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RINGKASAN 

 
     Nipah merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang 
tumbuh subur hampir di semua pulau di Indonesia. Dari satu 
pohon nipah didapatkan pelepah sekitar 3 kg, apabila dalam 
satu hektar terdapat kurang lebih 8000 pohon, maka 
diperkirakan ada 24 ton/ha pelepah nipah. Dengan kadar 
selulosa 42,22% serta jumlahnya yang berlimpah, pelepah daun 
nipah memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan pulp untuk kertas seni yang berkualitas. Selain itu 
alternatif lain sebagai bahan baku serat adalah kertas bekas. 
Kertas bekas merupakan salah satu sumber serat yang cukup 
potensial, dimana dapat memberikan sumber serat sekunder. 
Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat terhadap kualitas sensoris 
dan fisik kertas seni, serta mendapatkan proporsi bahan baku 
dan konsentrasi perekat yang tepat untuk menghasilkan kertas 
seni yang memiliki kualitas sensoris yang terbaik. 
     Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 2 faktor yaitu proporsi bahan baku 
(pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas) dan 
konsentrasi perekat PVAc. Faktor yang disusun sebagai berikut,  
Faktor pertama : proporsi bahan baku (P) yang terdiri dari 4 
level yaitu P1 = pulp pelepah daun nipah : pulp kertas koran 
bekas (25% : 75%), P2 = 50% : 50%, P3 =75% : 25%. Faktor II : 
Konsentrasi perekat PVAc (L), yang terdiri dari 2 level yaitu : L1 
= PVAc 5 % (b/b), L2 = PVAc 7,5 % (b/b). Uji kualitas sensoris 
kertas seni (warna, tekstur permukaan dan kenampakan serat) 
dan uji kualitas fisik kertas seni (ketahanan tarik, kekuatan 
sobek dan gramatur). Data hasil kualitas sensoris kertas seni 
akan menggunakan uji Friedman, untuk mengetahui perlakuan 



terbaik dari data hasil kualitas sensoris kertas seni dilakukan 
analisa pemilihan alternatif perlakuan terbaik dengan metode 
indeks efektivitas. Data hasil kualitas fisik kertas seni akan 
menggunakan analisa ragam ANOVA, jika terdapat pengaruh 
nyata dilanjutkan uji BNT atau DMRT. 
     Hasil uji sensoris kertas seni dengan perlakuan proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc berpengaruh nyata 
terhadap warna, tekstur permukaan, dan kenampakan serat. 
Pada uji fisik kertas seni dengan perlakuan proporsi bahan baku 
serta konsentrasi perekat PVAc berpengaruh nyata terhadap 
rendemen, dan ketahanan tarik, serta tidak berbeda nyata antar 
perlakuan terhadap gramatur dan ketahanan sobek. Perlakuan 
terbaik penelitian pada uji sensoris adalah kertas seni dengan 
proporsi pulp pelepah daun nipah (50%) dan pulp kertas koran 
bekas (50%) perekat PVAc 7,5 %. Karakteristik fisik kertas seni 
yang dihasilkan memiliki nilai rendemen sebesar 73,84 %, 
gramatur sebesar 131,26 (g/m2), ketahanan tarik sebesar 2,30 
(kN/m), dan ketahanan sobek sebesar 879 (mN). 
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SUMMARY  

 
     Nypa is one of the forest non wood products that grow 
healthy in almost all Indonesian islands. From one Nypa plant 
contain stem about 3kg, if in one hectare there is about 8000 
plants, so guessed there are 24ton/hectare Nypa stem. With 
content of 42,22% cellulose and so many totals, Nypa stem 
leave have a potency used for the basic material to make pulp 
for art paper with high quality. Besides, another alternative for 
basic material of stiff is former paper. Former paper is one of the 
stiff sources that potential enough, which can give secondary 
stiff sources. The purpose from this research is to know the 
influence of basic material proportion and glue concentrate with 
the sensory and physical quality of art paper, also to get basic 
material proportion and glue concentrate that suitable to create 
art paper which have a best quality of sensory. 
     A method of research that use is the Randomized Block 
Design (RAK) with two factors: the proportion of raw materials 
(Nypa stem leave pulp and former paper pulp) and 
concentration adhesive PVAc. Factor that design is: first factor: 
the proportion of raw materials (P) consist of 4 levels that is P1 = 
Nypa stem leave pulp: former newspaper pulp (25% : 75%),    
P2 = 50% : 50%, P3 =75% : 25%. Factor II : concentrate 
adhesive PVAc (L),which consist of 2 levels that is: L1 = PVAc  
5 % (b/b), L2 = PVAc 7,5 % (b/b). Testing sensory quality of art 
paper (color, the texture of a surface and appearance fibers) 
and testing physical quality of art paper (tensile resistance, tear 
resistance and gramatur). The result data of sensory quality 
paper art will use Friedman testing, to know the best done from 
data result of sensory quality art paper is used alternative 
choosing analyze with index effective method. Data result of 



physical quality of art paper will used Analyses of Variance 
(ANOVA), if there is a real influence continued with BNT or 
DMRT testing. 
     The results of the test sensory art paper with treatment 
proportion of raw material and the concentration of adhesive 
PVAc influential real against color, the texture of a surface, and 
appearance of fibre. In the physical testing of art paper with 
proportion of raw material and the concentration of adhesive 
PVAc treatment are real influence with the rendemen, and 
tensile resistance, also do not real influence the gramatur and 
tear resistance. The best treatment in the sensory testing is art 
paper with the proportion of Nypa stem leave pulp (50%) and 
former newspaper pulp (50%) adhesive PVAc (7,5%). The 
Physical characteristic of art paper that producted have a value 
of randemen 73,84 %, gramatur 131,26 (g/m2), tensile 
resistance 2,30 (kN/m), and tear resistance 879 (mN). 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Nipah merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang 
sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di daerah pasang surut, 
sungai-sungai besar dan rawa-rawa yang berair payau dimana 
kondisi ini hampir ada di semua pulau yang ada di Indonesia, 
mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Irian, 
dan pulau-pulau lainnya. Luas hutan nipah di Indonesia 
diperkirakan sekitar 700.000 hektar atau 10% dari luas daerah 
pasang surut yang luasnya sekitar 7 juta hektar. Sedangkan 
populasi tanaman nipah diperkirakan tidak kurang dari 8000 
pohon setiap hektarnya, sehingga jumlah keseluruhan tanaman 
nipah sekitar 5.600 juta pohon (Baharuddin dan Taskirawati, 
2009). 
     Tanaman nipah dapat mencapai tinggi hingga 8 m. Setiap 
batang nipah biasanya terdiri atas 3-5 tangkai atau pelepah 
daun dengan panjang antara 5 - 7 m, sehingga terdapat 40.000 
tangkai pelepah daun setiap hektarnya (Baharuddin dan 
Taskirawati, 2009). Dari satu pohon nipah didapatkan pelepah 
sekitar 3 kg, apabila dalam satu hektar terdapat kurang lebih 
8000 pohon, maka diperkirakan ada 48 ton/ha/th pelepah nipah. 
Menurut Akpakpan (2011), dengan kadar selulosa sebesar 
42,22% serta jumlahnya yang berlimpah, pelepah daun nipah 
memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan pulp untuk kertas seni. 
     Kandungan serat selulosa dari limbah pertanian dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas seni 
(Sukundayanto, 2004). Dengan teknologi yang sederhana, 
limbah-limbah pertanian yang berlimpah di lingkungan sekitar 
kita dapat diolah sedemikian rupa menjadi barang yang 
bermanfaat. Saat ini, usaha kertas seni yang sedang 
berkembang menggunakan bahan baku yang memiliki serat 
alami misalnya pelepah pisang, enceng gondok, sabut kelapa, 
dan daun-daunan (Wijana, 2009). Pelepah daun nipah juga 
merupakan limbah pertanian yang dapat diolah menjadi kertas 



seni. Selain itu alternatif lain sebagai bahan baku serat untuk 
kertas seni adalah kertas bekas.  
     Kertas bekas merupakan salah satu sumber serat yang 
cukup potensial, dimana dapat memberikan sumber serat 
sekunder. Salah satu contoh kertas bekas adalah kertas koran. 
Kertas koran merupakan limbah yang mengandung serat dan 
belum termanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan kertas 
bekas ini sangat membantu dalam pemenuhan bahan baku 
serat, karena mudah didapat dan harganya murah.  
     Kertas koran merupakan jenis serat alam sehingga 
penggunaannya tentu ramah terhadap lingkungan. Material 
kertas koran mampu didaur ulang dan merupakan bahan 
organik yang dapat diuraikan oleh alam. Menurut  Mahagaonkar 
and Paul (1995), pemakaian serat dari kertas bekas atau serat 
sekunder untuk pembuatan lembaran kertas mempunyai 
keuntungan antara lain meningkatkan stabilitas dimensi, dan 
opasitas yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya antara lain 
derajat putih relatif lebih rendah, dan seratnya relatif pendek. 
Rismijana et al. (2003) menyatakan bahwa serat sekunder 
sebagai bahan baku serat dapat menghemat biaya produksi 
sekitar 14% dibandingkan dengan menggunakan kayu murni 
pada produksi kertas seni. 
     Bahari (2001), menyebutkan bahwa potensi untuk 
perkembangan industri kertas seni diperkirakan sangat besar, 
karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia 
meliputi aneka tumbuhan atau tanaman yang dapat dijadikan 
bahan utama. Selembar kertas buatan tangan atau kertas seni 
mempunyai karakteristik berbeda dengan kertas buatan pabrik. 
Dalam proses pembuatannya cenderung bebas dari bahan-
bahan kimia yang berbahaya. Kertas seni dapat dimanfaatkan 
sebagai media untuk menampilkan nilai-nilai seni rupa, karena 
wujudnya masih menampakkan serat-serat alami dan kertas 
tersebut dapat dihadirkan secara utuh sebagai bahan yang 
mengandung unsur-unsur estetis. Penerapan dari kertas seni ini 
dapat diwujudkan menjadi elemen karya seni terapan (applied 
art) seperti pigura, kotak hias, kartu undangan, pembatas buku, 
dan benda kerajinan tangan lainnya.  
     Pada pembuatan kertas seni, untuk mengikat komponen 
antar serat pada proses pembentukan lembaran diperlukan 



penambahan bahan perekat sehingga serat dapat membentuk 
lembaran kertas yang kuat. Penambahan bahan perekat pada 
produksi kertas seni bertujuan memperkuat ikatan antar serat, 
serta mengawetkan kertas sehingga diperoleh kertas dengan 
ketahanan tarik dan ketahan sobek yang tinggi (Wahyuningtyas, 
2009). Pada penelitian ini bahan perekat yang digunakan adalah 
perekat PVAc (Polyvinyl acetate). PVAc merupakan perekat 
yang cocok digunakan untuk bahan kertas dan kayu, selain itu 
penggunaan perekat PVAc dinilai lebih ramah lingkungan 
karena PVAc merupakan polimer karet yang bersifat 
biodegradable (Setyanto, 2011). Kelebihan PVAc yaitu mudah 
penanganannya, umur simpannya tidak terbatas,tahan terhadap 
mikroorganisme, dan tidak mengakibatkan bercak noda 
(Fajriani, 2010). 
     Dalam pembuatan kertas harus memperhatikan dari segi 
kualitas fisik (gramatur, ketahanan sobek, dan ketahanan tarik) 
sebagai penilaian terhadap kertas. Penilaian kertas seni bagi 
konsumen dilihat dari kualitas sensoris (warna, tekstur 
permukaan, dan kenampakan serat). Kualitas fisik kertas 
dipengaruhi adanya proporsi bahan baku dan konsentrasi 
perekat yang digunakan sehingga akan menghasilkan kertas 
seni yang memiliki kualitas fisik yang terbaik.   
     Sejauh ini belum diketahui berapakah proporsi pulp pelepah 
nipah dan pulp kertas koran bekas serta konsentrasi bahan 
perekat yang tepat untuk menghasilkan kertas seni dengan 
kualitas sensoris dan fisik yang baik. Oleh karena itu dilakukan 
penelitian tentang studi pembuatan kertas seni dari pulp 
pelepah daun nipah dan kertas koran bekas dengan mengkaji 
proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat agar dihasilkan 
kertas seni dengan kualitas sensoris dan fisik yang terbaik. 
Penelitian ini merupakan bagian dari proyek penelitian besar 
pengembangan teknologi diversifikasi produk olahan nipah 
menjadi aneka pangan dan kertas seni 

 
 
 
 



1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah proporsi bahan baku serta konsentrasi perekat 

pada pembuatan kertas seni berpengaruh terhadap 
kualitas sensoris dan fisik kertas seni? 

2. Berapakah proporsi pulp pelepah daun nipah dan kertas 
koran bekas dengan konsentrasi perekat yang tepat 
untuk menghasilkan kertas seni yang memiliki kualitas 
sensoris  terbaik? 

1.3 Tujuan Penelitian 
     Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat terhadap kualitas sensoris dan fisik 
kertas seni 

2. Mendapatkan proporsi bahan baku serta konsentrasi 
perekat yang tepat untuk menghasilkan kertas seni yang 
memiliki kualitas sensoris terbaik.  

1.4 Manfaat Penelitian                                                                                       
1. Meningkatkan nilai guna pelepah daun nipah dan kertas 

koran bekas. 
2. Memberikan alternatif pengolahan pelepah daun nipah 

serta kertas koran bekas sebagai bahan baku 
pembuatan kertas seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nipah 

     Nipah dengan nama botani Nypa fruticans yang termasuk 
dalam famili Palmae adalah sejenis palem (palma) yang tumbuh 
di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang-surut, yang 
merupakan jenis famili Palmae di daerah mangrove yang hidup 
di air payau. Nipah tumbuh di bagian belakang hutan bakau, 
terutama di dekat aliran sungai yang memasok lumpur ke 
pesisir. Palma ini dapat tumbuh di wilayah yang berair agak 
tawar, sepanjang masih terpengaruh pasang-surut air laut. Di 
tempat-tempat yang sesuai, tanaman nipah tumbuh membentuk 
jalur lebar tak terputus di belakang lapisan hutan bakau, kurang 
lebih sejajar dengan garis pantai. Nipah mampu bertahan hidup 
di atas lahan yang agak kering sementara air sedang surut 
(Daryono, 2010).  
     Tanaman nipah hanya dapat bertahan tumbuh selama 
kurang lebih 50 tahun. Tanaman baru dapat diperoleh dari 
perbanyakan melalui biji atau anakan. Bentuk tanaman nipah 
hampir sama dengan tanaman sagu muda, tetapi nipah tidak 
berduri dan berbatang. Selain itu, tunas daun dan bunga nipah 
tumbuh dari rimpang mendatar yang terbenam di dalam tanah 
lumpur. Tinggi tanaman nipah secara keseluruhan dapat 
mencapai 8 m (Bandini, 1996). 
     Nipah memiliki akar serabut yang tumbuh menjalar. Akar 
serabutnya dapat mencapai panjang 13 m. Dari rimpangnya 
muncul daun-daun majemuk menyirip khas palma, tegak atau 
hampir tegak, menjulang hingga 9 m di atas tanah. Panjang 
tangkainya 1-1,5 m dengan kulit yang mengkilap dan keras, 
berwarna hijau pada yang muda dan berangsur menjadi cokelat 
sampai cokelat tua sesuai perkembangan umurnya, bagian 
dalamnya lunak seperti gabus. Anak daun berbentuk pita 
memanjang dan meruncing di bagian ujung, memiliki tulang 
daun yang disebut lidi (Daryono,2010). 

 



2.2 Pelepah Daun Nipah 

     Pelepah daun tumbuh saling bertumpukan membentuk 
rumpun. Pelepah akan terus tumbuh dari rimpangnya sampai 
berumur sekitar 15 tahun atau lebih. Pelepah (tangkai) daun 
berwarna hijau bila masih muda dan akan berubah berangsur-
angsur menjadi berwarna cokelat sampai cokelat tua, sesuai 
dengan perkembangannya. Kulit pelepah mengkilap dan keras. 
Karena letaknya yang dekat dengan permukaan tanah, kadang 
pelepah daun sering disebut batang (Bandini, 1996). 
     Tanaman nipah dapat mencapai tinggi hingga 8 m. Setiap 
batang nipah biasanya terdiri atas 3-5 tangkai atau pelepah 
daun dengan panjang antara 5-7 m. Setiap pelepah daun rata-
rata mempunyai 25-100 helai anak daun yang bertulang seperti 
daun aren atau kelapa. Anak daun panjangnya mencapai 100 
cm dan lebar 4-7 cm berbentuk pita dan ujungnya meruncing. 
Warna daun nipah muda menyerupai janur kelapa lalu berubah 
menjadi hijau kalau sudah tua (Baharuddin dan Taskirawati, 
2009). 

 
Gambar 2.1. Pelepah Daun Nipah  

     (Sumber : Anonymousb, 2012) 

     Daun nipah yang telah tua banyak dimanfaatkan secara 
tradisional untuk membuat atap rumah yang daya tahannya 
mencapai 3-5 tahun. Daun nipah yang masih muda mirip janur 
kelapa, dapat dianyam untuk membuat dinding rumah yang 



disebut kajang. Daun nipah juga dapat dianyam untuk membuat 
tikar, tas, topi dan aneka keranjang anyaman (Baharuddin dan 
Taskirawati, 2009).  
     Di Sumatera, pada masa silam daun nipah yang muda 
(dinamakan pucuk) dijadikan daun rokok  yaitu lembaran 
pembungkus untuk melinting tembakau setelah dikelupas kulit 
arinya yang tipis, dijemur kering, dikelantang untuk 
memutihkannya dan kemudian dipotong-potong sesuai ukuran 
rokok. Beberapa naskah lama nusantara juga menggunakan 
daun nipah sebagai alas tulis, bukannya daun lontar tangkai 
daun dan pelepah nipah dapat digunakan sebagai bahan kayu 
bakar yang baik. Pelepah daun nipah juga mengandung 
selulosa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan pulp (bubur kertas). (Baharuddin dan Taskirawati, 
2009). 
     Selulosa yang terkandung dalam pelepah daun nipah dapat 
digunakan sebagai bahan pembuatan pulp atau bubur kertas. 
Bahkan, dari hasil percobaan di IPB, pelepah tanaman ini 
terbukti memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan 
particle board yang berkualitas baik dengan warna yang khas 
dan menarik. Particle board merupakan bahan yang dapat 
dibuat untuk pengemasan dan bahan bangunan (Bandini, 1996). 
     Menurut Akpakpan (2011), hasil komposisi kimia dari 
pelepah daun nipah menunjukkan kesesuaian itu sebagai bahan 
baku pembuatan pulp. Komponen ekstraktif berada dalam 
rentang yang dapat diterima untuk bahan baku pembuatan pulp 
non-kayu. Adapun komposisi fisik dan kimia dari pelepah daun 
nipah terdapat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Komposisi Fisik dan Kimia Dari Pelepah Daun Nipah dan 
     Pulp Pelepah Daun Nipah 

Komposisi Pelepah Daun 
Nipah1 

Pulp Pelepah Daun 
Nipah2 

Lignin  
Selulosa  

Kadar Abu 
Kadar Air 

Panjang Serat  
Diameter Serat 

19,85 % 
42,22 % 
4,06 % 
13 % 

1,06 mm 
12,00 휇 

6,82 % 
34,21 % 
4,06 % 
9,3 % 

- 
- 

Sumber : 1= Akpakpan (2011); 2= Narendra (2013)    



     Pelepah daun nipah memiliki jenis serat sedang karena 
ukurannya termasuk dalam jenis serat sedang. Serat yang 
terdapat dalam satu jenis tanaman panjangnya bervariasi, maka 
distribusi frekuensi panjang serat turut berperan juga dalam 
menentukan kekuatan kertas, klasifikasi panjang serat adalah 
sebagai berikut (Sidebang, 2008): 

a. Serat panjang  : 2,0 – 3,0 mm 
b. Serat sedang   : 1,0 – 2,0 mm 
c. Serat pendek    : 0,1 – 1,0 mm 

2.3 Pulp  

     Menurut Saragi (2008), pulp adalah kumpulan serat yang 
diambil dari bagian-bagian tumbuhan yang mengandung serat 
antara lain dari bagian kayu, kulit, akar, dan daun. Pulp 
merupakan bahan baku pembuatan kertas. Pulp dapat dibuat 
dari berbagai jenis kayu, bambu, dan rumput-rumputan 
(Sintaria, 2012). Bahan selulosa yang berasal dari kulit kayu 
atau rumput-rumputan seperti; gandum, padi, atau batang tebu, 
dimasak dalam air, kemudian ditumbuk untuk mempermudah 
pelepasan serat, proses ini disebut pulping. Sedangkan serat 
untuk bahan kertas yang berbentuk bubur dinamakan pulp (Tim 
Suhuf Kertas Seni Nusantara, 2004).  
     Menurut komposisinya pulp dikelompokkan menjadi tiga jenis 
yaitu (Harsini dan Susilowati, 2002):  

1. Pulp kayu (wood pulp)  
Pulp kayu adalah pulp yang berbahan baku kayu, pulp kayu 
dibedakan menjadi :  
 Pulp kayu lunak (soft wood pulp)  

Jenis kayu lunak yang umum digunakan berupa jenis 
kayu berdaun jarum (Needle Leaf) seperti Pinus 
Merkusi.  

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

2. Pulp bukan kayu (non wood pulp)  
Pada saat ini pulp non kayu yang dihasilkan digunakan 
untuk memproduksi kertas meliputi : percetakan dan kertas 
tulis, kertas koran, tisu, dan dokumen khusus. Pulp non 



kayu yang umum digunakan biasanya merupakan 
kombinasi antara pulp non kayu dengan pulp kayu lunak 
yang ditambahkan untuk menaikkan kekuatan kertas. 
Karekteristik bahan non kayu mempunyai sifat fisik yang 
lebih baik daripada kayu lunak dan dapat digunakan di 
dalam jumlah yang lebih rendah bila digunakan sebagai 
pelengkap sebagai bahan pengganti bahan kayu lunak. 
Sumber serat non kayu meliputi :  
 Limbah pertanian dan industri hasil pertanian seperti 

jerami padi, gandum, batang jagung, dan limbah kelapa 
sawit.  

 Tanaman yang tumbuh alami seperti alang-alang, dan 
rumput - rumputan.  

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

3. Pulp Kertas Bekas  
     Menurut Sintaria (2012), Pulp adalah hasil pemisahan 
selulosa dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) 
melalui berbagai proses pembuatan baik secara mekanis, 
semikimia, maupun kimia. Menurut proses pembuatannya pulp 
dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Proses Mekanis 

Proses pembuatan pulp yang seluruhnya menggunakan 
proses mekanis, misalnya dengan grinding dan milling. Pulp 
yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi dua mechanical 
pulp unbleached (pulp coklat) dan bleached (pulp putih). 

b. Proses Kimia 
Bahan baku setelah ukurannya dikurangi, dimasak dalam 
suatu tempat (reaktor) yang bertekanan dan dicampur 
dengan bahan kimia. Setelah proses pemutihan akan 
diperoleh dua macam pulp yaitu chemical pulp bleached dan 
unbleached. 

c. Proses Semi Kimia 
Proses pembuatan pulp yang melalui dua tahap proses yaitu 
proses mekanis dan kimia. 

 

 



2.3.1 Pulp Pelepah Daun Nipah 

     Pulp pelepah daun nipah merupakan jenis pulp bukan kayu 
(non wood). Proses pulping pada pelepah daun nipah dilakukan 
dengan metode biopulping. Teknik pengolahan pulp dengan 
menggunakan mikroba (biopulping) diharapkan dapat mengatasi 
kekhawatiran pencemaran lingkungan. Pengolahan pulp secara 
biologi tidak lain suatu proses yang memanfaatkan mikroba 
untuk melemahkan struktur kayu melalui cara degradasi lignin. 
Pengurangan lignin di dalam serpih akan mengurangi 
pemakaian bahan kimia dan energi di dalam pemisahan serat 
(Siagian, 2003). 
     Biopulping merupakan bentuk perlakuan pendahuluan 
dengan menginokulasi mikroorganisme (jamur) kepada serpih 
kayu atau ke dalam log sebelum proses pulping. Perlakuan ini 
merupakan awal proses pulping dengan memisahkan serat dan 
menghilangkan lignin serta ekstraktif. Teknologi biopulping 
mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pulp dan 
kualitas serat serta mengurangi biaya produksi serta dampak 
lingkungan yang ditimbulkan (Hataka, 1994 dalam Tyas, 2010). 

2.3.2 Pulp Kertas Koran Bekas   

     Menurut Rismijana et al. (2003), kertas koran merupakan 
salah satu jenis kertas yang banyak digunakan sebagai media 
masa cetak yang diterbitkan setiap hari dengan jumlah yang 
besar dan setelah dibaca biasanya langsung dibuang. Kertas 
koran biasanya mengandung sekitar 80-85 % pulp mekanis dan 
15-20 % pulp kimia yang ditambahkan untuk meningkatkan 
kekuatan kertas yang dihasilkan, sehingga tidak mudah putus. 
Kertas koran dapat dibuat dari berbagai bahan baku diantaranya 
kertas koran bekas (Old News Paper), campuran kertas bekas 
(Mixed Waste Paper), campuran pulp dan kertas bekas, kayu, 
bagase, merang, bamboo dan bahan-bahan berserat.       
     Menurut Achmadi et al. (1995), pulp kertas bekas adalah 
serat yang terutama diperoleh dari kertas bekas, majalah, karton 
kemas, dan limbah dari kantor atau perusahaan percetakan. 
Pulp yang diperoleh dari daur ulang kertas atau koran bekas 
disebut pulp serat sekunder (Sintaria, 2012). Pemakaian pulp 



koran bekas sebagai bahan pengisi memiliki banyak 
keunggulan. Koran bekas mudah didapat dan harganya murah. 
Kertas koran merupakan jenis serat alam sehingga 
penggunaannya tentu ramah terhadap lingkungan dan tidak 
berbahaya. Material kertas koran mampu didaur ulang dan 
merupakan bahan organik yang dapat diuraikan oleh alam 
(Rismijana et al., 2003). 
     Kertas bekas dapat dikumpulkan dari berbagai sumber 
antara lain perkantoran, rumah tangga, pembuangan sampah, 
dan lain-lain. Kertas bekas merupakan salah satu sumber serat 
yang potensial dan mempunyai prospek ekonomis tinggi. Kertas 
bekas yang telah mengalami pengolahan merupakan bahan 
baku serat yang dikenal dengan istilah serat sekunder 
(secondary fiber). Penggunaan serat sekunder berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi, faktor ekonomis, dan 
keterbatasan sumber daya alam dalam penyediaan serat 
primer. Pemakaian serat dari kertas bekas atau serat sekunder 
untuk pembuatan lembaran kertas mempunyai beberapa 
keuntungan antara lain meningkatkan stabilitas dimensi, 
opasitas dan formasi yang lebih baik serta kecenderungan curl 
yang rendah (Mahagaonkar, 1995). 
     Daur ulang limbah kertas adalah proses untuk 
memanfaatkan limbah kertas menjadi sesuatu produk yang 
berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, 
mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan 
lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan 
proses pembuatan barang baru. Pada umumnya kertas dibuat 
dengan pulp sebagai awal dan kemudian diikuti dengan proses 
pencetakan. Selanjutnya ada proses pelunakan bahan agar 
terbentuk bubur kertas. Proses pemutihan dan kemudian 
penambahan serat (Dahlan, 2011).  
     Syaputra (2011) menjelaskan, secara garis besar tahapan 
pembuatan pulp dari kertas bekas yaitu penguraian serat, 
pembersihan dan penyaringan, pengurangan kadar air, 
pemutihan dan pembersihan hasil pemutihan, serta proses 
pengeringan. Adapun komposisi fisik dan kimia dari pulp kertas 
koran terdapat pada Tabel 2.2.   

 



Tabel 2.2. Komposisi Fisik dan Kimia Dari Pulp Kertas Koran 
Komposisi  Pulp Kertas Koran Bekas 

Lignin  
Selulosa  

Abu 
Kadar Air  

Panjang Serat  
Diameter Serat 

Tebal Dinding Serat 

4,89 % 
49,59 % 
1,89 % 

11,18 % 
0,86 mm 
20,98 휇 
4,27 휇 

 Sumber : Syaputra (2011) 

2.4 Bahan Perekat Polivinil asetat (PVAc) 

     Perekat dalam proses pembuatan kertas berfungsi untuk 
mengikat serat secara bersama-sarna dalam suatu unit 
struktural dan melindungi serat dari kerusakan eksternal, 
mentransfer dan mendistribusikan beban ke serat. Oleh karena 
itu lem cocok digunakan sebagai pengikat dalam pembuatan 
kertas seni berbasis limbah kertas (Maryani, 2010). 
Penambahan bahan perekat pada pembuatan kertas seni 
dilakukan pada saat bubur kertas (pulp) belum dibentuk menjadi 
lembaran kertas dengan cara mencampurkan perekat. Tanpa 
menggunakan bahan perekat, serat-serat yang digunakan untuk 
kertas sebenarnya sudah saling mengkait. Namun penggunaan 
bahan perekat disini adalah untuk menguatkan atau 
mengawetkan kertas sehingga didapatkan kertas yang 
berkualitas dengan ketahanan tarik dan ketahanan sobek yang 
tinggi (Bahari, 2001). 
     Polivinil asetat (bahasa Inggris: Polyvinyl acetate, PVA atau 
PVAc) adalah suatu polimer karet sintetis. Polivinil asetat 
merupakan senyawa polimer termoplastik yang memiliki sifat 
tahan panas, daya regang tinggi, serta larut dalam pelarut 
organik (Dewi, 2008). PVAc merupakan polimer yang 
mempunyai sifat kerekatan yang sangat kuat sehingga sering 
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lem. kain, kertas 
dan kayu. PVAc memiliki sifat tidak berbau, tidak mudah 
terbakar, dan lebih cepat solid. Di samping itu, PVAc juga 
banyak digunakan sebagai matriks pada pembuatan material 



komposit sehingga meningkatkan kekuatan material tersebut 
(Masturi, 2010).  
     PVAc adalah lem kayu yang paling sering digunakan, baik 
sebagai "lem putih" atau "lem tukang kayu" (lem kuning). "Lem 
kuning" tersebut juga digunakan secara luas untuk mengelem 
bahan-bahan lain seperti kertas, kain, dan rokok. PVAc juga 
umum dipakai dalam percetakan buku karena fleksibilitasnya 
dan tidak bersifat asam seperti banyak polimer lain (Dewi, 
2008).  
     PVAc merupakan perekat  yang siap digunakan dalam 
bentuk liquid, namun terkadang dalam penggunaannya 
dicampur dengan bahan lain. Jenis perekat ini berwarna putih 
sampai kuning, tidak berwarna pada garis rekatnya. PVAc 
diaplikasikan dengan dikempa pada suhu ruang dan dengan 
tekanan yang tinggi. Perekat ini akan tetap kuat apabila dalam 
keadaan kering dan tidak diberikan tekanan yang terus 
menerus, serta memiliki resistensi yang rendah terhadap cuaca 
dan kelembaban (Vick, 1999). Panil yang menggunakan perekat 
PVAc termasuk panil tipe interior II, yaitu dalam SNI 01-5008.2-
2000 merupakan panil yang dalam penggunaannya hanya tahan 
terhadap kelembaban udara rendah. 
     Lebih lanjut, Pizzi (1983) dalam Dewi (2008) menyatakan 
bahwa perekat PVAc tidak memerlukan kempa panas. Dalam 
penggunaannya secara luas dapat menghasilkan keteguhan 
rekat yang baik dengan biaya relatif rendah. Keuntungan utama 
menggunakan perekat PVAc dapat melebihi Urea 
Formaldehyde (UF), karena  kemampuannya menghasilkan 
ikatan rekat secara ekstrim dan cepat pada suhu kamar. 
Keuntungan lainnya adalah tidak memerlukan kempa panas 
yang memerlukan biaya yang tinggi. Perekat PVAc mempunyai 
sifat termoplastik, hal ini penting untuk menjaga tekanan kempa 
selama pembentukan ikatan sampai ikatan rekat mempunyai 
kekuatan yang memadai. Adapun komponen fisik  yang dimiliki 
perekat PVAc dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 
 
 
 



Tabel 2.3. Komponen Fisik  Perekat Pvac 
Komponen Keterangan 
Berat Jenis 9,86 g 
pH Perekat 

Viskositas (Temp 30º) 
4 - 5 % 

 200000 – 250000 cps  
Kandungan Padatan yang Tidak 

Menguap 46,7 % 

Waktu Gelatinasi 58 menit 
Berat labor 0,01 – 0,03 gram/cm2 

 

     Menurut Rowell (2005), semakin tinggi kadar padatan 
tertentu, maka keteguhan rekat yang dihasilkan semakin 
meningkat karena semakin banyak molekul penyusun perekat 
yang bereaksi saat perekatan. Selain kadar padatan, waktu 
gelatinisasi juga menentukan kualitas. Waktu gelatinisasi 
menunjukan waktu yang dibutuhkan perekat untuk mengental 
atau menjadi gel, sehingga tidak dapat ditambahkan lagi dengan 
bahan lain dan siap untuk direkatkan. 
     Menurut Gunawan dan Sahwalita (2007), dalam 
penelitiannya tentang pengolahan eceng gondok sebagai bahan 
baku kertas seni memperoleh perlakuan terbaiknya dengan 
menggunakan konsentrasi PVAc sebesar 5%. Faktor 
persentase perekat PVAc dari 2,5% hingga 7,5% berpengaruh 
terhadap kekuatan bending komposit dimana semakin besar 
persentase perekat, maka nilai kekuatan bending komposit 
semakin meningkat (Setyanto et al., 2011).  

2.5 Kertas Seni 

     Kertas didefinisikan sebagai lembaran yang relatif tipis dan 
terdiri dari serat yang terletak pada berbagai bagian datar dan 
lembaran secara merata (Anonymousa, 2005). Menurut 
Sukundayanto (2004), serat yang digunakan biasanya adalah 
alami dan mengandung selulosa. Kandungan serat selulosa dari 
limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan kertas seni. Sampah kertas yang dikombinasikan 
dengan sampah alami bisa dimanfaatkan oleh seniman sebagai 
media ekspresi dalam berkesenian. Kertas seni hasil daur ulang 

Sumber : Ruhedi (1997) 



pun dapat dimanfaatkan oleh desainer, baik grafis maupun 
produk, serta oleh pengrajin untuk kreasi craft-nya (Tim Suhuf 
Kertas seni Nusantara, 2004).  
     Berbeda dengan kertas biasa, kertas seni adalah salah satu 
jenis kertas dengan penampilan estetis yang kaya akan nuansa 
alami dan unik. Kertas seni diolah secara khusus dengan 
buatan tangan (handmade), sehingga secara visual memiliki 
tampilan atau karakter spesifik baik dari segi tekstur, warna, 
corak maupun dimensinya. Kertas seni umumnya dimanfaatkan 
oleh disainer grafis maupun produk kreasi seni (Onggo, 2000).  
     Kertas daur ulang yang diolah secara khusus dengan 
mencampurkan serat-serat tanaman justru memiliki tekstur yang 
unik dan menarik sehingga bagus sekali digunakan dalam 
pembuatan berbagai barang kerajinan yang bernilai jual tinggi 
(Malo, 2004). Meningkatnya penggunaan kertas tentu akan 
semakin banyak menghasilkan kertas bekas. Kertas bekas 
inilah yang digunakan sebagai bahan baku membuat kertas 
daur ulang. Namun potensi ini belum banyak dikenal 
masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan cara 
memperkenalkan hal tersebut kepada masyarakat dengan 
menggunakan teknologi dan peralatan sederhana, serta biaya 
murah (Muljaningsih, 1999).  
     Hasil kertas seni dimanfaatkan untuk membuat pembatas 
buku, hiasan dinding (bertuliskan aktifitas, hadits, dan kreasi 
lain), kotak-kotak hias, map, amplop, tempat pensil, figura foto, 
catatan-catatan seperti majalah dinding, dan kreasi lain. 
Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat lebih berkreasi 
dalam membuat kertas seni dan pemanfaatan hasilnya, 
sehingga masyarakat lebih kreatif dan terampil, serta dapat 
menjadi peluang usaha (Irmeilyana et al., 2007).  

2.6 Kualitas Kertas Seni 

     Pada proses pembuatan kertas daur ulang atau kertas seni 
harus ditentukan terlebih dahulu kriteria kertas yang akan 
dibuat. Kriteria kertas tersebut antara lain meliputi tingkat 
ketebalan, warna, motif atau design, tingkat kehalusan 
permukaan, kewangian kertas, dan sebagainya (Yohandoyo, 
2001). Karakter kertas daur ulang buatan tangan memiliki ciri-



ciri, yaitu motif kertas yang unik, karakter bahan yang khas, dan 
biasanya ukurannya tidak bisa sebesar ukuran kertas biasa 
karena semakin besar kertas maka semakin sulit tingkat 
pembuatannya (Mahyar, 2001). 
     Pada dasarnya kertas seni sama dengan kertas-kertas yang 
biasa kita gunakan sehari-hari, baik cara pembuatannya 
maupun fungsinya. Orang memanfaatkan kertas seni dilihat dari 
corak, warna, tekstur, fungsi, kualitas, dan sebagainya. Tidak 
peduli kertas tersebut hasil daur ulang atau tidak. Yang 
terpenting dalam kertas seni adalah keunikannya. Kertas seni ini 
bisa dibuat sesuai selera dan pengalaman estetis (kreativitas) 
pembuatnya. Ini dimungkinkan karena kertas seni ini dibuat 
secara manual (buatan tangan). Nilai estetik pada kertas daur 
ulang ini terbentuk karena bentuk, tekstur, warna, desain motif 
kertas, dan karakter bahan yang sengaja dimunculkan sebagai 
daya tarik (Tim Suhuf Kertas Seni Nusantara, 2004). 
     Pemanfaatan kertas seni umumnya sebagai kertas seni, 
sehingga penilaian kualitas kertas didasarkan pada keindahan 
relatif dari kertas. Berbeda dengan penilaian kualitas kertas 
sebenarnya yang menilai kualitas dari kekuatan tarik, kekuatan 
sobek, gramatur, dan lain-lain. Kertas seni dengan campuran 
eceng gondok misalnya, memiliki penampilan yang lebih indah 
karena menampilkan serat-serat yang muncul di permukaan 
kertas. Berbeda dengan kertas tanpa campuran eceng gondok, 
kurang memiliki nilai artistik yang tidak jauh beda dengan 
kertas-kertas biasa. Untuk meningkatkan penampilan produk 
kertas seni yang dihasilkan perlu dicampur dengan kertas 
bekas. Sumber bahan limbah ini pun akan terus menerus 
tersedia semisal dari kantor-kantor, koran bekas, dan 
sebagainya (Pasaribu, 2006).  

2.7 Proses Pembuatan Kertas Seni  

     Prinsip pembuatan pulp dan kertas dari serat tanaman 
adalah proses ekstraksi selulosa serat. Tahapan proses 
pembuatan kertas  meliputi pemisahan serat, pulping, 
penggilingan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan. 
Pulping merupakan proses ekstraksi selulosa yang dapat 



dilakukan secara mekanis, khemis, biologis, maupun 
kombinasinya (Onggo, 2004).  
     Menurut Smook, (1994), Secara garis besar proses 
pembuatan kertas meliputi tahap-tahap persiapan bahan baku, 
pulping, defiberasi, pencucian, penyaringan, pemutihan, dan 
pencetakan. Proses pembuatan kertas dapat dilihat pada 
Gambar 2.2. Pembuatan kertas seni dapat dibagi menjadi dua 
tahap, yaitu proses pembuatan pulp dan proses pembuatan 
kertas.  

 
Gambar 2.2. Proses Pembuatan Kertas  

          Sumber : Smook (1994) 

2.7.1 Proses Pembuatan Pulp  

     Tahapan proses pembuatan pulp (pulping) adalah suatu 
proses dimana kayu/bahan baku berserat lainnya diperkecil 
ukurannya sehingga menjadi suatu massa serat (Smook, 1994). 



Tujuan utama pembuatan pulp adalah untuk melepaskan serat-
serat yang dapat dikerjakan secara kimia, mekanik atau 
semikimia yaitu kombinasi dua tipe perlakuan. Metode 
pembuatan pulp dengan proses kimia dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu metoda proses basa (proses soda dan proses sulfat) 
dan proses asam atau proses sulfit (Fengel dan Wegener, 
1995).  
     Teknologi pengolahan pulp telah ditemukan yang terbukti 
lebih aman terhadap lingkungan. Teknologi tersebut antara lain 
adalah modifikasi proses sulfat konvensional, penggunaan 
bahan kimia organik dalam proses pulping (proses organosolv) 
dan pemanfaatan mikroba dalam pengolahan pulp (biopulping) 
ataupun dalam pemutihan pulp (biobleaching).  
     Serat-serat yang dihasilkan dari proses pulping dapat dibilas 
dengan menggunakan air bersih agar kandungan tanah, 
minyak, soda dan pemutih hilang. Gumpalan serat tersebut 
dapat diproses dengan blender agar didapatkan pulp yang lebih 
halus (Malo, 2004). Pulp yang sudah dibuat dapat diolah lagi 
dengan bahan-bahan penolong seperti perekat, kaolin, kalsium 
karbonat, zat warna dan lain-lain, untuk kemudian diproses 
menjadi kertas melalui alat pembentuk kertas dan mesin 
pengering (Sukundayanto, 2004).  

2.7.2 Proses Pembentukan Kertas  

     Penambahan bahan perekat pada penggunaan kertas seni 
dilakukan pada saat bubur kertas (pulp) belum dibentuk menjadi 
lembaran kertas dengan cara mencampurkan perekat. Tanpa 
penggunaan bahan perekat, serat-serat yang digunakan untuk 
kertas sebenarnya sudah saling mengkait. Penggunaan bahan 
perekat disini adalah untuk menguatkan atau mengawetkan 
kertas sehingga didapatkan kertas yang berkualitas dengan 
ketahanan tarik dan ketahanan sobek yang tinggi (Bahari, 
2001). 
     Tahap terakhir adalah pembentukan kertas (forming), yaitu 
dengan mencetak bubur kertas sesuai dengan bentuk pada 
desain yang telah dibuat. Menurut Malo (2004), pencetakan 
dimulai setelah pulp siap dengan menyatukan kedua 
cetakan/bingkai secara bersamaan (bingkai dengan screen 



berada di bawah, sedangkan bingkai kosong berada di atas), 
kemudian dimasukkan dalam bak berisi bubur kertas sampai 
tenggelam. Cetakan kosong diangkat dan cetakan ber-screen 
dengan pulp diatasnya dijemur di bawah terik matahari dengan 
posisi mendatar. 
     Pada pembuatan kertas secara manual biasanya bahan 
dihancurkan secara mekanis dan ditambahkan perekat pada 
pulp menjelang proses pencetakan. Perekat yang digunakan 
dapat berupa larutan kanji yang akan membentuk gel pada suhu 
60ºC. Seiring dengan kenaikan suhu pemanasan maka gel akan 
berubah menjadi suatu lapisan perekat dalam kertas yang 
memperkuat kertas atau menggunakan perekat sintetis 
(Anonymousa, 2005). 
     Menurut Chaterine dan Judy (2011), dalam penelitiannya 
tentang pengaruh pencampuran serat enceng gondok dan serat 
kertas koran bekas terhadap kualitas kertas yang dihasilkan 
untuk mengamati pengaruh pencampuran kedua serat tersebut 
dilakukan tiga variasi perbandingan serat enceng gondok dan 
serat koran bekas yaitu 75:25%, 50:50%, dan 25:75 %. Dari 
hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan 
serat enceng gondok dan serat kertas koran berpengaruh pada 
kualitas kertas yang dihasilkan. Pencampuran kedua serat 
tersebut memperbaiki kekuatan kertas, tetapi derajat putihnya 
menurun. 

2.8 Sifat Fisik Kertas  

     Sifat fisisk kertas merupakan salah satu parameter yang 
digunakan untuk menentukan kualitas kertas. Kriterianya 
tergantung pada jenis produk yang diinginkan. Secara 
sederhana sifat-sifat fisik kertas tersebut meliputi gramatur, 
ketahanan tarik, dan ketahanan sobek. 

2.8.1 Gramatur 

     Gramatur merupakan massa lembaran kertas dalam gram 
dibagi dengan satuan luas kertas dalam meter persegi dan 
diukur pada kondisi standar (Anonymousa, 2005). 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 (Nurminah, 2002). 
     Iqlima (2008), juga menjelaskan bahwa gramatur kertas 
mempengaruhi semua sifat-sifat kertas. Dalam hal ini yang 
terpenting adalah membedakan antara variasi yang disebabkan 
oleh berat atau gramatur dan variasi yang disebabkan oleh 
perbedaan yang memang ada pada kertas.  

2.8.2 Ketahanan Tarik 

     Ketahanan tarik merupakan daya tahan maksimum jalur 
pulp, kertas, dan karton terhadap gaya tarik yang bekerja pada 
kedua ujung jalur tersebut sampai putus dinyatakan dalam 
satuan gaya per satuan lebar jalur uji dan diukur pada kondisi 
standar (Anonymousa, 2005). Ketahanan tarik penting untuk 
menilai kekuatan kertas ketika direntangkan dan dikenal gaya 
pada masing-masing sisinya selain bahwa ketahanan tarik 
sangat berperan dalam pembentukan pulp menjadi lembaran 
kertas (Smook,1994). 
     Untuk pengujian tarik, pengukuran dilaksanakan berdasarkan 
tegangan yang diperlukan untuk menarik benda uji standar 
dengan penambahan tegangan konstan. Regangan dari benda 
uji diukur dengan ekstensometer. Hasil pengukuran dari 
pengujian kekuatan tarik berasal dari tegangan yang 
mengakibatkan regangan (Saragi, 2008). 

2.8.3 Ketahanan Sobek  

     Kekuatan sobek merupakan gaya dalam gram gaya (gf) atau 
miliNewton (mN) tegak lurus permukaan kertas yang diperlukan 
untuk meneruskan sobekan dari lembaran kertas yang telah 
mengalami penyobekan awal dan diukur pada kondisi standar 
(Anonymousa,2005). Kekuatan sobek penting untuk menilai 
mudah atau sulitnya kertas untuk dipotong (diiris, digunting 
ataupun disobek langsung) (Smook,1994).  



     Faktor sobek adalah jumlah desimeter persegi lembaran 
kertas yang beratnya dapat menyobekkan kertas tersebut. 
Faktor sobek dapat dihitung dari ketahanan sobek dalam gram 
gaya dibagi dalam gramatur dikalikan seratus. Indeks sobek 
adalah ketahanan sobek kertas dalam milli Newton dibagi 
dengan gramatur kertas (Saragi, 2008). 

2.9 Pemilihan Alternatif Perlakuan Terbaik 

     Metode indeks efektivitas merupakan metode yang 
digunakan untuk menganalisis data hasil uji kesukaan dan hasil 
pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria merupakan tahapan 
untuk menentukan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang 
ada pada produk. Hasil pembobotan kriteria dikombinasikan 
dengan hasil uji kesukaan, sehingga dihasilkan nilai produk. 
Dalam proses ini, dipilih 3 alternatif produk yang mempunyai 
nilai produk tertinggi dimana nilai produk tersebut menunjukan 
tingkat kesukaan panelis terhadap produk kertas seni. 
Kesukaan panelis terhadap produk dapat juga dilakukan dengan 
uji kesukaan (penilaian secara sensoris) yang dilakukan oleh 
panelis. Panelis-panelis dapat bertindak sebagai ahli untuk 
memberikan suatu penilaian pada uji kesukaan. 
     Menurut Piggot (1994), ada beberapa jenis panelis dalam 
pengujian inderawi : 

1. Kelompok ahli  
Kelompok ahli dicirikan dengan pengetahuan akan 
produk yang sangat baik dan terlatih dalam teknik-teknik 
analisis inderawi. 

2. Panelis peneliti 
Panelis peneliti terdiri dari 15-25 panelis yang terlatih 
baik dalam metode dan teknik-teknik analisis inderawi. 

3. Kelompok pemakai/konsumen 
Pemakai/konsumen sering digunakan untuk mengukur 
karakteristik produk, namun juga sendirinya menjadi 
objek penelitian. 

     Penilaian atribut produk merupakan penilaian terhadap 
atribut produk yang membandingkan tingkat kepentingan atribut 
produk. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui kriteria 
mana yang diprioritaskan atau lebih dipentingkan dalam 



menggunakan produk kertas seni. Atribut yang akan dinilai 
adalah warna, tekstur permukaan dan kenampakan serat. 

2.9 Hipotesa 

     Diduga perbedaan proporsi bahan baku (pulp pelepah daun 
nipah dan pulp kertas koran bekas) serta konsentrasi perekat 
yang digunakan dalam proses pembuatan kertas seni 
berpengaruh terhadap kualitas sensoris dan fisik kertas seni 
yang dihasilkan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2012 hingga 
bulan Desember 2012. Pembuatan kertas seni dilakukan di 
Laboratorium Teknologi Agrokimia,  Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan analisis fisik kertas 
seni dilakukan di Laboratorium Material, Jurusan Fisika, 
Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, Malang.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pisau, 
gunting, timbangan digital, panci, pengaduk, gelas ukur, 
blender, bak/ember, screen 60 mesh ukuran 20 cm × 15 cm, 
kain saring, dan oven. Sedangkan alat yang digunakan untuk 
pengujian fisik kertas adalah Paper Tensile Strength Tester. 

3.2.2 Bahan 
     Bahan yang digunakan pada proses pembuatan kertas seni 
adalah pulp pelepah daun nipah, pulp kertas koran bekas, lem 
kayu merk “Rajawali” digunakan sebagai bahan dalam 
penelitian karena lem ini berbahan dasar Polivinil asetat (PVAc), 
dan air.  

3.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Sumber serat yang digunakan adalah pulp pelepah daun 
nipah dari proses pulping secara mikrobiologis 
(biopulping) dengan EM4  serta pulp kertas koran bekas. 

2. Produk akhir berupa kertas seni yang berbentuk 
lembaran yang dipergunakan untuk bahan pelapis kotak 
hias, pigura, dan sampul undangan. 



3. Uji kualitas sensoris kertas seni terhadap warna, tekstur 
permukaan, dan kenampakan serat dilakukan oleh 5 
orang panelis yang terdiri dari panelis ahli dari pengrajin 
handycraft di kota Surabaya. Sedangkan uji kualitas fisik 
kertas seni terdiri dari uji gramatur, ketahanan sobek, 
dan ketahanan tarik. 

4. Pemilihan alternatif perlakuan  terbaik  dilakukan dengan  
menggunakan metode indeks efektivitas. Metode ini 
dilakukan dengan menganalisis data hasil uji kualitas 
sensoris dan hasil pembobotan kriteria. 

3.4 Rancangan Penelitian 

     Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimental dengan menggunakan rancangan percobaan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial 
yang terdiri dari 2 faktor, yaitu: Faktor I yang terdiri dari 3 level 
dan faktor II yang terdiri dari 2 level. Setiap perlakuan diulang 
sebanyak 3 kali ulangan. Sehingga diperoleh 18 satuan 
percobaan.   
Faktor I: Proporsi bahan baku (P), yang terdiri dari 3 level yaitu : 
P1  = Pulp pelepah daun nipah : Pulp kertas koran bekas 

(25% : 75%) 
P2 = Pulp pelepah daun nipah : Pulp kertas koran bekas 

(50% : 50%) 
P3  = Pulp pelepah daun nipah : Pulp kertas koran bekas 

(75% : 25%) 
Faktor II: Konsentrasi Perekat PVAc (L) terhadap berat total 
bahan, yang terdiri dari 2 level yaitu : 
L1 = Perekat PVAc 5 % (b/b) 
L2 = Perekat PVAc 7,5 % (b/b) 
 
Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan 
seperti yang tercantum  pada Tabel 3.1. 

 
 
 
 



Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Penelitian 

Bahan 
baku (P) 

Konsentrasi   
Lem PVAc 

(L) 

Ulangan 

1 2 3 
P1 

L1 
P1L11 P1L12 P1L13 

P2 P2L11 P2L12 P2L13 
P3 P3L11 P3L12 P3L13 
P1 

L2 
P1L21 P1L22 P1L23 

P2 P2L21 P2L22 P2L23 
P3 P3L21 P3L22 P3L23 

 

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



 
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian 
pendahuluan untuk mengetahui cara pembuatan pulp kertas 
koran bekas dan cara pembuatan kertas seni serta mengetahui 
pengaruh pemberian perekat PVAc dengan konsentrasi yang 
berbeda terhadap kertas seni yang dibuat. Kedua adalah 



pembuatan kertas seni dengan bahan baku campuran dari pulp 
pelepah daun nipah dan kertas koran dengan konsentrasi 
perekat PVAc yang berbeda. Adapun cara pembuatan kertas 
seni  adalah sebagai berikut : 

1. Pulp pelepah daun nipah terlebih dahulu ditimbang untuk 
kemudian dicuci dengan menggunakan air sebanyak 200 
ml.  

2. Pulp pelepah daun nipah beserta pulp kertas koran bekas 
dengan proporsi yang berbeda (25:75, 50:50, 75:25)% b/b 
dengan total bahan sebanyak 5 g  dihaluskan dengan 
menggunakan blender selama ± 5 menit  dengan  speed 1 
agar diperoleh ukuran serat yang tidak terlalu halus. 
Dalam proses ini air yang dibutuhkan sebanyak 500 ml 
untuk 5 g bahan. 

3. Bubur serat hasil pemblenderan dicampur perekat (PVAc) 
dengan konsentrasi yang berbeda yaitu sebesar 5% (b/b) 
dan 7,5% (b/b) dari total bahan baku.  

4. Bubur serat yang telah dicampur dengan perekat dituang 
pada screen 60 mesh ukuran 15 x 20 cm yang diletakkan 
ke dalam bak berisi air untuk mempermudah proses 
tersebut. Kemudian pulp diratakan serta diaduk-aduk agar 
pulp tidak menggumpal dan terpisah dari seratnya. 

5. Setelah merata, screen diangkat perlahan-lahan dengan 
posisi mendatar untuk mencegah ketebalan kertas yang 
tidak merata dan ditiriskan dengan bantuan spons lalu 
dipress dan dikeringkan dengan oven pada suhu          ± 
80ºC hingga kadar air ± 5%. 

Diagram alir pembuatan pulp kertas koran bekas dapat dilihat 
pada Gambar 3.2. 



 
Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Pulp Kertas Koran Bekas 
Sumber : PPLH (2007) 
 
 

 

 

 



Diagram alir pembuatan pulp pelepah daun nipah dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. 

Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Pulp Pelepah Daun Nipah 
   Sumber : - Scott et al. (1998) dalam Singh et al. (2010) 
        - Narendra (2013) 



Diagram alir pembuatan kertas seni dapat dilihat pada Gambar 
3.4. 

 
Gambar 3.4. Diagram Alir Pembuatan Kertas Seni 

Sumber : Febrina (2007), yang telah dimodifikasi dengan penambahan 
pulp pelepah nipah dan pulp kertas koran. 

 



3.6 Pengamatan dan Analisa Data 

     Penelitian dilakukan  untuk menentukan data-data mengenai 
data hasil uji fisik dan uji kesukaan pada kertas seni. Data hasil 
kualitas sensoris kertas seni (warna, tekstur permukaan, dan 
kenampakan serat) dan data hasil kualitas fisik kertas seni 
(rendemen, gramatur, ketahanan sobek, dan ketahanan tarik). 
Data hasil kualitas sensoris seni kertas seni akan menggunakan 
uji Friedman untuk mengetahui ada pengaruhnya antar 
perlakuan, jika terdapat pengaruh nyata dilanjutkan uji lanjut 
Friedman, setelah itu untuk mengetahui perlakuan terbaik dari 
data hasil kualitas sensoris kertas seni dilakukan analisa 
pemilihan alternatif perlakuan terbaik dengan metode indeks 
efektivitas. Sedangkan pada data hasil kualitas fisik kertas seni 
akan menggunakan analisa ragam ANOVA (Analysis of 
Variance) untuk mengetahui ada pengaruhnya antar perlakuan 
jika terdapat pengaruh nyata dilanjutkan uji BNT atau DMRT 
dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007. Hasil 
analisa data dilengkapi dengan grafik pengaruh antar perlakuan 
terhadap kualitas fisik kertas untuk memperlihatkan gambaran 
secara umum dari data yang didapatkan.  

3.6.1 Analisis Data  

     Uji kualitas sensoris ditentukan melalui metode hedonic scale 
scoring dengan mempertimbangkan masing-masing atribut 
antara lain warna, tekstur permukaan, dan kenampakan serat 
yang dilakukan oleh 5 orang panelis yang terdiri dari panelis ahli 
dari pengrajin handycraft di kota Surabaya. Atribut-atribut 
tersebut merupakan atribut yang menjadi pertimbangan dalam 
uji kualitas sensoris, dilakukan uji Friedman untuk mengetahui 
ada tidaknya perbedaan antar perlakuan, berdasarkan penilaian 
kesukaan oleh panelis. Lembar kuesioner untuk uji penilaian 
atribut produk dapat dilihat pada Lampiran 1 dan lembar 
kuesioner uji sensoris produk dapat dilihat pada Lampiran 2.  
     Uji fisik kertas seni bertujuan untuk mengetahui penilaian 
kualitas secara kuantitatif. Uji fisik kertas seni meliputi 
ketahanan sobek, ketahanan tarik, dan gramatur. Prosedur 
pengujian kualitas fisik dapat dilihat pada Lampiran 3. 



3.6.2 Pemilihan Alternatif Perlakuan Terbaik  

     Pemilihan alternatif perlakuan terbaik dilakukan untuk 
mengetahui perlakuan terbaik dengan mempertimbangkan data 
hasil uji kesukaan. Pemilihan alternatif perlakuan  terbaik  
dilakukan dengan  menggunakan metode indeks efektivitas. 
Metode ini dilakukan dengan menganalisis data hasil uji kualitas 
sensoris dan hasil pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria 
merupakan tahapan untuk menentukan tingkat kepentingan dari 
atribut-atribut yang ada pada produk. Hasil pembobotan kriteria 
dikombinasikan dengan hasil uji kualitas sensoris, sehingga 
dihasilkan nilai produk. Dalam proses ini, dipilih 3 alternatif 
produk yang mempunyai nilai produk tertinggi dimana nilai 
produk tersebut menunjukkan tingkat kesukaan panelis. 
Prosedur perhitungan indeks efektivitas dapat dilihat pada 
Lampiran 4.  

3.7 Neraca Massa dari Alternatif Perlakuan Terbaik  

     Neraca massa adalah suatu sistem proses dalam industri 
yang merupakan perhitungan kuantitatif dari semua bahan-
bahan yang masuk, yang keluar, yang terakumulasi (tersimpan) 
dan yang terbuang dalam sistem itu. Perhitungan neraca massa 
digunakan untuk mencari jumlah masing-masing bahan baku 
yang dibutuhkan untuk memproduksi produk per satuan jualnya, 
serta sebagai dasar dalam menetapkan kapasitas produksi. 
Dalam perhitungan neraca massa, total massa atau berat 
semua bahan yang memasuki proses harus sama dengan total 
massa semua bahan yang meninggalkan proses ditambah 
dengan massa yang tertinggal/hilang/rusak dalam proses. 
 

 
 

 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kualitas Sensoris Kertas Seni  

4.1.1 Warna  
     Hasil penilaian panelis terhadap warna (Lampiran 5) dari 
kertas seni berbahan baku campuran pulp pelepah daun nipah 
dan pulp kertas koran bekas menunjukkan tingkat kesukaan 
yang beragam. Rerata skor kesukaan panelis terhadap warna 
kertas seni antara 3,4 sampai 5 (Lampiran 6). Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap kertas 
seni tersebut memiliki kualitas cukup bagus hingga sangat 
bagus dari segi warna. Hasil penilaian panelis terhadap warna 
kertas seni dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Penilaian Panelis Terhadap Warna Kertas Seni 
Perbandingan  
Pulp (Pelepah 
Nipah : Koran) 

(%) 

Konsentrasi 
Perekat 

PVAc (%) 
Rerata 
Skor Ket Notasi 

25 : 75 5 11 Cukup bagus-
Bagus 

a 

75 : 25 7,5 12,5 Cukup bagus-
Bagus 

a 

50 : 50 5 13,5 Cukup bagus-
Bagus 

a 

75 : 25 5 17 Bagus a 
25 : 75 7,5 23,5 Bagus-Sangat 

bagus  
b 

50 : 50 7,5 27,5 Sangat bagus b 
Keterangan : (1=sangat tidak bagus), (2=tidak bagus),  
                       (3=cukup bagus), (4= bagus), (5=sangat bagus) 

     Berdasarkan hasil penilaian panelis (Tabel 4.1) diketahui 
bahwa panelis paling menyukai jenis kertas seni dengan 
proporsi campuran pulp pelepah daun nipah (50%) dan pulp 
kertas koran bekas (50%) serta perekat PVAc 7,5%, ditunjukkan 
dengan skor yang paling tinggi yaitu 5 (sangat bagus). 
Beberapa panelis menilai bahwa produk kertas seni tersebut 



mempunyai  warna yang lebih menarik dibandingkan kertas seni 
lainnya walaupun dengan jenis warna dari serat alami. Kertas 
seni hasil penelitian memiliki warna yang berbeda beda, kertas 
dengan proporsi pulp kertas koran bekas lebih tinggi cenderung 
berwarna agak abu-abu, sedangkan kertas dengan proporsi 
pulp pelepah daun nipah lebih tinggi cenderung berwarna 
kuning kecoklatan. Kertas yang dibuat dari daur ulang kertas 
koran bekas, umumnya akan berwarna abu-abu. Hal ini 
disebabkan kertas koran banyak mengandung tinta 
(Yohandoyo, 2001). 
     Hasil uji Friedman terhadap warna kertas seni (Lampiran 9a) 
menunjukkan bahwa nilai X2 (hitung) lebih besar dari nilai X2 
tabel (α = 5%) berarti antar perlakuan ada beda nyata. Hal ini 
dikarenakan panelis menilai bahwa warna kertas seni yang diuji 
merupakan warna yang beragam sehingga dalam penilaiannya 
memiliki pengaruh yang nyata pada pemilihan kertas seni. 
Panelis memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap warna 
kertas seni hasil penelitian. Beberapa panelis menyatakan 
bahwa selera dan permintaan warna  pada jenis kertas seni 
menjadi fleksibel dan tidak ada aturan baku untuk warna kertas 
seni. Namun, pada dasarnya kertas seni dengan warna yang 
bervariasi memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Menurut 
Sukmani (2000), diversifikasi warna sangat mungkin dilakukan 
pada kertas seni agar lebih mudah menarik minat konsumen 
untuk menggunakan atau membelinya. 

4.1.2 Tekstur Permukaan 
          Hasil penilaian panelis terhadap tekstur permukaan 
(Lampiran 5) dari kertas seni berbahan baku campuran pulp 
pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas menunjukkan 
tingkat kesukaan yang beragam. Rerata skor kesukaan panelis 
terhadap tekstur permukaan kertas seni antara 3,2 sampai 5 
(Lampiran 7). Hal ini menunjukkan bahwa panelis menilai kertas 
seni tersebut memiliki kualitas cukup bagus hingga sangat 
bagus dari segi tekstur permukaan. Hasil penilaian panelis 
terhadap tekstur permukaan kertas seni dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 

  



 Tabel 4.2. Penilaian Panelis Terhadap Tekstur Permukaan Kertas 
        Seni 
Perbandingan  
Pulp (Pelepah 
Nipah : Koran) 

(%) 

Konsentrasi 
Perekat 

PVAc (%) 
Rerata 
Skor Ket Notasi 

25 : 75 5 11 Cukup bagus-
Bagus 

a 

50 : 50 5 13 Cukup bagus-
Bagus 

a 

75 : 25 7,5 13,5 Cukup bagus-
Bagus 

a 

75 : 25 5 16 Cukup bagus-
Bagus 

a 

25 : 75 7,5 22 Bagus-Sangat 
bagus 

a 

50 : 50 7,5 29,5 Sangat bagus b 
 Keterangan : (1=sangat tidak bagus), (2=tidak bagus),  
                        (3=cukup bagus), (4= bagus), (5=sangat bagus) 

     Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa panelis paling 
menyukai tekstur permukaan pada produk kertas seni dengan 
proporsi proporsi pulp pelepah daun nipah (50%) dan pulp 
kertas koran bekas (50%) perekat PVAc 7,5%,  ditunjukkan 
dengan skor yang paling tinggi yaitu 5 (sangat bagus). Tekstur 
permukaan pada kertas seni dipengaruhi adanya jenis serat 
yang dimiliki oleh pelepah daun nipah yang berukuran sedang 
serta didukung oleh perekat PVAc yang mempunyai daya rekat 
kuat sehingga menghasilkan tekstur permukaan yang teratur 
atau padat. Tekstur permukaan kertas seni yang teratur 
mempunyai sifat keunikan dan nilai seni lebih tinggi 
dibandingkan dengan produk kertas seni yang lain (Smook, 
1994).  
     Berdasarkan hasil uji Friedman terhadap tekstur permukaan 
kertas seni  (Lampiran 9b) menunjukkan bahwa nilai X2 (hitung) 
lebih besar dari nilai X2 tabel (α = 5%) yang berarti kombinasi 
antar perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap rerata 
kesukaan tekstur permukaan kertas seni. Menurut Mandang dan 
Pandit (2002), tekstur permukaan berkaitan dengan kualitas 
permukaan kertas yang ditentukan oleh ukuran relatif sel-sel 
dominan penyusun serat. Dikatakan bertekstur halus jika sel-sel 



dominan penyusun serat terutama pembuluh dan serat 
berukuran kecil, sebaliknya bertekstur kasar jika sel-sel 
dominannya berukuran relatif besar. Sukmani (2000), 
menambahkan bahwa kertas dengan tekstur permukaan yang 
halus akan lebih mudah untuk proses perekatan tetapi kertas 
yang permukaannya kasar umumnya lebih disukai oleh 
konsumen karena dianggap sifat keunikan dan nilai seninya 
dinilai lebih tinggi.  

4.1.3 Kenampakan Serat 

     Hasil penilaian panelis terhadap kenampakan serat 
(Lampiran 5) dari kertas seni berbahan baku campuran pulp 
pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas menunjukkan 
tingkat kesukaan yang beragam. Rerata skor kesukaan panelis 
terhadap kenampakan serat kertas seni antara 3,2 sampai 5 
(Lampiran 8). Hal ini menunjukkan bahwa panelis menilai kertas 
seni tersebut memiliki kualitas cukup bagus hingga sangat 
bagus dari segi kenampakan serat. Hasil penilaian panelis 
terhadap kenampakan serat permukaan kertas seni dapat dilihat 
pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Penilaian Panelis Terhadap Kenampakan Serat Kertas Seni 
Perbandingan  
Pulp (Pelepah 
Nipah : Koran) 

(%) 

Konsentrasi 
Perekat 

PVAc (%) 
Rerata 
Skor Ket Notasi 

75 : 25 5 12 Cukup bagus-
Bagus 

a 

75 : 25 7,5 13 Cukup bagus-
Bagus 

a 

50 : 50 5 13,5 Cukup bagus-
Bagus 

a 

25 : 75 5 15,5 Cukup bagus-
Bagus 

a 

25 : 75 7,5 22 Bagus-Sangat 
bagus 

a 

50 : 50 7,5 29 Sangat bagus b 
Keterangan : (1=sangat tidak bagus), (2=tidak bagus),  
           (3=cukup bagus), (4= bagus), (5=sangat bagus) 



     Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa panelis paling 
menyukai kenampakan serat pada produk kertas seni dengan 
proporsi proporsi pulp pelepah daun nipah (50%) dan pulp 
kertas koran bekas (50%) perekat PVAc 7,5%, ditunjukkan 
dengan skor yang paling tinggi yaitu 5 (sangat bagus). Bagi 
panelis, kenampakan serat merupakan unsur utama dalam 
pemilihan kertas seni yang dibuat dari serat alami. Kenampakan 
serat yang membedakan kertas seni dengan kertas cetak biasa. 
Kertas seni dari campuran pulp pelepah daun nipah dan pulp 
kertas koran bekas memiliki penampilan yang indah karena 
menampilkan serat-serat yang muncul di permukaan kertas. 
Serat-serat yang tampak pada kertas seni hasil penelitian ini 
adalah serat-serat pendek yang diakibatkan adanya proses 
mekanis seperti penggilingan (Rakhmindah, 2007). 
     Hasil uji Friedman terhadap kenampakan serat kertas seni 
(Lampiran 9c) menunjukkan bahwa X2 (hitung) lebih besar dari 
X2 tabel (α = 5%) yang berarti kombinasi antar perlakuan 
memberikan pengaruh nyata terhadap kenampakan serat kertas 
seni. Hal ini disebabkan panelis menilai kenampakan serat pada 
kertas seni hasil penelitian terlihat berbeda-beda antara satu 
perlakuan dengan perlakuan lainnya. Proporsi bahan baku yang 
bervariasi dapat mengakibatkan hasil kenampakan serat dari 
kertas seni berbeda-beda pada setiap perlakuannya. Tekstur 
permukaan dipengaruhi juga oleh teknik pencetakan dan ukuran 
serat (Smook, 1994). 

4.2 Kualitas Fisik Kertas Seni 

4.2.1 Rendemen 

     Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa proporsi bahan 
baku dan interaksi dua faktor yang digunakan (proporsi bahan 
baku dan konsentrasi perekat PVAc)  mempunyai pengaruh 
nyata terhadap rendemen, akan tetapi konsentrasi perekat 
PVAc tidak berpengaruh nyata pada taraf  5% (Lampiran 10). 
Data pengaruh proporsi bahan baku terhadap rendemen dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 

 



 Tabel 4.4. Pengaruh Proporsi Bahan Baku Terhadap Rerata 
                   Rendemen Kertas Seni  

Perbandingan  
Pulp Pelepah Nipah :  

Pulp Koran (%) 
Rerata 

Rendemen (%) BNT 5% Notasi 

75 : 25 60,67 
4,96 

a 
50 : 50 73,27 b 
25 : 75 82,23 c 

 Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama 
                       menyatakan tidak berbeda nyata (α = 0,05)  

     Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa proporsi bahan 
baku yang bervariasi memberikan nilai rendemen yang berbeda 
signifikan, hal ini terlihat dari notasi yang dimiliki ketiga 
perlakuan tersebut berbeda nyata (Lampiran 10e). Rerata 
rendemen kertas seni tertinggi terdapat pada proporsi pulp 
pelepah daun nipah 25% dan pulp kertas koran bekas 75% 
sebesar 82,23%, sedangkan rerata rendemen terendah terdapat 
pada proporsi pulp pelepah daun nipah 75% dan pulp kertas 
koran bekas 25% sebesar 60,67%. Semakin tinggi proporsi pulp 
pelepah daun nipah yang digunakan maka rendemen kertas 
seni cenderung menurun, sebaliknya semakin tinggi proporsi 
pulp kertas koran bekas yang digunakan maka rendemen kertas 
seni cenderung meningkat. Hal ini disebabkan kandungan 
selulosa pulp kertas koran bekas sebesar 49,59% (Syaputra, 
2011) lebih tinggi dibanding pulp pelepah daun nipah sebesar 
34,21% (Narendra, 2013). 
     Sutiya et al. (2012), menyatakan bahwa kandungan selulosa 
dalam serat dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya 
rendemen yang dihasilkan, dimana semakin besar kadar 
selulosa dalam serat maka semakin besar pula rendemen yang 
dihasilkan. Nilai rendemen bervariasi tergantung dari komposisi 
bahan bakunya. Bahan yang memiliki kandungan lignin yang 
tinggi cenderung menghasilkan rendemen yang rendah, 
sedangkan bahan baku dengan kandungan selulosa yang tinggi 
cenderung menghasilkan rendemen yang tinggi (Hambali et al., 
2011). Perbedaan proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
juga memberikan variasi terhadap nilai rerata rendemen. Nilai 
rerata rendemen akibat interaksi proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat PVAc dapat dilihat pada Tabel 4.5. 



Tabel 4.5. Pengaruh Interaksi Proporsi Bahan Baku dan Konsentrasi 
PVAc Terhadap Rerata Rendemen Kertas Seni  

Perbandingan  
Pulp (Pelepah 

Nipah : Koran) (%) 

Konsentrasi 
Perekat PVAc 

(%) 
Rerata 

Rendemen (%) Notasi 

75 : 25 5   59,80 a 
75 : 25 7,5 61,53 a 
50 : 50 5 69,00 b 
50 : 50 7,5 77,53 c 
25 : 75 5 82,20 c 
25 : 75 7,5 82,27 c 

  Keterangan : Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan    
            tidak berbeda nyata (α = 0,05) 

     Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai rerata rendemen 
pada kertas seni berbahan baku campuran pulp pelepah daun 
nipah dan pulp kertas koran bekas berkisar antara 59,80% -  
82,27%. Nilai rerata rendemen tertinggi diperoleh pada interaksi 
antara proporsi pulp pelepah daun nipah 25% dan pulp kertas 
koran bekas 75%, menggunakan perekat PVAc 7,5% dengan 
nilai rerata rendemen sebesar 82,27%. Sedangkan nilai rerata 
rendemen terendah diperoleh pada interaksi antara proporsi 
pulp pelepah daun nipah 75% dan pulp kertas koran bekas 
25%, menggunakan perekat PVAc 5% dengan nilai rerata 
rendemen sebesar 59,80%. 
     Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT (Lampiran 10d) terdapat 
beberapa perlakuan yang menghasilkan nilai tidak berbeda 
nyata yaitu proporsi pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas 
koran bekas (75% : 25%) dengan konsentrasi perekat PVAc 5% 
dan 7,5%. Selain itu terdapat perlakuan yang menghasilkan nilai 
tidak berbeda nyata yaitu proporsi pulp pelepah daun nipah dan 
pulp kertas koran bekas (50% : 50%) dan (25% : 75%) dengan 
konsentrasi perekat PVAc 7,5%, 5% dan 7,5%. Nilai rendemen 
dapat digunakan sebagai kriteria keberhasilan proses produksi, 
sebagai dasar perhitungan biaya produksi dan untuk 
mengetahui limbah yang dihasilkan dalam suatu proses 
produksi (Dephutbun, 1999).  
     Pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
PVAc juga memberi pengaruh terhadap tingkat penurunan nilai 
rerata rendemen. Grafik penurunan nilai rerata rendemen akibat 



pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
 Gambar 4.1. Grafik penurunan nilai rerata rendemen akibat pengaruh 
            proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc  

     Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi 
proporsi pulp pelepah daun nipah yang digunakan 
mengakibatkan terjadi penurunan nilai rerata rendemen, 
sebaliknya semakin tinggi proporsi pulp kertas koran bekas 
yang digunakan mengakibatkan nilai rerata rendemen kertas 
seni semakin tinggi. Proporsi bahan baku pulp pelepah daun 
nipah yang digunakan semakin tinggi mengakibatkan nilai rerata 
rendemen semakin turun. Hal ini dikarenakan kandungan kimia 
seperti selulosa pada pulp pelepah daun nipah lebih rendah dari 
pada pulp kertas koran bekas. Peningkatan atau penurunan nilai 
rerata rendemen dipengaruhi sifat kimia bahan baku serta total 
massa kertas seni (Onggo, 2004).  

4.2.2 Gramatur  
     Hasil analisis ragam dalam Lampiran 11, menunjukkan 
bahwa proporsi bahan baku berpengaruh nyata terhadap 
gramatur, akan tetapi konsentrasi perekat PVAc dan interaksi 
antara faktor proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat  
tidak berpengaruh nyata. Dari data yang diperoleh (Lampiran 
11a), gramatur kertas seni dari campuran pulp pelepah daun 
nipah dan pulp kertas koran bekas antara 123,97 – 157,12 g/m2. 
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Data pengaruh proporsi bahan baku terhadap gramatur dapat 
dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Pengaruh Proporsi Bahan Baku Terhadap Rerata Gramatur 
     Kertas Seni  

Perbandingan  
Pulp (Pelepah 
Nipah : Koran) 

(%) 

Rerata Gramatur 
(g/m2) BNT 5% Notasi 

75 : 25 124,37 
11,76 

a 
50 : 50 132,74 a 
25 : 75 150,66 b 

 Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama menyatakan 
           tidak berbeda nyata (α = 0,05). 

     Pengaruh proporsi bahan baku terhadap gramatur (Tabel 
4.6) menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada proporsi pulp 
pelepah daun nipah 25% dan pulp kertas koran bekas 75% 
dengan nilai rerata gramatur sebesar 150,66 g/m2. Pengaruh 
proporsi bahan baku pada gramatur didasarkan pada adanya 
peningkatan nilai gramatur apabila proporsi pulp kertas koran 
bekas meningkat. Serat pelepah daun nipah dengan kertas 
koran bekas memiliki karakteristik fisik yang berbeda akan 
meningkatkan nilai gramatur kertas. Gramatur meningkat seiring 
dengan meningkatnya proporsi pulp kertas koran bekas, hal ini 
dikarenakan kadar air pada pulp kertas koran bekas lebih tinggi 
dari pulp pelepah daun nipah. Menurut Casey (1980) dalam 
Iqlima (2008), gramatur kertas dipengaruhi oleh kadar air pada 
kelembaban udara relatif pada kertas.  
     Berdasarkan hasil uji lanjut  BNT (Lampiran 11d) terdapat 2 
perlakuan yang memiliki notasi sama sehingga menghasilkan 
nilai tidak berbeda nyata yaitu proporsi pulp pelepah daun nipah 
dan pulp kertas koran bekas (75% : 25%) dan proporsi pulp 
pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas (50% : 50%). 
Pada kedua perlakuan tersebut menghasilkan gramatur dengan 
jarak nilai sebesar 8,29, sehingga pada kedua perlakuan 
tersebut dianggap tidak berbeda signifikan dalam memberikan 
nilai gramatur.  
     Semakin tinggi proporsi pulp kertas koran bekas maka 
semakin tinggi nilai gramaturnya. Hal ini dapat disebabkan pulp 



kertas koran bekas mempunyai diameter serat yang lebih besar 
yaitu sebesar 20,98 휇 (Syaputra, 2011), sedangkan diameter 
serat pulp pelepah daun nipah lebih kecil yaitu sebesar 12,00 휇 
(Akpakpan, 2011). Serat yang memiliki diameter serat lebih 
besar akan lebih banyak tertahan di atas cetakan (screen) 
ketika proses penyaringan, sedangkan serat yang memiliki 
diameter serat yang lebih kecil ketika disaring di atas cetakan 
banyak yang terlewatkan dan mempengaruhi gramatur kertas 
yang semakin menurun (Sidebang, 2008).  
     Pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
PVAc juga memberi pengaruh terhadap tingkat penurunan nilai 
rerata gramatur. Grafik penurunan nilai rerata gramatur akibat 
pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Grafik penurunan nilai rerata gramatur akibat pengaruh 

proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc 

     Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi 
proporsi pulp pelepah daun nipah yang digunakan 
mengakibatkan terjadi penurunan nilai gramatur, sebaliknya 
semakin tinggi proporsi pulp kertas koran bekas yang digunakan 
mengakibatkan nilai rerata gramatur kertas seni semakin tinggi. 
Proporsi bahan baku pulp pelepah daun nipah yang digunakan 
semakin tinggi mengakibatkan nilai rerata gramatur semakin 
turun. Peningkatan atau penurunan nilai rerata gramatur 
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dipengaruhi oleh proporsi bahan baku yang digunakan. 
Gramatur merupakan massa kertas dari suatu satuan luas 
tertentu (BSN, 2010).  

4.2.3 Ketahanan Tarik 

     Ketahanan tarik merupakan ketahanan terhadap gaya tarikan 
yang dikenakan terhadap kertas. Pada hasil analisa keragaman, 
diketahui bahwa proporsi bahan baku, konsentrasi perekat 
PVAc, serta interaksi dua faktor yang digunakan (proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc) mempunyai 
pengaruh nyata terhadap ketahanan tarik pada taraf 5%. Hasil 
analisa ragam secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 12. 
Data pengaruh proporsi bahan baku terhadap ketahanan tarik 
dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Pengaruh Proporsi Bahan Baku Terhadap Rerata 
      Ketahanan Tarik Kertas Seni. 

Perbandingan  
Pulp (Pelepah 

Nipah : Koran) (%) 
Rerata Ketahanan 

Tarik (kN/m) BNT 5% Notasi 

75 : 25 1,38 
0,27 

a 
50 : 50 2,39 b 
25 : 75 4,11 c 

 Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama  
                        menyatakan tidak berbeda nyata (α = 0,05). 

     Pengaruh proporsi bahan baku terhadap ketahanan tarik 
(Tabel 4.7) menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada proporsi 
pulp pelepah daun nipah 25% dan pulp kertas koran bekas 75% 
dengan nilai rerata ketahanan tarik sebesar 4,11 kN/m. Hal ini 
dikarenakan pulp kertas koran bekas memiliki diameter serat 
yang lebih besar dan kandungan selulosa yang lebih banyak 
dari pada pulp pelepah daun nipah. Pulp kertas Koran bekas 
memiliki diameter serat dan selulosa sebesar 20,98 휇 dan 49,59 
% (Syaputra, 2011), sedangkan pulp pelepah daun nipah 
memiliki diameter serat dan selulosa sebesar 12,00 휇  dan 
34,21 % (Akpakpan, 2011).  



     Hartoyo (1989) dalam Mulyana et al, (2007) mengemukakan 
bahwa serat yang mernpunyai dinding sel tipis dan diameter 
besar rnempunyai ikatan antara serat yang besar sehingga 
ketahanan tarik dan sobek kertas yang dihasilkan tinggi. Ikatan 
antar serat dipengaruhi oleh sifat individu serat. Serat yang 
mengandung selulosa lebih tinggi akan meningkatkan kekuatan 
serat (Wenzl, 1970 dalam Hidayati et al., 2011). Ketahanan tarik 
kertas juga dipengaruhi oleh konsentrasi perekat yang 
digunakan. Data pengaruh konsentrasi perekat PVAc terhadap 
ketahanan tarik dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Pengaruh konsentrasi Perekat PVAc Terhadap Rerata 
          Ketahanan Tarik Kertas Seni. 

Konsentrasi 
Perekat PVAc (%) 

Rerata Ketahanan 
Tarik (kN/m) BNT 5% Notasi 

5 2,37 0,27 
a 

7,5 2,88 b 
  Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama menyatakan 
            tidak berbeda nyata (α = 0,05). 

     Pengaruh konsentrasi perekat PVAc terhadap ketahanan 
tarik (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa ketahanan tarik paling 
tinggi diperoleh pada saat konsentrasi perekat PVAc yang 
digunakan adalah 7,5%. Hal ini disebabkan karena penggunaan 
PVAc secara luas dapat menghasilkan kekuatan rekat yang baik 
sehingga sangat tepat untuk perekat dalam proses pembuatan 
kertas seni. Sifat kekuatan rekat yang kuat menyebabkan 
efisiensi pengikatan lebih besar sehingga PVAc dapat 
menambah kekuatan tarik kertas (Palupi, 1995). 
     Perbedaan proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
memberikan variasi nilai rerata kekuatan tarik. Data variasi nilai 
rerata kekuatan tarik akibat interaksi proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat PVAc dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 
 
 
 
 



Tabel 4.9. Interaksi Proporsi Bahan Baku dan Konsentrasi PVAc 
         Terhadap  Rerata Ketahanan Tarik Kertas Seni  

Perbandingan  
Pulp (Pelepah 
Nipah : Koran) 

(%) 

Konsentrasi 
Perekat PVAc 

(%) 

Rerata Rerata 
Ketahanan Tarik 

(kN/m) 
Notasi 

75 : 25 5 1,34 a 
75 : 25 7,5 1,42 a 
50 : 50 7,5 2,30 b 
50 : 50 5 2,47 b 
25 : 75 5 3,28 c 
25 : 75 7,5 4,93 d 

  Keterangan : Rerata dengan notasi yang sama menunjukkan tidak  
                        berbeda nyata (α = 0,05) 

     Pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa interaksi antara 
proporsi dan konsentrasi perekat berpengaruh nyata terhadap 
rerata ketahanan tarik kertas seni. Nilai rerata ketahanan tarik 
tertinggi diperoleh pada proporsi pulp pelepah daun nipah 25% 
dan pulp koran bekas 75%, menggunakan perekat PVAc 7,5% 
dengan nilai rerata ketahanan tarik sebesar 4,93 kN/m, 
sedangkan nilai ketahanan tarik terendah diperoleh pada 
proporsi pulp pelepah daun nipah 75% dan pulp koran bekas 
25%, menggunakan perekat PVAc 5% dengan nilai rerata 
ketahanan tarik sebesar 1,34 kN/m. 
     Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT (Lampiran 12d) terdapat 
beberapa perlakuan yang menghasilkan nilai tidak berbeda 
nyata yaitu proporsi pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas 
koran bekas (75% : 25%) dengan konsentrasi perekat PVAc 5% 
dan 7,5%, serta proporsi pulp pelepah daun nipah dan pulp 
kertas koran bekas (50% : 50%) dengan konsentrasi perekat 
PVAc 5% dan 7,5%,  Hal ini berarti, penggunaan proporsi bahan 
baku pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas 
(75% : 25%) dan (50% : 50%) yang dikombinasikan dengan 
konsentrasi perekat PVAc sebanyak 5% dan 7% tidak 
menghasilkan ketahanan tarik yang berbeda nyata. Menurut 
Smook (1994), ketahanan tarik diperlukan untuk menilai 
kekuatan kertas ketika direntangkan dan dikenai gaya pada 
masing-masing sisinya.  



     Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi penurunan pada 
rerata ketahanan tarik yang diperoleh. Pengaruh proporsi bahan 
baku dan konsentrasi perekat PVAc memberi pengaruh 
terhadap tingkat penurunan nilai rerata ketahanan tarik. Grafik 
penurunan nilai rerata ketahanan tarik akibat pengaruh proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 

 
 Gambar 4.3. Grafik penurunan nilai rerata ketahanan tarik akibat 

pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
PVAc 

     Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi 
proporsi pulp pelepah daun nipah yang digunakan 
mengakibatkan terjadi penurunan nilai rerata ketahanan tarik,  
sebaliknya semakin tinggi proporsi pulp kertas koran bekas 
yang digunakan mengakibatkan nilai rerata ketahanan tarik 
kertas seni semakin tinggi. Proporsi bahan baku pulp pelepah 
daun nipah yang digunakan semakin tinggi mengakibatkan nilai 
rerata ketahanan tarik semakin turun. Peningkatan atau 
penurunan nilai rerata ketahanan tarik dipengaruhi oleh proporsi 
bahan baku serta konsentrasi perekat PVAc yang digunakan. 
Ketahanan tarik meningkat dengan meningkatnya gramatur 
(Elyani dan Dina, 2006). 
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4.2.4 Ketahanan Sobek  

     Ketahanan sobek adalah gaya yang diperlukan untuk 
menyobek selembar kertas yang dinyatakan dalam mili Newton 
(mN). Pada hasil analisa keragaman, diketahui bahwa proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc mempunyai 
pengaruh nyata terhadap ketahanan sobek pada taraf 5%, 
sedangkan interaksi dua faktor yang digunakan (proporsi bahan 
baku dan konsentrasi perekat PVAc) tidak memberikan 
pengaruh nyata terhadap ketahanan sobek. Hasil analisa ragam 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 13. Data pengaruh 
proporsi bahan baku terhadap ketahanan sobek dapat dilihat 
pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Pengaruh Proporsi Bahan Baku Terhadap Rerata 
            Ketahanan Sobek Kertas Seni. 

Perbandingan  
Pulp (Pelepah 

Nipah : Koran) (%) 
Rerata Ketahanan 

Sobek (mN) BNT 5% Notasi 

75 : 25 335 
232,76 

a 
50 : 50 729 b 
25 : 75 921 b 

Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama menyatakan 
          tidak berbeda nyata (α = 0,05). 

     Pengaruh proporsi bahan baku terhadap ketahanan sobek 
(Tabel 4.10) menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada proporsi 
pulp pelepah daun nipah    25% dan pulp kertas koran bekas 
75% dengan nilai rerata ketahanan sobek sebesar 921 mN. 
Seperti pada ketahanan tarik kertas, ketahanan sobek kertas 
meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi pulp kertas 
koran bekas. Hal ini dikarenakan pulp kertas koran bekas 
memiliki diameter serat dan tebal dinding serat yang lebih besar 
serta kandungan selulosa yang lebih banyak dari pada pulp 
pelepah daun nipah. Pulp kertas Koran bekas memiliki diameter 
serat dan selulosa sebesar 20,98 휇 dan 49,59 % (Syaputra,  
2011), sedangkan pulp pelepah daun nipah memiliki diameter 
serat dan selulosa sebesar 12,00 휇  dan 34,21 % (Akpakpan, 
2011). Ketahanan sobek dipengaruhi oleh keterpaduan masing-



masing serat dibandingkan dengan besarnya ikatan antar serat. 
Bahan yang mengandung selulosa yang lebih banyak akan 
menghasilkan lembaran pulp yang mempunyai ketahanan sobek 
yang lebih tinggi (Haygreen, 1989 dalam Mulyana et al., 2007).  
     Hartoyo (1989) dalam Mulyana et al, (2007) mengemukakan 
bahwa serat yang mernpunyai dinding sel tipis dan diameter 
besar rnempunyai ikatan antara serat yang besar sehingga 
ketahanan tarik dan ketahanan sobek kertas yang dihasilkan 
tinggi. Sebaliknya serat yang mempunyai diameter kecil, 
cenderung akan mempertahankan bentuknya selama 
pembentukan lembaran yang tebal dan bentuk seperti pipa yang 
masih terlihat pada lembaran kertas. Karena kurangnya luas 
kontak antar serat (fibercontact) maka kertas yang dihasilkan 
relatif mempunyai ketahanan tarik dan sobek yang rendah.  
     Berdasarkan hasil uji BNT (Lampiran 13d) terdapat 2 
perlakuan yang memiliki notasi sama sehingga menghasilkan 
nilai tidak berbeda nyata yaitu proporsi pulp pelepah daun nipah 
dan pulp kertas koran bekas (50% : 50%) dan proporsi pulp 
pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas (25% : 75%). 
Pada kedua perlakuan tersebut menghasilkan ketahanan sobek 
dengan jarak nilai sebesar 192, sehingga pada kedua perlakuan 
tersebut dianggap tidak berbeda signifikan dalam memberikan 
nilai ketahanan sobek. Data pengaruh konsentrasi perekat 
PVAc terhadap ketahanan sobek dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Pengaruh Konsentrasi Perekat PVAc Terhadap Rerata   
         Ketahanan Sobek Kertas Seni. 

Konsentrasi 
Perekat PVAc (%) 

Rerata Ketahanan 
Sobek (mN) BNT 5% Notasi 

5 586,67 232,76 a 
7,5 736,33 a 

Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama menyatakan  
          tidak berbeda nyata (α = 0,05). 

     Tabel 4.11 menunjukkan bahwa, akibat adanya pengaruh 
konsentrasi PVAc nilai ketahanan sobek yang dihasilkan untuk 
setiap levelnya tidak berbeda nyata, diketahui dari notasi yang 
dimiliki kedua perlakuan tersebut sama (Lampiran 13e). 
Pengaruh konsentrasi perekat PVAc terhadap ketahanan sobek 



menunjukkan bahwa ketahanan sobek paling tinggi diperoleh 
pada saat konsentrasi perekat PVAc yang digunakan adalah 
7,5%. Hal ini disebabkan karena penggunaan PVAc secara luas 
dapat menghasilkan kekuatan rekat yang baik sehingga sangat 
tepat untuk perekat dalam pembuatan lembaran kertas seni. 
Sifat kekuatan tarik yang kuat menyebabkan tingkat pengikatan 
lebih besar sehingga PVAc dapat menambah ketahanan tarik 
dan sobek pada kertas (Palupi, 1995). Ikatan yang dihasilkan 
PVAc sangat kuat dan tidak mudah rusak oleh pelarut organik 
karena itu konsentrasi pemakaian PVAc yang diperlukan relatif 
sedikit jika dibandingkan jenis binder lain (Stephenson, 1990 
dalam Palupi, 1995). 
     Pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi perekat 
PVAc juga memberi pengaruh terhadap tingkat penurunan nilai 
rerata ketahanan sobek. Grafik penurunan nilai rerata 
ketahanan sobek akibat pengaruh proporsi bahan baku dan 
konsentrasi perekat PVAc dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
 Gambar 4.4. Grafik penurunan nilai rerata ketahanan sobek akibat 
          pengaruh proporsi bahan baku dan konsentrasi PVAc 

     Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin tinggi 
proporsi pulp pelepah daun nipah yang digunakan 
mengakibatkan terjadi penurunan nilai rerata ketahanan sobek, 
sebaliknya semakin tinggi proporsi pulp kertas koran bekas 
yang digunakan mengakibatkan nilai rerata ketahanan sobek 
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kertas seni semakin tinggi. Proporsi bahan baku pulp pelepah 
daun nipah yang digunakan semakin tinggi mengakibatkan nilai 
rerata ketahanan sobek semakin turun. Peningkatan nilai rerata 
ketahanan sobek dipengaruhi oleh proporsi bahan baku serta 
konsentrasi perekat PVAc yang digunakan. Semakin banyaknya 
kandungan pulp dari kertas bekas umumnya meningkatkan 
kualitas dari kertas yang dihasilkan, akan tetapi mengurangi nilai 
keindahannya yang dikarenakan kurangnya tekstur alami dari 
serat alami (Jahja dan Nove, 2009). 

4.3  Alternatif  Perlakuan Terbaik 
4.3.1 Pembobotan Kriteria 
     Hasil pembobotan kriteria menunjukkan tingkat kepentingan 
masing-masing kriteria (atribut) yang dimiliki kertas seni 
tersebut. Dalam Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa kenampakan 
serat memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi dari panelis 
ketika menilai sebuah produk kertas seni yaitu dengan nilai 
bobot 0,368.  

Tabel 4.12. Hasil Pembobotan Kriteria Kertas Seni 

Panelis 
Kriteria 

Total 
Warna  Tekstur Permukaan Kenampakan 

Serat 
1 4 5 3 12 
2 4 3 5 12 
3 4 4 4 12 
4 3 3 4 10 
5 2 4 5 11 

Total 17 19 21 57 
Bobot 0,298 0,333 0,368 1 

  

     Uji sensoris terhadap kertas seni dilakukan oleh panelis ahli. 
Panelis ahli adalah individu yang berpengalaman dalam 
perdagangan kertas seni, sehingga diharapkan mengetahui 
kualitas kertas seni yang digunakan. Biodata panelis uji sensoris 
kertas seni dapat dilihat pada Lampiran 14. Pada umumnya 



panelis akan memilih kenampakan serat sebagai kriteria produk 
yang paling penting dibandingkan tekstur permukaan dan 
warna, hal ini disebabkan karena kenampakan serat merupakan 
syarat utama karakteristik kertas seni. Kemudian kriteria kertas 
seni selanjutnya adalah tekstur permukaan dan warna. Hasil 
dari pembobotan ini, selanjutnya digunakan sebagai parameter 
untuk menghitung hasil uji sensoris sehingga dapat ditentukan 
produk yang dipilih. 
     Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kertas seni 
untuk dijadikan produk cinderamata dan barang kerajinan lain 
yaitu (Sukmani, 2000): 

1. Jenis  bahan dasar  atau material kertas seni. 
2. Cara pembuatan kertas seni (manual, mekanis, atau semi 

mekanis) 
3. Kesesuaian tampilan dengan rencana produk yang akan 

dibuat, seperti tekstur permukaan, motif serat dan warna. 
4. Kekuatan kertas, sifat lentur, dan mudah sobek. 
5. Ukuran kertas (panjang, lebar, tebal, tipis, gramatur, dan 

lain-lain) 

4.3.2 Pemilihan Alternatif Perlakuan Terbaik  

     Penentuan alternatif perlakuan terbaik antara kombinasi 
proporsi pulp (pelepah daun nipah : kertas koran bekas) dan 
konsentrasi perekat PVAc pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode indeks efektivitas (Lampiran 15).  Metode 
ini dilakukan pada parameter uji sensoris (warna, tekstur 
permukaan, dan kenampakan serat). Penilaian perlakuan 
terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Alternatif Perlakuan Terbaik 

No. 
Perbandingan  
Pulp (Pelepah 

Nipah : Koran) (%) 

Konsentrasi 
Perekat PVAc 

(%) 
Nilai 

Produk Urutan  

1 25 : 75 5 0,082 5 
2 50 : 50 5 0,078 6 
3 75 : 25 5 0,117 4 
4 25 : 75 7,5 0,560 2 
5 50 : 50 7,5 1 1 
6 75 : 25 7,5 0,121 3 



    Pemilihan alternatif perlakuan terbaik dipilih berdasarkan nilai 
produk yang diperoleh dari hasil perhitungan indeks efektivitas. 
Semakin tinggi nilai produk, menunjukkan semakin banyak pula 
nilai dari alternatif tersebut. Alternatif yang dapat dipilih adalah 
alternatif yang mempunyai nilai produk yang lebih tinggi 
dibanding yang lain. Nilai produk kertas seni berkisar antara 
0,078 – 1. 
     Hasil perhitungan alternatif terbaik pada Lampiran 15 
diperoleh nilai produk tertinggi pada kertas seni dengan proporsi 
pulp pelepah daun nipah (50%) dan pulp kertas koran bekas 
(50%) perekat PVAc 7,5% dengan nilai produk adalah 1. Berarti 
bahwa alternatif ini yang paling disukai oleh panelis. Alternatif ini 
mempunyai warna, tekstur permukaan dan kenampakan serat 
lebih bagus dibandingkan dengan yang lain sehingga dianggap 
paling penting oleh panelis. Pada umumnya, alternatif yang 
terpilih tersebut mempunyai karakteristik yang lebih baik 
dibanding lainnya. Yang ditunjukkan juga oleh nilai masing-
masing parameternya. Gambar produk kertas seni dari 
campuran pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas 
dapat dilihat pada Lampiran 16. 

4.4 Neraca Massa 

     Neraca massa merupakan suatu sistem proses dalam 
industri yang merupakan perhitungan kuantitatif dari semua 
bahan-bahan yang masuk, yang keluar, yang terakumulasi 
(tersimpan) dan yang terbuang dalam sistem itu. Perhitungan 
neraca massa digunakan untuk mencari variable proses yang 
belum diketahui, berdasarkan data variabel proses yang telah 
ditentukan/diketahui (Wardana, 2008). 
     Neraca massa pembuatan kertas seni dari campuran pulp 
pelepah daun nipah dan pulp kertas koran bekas merupakan 
neraca massa hasil perlakuan terbaik berdasarkan uji sensoris 
yaitu perlakuan campuran pulp pelepah daun nipah 50% dan 
pulp kertas koran bekas 50%, serta konsentrasi perekat PVAc 
7,5% dengan rendemen sebesar 69%. Pada perhitungan neraca 
masa digunakan kapasitas bahan sebesar 5 g setiap prosesnya. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bahan baku keseluruhan 
yang digunakan 5 g dan menghasilkan kertas seni seberat   



3,45 g. Perhitungan neraca massa dapat dilihat pada Lampiran 
17.  
     Penggunaan air pada tiap-tiap proses pembuatan kertas 
hanya sebagai bahan pembantu dan diharapkan pada akhirnya 
air yang terkandung dalam kertas menjadi sekitar 5% 
(Pontremoli, 2000). Air yang digunakan dalam proses 
pencetakan sebanyak 5 L dapat digunakan berulang-ulang agar 
dapat menghemat penggunaan air. Dalam perhitungan neraca 
massa pembuatan kertas seni dari campuran pulp pelepah daun 
nipah dan pulp kertas koran bekas diketahui kehilangan bahan 
(pulp, perekat dan air) paling banyak terjadi pada proses 
pengepressan. Neraca massa digunakan untuk mengetahui 
bagian tahapan proses yang menyebabkan kehilangan bahan 
yang besar dan dapat digunakan untuk meminimalkan 
penggunaan bahan penolong pada tiap-tiap proses (Dahlan, 
2001).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

     Hasil uji sensoris kertas seni dengan perlakuan proporsi 
bahan baku dan konsentrasi perekat PVAc berpengaruh nyata 
terhadap warna, tekstur permukaan, dan kenampakan serat, 
sedangkan pada uji fisik kertas seni berpengaruh nyata 
terhadap rendemen, dan ketahanan tarik, serta tidak berbeda 
nyata antar perlakuan terhadap gramatur dan ketahanan sobek.  
     Perlakuan terbaik penelitian pada uji sensoris adalah kertas 
seni dengan proporsi bahan baku pulp pelepah daun nipah 
(50%) dan pulp kertas koran bekas (50%) serta konsentrasi 
perekat PVAc 7,5 %. Karakteristik fisik kertas seni yang 
dihasilkan  memiliki nilai  rendemen sebesar 73,84 %, gramatur 
sebesar 131,26 (g/m2), ketahanan tarik sebesar 2,30 (kN/m), 
dan ketahanan sobek sebesar 879 (mN). 
       
 
5.2 Saran 

     Diperlukan penelitian lanjutan pada skala ganda untuk 
mengetahui gambaran kualitas produk, dan kebutuhan utilitas 
(listrik, energi dan air) untuk proses produksi kertas seni. 
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Lampiran 1. Lembar Penilaian Atribut Produk 
 

LEMBAR PENILAIAN ATRIBUT PRODUK 
 

Nama Panelis       : 
Umur / Pekerjaan  : 
Tanggal      : 
Nama Produk    : Kertas Seni Berbahan Baku Pulp Pelepah   

      Daun Nipah dan Pulp Kertas  Koran Bekas 
 
     Berdasarkan uji kesukaan yang telah Saudara lakukan, kami 
meminta Saudara untuk memberikan penilaian terhadap atribut produk 
kertas seni. Di bawah ini Saudara diminta untuk membandingkan 
tingkat kepentingan atribut produk kertas seni. Perbandingan 
dimaksudkan untuk mengetahui kriteria mana yang anda prioritaskan 
atau lebih anda pentingkan pada saat membeli dan menggunakan 
produk kertas seni. Atribut yang akan dinilai adalah warna, tekstur 
permukaan, dan kenampakan serat. 
Cara pengisian tabel : 

Beri angka antara 1-5 mulai dari urutan yang tidak penting sekali. 
Keterangan lebih jelas mengenai skala kepentingan dapat dibaca di 
bawah ini. 
Skala kepentingan : 
1 = Tidak penting sekali 
2 = Agak penting 
3 = Netral 
4 = Penting 
5 = Penting sekali 
 

No Atribut Produk Urutan Tingkat Kepentingan 
1 Warna  
2 Tekstur Permukaan  
3 Kenampakan Serat  

 
Pernyataan dari Saudara akan sangat membantu kami, Terima Kasih. 
Komentar/saran:………………………………………………………………

……………………………………………………………
………………………. 

 
 
 



Lampiran 2. Lembar Kuesioner Uji Sensoris Produk 
 

LEMBAR KUESIONER UJI SENSORIS PRODUK 
Hedonic Scale Scoring 

(Uji kesukaan) 
 
Nama Panelis : 
Umur / Pekerjaan  : 
Tanggal   : 
Nama Produk    : Kertas Seni Berbahan Baku Pulp Pelepah Daun 

     Nipah  dan Pulp Kertas Koran Bekas  
 

Di hadapan Saudara ada beberapa sampel kertas seni dengan 
kode yang berbeda-beda. Kriteria dari sampel tersebut meliputi warna, 
tekstur permukaan dan kenampakan serat. Tulislah seberapa jauh 
Saudara menyukai produk tersebut berdasarkan skala angka yang 
sesuai dengan penilaian Saudara. Atas perhatian Saudara, kami 
mengucapkan Terima kasih. 
Cara pengisian tabel : 

Beri angka antara 1-5 mulai dari urutan yang sangat tidak 
bagus. Keterangan lebih jelas mengenai skala penilaian dapat dibaca 
di bawah ini. 
Skala penilaian : 
1 = sangat tidak bagus 
2 = tidak bagus 
3 = cukup 
4 = bagus 
5 = sangat bagus 
 

No Kode 
Skor  

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

1 646    
2 869    
3 970    
4 747    
5 881    
6 597    
7 462    
8 795    

 
 



 
Lampiran 3. Prosedur Analisa Uji Fisik Kertas 
 
1. Uji  Ketahanan Tarik (SII 0436-81) 
     Alat pengukuran ketahanan 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 :  

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. Kertas yang akan diukur dipotong 10  x 1 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 kertas, skala yang terbaca pada 
bagian penarik tepat saat kertas terputus akibat tarikan 
yang menunjukkan nilai ketahanan tarik kertas. 

 
2. Uji Ketahanan Sobek 
     Pengukuran ketahanan sobek menggunakan alat Tensile 
Tester. Langkah-langkah uji ketebalan sobek kertas adalah 
sebagai berikut : 

1) Kertas yang akan diuji terlebih dahulu dipotong dengan 
ukuran   15 cm ×  6 cm. 

2) Kertas dipasang pada celah, pada kondisi vertikal 
searah dengan lembar contoh uji lalu celah dirapatkan 
dengan memutar sekrup penjepit agar lembaran kertas 
tidak bergerak akibat perlakuan mekanis. 

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

4) Selanjutnya alat bagian penarik mulai bergerak 
menyobek kertas, dan nilai ketahanan sobek dapat 



dibaca pada skala yang ditunjukkan oleh jarum 
penunjuk alat penguji. 

 
3. Gramatur (SII 0438-81) 
     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 :  
 

Gramatur (g/m2) =    ( )
  ( )

  
 
4. Rendemen (Saenah, 2002) 
     Rendemen dihitung berdasarkan % berat produk yang 
dihasilkan terhadap semua bahan yang digunakan. Perhitungan 
rendemen dapat menggunakan rumus sebagai berikut :  

Rendemen (%) =  
 

 × 100% 

Dimana : Berat output = berat kertas  
  Berat input   = berat bahan baku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Indeks Efektivitas 
 
Prosedur perhitungan ini, digunakan berdasarkan hasil 

dari uji sensoris dan pengisian atribut produk. Dalam penelitian 
ini, akan diambil 3 perlakuan terbaik yang didasarkan hasil 
perhitungan indeks efektifvitas  (De Garmo, 1987). Adapun 
prosedur perhitungan indeks efektivitas, sebagai berikut : 

a) Memberikan bobot nilai pada masing-masing variabel 
dengan angka relatif  0-1. Bobot nilai yang diberikan 
tergantung dari kepentingan masing-masing variabel 
yang hasilnya diperoleh dari perlakuan. 

b) Mencari bobot normal dari masing-masing parameter, 
yaitu bobot parameter dibagi bobot total. 
Bobot =    

   
 

c) Menghitung nilai efektivitas dengan rumus  : 
NE =   

 
 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin 
baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 
tertinggi sebagai nilai terbaik, demikian juga sebaliknya. 

d) Menghitung nilai produk (NP) yang diperoleh dari hasil 
perkalian bobot normal dengan nilai efektivitas (NE). 
NP = NE × Bobot 

e) Menjumlahkan nilai hasil dari semua parameter 
perlakuan yang memiliki  nilai hasil tertinggi adalah 
perlakuan terbaik pada kelompok parameter. 

f) Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP 
tertinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Data Uji Sensoris Panelis Kertas Seni 
 
Panelis 1  

Kode 
Produk 

Skor 

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

P1L1 3 3 4 
P2L1 4 4 3 
P3L1 4 4 3 
P1L2 5 4 5 
P2L2 5 5 5 
P3L2 3 4 4 

 
Panelis 2  

Kode 
Produk 

Skor 

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

P1L1 4 3 3 
P2L1 3 4 4 
P3L1 3 4 4 
P1L2 4 5 4 
P2L2 5 5 5 
P3L2 4 4 3 

 
Panelis 3  

Kode 
Produk 

Skor 

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

P1L1 4 4 3 
P2L1 3 3 4 
P3L1 5 4 2 
P1L2 5 4 3 
P2L2 5 5 5 
P3L2 5 4 3 

 
 
 
 



Panelis 4  

Kode 
Produk 

Skor 

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

P1L1 3 3 4 
P2L1 4 3 3 
P3L1 4 2 3 
P1L2 4 4 5 
P2L2 5 5 5 
P3L2 3 2 4 

 
Panelis 5  

Kode 
Produk 

Skor 

Warna Tekstur 
permukaan 

Kenampakan 
serat 

P1L1 3 3 4 
P2L1 4 3 3 
P3L1 4 4 4 
P1L2 5 4 4 
P2L2 5 5 5 
P3L2 2 3 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Panelis P1L1 P2L1 P3L1 P1L2 P2L2 P3L2 
Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R 

1 3 1,5 4 3,5 4 3,5 5 5,5 5 5,5 3 1,5 
2 4 4 3 1,5 3 1,5 4 4 5 6 4 4 
3 4 2 3 1 5 4,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5 
4 3 1,5 4 4 4 4 4 4 5 6 3 1,5 
5 3 2 4 3,5 4 3,5 5 5,5 5 5,5 2 1 
Σ 17 11 18 13,5 20 17 23 23,5 25 27,5 17 12,5 

Rerata 
Skor 3,4  3,6  4  4,6  5  3,4  

R²   121   182,25   289   552,25   756,25   156,25 
    ΣR² 2057 
 
X R =  

 ( )
 ∑ R −  3n (k + 1) 

X R =  
12

5.6(7)  x 2057 −  3.5 (7) = ퟏퟐ,ퟓퟒퟑ 

X2R (hitung) = 12,543 
X2t (tabel) = 11,07 
 
 

k  =  banyaknya perlakuan = 6 
n  =  jumlah panelis   = 5 

Lam
piran 6. Tabel D

ata dan A
nalisa Sensoris W

arna 
  

          K
ertas Seni 

 



 
 

Panelis 
P1L1 P2L1 P3L1 P1L2 P2L2 P3L2 

Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R 
1 3 1 4 3,5 4 3,5 4 3,5 5 6 4 3,5 
2 3 1 4 3 4 3 5 5,5 5 5,5 4 3 
3 4 3,5 3 1 4 3,5 4 3,5 5 6 4 3,5 
4 3 3,5 3 3,5 2 1,5 4 5 5 6 2 1,5 
5 3 2 3 2 4 4,5 4 4,5 5 6 3 2 
Σ 16 11 17 13 18 16 21 22 25 29,5 17 13,5 

Rerata   
Skor 3,2  3,4  3,6  4,2  5  3,4  
R²   121   169   256   484   870,25   182,25 

     ΣR² 2082,5 
 
X R =  

 ( )
 ∑ R −  3n (k + 1)  

X R =  
12

5.6(7)  x 2082,5 −  3.5 (7) = ퟏퟒ,ퟎퟎퟎ 

X2R (hitung) = 14,000 ; X2t (tabel) = 11,07 
 

k  =  banyaknya perlakuan = 6 
n  =  jumlah panelis   = 5 

Lam
piran 7. Tabel D

ata dan A
nalisa Sensoris Tekstur 

  
          Perm

ukaan K
ertas Seni 



 

Panelis P1L1 P2L1 P3L1 P1L2 P2L2 P3L2 
Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R Skor R 

1 4 3,5 3 1,5 3 1,5 5 5,5 5 5,5 4 3,5 
2 3 1,5 4 4 4 4 4 4 5 6 3 1,5 
3 3 3 4 5 2 1 3 3 5 6 3 3 
4 4 3,5 3 1,5 3 1,5 5 5,5 5 5,5 4 3,5 
5 4 4 3 1,5 4 4 4 4 5 6 3 1,5 
Σ 18 15,5 17 13,5 16 12 21 22 25 29 17 13 

Rerata 
Skor 3,6   3,4   3,2   4,2   5   3,4   

R²   240,25   182,25   144   484   841   169 
         ΣR² 2060,5 

 
X R =  

 ( )
 ∑ R −  3n (k + 1)  

X R =  
12

5.6(7)  x 2060,5 −  3.5 (7) = ퟏퟐ,ퟕퟒퟑ 

X2R (hitung) = 12,743 
X2t (tabel) = 11,07 
 
 

k  =  banyaknya perlakuan = 6 
n  =  jumlah panelis   = 5 

Lam
piran 8. Tabel D

ata dan A
nalisa Sensoris K

enam
pakan  

 
         Serat  K

ertas Seni 
 



Hasil uji Friedman dibandingkan dengan X2t (tabel) α = 5 %; db=(k-1) 

Uji Friedman Hasil Kesimpulan 

Warna  X2R = 12,543 ; X2t = 11,07  
( X2 hitung > X2 tabel ) Ada beda nyata antar perlakuan 

Tekstur Permukaan X2R = 14,000 ; X2t = 11,07  
( X2 hitung > X2 tabel ) Ada beda nyata antar perlakuan 

Kenampakan Serat X2R = 12,743 ; X2t = 11,07  
( X2 hitung > X2 tabel ) Ada beda nyata antar perlakuan 

 
a. Uji Lanjutan dari Hasil Uji Friedman Terhadap Warna 

푡 =  
푡훼
2

 ;푑푏 = (푘 − 1)(푛 − 1)
푛푘(푘 + 1)

6
 

Untuk α = 0,05  db = (6-1)(5-1) = 2,086 

|Rj− Rj′| ≥  Z x 
nk(k + 1)

6
  

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x 
5 x 6 x 7

6
  

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x √35  
 ≥  |12,34 | 

Lam
piran 9. U

ji Lanjut Friedm
an  

 



 
Tabel Notasi pada Hasil Uji Friedman Terhadap Warna (karena ada beda nyata) 

Perlakuan Ri 
P1L1 P3L2 P2L1 P3L1 P1L2 P2L2 

11 12,5 13,5 17 23,5 27,5 
P1L1 11   1,5 2,5 6 12,5 16,5 
P3L2 12,5  1 4,5 11 15 
P2L1 13,5   3,5 10 14 
P3L1 17    6,5 10,5 
P1L2 23,5     4 
P2L2 27,5             

tH α = 5 % 12,34 a a a a b b 
 

 
b. Uji Lanjutan dari Hasil Uji Friedman Terhadap Tekstur Permukaan 

푡 =  
푡훼
2

 ;푑푏 = (푘 − 1)(푛 − 1)
푛푘(푘 + 1)

6
 

Untuk α = 0,05  db = (6-1)(5-1) = 2,086 

|Rj− Rj′| ≥  Z x 
nk(k + 1)

6
  

Lam
piran 9. Lanjutan 

 



 

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x       

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x √35  
|Rj− Rj′| ≥  |12,34| 

 
Tabel Notasi pada Hasil Uji Friedman Terhadap Tekstur Permukaan 
 (karena ada beda nyata) 

Perlakuan Ri 
P1L1 P2L1 P3L2 P3L1 P1L2 P2L2 

11 13 13,5 16 22 29,5 
P1L1 11   2 2,5 5 11 18,5 
P2L1 13 0,5 3 9 16,5 
P3L2 13,5 2,5 8,5 16 
P3L1 16 6 13,5 
P1L2 22 7,5 
P2L2 29,5             

tH α = 5 % 12,34 a a a a a b 
 
c. Uji Lanjutan dari Hasil Uji Friedman Terhadap Kenampakan Serat 

푡 =  
푡훼
2

 ;푑푏 = (푘 − 1)(푛 − 1)
푛푘(푘 + 1)

6
 

Lam
piran 9. Lanjutan 

 



Untuk α = 0,05  db = (6-1)(5-1) = 2,086 

|Rj− Rj′| ≥  Z x ( )  

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x 
5 x 6 x 7

6
  

|Rj− Rj′| ≥  2,086 x √35  
|Rj− Rj′| ≥  |12,34| 
 
Tabel Notasi pada Hasil Uji Friedman Terhadap Kenampakan Serat  
(karena ada beda nyata) 

Perlakuan Ri P3L1 P3L2 P2L1 P1L1 P1L2 P2L2 
12 13 13,5 15,5 22 29 

P3L1 12   1 1,5 3,5 10 17 
P3L2 13 0,5 2,5 9 16 
P2L1 13,5 2 8,5 15,5 
P1L1 15,5 6,5 13,5 
P1L2 22 7 
P2L2 29   

tH α = 5 % 12,34 a a a a a b 

Lam
piran 9. Lanjutan 

 



 

Lampiran 10. Analisa Ragam Terhadap Rendemen 

a. Tabel  Data Rendemen 

Perlakuan 
Ulangan 

TOTAL  RERATA  
I II III 

P1L1 80,00 81,40 85,40 246,80 82,27 
P2L1 72,80 76,00 83,80 232,60 77,53 
P3L1 58,80 59,00 61,60 179,40 59,80 
P1L2 79,20 81,40 86,00 246,60 82,20 
P2L2 69,60 70,00 67,40 207,00 69,00 
P3L2 62,20 62,20 60,20 184,60 61,53 

TOTAL  422,60 430,00 444,40 1297,00   
 

b. Tabel Dua Arah  
Perlakuan P1 P2 P3 Total 

L1 246,80 232,60 179,40 658,80 
L2 246,60 207,00 184,60 638,20 

Total 493,40 439,60 364,00 1297,00 
 
c. Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL  NOTASI 0,05 
Kelompok 2 40,96 20,48 2,76 4,10 tn 
Perlakuan 5 1522,30 304,46 40,97 3,33 * 

L 1 23,58 23,58 3,17 4,96 tn 
P 2 1408,56 704,28 94,77 4,10 * 

L*P 2 90,16 45,08 6,07 4,10 * 
Galat 10 74,32 7,43    
Total 17 1637,58     Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran 10. Lanjutan 
 
d. UJI DMRT Faktor P dan L 

Rerata 59,80 61,53 69,00 77,53 82,20 82,27 JND s JNT 
59,80  tn * * * * 3,15 

1,57 

4,96 

61,53   * * * * 3,3 5,19 

69,00    * * * 3,37 5,30 

77,53     tn tn 3,43 5,40 

82,20      tn 3,46 5,45 

82,27       - - 

Notasi a a b c c c  
Perlakuan P3L1 P3L2 P2L2 P2L1 P1L2 P1L1      

Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 

e. Uji BNT Faktor P 
Rerata 60,67 73,27 82,23 KTG BNT 0,05 
60,67 - * * 

7,43 4,96 
73,27  - * 
82,23   - 
Notasi a b c 

Perlakuan P3 P2 P1   
Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 11. Analisa Ragam Terhadap Gramatur 

a. Tabel  Data Gramatur 

Perlakuan Ulangan TOTAL  RERATA  I II III 
P1L1 136,95 151,4 144,27 432,62 144,21 
P2L1 134,29 139,74 128,64 402,67 134,22 
P3L1 128,05 120,15 126,1 374,30 124,77 
P1L2 151,97 157,25 162,13 471,35 157,12 
P2L2 131,99 135,45 126,34 393,78 131,26 
P3L2 123,71 115,65 132,54 371,90 123,97 
Total 806,96 819,64 820,02 2446,62   

 
b. Tabel Dua Arah  

Perlakuan P1 P2 P3 Total 
L1 432,62 402,67 374,30 1209,59 
L2 471,35 393,78 371,90 1237,03 

Total 903,97 796,45 746,20 2446,62 
 

c. Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL  NOTASI 0,05 
Kelompok 2 18,42 9,21 0,22 4,10 tn 
Perlakuan 5 2429,52 485,90 11,62 3,33 * 

L 1 41,83 41,83 1,00 4,96 tn 
P 2 2165,39 1082,69 25,89 4,10 * 

L*P 2 222,30 111,15 2,66 4,10 tn 
Galat 10 418,14 41,81    
Total 17 2866,08     Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

d. Uji BNT Faktor P 
Rerata 124,37 132,74 150,66 KTG BNT 0,05 
124,37 - tn * 

41,81 11,76 132,74  - * 
150,66   - 
Notasi a a b 

Perlakuan P3 P2 P1   Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 



 

Lampiran 12. Analisa Ragam Terhadap Ketahanan Tarik 

 
a. Tabel  Data Ketahanan Tarik 

Perlakuan Ulangan TOTAL  RERATA  I II III 
P1L1 3,16 3,42 3,27 9,85 3,28 
P2L1 2,36 2,54 2,51 7,41 2,47 
P3L1 1,35 1,38 1,30 4,03 1,34 
P1L2 4,96 4,90 4,94 14,80 4,93 
P2L2 2,37 2,57 1,97 6,91 2,30 
P3L2 1,54 1,35 1,36 4,25 1,42 

TOTAL  15,74 16,16 15,35 47,25   
 

b. Tabel Dua Arah  
Perlakuan P1 P2 P3 Total 

L1 9,85 7,41 4,03 21,29 
L2 14,80 6,91 4,25 25,96 

Total 24,65 14,32 8,28 47,25 
 

c. Analisa  Keragaman
     

SK DB JK KT F-HIT 
F-TABEL  

NOTASI 
0,05 

Kelompok 2 0,05 0,03 1,27 4,10 tn 
Perlakuan 5 26,98 5,40 253,75 3,33 * 

L 1 1,21 1,21 57,10 4,96 * 
P 2 22,85 11,42 537,20 4,10 * 

L*P 2 2,92 1,46 68,63 4,10 * 
Galat 10 0,21 0,02    
Total 17 27,24         

Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

Lampiran 12. Lanjutan  

 
d. UJI DMRT Faktor P dan L

 

Rerata 1,34 1,42 2,30 2,47 3,28 4,93 JND s JNT 

1,34   tn * * * * 3,15 

0,08 

0,27 

1,42   * * * * 3,3 0,28 

2,30   tn * * 3,37 0,28 

2,47   * * 3,43 0,29 

3,28   * 3,46 0,29 

4,93   - - 
Notasi a a b b c d    

Perlakuan P3L1 P3L2 P2L2 P2L1 P1L1 P1L2    Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 

e. Uji BNT Faktor P 
Rerata 1,38 2,39 4,11 KTG BNT 0,05 

1,38 - * * 

0,02 0,27 2,39 - * 
4,11 - 

Notasi a b c 
Perlakuan P3 P2 P1     

 
 

f. Uji BNT Faktor L 
Rerata 2,37 2,88 KTG BNT 0,05 

2,37 - * 

0,02 0,27 2,88 - 
Notasi a b 

Perlakuan L1 L2 
Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 
 
 
 



 

Lampiran 13. Analisa Ragam Terhadap Ketahanan Sobek 

a. Tabel  Data Ketahanan Sobek 

Perlakuan 
Ulangan 

TOTAL RERATA 
I II III 

P1L1 780 990 840 2610 870 
P2L1 730 480 525 1735 578 
P3L1 180 450 305 935 312 
P1L2 1100 840 976 2916 972 
P2L2 1000 810 826 2636 879 
P3L2 280 470 325 1075 358 

TOTAL 4070 4040 3797 11907  
 

b. Tabel dua arah  
Perlakuan P1 P2 P3 Total 

L1 2610 1735 935 5280 

L2 2916 2636 1075 6627 

Total 5526 4371 2010 11907 
 

c. Analisa  Keragaman
     

SK DB JK KT F-HIT 
F-Tabel  

NOTASI 
0,05 

Kelompok 2 7471,00 3735,50 0,23 4,10 tn 

Perlakuan 5 1224761,83 244952,37 14,96 3,33 * 

L 1 100800,50 100800,50 6,16 4,96 * 

P 2 1070589,00 535294,50 32,70 4,10 * 

L*P 2 53372,33 26686,17 1,63 4,10 tn 

Galat 10 163713,67 16371,37    
Total 17 1395946,50     

Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 
 



 

Lampiran 13. Lanjutan  

d. Uji BNT Faktor P 
Rerata 335,00 728,50 921,00 KTG BNT 0,05 
335,00 - * * 

16371,37 232,76 
728,50  - tn 

921,00   - 

Notasi a b b 

Perlakuan P3 P2 P1   

e. Uji BNT Faktor L 
Rerata 586,67 736,33 KTG BNT 0,05 

586,67 - tn 

16371,37 232,76 736,33 - 

Notasi a a 
Perlakuan L1 L2 

Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 

 



 

Lampiran 14.   Biodata Panelis Uji Sensoris Kertas Seni 
 
 
Nama Panelis : Hanif 
Pekerjaan    : Pemilik Usaha Handicraft  
Usia   : 42 th 
Alamat   : Sidotopo Wetan 2D, Surabaya 
No. Telepon  : 031-70130105 
 
Nama Panelis : Djajadi 
Pekerjaan    : Pemilik Usaha Handicraft  
Usia   : 56 th 
Alamat   : Ploso Bogen 46 Surabaya 
No. Telepon  : 031-72455450 
 
Nama Panelis : Elang 
Pekerjaan    : Pemilik Usaha Handicraft  
Usia   : 47 th 
Alamat   : Menur Plumpungan 
No. Telepon  : 031-72534458 
 
Nama Panelis : Budi Isdianto 
Pekerjaan    : Pemilik Usaha Handicraft  
Usia   : 40 th 
Alamat   : Jagiran 21 Surabaya 
No. Telepon  : 031-71543776 
 
Nama Panelis : Suwarji 
Pekerjaan    : Pemilik Usaha Handicraft  
Usia   : 57 th 
Alamat   : Kapas Madya 5F / 56-58 
No. Telepon  : 031-70853162 
 

 
 

 

 



 

Lampiran 15. Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas dan   
 Pemilihan Perlakuan  Terbaik 

 
Tabel Data Tingkat Kepentingan 

Panelis 
Kriteria 

Total 
Warna Tekstur Permukaan Kenampakan 

Serat 
1 4 5 3 12 
2 4 3 5 12 
3 4 4 4 12 
4 3 3 4 10 
5 2 4 5 11 

Total 17 19 21 57 
Bobot 0,298 0,333 0,368 1 

 
Tabel Rerata Nilai Organoleptik 

Perlakuan 
Nilai Organoleptik 

Warna Tekstur Permukaan Kenampakan Serat 
P1L1 3,6 3,2 3,6 
P2L1 3,6 3,4 3,4 
P3L1 3,8 3,6 3,2 
P1L2 4,4 4,2 4,2 
P2L2 5 5 5 
P3L2 3,8 3,4 3,4 
Ntj 3,6 3,2 3,2 
Ntb 5 5 5 

 
Tabel Nilai Efektivitas Organoleptik 

Perlakuan 
Nilai Organoleptik 

Warna Tekstur Permukaan Kenampakan Serat 
P1L1 0 0 0,222 
P2L1 0 0,111 0,111 
P3L1 0,143 0,222 0 
P1L2 0,571 0,556 0,556 
P2L2 1 1 1 
P3L2 0,143 0,111 0,111 



 

 

 

 
Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Kriteria  Bobot  
P1L1 P2L1 P3L1 P1L2 P2L2 P3L2 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Warna  0,298 0 0 0 0 0,143 0,043 0,571 0,170 1 0,298 0 0,043 
Tekstur 
Permukaan 

0,333 0 0 0 0,037 0,222 0,074 1 0 1 0,333 0,111 0,037 

Kenampakan 
Serat 

0,368 0,222 0,082 0 0,041 0 0 0,556 0,205 1 0,368 0,111 0,041 

Total 1   0,082   0,078   0,117   0,560   1   0,121 

Perlakuan Terbaik = P2L2 

Lam
piran 15. Lanjutan 



 
 

P1L1  

 

P1L2 

 

P3L1  

 

P2L1  

 

P2L2 

 

P3L2 

 

Lampiran 16. Gambar Produk Kertas Seni dari Campuran 
Pulp Pelepah Daun Nipah dan Pulp Kertas 
Koran Bekas 

 
 
 
           
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

Lampiran 17. Neraca Massa Pembuatan Kertas Seni Dari 
Campuran Pulp Pelepah Daun Nipah dan 
Pulp Kertas Koran Bekas 

 
Skala Produksi : Skala Laboratorium 
Basis Produksi : 5 g/ Proses 
 

 


