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RINGKASAN 
Pulping adalah proses merubah kayu untuk mendapatkan 

pulp guna membuat kertas. Pulp merupakan  bubur kertas yang 
berasal dari hasil pemisahan serat dengan lignin dari bahan 
berserat baik kayu maupun non kayu yang melalui beberapa 
proses pengolahan. Tanaman berserat non kayu yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp salah satunya yaitu 
nipah. Bagian dari tanaman nipah yang belum dimanfaatkan, 
yaitu sisa kulit buah dan pelepah yang telah lapuk. Diperkirakan 
ada 48 ton limbah kulit buah dan pelepah nipah per hektar per 
tahun. 

Limbah atau sisa dari tanaman nipah tersebut dapat 
dibuat produk yang memilki nilai ekonomis yaitu kertas seni, 
yang mana pembuatan kertas seni diawali dengan pembuatan 
pulp. Pembuatan pulp untuk kertas seni yang ramah lingkungan, 
aplikatif, dan murah dapat dilakukan yaitu dengan biopulping. 
Proses biopulping menggunakan mikroorganisme yang 
digunakan untuk mendegradasi lignin, sehingga lebih ramah 
lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia. 
Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
EM4 ( Effective Microorganism-4) pertanian. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Tersarang dengan 2 faktor. 
Faktor I merupakan jenis bahan baku yang terdiri dari 2 level 
(pelepah dan kulit buah nipah) dan faktor II merupakan lama 
fermentasi dengan 4 level yaitu 5, 6, 7, 8 hari. Pada penelitian 
ini dilakukan 3 kali ulangan. Parameter yang akan dianalisa 
meliputi kadar selulosa dan lignin. 

Hasil penelitian membandingkan dua perlakuan 
pembuatan pulp dengan  jenis bahan baku kulit buah dan 
pelepah nipah dengan kadar lignin terendah yaitu didapatkan 
dengan lama pemeraman 8 hari. Pulp yang dihasilkan pada 
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jenis bahan kulit buah menghasilkan kadar selulosa 32,16% dan 
kadar lignin 11,49 %. Pada jenis bahan baku pelepah nipah 
kadar selulosa yaitu sebesar 34,21 % dan kadar lignin sebesar 
6,82%. Selanjutnya dihitung neraca massa dan dihasilkan 
rendemen pembuatan pulp kulit buah nipah sebesar 13,96% 
dan pulp pelepah nipah sebesar 18,35%. 

 
Kata kunci : Biopulping,  EM4, Kulit Buah dan Pelepah Nipah, 
Lama Pemeraman 
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DIMAS BINTA NARENDRA. 0811030025. THE INFLUENCE 
LONG OF CURING TO THE LEVELS OF LIGNIN AND 
CELLULOSE PULP (BARK AND MIDRIB OF NYPA) USING 
BIODEGRADATOR EM4. Essay. Supervisors : Dr. Ir. 
Wignyanto, MS. and Arie Febrianto Mulyadi, STP. MP. 
 

SUMMARY 
Pulping is the process change of wood to make pulp for 

raw material of paper. Pulp is the porridge that made from the 
separation of lignin with fibrous materials from wood and non-
wood and through some processing. The one of non wood 
fibrous plant that can be use to make pulp is nypa. Some parts 
of this plant have not exploited such as, the bark of nipah fruit 
and midrib of nipah that withered. From the estimation, there are 
48 tons bark and midrip of nypa in a hectare a year. 

From the waste of nypa it can use to make a new product 
that have a great economic value like art paper, which first must 
to make pulp for making an art paper. The way to make pulp for 
art paper that eco-friendly, unexpensive, and aplicable is using 
biopulping. Biopulping process using microorganism that used to 
degrade lignin, this way must be eco-fiendly because this is not 
use the chemicals. The microorganism used in this study is EM4 
(Effective Microorganism 4). This study used nested design with 
two factors. Factor one are differences of raw material (bark and 
midrib) and factor two are the long of curing with 4 levels those 
are 5,6,7, and 8 days. This experiment with repetition three 
times. Parameters used in this study are the levels of lignin and 
cellulose. 

Results of the study comparing two treatments of pulp-
making raw material types the bark of fruit and midrib of Nypa 
with the lowest levels of lignin that is obtained with a long of 
curing after 8 days. The resulting Pulp on the type of fruit bark 
generate levels of cellulose and lignin content 32,16% 11,49%. 
And on the midrib raw materials kept the cellulose levels 34,21% 
and lignin levels 6,82%. After that, we calculated mass balance 
and generated yield pulp of bark nypa is 13,96% and pulp midrib 
of a nypa is 18,35%. 
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Keywords : Bark and Midrib of Nypa, Biopulping, EM4, Long of 
Curing 
 
  



ix 
 

KATA PENGANTAR 
 

     Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, hingga 
penulis yang berjudul “Pengaruh Lama Pemeraman Terhadap 
Kadar Lignin dan Selulosa Pulp (Kulit Buah dan Pelepah 
Nipah) Menggunakan Biodegradator EM4”. Penyusunan 
skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 
Sarjana Teknologi Pertanian. Pada kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Kedua Orangtua, Adik, Kinanti Kusumawati, beserta 

Keluarga Besarku tercinta atas dukungan, doa dan kasih 
sayang yang tak hingga. 

2. Bapak Dr. Ir. Wignyanto, MS dan Bapak Arie Febrianto M., 
STP, MP,  selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan 
kepada penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Nur Hidayat, MP, selaku Ketua Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. 

4. Bapak Dr. Ir. Nur Hidayat, MP dan Ibu Ika Atsari Dewi, STP, 
MP, selaku dosen penguji atas segala saran dan 
masukannya. 

5. Teman–temanku Dedik, Erwin, Juwita terima kasih untuk 
bantuan di laboratorium dan semangatnya, serta teman-
teman TIP 2008 semuanya dan teman-teman seperjuangan 
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih 
untuk saran–sarannya dan dukungannya. 

6. Teman-Temanku Kos Cramate 999 A yang menyemangati 
dan menemani selama berada di kos. 

7. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
penyelesaian laporan ini.  
Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-

Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian laporan skripsi ini.  Menyadari adanya 
keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman, penulis 
mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi 
ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 



x 
 

bagi penulis maupun pihak yang membutuhkan, serta diberikan 
ridho dari Allah SWT. 

 
Malang, Januari 2013 

 

 Penulis 

  



xi 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERSETUJUAN  ....................................................  i 
DAFTAR ISI  ...........................................................................  xi 
DAFTAR TABEL  ................................................................... xiii 
DAFTAR GAMBAR  ............................................................... xiv 
DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................  xv 
 
I. PENDAHULUAN  ................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  ..........................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah  ....................................................  3 
1.3 Tujuan Penelitian  ......................................................  3 
1.4 Manfaat Penelitian  ....................................................  4 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA  ......................................................  5 
2.1 Nipah ..........................................................................  5 
2.2 Pulping .......................................................................  6 
2.3 Biopulping  .................................................................  7 
2.4 Kondisi Pemeraman  ..................................................  10 
2.5 Degradasi Lignin  .......................................................  11 
2.6 Komponen Pengujian Pulp  .......................................  12 
2.7 Hipotesa  ....................................................................  15 
 

III. METODE PENELITIAN  ....................................................  16 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  ...................................  16 
3.2 Alat dan Bahan  .........................................................  16 
3.3 Batasan Masalah  ......................................................  16 
3.4 Rancangan Penelitian  ...............................................  17 
3.5 Prosedur Penelitian  ...................................................  18 
3.6 Proses Pembuatan Pulp  ...........................................  21 
3.7 Analisa Data dan Pemilihan Perlakuan Terbaik .........  26 

  



xii 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  ...........................................  27 
4.1  Kadar Lignin  .............................................................  27 
4.2  Kadar Selulosa  .........................................................  32 
4.3  Perhitungan Rendemen  ...........................................  36 
 

V. PENUTUP  .........................................................................  38 
5.1 Kesimpulan  ...............................................................  38 
5.2 Saran  ........................................................................  38 
 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................  39 
LAMPIRAN  ............................................................................  45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

No                                          Teks                                Halaman 

 

1.  Rancangan Percobaan Pembuatan Pulp ......................  18 
2.  Rerata Kadar Lignin Pengaruh Jenis Bahan dan Lama 

Pemeraman ...................................................................  27 
3.  Rerata Kadar Selulosa Pengaruh Jenis Bahan dan Lama 

Pemeraman ...................................................................  33 

  



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

No                                               Teks                            Halaman 
 
1.    Langkah-langkah dalam Proses Biopulping  ....................     9 
2.    Struktur Lignin  .................................................................  13 
3.    Selulosa ...........................................................................  14 
4.    Diagram Alir Prosedur Penelitian .....................................  19 
5.    Diagram Alir Proses Persiapan Bahan Baku ...................  22 
6.    Diagram AlirProses Pengenceran EM4 ...........................  23 
7.    Diagram Alir Proses Pembuatan Pulp Secara 

  Mikrobiologis ....................................................................  25 
8. Grafik Hubungan Antara Kadar Lignin pada Jenis Bahan Kulit  

Buah Nipah dengan Lama Pemeraman ............................   29 
9.   Grafik Degradasi Lignin pada Kulit Buah Nipah ................   30 
10.  Grafik Hubungan Antara Kadar Lignin pada Jenis 
 Bahan Pelepah Nipah dengan Lama Pemeraman ............  31 
11.  Grafik Degradasi Lignin pada Pelepah nipah ....................  31 
12.  Grafik Hubungan Antara Kadar Selulosa pada Jenis Bahan 

Kulit Buah Nipah dengan Lama Pemeraman .....................  34 
13.  Grafik Degradasi Selulosa pada Kulit Buah Nipah ............  35 
14.  Grafik Hubungan Antara Kadar Selulosa pada Jenis Bahan 

Pelepah Nipah dengan Lama Pemeraman ........................  35 
15.  Grafik Degradasi Selulosa pada Pelepah Nipah ................  36 
 

 
 

  



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

No                                            Teks                              Halaman 
 
1.   Prosedur Pengujian Lignin dan Selulosa Metode 

  Chesson ...........................................................................  45 
2.    Hasil Analisa Lignin dan Selulosa Pulp ............................  46 
3.    Hasil Perhitungan ANOVA Kadar Lignin ..........................  47 
4.    Degradasi Lignin Pada Pulp Kulit Buah Nipah .................  49 
5.    Degradasi Lignin Pada Pulp Pelepah Nipah ....................  50 
6.    Hasil Perhitungan ANOVA Kadar Selulosa ......................  51 
7.    Degradasi Selulosa Pada Pulp Kulit Buah Nipah ............   53 
8.    Degradasi Selulosa Pada Pulp Pelepah Nipah ................  54 
9.    Neraca Massa Proses Pembuatan Pulp Kulit Buah Nipah   

dengan Menggunakan EM4 .............................................   55 
10.  Neraca Massa Proses Pembuatan Pulp Pelepah Nipah 

dengan Menggunakan EM4 .............................................  58 
11.  Dokumentasi Penelitian ...................................................  61 
12.  Perhitungan Rendemen Pembuatan Pulp Nipah .............  62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 
 

I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Nipah merupakan salah satu tumbuhan mangrove, yang 
hidup di iklim tropis dan tersebar merata hampir di seluruh 
Indonesia. Nipah atau Nypa fruticans adalah salah satu pohon 
anggota famili Arecaceae (palem) yang umumnya tumbuh di 
perairan baik tepi pantai, danau, sungai, maupun rawa-rawa 
(Teo et al., 2010). Namun tumbuhan ini belum dimanfaatkan 
sepenuhnya, hanya beberapa daerah tertentu saja 
memanfaatkan niranya untuk dijadikan gula semut dan daunnya 
untuk dibuat atap rumah. 
     Luas tanaman nipah di seluruh Indonesia diperkirakan 
mencapai 700.000 ha atau 10% dari luas lahan pasang surut 
yang mencapai 7 juta ha, dengan rerata populasi pohon 
8.000/ha diperkirakan total populasi nipah di Indonesia 
mencapai  5.600 juta pohon (Baharudin dan Taskirawati, 2009). 
Di wilayah Provinsi Jawa Timur luas area penyebaran nipah 
yaitu di daerah sekitar pesisir pantai di Pulau Bawean, Madura 
dan sebagian di pantai daerah selatan Jawa Timur, sedangkan 
untuk daerah Malang tersebar luas di pesisir pantai selatan 
Malang. 
     Tanaman nipah sampai saat ini masih dimanfaatkan 
kebanyakan pada buah dan daunnya. Hasil sisa dari 
pemanfaatan itu menghasilkan limbah yang belum 
dimanfaatkan. Limbah dari tanaman nipah, yaitu sisa kulit buah 
dan pelepah pohon yang telah lapuk. Pada satu pohon nipah 
dapat menghasilkan buah kurang lebih seberat 5 Kg dan 
menghasilkan limbah kulit buah kurang lebih sekitar 3 Kg. Kulit 
buah nipah itu sendiri mengandung 36,5% selulosa dan kadar 
lignin sebesar 27,3% (Tamunaidu, 2010). 
     Selain kulit buah, limbah dari tanaman nipah adalah 
pelepahnya. Dari satu pohon nipah didapatkan pelepah yang 
telah layu dan lapuk sekitar 3 Kg. Kandungan selulosa dan 
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lignin pada pelepah nipah adalah 42,22% dan 19,85% 
(Akpakpan, 2011). Menurut Baharudin dan Taskirawati (2009) 
dalam satu hektar terdapat kurang lebih 8.000 pohon, maka 
diperkirakan ada 48 ton limbah kulit buah dan pelepah nipah per 
hektar per tahun. 
     Kulit buah dan pelepah nipah memiliki potensi untuk dibuat 
menjadi pulp. Limbah dari kulit buah dan pelepah tanaman 
nipah ini mengandung selulosa, sehingga sangat potensial dan 
akan lebih bermanfaat apabila diolah menjadi produk yang 
dapat diaplikasikan pada industri kecil serta bernilai ekonomi 
tinggi seperti kertas seni. Pembuatan kertas seni itu sendiri 
diawali dari pembuatan pulp atau bubur kertas. Pulp ini juga 
dapat digunakan untuk membuat produk-produk lain misalnya 
kertas seni, karton seni, kertas karton untuk kardus, dan produk 
olahan lainnya. Warna kenampakan dari kedua jenis bahan 
tersebut keduanya sangat potensial untuk dijadikan bahan baku 
pulp untuk kertas seni. 
     Proses pembuatan pulp adalah untuk membebaskan 
selulosa dari lignin yang tidak diinginkan (Pooja et al., 2010). 
Proses pulp mendegradasi lignin, dan memisahkannya dari 
selulosa dengan meminimalkan terjadinya kerusakan pada 
selulosa. Pulp sering juga disebut hasil pemisahan serat dari 
bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai 
proses pembuatannya. 
     Biopulping adalah salah satu proses pembuatan pulp dengan 
bahan baku kayu atau non kayu, dengan tujuan untuk 
pemisahan dan degradasi lignin dengan menggunakan proses 
mikrobiologi. Pada umumnya proses penghilangan lignin atau 
delignifikasi dilakukan dengan cara khemis yang hasil 
olahannya tidak ramah lingkungan. Masalah tersebut dapat 
teratasi salah satunya dengan penggunaan metode delignifikasi 
secara mikrobiologi atau biodelignifikasi. Penggunaan 
biotreatment ini dapat menghemat energi pada saat pembuatan 
pulp (Keller et al., 2003). 
     Penerapan biodelignifikasi atau penghilangan lignin ini 
membuat tekstur dan kenampakan pulp lebih baik dari pada 
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yang tidak didelignifikasi. Kedua bahan baku tersebut memiliki 
kadar lignin dan selulosa awal yang berbeda, sehingga diduga 
memerlukan waktu biodelignifikasi yang berbeda. 
Biodelignifikasi dapat menggunakan berbagai macam 
mikroorganisme untuk mendegradasi lignin. Organisme yang 
dipilih harus dapat melakukan delignifikasi secara wajar dalam 
waktu tertentu yang dibutuhkan (Pooja et al., 2010). 
Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
EM4 ( Effective Microorganism-4) pertanian. Bakteri dalam EM4 
bukan termasuk bakteri patogen. EM4 sendiri mengandung 
bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp., Streptomyces sp., 
Actinomycetes, dan ragi yang memiliki kemampuan 
mendegradasi lignin dan memecah ikatan lignin dan selulosa. 
EM4 merupakan produk yang mudah didapat, aplikatif, dan 
murah harganya. 
     Menurut Kasim dkk. (2002), penggunaan EM4 efektif dapat 
mendegradasi lignin pada tandan kosong kelapa sawit pada 
masa inkubasi 5 hari tingkat degradasi lignin dapat mencapai 
46,85% dan tingkat degradasi selulosa sebesar 14,47%. 
Pengamatan lama pemeraman perlu dilakukan untuk 
mengetahui waktu terbaik dalam mendegradasi lignin pada 
proses pembuatan pulp dengan bahan baku kulit buah dan 
pelepah nipah. 
     Berdasarkan hal-hal tersebut penting dilakukan penelitian 
untuk mengetahui bahan baku terbaik yang digunakan serta 
lama pemeraman yang akan berhubungan dengan kemampuan 
EM4 dalam mendegradasi lignin dan sejauh mana 
mendegradasi selulosa dalam pembuatan pulp. 

1.2. Rumusan Masalah 

     Bagaimana pengaruh lama pemeraman terhadap kadar 
lignin dan selulosa pulp yang dihasilkan dari tiap jenis bahan 
baku kulit buah nipah dan pelepah nipah? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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     Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah 
mengetahui lama pemeraman yang tepat untuk kulit buah dan 
pelepah nipah sehingga dihasilkan kadar lignin yang rendah 
untuk membuat pulp. 

 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
mengetahui proses, bahan baku, dan waktu yang efektif 
untuk delignifikasi dengan penggunaan EM4 pada pelepah 
dan serat buah Nipah (Nypa fruticans) dalam pembuatan 
pulp sebagai bahan baku kertas seni. 

2. Dapat menjadi terobosan baru untuk proses delignifikasi 
pembuatan pulp tanpa penggunaan bahan kimia. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nipah 

     Tanaman Nipah tumbuh subur di daerah Asia Tenggara 
hingga ke arah utara Queensland. Populasi alami terbesar 
tumbuh di Indonesia dan Papua New Guinea seluas 700.000 
dan 500.000 hektar. Keberadaan tanaman nipah saat ini masih 
belum banyak dimanfaatkan (Tamunaidu, 2010). Banyak jumlah 
biomassa dari nipah  dieksploitasi akan mengancam 
keberadaan bahan baku dari bahan bakar dan kimia. Namun 
FAO (Food Agricultural Organization) belum mengkategorikan 
nipah sebagai tanaman yang terancam kepunahannya (FAO, 
1998). 
     Tumbuhan nipah berumpun dengan batang yang pendek 
sehingga ketika dilihat batangnya tak terlihat hampir seperti 
rumpun sagu. Tanaman nipah memiliki akar serabut, secara 
umum dapat tumbuh hingga 8 meter dan setiap batang tumbuh 
tangkai atau pelepah antara 3-5 panjangnya antara 5-7 meter. 
Tangkai itu ditumbuhi daun antara 25 hingga 100 anak daun 
berbentuk seperti daun kelapa atau aren (Baharudin dan 
Taskirawati, 2009). Pelepah nipah mengandung kadar selulosa 
dan lignin sebesar 42,22% dan 19,85% (Akpakpan, 2011). 
     Menurut Baharudin dan Taskirawati (2009) buah nipah terdiri 
dari kulit luar, sabut, daging buah, dan biji. Ukuran buah nipah 
kira-kira sebesar kepalan tangan dengan panjang 8-13 cm 
berbentuk kerucut dan tempurungnya keras jika sudah 
tua.Jumlah buah pada setiap tangkainya berkisar antara 30-50 
buah sehingga terlihat bundar. Kulit buah nipah itu sendiri 
mengandung 36,5% selulosa dan kadar lignin sebesar 27,3% 
(Tamunaidu, 2010). 
     Saat ini mulai banyak pemanfaatan tanaman nipah sebagai 
produk yang memiliki nilai ekonomis. Tanaman nipah dapat 
dijadikan gula semut, nira nipah, minuman seperti sirup atau 
tuak, ataupun alkohol (Baharudin dan Taskirawati, 2009). 
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Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur luasan 
area penyebaran nipah di Jawa Timur sendiri mencapai 46 
hektar pada tahun 2006. Pada tahun 2011 Luas penyebaran 
nipah di Jawa Timur meningkat menjadi 75 hektar dengan hasil 
produktivitasnya 896 Kg/hektar. 

2.2 Pulping 

     Pulping adalah proses merubah kayu untuk mendapatkan 
pulp guna membuat kertas. Pulp dan kertas dapat dibuat dari 
bahan lignocellulosic seperti kayu, sisa dari agroindustri, atau 
dari kertas bekas. Proses manufaktur dari pulp dan kertas 
melibatkan tiga proses utama pulping, bleaching, dan produksi 
kertas. (Rushdan et al. 2008). Proses pulping adalah salah satu 
proses proses dimana bahan baku berserat diperkecil 
ukurannya sehingga menjadi massa serat (Zulfikar, 2011). 
     Tujuan pembuatan pulp adalah melepaskan serat-serat yang 
dapat dilakukan dengan cara mekanis, kimia, atau semikimia. 
Metode pembuatan pulp umumnya dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu proses asam dengan menggunakan sulfit dan proses 
basa dengan menggukanan soda dan sulfat (Scott et al.,1998). 
Ada beberapa cara proses utama pulping yang pertama adalah 
secara mekanik atau disebut ground wood pulp, secara kimia, 
dan ketiga adalah kombinasi. Pembuatan pulp secara mekanik 
digunakan oleh industri pulp sebesar 25% di seluruh dunia. 
Pembuatan pulp secara mekanik tidak menghilangkan lignin 
sehingga menghasilkan pulp yang berwarna kecoklatan. Proses 
mekanik juga membutuhkan energi listrik yang besar 
dibandingkan proses kimia (Pooja et al, 2010). 
     Proses pulping kimia melibatkan pemisahan dari serat dari 
bahan baku sehingga larut dalam suatu bahan kimia pada suhu 
tinggi. Pulping secara kimia utamanya terdiri dari dua jenis 
proses yaitu, asam (sulfit) dan basa (Kraft). Sekitar 20% kimia 
pulp kayu dibuat oleh proses sulfit. Pada metode kraft ini, chip 
kayu dilarutkan dalam soda kaustik dan belerang oleh panas 
dan tekanan yang kuat sehingga meninggalkan warna cokelat 
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pada pulp. Warna cokelat ini ditimbulkan oleh efek kimia dari 
lignin. Pembuatanpulp ini umumnya dikenal sebagai proses 
Kraft. Jenis proses ini digunakan hampir 75% dari produksi 
kertas si dunia (Bajpai dkk. 2003). 
     Pembuatan pulp dari kayu untuk pembuatan kertas dan 
karton merupakan proses yang mahal. Bahan kimia diperlukan 
untuk penghilangan lignin jumlahnya dapat mencapai 40% dari 
berat kayu. Proses ini juga memerlukan chipping dari bentuk 
kayu atau log menjadibentuk lebih kecil dan pipih (chip) yang 
dimasak di bawah tekanan tinggi dan uap dalam campuran 
bahan kimia kaustik (Kellison, 2006). 

2.3 Biopulping 

     Ada cara lain yang lebih aman bagi manusia maupun 
lingkungan dalam proses pulping, yaitu biopulping. Proses 
biopulpingakan mengurangi konsumsi terhadap bahan kimia 
dalam proses pulping. Ide ini mulai dikembangkan pada tahun 
1950 an. Biopulping menggunakan proses biologi untuk 
menggantikan alkali dan bahan kimia lainnya misalnya pemutih 
(Keller et al., 2003). 
     Proses biopulping menekankan pada proses lignifikasi atau 
penghilangan lignin pada kayu atau bahan baku pulp lainnya 
dengan menggunakan bantuan mikroorganisme tertentu. 
Hingga saat ini belum ada suatu mikroorganisme yang paling 
tepat atau cocok untuk mendegradasi lignin. Organisme yang 
dipilih  harus dapat melakukan delignifikasi secara wajar dalam 
waktu tertentu yang dibutuhkan (Pooja et al., 2010). 
     Biopulping biasanya digunakan sebagai proses pretreatment 
dalam pembuatan pulp. Pemilihan organisme yang digunakan 
pada degradasi lignin haruslah memperhitungkan waktu, karena 
pada skala industri nantinya waktu sangatlah penting untuk 
pembuatan pulp (Yaghoubi et al., 2008). Biopulping akan 
membantu memisahkan serat dan juga menghilangkan lignin 
pada bahan dalam proses mekanis ataupun khemis. 
Keuntungan menggunakan teknik ini adalah mengurangi 
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konsumsi energi, meningkatkan delignifikasi, mengurangi 
konsumsi alkali, dan meningkatkan kekuatan pulp (Regis et al., 
2008). 
     Prosedur biopulping melibatkan dekontaminasi serpihan 
kayu dengan uap untuk menghilangkan bakteri dan jamur yang 
kemungkinan menghambat proses pemeraman. Gambar 2.1 
menunjukkan dengan gambaran konseptual dari proses 
biopulping. Berikutnya potongan chip disemprot dengan 
inokulum yang dipilih. Chip diinokulasi adalah diinkubasi secara 
aerob selama 2 minggu. Menurut Pooja et al. (2010) ada 
beberapa pertimbangan mikroorganisme untuk digunakan 
secara komersial di biopulping, yaitu: 

1. Relatif cepat dalam pertumbuhannya 
2. Kemampuan tumbuhnya pada kayu keras (hardwood) dan 

kayu lunak (softwood ). 
3. Mampu mendegradasi terhadap hemiselulosa dan lignin, 

serta diharapkan beraktivitas rendah pada selulosa 
4. Mikroorganisme bukan merupakan yang berdampak 

negatif bagi pekerja atau lingkungan 
5. Pigmentasi yang kecil yang mungkin akan menurunkan 

kecerahan pulp 
6. Kemampuan untuk tumbuh dan melakukan inokulasi pada 

chip kayu 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah dalam Proses Biopulping (Scott et al., 

1998 dimodifikasi dalam Pooja et al., 2010) 

2.3.1 EM4 

     EM4 berupa cairan berwana coklat berasal dari Jepang yang 
menurut penemunya mengandung mikroorganisme unggul. 
Awal berkembangnya teknologi EM4 berawal dari program 
pengembangan Natural Farming yang dipelopori oleh Prof. 
Terugo Higa, ahli holtikultura yang bekerja di University of 
Ryukyus, Okinawa, Jepang. Menurut penemuannya, cara kerja 
dari EM di dalam tanah dengan menekan populasi hama dan 
Penyakit tanaman, meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, 
kimia, dan biologis (Suwardi, 2004) 
     EM4 sendiri mengandung bakteri fotosintetik., Lactobacillus 
sp., Streptomyces sp, Actinomycetes, dan ragi. Lactobacillus sp. 
adalah bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai hasil 
penguaraian gula dan karbohidrat lain yang bekerjasama 
dengan bakteri fotosintesis dan ragi. Asam laktat ini merupakan 
bahan sterilisasi yang kuat yang dapat menekan 
mikroorganisme berbahaya dan dapat menguraikan bahan 
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organik dengan cepat. Ragi (yeast) memproduksi substansi 
yang berguna bagi tanaman dengan cara pemeraman. 
Substansi bioaktif yang dihasilkan oleh ragi berguna untuk 
pertumbuhan sel dan pembelahan akar. Ragi ini juga berperan 
dalam perkembangan atau pembelahan mikroorganisme 
menguntungkan lain seperti Actinomycetes dan bakteri asam 
laktat. Bakteri ini merupakan bakteri bebas yang dapat 
mensintesis senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif 
lainnya. Hasil metabolis yang diproduksi dapat diserap secara 
langsung oleh tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk 
perkembangbiakan mikroorganisme yang menguntungkan 
(Ceppy, 2010). 
     Pada EM4 terkandung bakteri Streptomyces sp. yang 
menghasilkan endoglunase dan juga selulase pada 
pertumbuhan bakteri ini. Peroksidase dari Streptomyces sp. 
dapat digunakan sebagai bakteri yang bermanfaat dalam 
bioteknologi untuk pendegradasi lignin dan bahan aromatik 
lainnya. Peroksidase mendepolimerisasi lignin menjadi molekul 
aromatik seperti coniferyl, alcohol, vanillate dan lainnya (Masai 
et al., 2007). 
     Actinomycetes merupakan organisme peralihan antara 
bakteri dan jamur yang mengambil asam amino dan zat serupa 
yang diproduksi bakteri fotosintesis dan merubahnya menjadi 
antibiotik untuk mengendalikan pathogen, menekan jamur, dan 
bakteri berbahaya dengan cara menghancurkan khitin. 
Actinomycetes banyak dipelajari dalam pengoksidasi, 
depolimerisasi, dan pelarutan lignin menggunakan enzim ekstra 
seluler termasuk peroksidase. Ekstraseluler ini mengesterkan 
juga melepas asam aromatik yang teresterisasi dari ikatan 
lignoselulosa (Giroux et al., 1988). 

2.4 Kondisi Pemeraman 

     Lama pemeraman pembuatan pulp dengan EM4 
mengadopsi penelitian Kasim (2002) yang memiliki perlakuan 
terbaik 5 hari. Pemeraman akan berlangsung aerob yang akan 
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mempercepat pertumbuhan bakteri aerob yang juga mampu 
memecah ikatan lignin dan selulosa. Penerapan pemeraman 
untuk pembuatan biopulping mengadopsi proses pemeraman 
pembuatan kompos maupun pakan ternak dengan EM4. 
Menjaga kestabilan suhu (mempertahankan panas) pada suhu 
ideal (40- 600C) (Murbandono, 1991). 
     Mikroba kompos akan bekerja pada keadaan pH netral 
sampai sedikit masam, dengan kisaran pH antara 5.5 sampai 8. 
Selama tahap awal proses dekomposisi, akan terbentuk 
asam‐asam organik. Kondisi asam ini akan mendorong 
pertumbuhan jamur dan akan mendekomposisi lignin dan 
selulosa pada bahan kompos (Djuarnani dkk., 2005).  
     Bakteri yang berpengaruh dalam pendegradasi lignoselulosa 
adalah Actinomycetes dan Streptomyces sp. yang mampu 
menghasilkan peroksidase dan selulase serta beberapa jenis 
menghasilkan xylanase dan kitinase. Bakteri ini hidup pada 
kondisi aerob dan tersedia substrat yang mencukupi pada ph 
antara 4 hingga 8. Kedua bakteri ini hidup pada suhu antara 30 
hingga 600C (Thomas dan Crawford, 1998). 

2.5 Degradasi Lignin 

     Degradasi lignin adalah proses dimana lignin dipecah 
sehingga menghasilkan karbon dioksida dan air. Lignin adalah 
susunan beragam dan tidak teratur polimer fenilpropanoid yang 
tahan degradasi kimia atau enzimatik untuk melindungi selulosa 
(Nadzirah, 2009). Sebelumnya, jamur pelapuk putih adalah 
organisme hanya dikenal yang dapat menurunkan lignin ke 
dalam air dan karbon dioksida. 
     Lignin adalah polimer heterogenus yang sangat stabil dari 
phenylpropanoid unit aromatic. Mikrofibril selulosa dari ikatan 
lignoselulosa merupakan enkapsulasi dalam bentuk matrik yang 
mengandung lignin sebagai pengikat dengan hemiselulosa. 
Kehadiran lignin menghalangi akses dari enzim untuk memecah 
ikatan lignin selulosa dan hemiselulosa dan mencerna selulosa 
(Davis dan Sello, 2009). 
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     EM4 efektif dapat mendegradasi lignin pada tandan kosong 
kelapa sawit hingga mencapai 33,37% dan tingkat degradasi 
selulosa sebesar 7,19% pada masa inkubasi 1 hari. Pada waktu 
inkubasi 5 hari menunjukkan bahwa penggunaan EM4 dapat 
mendegradasi lignin mencapai 46,85% dan kadar selulosa 
terdegradasi 14,47%. Semakin lama pemeraman maka 
degradasi lignin semakin besar dan begitu pula degradasi 
selulosa. Pada saat pemeraman merupakan proses aerobik 
yang membuat actinomycetes, ragi, dan jamur lainnya 
berkembang dengan baik dan mampu mendegradasi lignin. 
Pada proses ini dibantu juga proses aerasi atau pembalikan 
untuk memasukkan oksigen kedalam tumpukan bahan dan 
melepaskan panas yang dihasilkan dalam proses pemeraman 
(Kasim dkk., 2002). 
     Lignolitik mikroorganisme dan bahkan beberapa non-
ligninolitik mikroorganisme mampu mencerna lignin yang 
diturunkan menjadi molekul dengan berat senyawa rendah. 
Streptomyces sp. menggunakan polisakarida yang ada dalam 
lignoselulosa sebagai sumber karbon utama, ada pula golongan 
Actinomycetes yang menggunakan nitrogen sebagai sumber 
karbon. Pendegradasi lignin lainnya sepertinya terlihat sama 
dengan jenis Actinomycetes lain dengan  Streptomyces dalam 
mendegradasi lignin (Thomas dan Crawford, 1998). 
     Ragi dan Lactobacillus yang terdapat pada EM4 termasuk 
golongan fungi yang menghancurkan komponen seperti 
karbohidrat, pati, protein, maupun gula. Actinomycetes yang 
memanfaatkan hasil perombakan tersebut juga mempunyai 
peranan penting dalam perombakan lignin, mikroba ini 
berkembang baik pada kondisi lembab dan aerasi baik. Bakteri-
bakteri lain tanpa kecuali, turut serta membantu dan giat dalam 
perubahan organik yang begitu penting (Buckman, 1982). 

 

 



13 
 
 

2.6 Komponen Pengujian Pulp 

2.6.1 Lignin 

     Lignin merupakan senyawa aromatic berbentuk amorf, 
tersusun oleh unit fenol propane. Lignin merupakan polimer 
heterogenus dan stabil dari phenylpropanoid. Keberadaan lignin 
menghalangi enzim untuk mengolah selulosa dan hemiselulosa 
menjadi bentuk lain (Davis dan Sello, 2009). 
     Sun dan Cheng (2002) mengatakan di dalam kayu, 
kandungan lignin berkisar antara 20% hingga 40%. Kayu lunak 
normal mengandung 26-32% lignin, sedangkan kandungan 
lignin kayukeras adalah 35-40%. Lignin yang terdapat dalam 
kayu keras sebagian larut selama hidrolisis asam. Pada batang, 
lignin berfungsi sebagai bahan pengikat komponen penyusun 
lainnya, sehingga suatu pohon bisa berdiri tegak (sepertisemen 
pada sebuah batang beton). Berbeda dengan selulosa yang 
terbentuk dari gugus karbohidrat, struktur kimia lignin sangat 
kompleks dan tidak berpola sama. Struktur kimia lignin dapat 
dilihat pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Struktur Lignin (Wiratmaja,2011) 
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     Selain itu lignin merupakan tandon karbon utama di dalam 
biofer, kalaudihitung kira-kira 30% dari 1.4 x 1012 kg karbon 
disimpan di dalam lignin tanaman setiap tahunnya. Karena lignin 
merupakan salah satu komponen utama sel tanaman, karena itu 
lignin juga memiliki dampak langsung terhadap karakteristik 
tanaman. Misalnya saja, lignin sangat berpengaruh pada proses 
pembuatan pulp dan kertas. Struktur kimia lignin mengalami 
perubahan di bawah kondisi suhu yang tinggi dan asam. Pada 
reaksi dengan temperatur tinggi mengakibatkan lignin terpecah 
menjadi partikel yang lebih kecil dan terlepas dari selulosa 
(Taherzadeh dan Karimi, 2008). 
     Kandungan lignin merupakan salah satu penghambat utama 
biokonversi lignoselulosa menjadi etanol. Lignin dalam hal ini 
melindungi selulosa, sehingga selulosa sulit untuk dihidrolisis 
menjadi glukosa. Begitu pula dalam proses pembuatan kertas, 
lignin semaksimal mungkin dihilangkan karena akan 
mempengaruhi warna dan kekuatan kertas. Penelitian tentang 
lignin & biosintesa lignin saat ini banyak dilakukan untuk 
memaksimalkan pemanfaatan biomassa lignoselulosa 
(Wiratmaja, 2011). 

2.6.2 Selulosa 

     Sifat fisik selulosa adalah zat yang padat, kuat, berwarna 
putih, dan tidak larut dalam alkohol dan eter. Kayu terdiri dari 
50% selulosa, daun kering mengandung 10-20% selulosa, 
sedangkan kapas mengandung 90% selulosa. Selulosa 
digunakan dalam industri pulp, kertas, dan krayon. Selulosa 
adalah unsur struktural dan komponen utama dinding sel dari 
pohon dan tanaman tinggi lainnya. Senyawa ini juga dijumpai 
dalam tumbuhan rendah seperti paku, lumut, ganggang, dan 
jamur. Serat alami yang paling murni ialah serat kapas, yang 
terdiri dari sekitar 98% selulosa. Selulosa hampir tidak pernah 
ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan selalu 
berikatan dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. 
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Gambar 2.3 Selulosa(Wiratmaja,2011) 

 
     Selulosa merupakan penyusun utama lignoselulosa yang 
mengandung polier glukosa yang berikatan sau dengan lainnya 
pada rantai glikosidik (Rubin, 2008). Molekul selulosa 
merupakan mikrofibil dari glukosa yang terikat satu dengan 
lainnya membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Adanya 
lignin serta hemiselulosa di sekeliling selulosa merupakan 
hambatan utama untuk menghidrolisis selulosa 
(Wiratmaja,2011). 
     Hidrolisis sempurna selulosa akan menghasilkan monomer 
selulosa yaitu glukosa, sedangkan hidrolisis tidak sempurna 
akan menghasilkan disakarida dari selulosa yaitu selobiosa. 
Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan 
menggunakan media air dan dibantu dengan katalis asam atau 
enzim (Fan dkk., 1982). Penggunaan terbesar selulosa di dalam 
industri adalah berupa serat kayu dalam industri kertas dan 
produk kertas dan karton (Kim dkk., 2007). 

2.7 Hipotesa 

     Diduga lama pemeraman berpengaruh terhadap kadar lignin 
dan selulosa pulp yang dihasilkan dari tiap jenis bahan baku 
kulit buah nipah dan pelepah nipah. 
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III   METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia dan Laboratorium Bioindustri Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya. Penelitian dilaksanakan mulai bulan September 
sampai Oktober 2012. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan dalam pembuatan pulp antara lain; 
lemari pemeraman, botol plastik, pisau untuk pemotong, 
kantung plastik untuk penutup, wadah tempat bahan, timbangan 
digital, kain saring, blender, stop watch untuk mengukur waktu, 
dan gelas ukur. Alat yang digunakan dalam pengujian pulp 
adalah pendingin balik, oven, hot plate, kertas saring, timbangan 
digital, labu elenmeyer, labu ukur, stop watch. 

3.2.2 Bahan 

     Bahan yang digunakan dalam pembuatan pulp antara lain; 
serat kulit buah dan pelepah nipah (Nypa fruticans) yang diambil 
dari sekitar pantai selatan Kabupaten Malang, EM4 (Effective 
Mikroorganism 4) Pertanian produksi PT Songgolangit Persada, 
dan air sumur. Bahan untuk pengujian pulp antara lain H2S04 
(PA) dan akuades. 

3.3 Batasan Masalah 

1. Percobaan dalam skala laboratorium menggunakan 
bahan baku dalam pembuatan pulp ini adalah serat kulit 
buah dan serat pelepah Nipah (Nypa fruticans) dari 



17 
 
 

daerah pantai Malang selatan Desa Tambak Rejo 
Kabupaten Malang dan mikroorganisme yang digunakan 
adalah EM4 dengan konsentrasi (10 mL EM4 : 250 mL 
Air). 

2. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kadar Lignin, Sellulosa. 

3. Analisis Lignin dan Sellulosa menggunakan metode 
Chesson. 

4. Parameter pulp yang terbaik adalah membandingkan 
kadar lignin dan selulosa pada pulp dengan 
menggunakan metode multiple attributes. 

3.4 Rancangan Penelitian 

     Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Tersarang dengan dua faktor yaitu lama pemeraman 
tersarang dalam jenis bahan baku pembuatan pulp, percobaan 
diulang sebanyak 3 (tiga) kali.  Rancangan percobaan dapat 
dilihat pada tabel 3.1. 
Faktor I : Jenis Bahan Baku (B)  
B1 = Serat Kulit Buah Nipah (Nypa fruticans) 
B2 = Serat Pelepah Nipah (Nypa fruticans)  
Faktor II : Lama Pemeraman (F) 
F1 = 5 hari (24 jam) 
F2 = 6 hari (72 jam) 
F3 = 7 hari (120 jam) 
F4 = 8 hari (168 jam) 
     Penelitian dilakukan dengan cara membuat 3 ulangan 
sekaligus. Pertama-tama membuat perlakuan setiap lama 
pemeraman yaitu 5, 6, 7, dan 8 hari dengan jumlah bahan 30 
gram. Setiap lama pemeraman nantinya langsung diproses 
membuat pulp agar proses degradasi berhenti tepat waktu. 
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Tabel 3.1 Rancangan Percobaan Pembuatan Pulp  

Lama 
Pemeraman 

(F) 

Jenis 
Bahan 

(B) 

Ulangan 

1 2 3 
F1 

B1 

F1B1(1) F1B1(2) F1B1(3) 
F2 F2B1(1) F2B1(2) F2B1(3) 
F3 F3B1(1) F3B1(2) F3B1(3) 
F4 F4B1(1) F4B1(2) F4B1(3) 
F1 

B2 

F1B2(1) F1B2(2) F1B2(3) 
F2 F2B2(1) F2B2(2) F2B2(3) 
F3 F3B2(1) F3B2(2) F3B2(3) 
F4 F4B2(1) F4B2(2) F4B2(3) 

 

3.5 Prosedur Penelitian 
     Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah hingga 
kesimpulan. Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

3.5.1 Perumusan Masalah 

     Tanaman nipah yang saat ini pemanfaatannya terbatas, 
buahnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan daunnya 
untuk atap rumah. Sisa atau limbah dari pemanfaatan nipah 
dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai. Limbah ini 
dapat dimanfaatkan untuk membuat pulp untuk kertas seni atau 
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pulp kertas karton karena merupakan bahan lignoselulosa. 
Pembuatan pulp dapat dilakukan dengan menggunakan EM4 
yang mampu mendegradasi lignin. Pada penelitian terdahulu 
didapatkan hasil bahwa EM4 mampu mendegradasi lignin dan 
juga sedikit sekali mendegradasi selulosa, oleh karena itu 
dilakukan penelitian pengembangan dengan limbah tanaman 
nipah untuk membuat pulp dan memanfaatkan potensi nipah 
yang ada di Malang selatan dengan kajian jenis bahan dan lama 
pemeraman. 

3.5.2 Studi Literatur 

     Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi, 
data-data serta berbagai masukan yang berguna untuk 
penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi tentang 
tanaman nipah, teknologi EM4, dan penyusun pulp lignin dan 
selulosa. 

3.5.3 Penelitian Pendahuluan 

     Percobaan pendahuluan digunakan untuk mempelajari 
proses pemeraman dengan EM4. Kemudian juga untuk 
menentukan lama pemeraman yang digunakan, penentuan 
faktor yang diteliti. Selain itu juga untuk menentukan level faktor 
yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.5.4 Penentuan Hipotesis dan Metode Rancangan 
Percobaan 

     Penentuan hipotesis dilakukan sebagai pendugaan awal 
pada identifikasi permasalahan bahwa rancangan penelitian 
yang dilakukan berpengaruh terhadap kadar lignin dan selulosa 
yang dihasilkan. Penentuan metode rancangan percobaan 
dilakukan untuk menentukan metode rancangan percobaan 
yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, metode rancangan 
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yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 
rancangan percobaan adalah rancangan acak tersarang. 
 
 
3.5.5 Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data 

     Pelaksanaan penelitian yaitu perlakuan pemeraman bahan 
dilakukan di laboratorium dengan rancangan percobaan yang 
telah ditentukan. Selanjutnya bahan diuji kadar lignin dan 
selulosanya dengan metode Chesson (Lampiran 1) dan 
didapatkan data-data. Setelah diperoleh data penelitian 
kemudian dikumpulkan yang selanjutnya akan diolah. Data-data 
yang dikumpulkan meliputi kadar lignin dan selulosa bahan 
baku, kontrol, dan hasil pemeraman EM4 (Lampiran 2). 

3.5.6 Pemilihan Alternatif Terbaik 

     Pemilihan perlakuan terbaik diperoleh dengan 
membandingkan jenis bahan kulit buah dan pelepah nipah yang 
di lakukan pemeraman selama 5, 6, 7, dan 8 hari. Proses 
membandingkan ini data yang diperoleh dari tiap jenis bahan 
dibandingkan kadar lignin dari bahan baku kulit buah dan 
pelepah nipah yang paling rendah, serta selulosa terbaik dari 
masing-masing bahan tersebut. 

3.5.7 Perhitungan Neraca Massa dan Rendemen 

     Perhitungan neraca massa dilakukan untuk melihat berapa 
jumlah bahan masuk yang dan bahan keluar dalam setiap 
proses pembuatan pulp kulit buah dan pelepah nipah. 
Tujuannya mengetahui bahan apa saja  dan berapa jumlahnya 
yang digunakan sehingga dapat memudahkan proses produksi 
untuk skala yang lebih besar. Nantinya pada akhir proses ini 
akan dapat dihitung rendemen keseluruhan pada proses 
pembuatan pulp. 
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3.6 Proses Pembuatan Pulp 

     Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yang pertama 
adalah persiapan bahan baku. Kedua adalah pelaksanaan 
penelitian dan pengujian bahan untuk mengetahui kadar lignin, 
selulosa. Persiapan bahan baku dilakukan untuk menyiapkan 
bahan yang akan digunakan dapat dilihat Gambar 3.2. 
Persiapan pengolahan bahan baku pada pembuatan pulp 
dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Bahan baku yaitu kulit buah dan pelepah yang telah 
didapatkan dipotong kecil-kecil antara 3-5 cm. 

2. Bahan tersebut dikeringkan dengan oven hingga kadar 
air 10% untuk kondisi optimum kadar air bahan 
dilakukan pemeraman (Kasim dkk., 2002). 

3. Setelah itu bahan siap digunakan menjadi bahan baku 
pulp. 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Persiapan Bahan Baku 
Sumber : Sumber : (Kasim dkk., 2002) 
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Gambar 3.3 Diagram AlirProses Pengenceran EM4 

Sumber : (Kasim dkk., 2002) telah dimodifikasi 

     Setelah didapatkan bahan baku maka proses berikutnya 
adalah membuat campuran EM4 yang akan digunakan untuk 
proses pemeraman dapat dilihat pada Gambar 3.3 proses 
tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. EM4 Pertanian digunakan sebanyak 10 mL diencerkan 
pada air 250 mL sesuai perlakuan terbaik (Kasim dkk., 
2002) dimodifikasi tanpa penambahan gula. 

2. Aduk campuran EM4 dan air diaduk rata dan didiamkan 
kurang lebih 12 jam. 

     Setelah bahan baku dan starter EM4 siap, maka dilanjutkan 
untuk pembuatan pulp secara mikrobiologis. Proses pembuatan 
pulp secara mikrobiologis dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
Pembuatan pulp adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan bahan baku pulp yaitu kulit buah dan 
pelepah nipah 
dikecilkan ukurannnya hingga kurang lebih menjadi chips 
1-2 cm sebanyak 120 gram. 

2. Tiap jenis bahan kulit buah dan pelepah nipah dibagi-
bagi dalam 30 gram 
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3. Bahan dan EM4 yang telah diencerkan dicampur dengan 
cara di semprotkan dengan adalah 120 gram bahan : 
100 mL starter EM4. 

4. Dimasukkan dalam wadah masing-masing jenis bahan 
dan lama pemeraman ditutup dengan kain berongga 
agar tetap terjadi pertukaran udara. 

5. Pemeraman dilakukan dengan proses pembalikan dan 
pengadukan setiap 12 jam. 

6. Lama pemeraman dimodifikasi dari penelitian Kasim 
(2002) yang menggunakan lama pemeraman paling 
lama 5 hari. Kemudian dilanjutkan pemeraman pada 
penelitian ini yaitu 5, 6, 7, dan 8 hari pemeraman, setiap 
lama pemeraman diambil bahan tersebut dan dilanjutkan 
pembuatan pulp. 

7. Bahan tersebut diblender selama 5 menit dengan air 250 
mL untuk memisahkan ikatan serat dan memisahkan 
lignin yang ada. 

8. Setelah itu pulp dicuci dengan air 1 Liter dan disaring 
dengan kain saring hingga air jernih atau tidak merah 
kecoklatan. 

9. Kemudian bahan tersebut diuji kadar lignin, selulosa.  
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Gambar 3.4 Diagram Alir Proses Pembuatan Pulp Secara 
Mikrobiologis 

Sumber : (Kasim dkk., 2002) telah dimodifikasi

Bahan baku 
Pulp 120 g 

Dicampur dengan Starter EM4

Dilakukan pemeraman

Dimasukkan wadah-wadah kecil 
ditutup kain berongga  

Starter 
EM4 
100 

Dicuci dengan air sampai jernih

Diblender 5 menit

Pulp  Nipah 
Analisa Lignin 
dan Selulosa. 

Air 250 
mL 

Air 1000 
mL 

Air 
Kotor 

Air 
kotor 

Dibuat tiap sampel 30 gram 
untuk (5, 6, 7, dan 8 hari) 
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3.7 Analisa Data dan Pemilihan Perlakuan Terbaik 

     Pulp yang telah dibuat lalu diuji untuk mengetahui 
kualitasnya yaitu dengan pengujian kimia (lignin dan selulosa). 
Dari data hasil pengamatan pengujian lignin dan selulosa yang 
diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan melihat perbedaan 
antar perlakuan menggunakan analisis ragam.  Analisis ragam 
ini dilakukan dengan bantuan software microsoft excel.  Apabila 
hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan antar 
perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT).  Kemudian hasil lignin dan selulosa yang dihasilkan dari 
penelitian diteruskan untuk mencari perlakuan dari dua jenis 
bahan kulit buah dan pelepah nipah dengan kadar lignin 
terendah pada tiap-tiap jenis bahan baku. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kadar Lignin 

     Rerata kadar lignin pulp dari kulit buah nipah adalah sebesar 
17,18% sampai 11,49%. Dari hasil analisis ragam kadar lignin, 
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata (α = 0,05) antara 
jenis bahan baku kulit buah nipah dan lama pemeraman 
terhadap kadar lignin pulp yang dihasilkan. Dari Tabel 4.1 
diketahui bahwa kadar lignin tertinggi diperoleh pada jenis 
bahan kulit buah dengan lama pemeraman 5 hari, sedangkan 
yang terendah adalah pada pemeraman 8 hari dan berbeda 
nyata dengan yang lain. 
     Rerata kadar lignin dari pulp dari pelepah nipah adalah 
sebesar 11,55% sampai 6,82%. Dari hasil analisis ragam kadar 
lignin, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata (α = 0,05) 
antara jenis bahan baku pelepah nipah dan lama pemeraman 
terhadap kadar lignin pulp yang dihasilkan. Kadar lignin pada 
jenis bahan pelepah nipah tertinggi adalah pada perlakuan 
pemeraman 5 hari dan terendah diperoleh dengan lama 
pemeraman 8 hari dan berbeda nyata dengan yang lain. Data 
analisis ragam dari dua jenis bahan ini dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Rerata nilai kadar lignin pada tiap perlakuan dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rerata Kadar Lignin Pengaruh Jenis Bahan dan Lama 
Pemeraman 

Lama 
Pemeraman 

Kulit Buah 
Nipah (%) 

Pelepah Nipah 
(%) 

5 Hari 17,18 d 11,55 d 
6 Hari 14,89 c 8,98 c 
7 Hari 12,89 b 7,71 b 
8 Hari 11,49 a 6,82 a 

BNT 0,662 
Keterangan : angka dengan huruf yang sama  menunjukkan  tidak 
berbeda nyata  pada uji BNT 5% 
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     Pada penelitian ini menunjukkan semakin lama pemeraman 
jenis bahan kulit buah mengalami penurunan lignin. Begitu pula 
dengan jenis bahan pelepah nipah mengalami penurunan kadar 
lignin semakin lama waktu pemeraman dengan EM4 semakin 
menurun kadar ligninnya. Hal tersebut dikarenakan aktivitas 
bakteri dalam EM4 mampu mendegradasi lignin. Hal ini sesuai 
dengan penelitian (Kasim dkk., 2002) yang menyatakan EM4 
mampu mendegradasi lignin. Giroux et al., (1988) 
menambahkan semakin lama pemeraman, maka aktivitas 
Streptomyces sp. melarutkan lignin menjadi acid precipitable 
polymeric lignin (APPL) semakin tinggi dikarenakan didukung 
ketersediaan substrat dari lignoselulosa yang mencukupi. 
     Dalam EM4 terdapat kumpulan dari beberapa bakteri yang 
terdiri dari Bakteri Fotosintetik, Lactobacillus sp., Streptomyces 
sp., Actinomycetes, dan Ragi (Ceppy, 2010). Mikroorganisme 
yang berperan dalam pendegradasi lignin dalam EM4 adalah 
dari Actinomycetes sp. dan Streptomyces sp. Hirsch et al., 
(2004) menyatakan bakteri Actinomycetes pada penelitian 
umumnya menghasilkan enzim ekstraseluler yaitu peroksidase. 
Peroksidase yang dihasilkan dari Actinomycetes sp. dan 
Streptomyces sp. berguna mendegradasi lignin bahan 
(Nascimento dan Silva, 2008). 
     Kedua bakteri Actinomycetes sp. dan Streptomyces sp. 
mendegradasi lignin dalam bentuk yang larut dalam air atau 
disebut acid precipitable polymeric lignin (APPL) dengan 
menggunakan polisakarida dari lignoselulosa sebagai sumber 
karbon utama dan sumber energi. Pada penurunan kadar lignin 
menggunakan enzim ekstraseluler bakteri, aktivitas utamanya 
adalah depolimerisasi dan solubilisasi dan sedikit sekali aktivitas 
mineralisasi lignin. Tidak hanya peroksidase, sejumlah 
penelitian menyatakan gabungan enzim peroksidase, xylanase, 
dan selulase yang ada membantu juga dalam degradasi lignin 
karena membantu pula memecah ikatan selulosa yang 
berbentuk kristal (Thomas dan Crawford, 1998). 
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Gambar 4.1 Grafik Hubungan Antara Kadar Lignin pada Jenis Bahan 

Kulit Buah Nipah dengan Lama Pemeraman 

     Pada Gambar 4.1 dapat dilihat kadar lignin kulit buah nipah 
menurun seiring dengan lama pemeraman. Bahan baku awal 
menunjukkan kadar lignin kulit sebesar 19,24%. bahan yang 
dilakukan pemeraman dengan menggunakan EM4 
menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan 
kontrol yang tidak diberi EM4. Pemeraman dengan EM4 mampu 
menurunkan kadar lignin pada kulit buah nipah turun menjadi 
17,18% dalam 5 hari, 14,89% dalam 6 hari, 13,63% dalam 7 
hari, dan 11,49% dalam 8 hari. Dibandingkan dengan kontrol 
kulit buah nipah yaitu pemeraman tanpa EM4, mengalami 
sedikit penurunan kadar lignin. Pada perlakuan 5, 6, 7, dan 8 
hari pemeraman kadar lignin kontrol yaitu masing-masing 
sebesar 18,37%, 17,73%, 17,06%, dan 17,06%. 
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Gambar 4.2 Grafik Degradasi Lignin pada Kulit Buah Nipah 

     Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa degradasi lignin terjadi 
pada kulit buah nipah yang dilakukan pemeraman dengan EM4 
(Lampiran 4). Degradasi lignin pada jenis bahan baku kulit buah 
nipah terjadi paling besar adalah pada 7 hari mencapai 13,43%. 
Degradasi paling lambat terjadi pada hari ke 0 sampai ke 5 
dengan tingkat degradasi lignin sebesar 10,71%. 
     Pada Gambar 4.3 jenis bahan pelepah juga mengalami 
penurunan kadar lignin. Kadar lignin bahan baku awal sebesar 
15,37%. Pada perlakuan pemeraman dengan EM4 kadar lignin 
turun menjadi 11,54% dalam 5 hari, 8,98% dalam 6 hari, 7,71% 
dalam 7 hari, dan 6,82% dalam 8 hari. Dibandingkan pada 
perlakuan kontrol pelepah nipah yang dilakukan pemeraman 
tanpa EM4 juga terjadi penurunan kadar lignin yang sangat kecil 
yaitu pada lama pemeraman 5, 6, 7, dan 8 hari masing-masing 
adalah 14,73%, 14,24%, 13,70%, dan 13,31%. 
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Gambar 4.3 Grafik Hubungan Antara Kadar Lignin pada Jenis Bahan 

Pelepah Nipah dengan Lama Pemeraman 

 
Gambar 4.4 Grafik Degradasi Lignin pada Pelepah nipah 

     Pada Gambar 4.4 menjelaskan degradasi lignin yang terjadi 
pada pelepah nipah yang dilakukan pemeraman dengan EM4 
pada jenis bahan pelepah berbeda lajunya dengan degradasi 
pada jenis bahan kulit buah nipah. Degradasi lignin tertinggi 
(Lampiran 5) pada pelepah nipah adalah pada waktu 0 sampai 5 
hari pemeraman yaitu sebesar 24,85%. Degradasi lignin 
terendah pada bahan pelepah terjadi pada 8 hari pemeraman 
dengan degradasi lignin sebesar 11,54%. 
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4.2 Kadar Selulosa 

     Rerata kadar selulosa dari pulp kulit buah nipah adalah 
sebesar 36,58% sampai 32,16%. Dari hasil analisis ragam 
kadar selulosa, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata 
(α = 0,05) antara jenis bahan baku kulit buah nipah dan lama 
pemeraman terhadap kadar selulosa pulp yang dihasilkan. Dari 
Tabel 4.2 diketahui bahwa kadar selulosa tertinggi pada Jenis 
bahan kulit buah nipah adalah dengan lama pemeraman 5 hari, 
sedangkan yan terendah pada 8 hari dan berbeda nyata dengan 
yang lain. 
     Rerata kadar selulosa dari pulp adalah sebesar 36,58% 
sampai 34,93%. Dari hasil analisis ragam kadar selulosa, 
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang nyata (α = 0,05) antara 
jenis bahan baku (kulit buah dan pelepah nipah) dan lama 
pemeraman terhadap kadar selulosa pulp yang dihasilkan. 
Kadar selulosa pada jenis bahan pelepah nipah tertinggi adalah 
dengan lama pemeraman 5 hari sedangkan terendah pada 
pemeraman 8 hari, dan berbeda nyata dengan yang lain. Hasil 
analisis ragam dapat dilihat pada pada Lampiran 6. Rerata nilai 
selulosa pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Selulosa Pengaruh Jenis Bahan dan Lama 
Pemeraman 

Lama 
Pemeraman 

Kulit Buah 
Nipah (%) 

Pelepah Nipah 
(%) 

5 Hari 36,58 d 39,37 d 
6 Hari 35,11 c 37,00 c 
7 Hari 33,78 b 35,26 b 
8 Hari 32,16 a 34,93 a 
BNT 0,531 

Keterangan : angka dengan huruf yang sama  menunjukkan  tidak 
berbeda nyata  pada uji BNT 5% 

     Penelitian ini menunjukkan semakin lama pemeraman 
dengan EM4 pada jenis bahan kulit buah, maka semakin rendah 
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kadar selulosanya. Pada jenis bahan pelepah nipah mengalami 
penurunan kadar selulosa setelah dilakukan pemeraman 
dengan EM4 semakin lama waktu pemeraman yang dilakukan 
maka semakin menurun kadar selulosanya. Artinya bahwa lama 
pemeraman yang semakin lama berpengaruh terhadap 
penurunan kadar selulosa akhir. Hal ini disebabkan bakteri 
Streptomyces dan Actinomycetes dalam EM4 menggunakan 
selulosa sebagai sumber energi (Thomas dan Crawford, 1998). 
     Beberapa jenis Streptomyces sp. mendegradasi lignin secara 
efektif antara 5 hingga 12 hari pemeraman, pada masa itu juga 
selulosa dimanfaatkan sebagai substrat (Giroux et al., 1988).  
Atit (2005) menambahkan semakin lama waktu pemeraman 
menyebabkan aktivitas enzim selulase meningkat sampai 
tercapainya waktu pemeraman optimum. Pada saat pemeraman 
pH optimum berada pada 5 hingga 7. Aktivitas enzim selulase 
mencapai maksimum pada saat pemeraman menginjak hari 
keempat dan aktivitasnya kemudian menurun hingga berhenti 
pada hari kedelapan seiring dengan habisnya ketersediaan 
substrat. 
     Selulosa dan hemiselulosa merupakan penyusun jaringan 
tumbuhan yang tersusun dari gula yang berbeda. Selulosa 
adalah polimer liner yang tersusun dari D-glukosa yang diikat 
oleh β-1,4 glikosida membentuk celobiosa. Senyawa ini 
didegradasi oleh enzim mikroba menjadi oligosakarida 
kemudian menjadi glukosa. Enzim selulase merupakan enzim 
ekstraseluler, yaitu enzim yang dihasilkan di dalam sel dan 
dilepaskan ke dalam media sehingga dapat menghidrolisis 
makromolekul seperti selulosa (Sanchez, 2009). 
     Pemecahan selulosa merupakan pemecahan polimer 
anhidrosa menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Melalui 
hidrolisis tersebut dihasilkan oligosakarida, trisakarida dan 
disakarida seperti selotriosa, selobiosa serta monomer-
monomer glukosa atau pemecahan lainnya (alkohol, aldiehid, 
asam-asam dan keton) dan pada akhirnya menghasilkan CO2 
dan air (Hardjo et al, 1989) 
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Gambar 4.5 Grafik Hubungan Antara Kadar Selulosa pada Jenis 

Bahan Kulit Buah Nipah dengan Lama Pemeraman 

     Pada Gambar 4.5 dapat dilihat penurunan selulosa pada 
jenis bahan kulit buah dengan pemeraman EM4 dibandingkan 
kontrol dengan pemeraman tanpa EM4. Penurunan selulosa 
dengan penambahan EM4 lebih besar. Hal tersebut diduga 
dikarenakan aktivitas bakteri menghasilkan enzim selulase. 
Kadar selulosa bahan baku kulit buah mencapai 39,82%. Kulit 
buah yang dilakukan pemeraman dengan EM4 kadar selulosa 
turun menjadi 36,58% dalam 5 hari, 35,11% dalam 6 hari, 
33,96% dalam 7 hari, dan 32,16% dalam 8 hari. Dibandingkan 
pada perlakuan kontrol kulit 5, 6, 7, dan 8 hari pemeraman 
tanpa menggunakan EM4, kadar selulosa kontrol kulit yaitu 
masing-masing sebesar 38,49% , 37,57%, 37,09%, dan 
36,45%. 

30

32

34

36

38

40

5 hari  6 hari 7 hari  8 hari

%
 S
el
ul
os
a

Lama Pemeraman

Kulit 
Buah 
Nipah

Kontrol 
Kulit 
Buah 
Nipah



35 
 
 

 
Gambar 4.6 Grafik Degradasi Selulosa pada Kulit Buah Nipah  

     Pada Gambar 4.6 merupakan degradasi selulosa pada 
bahan kulit buah nipah dengan pemeraman EM4. Dari 
perhitungan degradasi (Lampiran 7), degradasi tertinggi terjadi 
pada hari ke 0 sampai ke 5 dengan degradasi selulosa sebesar 
8,86%. Tingkat degradasi terkecil terjadi pada hari ke 7 sebesar 
3,79%. 

 
Gambar 4.7 Grafik Hubungan Antara Kadar Selulosa pada Jenis 

Bahan Pelepah Nipah dengan Lama Pemeraman 

     Pada Gambar 4.7 dapat terlihat jenis bahan pelepah nipah 
juga mengalami penurunan selulosa dengan kadar selulosa 
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turun menjadi 39,37% dalam 5 hari, 37% dalam 6 hari, 35,26% 
dalam 7 hari, dan 34,93% dalam 8 hari pemeraman. 
Dibandingkan pada kontrol jenis bahan pelepah nipah juga 
terjadi penurunan kadar selulosa yaitu pada lama pemeraman 5, 
6, 7, dan 8 hari masing-masing adalah 42,96%, 42,62%, 
41,87%, dan 41,12%. Penurunan ini sangat kecil dari kadar 
selulosa bahan baku awal sebesar 43,95%. 

 
Gambar 4.8 Grafik Degradasi Selulosa pada Pelepah Nipah  

     Pada Gambar 4.8 dapat dilihat degradasi selulosa pada 
bahan kulit buah nipah dengan pemeraman EM4. Perhitungan 
degradasi dapat dilihat pada Lampiran 8. Degradasi tertinggi 
terjadi pada hari ke 0 sampai ke 5 dengan degradasi selulosa 
sebesar 11, 63%. Tingkat degradasi terkecil terjadi pada hari ke 
8 pemeraman sebesar 0,94%. 

4.3 Perhitungan Rendemen 

     Perhitungan rendemen diawali dengan membuat neraca 
massa dari kedua jenis bahan yaitu kulit buah (Lampiran 9) dan 
pelepah nipah (Lampiran 10). Menghitung neraca massa 
digunakan menghitung banyaknya bahan-bahan yang masuk 
dan keluar. Menurut Casey (1991) kandungan selulosa dalam 
kayu dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya 
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rendemen pulp yang dihasilkan dalam proses pulping, dimana 
semakin besar kadar selulosa dalam bahan maka semakin 
besar pula rendemen pulp yang dihasilkan. 
     Pada pembuatan pulp dengan EM4 diambil dengan 
perlakuan yang menghasilkan lignin terendah. Pooja (2010) 
menyatakan lignin yang terkandung dalam kertas akan 
membuat warna kertas yang semakin lama semakin kuning dan 
kertas akan semakin rapuh. Pada penelitian ini lignin terendah 
dihasilkan pada jenis bahan kulit buah dengan lama pemeraman 
8 hari dan pelepah nipah dengan lama pemeraman selama 8 
hari. Hasil produk pembuatan proses ini dapat dilihat pada 
dokumentasi penelitian (Lampiran 11). 
     Rendemen dari pembuatan pulp diperoleh dari jumlah bahan 
awal sebelum perlakuan dan jumlah hasil terakhir yang 
dihasilkan (Lampiran 12). Pada pembuatan neraca massa 
proses pulping  jenis bahan kulit buah dapat dilihat bahwa 
bahan awal yang digunakan untuk membuat pulp nipah ini 
adalah sebesar 75,13 gram dan dihasilkan pulp sebesar 10,49 
gram. Rendemen yang dihasilkan dari proses menggunakan 
bahan baku ini sebesar 13,96%. Pada jenis bahan baku pelepah 
nipah bahan awal adalah sebesar 75,03 gram dan produk akhir 
perlakuan ini dihasilkan sebesar 13,77 gram. Hasil rendemen 
pulp yang dihasilkan adalah sebesar 18,35%.
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V   PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

     Penelitian ini dapat disimpulkan pada jenis bahan baku kulit 
buah perlakuan terbaik yaitu dengan pemeraman 8 hari dan 
jenis bahan baku pelepah nipah perlakuan terbaik dengan lama 
pemeraman 8 hari. Pulp yang dihasilkan pada jenis bahan kulit 
buah menghasilkan kadar selulosa 32,16% dan kadar lignin 
11,49 % dan rendemen sebesar 13,96%. Pada jenis bahan 
baku pelepah nipah kadar selulosa yaitu sebesar 34,21 % dan 
kadar lignin sebesar 6,82% dan rendemen sebesar 18,35%. 

5.2 Saran 

     Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk meneliti lama 
pemeraman paling efektif agar proses degradasi lignin maksimal 
dan meminimalkan degradasi selulosa sehingga menghasilkan 
hasil lebih baik dan dapat diaplikasikan pada skala industri. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Lignin dan Selulosa Metode 
Chesson 
 
     Tahap-tahap analisis produk akan dilakukan sesuai dengan 
standar pengujian pulp seperti menganalisa selulosa, persentase 
degradasi lignin dengan metode Chesson. Cara pengujian pulp:  
a. Satu gram sampel kering (berat a) ditambahkan 150 mL H2O 

direfluk pada suhu 1000 C dengan water bath selama 1 jam.  
b. Hasilnya disaring, residu dicuci dengan air panas 300 mL.  
c. Residu kemudian dikeringkan dengan oven sampai beratnya 

konstan dan kemudian ditimbang (berat b).  
d. Residu ditambah 150 mL H2SO4 1 N, kemudian direfluk 

dengan water bath selama 1 jam pada suhu 1000 C.  
e. Hasilnya disaring dan dicudi sampai netral (300 mL) dan 

residunya dikeringkan hingga beratnya konstan. Berat 
ditimbang (berat c).  

f. Residu kering ditambahkan 100 mL H2SO4 72% dan direndam 
pada suhu kamar selama 4 jam.  

g. Ditambahkan 150 mL H2SO41 N dan direfluk pada suhu 1000 
C.  

h. dengan water bath selama 1 jam pada pendingin balik.  
i. Residu disaring dan dicuci dengan H2O sampai netral (400 mL).  
j. Residu kemudian dipanaskan dengan oven dengan suhu 1000 C 

sampai beratnya konstant dan ditimbang (berat d).  
k. Selanjutnya residu diabukan dan ditimbang (berat e)  
 
Perhitungan kadar selulosa dan kadar lignin menggunakan rumus 
berikut ini:  
 
Kadar selulosa = 100 
 
Kadar lignin  = 100% 
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Lampiran 2. Hasil Analisa Lignin dan Selulosa Pulp 
 

1. Kadar Lignin Bahan Baku 

Bahan Baku Kadar Lignin (%) Kadar Selulosa(%) 

Kulit Buah 
Pelepah 

19,24 
15,37 

39,82 
43,95 

 
2. Kadar Lignin dan Selulosa Hasil Pemeraman 

PERLAKUAN SELULOSA (%) LIGNIN (%) 

B1F1 36,58 17,18 
B1F2 35,11 14,89 
B1F3 33,78 12,89 
B1F4 32,16 11,49 
B2F1 39,37 11,55 
B2F2 37,00 8,98 
B2F3 35,26 7,71 
B2F4 34,93 6,82 

 
3. Kadar Lignin dan Selulosa Kontrol 

KONTROL SELULOSA (%) LIGNIN (%) 

Kontrol Kulit 5 Hari 38,49 18,37 
6 Hari 37,57 17,73 
7 Hari 37,09 17,44 
8 Hari 36,45 17,06 

Kontrol Pelepah 5 Hari 42,96 14,73 
6 Hari 42,62 14,24 
7 Hari 41,87 13,7 
8 Hari 41,12 13,31 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan ANOVA Kadar Lignin 

  
Jenis Bahan Baku (B) Total 

B1 B2 
Waktu 

Fermentasi 
(F) 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari  

Ulangan I 16,65 14,24 12,53 10,07 11,36 9,88 7,57 7,26 89,56
Ulangan II 17,37 15,68 13,70 12,78 11,58 8,11 7,91 6,82 93,95
Ulangan III 17,51 14,76 12,43 11,62 11,70 8,95 7,64 6,38 90,99

F Total 51,53 44,68 38,66 34,47 34,64 26,94 23,12 20,46 274,5
    B Total 169,34 105,16 274,5

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% Notasi 
Jenis Bahan Baku 
(B) 1 171,628 171,628 332,333 4,49 * 
F dalam B 6 93,198 15,533 30,077 2,74 * 
Galat 16 8,263 0,516       
Total 23 273,089         
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Uji BNT 5% Kulit Buah 
Uji BNT 5% Kulit Buah 11,4900 12,8867 14,8933 17,1767 BNT 5% 

11,4900 0 1,3967 3,4033 5,6867

0,622 12,8867   0 2,0066 4,2900
14,8933     0 2,2834
17,1767       0

Notasi a b c d 
 
Uji BNT 5% Pelepah 
Uji BNT 5% Pelepah 6,8200 7,7067 8,9800 11,5467 BNT 5% 

6,8200 0 0,8867 2,1600 4,7267

0,622 7,7067   0 1,2733 3,8400
8,9800     0 2,5667

11,5467       0
Notasi a b c d 
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Lampiran 4. Degradasi Lignin Pada Pulp Kulit Buah Nipah 
Rumus Degradasi Lignin : 
Degradasi = Lignin yang Hilang x 100% 
  Lignin Awal  
 
Degradasi Lignin Kulit Buah Nipah 

Waktu (Hari) Lignin awal Lignin akhir selisih degradasi % 

0 sampai 5 19,24 17,18 2,06 10,71 
5 sampai 6 17,18 14,89 2,29 13,33 
6 sampai 7 14,89 12,89 2 13,43 
7 sampai 8 12,89 11,49 1,4 10,86 
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Lampiran 5. Degradasi Lignin Pada Pulp Pelepah Nipah 
 
Rumus Degradasi Lignin : 
Degradasi = Lignin yang Hilang x 100% 
  Lignin Awal  
 
Degradasi Lignin Pelepah Nipah 

Waktu (Hari) Lignin awal Lignin akhir selisih degradasi % 

0 sampai 5 15,37 11,55 3,82 24,85 
5 sampai 6 11,55 8,98 2,57 22,25 
6 sampai 7 8,98 7,71 1,27 14,14 
7 sampai 8 7,71 6,82 0,89 11,54 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan ANOVA Kadar Selulosa 

  
Jenis Bahan Baku (B) Total 

 
B1 B2 

Waktu 
Fermentasi 

(F) 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 
Ulangan I 36,83 35,52 33,81 31,21 38,99 37,8 35,91 35,15 285,22
Ulangan II 36,65 35,45 33,77 32,63 39,77 36,89 34,63 33,57 283,36
Ulangan III 36,26 34,35 33,76 32,63 39,35 36,31 35,24 33,91 281,81

B Total 109,74 105,32 101,34 96,47 118,11 111 105,78 102,63 850,39
F Total 412,87 437,52 850,39

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% Notasi 
Jenis Bahan Baku 
(B) 1 25,318 25,318 67,371 4,49 * 
F dalam B 6 77,792 12,965 34,501 2,74 * 
Galat 16 6,013 0,376       
Total 23 109,123         
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Uji BNT 5% Kulit Buah 
Uji BNT 5% Kulit Buah 32,1567 33,7800 35,1067 36,5800 BNT 5% 

32,1567 0 1,6233 2,9500 4,4233

0,531 33,7800   0 1,3267 2,8000
35,1067     0 1,4733
36,5800       0

Notasi a b c d 
 
 
UJI BNT 5% PELEPAH 

 
 

Uji BNT 5% Pelepah 34,2100 35,2600 37,0000 39,3700 BNT 5% 
34,2100 0 1,0500 2,7900 5,1600

0,531 35,2600   0 1,7400 4,1100
37,0000     0 2,3700
39,3700       0

Notasi a b c d 
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Lampiran 7. Degradasi Selulosa Pada Pulp Kulit Buah Nipah 
Rumus Degradasi Selulosa : 
Degradasi = Selulosa yang Hilang x 100% 
  Selulosa Awal  
 
Degradasi Selulosa Kulit Buah Nipah 

Waktu (Hari) selulosa awal selulosa akhir selisih degradasi % 

0 sampai 5 39,82 36,58 3,24 8,86 
5 sampai 6 36,58 35,11 1,47 4,02 
6 sampai 7 35,11 33,78 1,33 3,79 
7 sampai 8 33,78 32,16 1,62 4,80 
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Lampiran 8. Degradasi Selulosa Pada Pulp Pelepah Nipah 
Rumus Degradasi Selulosa : 
Degradasi = Selulosa yang Hilang x 100% 
  Selulosa Awal  
 
Degradasi Selulosa Pelepah Nipah 

Waktu (Hari) selulosa awal selulosa akhir selisih degradasi % 

0 sampai 5 43,95 39,37 4,58 11,63 
5 sampai 6 39,37 37 2,37 6,02 
6 sampai 7 37 35,26 1,74 4,70 
7 sampai 8 35,26 34,93 0,33 0,94 
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Lampiran 9. Neraca Massa Proses Pembuatan Pulp Kulit 
Buah Nipah dengan Menggunakan EM4 

Skala Produksi : Laboratorium 
Tipe Produksi  : Batch 
Satuan   : gram 
Basis Produksi : 75,13 gram 
 
1. Pengupasan 

         
      
 1    
 2  3 
   

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
1.Kulit buah nipah            75,13 2.Bahan terbuang      14,16 
             3.Kulit bersih         60,97 
Total             75,13          75,13 
 
2. Pengeringan Bahan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
3. Kulit buah bersih         60,97 4.Uap air           32,15 
             5.Kulit kering           28,82 
Total          60,97            60,97 

 
  

Kulit Buah 
Bersih 

Kulit Buah 
Kering 

PENGERINGAN 
 

4 

3 5 

Kulit Buah 
Bersih

Kulit Buah PENGUPASAN  
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3. Proses Pemeraman 

 
 

Masuk Berat (g) Keluar Berat 
(g) 

5. Kulit Buah kering         28,82 7. Kulit pemeraman    40,94 
6.Starter EM4 20 mL         22,12   
Total          40,94     40,94 
Konversi massa starter EM4 20mL ≈ 22,12 gram 
 
4. Pemblenderan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
7. Kulit Buah 

Pemeraman 40,94 9.Air Kotor        246,08 

8.Air 250 mL     250 10.Pulp Kulit Buah 
nipah         44,86 

Total     290,94        290,94 
Konversi massa jenis air 1mL = 1 g/cm3=1000 kg/m3 ≈ 1gram 
  

7

8 

9 

10 

Pulp Kulit 
Buah 
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5. Penyaringan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
10.Pulp Kulit Buah       44,86 12.Air Kotor   1013,19 
11.Air 1000 mL   1000 13.Pulp Kulit Buah       31,67 
Total    1044,86    1044,86 
Konversi massa jenis air 1mL = 1 g/cm3=1000 kg/m3 ≈ 1gram 
 
6. Pengeringan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
13. Pulp Kulit Buah       31,67 14.Uap air       21,18 
             15. Pulp kulit kering       10,49 
Total        31,67        31,67 
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Lampiran 10. Neraca Massa Proses Pembuatan Pulp Pelepah 
Nipah dengan Menggunakan EM4 

Skala Produksi : Laboratorium 
Tipe Produksi  : Batch 
Satuan   : gram 
Basis Produksi : 75,03 gram 
 
1. Pengupasan 

  1       3 
     

  
     2   
  

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
1.Pelepah nipah       75,03 2.Bahan yg terbuang       11,58 
             3.Pelepah bersih       63,45 
Total        75,03       75,03 
 
2. Pengeringan Bahan 
 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
3.Pelepah bersih       63,45 4.Uap air           33,33 
             5.Pelepah kering           30,12 
Total       63,45            63,45 
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3. Proses Pemeraman 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 

5.Pelepah kering       30,12 7.Pelepah 
pemeraman 52,24 

6.Starter EM4 20 mL       22,12   
Total  52,24      52,24 
Konversi massa starter EM4 20mL ≈ 22,12 gram 
 
4. Pemblenderan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g)
7.Pelepah Pemeraman      52,24 9.Air Kotor     268,38 
8.Air 250 mL     250 10.Pulp pelepah nipah       33,86
Total     302,24      302,24
Konversi massa jenis air 1mL = 1 g/cm3=1000 kg/m3 ≈ 1gram 
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5. Penyaringan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g)
10.Pulp Pelepah Nipah       33,86 12.Air Kotor   1001,19 
11.Air 1000 mL   1000 13.Pulp Pelepah Nipah       32,67
Total    1033,86  1033,86
Konversi massa jenis air 1mL = 1 g/cm3=1000 kg/m3 ≈ 1gram 
 
6. Pengeringan 

Masuk Berat (g) Keluar Berat (g) 
13.Pelepah bersih      32,67 14.Uap air      18,90 
             15. Pulp Pelepah kering      13,77 
Total       32,67       32,67 
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Lampiran 12. Perhitungan Rendemen Pembuatan Pulp Nipah 

Rendemen proses pembuatan pulp ini didapatkan dari 
perhitungan pembuatan pulp jenis bahan kulit buah nipah dan 
pelepah nipah dengan lama pemeraman 8 hari : 
 

M  
M  

100%  
 
1. Pulp kulit buah nipah 

• ,  
,  

100% 

• 13,96% 
 

2. Pulp pelepah nipah 
• ,  

,  
100% 

• 18,35% 
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