massa per satuan luas (Verrastro, 
2014). Oleh karena itu, gramatur memiliki peran utama dalam 
menentukan harga kertas bagi produsen dan konsumen. 
Gramatur kertas dapat bervariasi dengan menambah atau 
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mengurangi jumlah pulp yang digunakan untuk satu lembar 
kertas.  

Beberapa sifat fisik lain juga tergantung pada gramatur 
seperti ketebalan dan masa jenis (Mahale and Goswami-Giri, 
2015). Meningkatkan nilai gramatur kertas yang tentunya akan 
meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari kertas. Namun, 
gramatur yang tinggi akan mengkonsumsi lebih banyak pulp 
untuk setiap ton kertas yang akan dihasilkan (Sibaly and Jeetah, 
2017). 

 
2.5.2 Ketebalan 
 

Ketebalan (thickness) adalah jarak antara permukaan sisi 
atas dan sisi bawah kertas. Ketebalan kertas biasanya 
dinyatakan dalam mikron atau µm. Ketebalan adalah sifat penting 
dari kertas, kertas karton, atau papan gabungan, dan variasi 
ketebalan juga penting terutama untuk kertas dan kertas karton 
yang digunakan untuk keperluan mekanis. Ketebalan kertas 
dipengaruhi oleh gramatur kertas, semakin besar nilai gramatur 
maka semakin besar nilai thickness (Kurniawan, 2017). 
Ketebalan juga adalah salah satu karakteristik penting yang 
mempengaruhi kekakuan lentur (TAPPI T411). 

Ketebalan kertas dapat diukur dengan mikrometer, 
thickness gauge atau dengan Shirley Thickness Tester. Alat ini 
memadai untuk mengukur ketebalan kertas dari berbagai 
material yang tidak memiliki tingkat kerataan atau kehalusan 
kertas yang sama. Pengukuran ketebalan dilakukan dengan 
mengukur pada delapan titik yang berbeda pada tiap sampel 
kemudian dirata-ratakan (Sibaly and Jeetah, 2017). Ketebalan 
kertas ditampilkan dengan tingkat akurasi ± 0,001 mm. 

 
2.5.3 Ketahanan Tarik 

 
Kekuatan atau ketahanan tarik adalah gaya tarik tertinggi 

yang diperlukan untuk merusak sampel uji pada kondisi 
laboratorium yang direkomendasikan. Ini memberikan kekuatan 
per satuan lebar sampel yang sedang diuji (Sibaly and Jeetah, 
2017). Menurut Silvia et al.,(2015) kekuatan tarik merupakan 
parameter yang menunjukkan seberapa banyak tegangan berupa 
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tarikan yang dapat diterima suatu material sebelum akhirnya 
putus. 

Sifat ketahanan tarik seperti gaya tertinggi dan saat putus, 
regangan tertinggi dan saat putus, elongasi tertinggi dan saat 
putus, waktu untuk mencapai maksimum, waktu ketika gagal dan 
modulus Young diukur menggunakan mesin pengujian 
(Ramdhoee and Jeetah, 2017). Pengujian sifat fisik lembaran 
pulp dan kertas pada derajat kehalusan serat 300 ml CSF, 
mengacu kepada Standar Nasional Indonesia meliputi ketahanan 
tarik SNI 14-4737-1998, ketahanan sobek SNI 14-0436-1998, 
ketahanan retak SNI 14-0493-1998, dan ketahanan lipat SNI 14-
0491-1989. Nilai ketahanan tarik, sobek dan retak 
dipresentasikan dalam indeks atas dasar kemungkinan 
perbedaan gramatur (Siagian et al., 2004). 

 
2.6 Penelitian Terdahulu 

 
Sibaly and Jeetah (2017), melakukan penelitian dengan judul 

“Production of Paper from Pineapple Leaves”. Penelitian tersebut 
bertujuan untuk menguji kelayakan produksi kertas dari daun 
nanas sebagai alternatif pengganti kayu dalam pembuatan 
kertas. Pembuatan kertas dilakukan dengan mencampur filer 
daun nanas dengan filer ampas tebu dalam beberapa rasio 
perbandingan yakni 20:80, 40:60, 60:40, 80:20 dan 100:0. Selain 
itu dibuat juga kertas dengan mencampurkan filer daun nanas 
dengan limbah kertas degan rasio yang sama. Hasil dari penetian 
ini menunjukkan rata-rata ketebalan kertas yang diproduksi 
antara 0,232 mm – 0,304 mm dan semakin meningkatnya 
ketebalan kertas gramatur kertas juga meningkat dari 58,19 g/m2 
– 63,3 g/m2. 

Wijana et al. (2012), melakukan penelitian dengan judul 
“Pembuatan Kertas Seni Dari Campuran Pulp Pelepah Daun 
Nipah dan Pulp Kertas Koran Bekas (Kajian Proporsi Bahan Baku 
dan Konsentrasi Perekat PVAc)”. Penelitian tersebut bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat PVAc terhadap kualitas sensoris dan fisik 
kertas seni, serta mendapatkan proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat yang tepat untuk menghasilkan kertas seni 
yang memiliki kualitas terbaik. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa perlakuan proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
PVAc berpengaruh nyata terhadap warna, tekstur permukaan, 
kenampakan serat, rendemen, dan ketahanan tarik, serta tidak 
berbeda nyata antar perlakuan terhadap gramatur dan ketahanan 
sobek. Perlakuan terbaik penelitian pada uji sensoris adalah 
kertas seni dengan  proporsi pulp pelepah daun nipah (50%) dan 
pulp kertas koran bekas (50%) perekat PVAc 7,5 %. Karakteristik 
fisik kertas seni yang dihasilkan memiliki nilai rendemen sebesar 
73,84 %, gramatur sebesar 131,26 (g/m2), ketahanan tarik 
sebesar 2,30 (kN/m), dan ketahanan sobek sebesar 879 (mN). 

Apriani (2016), melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Komposisi Bahan dan Lama Waktu Pemasakan 
terhadap Kuat Tarik pada Pembuatan Kertas Seni dari Limbah 
Batang Jagung dan Kertas Bekas”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bahan baku dan lama waktu pemasakan yang 
optimal dalam pembuatan kertas seni dari limbah batang jagung 
dan kertas bekas terhadap daya tarik kertas seni yang dihasilkan. 
Penelitian ini menggunakan proses kimia menggunakan NaOH 
sebagai larutan dalam pemasakan pulp. Variabel yang digunakan 
adalah campuran batang jagung (BJ) dan kertas bekas (KB), 
dengan perbaningan 100:0 ; 75:25 ; 50:50 ; 25:75 (%) dan lama 
waktu pemasakan, adalah 60, 120, 180 (menit). Pada penelitian 
ini didapatkan hasil optimal pada komposisi bahan baku adalah 
25 BJ: 75 KB, dan waktu memasak selama 180 menit. Nilai  rerata  
gramatur  yangdidapatkan  sebesar 261,67  gr/m²,  rerata 
ketebalan kertas 0,48 mm, dan rerata kekuatan tarik sebesar 
0,554 kgf/mm², serta hasil tekstur permukaan kertas berwarna 
putih pucat, tekstur halus, pori kertas kecil, dan lentur. 

Alam et al. (2018), melakuka penelitian dengan judul 
“Production of eco-friendly handmade paper from wastepaper 
and other local biomass material”. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperkenalkan bahan baku murah dan alternatif untuk 
produksi industri kertas (handmade paper). Dalam studi ini, 
kertas bekas, bubur kertas daur ulang dan jerami digunakan 
sebagai bahan baku. Jerami padi diproses secara bio-pulp dan 
bio-bleaching. Bahan baku ini dicampur ke dalam rasio yang 
berbeda dan kertas diproduksi menggunakan metode yang 
sangat sederhana dan ramah lingkungan yang disebut 
"handmade method". Ketebalan kertas yang dihasilkan berkisar 
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antara 156 hingga 160 μm. Gramatur (GSM) dari kertas yang 
diproduksi berkisar antara 170 hingga 185 g/m²; burst index 
berkisar dari 4,15 hingga 4,95 kPam²/g dan indeks tarik berkisar 
antara 71 hingga 88 Nm/g. Terlihat bahwa bahan baku yang 
digunakan dalam penelitian ini sangat hemat biaya dan hanya 
membutuhkan 0,008-0,009 USD untuk menghasilkan kertas 
buatan tangan berukuran A4 (8,27 "× 11,69"). Selain itu, 
ditemukan bahwa kualitas sampel kertas buatan tangan yang 
dihasilkan oleh campuran 80% kertas bekas dan 20% jerami padi 
relatif baik dan memerlukan biaya terendah di antara sampel 
yang diproduksi lainnya yaitu 0,008 USD per A4 kertas ukuran. 
Studi ini menunjukkan bahwa kertas bekas dan jerami dapat 
menjadi alternatif yang masuk akal untuk industri produksi kertas 
buatan tangan. 

Adriani dkk. (2017), melakukan penelitian dengan judul 
“Karakteristik Kertas Berbahan Baku Kulit Durian dan Sampah 
Kertas Perkantoran”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
karakteristik kertas yang dibuat dari pulp kulit durian dan pulp 
sampah kertas. Penelitian ini menggunakan rancangan acak 
lengkap non faktorial yaitu komposisi kulit durian (0%, 25%, 50%, 
75% dan 100%). Parameter yang diamati adalah gramatur, 
kekuatan tarik, ketahanan sobek, biaya produksi, break event 
point dan net present value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komposisi kulit durian memberikan pengaruh berbeda sangat 
nyata terhadap gramatur, kekuatan tarik dan ketahanan sobek 
kertas. Kertas yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai 
kertas seni dengan hasil terbaik diperoleh pada komposisi kulit 
durian 100% (200 g kulit durian) dengan nilai gramatur 2221,83 
g/m2, kekuatan tarik 0,57 mPa, dan ketahanan sobek sebesar 
2,13 N/mm. Satu lembar kertas adalah sebesar Rp 13.352,12, 
nilai break even point sebesar 50,64 lembar kertas/tahun, dan 
nilai net present value sebesar Rp 15.644.386,4/tahun. 

 
2.7 Hipotesis 

 
Diduga proporsi serat sabut buah pinang dan kertas HVS 

bekas yang digunakan untuk membuat kertas seni memberikan 
pengaruh secara signifikan terhadap kualitas fisik kertas seni 
yang dihasilkan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian dan 
Laboratorium Sentra Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 – Juli 2019. 

 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1.  Alat 

 
Alat yang digunakan dalam uji kimia bahan baku meliputi 

cawan porseline, refluks, oven, water bath, labu erlenmeyer, 
timbangan analitik, desikator dan muffle furnace. Alat yang 
digunakan dalam proses pembuatan kertas seni meliputi 
timbangan digital, pisau, kertas label, gunting,loyang, gelas ukur, 
gelas beker, hot plate, blender, bak/ember, screen 70 mesh 
ukuran 30 x 40 cm, midangan screen, kain saring, rakel,triplek. 
Alat yang digunakan untuk pengujian kekuatan fisik kertas 
meliputi penggaris dan timbangan analitik (uji gramatur), 
thickness gauge (uji ketebalan) dan Paper Tensile Strength 
Tester (uji ketahanan tarik). 

 
3.2.2. Bahan 

Buah pinang yang digunakan dalamproses pembuatan 
kertas adalah buah pinang sirih yang berwarna hijau (umur 2-3 
bulan) yang berasal dari Purwodadi Kab. Malang, sedangkan 
limbah kertas yang digunakan adalah kertas HSV bekas 70 g/m2. 
Bahan yang digunakan untuk pengujian kadar lignin dan selulosa 
yaitu asam sulfat (H2SO4) p.a (pro analyst) dengan kemurnian 
98% dan aquades. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat 
kertas seni antara lain aquades, natrium hidroksida (NaOH) p.t 
(pro technis) dengan kemurnian 78%, dan air isi ulang. 
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3.3 Batasan Masalah 
 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian dilakukanpada skala laboratorium. 
2. Bahan yang digunakan berupa sabut pinang muda yang 

berwarna hijau berumur 2-3 bulan yang diperoleh dari 
Purwodadi Kab. Malang. 

3. Kertas HVS bekas yang digunakan adalah kertas HVS bekas 
dengan gramatur 70 g/m2 

4. Uji kimia yang dilakukan pada buah pinang dan kertas HVS 
bekas dibatasi pada pengujian kadar lignin, selulosa, kadar 
abu dan kadar air. Hasil uji kimia hanya digunakan sebagai 
data pendukung. 

 
3.4 Tahapan Penelitian 

 
Tahapan penelitian merupakan alur kerja pelaksanaan 

penelitian yang terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan. 
Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, perumusan 
masalah dan ditunjang studi pustaka, penelitian pendahuluan, 
menentukan hipotesis dan rancangan penelitian lalu dilakukan 
penelitian utama dan analisis data hingga penarikan kesimpulan. 
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
3.5 Penelitian Pendahuluan 
 

Penelitian pendahuluan merupakan percobaan dasar 
sebagai landasan awal dalam penelitian. Penelitian pendahuluan 
yang dilakukan pada penelitian ini mencakup percobaan dasar 
proses pembuatan pulp hingga menjadi kertas seni. Pembuatan 
pertama dilakukan dengan membuat dua kertas seni yang salah 
satunya mengalami proses bleaching dan satunya tidak. Kedua 
kertas dibuat dengan perbandingan 50%:50% dengan berat total 
20 gram kemudian dicetak pada ukuran cetak 10x10 cm. 
Berdasarkan hasil kertas seni yang didapatkan, dipilih untuk tidak 
menggunakan proses bleaching karena kenampakan warnanya 
yang lebih menarik dibandingkan menggunakan proses 
bleaching. 
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Penarikan Kesimpulan
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 
Pada pembuatan kedua dicoba untuk meningkatkan ukuran 

cetak kertas menjadi 30x40 cm. Sehingga pada pembuatan 
kedua berat total bahan baku harus ditambah. Dicoba membuat 
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kertas seni (rasio 50:50) dengan berat total 30, 40, 50, dan 60 
gram. Hasil yang didapatkan pada 30 gram ketebalannya tidak 
merata sedangkan pada 50 gram dan 60 gram kertas yang 
dihasilkan terlalu tebal. Hasil kertas seni dengan berat total 40 
gram dirasa lebih sesuai. Akhirnya diputuskan untuk 
menggunakan berat total yaitu 40 gram untuk dijadikan berat total 
pada penelitian. 
 
3.6 Penentuan Metode Penelitian 

 
Penentuan metode penelitian dilakukan dengan cara 

menentukan rancangan percobaan yang akan digunakan. 
Rancangan percobaan yang akan digunakan pada penelitian kali 
ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dan 
jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 
penelitian eksperimental. Menurut Hanafiah (2016), pada RAK 
pengendalian homogenitas dilakukan dengan membagi 
perlakuan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Pada 
penelitian ini kelompok-kelompok yang dimaksud adalah 
kelompok waktu pengamatan. Teknik penentuan banyaknya 
ulangan didapatkan dari rumus (Gomez, 1995), 

(t-1) (r-1) > 6 
dimana:  
t = banyaknya kelompok perlakuan 
r = jumlah replikasi 
Sehingga didapatkan 4 kali ulangan untuk masing-masing 
perlakuan. 

Perlakuan yang diguakan pada penelitian ini yaitu membagi 
proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS bekas yang 
dibedakan menjadi empat rasio perbandingan atau empat 
perlakuan yang berbeda-beda. Pada penelitian ditetapkan berat 
bahan baku 40 gram untuk dijadikan berat total pada penelitian. 
Adapun rincian rasio perbandingan dan berat dari serat sabut 
pinang dan kertas HVS bekas dari masing-masing perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Rasio Massa Serat Sabut Pinang Kering dan Kertas HVS 
Bekas 

Rasio kertas 
HVS bekas: 
Serat Sabut 

Pinang 

Massa kertas 
HVS bekas (g) 

Massa serat 
sabut pinang 

kering (g) 

Massa bahan 
total (g) 

20:80 8 32 40 
40:60 16 24 40 
60:40 24 16 40 
80:20 32 32 40 

 
Pada penelitian ini variabel respon yang akan diamati yaitu 

kualitas fisik kertas seni meliputi gramatur, dan ketahanan tarik. 
Variabel respon tersebut dapat diamati pada Tabel 3.2.  

 
Tabel 3.2 Uji Fisik Kertas Seni 

Rasio kertas 
HVS bekas: 
Serat Sabut 

Pinang 

Ulangan Gramatur Ketebalan 
Ketahanan 

Tarik 

20:80 

1 Y1.1 Y1.1 Y1.1 
2 Y1.2 Y1.2 Y1.2 
3 Y1.3 Y1.3 Y1.3 
4 Y1.4 Y1.4 Y1.4 

40:60 

1 Y2.1 Y2.1 Y2.1 

2 Y2.2 Y2.2 Y2.2 

3 Y2.3 Y2.3 Y2.3 
4 Y2.4 Y2.4 Y2.4 

60:40 

1 Y3.1 Y3.1 Y3.1 
2 Y3.2 Y3.2 Y3.2 
3 Y3.3 Y3.3 Y3.3 
4 Y3.4 Y3.4 Y3.4 

80:20 

1 Y4.1 Y4.1 Y4.1 
2 Y4.2 Y4.2 Y4.2 
3 Y4.3 Y4.3 Y4.3 
4 Y4.4 Y4.4 Y4.4 

 
Hasil dari masing-masing variabel respon kemudian akan 

diuji signifikansi menggunakan uji Kruskal Wallis untuk statistika 
non parametrik dan uji ANOVA untuk statistika parametrik 
dengan selang kepercayaan 95% (α=0,05). Uji signifikansi 
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digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-
masing perlakuan terhadap gramatur, ketebalan, dan ketahanan 
tarik dari kertas seni yang dihasilkan. Selanjutnya, apabila 
terdapat pengaruh signifikan dari perlakuan terhadap variabel 
respon maka akan dilakukan uji perbandingan berganda. Uji 
perbandingan berganda yang dilakukan pada penelitian ini 
adalah uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau uji Tukey untuk statistika 
parametrik dan uji Mann Withney untuk statistika non parametrik. 
Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode 
Multiple Atribute. 

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian kimia terhadap 
bahan baku untuk mengetahui komposisi kimia dari serat sabut 
pinang dan kertas HVS bekas yang digunakan dan pengujian 
visual kertas seni yang dihasilkan. Adapun komposisi kimia yang 
ingin diketahui yaitu kadar selulosa, kadar lignin, kadar air, dan 
kadar abu. Pada pengujian visual yang ingin diketahui adalah 
warna, kenampakan serat dan tingkat kecerahan kertas yang 
dihasilkan. Hasil pengujian kimia bahan baku dan pengujian 
visual kertas ini hanya digunakan sebagai data pendukung dalam 
penelitian. 

 
3.7 Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini kertas seni dibuat dengan metode 
konvensional atau “handmade method” diadaptasi dari SAMC 
Research (Muraleedharan and Perumal, 2010). Modifikasi proses 
pembuatan kertas dilakukan guna menyesuaikan bahan baku 
yang digunakan. Pada penelitian ini proses pembuatan kertas 
seni dibagi menjadi beberapa tahap yakni membuat pulp serat 
sabut pinang, membuat pulp kertas bekas, kemudian mencetak 
kertas. Tahapan pembuatan kertas seni adalah sebagai berikut: 

 
1. Pembuatan pulp serat sabut pinang 

Pembuatan pulp serat sabut pinang pada penelitian ini 
menyesuaikan penelitian dari Rembet (2018) yang 
menggunakan proses pulping secara kimiawi. Adapun 
langkah pembuatan pulp serat sabut pinang adalah sebagai 
berikut: 
1. Buah pinang dikupas dan dipisahkan dari bijinya 

sehingga didapatkan sabut pinang. 
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2. Dilakukan pengecilan ukuran sabut pinang hingga 
kurang lebih menjadi chips 2-3 cm kemudian dikeringkan 
dibawah sinar matahari selama 2 hari. 

3. Sabut pinang kering ditimbang sesuai dengan massa 
bahan pada percobaan yang ingin dibuat. 

4. Bahan dilakukan delignifikasi yaitu pemasakan dengan 
menggunakan aquades 500 ml dan larutan NaOH pada 
konsentrasi 25% selama 90 menit dengan suhu 1000C. 

5. Perlakuan selanjutnya adalah bahan dari proses 
delignifikasi digiling menggunakan blender selama 5 
menit untuk menghaluskan serat menjadi bentuk bubur 
serat dan setelah itu bahan sudah dapat disebut pulp. 

6. Pulp disaring dan dibersihkan dari sisa larutan kimia 
sampai bersih. 
 

2. Pembuatan Pulp Kertas Bekas 
Setelah didapatkan pulp serat sabut pinang selanjutnya 

adalah pembuatan pulp kertas HVS bekas. Adapun langkah 
pembuatan pulp dari kertas HVS bekas adalah sebagai 
berikut: 

1. Pengumpulan kertas HVS bekas. 
2. Kertas HVS bekas dikecilkan ukurannya untuk 

memudahkan proses selanjutnya. 
3. Kertas HVS bekas ditimbang sesuai dengan massa 

bahan pada percobaan yang ingin dibuat. 
4. Kertas HVS kemudian digiling menggunakan blender 

selama 3 menit agar menjadi bentuk bubur atau disebut 
pulp. 
 

3. Pencetakan Kertas 
Setelah proses pembuatan kedua pulp, tahapan 

selanjutnya yang dilakukan yaitu pencetakan kertas seni 
sesuai dengan rancangan percobaan yang telah dibuat. 
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Pulp sabut pinang dan pulp kertas HVS bekas 
dimasukkan kedalam blender ditambahkan dengan 
500 ml air untuk kemudian diblender selama 3 menit 
hingga menjadi homogen. 
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2. Bubur yang sudah homogen dituang pada screen 70 
mesh ukuran 30 x 40 cm yang sudah diberi midangan 
screen dan diletakkan kedalam bak berisi air. 
Kemudian pulp diratakan serta diaduk-aduk 
menggunakan tangan agar pulp tidak menggumpal. 

3. Setelah merata, screen diangkat perlahan-lahan 
dengan posisi mendatar. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah ketebalan kertas yang tidak merata, 
kemudian angkat midangan screen dari screen. Kertas 
hasil cetakan yang masih basah ditutup dengan plat 
triplek kemudian dipres secara manual dan diratakan 
menggunakan rakel hingga rata dan kadar air pada 
kertas seni berkurang. Hal ini dilakuan untuk 
mempermudah pelepasan kertas hasil cetakan. 

4. Lepaskan screen dan triplek, usahakan kertas seni 
menempel pada triplek. Kertas seni lalu diangin-
anginkan hingga kering. 

5. Kertas yang sudah kering kemudian dilepas dari triplek 
dan dirapikan bagian tepinya menggunakan gunting. 
Kertas kemudian diukur gramatur, dan ketahanan 
tariknya. 
 

Diagram alir pembuatan kertas seni dari campuran serat 
sabut pinang dan kertas bekas dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
 
3.8 Pengujian Sampel Kertas Seni 

Kertas seni pada masing-masing ulangan perlakuan 
kemudian diuji untuk mendapatkan data awal penelitian. Adapun 
pengujian atau analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 
analisis bahan baku, analisis fisik, dan analisis visual. Berikut 
merupakan penjelasan masing-masing analisis yang dilakukan: 
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Buah Pinang

Dikupas

Dipisahkan dari biji

Dipotong ukuran 2-3 cm

Dikeringkan selama 2 

hari di bawah sinar 

matahari

Ditimbang

Dimasak selama 90 

menit suhu 100
0
C

Diblender selama 5 menit

Disaring

Kulit Pinang

Biji Pnang

Uap Air
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dan Air 500 ml

Air
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Air

Air Bekas Saringan

Air Bekas Pencucian

Kertas HVS Bekas

Diptong ukuran 1-2 cm

Ditimbang

Diblender selama 3 menitAir

Pulp Kertas HVS Bekas

Dicampur

Diblender selama 3 menit

Dicetak

Kertas Seni

Air

Air

Diangin-anginkan

Digunting untuk 

merapikan bagian tepi
Sisa Kertas

Uap Air

Diukur Gramatur, 

Ketebalan dan 

Ketahanan Tarik

 
 

 Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pembuatan Kertas Seni dari Serat 
Sabut Pinang dan Kertas Bekas (Modifikasi Rembet, 2018 dan 

Muraleedharan and Perumal, 2010) 
 

1. Pengujian Kimia Bahan Baku 
Hasil pengujian komposisi kimia dari serat sabut pinang dan 

kertas HVS bekas pada penelitian ini digunakan sebagai data 
pendukung. Pengujian komposisi kimia yang dilakukan adalah 
untuk mengetahui kadar lignin, kadar selulosa, kadar air dan 
kadar abu dari serat sabut pinang dan kertas HVS bekas. Uji 
kadar lignin dan selulosa menggunakan metode Cesson, uji 
kadar air menggunakan metode Modifikasi AOAC (1999), dan uji 
kadar abu menggunakan metode SNI 0442:2009. Langkah-
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langkah metode uji yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 
1. 
 
2. Pengujian Fisik Kertas Seni 

Pengujian fisik kertas seni merupakan salah satu parameter 
yang digunakan untuk menentukan kualitas dari kertas. Pada 
penelitian sifat-sifat fisik kertas yang diuji meliputi gramatur, 
ketebalan, dan ketahanan tarik. Uji gramatur menggunakan 
metode SII 0438-81, uji ketebalan menggunakan metode TAPPI 
T411, dan uji ketahanan tarik menggunakan metode SII 0435-51. 
Langkah-langkah metode uji yang digunakan dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 
 
3. Pengujian Visual Kertas Seni 

Hasil pengujian visual kertas seni pada penelitian ini 
digunakan sebagai data pendukung. Analisis visual yang 
dilakukan adalah untuk mengetahui kenampakan serat, tingkat 
kecerahan dan warna dari kertas seni yang dihasilkan pada 
penelitian ini. Analisis visual tingkat kecerahan dilakukan 
menggunakan alat colorimetry dan dibaca nilai L yang 
ditampilkan, sedangkan untuk kenampakan serat dan warna 
kertas seni dinilai dengan mata secara langsung. 
 
3.9 Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap pertama yang akan dilakukan untuk mengolahan dan 
analisis data pada penelitian ini adalah melakukan uji normalitas 
data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 
data yang didapatkan terdistribusi normal atau tidak. Pada 
penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 
metode Kolmogorov-Smirnov Test. Data berdistribusi normal 
apabila nilai sig > 0,05, sebaliknya data dikatakan tidak 
berdistribusi normal apabila nilai sig < 0,05 (Ghozali, 2011). 

Tahap selanjutnya adalah pengujian signifikansi perlakuan 
terhadap variabel respon. Pengujian signifikansi dilakukan untuk 
membuktikan hipotesis pada penelitian. Pada penelitian ini 
hipotesis yang dibuktikan adalah perbedaan proporsi 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing 
variabel respon. Pengujian signifikansi yang paling sering 
digunakan pada penelitian adalah menggunakan uji One Way 
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ANOVA (Analysis of Variance.) One Way ANOVA merupakan 
metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen 
dengan satu variabel independen (Ghozali, 2011). One Way 
Anova digunakan apabila dalam proses uji normalitas data 
berdistribusi normal. Uji Kruskal Wallis merupakan alternatif bagi 
uji One Way ANOVA apabila data tidak memenuhi asumsi salah 
satunya asumsi normalitas (Murti, 1996). 

Uji perbandingan berganda selanjutnya dilakukan apabila 
terdapat pengaruh signifikan dari perlakuan terhadap variabel 
respon. Uji perbandingan berganda yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau uji Tukey 
untuk statistika parametrik dan uji Mann Withney untuk statistika 
non parametrik. Mann Withney Test dilakukan dengan menguji 
perbedaan mean antara satu kelompok dengan kelompok lain 
(Ghozali, 2011). Sama halnya dengan uji Tukey dimana analisis 
data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan 
data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama. 
 
3.10 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan melihat 
kesesuaian nilai gramatur, ketebalan dan ketahanan tarik. 
Setelah itu, digunakan metode Multiple Atribute atau metode 
Zeleny (1982) untuk pemilihan perlakuan terbaik didasarkan pada 
data setiap parameter fisik dari kertas seni yang diteliti. Prosedur 
pemilihan perlakuan terbaik tersebut adalah sebagai berikut: 

 
1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter yakni 

nilai maksimal atau nilai minimal dari suatu parameter. 
Parameter dengan rerata semakin tinggi semakin baik, maka 
nilai terendah sebagai nilai terburuk sedangkan parameter 
dengan rerata semakin rendah semakin baik, maka nilai 
tertinggi sebagai nilai terburuk. 
 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) berdasarkan nilai ideal 
dari setiap parameter. Adapun rumus perhitungan dk adalah: 

 
Jika nilai ideal minimal, maka: 

 𝑑𝑘 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓
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Jika nilai ideal maksimal, maka: 

 𝑑𝑘 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

 
3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) yang diasumsikan bahwa 

semua parameter penting. Jarak kerapatan (ʎ) dihitung 
berdasarkan jumlah parameter yang dianalisis. Adapun 
rumus perhitungannya sebagai berikut:  

ʎ = 
1

∑ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

L1 = 1 - ∑ (ʎi x (1-dk)) 
L2 = ∑ (ʎi2 x (1-dki)2)2) 
L∞ = nilai maksimal (ʎ x (1-dki)) 
 

4. Masing-masing nilai L1, L2 dan L~ terkecil menunjukkan 
bahwa perlakuan tersebut adalah perlakuan terbaik dari 
penelitian yang dilakukan. 

 
5. Hasil kertas seni perlakuan terbaik kemudian diuji kualitas 

fisiknya dengan uji gramatur, ketebalan dan ketahanan 
tarik, dengan uji tambahan yaitu derajat kecerahan dan 
kekakuan. Pengujian tambahan terhadap perlakuan terbaik 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik lain dari 
kertas seni. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Karakteristik Bahan 
 

Analisis karakteristik kimia dilakukan pada bahan baku 
utama pembuatan kertas seni, pada penelitian ini adalah serat 
sabut pinang dan kertas HVS bekas. Analisis bahan baku ini 
dilakukan untuk mengetahui potensi dari serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas sebagai bahan pembuat kertas dan untuk 
mengetahui pengaruh bahan baku terhadap produk kertas seni 
yang dihasilkan nantinya. Adapun analisis yang dilakukan 
meliputi kadar selulosa, kadar lignin, kadar air dan kadar abu. 
Hasil analisis kimia bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Hasil Komposisi Kimia Bahan Baku 

Bahan Baku 
Kadar 

Selulosa (%) 

Kadar 

Lignin (%) 

Kadar 

Air (%) 

Kadar 

Abu (%) 

Serat Sabut 

Pinang 
45,7 15,9 31 4,3 

Kertas HVS 

Bekas 
68,1 6,8 4,9 17,7 

Catatan: Persentase didaparkan per 1 gram bahan kering 
(Sumber: Data Hasil Penelitian, 2018) 
 

Kadar selulosa merupakan salah satu karakteristik kimia 
yang menentukan pemanfaatan serat dari suatu serat alam 
(Malkapuram et al., 2009). Semakin tinggi kandungan selulosa 
maka semakin kuat serat yang dihasilkan (Aremu et al., 2015). 
Pada penelitian ini didapatkan kadar selulosa dari serat sabut 
pinang adalah sebesar 45,7%, hasil ini lebih rendah dari kadar 
selulosa yang dilaporkan oleh Yusriah et al. (2012), dimana kadar 
selulosa serat sabut pinang yang didapatkan adalah sebesar 
53,2%. Perbedaan kadar selulosa yang didapatkan mungkin 
dipengaruhi oleh kondisi tumbuh, waktu panen, metode ekstraksi 
serat, serta metode penyimpanan (Pickering et al., 2016).  

Kondisi tumbuh pinang seperti kondisi tanah (perbedaan 
lokasi, ketinggian tanah dan demografi) dan iklim (curah hujan) 
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dapat mempengaruhi produktivitas buah dan sifat buah yang 
dihasilkan (Miftahorrachman dkk., 2015). Tanaman pinang 
tumbuh ideal pada ketinggian 0-1400 diatas permukaan laut 
dengan curah hujan yang tinggi. Pada penelitian ini buah pinang 
yang digunakan didapatkan dari wilayah Malang Raya yang 
tegolong dataran tinggi dan memiliki curah hujan tinggi. Waktu 
panen juga dapat mempengaruhi kadar kimia suatu bahan 
dimana pada buah muda yang berwarna hijau serat dan bijinya 
masih sangat lembut (selulosa tinggi, lignin rendah) sehingga 
kadar airnya masih sangat tinggi, pada buah yang masak dan 
berwana kuning keemasan seratnya lebih keras namun masih 
cukup lembut dan kadar airnya masih tinggi, sedangkan pada 
buah yang sudah kering warnanya akan berubah menjadi 
kecoklatan, seratnya menjadi kasar dan keras (selulosa rendah, 
lignin tinggi) dan kadar airnya berkurang. Pemilihan metode 
ekstraksi juga dapat mempengaruhi kadar kimia dari suatu bahan 
karena jenis pelarut, alat yang digunakan dan lama waktu 
ekstraksi dari masing-masing metode memiliki perbedaan. Pada 
penelitian ini metode ektraksi selulosa dan lignin yang digunakan 
adalah metode cesson dengan perlarut H2SO4. Pemilihan metode 
cesson dikarenakan prosesnya lebih cepat karena termasuk 
ekstraksi dengan metode kimiawi, dan hasil yang didapatkan 
akurat. Penyimpanan bahan juga dapat mempengaruhi kadar 
kimia suatu bahan dimana penyimpanan yang pada tempat 
terbuka tentu akan menyebabkan bahan teroksidasi, bahan 
terkena sinar matahari dan rawan kontaminan. Penyimpanan 
bahan yang terlalu lama juga akan menyebabkan kadar kimia 
suatu bahan semakin rusak.  

Selain kadar selulosa dari serat sabut pinang, pada 
penelitian ini juga dilakukan perhitungan kadar selulosa dari 
kertas HVS bekas. Kadar selulosa dari kertas HVS bekas yang 
didapatkan adalah sebesar 68,1%. Kadar selulosa yang tinggi ini 
menunjukkan bahwa wastepaper dari kertas HVS bekas cocok 
untuk digunakan sebagai bahan baku serat dalam pembuatan 
kertas. Hal ini didukung oleh penelitian Pandita et al. (2015), yang 
menyatakan pencampuran pulp dari kertas bekas juga dapat 
meningkatkan kekuatan dari kertas.  
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Analisis karakteristik kimia bahan baku selanjutnya adalah 
kadar lignin. Lignin merupakan komponen makro molekul kayu 
ketiga yang berikatan secara kovalen dengan selulosa dan 
hemiselulosa. Selulosa, lignin dan hemiselulosa merupakan 
komponen penyusun tumbuhan yang berfungsi membentuk 
bagian struktural dan sel tumbuhan. Pada penelitian ini 
didapatkan kadar lignin dari serat sabut pinang adalah sebesar 
15,9%. Kadar lignin ini dua kali lebih tinggi dari nilai yang 
didapatkan Yusriah et al. (2012), yakni sebesar 7,2%. Pada 
kertas HVS bekas didapatkan kadar lignin sebesar 6,8%. 
Tingginya kadar lignin yang didapatkan pada serat sabut pinang 
dipengaruhi oleh kondisi tumbuh, waktu panen, metode ekstraksi 
serat, serta metode penyimpanan (Pickering et al., 2016). Kadar 
lignin pada serat bahan yang akan dijadikan bahan baku kertas 
atau pulp akan semaksimal mungkin dihilangkan karena kadar 
lignin akan mempengaruhi warna dan kekuatan kertas yang 
dihasilkan. Proses penghilangan lignin disebut delignifikasi. 
Proses delignifikasi pada bahan dengan kadar lignin yang tinggi 
akan mempertinggi konsumsi bahan kimia pemasak dan 
membutuhkan waktu penggilingan yang lebih lama untuk 
mendegradasi lignin (Fatriasari et al., 2009). Proses delignifikasi 
yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pelarut kimia 
yaitu NaOH. NaOH sebagai oksidator pada proses delignifikasi 
menyebabkan lignin terdegradasi dan mempengaruhi kecerahan 
kertas. Menurut Jayanuddin (2009) semakin banyak oksidator 
yang memutus ikatan molekul lignin menyebabkan tingkat 
kecerahan makin tinggi. 

Analisis karakteristik kimia bahan baku selanjutnya adalah 
kadar air. Hasil kadar air dari serat sabut pinang pada penelitian 
ini adalah sebesar 31%, dimana ini lebih rendah dari hasil kadar 
air serat sabut pinang yang didapatkan Yusriah et al., (2012) 
yakni sebesar 50%. Hasil kadar air dari kertas HVS bekas yang 
didapatkan dari penelitian ini adalah sebesar 4,9%. Perbedaan 
kadar air pada serat sabut pinang bisa disebabkan karena 
beberapa faktor diantaranya faktor cuaca dan iklim, umur buah, 
jenis tanah daerah tumbuh tanaman dan teknik pertanian yang 
diterapkan (Ramdhonee and Jeetah, 2017). Kadar air dapat 
mempengaruhi dalam proses produksi, semakin tinggi kadar air 
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semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengeringkan bahan. 
Selain itu menurut Aremu et al. (2015), kadar air yang tinggi 
mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan permukaan dari kertas 
yang diproduksi yang ditunjukkan dengan kurangnya stabilitas 
dimensi. Kertas berkualitas membutuhkan stabilitas dimensi yang 
sangat baik karena struktur dan kekuatan kertas bergantung 
padanya. 

Analisis karakteristik kimia bahan baku yang terakhir adalah 
kadar abu. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran 
suatu bahan organik. Kadar abu dan komposisinya tergantung 
pada jenis bahan dan cara pengabuan. Kadar abu serat sabut 
pinang yang didapatkan sebesar 4,3% dimana nilai ini lebih tinggi 
dari kadar abu yang dilaporkan oleh Yusriah et al. (2012), sebesar 
1,05%. Aremu et al. (2015), menyatakan bahwa rendahnya kadar 
abu mengindikasikan bahwa suatu bahan berpotensi untuk 
menghasilkan kertas dengan kualitas yang baik. Rendahnya 
kadar abu ini menunjukkan bahwa serat sabut pinang baik untuk 
digunakan sebagai serat dalam pembuatan kertas. Pada kertas 
HVS bekas didapatkan kadar abu sebesar 17,7%. Pada kertas 
HVS bekas diketahui kadar abu yang didapatkan cukup tinggi, hal 
ini diduga disebabkan karena pada kertas HVS bekas terdapat 
tinta-tinta hasil pecetakan (print) yang berwarna hitam yang 
terbuat dari mineral-mineral dan bahan kimia. Aremu et al., 
(2015), menyatakan bahwa kadar abu berhubungan dengan 
mineral suatu bahan. Semakin tinggi kadar abu menunjukkan 
semakin banyak mineral yang terdapat pada bahan.  
 
4.2 Kenampakan Kertas Secara Visual 

 
Analisis secara visual dilakukan pada kertas seni hasil 

penelitian. Analisis visual kertas ini dilakukan untuk mengetahui 
kenampakan serat, tingkat kecerahan, dan warna dari kertas seni 
yang dihasilkan pada masing-masing proporsi. Hasil analisis 
visual kertas dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Visual Kertas Seni 

Parameter 
Kertas 

Proporsi Kertas Seni  
(Serat Sabut Pinang : HVS Bekas) 

20:80 40:60 60:40 80:20 

Kenampakan 
Serat 

Sedikit Sedikit Sedang Banyak 

Tingkat 
kecerahan 

(%) 
85,7 80,5 79,4 71,8 

Warna Putih 
Putih 

Kecoklatan 
Putih 

Kecoklatan 
Coklat 

(Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019) 

 
Kertas seni yang hasil campuran serat sabut pinang dan 

kertas HVS bekas ini memiliki tekstur yang berbeda pada masing-
masing sisi yakni kasar pada bagian atas dan halus pada bagian 
bawah. Perbedaan tekstur pada sisi kertas dikarenakan pada 
proses pencetakan dan pengeringan, bagian bawah kertas 
bersentuhan langsung dengan permukaan kayu triplek cetakan 
yang halus sedangkan bagian atasnya tidak. Kertas juga 
bertekstur keras, memiliki serat-serat yang timbul dan nampak 
dipermukaan kertas. Semakin banyak jumlah pinang yang 
ditambahkan semakin tampak serat-serat pada permukaan 
kertas. Banyaknya serat yang tampak dipermukaan kertas 
dikarenakan serat-serat yang ada pada sabut pinang lebih 
panjang dan lebih tebal dibanding serat yang ada di kertas HVS 
bekas. Diketahui diameter serat HVS bekas (bahan baku kayu 
Eucalyptus) yakni sebesar 0,018 mm dan panjang serat 1 mm 
(Bajpai, 2018), sedangkan diameter serat sabut pinang yakni 
sebesar 0,47 mm dan panjang serat 57 mm (Yusriah et al., 2014). 
Serat-serat yang tampak pada permukaan kertas membuat 
kertas menjadi unik dan menjadi daya tarik tersendiri. Pasaribu 
dan Sahwalita (2007), menyatakan kertas seni dengan campuran 
serat alam memiliki penampilan yang lebih indah karena 
menampilkan serat-serat yang muncul di permukaan kertas. 
Gambar produk kertas seni dari campuran serat sabut pinang dan 
kertas HVS bekas dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Kertas seni dari campuran serat sabut pinang  

dan kertas HVS bekas (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

 
Dari segi warna dapat dilihat semakin banyak jumlah pinang 

pada proposi kertas maka kertas akan semakin berwarna coklat 
sedangkan apabila semakin sedikit pinang cenderung semakin 
pucat atau semakin berwarna putih. Selain warna, tingkat 
kecerahan kertas seni juga semakin menurun apabila jumlah 
proporsi pinang semakin banyak. Ditunjukkan dengan nilai 
kecerahan pada proporsi 20:80 nilainya 85,7%, pada proporsi 
40:60 nilainya 80,5%, pada proporsi 60:40 nilainya 79,4%, dan 
pada proporsi 80:20 nilainya 71,8%. Salah satu proses pada 
penelitian ini yang dapat mempengaruhi warna dan tingkat 
kecerahan dari kertas seni yang dihasilkan adalah proses 
pemasakan serat sabut pinang. 

Proses pemasakan serat sabut pinang atau disebut juga 
proses delignifikasi adalah salah satu proses dalam pembuatan 
kertas. Proses delignifikasi bertujuan untuk mendegradasi lignin 
yang ada pada bahan. Pada penelitian ini proses delignifikasi 
yang dilakukan menggunakan pelarut kimia yaitu NaOH. NaOH 
sebagai oksidator pada proses delignifikasi menyebabkan lignin 
terdegradasi dan meningkatkan tingkat kecerahan kertas. 
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Menurut Jayanuddin (2009), semakin banyak oksidator yang 
memutus ikatan molekul lignin menyebabkan tingkat kecerahan 
makin tinggi. Selain pemasakan dengan NaOH banyaknya 
proporsi pinang yang ditambahkan pada pembuatan kertas juga 
akan mempengaruhi kecerahan kertas. Penambahan proporsi 
pinang sebanding dengan bertambah banyaknya lignin yang ada, 
sehingga semakin banyak proporsi pinang maka kecerahan 
kertas semakin berkurang dan kertas cenderung berwana coklat. 
 
4.3 Uji Normalitas Data 

 
Metode yang digunakan dalam pengujian normalitas data 

pada penelitain ini adalah dengan menggunakan metode 
Kolmogorov-Smirnov Test. Pemilihan metode ini didasarkan 
bahwa metode Kolmogorov-Smirnov Test adalah metode yang 
paling umum digunakan dalam menormalisasi data dan 
memenuhi teoritis distribusi data. Pada penelitian ini pengujian 
normalitas data dilakukan pada data hasil penelitian yaitu 
gramatur, ketebalan, dan ketahanan tarik. 

Data berdistribusi normal apabila nilai asymptotic sig > 0,05, 
sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai 
asymptotic sig < 0,05 (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini 
program yang digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov 
menggunakan software SPSS 24. Jika hasil pengujian 
menunjukkan data berdistribusi normal maka uji statistik yang 
digunakan adalah uji parametrik (One Way ANOVA). Tetapi 
apabila data tidak berdistribusi normal maka uji statistik yang 
digunakan adalah uji non parametrik (Kruskal Wallis Test). Hasil 
uji normalitas data gramatur, ketebalan dan ketahanan tarik 
dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

Variabel Respon Statistic Asymp. Sig 

Gramatur 0,174 0,200 
Ketebalan 0,272 0,002 

Ketahanan Tarik 0,157 0,200 

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui nilai Asymp. Sig. pada 
masing-masing variabel respon pada penelitain. Nilai Asymp. Sig. 
yang didapatkan pada variabel respon gramatur dan ketahanan 
tarik adalah sama yaitu sebesar 0,200 dimana nilai tersebut > 
0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data gramatur dan 
ketahanan tarik berdistribusi normal. Berbeda dengan nilai 
Asymp. Sig. pada variabel respon ketebalan, didapatkan nilai 
Asymp. Sig. sebesar 0,002 dimana nilai tersebut < 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data ketebalan tidak berdistribusi 
normal. Hal ini berarti untuk data gramatur dan ketahanan tarik 
akan dilakukan uji signifikansi dengan uji ANOVA sedangkan 
data ketebalan akan dilakukan uji statistika non parametrik 
Kruskal Wallis Test. 
 
4.4 Uji Signifikansi Perlakuan Terhadap Variabel Respon 

 
Pengujian signifikansi dilakukan untuk membuktikan 

hipotesis pada penelitian. Pada penelitian ini hipotesis yang 
dibuktikan adalah perbedaan proporsi memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap masing-masing variabel respon. 
Pengujian signifikansi yang paling sering digunakan pada 
penelitian adalah menggunakan uji One Way ANOVA (Analysis 
of Variance.) One Way ANOVA merupakan metode untuk 
menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu 
variabel independen (Ghozali, 2011). One Way Anova digunakan 
apabila dalam proses uji normalitas data berdistribusi normal. Uji 
Kruskal Wallis merupakan alternatif bagi uji One Way ANOVA 
apabila data tidak memenuhi asumsi salah satunya asumsi 
normalitas (Murti, 1996). Pada penelitian ini pengujian dengan 
Kruskal Wallis dilakukan pada data ketebalan kertas sedangkan 
pada gramatur dan ketahanan tarik dilakukan uji One Way 
ANOVA. Hasil uji signifikansi variabel respon dapat dilihat pada 
Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Signifikansi Variabel Respon 

Variabel Respon Statistic Sig. 

Gramatur 4,963* 0,018 
Ketebalan 7,863** 0,049 

Ketahanan Tarik 0,764* 0,536 

* Nilai F ** Nilai Chi-Square 
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil analisis 

dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) menunjukan bahwa 
proporsi kertas seni memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel respon gramatur dan ketebalan. Hal ini 
ditunjukan dengan nilai sig kurang dari 0,05. Sedangkan pada 
variabel respon ketahanan tarik nilai sig yang didapatkan lebih 
besar dari 0,05 yang berarti proporsi kertas seni tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan tarik. 

Proporsi bahan baku berpengaruh signifikan terhadap 
variabel gramatur dan ketebalan kertas seni. Hal ini didukung 
penelitian yang dilakukan Adriani dkk. (2017), dimana komposisi 
bahan (kulit durian) memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
gramatur, ketebalan, ketahanan tarik dan ketahanan sobek. 
Pengaruh signifikan ini dikarenakan proporsi kertas menentukan 
jumlah kadar selulosa yang ditambahkan, dimana semakin 
banyak proporsi maka semakin tinggi selulosa dan semakin 
meningkatkan nilai gramatur dan ketebalan kertas.  

Proporsi bahan baku tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel ketahanan tarik. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan Adriani dkk. (2017) dan Wijana et al. (2012) 
dimana menyatakan bahwa komposisi bahan atau proporsi 
bahan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap ketahanan 
tarik kertas. Peningkatan jumlah dan kualitas ikatan atau jalinan 
antar serat akan meningkatkan ketahanan tarik lembaran, begitu 
pula dengan panjang serat yang lebih tinggi akan menghasilkan 
ketahanan tarik yang lebih baik. Pada penelitian ini jalinan antar 
serat dan arah serat tidak dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan 
pada saat proses pencetakan banyak terdapat serat yang 
menggumpal. Selain itu pada saat pengecilan ukuran, serat-serat 
dari sabut pinang masih berukuran cukup panjang dan besar 
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sehingga serat yang dicetak tidak tersebar merata. Wijana et al. 
(2012) menambahkan, untuk meningkatkan ketahanan tarik 
kertas dapat dilakukan dengan menambahkan perekat pada 
proses pembuatan kertas. 
 
4.5 Hubungan Proporsi Dengan Variabel Respon 
4.5.1.  Gramatur 
 

Berdasarkan penelitian didapatkan rata-rata nilai gramatur 
kertas seni yang dihasilkan yaitu diantara 224-340 g/m2 dengan 
nilai gramatur terkecil pada kertas seni dengan proporsi 60% 
pinang dan 40% kertas HVS bekas (224 g/m2), dan nilai gramatur 
terbesar pada kertas seni dengan proporsi 20% pinang dan 80% 
kertas HVS bekas (340 g/m2). Hasil gramatur kemudian 
dimodelkan dalam model regresi. Model persamaan regresi yang 
dihasilkan digunakan untuk mengetahui hubungan proporsi serat 
sabut pinang terhadap gramatur kertas seni yang dihasilkan. 
Pada penelitian ini untuk mendapatkan model persamaan regresi 
adalah dengan melakukan penghitungan menggunakan software 
SPSS 24. Bentuk kurva yang dihasilkan dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 

 

  
Gambar 4.2 Kurva Regresi Polinomial Kubik Proporsi Serat Sabut 

Pinang dan Kertas HVS Bekas Terhadap Gramatur 
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 Hubungan proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS 
bekas terhadap gramatur kertas seni dapat dijelaskan melalui 
model persamaan regresi linier, polinomial kuadratik dan 
polinomial kubik karena nilai sig yang didapatkan < 0,05 seperti 
pada Lampiran 6. Model persamaan yang paling sesuai untuk 
menjelaskan hubungan proporsi serat sabut pinang terhadap 
gramatur adalah model regresi polinomial kubik dengan 
persamaan y = 261,751 – 139,071x + 47,048x2 + 107,687x3 
dengan R2 sebesar 0,554. Kemampuan proporsi serat sabut 
pinang dan kertas HVS bekas dalam menjelaskan gramatur yaitu 
sebesar 55,4% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain 
yang dapat menjelaskan gramatur yaitu sifat bahan baku dan 
proses pembuatan kertas yang dilakukan. 

Berdasarkan faktor sifat bahan hal ini dapat disebabkan 
karena perbedaan kadar selulosa dari serat sabut pinang dengan 
kertas HVS bekas. Menurut Dewi et al. (2017), kadar selulosa 
yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan rendemen dari 
kertas seni yang dihasilkan. Peningkatan rendemen kertas juga 
akan meningkatkan gramatur kertas yang dihasilkan. 
Berdasarkan analisis sifat kimia bahan diketahui kadar selulosa 
serat sabut pinang (45,7%) lebih rendah dibanding dengan kadar 
selulosa HVS bekas (68,1%). Hal ini menyebabkan penurunan 
gramatur dari kertas seni saat proporsi serat sabut pinang 
semakin besar. Selain itu gramatur juga dipengaruhi panjang 
serat. Menurut Pradikta (2013), kepadatan dan gramatur kertas 
dipengaruhi oleh serat yang kecil dan halus yang dapat mengisi 
ruang kosong diantara serat-serat kaku dalam pembuatan kertas 
berbahan tandan kosong kelapa sawit. Semakin banyak serat 
kecil yang masuk diantara serat-serat kaku maka kertas semakin 
padat dan gramatur kertas semakin besar. Pada penelitian ini 
serat yang lebih kecil terdapat pada serat HVS bekas dimana 
diameter serat HVS bekas (bahan baku kayu Eucalyptus) yakni 
sebesar 0,018 mm dan panjang serat 1 mm (Bajpai, 2018), 
sedangkan diameter serat sabut pinang yakni sebesar 0,47 mm 
dan panjang serat 57 mm (Yusriah et al., 2014). Banyaknya serat-
serat panjang dan kaku dari pinang ini semakin menurunkan nilai 
gramatur dari kertas seni yang dihasilkan. 
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Selain karena faktor sifat dari bahan, faktor proses 
pembuatan kertas juga berpengaruh terhadap gramatur dari 
kertas seni yang dihasilkan. Pada proses pencetakan kertas seni, 
pulp campuran serat sabut pinang dan HVS bekas yang 
dihasilkan tidak tercampur dengan baik dan dikarenakan terlalu 
banyaknya serat sabut pinang yang menggumpal menyebabkan 
pada saat mencetak, pulp kertas menjadi tidak merata. Proses 
pembuatan kertas yang masih manual dan keterbatasan 
kemampuan alat menjadi kendala dalam proses pencetakan. 

Produk paperbag biasanya memiliki gramatur tertentu 
untuk bahan kertas yang digunakan. Gramatur terlalu tinggi 
menyebabkan kertas terlalu kaku dan padat, sedangkan 
gramatur terlalu rendah dapat menyebabkan kertas menjadi 
longgar sehingga terlihat transparan (Widiastuti et al., 2017). 
Pada penelitian ini gramatur kertas yang didapatkan dirasa cukup 
tebal sehingga akan menghasilkan paperbag yang memiliki sifat 
keras dan kaku. 
 
4.5.2.  Ketebalan 
 

 Nilai ketebalan yang didapatkan dari kertas seni yang 
dibuat yaitu pada rentang 0,768-1,105 mm. Ketebalan paling 
besar didapatkan pada kertas dengan proporsi 80% pinang dan 
20% kertas HVS bekas yaitu sebesar 1,105 mm, sedangkan 
ketebalan paling kecil didapatkan pada kertas dengan proporsi 
60% pinang dan 40% kertas HVS bekas sebesar 0,768 mm. Hasil 
ketebalan kemudian dimodelkan dalam model regresi. Model 
persamaan regresi yang dihasilkan digunakan untuk mengetahui 
hubungan proporsi serat sabut pinang terhadap ketebalan kertas 
seni yang dihasilkan. Pada penelitian ini untuk mendapatkan 
model persamaan regresi adalah dengan melakukan 
penghitungan menggunakan software SPSS 24. Bentuk kurva 
regresi yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Kurva Regresi Polinomial Kubik Proporsi Serat Sabut 

Pinang dan Kertas HVS Bekas Terhadap Ketebalan 

 
Hubungan proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS 

bekas terhadap ketebalan kertas seni dapat dijelaskan melalui 
model persamaan regresi linier, polinomial kuadratik dan 
polinomial kubik karena nilai sig yang didapatkan < 0,05 seperti 
pada Lampiran 6. Model persamaan yang paling sesuai untuk 
menjelaskan hubungan proporsi serat sabut pinang dan kertas 
HVS bekas terhadap ketebalan adalah model regresi polinomial 
kubik dengan persamaan y = 0,778 – 0,123x + 0,187x2 + 0,263x3 

dengan R2 sebesar 0,568. Kemampuan proporsi serat sabut 
pinang dalam menjelaskan ketebalan yaitu sebesar 56,8% dan 
sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain yang dapat 
menjelaskan ketebalan yakni gramatur kertas dan proses 
pressing dalam pembuatan kertas. 

Menurut Kurniawan (2017), ketebalan kertas dipengaruhi 
oleh gramatur kertas, semakin besar nilai gramatur maka 
semakin besar nilai thickness. Hal ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan dimana nilai gramatur yang besar 
belum tentu menghasilkan ketebalan yang besar juga. Terjadi 
pada kertas seni dengan proporsi 80% pinang dan 20% HVS 
bekas memiliki ketebalan 1,1 mm dengan gramatur 277,41 g/m2 

sedangkan pada proporsi 20% pinang dan 80% HVS bekas nilai 
ketebalannya hanya 0,8 mm pada gramatur 340,18 g/m2. 
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Proses pembuatan kertas yang masih manual dan 
banyaknya serat yang menggumpal (tidak merata) menyebabkan 
kepadatan kertas dan ketebalan kertas yang dihasilkan tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Adriani dkk. (2017), 
proses penggerusan juga memberikan pengaruh pada kertas 
dimana proses penggerusan yang fungsinya menghilangkan air 
malah menyebabkan ketebalan kertas tidak merata. Selain 
penggerusan, proses penekanan atau pressing yang tidak 
dilakukan pada penelitian ini juga menyebabkan ketebalan kertas 
menjadi lebih besar dan kertas yang dihasilkan kurang padat. 

Produk paperbag biasanya memiliki syarat ketebalan 
tertentu untuk bahan kertas yang digunakan. Karena nilai 
ketebalan berbanding lurus dengan gramatur maka gramatur 
terlalu tinggi menyebabkan kertas terlalu kaku dan padat, 
sedangkan gramatur terlalu rendah dapat menyebabkan kertas 
menjadi longgar sehingga terlihat transparan (Widiastuti et al., 
2017). Pada penelitian ini ketebalan kertas yang didapatkan 
dirasa sangat tebal sehingga akan sulit untuk dibuat menjadi 
paperbag karena memiliki sifat keras dan kaku. 
 
4.5.3.  Ketahanan Tarik 

 
Nilai ketahanan tarik yang diperoleh berkisar antara 0,221-

0,552 kN/m. Ketahanan tarik kertas seni yang terendah terdapat 
pada kertas seni dengan proporsi 60% pinang dan 40% HVS 
bekas yaitu sebesar 0,221 kN/m, sedangkan ketahanan tarik 
tertinggi diperoleh dari kerta seni dengan proporsi 20% pinang 
dan 80% HVS bekas yaitu sebesar 0,552 kN/m. Hasil ketahanan 
tarik kemudian dimodelkan dalam model regresi. Model 
persamaan regresi yang dihasilkan digunakan untuk mengetahui 
hubungan proporsi serat sabut pinang terhadap ketahanan tarik 
kertas seni yang dihasilkan. Pada penelitian ini untuk 
mendapatkan model persamaan regresi adalah dengan 
melakukan penghitungan menggunakan software SPSS 24. 
Bentuk kurva regresi yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 
4.4. 
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Gambar 4.4 Kurva Regresi Polinomial Kuadratik Proporsi Serat Sabut 

Pinang dan Kertas HVS Bekas Terhadap Ketahanan Tarik 
 

Hubungan proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS 
bekas terhadap ketahanan tarik kertas seni sebenarnya tidak 
dapat dijelaskan melalui model persamaan regresi linier, 
polinomial kuadratik dan polinomial kubik karena nilai sig yang 
didapatkan > 0,05 (Lampiran 6). Hal ini sesuai dengan hasil 
analisis variansi bahwa proporsi serat sabut pinang dan kertas 
HVS bekas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
ketahanan tarik kertas seni. Model persamaan yang dapat 
menjelaskan hubungan proporsi serat sabut pinang terhadap 
ketahanan tarik adalah yang memiliki R2 terbesar dan nilai sig 
terkecil yakni pada model regresi kubik dengan persamaan y = 
0,259 – 0,069X + 0,237X2 dengan R2 sebesar 0,150. Kemampuan 
proporsi serat sabut pinang dalam menjelaskan ketahanan tarik 
yaitu sebesar 15% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. 
Penelitian yang dilakukan Pratama (2014), menyatakan bahwa 
faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketahanan tarik 
adalah perlakuan dengan perendaman alkali, panjang serat dan 
volume serat. Perendaman alkali yang terlalu singkat belum 
dapat menghilangkan lapisan lignin antar serat dan perendaman 
alkali yang terlalu lama menyebabkan semakin banyak selulosa 
dan lignin yang terdegradasi, sehingga keduanya tidak dapat 
menghasilkan ketahanan tarik yang maksimal. Serat-serat yang 
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pendek dan volume serat yang semakin tinggi akan 
meningkatkan ketahanan tarik. 

Rendahnya hubungan proporsi dalam menjelaskan 
ketahanan tarik dapat dipengaruhi oleh konsentrasi pelarut pada 
proses delignifikasi yang pada penelitian ini menggunakan 
pelarut NaOH. Konsentrasi NaOH yang tinggi dapat merusak 
struktur serat yang menyebabkan kertas tidak berikatan dengan 
baik sehingga berpengaruh pada hasil uji ketahanan tarik 
(Vitaloka dkk., 2017). Menurut Dewi et al. (2017), nilai ketahanan 
tarik dipengaruhi oleh kadar selulosa dimana semakin tinggi 
kadar selulosa maka semakin kuat serat yang dihasilkan. 
Berdasarkan analisis komposisi kimia bahan diketahui kadar 
selulosa serat sabut pinang (45,7%) lebih rendah dibanding 
dengan kadar selulosa HVS bekas (68,1%), sehingga semakin 
banyak proporsi serat sabut pinang maka ketahanan tarik kertas 
semakin kecil, sedangkan semakin banyak proporsi kertas HVS 
bekas maka nilai ketahanan tarik semakin besar. Wijana et al. 
(2012), menambahkan guna meningkatkan ketahanan tarik 
kertas dapat dilakukan dengan menambahkan perekat pada 
proses pembuatan kertas. 

Menurut Adriani dkk. (2017), semakin banyak serat yang 
digunakan akan memperbanyak ikatan-ikatan antar serat 
sehingga kertas yang dihasilkan tidak mudah putus. Menurut 
Widiastono dan Zen (2007), faktor yang mempengaruhi 
ketahanan tarik lembaran adalah ikatan atau jalinan antar serat, 
panjang serat dan kandungan fines. Peningkatan jumlah dan 
kualitas ikatan atau jalinan antar serat akan meningkatkan 
ketahanan tarik lembaran, begitu pula dengan panjang serat yang 
lebih rendah akan menghasilkan ketahanan tarik yang lebih baik. 
Pada penelitian ini jalinan antar serat dan arah serat tidak dapat 
ditentukan. Hal ini dikarenakan pada saat proses pencetakan 
banyak terdapat serat yang menggumpal. Selain itu pada saat 
pengecilan ukuran, serat-serat dari sabut pinang masih 
berukuran cukup panjang dan besar sehingga serat yang dicetak 
tidak tersebar merata.  

Pada penelitian ini ketahanan tarik kertas seni yang 
dihasilkan dari campuran serat sabut pinang dan kertas HVS 
bekas memiliki nilai ketahanan tarik yang kecil. Hal ini 
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menunjukkan apabila kertas seni ini dijadikan paperbag, 
paperbag yang dihasilkan akan mudah putus, sobek, atau jebol. 
Paperbag dari kertas ini kurang mampu untuk digunakan 
membawa beban yang berat. 
 
4.6 Uji Perbandingan Berganda 

 
Uji perbandingan berganda merupakan uji lanjut yang 

dilakukan apabila terdapat perbedaan siginikan dari variabel 
respon yang diteliti. Pada penelitian ini perbedaan signifikan pada 
variabel respon yang diteliti terdapat pada variabel ketebalan dan 
gramatur. Uji perbandingan berganda dapat dilakukan 
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan parametrik 
menggunakan uji Tukey dan pendekatan non parametrik 
menggunakan uji Mann Withney (Ghozali, 2011). Mann Withney 
Test dilakukan dengan menguji perbedaan mean antara satu 
kelompok dengan kelompok lain. Sama halnya dengan uji Tukey 
dimana analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara 
membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya 
sama. Hanya saja uji Tukey digunakan sebagai uji perbandingan 
berganda untuk statistika parametrik. Penarikan kesimpulan uji 
Tukey adalah dengan membandingkan nilai uji Tukey dengan 
beda rata-rata antara dua perlakuan. Jika selisih rata-rata 
perlakuan lebih besar dari nilai uji Tukey artinya perlakuan 
tersebut berbeda nyata dan sebaliknya. Berikut merupakan hasil 
perbandingan berganda dari variabel respon ketebalan dan 
gramatur: 
 
1. Ketebalan 

Hasil uji signifikansi variabel respon ketebalan menunjukkan 
bahwa perbedaan proporsi kertas seni memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap ketebalan kertas, oleh karena itu uji 
perbandingan berganda dapat dilakukan. Uji perbandingan 
berganda yang digunakan yaitu Mann Withney Test, dilakukan 
dengan menguji perbedaan mean antara satu kelompok dengan 
kelompok lain atau dalam penelitian ini menguji perbedaan mean 
ketebalan antara satu proporsi dengan proporsi lainnya. Dalam 
penelitian ini, dikarenakan ada 4 proporsi (serat sabut pinang: 
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kertas HVS bekas) pembuatan kertas seni, maka terdapat 6 uji 
Mann Withney yaitu: 

1. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 20:80 
dan 40:60 

2. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 20:80 
dan 60:40 

3. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 20:80 
dan 80:20 

4. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 40:60 
dan 60:40 

5. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 40:60 
dan 80:20 

6. Perbedaan ketebalan kertas seni antara proporsi 60:40 
dan 80:20 

Hasil uji perbandingan berganda ketebalan kertas dengan 
Mann Withney Test dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan hasil 
pemberian notasi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.5 Hasil uji perbandingan berganda ketebalan kertas dengan 
Mann Withney Test 

Parameter 
Proporsi  

Asymp. Sig.  Keterangan 
1 2 

Ketebalan 

20:80 40:60 1,000 Tidak Berbeda 

20:80 60:40 0,468 Tidak Berbeda 

20:80 80:20 0,043 Berbeda 

40:60 60:40 0,554 Tidak Berbeda 

40:60 80:20 0,020 Berbeda 

60:40 80:20 0,029 Berbeda 

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 
 
Tabel 4.6 Nilai Rerata Ketebalan Kertas Seni Pada Berbagai Proporsi 

Proporsi Rata-Rata Ketebalan (mm) Notasi 

60:40 0,768 a 
20:80 0,825 a 
40:60 0,830 a 
80:20 1,105 b 

Catatan: data yang ditampilkan adalah rata-rata dari n=4. Data yang 
memiliki notasi yang sama menunjukkan data tidak berbeda signifikan. 
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 diketahui proporsi 
(serat sabut pinang: HVS bekas) 60:40, 20:80 dan 40:60 tidak 
berbeda nyata atau perbedaan rata-rata ketebalan antara 
ketiganya tidak signifikan ditandai dengan notasi yang sama 
(notasi a). Sedangkan pada proporsi 80:20 terhadap semua 
proporsi lainnya (20:80, 40:60 dan 60:40) memiliki perbedaan 
nyata atau rata-rata ketebalan antara masing-masing proporsi 
yang signifikan ditandai dengan notasi yang berbeda (notasi b). 
Pada penelitian ini nilai ketebalan yang diharapkan adalah nilai 
yang paling minimum dikarenakan semakin tebal kertas maka 
semakin sulit kertas tersebut untuk ditekuk dan dilipat, sedangkan 
tujuan kertas seni ini adalah untuk pembuatan paperbag yang 
membutuhkan pelipatan pada proses pembuatannya. Nilai 
minimum didapatkan pada perlakuan 60:40, namun nilai tersebut 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan 20:80 dan 40:60. Jadi, 
dapat disimpulkan untuk mendapatkan kertas seni dengan 
ketebalan minimum dapat menggunakan proporsi 60:40, 20:80 
dan 40:60.  
 
2. Gramatur 

Hasil uji signifikansi variabel respon gramatur menunjukkan 
bahwa perbedaan proporsi kertas seni memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap gramatur kertas, oleh karena itu uji 
perbandingan berganda dapat dilakukan. Uji perbandingan 
berganda yang digunakan yaitu uji Tukey. Uji Tukey dilakukan 
dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang 
jumlahnya sama. Penarikan kesimpulan uji Tukey adalah dengan 
membandingkan nilai uji Tukey dengan beda rata-rata antara dua 
perlakuan. Jika selisih rata-rata perlakuan lebih besar dari nilai uji 
Tukey artinya perlakuan tersebut berbeda nyata dan sebaliknya. 
Hasil uji perbandingan berganda gramatur kertas dengan uji 
Tukey dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan hasil pemberian notasi 
dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 Hasil uji perbandingan berganda gramatur kertas dengan uji 
Tukey 

Parameter 
Proporsi  

Sig.  Keterangan 
1 2 

Gramatur 

20:80 40:60 0,751 Tidak Berbeda 

20:80 60:40 0,014 Berbeda 

20:80 80:20 0,238 Tidak Berbeda 

40:60 60:40 0,080 Tidak Berbeda 

40:60 80:20 0,748 Tidak Berbeda 

60:40 80:20 0,373 Tidak Berbeda 

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 
 
Tabel 4.8 Nilai Rerata Gramatur Kertas Seni Pada Berbagai Proporsi  

Proporsi Rata-Rata Gramatur (g/m2) Notasi 

60:40 224,9 a 
80:20 277,4 ab 
40:60 308,9 ab 
20:80 340,2 b 

Catatan: data yang ditampilkan adalah rata-rata dari n=4. Data yang 
memiliki notasi yang sama menunjukkan data tidak berbeda signifikan 
(uji Tukey dengan α 5%). 
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 diketahui proporsi 

(serat sabut pinang : HVS bekas) 60:40, 80:20 dan 40:60 tidak 
bereda nyata atau perbedaan rata-rata gramatur antara 
ketiganya tidak signifikan ditandai dengan notasi yang sama 
(notasi a). Sama halnya dengan proporsi 80:20, 40:60, dan 20:80, 
ketiganya tidak berbeda nyata atau perbedaan rata-rata gramatur 
antara ketiganya tidak signifikan ditandai dengan notasi yang 
sama (notasi b). Sedangkan pada proporsi 60:40 dan 20:80 
memiliki perbedaan nyata atau rata-rata gramatur antara 
keduanya signifikan ditandai dengan notasi yang berbeda antar 
kedua proporsi. Pada penelitian ini nilai gramatur yang 
diharapkan adalah nilai yang paling maksimum dikarenakan 
semakin tinggi gramatur kertas maka semakin kaku dan padat 
kertas tersebut. Kertas yang kaku dan padat akan kuat menahan 
beban, tujuan kertas seni ini adalah untuk paperbag yang 
membutuhkan ketahanan dan kekuatan saat menahan beban 
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yang dibawa. Nilai maksimum didapatkan pada perlakuan 20:80, 
namun nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan 80:20 
dan 40:60. Jadi, dapat disimpulkan untuk mendapatkan kertas 
seni dengan gramatur maksimum dapat menggunakan proporsi 
20:80, 80:20 dan 40:60. 
 
4.7 Perlakuan Terbaik Penelitian 

 
Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan menggunakan 

metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982). Perlakuan terbaik 
didapatkan dari pengolahan data pada masing-masing parameter 
sifat fisik kertas seni seperti gramatur, ketebalan dan ketahanan 
tarik. Dari semua nilai rata-rata parameter kertas seni, ditentukan 
nilai idealnya yang kemudian diolah sesuai prosedur sampai 
diperoleh perlakuan terbaik. Nilai ideal adalah nilai yang sesuai 
dengan pengharapan yaitu nilai maksimal atau minimal dari suatu 
parameter. Asumsi nilai ideal dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
Parameter dengan rerata semakin tinggi semakin baik, maka nilai 
terendah sebagai nilai terburuk sedangkan parameter dengan 
rerata semakin rendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 
nilai terburuk. Berikut nilai ideal parameter pada penelitian ini.  
 

Tabel 4.9 Asumsi Nilai Ideal 

Parameter Asumsi nilai ideal 

Gramatur Tertinggi 
Ketebalan Terendah 

Ketahanan Tarik Tertinggi 

 
Nilai ideal pada gramatur dipilih yang tertinggi dikarenakan 

semakin tinggi gramatur yang dihasilkan maka semakin padat 
dan kuat kertas seni yang dihasilkan. Nilai ideal pada ketebalan 
dipilih yang terendah dikarenakan semakin rendah nilai ketebalan 
maka semakin mudah kertas seni yang dihasilkan dilipat dan 
ditekuk untuk menjadi paperbag. Nilai ideal pada ketahanan tarik 

dipilih yang tertinggi dikarenakan semakin tinggi nilai ketahanan 
tarik maka semakin baik kualitas kertas seni dan semakin kuat 
daya tahan kertas saat menahan beban saat digunakan menjadi 
paperbag.  
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Berdasarkan perhitungan perlakuan terbaik pada Lampiran 
12, diketahui bahwa perlakuan terbaik penelitian adalah 
perlakuan dengan proporsi serat sabut pinang 20% dan kertas 
HVS bekas 80%. Perlakuan terbaik didapatkan dari hasil 
perhitungan paling terkecil dari nilai L1, L2 dan L~. Hasil 
ditampilkan pada Tabel 4.10.  
 
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Dengan Metode Multiple Atribute 

Parameter 

Proporsi Kertas Seni (Serat Sabut Pinang : HVS 
Bekas) 

20;80 40;60 60;40 80;20 

L1 0,023* 0,178 0,313 0,230 

L2 0,00000028
13* 

0,0002226
621 

0,0017590
290 

0,0001406
075 

L~ 
0,023* 0,122 0,200 0,102 

Jumlah 0,04606088
74 

0,2997518
476 

0,5144902
442 

0,3314164
105 

Terbaik ***    

Ket:  

 L1, L2 dan L~ merupakan derajat kerapatan 

 Tanda bintang (*) adalah nilai terkecil dari setiap nilai L1, L2 dan L~ 

 
Hasil perlakuan terbaik kemudian diuji tambahan lagi untuk 

mengetahui sifat fisiknya. Uji yang dilakukan adalah uji derajat 
kecerahan kertas dan uji kekakuan. Adapun karakterisasi 
perlakuan terbaik penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
Perlakuan terbaik kertas seni kemudian dibentuk menjadi 
paperbag seperti pada Gambar 4.5.  

 
Tabel 4.11 Karakterisasi perlakuan terbaik kertas seni 

Parameter  Nilai 

Gramatur 340,2 g/m2 
Ketebalan 0,825 mm 

Ketahanan Tarik 0,552 kN/m 
Derajat Kecerahan 85,7 % 

Kekakuan 66 mNm 

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2019 
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                               (a)                                            (b) 

Gambar 4.5 Paperbag Perlakuan Terbaik: (a) ukuran 30x5x25 (cm); 
(b) ukuran 15x2,5x25 (cm)  

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

 
4.8 Perbandingan Karakteristik Produk Kertas Seni 

Terhadap Paperbag Dipasaran 
  
Produk kertas seni yang dihasilkan pada penelitian ini 

nantinya akan dibentuk menjadi produk paperbag. Paperbag 
merupakan tas yang terbuat dari kertas. Biasanya paperbag 
digunakan untuk keperluan berbelanja pada toko pakaian, toko 
oleh-oleh, toko parfum dan perhiasan, dan toko alat tulis kantor 
(Yogyakartas, 2019). Guna menghasilkan paperbag yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar dilakukan perbandingan beberapa 
karakteristik kertas seni kemudian dengan karakteristik paperbag 
yang ada dipasaran. Perbandingan karakteristik kertas paperbag 
dipasaran dan kertas seni yang dihasilkan dapat dilihat pada 
Tabel 4.12. Perbedaan paperbag hasil penelitian dengan 
paperbag yang ada dipasaran dapat dilihat pada Gambar 4.6.  
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Tabel 4.12 Perbandingan paperbag dipasaran dan kertas seni hasil 
penelitian 

Parameter 
Sifat Fisik 

Kertas 

Paperbag 
dipasaran* 

Proporsi Kertas Seni (Serat Sabut Pinang : 
HVS Bekas)** 

20:80 40:60 60:40 80:20 

Gramatur 
(g/m2) 

100-350 340,2 308,9 224,9  277,4 

Ketebalan 
(mm) 

0,1-0,4 0,825 0,830 0,768 1,105 

Warna 
1 Warna 
2 Warna 

Full colour 

1 
Warna 
(Putih) 

1 Warna 
(Putih 

Kecoklatan) 

1 Warna 
(Putih 

Kecoklatan) 

1 Warna 
(Coklat) 

Sumber: *Yogyakartas, 2019 **Data Hasil Penelitian, 2019 

 

    
                         (a)                                               (b) 

Gambar 4.6 Perbandingan paperbag hasil penelitian dengan 
paperbag dipasaran (a) paperbag hasil penelitian (b) paperbag 

dipasaran (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

 
Tabel 4.12 menunjukkan rentang nilai pada parameter 

gramatur, ketebalan, dan warna dari paperbag dipasaran. 
Masing-masing kertas seni dengan proporsi yang berbeda 
kemudian dibandingkan dengan nilai parameter yang ada pada 
paperbag dipasaran. Berdasarkan parameter gramatur dapat 
diketahui bahwa semua nilai gramatur pada masing-masing 
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proporsi kertas seni memenuhi syarat gramatur dari paperbag 
yakni diantara 100-350 g/m2. Gramatur kertas dipengaruhi oleh 
kelembaban udara di sekitar kertas. Gramatur selalu dinyatakan 
sebagai berat total kertas, oleh karena itu pengukuran kadar air 
kertas juga harus dilakukan dan dalam kondisi standar. Gramatur 
terlalu tinggi menyebabkan kertas terlalu kaku dan padat, 
sedangkan gramatur terlalu rendah dapat menyebabkan kertas 
menjadi longgar sehingga terlihat transparan (Widiastuti et al., 
2017). Perlakuan terbaik (proporsi 20:80) memiliki gramatur yang 
sesuai dengan paperbag yang ada dipasaran. Gramatur yang 
tinggi ini menunjukkan bahwa paperbag dari perlakuan terbaik 
bersifat kuat dan tidak tembus pandang.   

Ketebalan adalah salah satu karakteristik penting yang 
mempengaruhi kekakuan lentur kertas (TAPPI T411). Ketebalan 
kertas seni yang dihasilkan dari masing-masing proporsi 
menunjukkan nilai yang lebih besar dan diluar dari range 
ketebalan paperbag dipasaran. Dimana ketebalan paperbag 
dipasaran berkisar antara 0,1-0,4 mm sedangkan ketebalan 
kertas seni yang dihasilkan berada pada nilai ketebalan antara 
0,7-1,1 mm. Dengan nilai ketebalan yang besar ini kertas seni 
hasil penelitian dirasa kurang cocok untuk dijadikan paperbag. 
Hal ini dikarenakan semakin tebal suatu kertas membuat semakin 
sulit kertas tersebut untuk ditekuk dan dilipat untuk menjadi 
paperbag. Perlakuan terbaik (proporsi 20:80) memiliki ketebalan 
yang tidak sesuai dengan paperbag yang ada dipasaran. 
Ketebalan yang tinggi ini menunjukkan bahwa paperbag dari 
perlakuan terbaik bersifat kaku, tebal dan sulit ditekuk. Ketebalan 
yang ada sebaiknya dikurangi dengan cara melakukan proses 
pengepressan pada kertas saat mencetak. 

Berdasarkan parameter warna pada paperbag terdapat tiga 
kategori yakni 1 warna, 2 warna atau full colour. Kertas seni hasil 
penelitian menghasilkan warna alami yang cukup menarik yakni 
putih, putih kecoklatan dan coklat. Warna yang dihasilkan ini 
termasuk dalam kategori 1 warna. Secara umum paperbag 
dipasaran memiliki warna dasar putih atau coklat, dan untuk 
menghasilkan 2 warna atau full colour biasanya dilakukan proses 
printing. Printing adalah sebuah proses industri untuk 
memproduksi massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta 
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di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Proses printing 
dapat meningkatkan harga dari sebuah produk dan dapat 
meninkatkan nilai estetik suatu produk. 
 
4.9 Kendala Penelitian 

 
Pada penelitian ini terdapat kendala atau masalah sehingga 

hasil kertas seni yang didapatkan kurang sesuai dengan yang 
diharapkan peneliti. Pada saat dicetak, hasil cetakan kertas seni 
yang dihasilkan tidak merata dengan baik sehingga hasilnya tidak 
seragam. Hasil ini dapat mempengaruhi kualitas gramatur, 
ketebalan dan ketahanan tarik kertas seni yang dihasilkan. Oleh 
karena itu, dilakukan analisis untuk mengetahui faktor apa saja 
yang menyebabkan hasil cetakan kertas seni tidak rata (tidak 
seragam) menggunakan diagram sebab akibat. Berikut 
merupakan diagram sebab akibat yang didapatkan berdasarkan 
analisis masalah yang ada pada penelitian ini: 

 
a)      Hasil cetakan kertas seni tidak rata (tidak seragam) 

Faktor-faktor penyebab terjadinya Hasil cetakan kertas seni 
tidak rata (tidak seragam) terdiri dari faktor manusia, metode, 
material, dan mesin. Faktor tersebut perlu dilakukan perbaikan 
sehingga dapat mengurangi terjadinya cetakan kertas seni tidak 
rata (tidak seragam) sehingga kualitas kertas seni dapat terjaga. 

 

Manusia Metode

Material

Manusia

Mesin

Kurang terampil

Metode pembuatan kertas masih 

konvensional

Bahan baku yang digunakan 

memiliki karakteristik yang 

berbeda
Terbatasnya kemampuan mesin

Hasil Cetakan Kertas Seni 

Tidak Rata (Tidak Seragam)

 
 

Gambar 4.7 Diagram Sebab Akibat Hasil Cetakan Kertas Seni Tidak 
Rata (Sumber: Data Primer Diolah, 2019) 
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1) Manusia 
- Kurang terampil 

Kemampuan peneliti yang kurang terampil merupakan 
salah satu penyebab terjadinya hasil cetakan kertas seni 
yang tidak merata dengan baik. Hal ini dikarenakan 
keterbatasan kemampuan peneliti dan kurangnya 
pengalaman dalam mencetak kertas. Oleh karena itu 
perlunya pelaihan dan pengulangan beberapa kali untuk 
meningkatkan keterampilan sehingga hasil cetakan 
dapat menjadi lebih baik. 

2) Metode  
- Metode yang digunakan masih konvensional 

Metode yang masih konvensional menyebabkan kertas 
yang dihasilkan tidak merata dengan baik. Hal ini 
disebabkan karena sulitnya menyeragamkan hasil 
karena pencetakan harus dilakukan satu-satu secara 
manual dan meratakannya pun juga secara manual. 
Proses yang masih manual ini menyebabkan serat-serat 
yang ada tidak merata dengan baik saat dicetak. Proses 
pressing atau penekakan yang tidak dilakukan saat 
mengeringkan kertas juga membuat hasil cetakan kertas 
tidak merata. Oleh karena itu diperlukan proses 
pencetakan yang lebih modern, melakukan proses 
pressing saat mengeringkan dan dalam meratakan serat 
harus dibuat searah.  

3) Material 
- Bahan baku memiliki karakteristik yang berbeda 

Perbedaan sifat kedua bahan baku yang digunakan 
(serat sabut pinang dan kertas HVS bekas) 
menyebabkan hasil kertas seni tidak seragam. Serat 
sabut pinang yang memiliki selulosa yang lebih rendah 
dari HVS bekas dan panjang serat yang lebih panjang 
dari kertas HVS bekas mempengaruhi kualitas fisik 
kertas seni yang dihasilkan. Serat sabut pinang yang 
lebih panjang dan cenderung kaku menyebabkan antar 
serat pinang sering menggumpal dan sulit untuk 
dihomogenkan saat proses pencampuran atau 
pembuatan pulp. 
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4) Mesin 
- Terbatasnya kemampuan mesin 

Terbatasnya kemampuan mesin pada saat proses 
pengecilan ukuran serat sabut pinang yang masih 
menggunakan grinder menyebabkan serat-serat pinang 
masih berukuran cukup panjang dan sering 
menggumpal. Selain itu kemampuan mesin belnder 
pada saat pencampuan pulp juga kurang mampu 
membuat pulp mejadi homogen. Hal ini menyebabkan 
pada saat proses mencetak pulp hasilnya tidak merata. 
Keterbatasan kemampuan alat pencetak dan alat 
penggerus yang digunakan untuk meratakan kertas juga 
menjadi kendala untuk meratakan kertas. Oleh karena 
itu perlu digunakan mesin yang lebih sesuai seperti disk 
mill, mesin pencampur dan mesin pencetak yang lebih 
modern. 
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BAB V PENUTUP 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan hasil pembahasan 
yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Proporsi serat sabut pinang dan kertas HVS bekas dalam 

pembuatan kertas seni memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap gramatur dan ketebalan, sedangkan 
pada ketahanan tarik tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan.  

2. Berdasarkan perhitungan perlakuan terbaik diketahui bahwa 
perlakuan terbaik penelitian adalah perlakuan dengan 
proporsi serat sabut pinang 20% dan kertas HVS bekas 80% 
dengan nilai gramatur 340,2 g/m2, nilai ketebalan 0,825 mm, 
nilai ketahanan tarik 0,552 kN/m, nilai derajat kecerahan 
85,7% dan nilai kekakuan 66 mNm. 
 

5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan 

beberapa saran diantaranya: 
1. Pengecilan ukuran serat sabut pinang sebaiknya dilakukan 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan serat sabut pinang 
yang lebih pendek. Hal ini dimaksudkan agar ketika proses 
pencampuran pulp, serat-serat dari pinang tidak 
menggumpal dan sulit dipisahkan.  

2. Perlunya dilakukan proses pressing atau penekanan 
menggunakan mesin pengepress pada produksi kertas seni 
agar hasil kertas seni yang didapatkan lebih padat (solid) dan 
ketebalan yang lebih tipis. 

3. Perlu dilakukan pengujian fisik kertas lainnya seperti uji 
ketahanan sobek, uji daya jebol, uji kadar air, uji kekakuan, 
uji lipat sehingga dapat diketahui dan dibahas sifat fisik 
kertas dari parameter uji fisik yang lain. 

4. Penelitian dapat dilanjutkan untuk mengetahui preferensi 
kesukaan konsumen terhadap produk kertas seni campuran 
serat sabut pinang dan kertas HVS bekas. Selain itu 
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penelitian juga dapat dilanjutkan untuk mengetahui 
kelayakan proyek produksi dalam skala UKM atau industri. 

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ketahanan tarik 
dan perlu dimodelkan hubungan atau persamaan regresi 
yang sesuai. 
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