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Made Gita Heryadi – 0811030047. Penggandaan Skala 
Proses Pembuatan Pulp dari Serabut Kelapa Sawit 
(Elaeis guineensis). SKRIPSI.  
Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS  

                           Nur Lailatul Rahmah, S.Si, M.Si 
 

RINGKASAN 

     Permintaan pulp di Indonesia dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan. Untuk memenuhi permintaan tersebut 
maka perlu dicari alternatif pengganti bahan baku pembuatan 
pulp. Limbah kelapa sawit berupa serabut buah merupakan 
salah satu alternatif pembuatan pulp. Serabut sawit merupakan 
hasil samping industri pengolahan kelapa sawit.  
     Untuk meningkatkan kapasitas produksi pulp perlu dilakukan 
scale up (penggandaan skala). Scale up adalah sebuah 
pekerjaan yang mendapatkan hasil produksi yang identik (jika 
memungkinkan) pada skala produksi yang lebih besar 
berdasarkan skala produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pelaksanaan penelitian skala ganda ini dilakukan berdasarkan 
pada perlakuan terbaik pada pembuatan pulp serabut buah 
sawit skala laboratorium.  
     Penelitian terdahulu pembuatan pulp untuk skala 
laboratorium didapatkan hasil analisis fisik kadar air sebesar 
7,84 %, rendemen 51,9 %, gramatur 143 g/m2, ketebalan 0,268 
mm, ketahanan tarik 4,97 kgf/cm, dan ketahanan sobek 2.721 
mN. Sedangkan hasil penelitian skala ganda didapatkan hasil 
analisis fisik kadar air sebesar 8,18 %, rendemen 56,05 %, 
gramatur 163 g/m2, ketebalan 0,947 mm, ketahanan tarik 4,94 
kgf/cm dan ketahanan sobek 1.860 mN. Hasil analisis fisik diuji 
menggunakan uji t (unpaired) dan didapatkan hasil tidak beda 
nyata terhadap keseluruhan hasil analisis.  
     Biaya bahan baku sebesar Rp. 75.000, biaya bahan 
pembantu antara lain NaOH Rp. 105.000, H2O2 Rp.65.000, dan 
lem Rp. 9.400. Total biaya bahan baku dan bahan pembantu 
pembuatan pulp skala ganda dalam satu kali proses produksi 
sebesar Rp. 254.400,-. Biaya kebutuhan utilitas air setiap batch 
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sebesar Rp. 3.750, listrik Rp. 6.800, dan LPG Rp. 35.450. Total 
biaya kebutuhan utilitas (air, listrik, LPG) sebesar Rp. 46.000,-. 
Total biaya yang dikeluarkan setiap batch produksi sebesar Rp. 
300.400,- 
 
Kata kunci : pulp, skala ganda, serabut sawit, utilitas 
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Made Gita Heryadi – 0811030047. Reduplication The 
Scale Of Pulp-Making Process from Fibers Of The Oil 
Palm (Elaeis guineensis).SKRIPSI.  
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                           Nur Lailatul Rahmah, S.Si, M.Si 

 

SUMMARY 

     Demand of pulp in Indonesia from year to year has increased 
steadily. To fullfill that demand, it needs to look for another 
alternatives to substitute for pulp-making raw materials. Waste 
of oil palm fruit such as fibers  is one alternative to make a pulp. 
Palm fibers is another product of the oil palm processing 
industry. 
     To increase the capaity of pulp production, it is necessary to 
scale up (reduplication scale). Scale up is a job which get the 
result of identical (if possible) on a scale production greater 
points based on production set before. The research scale up is 
made based on best treatment in making fibers of oil palm scale 
laboratory. 
     Preview study in making of pulp for laboratory scale obtained 
the results of an analysis of physical the water level of 7.84 %, 
yield 51.9 %, gramatur 143 g/m2, thickness of 0.268 mm, pull 
resistance 4.97 kgf/cm, and endurance to tear 2.721 mN. While 
the result of double research scale obtained the result analysis 
of physical the water level of 8,18 %, yield 56.05 %, gramatur 
163 g/m2, the thickness of 0,947 mm, pull resistance 4.94 kgf/cm 
and tear resistance 1.860 mN. The result analysis using physical 
tested t test (unpaired) and obtained the result of no real 
difference to the whole the results of the analysis. 
    Raw material cost of IDR 75,000, the cost of supporting 
materials include NaOH IDR 105,000, H2O2 IDR 65,000, and 
glue the IDR 9,400. The Total cost of raw materials and auxiliary 
materials of pulp-making scale up in each production process is 
IDR 254,400. The cost of a water utility's needs every batch of 
IDR 3,750, electric IDR 6,800, and LPG IDR 35,450. The total 
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cost of the needs of utilities (water, electricity, LPG) of IDR 
46,000. The total cost of each production batch of IDR 300,400 
 
Kata Kunci : Pulp, Scale Up, Oil Palm Fiber, Utility 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit kedua 
terbesar di dunia setelah Malaysia. Tahun 2005 diperkirakan 
luas areal kelapa sawit di Indonesia sekitar 3.880.000 ha, 
sehingga kegiatan perkebunan kelapa sawit ini akan 
menghasilkan limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit 
(TKS), serabut buah, cangkang, pelepah, daun, dan batang 
sawit. Serabut buah kelapa sawit merupakan hasil samping dari 
pengolahan kelapa sawit yang dipisahkan dari buah setelah 
pengutipan minyak dan biji dalam proses pemerasan (Silaban, 
2006). 
     Dalam jangka waktu 25 tahun jumlah yang dihasilkan dari 
serabut buah ini mencapai 29,5 ton (Anonymousa, 2004). 
Menurut Indriyati (2008), komposisi serabut buah dalam tandan 
buah sawit mencapai 12 % dengan kandungan selulosa 44,14 
%; hemiselulosa 19,28 % dan lignin 16,19 %. Aktivitas produksi 
pabrik kelapa sawit (PKS) menghasilkan limbah dalam volume 
sangat besar (6 ribu ton cangkang, 12 ribu ton serabut buah dan 
23 ribu ton tandan buah kosong (TBK)). 

     Pemanfaatan limbah kelapa sawit biasanya 
dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik, bahan 
bakar ketel uap, dan briket arang. Serabut buah sawit 
mempunyai kadar selulosa yang tinggi yaitu 44,14 %, sehingga 
berpotensi sebagai alternatif pembuatan pulp. Pulp merupakan 
bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui 
proses penyisihan lignin dari serat. Selain itu, pulp merupakan 
produk utama pengolahan kayu yang digunakan untuk 
pembuatan kertas. Pembuatan pulp bertujuan untuk 
menghilangkan lignin dari kayu (delignifikasi) agar diperoleh 
pulp yang bebas lignin (Fengel dan Wegener, 1995). Proses 
pembuatan pulp pada umumnya dilakukan secara mekanik, 
secara kimia atau kombinasi dari dua perlakuan tersebut 
(Sjostrom, 1995). Dalam penelitian ini akan digunakan proses 
pembuatan pulp secara kimia.  
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Permintaan pulp di Indonesia dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan 
dunia pendidikan dan teknologi yang cukup pesat sehingga 
menimbulkan kebutuhan kertas yang berasal dari pulp semakin 
meningkat pula. Pada tahun 2004-2007, kebutuhan pulp di 
Indonesia mengalami peningkatan dari 3,63 juta ton menjadi 
4,20 juta ton atau naik rata-rata 4,98 % per tahun (Departemen 
Perindustrian, 2009). 
     Penelitian terdahulu pembuatan pulp untuk skala 
laboratorium menggunakan bahan baku serabut kelapa sawit 
sebesar 20 g. Proses produksi diawali dengan proses 
pengecilan ukuran serat dan pencucian kemudian dilanjutkan 
dengan proses delignifikasi dan bleaching, pembuatan perekat, 
proses pencetakan dan pengeringan. Hasil penelitian skala 
laboratorium didapatkan pulp serabut buah sawit berbentuk 
lembaran mempunyai nilai ketebalan 0,268 mm, rendemen 51,9 
%, gramatur 158 g/m2, ketahanan tarik 4,9725 kgf/cm2, 
ketahanan sobek 2.721 mN dan, kadar air 7,845 % (Jati dkk., 
2011). 
     Untuk meningkatkan kapasitas pulp maka perlu dilakukan 
penggandaan skala. Penggandaan skala adalah suatu kegiatan 
pembesaran atau pengindustrian suatu teknologi atau inovasi 
yang masih dalam skala laboratorium. Oleh sebab itu, 
penggandaan skala pembuatan pulp perlu dilakukan untuk 
mengetahui apakah produk pulp yang dihasilkan memenuhi 
standar skala laboratorium dan dapat diterapkan secara riil di 
sektor industri berskala kecil-menengah. Penggandaan skala 
(scale up) merupakan tindakan menggunakan hasil penelitian 
yang diperoleh dari laboratorium untuk mendesain prototipe 
produk dan proses dalam sebuah pilot plant (Hulbert, 1998).  
     Penelitian pembuatan pulp lembaran skala ganda diperlukan 
adanya perhitungan jumlah utilitas beserta biayanya. Utilitas 
didefinisikan sebagai semua sarana pendukung yang diperlukan 
industri untuk melakukan suatu proses. Sistem penyedia listrik 
dan air bersih untuk kebutuhan produksi merupakan sistem 
penunjang berlangsungnya sistem proses utama yang 
dinamakan sistem utilitas (Hartono, 2007). 
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     Berdasarkan uraian yang telah disampaikan akan dilakukan 
penelitian mengenai pembuatan pulp dari serabut buah kelapa 
sawit dan akan dilakukan penggandaan skala untuk mengetahui 
kualitas dan biaya utilitas proses produksi pulp penelitian skala 
ganda. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan kualitas pulp yang dihasilkan 
pada skala laboratorium dengan skala ganda? 

2. Berapakah biaya utilitas proses pembuatan pulp lembaran 
pada skala ganda? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membandingkan kualitas pulp yang dihasilkan pada 
skala laboratorium dengan skala ganda. 

2. Untuk mengetahui biaya utilitas proses pembuatan pulp 
serabut sawit skala ganda. 

 
1.4 Manfaat  

1. Memberikan informasi alternatif pemanfaatan limbah 
serabut kelapa sawit. 

2. Memberikan informasi bagi mahasiswa dan industri yang 
berminat dalam pengembangan produksi pulp berbahan 
baku serabut kelapa sawit. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) 

     Berdasarkan bukti yang ada kelapa sawit diperkirakan 
berasal dari Nigeria, Afrika Barat, namun ada pula yang 
menyatakan bahwa tanaman tersebut berasal dari Amerika. 
Awal masuknya kelapa sawit ke Indonesia pada tahun 1948 
yang berasal dari Borbon dan Amsterdam. Kelapa sawit 
tersebut ditanam di Kebun Raya Bogor dan selanjutnya 
disebarkan ke Deli Sumatera Utara. Kelapa sawit (Elaeis 
guineensis) dari famili Arecaceae merupakan salah satu sumber 
minyak nabati dan merupakan primadona bagi komoditi 
perkebunan (Rasyid, 2005).  
     Kelapa sawit sudah mulai mengeluarkan manggar pada 
umur 3 sampai 4 tahun dan pada umur 8 sampai 11 tahun telah 
menghasilkan lebih dari 20 ton tandan buah segar 
(TBS)/Ha/tahun. Pemanenan dilakukan setelah tandan berumur 
5-6 bulan. Kelapa sawit dipanen terus sampai pohon berumur 
30 tahun, dan pada umur 35 tahun perlu diremajakan. Dalam 
proses pemanenan buah kelapa sawit untuk pengolahan minyak 
terdapat limbah antara lain berupa serabut buah yang sampai 
saat ini belum banyak dimanfaatkan. Kelapa sawit merupakan 
pohon yang mengandung serat selulosa. Oleh karena itu, salah 
satu cara pemanfaatan limbah berupa batang dan serabut buah 
adalah sebagai bahan baku serabut untuk menghasilkan kertas 
atau sebagai bahan baku papan serat (Tambun, 2005).  
     Komponen utama limbah padat adalah selulosa dan lignin 
sehingga limbah ini disebut juga lignoselulosa. Serabut yang 
digunakan disini adalah serabut buah kelapa sawit, serat ini 
terdiri dari selulosa 44,14 %, hemiselulosa 19,28 % dan lignin 
16,19 %. Lignin adalah makromolekul dari polifenol yang 
merupakan hasil samping hidrolisis lignoselulosa. Jumlah lignin 
yang terdapat dalam tumbuhan yang berbeda sangat bervariasi. 
Dalam spesies kayu, kandungan lignin berkisar 20 % sampai 40 
%. Bahan-bahan lignoselulosa pada umumnya mengandung 
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selulosa, hemiselulosa dan lignin dengan perbandingan 4:3:3 
seperti Tabel 2.1 (Risza, 1995).  
Tabel 2.1. Karakteristik limbah lignoselulosa kelapa sawit 

 
Batang 
Pohon 

Pelepah 
Daun 

Tandan 
Buah 
Kosong 

S
Serat 

Cangk-
ang Biji 

Jumlah 
Ton/Ha 

     

Tahun (berat 
kering) 

70,2 10,6 2,07 
1

1,62 
0,935 

Kompososi :      

Kadar air (%) 14,4 - 13,48 
7

7,3 
15 

Selulosa (%) 45,7 - 44,14 
3

38,90 
- 

Hemi -
selulosa (%) 

18,8 - 19,28 
2

28,90 
- 

Lignin (%) 18,8 18,3 16,19 
2

20,30 
- 

Abu (%) 2,3 2,5 1,23 
3

3,60 
- 

Sumber : Risza (1995) 
Keterangan : 
(-) = tidak ada kandungannya 

      
     Disamping itu distribusi lignin di dalam sel dan kandungan 
lignin bagian pohon yang berbeda tidak sama. Sebagai contoh 
kandungan lignin yang tinggi adalah khas untuk bagian batang 
yang paling rendah, paling tinggi dan paling dalam untuk 
tanaman kayu lunak. Dalam pembuatan pulp dan 
pengelantangan, lignin dilepaskan dari kayu dalam bentuk 
terdegradasi dan berubah dan merupakan sumber karbon lebih 
dari 35 juta ton tiap tahun di seluruh dunia yang sangat 
potensial untuk keperluan kimia dan energi. 

2.2 Potensi Kelapa Sawit dan Serabut Buah Sawit 

     Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit 
kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. Tahun 2005 
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diperkirakan luas areal kelapa sawit di Indonesia sekitar 
3.880.000 ha, sehingga kegiatan perkebunan kelapa sawit ini 
akan menghasilkan limbah padat yang mengandung 
lignoselulosa (lignin dan selulosa) yang sangat banyak (lignin 
16,19 % dan selulosa 44,14 %) (Silaban, 2006).  
     Perkebunan kelapa sawit saat ini telah berkembang tidak 
hanya diusahakan oleh negara, tetapi juga masyarakat dan 
swasta. Tahun 2003 luas areal perkebunan rakyat mencapai 
1.827 ribu ha (34,9 %), seluas 645 ha (12,3 %), dan perkebunan 
besar swasta 2.765 ribu ha (52,8 %). Ditinjau dari bentuk 
pengusahannya, perkebunan rakyat (PR) memberi andil 
produksi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 3.645 ribu ton (37,12 
%), perkebunan besar negara (PBN) sebesar 1.543 ribu ton 
(15,7 %) dan perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 4.627 
ribu ton (47,13 %) (Anonymousb, 2005).  
     Untuk potensi serabut buah kelapa sawit pada tahun 2004, 
Indonesia menghasilkan TBS (tandan buah segar) sebesar 
53,762 juta ton. Dari pengolahan TBS menjadi CPO (Crude 
Palm Oil) dihasilkan produk sampingan berupa limbah serabut 
dan cangkang sebesar 10.215 juta ton (Anonymousa, 2004). 
Sedangkan menurut Agustina (2004), limbah serabut yang 
dihasilkan sebesar 20 % dan 70 kg limbah cangkang dari setiap 
tandan buah sawit. Jadi, dari 53,762 juta ton TBS yang 
dihasilkan, menghasilkan limbah serabut sebesar 10,752 juta 
ton dan limbah cangkang sebesar 3,763 juta ton.  

 
2.3 Pengolahan Limbah Serabut kelapa sawit 
2.3.1 Pengolahan Serabut Menjadi Pulp 

     Pada awal perkembangan dan pembangunan suatu industri 
dibangun sebagai suatu unit proses tersendiri yang terpisah 
dengan industri lain dan lingkungan. Proses produksi ini 
menghasilkan produk samping dan limbah yang dibuang ke 
lingkungan. Adanya jumlah limbah yang dihasilkan dari proses 
produksi, sehingga industri harus menambah investasi untuk 
pengolah limbah hasil proses sebelum dibuang ke lingkungan 
(Swantomo dkk., 2007). 
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     Salah satu konsep dalam pengembangan industri 
berkelanjutan adalah menggabungkan efisiensi dan ekologi atau 
yang lebih dikenal dengan ekoefisiensi. Prinsipnya yaitu 
memanfaatkan pelayanan ekologi lingkungan sebagai masukan 
produksi sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah, 
meningkatkan keuntungan dan daya saing terhadap industri lain 
yang sejenis (Wardhanu, 2009). Untuk itu pemanfaatan limbah 
agar berdaya guna dan bernilai ekonomis sangat diperlukan. 
     Penggunaan serabut buah sebagai pulp dilakukan dengan 
proses soda (kimia). Adapun cara pembuatan pulp dari serabut 
buah untuk skala laboratorium adalah sebagai berikut 
(Anonymousc, 2009): 
1. Bahan baku serabut buah diambil, dibersihkan dari buah 

sawit dan kotoran, karena hal ini akan berpengaruh 
terhadap kualitas pulp terutama warna. Kemudian dilakukan 
pemotongan bahan atau penyerpihan dengan memakai 
mesin chipper. Ukuran serpihan antara 3-8 cm, dengan 
maksud untuk mendapatkan pemasakan pulp yang merata. 
Selanjutnya dilakukan pemisahan pith (sari, ampas) yang 
bertujuan untuk mengurangi pemakaian soda pada saat 
pemasakan, dan menghindari kotoran yang terikut di dalam 
pulp. Penyaringan dengan ayakan berukuran 20 mesh. 

2. Memakai natrium hidroksida (NaOH) sebagai alkali untuk 
pulp yang belum dan sudah putih. 

3. Pemasakan menggunakan digester mini berkapasitas 1.350 
g (6 tabung) dengan suhu 1700C selama 2 jam menuju 
maksimum dan ditambah 2 jam lagi. 

4. Pemutihan pulp, pemutihan dilakukan dengan tiga tahap 
yaitu pencucian, penyaringan dan pemutihan. Proses 
pemutihan pulp merupakan suatu proses penghilangan 
warna dari serabut akibat masih tersisanya lignin pada pulp 
menggunakan bahan kimia.  

     Dari pembuatan pulp serabut buah sawit diketahui serabut 
buah termasuk serat pendek < 1 mm. Kadar selulosa 45,19 %, 
kelarutan pada air panas 2,50 %, air dingin 13,89 %, dan NaOH 
19,50 % setelah mengalami pemisahan pith (sari dan ampas). 
Indeks retak dan tarik cukup tinggi, sedangkan indeks sobek 
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masih dalam batas yang diijinkan. Rendemen 45 %, derajat 
putih 82 %, sehingga serat buah sangat baik untuk dibuat pulp 
lembaran (Anonymousc, 2009).  
     Bahan baku pembuatan pulp dengan serabut buah yang 
merupakan serat pendek dalam industri kertas dapat diproduksi 
menjadi kertas karton atau kertas pembungkus kertas cetak 
(Purwanto dan Sparringa, 2000). 

 
2.3.2 Bahan Kimia  
1. Natrium Hidroksida (NaOH) 

     Bahan kimia yang digunakan dalam proses hidrolisis alkali 
adalah NaOH. Natrium hidroksida (NaOH) atau soda api berupa 
kristal padat berwarna putih. Dalam perdagangan, NaOH 
disediakan dalam dua bentuk yaitu p.t (pro technis) dan p.a (pro 
analyst) (Wijana, 2005). Bahan baku yang telah dibersihkan 
dapat dipotong-potong setelah itu dapat dimasak dengan pelarut 
pada temperature pemasakan 135oC selama 1 jam untuk 
melarutkan lignin. Lignin akan larut sebagai alkali lignin pada 
suhu tinggi dengan natrium hidroksida dan pulp yang dihasilkan 
berwarna coklat. Pulp kering menunjukkan kecenderungan turun 
dengan tajam pada konsentrasi NaOH (0%-14%), diatas 
konsentrasi tersebut tidak ada perubahan yang berarti (Fatchi, 
2002). 
     Panjang dan pendek serat untuk pulp, ditentukan oleh 
pemotongan bahan secara manual dan pemberian soda api 
(NaOH) pada waktu proses hidrolisis. Pemberian NaOH secara 
berlebihan mengakibatkan serat menjadi rusak atau hancur. 
Larutan alkali dapat meningkatkan daya penghancuran dan 
pembengkakan bahan-bahan selulosa hasil pertanian saat 
proses hidrolisis. Degradasi alkalis lignin dapat dilakukan baik 
hidrolisis dengan natrium hidroksida atau dengan adanya 
oksigen, oksida-oksida logam atau senyawa organik (Fatchi, 
2002).  

 
 
 
 



9 
 

2. Hidrogen Peroksida (H2O2) 

     Hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 ditemukan 
oleh Louis Jacques Thenard di tahun 1818. Senyawa ini 
merupakan bahan kimia anorganik yang memiliki sifat oksidator 
kuat. Bahan baku pembuatan hidrogen peroksida adalah gas 
hidrogen (H2) dan gas oksigen (O2). H2O2 tidak berwarna, 
berbau khas agak keasaman, dan larut dengan baik dalam air. 
     Pengelantangan (bleaching) dapat meningkatkan kecerahan 
pulp sampai dengan 89 % ISO (International Organization for 
Standardization) brightness dengan kombinasi bahan 
pengelantang. ISO brightness digunakan untuk memastikan dan 
menghasilkan karakteristik produk pulp dengan tingkat 
kecerahan maksimal. Kombinasi bahan-bahan pengelantang 
yang ramah lingkungan dapat menggunakan oksigen, ozon dan 
peroksida (Zimmerman, 1991). Golongan peroksida yang sering 
digunakan dalam pengelantangan adalah hidrogen peroksida 
(Sjostrom, 1995).  
     Hidrogen peroksida termasuk zat oksidator yang bisa 
digunakan sebagai pemutih pulp yang ramah lingkungan. Dii 
samping itu, hidrogen peroksida juga mempunyai beberapa 
kelebihan antara lain pulp yang diputihkan mempunyai 
ketahanan yang tinggi serta penurunan ketahanan serat sangat 
kecil. Pada kondisi asam, hidrogen peroksida sangat stabil, 
pada kondisi basa mudah terurai. Peruraian hidrogen peroksida 
juga dipercepat oleh naiknya suhu (Dence and Reeve, 1996). 
 
2.4 Bahan Perekat 
     Secara umum, bahan perekat adalah suatu bahan yang 
dapat mengikat aneka komponen struktur tertentu secara efektif 
dan mudah. Kegunaan pemakaian perekat antara lain mampu 
menyambung berbagai jenis bahan baik yang homogen maupun 
heterogen. Selain itu, perekat juga berfungsi untuk 
memudahkan penyambungan serta memungkinkan terjadinya 
produk akhir dengan penampilan memuaskan (Mahyar, 2001). 
     Kebanyakan perekat terdiri dari campuran berbagai bahan 
kompleks, baik organik, anorganik atau gabungannya. 
Komponen dasarnya adalah zat perekatnya yang menghasilkan 
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ketahanan adhesive dan kohesive pada ikatannya. Jenis 
perekat yang akan digunakan harus mempertimbangkan 
beberapa faktor antara lain kelayakan perekat, kualitas daya ikat 
yang dihasilkan, kesesuaian perekat dengan bahan yang akan 
direkatkan, waktu yang diperlukan selama proses perekatan dan 
harga bahan perekat itu sendiri. Biasanya bahan perekat yang 
digunakan antara 10 %-20 % dari berat bahan (Hart, 2002). 
Perekat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
PVAc (Polivinil Asetat). 

Polivinil asetat (PVAc) merupakan perekat kayu terbaru yang 
mudah digunakan, memiliki daya rekat kuat, tahan cahaya, 
tahan abrasi, dapat larut dalam air dan harganya yang relatif 
murah. PVAc banyak digunakan pada industri mebel, kerajinan 
tangan, serta proyek bangunan. Selain itu kelebihan dari PVAc 
yaitu mudah penanganannya, storage life-nya tidak terbatas, 
tahan terhadap mikroorganisme, dan tidak mengakibatkan 
bercak noda. Kekurangan PVAc antara lain sangat sensitif 
terhadap air, sehingga penggunaannya hanya untuk interior 
saja, kekuatan rekatnya menurun cepat dengan adanya panas 
dan air (Fajriani, 2010). 

Perekat jenis polIvinil acetate dapat dibeli dalam keadaan 
siap pakai langsung dari kemasannya, berwarna putih dan tidak 
dapat disimpan untuk waktu yang lama, sangat bersih 
pemakaiannya, serta dapat larut dalam air. Selain itu polyvinil 
acetate sangat baik daya rekatnya, tahan cahaya, tahan abrasi 
dan tidak begitu mahal (Surdiah, 2000).  

 
2.5 Penggandaan Skala (Scale Up) 

     Scale up adalah sebuah pekerjaan yang mendapatkan hasil 
produksi yang identik (jika memungkinkan) pada skala produksi 
yang lebih besar berdasarkan skala produksi yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Walaupun tidak disebutkan, definisi 
scale up diatas mengasumsikan bahwa peningkatan kapasitas 
produksi berhubungan dengan peralatan yang secara fisik lebih 
besar dari peralatan produksi yang digunakan sebelumnya 
(Valentas et al., 1991). 
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     Terdapat banyak masalah besar yang berhubungan dengan 
proses scale up dimana analisis dimensional tidak dapat 
diaplikasikan menyangkut analisis dari pengaruh variabel proses 
pada kebanyakan kualitas produk. Sebuah proses scale up 
yang tepat harus mempertimbangkan proses berikut ini 
(Valentas et al., 1991): 
1. Menentukan hasil proses produksi yang diinginkan 
2. Menentukan kriteria scale up awal, sebagai parameter yang 

membuat hasil proses yang diinginkan sesuai dengan skala 
sebelumnya. 

3. Menentukan kriteria kedua (secondary criteria) untuk proses 
scale up, yaitu perubahan secara mekanik dan fisik pada 
skala yang harus diketahui berdasarkan kriteria utama scale 
up. 

     Scale up erat hubungannya dengan pengembangan, 
manufaktur, dan kualitas, khususnya untuk mendokumentasikan 
semua produk yang prosesnya spesifik dan mentransfernya ke 
fasilitas manufaktur. Scale up  juga sangat mempengaruhi 
dalam penerapan pilot plant. 
     Penggandaan skala (scale up) merupakan tindakan 
menggunakan hasil penelitian yang diperoleh dari laboratorium 
untuk mendesain prototipe produk dan proses dalam sebuah 
pilot plant (Hulbert, 1998). Pengembangan produk (sumber dan 
formulasinya), pengujian unit operasi, pengembangan kinerja 
dari alat, dan penentuan titik kritis proses diperlukan untuk dapat 
melakukan penggandaan skala. Proses penggandaan skala 
membutuhkan ketahanan analisis dalam menentukan langkah-
langkah yang akan dilakukan, diantaranya analisis terhadap 
kondisi operasi, desain, dan proses optimum. Tahapan 
penerapan teknologi dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Adisuko, 
2001) : 
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Gambar 2.1. Tahapan Penerapan Teknologi (Adisuko, 

2011) 
 

     Berdasarkan proses dan tingkat produksi yang diinginkan, 
penggandaan skala merupakan proses yang cukup sulit untuk 
diaplikasikan. Penggandaan skala merupakan proses 
menantang yang membutuhkan suatu perencanaan matang, 
fleksibel, dan pendekatan yang konsisten untuk meraih 
keberhasilan. Hal ini menyebabkan pergerakan produk dari 
tahap ke tahap akan menjadi lebih kompleks jika dijalankan 
dalam skala besar ini. Oleh karena itu, langkah yang harus 
diperhatikan dalam produksi skala besar diantaranya 
menentukan produk dan acuan paket termasuk definisi produk, 
ukuran, serta laju produksi (Scott, 2007).  

2.6 Utilitas 

     Utilitas didefinisikan sebagai sebuah sarana pendukung yang 
diperlukan industri untuk melakukan suatu proses (Hartono, 
2007). Unit utilitas adalah salah satu unit operasi yang ada di 
dalam sebuah pabrik (Anonymouse, 2010). Sistem penyedia 
listrik dan air bersih untuk kebutuhan produksi merupakan 
sistem penunjang berlangsungnya sistem proses utama yang 
dinamakan sistem utilitas. Kebutuhan sistem utilitas dan 
kinerjanya tergantung pada seberapa baik sistem utilitas 
tersebut mampu melayani kebutuhan sistem proses utama dan 

Hasil penelitian/penerapan teknologi pada 
skala laboratorium 

Penerapan teknologi dalam skala “pilot 
project” 

Penerapan teknologi dalam skala 
komersial 
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tergantung pada efisiensi penggunaan bahan baku dan bahan 
bakar (Hartono, 2007). 
     Daya listrik adalah ukuran untuk mengatakan banyaknya 
energi listrik yang telah dipakai setiap detiknya. Satuan daya 
listrik adalah watt. Jika daya yang dimiliki oleh suatu barang 
elektronik semakin besar maka energi yang dipakai semakin 
besar pula. Akibatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 
membayar rekening listrik semakin besar pula. Rumus daya 
listrik : 

P = V.I (VA) 
Keterangan : 
P = daya listrik (VA) 
V = tegangan listrik (volt) 
I = arus listrik (ampere) 
     Satuan yang digunakan untuk PLN untuk menentukan jumlah 
energi listrik yang dipakai adalah kilowatt jam (kilowatt 
hour/kWh). Satu kWh adalah besar energi yang digunakan 
selama 1 jam dengan daya listrik sebesar 1.000 watt. Rumus 
lain untuk menghitung energi listrik adalah (Anonymousf, 2010): 

W = P x t 
Keterangan : 

W = energi listrik (kWh) 
P = daya listrik (kw) 
t = waktu penggunaan (jam) 
1 kWh = 1000 watt 
 
     Kebutuhan utilitas listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, 
(Untoro, 2003) : 

Kebutuhan listrik (kWh) = (daya listrik pada alat x waktu 
pada saat proses produksi)  

     Menghitung besarnya biaya pemakaian listrik digunakan 
rumus (Untoro, 2003): Biaya = energi listrik x tarif per kWh 
 
2.7 Sifat Fisik Pulp 

Sifat fisik pulp merupakan salah satu parameter yang 
digunakan untuk menentukan kualitas pulp lembaran. Secara 
sederhana sifat-sifat tersebut meliputi : 
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2.7.1 Kadar Air 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan 
yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) 
atau berdasarkan berat kering (dry basis) (Syarif, 1993). Kadar 
air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase berat 
bahan basah.  

Cara lain untuk menyatakan kadar air adalah kadar air basis 
kering yaitu air yang diuapkan dibagi berat bahan setelah 
pengeringan. Pada proses pengeringan air yang terkandung 
dalam bahan tidak dapat seluruhnya diuapkan (Kusumah, 
1989). Metode yang digunakan dalam pengukuran kadar air 
adalah metode gravimetri (pengeringan dalam oven), metode ini 
dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan 
proses pengeringan dalam oven. 

 
2.7.2 Rendemen (Saenah, 2002) 

     Rendemen adalah perbandingan volume barang yang 
dihasilkan (output) dengan setiap volume bahan bakunya 
(input), yang dinyatakan dalam persen (%). Tinggi rendahnya 
rendemen dalam suatu proses produksi dapat dijadikan salah 
satu kriteria (ukuran) keberhasilan proses produksi 
(Soerjohadikoesoemo, 1970 dalam Satriono, 1997). 

 
2.7.3 Gramatur (SNI 14-0439-1989) 

     Gramatur merupakan massa lembaran kertas dalam gram 
dibagi dengan satuan luas kertas dalam meter persegi (g/m2) 
dan diukur pada kondisi standar  (Nurminah, 2002).  Gramatur 
kertas dipengaruhi oleh kadar air pada kelembaban udara relatif 
sekitar kertas. Karena gramatur selalu dinyatakan sebagai total 
berat kertas termasuk kadar air maka pengukuran harus 
dilakukan pada kondisi standar (Sukmami, 2000). Gramatur 
yang terlalu tinggi akan menyebabkan kertas terlalu kaku dan 
padat, sedangkan gramatur yang terlalu rendah dapat 
menyebabkan kertas semakin longgar sehingga terlihat 
transparan.      
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     Menurut Casey (1981), gramatur kertas dipengaruhi oleh 
kadar air pada kelembaban udara relatif di sekitar kertas. 
Gramatur sendiri selalu dinyatakan sebagai total berat kertas 
termasuk kadar air maka pengukuran harus dilakukan pada 
kondisi standar sehingga gramatur mempengaruhi semua sifat-
sifat kertas. 
    Dalam pengukuran gramatur, pengukuran tebal dilakukan 
pada beberapa titik yang berbeda dan dilakukan lebih dari satu 
kali pengukuran karena dalam satu lembar nilai ketebalannya 
tidak rata, sehingga dilakukan pengukuran pada beberapa titik. 
Ketidakteraturan ketebalan lembaran kertas sangat 
berhubungan dengan bahan baku dan proses produksi kertas 
itu sendiri. 
 
2.7.4 Ketebalan (SNI 14-0435-1998) 

     Ketebalan mempengaruhi setiap sifat fisik, dan optik. Sering 
dijumpai ketebalan pada suatu lembaran tidak merata sehingga 
melebihi dari ketebalan yang diperlukan. Ketebalan pulp 
lembaran juga mempengaruhi sifat kekakuan dan ketahanan 
lipat lembaran. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan 
adalah mikrometer dengan mengukur jarak tegak lurus antara 
kedua permukaan suatu lembaran dengan satuan mm. 
 
2.7.5 Ketahanan Tarik (SNI 14-6519-2001) 

     Ketahanan tarik didefinisikan sebagai daya tahan lembaran 
pulp terhadap gaya tarik yang bekerja pada kedua ujung jalur 
tersebut sampai putus, dinyatakan dalam satuan gaya per 
satuan lebar uji (kgf/cm) (Houen, 1992). Ketahanan tarik penting 
untuk menilai ketahanan kertas ketika direntangkan dan dikenal 
gaya pada masing-masing sisinya selain bahwa ketahanan tarik 
sangat berperan dalam pembentukan pulp menjadi lembaran 
kertas (Smook,1994). 
     Didefinisikan sebagai daya tahan lembaran pulp terhadap 
gaya tarik yang bekerja pada kedua ujung dengan satuan kilo 
gram gaya (kgf) atau dapat dinyatakan dalam kilo newton (kN). 
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Dalam hal ini reaksi ketahanannya dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain (Houen, 1992) : 
a) Arah serat dalam lembaran pulp 

Nilai ketahanan tarik lembaran pulp akan lebih tinggi jika arah 
seratnya sejajar dengan arah tariknya. 

b) Ikatan antar serat 
Ketahanan tarik lembaran pulp meningkat seiring dengan 
peningkatan ikatan antar serat sampai pada batas tertentu 
saat masing-masing serat mengalami tarikan yang sangat 
kuat sehingga ikatan antar keduanya mudah putus. 

 
2.7.6 Ketahanan Sobek (SNI 14-0436-1989) 

     Ketahanan sobek merupakan gaya dalam gram gaya (gf) 
atau (mN) tegak lurus permukaan kertas yang diperlukan untuk 
meneruskan sobekan dari lembaran kertas yang telah 
mengalami penyobekan awal dan diukur dalam kondisi standar. 
Ketahanan sobek penting untuk menilai mudah atau sulitnya 
kertas untuk dipotong, diiris digunting ataupun disobek langsung 
(Smook, 1994). Ketahanan sobek lembaran kertas meningkat 
seiring dengan peningkatan panjang serat. Hal ini terjadi karena 
serat-serat panjang dapat menghasilkan daerah pemutusan 
ikatan yang lebih halus daripada serat pendek saat dilakukan 
penyobekan, sehingga lembaran kertas dengan jumlah serat 
yang lebih banyak akan memiliki ketahanan sobek yang lebih 
tinggi (Houen, 1992). 
     Didefinisikan sebagai gaya dalam satuan gram gaya (gram 
force (gf)) atau mili Newton (mN) yang diperlukan untuk 
menyobek lembaran pulp. Ketahanan sobek dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain :  
a) Panjang serat 

Secara umum ketahanan sobek lembaran pulp meningkat 
seiring dengan meningkatnya panjang serat. Hal ini terjadi 
karena serat-serat panjang dapat menghasilkan daerah 
pemutusan ikatan yang lebih luas dari pada serat pendek 
saat dilakukan penyobekan. 
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b) Jumlah serat yang berperan dalam penyobekan 
Masing-masing serat yang menyusun suatu lembaran pulp 
pada gramatur tertentu (masa atau ukuran pulp dalam gram 
per satuan luas dalam meter persegi). Sehingga lembaran 
pulp dengan jumlah serat lebih banyak akan memiliki 
ketahanan sobek lebih tinggi. 

c) Ikatan antar serat 
Ikatan antar serat turut berpengaruh terhadap ketahanan 
sobek lembaran pulp. Ketahanan sobek lembaran pulp 
meningkat seiring dengan peningkatan ikatan antar serat 
sampai pada batas tertentu saat masing-masing serat 
mengalami tarikan yang sangat kuat sehingga ikatan antar 
keduanya mudah putus. 

 
2.8 Penelitian Terdahulu 
    Penelitian terdahulu untuk skala laboratorium menggunakan 
bahan baku serabut kelapa sawit sebesar 20 g, bahan 
pembantu air sebesar 50 ml, larutan NaOH 1 N sebanyak 7 %, 
H2O2 sebanyak 10 % dan lem perekat sebanyak 10 %, dicampur 
air agar menjadi larutan homogen dengan perbandingan 1:3. 
Hasil penelitian dilakukan beberapa uji fisik antara lain kadar air, 
rendemen, gramatur, ketebalan, ketahanan tarik, dan ketahanan 
sobek. Tujuan dari uji fisik ini untuk mengetahui sifat-sifat fisik 
dari pulp lembaran. 

Hasil penelitian skala laboratorium didapatkan pulp serabut 
kelapa sawit lembaran mempunyai nilai rata-rata ketebalan 
0,268 dengan kadar air lembaran berkisar antara 7,22 – 8,62 % 
(Jati dkk., 2011). Berdasarkan hasil analisis data didapatkan 
nilai rata-rata ketahanan tarik pulp terbesar adalah 4,9725 kN/m 
yang diperoleh dari perlakuan NaOH 7 % lama pemasakan 60 
menit. Nilai rata-rata ketahanan sobek diperoleh hasil 2.721 mN 
yang diperoleh dari perlakuan H2O2 10 % dan lama pemasakan 
60 menit. Analisis hasil perlakuan skala laboratorium dapat 
dilihat pada Tabel 2.3.  
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Tabel 2.2 Analisis Fisik Lembaran Pulp Pada Perlakuan Terpilih  

Analisis Data Nilai 

Rendemen (%) 51,9 
Kadar Air (%) 7,845 
Gramatur (g/m

2
) 143 

Ketebalan (mm) 0,268 
Ketahanan Tarik (kgf/cm) 4,9725 
Ketahanan Sobek (mN) 2.721 

Sumber : Jati dkk. (2011) 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2012 sampai 
Desember 2012. Pembuatan pulp dari serabut buah sawit 
dilakukan di Laboratorium Agrokimia, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, dan uji fisik 
Laboratorium Material Jurusan Fisika Universitas Brawijaya 
Malang. 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

     Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pulp dari serabut 
buah sawit meliputi mesin grinder, timbangan duduk, pengaduk 
(reaktor) volume 50 – 75 liter dengan motor 3/4 PK dengan 
kecepatan 25 rpm tipe CMS-50SL, pengering rak dengan jumlah 
pintu 1 (10 rak) dan blower 0,5 HP serta screen 90 mesh ukuran 
20 cm x 30 cm. Alat-alat yang digunakan untuk pengujian 
ketahanan fisik pulp meliputi, Tensile strength tipe FBI-PT 1003 
D, dan mikrometer tipe Tricle brand. 

3.2.2 Bahan 

     Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
serabut buah sawit yang didapatkan dari PT. Cisadane Sawit 
Raya. Bahan kimia natrium hidroksida (NaOH) teknis dengan 
kadar 78 % dan hidrogen peroksida (H2O2) teknis dengan kadar 
35 % yang diperoleh dari toko kimia Makmur Sejati Malang.  

3.3 Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian Jati dkk. 

(2011), tentang “Pemanfaatan Limbah Serabut Sawit (Elais 
guineensis) sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp”, 
kajian konsentrasi bahan pelarut (NaOH) dan waktu 
pemasakan. 
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2. Serabut buah sawit yang digunakan diperoleh dari PT. 
Cisadane Sawit Raya. 

3. Karakter pulp produk akhir berbentuk lembaran seperti kertas 
yang diukur adalah ketahanan tarik, ketahanan sobek, 
ketebalan, rendemen, kadar air dan gramatur. 

4. Perhitungan biaya hanya dibatasi pada biaya proses atau 
pembuatan pulp serabut buah kelapa sawit setiap batch. 
Biaya tersebut meliputi kebutuhan bahan bakar LPG, air, 
listrik, bahan baku, dan bahan baku tambahan. 

3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian 
     Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan prosedur yang 
tertera pada Gambar 3.1 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Analisis Data: 
1. Ketahanan Tarik 4. Rendemen 
2. Ketahanan Sobek 5. Gramatur 
3. Ketebalan  6. Kadar Air 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 

Pengamatan dan Pengumpulan Data Hasil Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian Skala Ganda 

Studi Literatur 

Kesimpulan 

Uji t (unpaired) 

Analisis data : 
1. Kebutuhan energi 

dan utilitas 
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3.4.1   Studi Literatur 

     Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari hasil penelitian Jati 
dkk. (2011) dengan perlakuan terbaik pada skala laboratorium. 
Selanjutnya dari perlakuan terbaik yang sudah ada, dilakukan 
penggandaan skala produksi dengan menambah volume bahan 
serta penyesuaian alat dan mesin yang digunakan. 
Penyesuaian alat dan mesin pada penelitian menyebabkan 
penyesuaian pada setiap tahapannya. Penyesuaian tersebut 
dilakukan pada alat dan mesin dari skala laboratorium ke skala 
ganda yang menyebabkan skala produksi dapat lebih besar dari 
skala laboratorium. Selain itu waktu yang digunakan untuk tiap-
tiap proses juga berbeda. Selanjutnya dilakukan juga 
perbandingan kualitas antara skala laboratorium dengan skala 
ganda. Pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan 
kebutuhan utilitas dan kebutuhan energi.  

 
3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

     Penelitian skala laboratorium adalah acuan dasar dalam 
memproduksi pulp serabut buah sawit. Akan tetapi, diperlukan 
peningkatan kapasitas produksi apabila akan digunakan dalam 
sebuah industri. Peningkatan kapasitas akan mempengaruhi 
jumlah bahan baku dan pembantu, kebutuhan energi dan utilitas 
yang digunakan, serta diduga mempengaruhi kualitas fisik 
produk. Sehingga diperlukan sebuah penelitian penggandaan 
skala produksi pulp serabut sawit berdasarkan acuan dasar 
perlakuan terbaik penelitian skala laboratorium. 

3.4.3 Pelaksanaan Penelitian Skala Ganda 

     Pelaksanaan penelitian skala ganda ini dilakukan 
berdasarkan pada perlakuan terbaik pada pembuatan pulp 
serabut buah sawit skala laboratorium yang dilakukan oleh Jati 
dkk. (2011). Penggandaan skala produksi dilakukan dengan 
menambah volume bahan baku, serta melakukan penyesuaian 
alat dan mesin yang digunakan berdasarkan kapasitas yang 
telah ditentukan. Bahan baku yang digunakan adalah serabut 
buah sawit. Kemudian dilakukan ulangan sebanyak dua kali. 
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Diharapkan pelaksanaan penelitian skala ganda ini bisa menjadi 
salah satu alternatif pengembangan teknologi berbasis limbah 
pertanian. 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

     Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan kapasitas 
10.000 g dengan tahapan sebagai berikut: 

 Tahap Pertama (persiapan bahan baku): 

1. Serabut buah sawit dihancurkan menggunakan mesin grinder 
untuk mendapatkan ukuran serabut yang lebih kecil. 

2. Serabut yang telah dikecilkan ukuran ditimbang sejumlah 
10.000 g. 

 Tahap Kedua (proses pemasakan dengan larutan soda): 

1. Serabut sawit yang telah dipotong-potong dimasak di dalam 
mesin pengaduk dengan 50.000 ml air yang telah dicampur 
NaOH sebanyak 7 % (b/v) dari jumlah air. Proses hidrolisis 
lignin ini dilakukan selama 2,25 jam dengan suhu 100oC. 

2. Pencucian pertama dilakukan agar pulp bersih dari 
kandungan soda. 

3. Kemudian dimasak kembali dengan 50.000 ml air yang 
dicampur H2O2

 sebesar 10 %  (b/v) dan NaOH 7 % (b/v) dari 
jumlah air selama 2,5 jam dengan suhu 90oC. 

4. Dicuci kembali agar pulp bersih. 

 Tahap Ketiga (pembuatan campuran perekat): 

1. Membuat campuran bahan perekat dengan menggunakan 
campuran lem kayu 1.043 g dengan ditambah air sebanyak 
3.129 ml dengan perbandingan 1:3. 

2. Bahan perekat dicampur dengan bubur serat. 
 
 Tahap Keempat (pencetakan): 

1. Bubur serat dituang dan diratakan pada screen ukuran 20 cm 
x 30 cm yang diletakkan ke dalam bak berisi air untuk 
mempermudah proses pencetakan. 
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2. Dikeringkan dengan pengering rak selama 5 jam dengan 
suhu 60o C. 

     Untuk diagram alir pelaksanaan penelitian disajikan dalam 
Gambar 3.2. 
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Serabut Sawit

Pengecilan Ukuran 

Pencucian 

Pencampuran 

Pencucian 

Bleaching selama 2,5 jam, suhu 90
o
C

Penimbangan 10.000 g

Delignifikasi selama 2,25 jam, suhu 

90
o
C

Pengeringan selama 5 jam, suhu 60
o
C

Pencetakan pada screen ukuran 

20x30 cm

Pulp Lembaran

Analisis :

1. Ketahanan Tarik

2. Ketahanan Sobek

3. Gramatur

4. Kadar Air

5. Rendemen

6. Ketebalan

Uji t

Air 50.000 ml, 

NaOH 7% (b/v)

Air

Air 50.000 ml, 

NaOH 7%,H2O2 

10%(b/v)

Air 3129 ml+lem 

kayu 1043 g 

(1:3)

Air kotor

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan pulp serabut sawit (Bahan Baku 10.000 g)

Air Air kotor
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3.6 Kebutuhan Utilitas  

3.6.1 Perhitungan Utilitas 

     Perhitungan kebutuhan utilitas meliputi kebutuhan air, listrik 
dan kebutuhan gas (LPG). Kebutuhan air dihitung dengan cara 
menakar seluruh pemakaian air pada saat proses produksi. 
Kebutuhan listrik dihitung dengan mengalikan daya listrik pada 
alat dan waktu yang dibutuhkan pada saat proses produksi, 
sehingga didapatkan utilitas listrik dalam satuan kWh. 
Kebutuhan LPG dihitung dengan menimbang berat awal dan 
berat akhir tabung sebelum dan sesudah proses produksi 
dilaksanakan. 

3.6. Perhitungan Biaya Utilitas 

     Perhitungan biaya utilitas dalam produksi pembuatan pulp 
meliputi perhitungan kebutuhan air, listrik dan kebutuhan gas 
(LPG). Kebutuhan air dihitung dengan cara menakar seluruh 
pemakaian air pada saat proses produksi, kemudian dikalikan 
dengan harga per liter air PDAM. Kebutuhan listrik dihitung 
dengan mengalikan daya listrik pada alat dan waktu yang 
dibutuhkan pada saat proses produksi, sehingga didapatkan 
utilitas listrik dalam satuan kWh dan kemudian dikalikan dengan 
tarif listrik sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PLN. 
Kebutuhan LPG dihitung dengan menimbang berat awal dan 
berat akhir, tabung sebelum dan sesudah proses produksi 
dilaksanakan, kemudian dikalikan dengan tarif LPG per kg. 

3.7 Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

     Perhitungan kebutuhan bahan baku dan meliputi kebutuhan 
bahan baku utama yaitu serabut kelapa sawit. Kemudian bahan 
baku tambahan yang terdiri atas NaOH, H2O2, dan lem perekat 
merk “rajawali”.  
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3.8 Analisis Terhadap Pulp Lembaran 

     Penelitian terhadap pulp lembaran untuk menganalisis 
kualitas pulp terhadap rendemen, ketebalan, gramatur, kadar 
air, ketahanan tarik, dan ketahanan sobek. Hasil dari analisis 
fisik kemudian dianalisis menggunakan uji t. Uji t ini dilakukan 
untuk mengetahui hasil perbandingan dari skala laboratorium 
dengan skala ganda. Prosedur analisis kualitas fisik pulp : 
1. Ketahanan Tarik 

Urutan kerja pengukuran ketahanan tarik adalah (SNI 14-
6519-2001) : 
1. Alat yang terdiri dari bagian bergerak yang berfungsi 

sebagai penarik kertas dan bagian statis disiapkan pada 
posisi masing-masing lalu motor penggerek dihidupkan. 
Bagian penarik dikunci dengan pengait agar tidak 
bergerak. 

2. Pulp lembaran yang akan diukur dipotong 17,5 x 1.5 cm 
lalu direntangkan diantara kedua celah penjepit di bagian 
statis dan bagian penarik. Sekrup pada masing-masing 
penjepit dirapatkan. 

3. Penjepit dilepas sehingga bagian penarik mulai bergerak 
menarik pulp, skala yang terbaca pada bagian penarik 
tepat saat pulp terputus akibat tarikan yang menunjukkan 
nilai ketahanan tarik pulp lembaran. 
 

2. Ketahanan Sobek 
     Pengukuran ketahanan sobek menggunakan alat Tensile 
Tester. Langkah-langkah uji ketahanan sobek pulp lembaran 
adalah sebagai berikut (SNI 14-0436-1989): 
1. Pulp lembaran yang akan diuji terlebih dahulu dipotong 

dengan ukuran 15 cm ×  6 cm. 
2. Pulp lembaran dipasang pada celah, pada kondisi vertikal 

searah dengan lembar contoh uji lalu celah dirapatkan 
dengan memutar sekrup penjepit agar lembaran pulp tidak 
bergerak akibat perlakuan mekanis. 

3. Penyobekan awal dilakukan pada tepat bagian tengah 
dengan menggunakan gunting yang tersedia pada alat 
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selebar 10 cm hingga lebar contoh yang belum tersobek 
(jarak sobek sisa) 5 cm. 

4. Selanjutnya alat bagian penarik mulai bergerak menyobek 
pulp lembaran, dan nilai ketahanan sobek dapat dibaca 
pada skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk alat 
penguji. 

 
3. Gramatur  

Untuk melakukan uji gramatur urutan kerjanya adalah 
(SNI 14-0439-1989): 
1. Potong sampel dengan ukuran 10 x 10 cm2. 
2. Timbang sampel yang sudah terpotong. 
3.  Hitung sampel dengan menggunakan rumus   

matematis. 
     Gramatur dapat dihitung menghitung dengan 

persamaan matematis sebagai berikut : 

L

m
G   

Keterangan : 
G = Gramatur (g/m2) 
m = massa lembaran pulp (g) 
L = satuan luas (m2) 

 
4. Kadar Air 

Prosedur analisis penentuan kadar air dengan metode 
gravimetri adalah (SNI 14-0496-1989): 
1. Penimbangan kertas dari serabut sawit yang telah 

digunting kecil-kecil sebanyak 1-2 gram, lalu di tempatkan 
pada cawan petri yang telah dikeringkan dalam oven. 
Berat cawan petri dan kertas awal ini dicatat sebagai A. 

2. Pengeringan dilakukan dalam oven suhu 100-1050C 
selama 3-5 jam. 

3. Pendinginan dalam desikator dan ditimbang. Lalu 
dilakukan pengeringan dalam oven suhu 100-1050C 
selama 3-5 jam. 

4. Pendinginan dalam desikator dan ditimbang. Ketika 
mencapai berat konstan setelah pengeringan dalam oven 
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(selisih penimbangan kurang dari 2 mg), berat cawan dan 
sampel dicatat sebagai B. 

5. Kadar air ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 

             
   

 
       

5. Rendemen 
Rendemen pengolahan pulp dapat dihitung dengan 

persamaan matematis sebagai berikut (Saenah, 2002): 

%100(%) x
I

O
R   

Keterangan : 
R = rendemen  
O = jumlah hasil produksi 
I = jumlah bahan baku 

 
6. Ketebalan  

Tahapan untuk melakukan uji ketebalan adalah sebagai 
berikut  (SNI 14-0435 1998) : 
1. Landasan tekan dan penekan dibersihkan. 
2. Alat dikalibrasi tanpa sampel dengan nilai nol. 
3. Dilakukan pengujian tiap lembar. 
4. Pengujian dilakukan pada 5 titik uji. 
5. Dicatat dan dirata – rata. 

 
3.9 Analisis Data (uji t) 

Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 
t. Uji t digunakan untuk menguji beda rata-rata 2 sampel yang 
diambil yaitu skala laboratorium dengan skala ganda. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji t (unpaired). Penelitian uji t 
digunakan untuk membandingkan hasil analisis fisik antara pulp 
skala laboratorium dengan pulp skala ganda dan untuk 
mengetahui ada beda atau tidak nyata antara produk skala 
laboratorium dan skala ganda. Derajat signifikansi yang 
digunakan adalah 0,05. 
     Pengolahan data analisis fisik dihitung dengan 
menggunakan perhitungan statistik uji t. Adapun penghitungan 
statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Reaktor (Tangki Pengaduk) 

     Penelitian skala ganda menggunakan reaktor (tangki 
berpengaduk) pada proses pemasakan (delignifikasi dan 
bleaching). Reaktor (tangki berpengaduk) merupakan bejana 
berbentuk lingkaran dengan bahan stainless steel dengan 
dilengkapi baling-baling sebagai pengaduk. Kelebihan 
penggunaan reaktor pada skala ganda dikarenakan kapasitas 
alat yang lebih besar yaitu sebesar 75 liter.  
     Reaktor menggunakan sumber aliran listrik untuk 
menggerakkan motor pengaduk dan kompor sebagai sumber 
pemanas. Motor pengaduk berfungsi untuk menggerakkan 
baling-baling yang akan mengaduk bahan sehingga bahan 
dapat tercampur. Kompor sebagai sumber pemanas 
menggunakan gas LPG sebagai energi utama. Kelebihan lain 
penggunaan reaktor adalah bahan yang dimasak tidak cepat 
rusak karena panas yang tinggi karena reaktor menggunakan 
jacket dengan bahan stainless steel. 

       
4.1.1 Dimensi Alat 

     Prinsip kerja tangki reaktor (tangki pengaduk) ini 
menggunakan sistem double jacket. Tabung pengaduk terdiri 
dari dua lapisan (double jacket), lapisan dalam dan lapisan luar. 
Lapisan dalam bersentuhan langsung dengan produk, 
sedangkan lapisan luar berhubungan langsung dengan sumber 
panas (kompor LPG). Aliran panas dari kompor dialirkan 
menggunakan fluida. Fluida disini berfungsi sebagai pengatur 
suhu dan penghantar panas antara api dengan bahan yang 
dimasak pada tangki pengaduk, sehingga tidak ada kontak 
langsung antara api dengan bahan. Oleh karena itu, mesin ini 
dapat mengurangi tingkat kerusakan dalam bahan. Ruang 
kosong tersebut harus diisi sebuah fluida yang berfungsi 
menghantarkan panas. Fluida yang digunakan adalah air 
sebanyak 75 liter. Mesin pengaduk merupakan mesin otomatis, 
yaitu dengan menekan saklar pada rangka mesin, sehingga 
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tidak perlu dilakukan pengontrolan kecepatan putaran mesin 
(Walas, 1988). Gambaran mengenai reaktor terdapat pada 
Gambar 1 dan spesifikasi mesin lebih lengkap dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 

 
 

Gambar 4.1 Penampang Tangki Reaktor 
Berpengaduk 
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Tabel 4.1.Spesifikasi Mesin Reaktor Berpengaduk 
No. Bagian Mesin Spesifikasi 

1 Motor Pengaduk 

- Daya : 1 hp = 600 watt 
- Putaran Mesin  : ± 1420 rpm 
-Transmisi : Gear box tipe 60, 
rasio 60 : 1 

2 Tangki Pengaduk 

- Bentuk : Tabung terbuka 
- Bahan : Food Grade 
Stainless Steel 
- Kapasitas : 75 Liter 
-  Sistem : double jacket 
- Tebal dinding : 1,5 mm 

3 Kompor Jenis Bahan Bakar : LPG 

 

4.1.2 Kondisi Operasional 

     Reaktor digunakan untuk proses delignifikasi pada 
pembuatan pulp, serabut sawit sebanyak 10 kg ditambahkan 
larutan NaOH sebanyak 3,5 L dengan waktu sebesar 2,25 jam 
dengan suhu sebesar 90oC. Tujuan dari proses delignifikasi ini 
adalah untuk proses pendegradasian lignin yang terdapat dalam 
serabut sawit, sedangkan proses bleaching untuk proses 
pencerahan pulp. Lignin merupakan senyawa yang terdapat 
dalam kayu seperti lem atau semen yang mengikat sel-sel lain 
dalam satu kesatuan sehingga bisa menambah support dan 
kekuatan kayu (mechanical strength) agar bisa kelihatan kokoh 
dan berdiri tegak. Sifat lignin yang membuat serat menjadi kaku 
maka perlu dilakukan proses pendegradasian dengan bantuan 
larutan NaOH.  
     Alat yang digunakan untuk mencampur bahan baku dan 
bahan pembantu berupa tangki atau bejana yang dilengkapi 
dengan pengaduk (reaktor). Tangki atau bejana biasanya 
berbentuk silinder dengan sumbu terpasang vertikal, bagian 
atas bejana itu bisa terbuka saja ke udara atau dapat pula 
tertutup (Coulsom and Rchardson, 1999). Reaktor atau tangki 
pengaduk dilengkapi dengan sebuah mixer atau stirrer 
(pengaduk) di dalamnya. Pengaduk tersebut biasanya berupa 
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turbin atau baling-baling yang sangat besar. Putaran pengaduk 
sebanyak 60 kali per menit dengan kecepatan putar sebesar 
600 rpm. Pengaduk dalam tangki berpengaduk dirancang 
sedemikian rupa sehingga campuran bahan akan teraduk 
dengan sempurna dan reaksi berlangsung seoptimal mungkin.  
     Tangki pengaduk merupakan tempat untuk menampung 
bahan dan melakukan proses pengadukan. Tangki pengaduk ini 
berbahan lapisan stainless steel, dalam tangki pengaduk ini 
terdapat pengaduk yang digerakkan oleh motor. Motor 
pengaduk disini berfungsi untuk menggerakan pengaduk 
dengan kecepatan putaran sebesar 1.420 rpm. Motor pengaduk 
digerakkan menggunakan sumber energi dari arus listrik PLN. 
Sumber pemanas berasal dari kompor yang menggunakan 
bahan bakar LPG. Rambatan panas dari aliran kompor ke 
bejana membutuhkan waktu selama 3 menit dengan suhu awal 
sebesar 50oC. Aliran panas kemudian merambat melalui jacket 
dengan perantara berupa air. Pemanasan maksimal didapat 
pada waktu 1 jam 5 menit dengan suhu 90oC. Pada waktu 
tersebut suhu sudah tidak mengalami kenaikan dikarenakan ada 
proses penguapan dari air. 
     Secara garis besar dapat diketahui bahwa perhitungan waktu 
serta produk akhir dari proses pembuatan pulp serabut sawit 
pada penelitian skala laboratorium cukup berbeda dengan saat 
kapasitas tersebut digandakan, sehingga perhitungan waktu dan 
produk akhir pada skala laboratorium tidak bisa langsung 
dikonversi ke skala yang telah digandakan (kapasitas yang 
besar) karena perbedaan alat dan kapasitas. 
 
4.2 Kualitas Pulp Lembaran dari Serabut Kelapa Sawit 

     Pengujian kualitas pulp dimaksudkan untuk mengetahui sifat-
sifat fisik dari pulp serabut kelapa sawit sebagaimana 
persyaratan pulp secara umum. Jenis pengujian meliputi 
ketahanan tarik, ketahanan sobek, gramatur, rendemen dan 
kadar air.  
     Uji fisik pulp lembaran ini untuk membandingkan hasil skala 
ganda dengan skala laboratorium dengan menggunakan uji t 
tidak berpasangan. Pada Tabel 4.2 diketahui nilai analisis pulp 
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skala laboratorium dengan pulp skala ganda. Sedangkan untuk 
prosedur analisis percobaan terletak pada Lampiran 1. Analisis 
fisik lembaran pulp serabut sawit akan dibandingkan dengan 
pulp dari serat daun nanas dikarenakan belum terdapat SNI 
mengenai pulp lembaran. Selain itu, serabut sawit dengan serat 
nanas memiliki beberapa kesamaan, diantaranya sama-sama 
termasuk serat panjang dan sama-sama merupakan serat 
tanaman non-kayu 
Tabel 4.2 Perbandingan Sifat Fisik Pulp Lembaran pada Skala 
Laboratorium dengan Pulp pada Skala Ganda 

Parameter 
Skala 

Laboratoriu
m 

Skala 
Ganda 

Uji t 

Pulp Serat 
Daun Nanas 

(Zulfikar, 
2010) 

Kadar Air (%) 7,845 8,18 a - 

Rendemen (%) 51,90 6,04 a 62,41 

Gramatur (g/m
2
) 158 163 a 172,1 

Ketebalan (mm) 0,268 0,473 a - 

Ketahanan Tarik  
(kgf/cm

2
) 

4,9725 4,94 a 2,74 

Ketahanan Sobek  
(mN) 

2.721 1.860 a 1.049 

Ket : (b)  Beda Nyata 
(a) Tidak Beda Nyata 

 
4.2.1 Kadar Air 

Hasil penelitian menunjukkan nilai kadar air skala ganda 
sebesar 8,18 %, sedangkan untuk skala laboratorium sebesar 
7,845 % (Tabel 4.2). Hasil uji t diketahui thitung (0,354) < ttabel 
(4,303) maka dapat disimpulkan bahwa pada peningkatan skala 
tidak terdapat beda nyata. Untuk perhitungan uji t dapat dilihat 
pada Lampiran 3. 

Kadar air pada skala ganda dan skala laboratorium 
didapatkan hasil yang tidak beda nyata. Hal ini karena prinsip 
kerja yang sama dari tunnel dryer pada skala ganda dan oven 
pada skala laboratorium dalam proses pengeringan. Oven 
menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan 
pemanasan pada suhu tinggi. Sedangkan pada skala ganda 
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pengeringan menggunakan tunnel dryer, dimana prinsip kerja 
tunnel dryer ini menggunakan aliran udara panas. Sumber 
panas pada tunnel dryer diperoleh dari kompor berbahan bakar 
LPG kemudian panas yang dihasilkan dialirkan menggunakan 
aliran udara yang digerakkan oleh fan atau blower. 

Pengeringan merupakan proses untuk mengeluarkan atau 
menghilangkan sebagian air suatu bahan dengan bantuan 
energi panas. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 
pengeringan. Faktor pertama yaitu faktor yang berhubungan 
dengan udara pengering, dalam hal ini adalah suhu (semakin 
tinggi suhu udara maka pengeringan akan semakin cepat). 
Faktor kedua adalah kecepatan aliran udara pengering 
(semakin cepat aliran udara maka pengeringan akan semakin 
cepat). Suhu udara yang semakin tinggi akan mengikat uap air 
yang ditampung oleh udara dan udara yang bergerak atau 
bersirkulasi akan lebih cepat mengambil uap air (Estiasih, 
2011). Kandungan air dalam produk mempengaruhi daya tahan 
produk terhadap serangan mikroba, untuk memperpanjang daya 
tahan suatu produk maka sebagian air dalam bahan harus 
dihilangkan (Winarno, 1992). 

 
4.2.2 Rendemen 
     Rendemen merupakan parameter yang penting dalam 
pembuatan suatu produk, rendemen diketahui dengan 
menghitung berat akhir bahan berbanding terbalik dengan berat 
awal bahan dikalikan 100 % (Yuwono dan Susanto, 1998). 
Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan nilai rendemen hasil 
penelitian untuk skala ganda sebesar 56,04 %, sedangkan 
untuk skala laboratorium didapatkan rendemen sebesar 51,90 
%. Hasil uji t diketahui thitung (3,54) < ttabel (4,303) maka dapat 
disimpulkan bahwa pada peningkatan skala tidak terdapat beda 
nyata (Lampiran 3). 
     Hasil uji t menyatakan bahwa tidak terdapat beda nyata antar 
skala ganda dengan skala laboratorium. Diduga meskipun 
dengan jumlah bahan baku pada skala ganda lebih banyak 
namun proporsi penggunaan bahan pembantu seperti natrium 
hidroksida, hidrogen peroksida dan lem perekat sama. 
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Kandungan selulosa dalam kayu dapat digunakan untuk 
menyatakan rendemen pulp yang dihasilkan dalam proses 
pulping, dimana semakin besar kadar selulosa dalam kayu 
maka semakin besar pula rendemen pulp yang dihasilkan 
(Casey, 1981).  
     Nilai rendemen pulp serabut sawit dengan pulp serat nanas 
menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Nilai rendemen pulp 
serabut sawit sebesar 56,04 % sedangkan pulp serat nanas 
sebesar 62,41 %.  

 
4.2.3 Gramatur 

Gramatur didefinisikan sebagai massa lembaran pulp per 
satuan luas (m2) yang dinyatakan dalam g/m2. Dari hasil 
penelitian skala ganda didapatkan hasil gramatur pulp sebesar 
173,5 g/m2, sedangkan hasil penelitian skala laboratorium 
memiliki nilai gramatur sebesar 158 g/m2. Hasil uji t diketahui 
thitung (2,28) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan bahwa pada 
peningkatan skala tidak terdapat beda nyata atau pulp yang 
dihasilkan pada skala ganda memiliki nilai gramatur yang sama 
dengan pulp yang dihasilkan pada skala laboratorium (Lampiran 
3).  

Hasil uji t antara skala ganda dengan skala laboratorium 
menunjukkan nilai yang tidak beda nyata. Hal ini diduga karena 
massa dari tiap lembaran pulp sama sehingga mempengaruhi 
nilai kadar air dan ketebalan masing-masing lembaran yang 
nantinya akan menyebabkan nilai gramatur antara skala 
laboratorium dan skala ganda sama (Iqlima, 2008). Semakin 
tinggi kadar air akan menyebabkan nilai gramatur semakin tinggi 
dikarenakan massa dari kertas menjadi lebih berat, sedangkan 
semakin rendah kadar air menyebabkan nilai gramatur semakin 
rendah karena massa pulp lembaran semakin rendah. Selain 
itu, ketebalan pulp juga akan mempengaruhi nilai dari gramatur, 
semakin tebal pulp akan menyebabkan nilai gramatur semakin 
tinggi, begitu pula sebaliknya ketebalan semakin tipis akan 
menyebabkan nilai gramatur semakin rendah. Hal ini bisa dilihat 
pada nilai gramatur antara pulp serabut sawit dengan pulp serat 
nanas yang didapatkan gramatur pulp serabut sawit lebih besar.  
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Berdasarkan penelitian pulp serabut nanas didapat nilai 
gramatur sebesar 172 g/m2, sedangkan nilai gramatur pulp 
serabut sawit sebesar 173,5 g/m2. Nilai gramatur pulp serabut 
sawit lebih besar dikarenakan proses pencetakan yang agak 
tebal sehingga massa dari pulp lembaran semakin berat. 

 
4.2.4 Ketebalan 

Pengukuran ketebalan lembaran pulp dilakukan pada 5 titik 
yang berbeda. Hal ini disebabkan karena satu lembar pulp yang 
dihasilkan mempunyai ketebalan yang tidak merata dikarenakan 
proses pencetakan yang masih manual. Berdasarkan Tabel 4.2, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa ketebalan pulp dari serabut 
kelapa sawit skala ganda memiliki nilai rata-rata sebesar 0,473 
mm, sedangkan rata-rata ketebalan untuk skala laboratorium 
sebesar 0,268 mm. Hasil uji t diketahui thitung (1,916) < ttabel 
(4,303) maka dapat disimpulkan bahwa pada peningkatan skala 
tidak terdapat beda nyata (Lampiran 3).  

Ketebalan dipengaruhi oleh ukuran panjang serat serta 
proses pencetakan, dimana proses pencetakan pada skala 
laboratorium dan skala ganda menggunakan screen berukuran 
20x30 cm dengan jumlah bahan baku 20 g tiap screen. Ukuran 
panjang serat didapatkan hasil yang sama pada penggunaan 
gunting dan grinder karena kedua alat tersebut memiliki tujuan 
yang sama yaitu untuk proses pengecilan ukuran.  

Ketebalan dari pulp ini akan mempengaruhi besarnya nilai 
gramatur yang akan dihasilkan (Casey, 1981). Pulp lembaran 
yang tebal akan menghasilkan nilai gramatur yang semakin 
tinggi dan nilai gramatur yang semakin tinggi akan 
menyebabkan ketahanan tarik dan ketahanan sobek dari pulp 
semakin besar. Sedangkan jika pulp yang dihasilkan tipis akan 
menyebabkan gramatur semakin rendah dan akan 
menyebabkan ketahanan tarik dan ketahanan sobek semakin 
rendah. 
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4.2.5 Ketahanan Tarik 

Ketahanan tarik merupakan kemampuan pulp lembaran 
untuk mempertahankan keadaannya agar tidak putus bila 
dikenakan regangan. Regangan merupakan proses penarikan 
pulp lembaran sampai lembaran tersebut putus. Berdasarkan 
Tabel 4.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan tarik 
pulp dari serabut kelapa sawit skala ganda memiliki nilai rata-
rata sebesar 4,94 kgf/cm, sedangkan rata-rata ketahanan tarik 
untuk skala laboratorium sebesar 4,9725 kgf/cm. Hasil uji t 
diketahui thitung (0,028) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan 
bahwa pada peningkatan skala tidak terdapat beda nyata. 
Perhitungan uji t terdapat pada  Lampiran 3.  

Hasil penelitian antara skala ganda dengan skala 
laboratorium menunjukkan hasil yang tidak beda nyata. Hal ini 
dikarenakan proses delignifikasi antara skala ganda dengan 
skala laboratorium meskipun menggunakan alat yang berbeda 
namun memiliki prinsip kerja yang sama. Proses delignifikasi 
pada skala ganda menggunakan reaktor sedangkan pada skala 
laboratorium menggunakan beaker glass sebagai wadah bahan 
yang dipanaskan dengan menggunakan hot plate dan 
pengadukan dengan bantuan stirrer dengan digerakkan motor 
listrik, dimana kedua alat tersebut mempunyai fungsi yang sama 
yaitu melakukan proses pengadukan antara serabut sawit 
dengan larutan kimia (natrium hidroksida). Pemasakan 
menggunakan reaktor membutuhkan kecepatan putar 1.420 
rpm, suhu 90oC dan waktu 4,75 jam, sedangkan hot plate 
membutuhkan kecepatan putar 1.300 rpm, suhu 90oC dan waktu 
2,5 jam. Menurut Onggo (2005), semakin lama waktu 
delignifikasi maka serat semakin lentur dan semakin mudah 
untuk membentuk suatu ikatan. Prinsip kerja kedua alat tersebut 
dengan memanfaatkan panas dan putaran untuk pengadukan 
yang nantinya akan didapatkan produk yang tidak beda nyata 
(sama). Tujuan dari pengadukan antara lain adalah untuk 
mempercepat perpindahan kalor antara zat cair dengan bahan.  

Berdasarkan Tabel 4.2 ditampilkan hasil pulp serat nanas 
sebagai perbandingan nilai sifat fisik dari masing – masing 
parameter. Perbandingan tersebut digunakan sebagai 
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pembanding kualitas antara produk pulp serabut sawit dengan 
pulp yang sudah ada yaitu pulp serat nanas. Hasil analisis 
ketahanan tarik pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ketahanan 
tarik pulp skala ganda serabut sawit lebih besar dari pulp serat 
nanas yaitu pulp serabut sawit memiliki ketahanan tarik sebesar 
4,94 kgf/cm, sedangkan pulp serat nanas sebesar 2,74 kgf/cm. 
Hasil perbandingan ketahanan tarik tersebut menunjukkan 
bahwa pulp serabut sawit memiliki sifat fisik yang lebih baik dari 
serat nanas. Keadaan tersebut diduga karena adanya 
penambahan perekat yang digunakan dalam proses pembuatan 
pulp serabut sawit. Menurut Bahari (1995), tujuan penggunaan 
bahan perekat adalah untuk menguatkan atau mengawetkan 
pulp sehingga didapatkan pulp yang berkualitas dengan 
ketahanan tarik yang tinggi. 

Banyaknya jumlah pelapisan PVAc juga berdampak pada 
ketahanan tarik kertas. Menurut Fuadi dkk. (2007), film PVAc 
memiliki ketahanan tarik yang cukup besar. Semakin banyak 
jumlah pelapisan memberikan ketahanan tarik yang semakin 
besar. Pada proses pembuatan pulp pada skala ganda telah 
mampu menghasilkan produk yang identik dengan skala 
laboratorium, sehingga tujuan dari penggandaan skala telah 
tercapai. 

 
4.2.6 Ketahanan Sobek 

     Ketahanan sobek adalah gaya yang diperlukan untuk 

menyobek selembar kertas. Gaya didapat dari proses 

penyobekan menggunakan alat tensile strength. Berdasarkan 

Tabel 4.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan 
sobek pulp dari serabut kelapa sawit skala ganda memiliki nilai 
rata-rata sebesar 1.860 mN, sedangkan rata-rata ketahanan 
sobek untuk skala laboratorium sebesar 2.721 mN. Hasil uji t 
diketahui thitung (1,096) < ttabel (4,303) maka dapat disimpulkan 
bahwa pada peningkatan skala tidak terdapat beda nyata. 
Perhitungan terdapat pada Lampiran 3. 

Hasil penelitian antara skala ganda dengan skala 
laboratorium menunjukkan hasil yang tidak beda nyata. Hal ini 
dikarenakan persamaan prinsip kerja alat yang digunakan pada 
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proses delignifikasi dan bleaching antara skala ganda dengan 
skala laboratorium. Alat yang digunakan pada skala 
laboratorium menggunakan beaker glass sebagai tempat bahan 
yang dipanaskan menggunakan hot plate dan pengadukan 
dengan bantuan stirrer dengan digerakkan motor listrik, 
sedangkan pada skala ganda menggunakan reaktor. Kedua alat 
tersebut memiliki prinsip kerja yang sama yaitu menggunakan 
proses pengadukan dan pemanasan pada proses bleaching. 

Proses pengadukan pada reaktor membutuhkan waktu total 
4,75 jam dengan suhu 90oC untuk pemasakan lebih lama 
daripada pada skala laboratorium yang hanya membutuhkan 
waktu total selama 2,5 jam dengan suhu 90oC dikarenakan 
jumlah bahan yang lebih banyak. Menurut Onggo (2005), 
semakin lama waktu bleaching maka serat semakin lentur dan 
semakin mudah untuk membentuk suatu ikatan. Prinsip kerja 
kedua alat tersebut dengan memanfaatkan panas dan putaran 
untuk pengadukan yang nantinya akan didapatkan produk yang 
tidak beda nyata (sama). Tujuan dari pengadukan antara lain 
adalah untuk mempercepat perpindahan kalor antara zat cair 
dengan bahan.  

Hasil penelitian pulp serat nanas menunjukkan nilai 
ketahanan sobek sebesar 1.049 mN yang mana nilai tersebut 
lebih kecil dari hasil ketahanan sobek pada skala ganda pulp 
serabut sawit. Ketahanan sobek pada pulp serabut sawit lebih 
besar dikarenakan penggunaan perekat yang lebih banyak. 
Penambahan bahan perekat pada produksi pulp lembaran 
bertujuan untuk memperkuat ikatan antar serat, serta 
mengawetkan kertas sehingga diperoleh kertas yang berkualitas 
dengan ketahanan sobek yang tinggi (Bahari, 1995). 

 Menurut Haygreen dan Bowyer (1986), ketahanan sobek 
dipengaruhi oleh ikatan antar serat. Ikatan serat merupakan 
suatu ikatan yang terbentuk antara serat-serat yang 
menyambung satu sama lain. Adanya ikatan serat yang baik 
menyebabkan kertas yang dihasilkan tidak mudah sobek, begitu 
pula sebaliknya jika ikatan antar serat kurang maka ketahanan 
sobek kertas semakin rendah  atau kertas tersebut lebih cepat 
sobek.  
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4.3 Proses Pembuatan Pulp Lembaran Serabut Sawit  

     Proses pembuatan pulp pada penggandaan skala ini tidak 
jauh berbeda dengan proses pembuatan pulp pada skala 
laboratorium, yang membedakan yakni alat yang digunakan 
memiliki kapasitas berbeda namun fungsi alatnya hampir sama. 
Pada penelitian skala laboratorium serabut sawit yang 
dibutuhkan sebesar 0,02 kg yang menghasilkan 1 lembar pulp 
dengan ukuran 20x30 cm dengan berat 10,84 g dan pada 
penggandaan skala dibutuhkan serabut sawit sebanyak 10 kg 
dan mampu menghasilkan 696 lembar pulp lembaran ukuran 20 
x 30 cm dengan berat 6,34978 kg. Pada Tabel 4.3 akan 
disajikan perbandingan proses pembuatan pulp pada skala 
laboratorium pada tahapan proses terhadap waktu dan hasil 
yang diperoleh. Tahapan proses yang akan dibahas yakni pada 
proses pemasakan (delignifikasi dan bleaching) karena pada 
kedua tahap ini lebih terlihat perbedaan proses antara penelitian 
skala ganda dan penelitian skala laboratorium daripada tahapan 
proses yang lainnya. 
Tabel 4.3 Perbandingan Proses pada Penelitian Skala Ganda dan 
Skala Laboratorium      

No Parameter Skala Laboratorium Skala Ganda 

1 Bahan baku 0,002 kg 10 kg 

2 Kapasitas  1 L 75 L 
3 Jenis Alat Hot Plate Reaktor 
4 Hasil Akhir 1 Pulp Lembaran 696 pulp 

lembaran 
5 Waktu Proses 2,25 jam 4,75 jam 

     
     Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa waktu pemasakan 
(delignifikasi dan bleaching) pulp skala laboratorium berbeda 
dengan skala ganda. Pada skala laboratorium pemasakan pulp 
menggunakan hot plate, sedangkan pada penggandaan skala 
menggunakan reaktor berpengaduk berkapasitas 75 liter. 
Penggunaan reaktor pada skala ganda dengan kapasitas 75 l 
dikarenakan jumlah bahan baku sebanyak 10 kg dengan 
penambahan bahan pembantu seperti air 50 l, dan larutan kimia 
NaOH sebanyak 3,5 l dan H2O2 sebanyak 5 l. Waktu 
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pemasakan pada skala ganda juga membutuhkan waktu lebih 
lama, yaitu sekitar 4,75 jam dan pada skala laboratorium hanya 
sekitar 2,25 jam, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah serabut 
sawit dan volume alat yang luas, sehingga dibutuhkan waktu 
yang lama untuk mencapai panas yang merata. 

Proses produksi dalam setiap kali proses akan menghasilkan 
produk pulp lembaran sebanyak ± 696 lembaran dengan setiap 
kali produksi membutuhkan waktu 17,41 jam. Neraca massa 
produksi pulp lembaran skala ganda dapat dilihat pada 
Lampiran 6, sedangkan diagram kuantitatif pembuatan pulp 
serabut sawit dapat dilihat pada Lampiran 5.  

 
4.4 Kebutuhan Utilitas 

     Kebutuhan utilitas dimaksudkan untuk memberikan batasan 
garis besar parameter-parameter yang berkaitan dengan 
penggandaan skala yang dilakukan untuk membuat pulp 
serabut sawit. Kebutuhan utilitas meliputi penggunaan air, listrik 
dan LPG. Perhitungan kebutuhan utilitas digunakan untuk 
mengetahui jumlah penggunaan dan biaya yang dikeluarkan 
untuk pemakaian. Biaya perhitungan didapat dengan 
membandingkan dengan tarif pemakaian air dan listrik standar 
industri. Total kebutuhan utilitas terdapat pada Tabel 4.4 dan 
perhitungan terdapat pada Lampiran 8. 
Tabel 4.4 Kebutuhan Utilitas  

Kebutuhan Jumlah Biaya (Rp.) 

Kebutuhan Utilitas : 
1. Air (m

3
) 

2. Listrik (kWh) 
3. LPG (kg) 

 
0,1831 
6,7736 

5,67 

                     
3.750 
6.800 

35.450 

TOTAL 46.000 

 
4.4.1 Kebutuhan Air 

     Kebutuhan air dalam produksi pulp serabut sawit ini adalah 
untuk digunakan dalam proses delignifikasi, bleaching, 
pencucian, pencampuran perekat, pencetakan dan proses 
pencucian alat. Kebutuhan air dalam 1 hari proses produksi 
adalah sebesar 0,1831 m3. Sehingga biaya pemakaian air yang 
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dibutuhkan untuk proses produksi setiap batch adalah sebesar 
Rp. 3.750,- (Lampiran 8). 
 
4.4.2 Kebutuhan Listrik 

     Kebutuhan listrik dalam produksi pulp serabut sawit ini 
dibutuhkan mesin reaktor, daya dari mesin ini adalah 0,6 KW, 
dengan proses pemasakan yang berlangsung selama 4,75 jam 
dan ditambah proses pencampuran perekat dengan waktu 
selama 10 menit sehingga total daya yang dibutuhkan untuk 
pengadukan tiap hari adalah sebesar 2,85 KWh. Mesin grinder, 
daya dari mesin ini 0,5 KW dengan penggunaan selama 3 jam 
sehingga total daya yang dibutuhkan per hari sebesar 1,5 KWh. 
Mesin tunnel dryer untuk pengeringan, daya dari mesin ini 
sebesar 0,286 KW dengan penggunaan selama 5 jam sehingga 
total daya yang dibutuhkan per hari sebesar 1,43 KWh. 
Kemudian kebutuhan listrik lainnya adalah penerangan dengan 
jumlah 4 buah, daya lampu ini adalah 0,02 KW. Kebutuhan 
listrik digunakan selama waktu proses produksi yaitu selama 
12,42 jam, sehingga konsumsi listrik per hari adalah sebesar 
0,9936 KWh. Total daya yang listrik yang dibutuhkan untuk 
proses produksi per hari adalah sebesar 6,7736 KWh, sehingga 
biaya listrik yang dibutuhkan per batch adalah sebesar Rp. 
6.800,- (Lampiran 8). 

 
4.4.3 Kebutuhan LPG 

     Bahan bakar yang digunakan dalam pembuatan pulp serabut 
sawit ini adalah gas LPG. Kebutuhan LPG dihitung dengan 
menimbang gas LPG tiap jam pemakaian. Lama waktu yang 
dibutuhkan untuk membuat pulp serabut sawit skala ganda 
adalah 9,45 jam dengan total kebutuhan sebesar 5,67 kg. Biaya 
pemakaian gas untuk satu kali proses produksi sebesar Rp. 
35.450,-. Kebutuhan pemakaian gas LPG dapat dilihat pada 
Lampiran 8. 
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4.5 Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

     Kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu digunakan 
untuk mengetahui jumlah bahan baku dan bahan pembantu 
yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku yang 
digunakan adalah serabut sawit, sedangkan penggunaan bahan 
pembantu antara lain natrium hidroksida, hidrogen peroksida 
dan lem. Kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu terdapat 
pada Tabel 4.5 dan perhitungan biaya terdapat pada Lampiran 
7. 
Tabel 4.5 Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

Kebutuhan Jumlah Biaya (Rp.) 

Kebutuhan Bahan : 
1. Serabut Sawit (kg) 
2. NaOH (l) 
3. H2O2 (l) 
4. Lem (kg) 

 
10 
7 
5 

1.043 

                   
75.000 

105.000 
65.000 
9.400 

TOTAL             Rp.300.400 

 
4.5.1 Bahan Baku 

     Pengadaan bahan baku perlu direncanakan agar proses 
produksi dapat berjalan lancar tanpa terjadi kekurangan 
persediaan atau kelebihan persediaan yang terlalu besar. 
Kebutuhan bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 7. Bahan 
baku serabut sawit didapat dari pabrik pengolahan kelapa sawit. 
Bahan baku diambil yang sudah kering agar mudah dilakukan 
proses lanjutan. Kebutuhan bahan baku serabut sawit sebanyak 
10.000 g per hari. 
 
4.5.2 Bahan Pembantu 

     Bahan pembantu yang digunakan dalam proses pembuatan 
pulp antara lain : 
1. Natrium Hidroksida (NaOH) 
 Natrium hidroksida (NaOH) atau soda api berupa kristal 

padat berwarna putih. NaOH dalam pemasakan berfungsi 
sebagai pemutus ikatan antar serat (selulosa) sehingga dapat 
mempercepat terbentuknya pulp, selain itu untuk proses 
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pendegradasian lignin (delignifikasi). NaOH yang dibutuhkan 
dalam proses produksi sebanyak 7.000 g per hari dan dapat 
dibeli di pasaran dengan harga Rp. 15.000,- per kg. Total 
biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan NaOH sebesar Rp. 
105.000,- 

2. Hidrogen Peroksida (H2O2) 
Hidrogen peroksida termasuk zat oksidator yang bisa 
digunakan sebagai pemutih pulp yang ramah lingkungan. 
Hidrogen peroksida yang dibutuhkan dalam proses produksi 
sebanyak 5.000 g per hari dan banyak dijumpai di pasaran 
umumnya dengan harga berkisar Rp. 13.000,- per liter. Total 
kebutuhan yang dikeluarkan untuk penggunaan H2O2 adalah 
sebesar Rp. 65.000,- 

3. Lem Rajawali  
Kegunaan pemakaian perekat antara lain mampu 
menyambung berbagai jenis bahan baik yang homogen 
maupun heterogen. Pemakaian perekat berjumlah 10% dari 
jumlah bahan baku yang digunakan. Bahan perekat yang 
digunakan dalam proses produksi sebanyak 1.043 g per hari 
dan bahan perekat ini banyak dijumpai di pasaran dengan 
harga berkisar Rp. 9.000,- per kg. Total kebutuhan 
penggunaan lem sebesar Rp. 9.400,- 

     Total biaya utilitas per batch pembuatan pulp serabut sawit 
sebesar Rp. 46.000,-. Total biaya bahan baku dan bahan 
pembantu per batch sebesar Rp. 254.400,-. Total kebutuhan 
utilitas (air, listrik, LPG) serta bahan baku dan bahan pembantu 
dalam satu kali proses produksi sebesar Rp.300.400,-.  
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  
1. Hasil analisis kualitas antara skala laboratorium dan skala 

ganda didapatkan hasil yang tidak beda nyata pada semua 
parameter. Hasil penggandaan skala pulp lembaran serabut 
sawit didapatkan nilai rerata kadar air 8,18 %, rendemen 
56,04 %, gramatur 173,5 g/m2, ketebalan 0,947 mm, 
ketahanan tarik 4,94 kgf/cm, dan ketahanan sobek 1.860 
mN.  

2. Biaya prosesing per batch skala ganda membutuhkan biaya 
bahan baku sebesar Rp. 75.000,- biaya bahan pembantu 
total yaitu sebesar Rp. 179.400,-. Total biaya bahan baku 
dan bahan pembantu per batch sebesar Rp. 254.400,-. 
Total biaya utilitas per batch pembuatan pulp serabut sawit 
sebesar Rp. 46.000,-. Total kebutuhan utilitas (air, listrik, 
LPG) serta bahan baku dan bahan pembantu dalam satu 
kali proses produksi sebesar Rp.300.400,-.  

 
5.2 Saran  
1. Untuk penelitian selanjutnya pada proses pengecilan 

ukuran perlu dilakukan penggunaan alat dan mesin yang 
kapasitasnya lebih besar untuk mempercepat proses 
pengecilan ukuran.  

2. Diperlukan alat pencetakan yang lebih memenuhi 
spesifikasi untuk mempercepat proses pencetakan dan 
mendapatkan hasil pada semua parameter yang sama 
antara lain ketahanan tarik, ketahanan sobek, gramatur, 
kadar air dan ketebalan. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Uji Fisik Pulp Lembaran 

 

1.  Kadar Air (SNI 14-0496-1989) 
Prosedur analisa penentuan kadar air dengan metode 

gravimetri adalah sebagai berikut : 

a. Penimbangan kertas dari serabut sawit yang telah 
digunting kecil-kecil sebanyak 1-2 gram, lalu ditempatkan 
dalam cawan petri yang telah dikeringkan dalam oven. 
Berat cawan petri dan kertas awal ini dicatat sebagai A. 

b. Pengeringan dilakukan dalam oven suhu 100-105oC 
selama 3-5 jam. 

c. Pendinginan dalam desikator dan ditimbang. Lalu 
dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu 100-
105oC selama 3-5 jam. 

d. Pendinginan lagi dalam desikator dan ditimbang. Ketika 
tercapai berat konstan setelah pengeringan dalam oven 
(selisih penimbangan kurang dari 2 mg), berat cawan 
dan sampel dicatat sebagai B. 

e. Kadar air ditentukan dengan persamaan sebagai berikut 
: 

%100x
A

BA
KA




 

 

2. Rendemen (Saenah, 2002) 
Rendemen dihitung berdasarkan persentase berat produk 

yang dihasilkan terhadap semua bahan yang digunakan. 

Perhitungan rendemen dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

%100(%)Re x
InputBerat

OutputBerat
ndemen   

Dimana : Berat output = berat kertas  
           Berat input = berat bahan baku  
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3. Gramatur (SNI 14-0439-1989) 
Gramatur adalah masa lembaran kertas atau karton dalam 

gram dibagi dengan satuan luasnya dalam meter persegi. 

Contoh uji dipotong dengan ukuran 10 x 10 cm2. Contoh uji 

tersebut dihitung luasnya kemudian ditimbang massanya 

dan dicatat hasilnya. Gramatur kertas yang diuji diukur 

dengan perhitungan sebagai berikut :  

)(

)(

2mlembaranluas

glembaranmassa
Gramatur

 
Hasil penelitian skala ganda didapatkan nilai gramatur 

sebesar : 

2

2

/152
)(0025,0

)(38,0
mgr

m

g
Gramatur 

 
 

4. Ketebalan (SNI 14-0435-1998) 
Tahapan untuk melakukan uji ketebalan adalah sebagai 

berikut : 

1. Landasan tekan dan penekan dibersihkan. 

2. Alat dikalibrasi tanpa sampel dengan nilai nol. 

3. Dilakukan pengujian tiap lembar. 

4. Pengujian dilakukan pada 5 titik uji. 

5. Dicatat dan dirata – rata. 

 

5. Ketahanan Tarik (SNI 14-6519-2001) 
Nama alat Tensile Strength, alat pengukuran kekuatan tarik 

terdiri atas 4 bagian utama yaitu celah penjepit kertas, motor 

penggerak, bagian bergerak penarik kertas, dan pembaca 

skala. Langkah-langkah uji ketahanan tarik kertas adalah 

sebagai berikut :  

4. Alat yang terdiri dari bagian bergerak yang berfungsi 
sebagai penarik kertas dan bagian statis disiapkan pada 
posisi masing-masing lalu motor penggerek dihidupkan. 
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Bagian penarik dikunci dengan pengait agar tidak 
bergerak. 

5. Pulp lembaran yang akan diukur dipotong 17,5 x 15 cm 
lalu direntangkan diantara kedua celah penjepit di bagian 
statis dan bagian penarik. Sekrup pada masing-masing 
penjepit dirapatkan. 

6. Penjepit dilepas sehingga bagian penarik mulai bergerak 
menarik pulp, skala yang terbaca pada bagian penarik 
tepat saat pulp terputus akibat tarikan yang menunjukkan 
nilai kekuatan tarik pulp lembaran. 

 

6. Ketahanan Sobek (SNI 14-0436-1989) 
Pengukuran kekuatan sobek menggunakan alat Tensile 

Strength. Langkah-langkah uji kekuatan sobek pulp 

lembaran adalah sebagai berikut : 

5. Pulp lembaran yang akan diuji terlebih dahulu dipotong 
dengan ukuran 15 cm ×  6 cm. 

6. Pulp lembaran dipasang pada celah, pada kondisi 
vertikal searah dengan lembar contoh uji lalu celah 
dirapatkan dengan memutar sekrup penjepit agar 
lembaran pulp tidak bergerak akibat perlakuan mekanis. 

7. Penyobekan awal dilakukan pada tepat bagian tengah 
dengan menggunakan gunting yang tersedia pada alat 
selebar 10 cm hingga lebar contoh yang belum tersobek 
(jarak sobek sisa) 5 cm. 

8. Selanjutnya alat bagian penarik mulai bergerak 
menyobek pulp lembaran, dan nilai kekuatan sobek 
dapat dibaca pada skala yang ditunjukkan oleh jarum 
penunjuk alat penguji. 
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Lampiran 2. Hasil Analisa Skala Ganda Pulp Serabut Sawit 

 

1. Kadar Air (%) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 7,69 8,67 8,18 - 

 

2. Rendemen (%) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 57,6 54,48 56,04 62,41 

 

3. Gramatur (g/m2) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 168 179 173,5 172,1 

 

 

 

 



59 
 

Lampiran 2. Hasil Analisa Skala Ganda Pulp Serabut Sawit (lanjutan) 

 

4. Ketebalan (mm) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 0,382 0,565 0,947 - 

 

5. Ketahanan Tarik (kgf/cm) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 5,96 3,92 4,94 2,74 

 

6. Ketahanan Sobek (mN) 

Sampel 
Ulangan 

Rerata Pulp Serat Daun Nanas 
1 2 

Lembaran Pulp 1260,44 2460,23 1860 1049 
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Lampiran 3. Perhitungan Uji t Pulp Serabut Sawit 

a. Analisa kualitas pulp serabut sawit 

No Analisa Ulangan Rerata 
Pulp Serat 

Daun 
Nanas 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

Kadar Air (%) 
Rendemen (%) 
Gramatur (g/m

2
) 

Ketebalan (mm) 
Ketahanan Tarik 
(kgf/cm) 
Ketahanan Sobek 
(mN)  

7,69 
57,6 
168 

0,382 
5,96 

 
1260 

8,67 
54,48 
179 

0,565 
3,92 

 
2460 

8,19 
56,04 
173,5 
0,4735 
4,94 

 
1860 

- 
62,41 
172,1 

- 
2,74 

 
1049 

  

b. Perhitungan Uji t pulp serabut sawit 

1. Kadar air 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 7,26 8,43 15,65 7,845 
Skala Ganda 
(B) 

7,69 8,67 16,36 8,18 

  
   

             

     
 

  
            

        

 
  

   
   

        

  
   

             

     
 

  
            

        

   

   
 

   0,480 
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Karena 0,354 < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata kadar air pulp 

lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 
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2. Rendemen  

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 53,65 50,15 103,8 51,9 
Skala Ganda 
(B) 

57,6 54,48 112,08 56,04 
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Karena 3,54 < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata rendemen pulp 

lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 

 

3. Gramatur  

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 154 162 316 158 
Skala Ganda 
(B) 

168 179 347 173,5 

 

  
   

             

     
 

  
          

      

   

   
   

  32 

 

 



63 
 

  
   

             

     
 

  
          

      

   

   
 

  60,5 

           
  

 

  
  

  
 

  
 

   
  

 
   

    

 
 

      

 

      
       

        
 

  
           

    
 

      

               
 

 
                       

       

Karena      < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata gramatur pulp 

lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 
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4. Ketebalan  

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 0,213 0,324 0,537 0,268 
Skala Ganda 
(B) 

0,382 0,565 0,947 0,473 
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Karena 1,916 < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata ketebalan pulp 

lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 

 

5. Ketahanan tarik 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 5,528 4,417 9,945 4,9725 
Skala Ganda 
(B) 

5,96 3,92 9,88 4,94 

  

  
   

             

     
 

  
              

        

 
  

   
   

   0,617 
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Karena 0,028 < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata ketahanan tarik pulp 

lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 
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6. Ketahanan sobek 

Penelitian 
Ulangan 

Total Rerata 
I II 

Skala lab (A) 2214 3228 5442 2721 
Skala Ganda 
(B) 

1260 2460 3720 1860 

 

  
   

             

     
 

  
            

       

   

   
   

  514.098 
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Karena 1,096 < 4,303 → t hitung < t tabel 

Kesimpulan: Tidak terdapat beda nyata ketahanan sobek 

pulp lembaran skala ganda dengan skala 

laboratorium 
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Lampiran 4. Perhitungan Rendemen 

 

Input (Bahan Baku) 

- Serabut Sawit = 11,330 kg 

- Air = 100 kg 

- NaOH = 7  kg 

- H2O2 =   5  kg 

- Lem Perekat =   1,043 kg 

Output 

Pulp Lembaran = 6,34978 kg 
 

%04,56%100
330,11

 6,34978
%100Re  x

kg

kg
x

inputberat

outputberat
ndemen
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Lampiran 5. Diagram Alir Kuantitatif Pembuatan Pulp 

Serabut Sawit 

Serabut Sawit 11,330 kg

Pengecilan Ukuran 

Air 25 kg

Delignifikasi 

Serabut Sawit 10 kg

Pulp 10,850 kg

Pulp 10,630 kg

Pulp 10,430

Pulp Lembaran 696 Lembar

Pulp 14,602

Pulp 10,520

Pencucian  

Pencetakan dan Pengeringan 

dengan suhu 60
o
C 

Pencucian 

Pencampuran Perekat 

Bleaching 

Air 50 kg, NaOH 

3,5 kg

Air 25 kg,NaOH 

3,5 kg,H2O2 5 kg

Air 25 kg

Air 20 kg

Air 3,129 kg,Lem 

1,043 kg

Kotoran 1,330 kg

Air sisa 43,880 

kg,uap air 8,770 

kg

Air sisa 44,788 

kg,uap air 13,822 

kg

Air sisa 24,680 

kg,kotoran 0,540 

kg

Air sisa 24,855 

kg,kotoran 0,235 

kg

Uap air 8,87278 

kg,air kotor 1,9380 

kg
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Lampiran 6. Neraca Massa Produksi Pulp Lembaran Skala 

Ganda 

1. Pengecilan ukuran  

 

 

 

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

Serabut Sawit 11.330 Serabut Sawit 10.000 

  
Kotoran  1.330 

TOTAL  11.330  11.330 

 

2. Penimbangan 

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

Serabut Sawit 10.000 Serabut Sawit 10.000 

TOTAL 10.000  10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serabut Sawit 
10.000 g 

Serabut Sawit 
10.000 g Penimbangan 

Serabut Sawit 
11.330 g 

Pengecilan ukuran 
Serabut sawit 
10.000 g 

Kotoran = 1.330 g 
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3. Delignifikasi 

 

 

 

 

 

 
 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Serabut Sawit 
- Air 
- NaOH 

10.000 
50.000 
3.500 

- Pulp 
- Air sisa 
- Uap air 

10.850 
43.880 
8.770 

TOTAL 63.500  63.500 

 

4. Pencucian 

 

 

 

  

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Pulp 
- Air 

10.850 
25.000 

- Pulp 
- Kotoran  
- Air Cucian 

10.630 
    540 
24.680  

TOTAL 35.850  35.850 

 

 

 

 

Air = 50.000 g 
NaOH 1 N = 3.500 g 

Pulp 
10.850 g 

Serabut Sawit  
10.000 g Delignifikasi 

Uap Air = 8.770 g 
Air Sisa = 43.880 g 

Pulp 10.850 g 
Pencucian 

Pulp 
10.630 g 

 

Air = 25.000 g 

Kotoran = 540 g 
Air Cucian = 24.680 g 
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5. Bleaching 

 

 

 

 

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Pulp 
- Air 
- NaOH + H2O2 

10.630 
50.000 
8.500 

- Pulp 
- Air Sisa 
- Uap Air 

10.520 
44.788 
13.822 

TOTAL 69.130  69.130 

 

6. Pencucian 

 

 

 

 

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Pulp 
- Air 

10.520 
25.000 

-  Pulp 
-  Air Cucian 

10.430 
24.855 

  
- Kotoran  235 

TOTAL 35.520  35.520 

 

 

 

Air Sisa = 44.788 g 
Uap Air = 13.822 g 

Bleaching 
Pulp 10.630 g Pulp 

10.520 g 

Air = 50.000 g 
NaOH  = 3.500 g 
H2O2 = 5.000 g 

 

Pulp 10.520 g 
Pencucian 

Pulp 
10.430 g 

 

Air = 25.000 g 

Air Sisa = 24.855 g 
Kotoran = 235 g 
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7. Pencampuran Perekat 

 

 

 

  

 

 

8. Pencetakan dan Pengeringan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Pulp 
- Air 
- Lem Perekat 

10.430 
3.129 
1.043 

- Pulp 
 

14.602 

TOTAL 14.602  14.602 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

- Pulp 
- Air 

14.602 
20.000 

- Pulp Lembaran 
- Air sisa  
- Uap air 

6349,78 
19.380 
8.872,22 

TOTAL 34.602  34.602 

Air  = 3.129 g 
Lem Perekat = 1.043 g 

 

Pulp 
14.602 g 

Pencampuran 
Pulp 
10.430 g 

Pulp lembaran 
6.349,78 g 

Pencetakan dan 

Pengeringan 

Pulp 14.602 

g 

Uap Air = 8,872,22 g, air 
sisa = 19.380 g 

Air 20.000 g 
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan Biaya Kebutuhan Bahan 

Baku dan Bahan Pembantu 

a. Bahan Baku  

No Bahan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kebutuhan 
per batch 

(kg) 

Biaya per 
Hari (Rp) 

1 Serabut Sawit 75.000 10 75.000 

TOTAL 75.000 

 
b. Bahan Pembantu 

No Bahan 
Harga 
Satuan 
(Rp)/L/kg 

Kebutuhan 
per batch 
(kg) 

Biaya per 
Hari (Rp) 

1 NaOH 15.000 7 105.000 

2 H2O2 13.000 5  65.000 

3 Lem Rajawali 9.000 1.043    9.400 

TOTAL     179.400,- 

 

Total Biaya Bahan Baku Tiap batch 

a. Kebutuhan Bahan Baku Utama Rp.      75.000,- 

b. Kebutuhan Bahan Pembantu  Rp.    179.400,- 

 

TOTAL    Rp.    254.400,- 

Jadi, total biaya bahan baku untuk produksi pulp serabut 

sawit setiap batch adalah sebesar Rp.254.400,- untuk 696 

lembar pulp lembaran ukuran 20 x 30 cm. 
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Biaya Kebutuhan Utilitas 

 

a. Kebutuhan air 

No Jenis 
Jumlah 

Air/batch 
(Liter) 

∑ 
Air/Hari 

(m
3
) 

Kebutuhan per 
bulan (m

3
) 

1 Delignifikasi 50 0,05 1,25 

2 Pencucian 50 0,05 1,25 

3 Bleaching 50 0,05 1,25 

4 Pencampuran 
Perekat 

3,129 0,003129 0,078225 

5 Pencetakan  20 0,02 0,5 

6 Pencucian Alat 
: 

   

 - Reaktor 
- Bak 

Pencucian 

5 
5 

0,005 
0,005 

0,125 
0,125 

TOTAL 0,1831 4,5782 

 
Biaya/m3 tarif industri golongan A =  Rp. 12.800,- 

Biaya langganan, sewa meteran, retribusi = Rp. 35.000,- 

Biaya pemakaian air (Rp. 12.800/m3 x 4,5782) =

 Rp. 58.600,96,- 

Biaya pemakaian per bulan = Rp. 58.600,96 + Rp. 35.000 

                                             = Rp. 93.600,96.- 

Biaya pemakaian per-batch = Rp. 93.600,96 / 25 hari  

                                             =   Rp. 3.744,0384 ≈ Rp. 3.750 
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b. Kebutuhan Listrik 

No Peralatan 
Daya 
(Kw) 

∑ 
Alat 

Daya 
Total 

Jam/ 
batch 

Kebutuhan 
per hari 

1 Grinder 0,5 1 0,5 3 1,5 

2 Pengaduk 
Reaktor 

0,6 1 0,6 4,75 2,85 

3 
4 

Lampu 
Produksi 
Tunnel 
Dryer 

0,02 
0,286 

4 
1 

0,08 
0,286 

12,42 
5 

0,9936 
1,43 

TOTAL 6,7736 

Biaya listrik per Kwh = Rp.      765,- 

Biaya beban 1.300 VA = Rp. 39.780,- 

Total kebutuhan listrik/bulan = 169,34 kWh 

Biaya listrik per bulan = Biaya beban listrik + biaya 

pemakaian listrik 

 = (169,34 x Rp. 765,-) + Rp. 

39.780 

 = Rp. 169.325,1,- 

Biaya listrik per batch  =  Rp. 169.325,1/ 25 hari 

 = Rp. 6.773,004,- ≈ Rp. Rp. 

6.800 
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c. Kebutuhan Gas LPG 

No Proses 
Waktu 
Proses 
(Jam) 

∑ Alat 
Kebutuhan per 

batch (kg) 

1 Delignifikasi 2,25 1 1,29 

2 Bleaching 2,5 1 1,38 

3 Pengeringan 5 1 3 

TOTAL 5,67 

 

1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp. 75.000,- 

1 kg LPG   = Rp.   6.250,- 

Biaya LPG per batch = ( 5,67 kg x Rp. 6.250,-) 

 = Rp. 35.437,5,- ≈ Rp. 35.450 

 

TOTAL BIAYA UTILITAS PRODUKSI PULP SKALA GANDA 

PER-BATCH 

Kebutuhan Air = Rp.   3.750,- 
Kebutuhan Listrik = Rp.   6.800,- 
Kebutuhan LPG = Rp. 35.450,- 

 Rp. 46.000,- 
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Lampiran 9. Dokumentasi  

 

     

                       

        

 

     

                                           

 

SERABUT SAWIT SEBELUM 

PENGECILAN 
SERABUT SAWIT SETELAH 

PENGECILAN 

ALAT PENGECIL UKURAN 

(GRINDER) 

ALAT HIDROLISIS (REAKTOR) 
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PROSES PENCETAKAN ALAT PENGERING (TUNNEL 

DRYER) 

PULP LEMBARAN 


