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YUDA AGUNG PRAWIRA. 135100200111025. Pengaruh Waktu 
dan Konsentrasi H2O2 pada Pemutihan Pulp Serbuk Gergaji 
Sengon dengan Metode Penambahan Tekanan Autoklaf dan 
Ohmic Heating. Skripsi. Pembimbing : Dr. Ir Bambang Dwi 
Argo, DEA dan Dewi Maya Maharani, STP, M.Sc 

RINGKASAN 

 
 Serbuk gergaji kayu sengon merupakan limbah 

penggergajian yang belum termanfaatkan di Desa Capang 

Kecamatan Purwodadi, Jawa Timur. Serbuk gergaji kayu sengon 

merupakan salah satu limbah penggergajian dengan kandungan 

selulosa yang tinggi. Salah satu alternatif pemanfaatan yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengambil kandungan selulosa 

didalamnya untuk di ekstrak menjadi selulosa murni. Untuk 

mendapat selulosa dengan kemurnian yang tinggi perlu dilakukan 

degradasi lignin dan hemiselulosa. Salah satu cara adalah dengan 

melakukan delignifikasi bertahap seperti pemasakan soda dengan 

autoklaf dan pemutihan dengan ohmic heating.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 

waktu dan konsentrasi H2O2 yang digunakan pada proses 

pemutihan menggunakan ohmic heating terhadap perubahan 

kadar lignoselulosa bahan. Penelitian ini  terdiri dari dua tahap 

yaitu pemasakan soda dengan autoklaf dan pemutihan dengan 

ohmic heating. Penelitian ini menggunakan tiga variasi konsentrasi 

H2O2 yaitu 10%, 15% dan 20% dengan tiga variasi waktu tunggu 

yaitu 1 menit, 3 menit dan 5 menit. Masing-masing sampel 

dipanaskan hingga suhu 60oC dan dimulai perhitungan waktu 

tunggu. Pengujian lignoselulosa dilakukan menggunakan metode 

chesson.  

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan konsentrasi dan 

waktu tunggu memberikan pengaruh nyata terhadap nilai akhir 

selulosa dimana konsentrasi H2O2 serta lama waktu tunggu 

berbanding lurus dengan nilai selulosa yang dihasilkan. Perlakuan 

waktu tunggu memberikan pengaruh nyata terhadap nilai akhir 
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lignin dimana waktu tunggu pemanasan berbanding terbalik 

dengan kadar lignin yang dihasilkan. Perlakuan konsentrasi tidak 

memberikan pengaruh nyata pada lignin yang dihasilkan. 

Perlakuan konsentrasi dan waktu tunggu tidak memberikan 

pengaruh pada kadar hemiselulosa yang dihasilkan. Kadar 

selulosa tertinggi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 

69,52%, kadar hemiselulosa dan lignin terendah adalah 6,98% dan 

16,83% pada konsentrasi H2O2 20% dan waktu tunggu 5 menit. 

Biaya yang digunakan pada perlakuan terbaik sebesar Rp 

2069,69/jam. Biaya tersebut merupakan total biaya penggunaan 

autoklaf selama 1 jam dan ohmic heating selama 1 jam. 

 

Kata kunci: Autoklaf, Ohmic heating, Pemutihan, Serbuk Gergaji 

Sengon.   
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YUDA AGUNG PRAWIRA. 135100200111025. The influence of 
Time and H2O2 Concentration in Sawdust Sengon Bleaching 
Process with Addition Autoclave Pressure and Ohmic Heating 
Method. Thesis. Supervisor I : Dr. Ir Bambang Dwi Argo, DEA. 
Supervisor II: Dewi Maya Maharani, STP, M.Sc 

SUMMARY 
 

Sawdust of sengon is waste sawmills that still have not 
been utilized in the village of Capang Purwodadi Sub-district, East 
Java. Sawdust of sengon is one of the waste sawmills that has 
high cellulose content. One of the alternative utilization that can be 
done is by taking cellulose content in it to extract into pure 
cellulose. To get cellulose with high purity it is necessary to 
degrades lignin and hemiselulose. One way is to perform a gradual 
delignification such as cooking soda with autoclaved and bleaching 
with ohmic heating.  

This research aims to determine the influence of time 

variations and H2O2 concentrations used in bleaching process 

using ohmic heating against the changes of lignocellulose level. 

This research consists of two phases, cooking soda with 

autoclaved and bleaching with ohmic heating. This research uses 

three variations of H2O2 concentration which are 10%, 15% and 

20% with three variations of time which are 1 minute, 3 minutes 

and 5 minutes . Each sample is heated to 60oC and starts 

calculation of the waiting time. Lignocellulose tested using 

Chesson method.  

 The results showed the treatment of concentration and 

waiting time gives a noticeable effect on the final value of cellulose, 

the concentration of H2O2 and waiting time is proportional with the 

result of cellulose level. The treatment of waiting time gives a 

noticeable effect on the final value of lignin, the time of process is 

inversely to the result of lignin rate. The treatment of concentration 

did not give effect on lignin level. The treatment of concentration 

and waiting time did not give effect on hemicellulose level. The 
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highest cellulose levels produced in this study were 69.52%, the 

lowest hemicellulose and lignin levels were 6.98% and 16.83%, 

that is using 20% of H2O2 concentration and 5 minute of waiting 

time. The cost used at the best treatment is Rp 2069,69/hour. It is 

the total cost of autoclaved use for 1 hour and ohmic heating use 

for 1 hour   

Key Words: Autoclave, Ohmic heating, bleaching, Sawdust of 

Sengon.         
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara dengan area hutan yang luas. Luas 

kawasan hutan di Indonesia mencapai 134 juta hektare atau 

sekitar 60 persen dari luas total wilayah Indonesia (Departemen 

Kehutanan, 2009). Berdasarkan fungsinya, hutan memiliki manfaat 

secara langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara 

luas. Manfaat langsung dari fungsi hutan adalah sebagai sumber 

penghasil kayu dan non kayu, sedangkan manfaat tidak 

langsungnya adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata 

air, pengatur kesuburan tanah, serta sebagai sumber plasma 

nutfah yang penting bagi kehidupan manusia.  

Pemanfaatan hutan secara langsung salah satunya adalah 

sebagai penghasil  kayu. Kayu merupakan salah satu jenis 

komoditi hasil hutan yang telah banyak dimanfaatkan oleh 

manusia untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari 

barang-barang yang sederhana seperti korek api, peti sabun 

hingga kepada barang lux atau barang-barang mewah seperti 

furniture, bahan interior kapal, ukiran, serta bahan bangunan. 

Sebelum menjadi produk barang yang diinginkan, perlu dilakukan 

beberapa tahap pengolahan pada proses produksi. Produksi 

berbahan kayu ini tentunya menghasilkan limbah kayu sebagai 

hasil samping dari proses pengolahan.   

Limbah kayu hasil eksploitasi hutan terjadi dibeberapa tempat, 

seperti di tempat penebangan, di sepanjang jalan angkutan, di 
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tempat pengumpulan dan di tempat penimbunan dengan perkiraan 

jumlah limbah sebesar 30% dari total kayu yang di tebang. Limbah 

pada industri kayu lapis (plywood) berupa kulit kayu, empulur, 

bagian kayu yang cacat, serpihan kayu, potongan pinggir dan 

serbuk gergaji. Sedangkan limbah pada industri penggergajian 

(saw mill) berbentuk sebetan, potongan kayu, bagian-bagian kayu 

yang cacat dan serbuk gergaji. Potensi limbah pada industri 

penggergajian kayu adalah sebesar 50,2% dari bahan baku yang 

diolah. Data menunjukkan bahwa hanya 35 hingga 49% jumlah 

kayu yang dieksploitasi dapat digunakan secara maksimal dan 

selebihnya hanya berupa limbah kayu (Bahri,2007).   

Di wilayah Jawa Timur sendiri, tepatnya didaerah Pasuruan, 

kontribusi industri penggergajian kayu mencapai sebesar 17,19% 

dengan rata-rata pertumbuhan 3,31% tiap tahunnya. Industri kayu 

di daerah Pasuruan kebanyakan merupakan industri penghasil 

barang-barang seperti mebel, kursi dan meja. Produk-produk yang 

dihasilkan telah mencapai pasar ekspor. Pada tahun 2006, ekspor 

produksi mebel wilayah pasuruan telah mencapai 66%. Potensi 

limbah yang dihasilkan tentunya juga cukup tinggi (Sofiana, 2011).  

Melihat masih besarnya limbah yang dihasilkan dari industri 

pengolahan kayu setiap tahunnya dan apabila hal ini dibiarkan 

begitu saja tanpa ada pemanfaatan yang optimal, dikhawatirkan 

limbah kayu tersebut dapat mencemari lingkungan sekitarnya. 

Salah satu limbah penggergajian kayu yang belum banyak 

termanfaatkan adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji merupakan 

limbah dari hasil penggergajian kayu berupa potongan potongan 
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kecil yang dihasilkan ketika kayu dipotong menggunakan mesin. 

Menurut Bahri (2007) serbuk gergaji memiliki presentase sebesar 

20% dari total limbah industri penggergajian. Jumlah ini cukup 

banyak dan bila dapat dimanfaatkan dengan tepat akan 

menghasilkan nilai jual yang tinggi. Salah satu cara pemanfaatan 

dari serbuk gergaji adalah dengan mengambil kandungan selulosa 

yang terdapat didalamnya. Selulosa terdapat dalam seluruh bagian 

kayu. 

Menurut Irfanto (2013) presentase selulosa dalam serbuk 

gergaji kayu berkisar antara 39 hingga 45%. Selulosa dibagi 

kedalam 3 kelas yaitu α selulosa , β selulosa dan γ selulosa. α 

selulosa merupakan indikator tingkat kemurnian dari selulosa. 

Semakin tinggi nilai α selulosa, semakin tinggi tingkat kemurnian 

selulosa tersebut. Selulosa murni dapat di manfaatkan untuk 

berbagai macam kebutuhan. Selulosa dengan kemurnian yang 

tinggi dapat dijadikan sebagai bahan baku peledak. Pemanfaatan 

lain dari selulosa murni adalah sebagai bahan pembuatan selulosa 

asetat untuk aplikasi membran filtrasi. Karena fungsinya yang 

sangat penting membuat harga selulosa murni (α selulosa tinggi) 

dipasaran masih sangat tinggi, hal ini dapat menjadi salah satu 

alternatif pemanfaatan limbah serbuk gergaji sehingga memiliki 

nilai guna dan nilai jual yang tinggi.  

Untuk mendapatkan kadar α selulosa yang tinggi diperlukan 

beberapa tahapan proses treatment. Menurut Riama (2012), untuk 

mendapatkan nilai selulosa yang tinggi perlu dilakukan treatment 

berlanjut. Treatment awal menggunakan autoklaf dengan 
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pemasakan menggunakan NaOH dilanjutkan dengan proses 

pemutihan menggunakan H2O2.  

Metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan selulosa 

murni adalah dengan pemutihan pulp serbuk gergaji yang telah 

dilakukan treatment autoklaf. Proses pemutihan dapat dilakukan 

dengan berbagai metode, salah satunya dengan metode Ohmic 

Heating. Metode ohmic heating merupakan salah satu metode 

yang berdasarkan prinsip elektromagnet. Keuntungan 

menggunakan metode ohmic heating adalah pemanasan cepat 

dan seragam. Metode ohmic dapat digunakan untuk memanaskan 

makanan, pasteurisasi, ekstraksi dan lain sebagainya. Pada 

metode ini, pemanasan yang terjadi pada bahan terdistribusi 

merata sehingga proses ekstraksi dapat terjadi secara sempurna. 

Saat listrik AC dialirkan maka akan terjadi pemanasan dari dalam 

dan dari permukaan bahan, hal ini menyebabkan laju difusi alkali 

pada bahan lebih cepat sehingga waktu ekstraksi lebih singkat 

(Varghese, 2014). Pemutihan menggunakan ohmic heating 

memiliki kelebihan diantaranya adalah proses pemutihan yang 

berlangsung pada kondisi non thermal. Perubahan suhu yang 

terjadi pada awal dan akhir proses cenderung rendah yaitu 

dibawah suhu pasteurisasi sehingga energi yang dibutuhkan 

sistem tidak terlalu besar. 

Pada penelitian ini dilakukan dua proses delignifikasi yaitu 

pembuatan pulp serbuk gergaji kayu sengon dengan pereaksi 

NaOH (proses soda) menggunakan autoklaf dilanjutkan dengan 

pemutihan pulp serbuk gergaji kayu sengon hasil pretreatment 
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soda autoklaf. Pada proses pemutihan digunakan metode ohmic 

heating dengan campuran pereaksi NaOH 1 M sebanyak 25 ml 

dan H2O2 sebanyak 225 ml dimana variasi H2O2 yang digunakan 

adalah 10%, 15% dan 20%. Pemutihan dengan metode ohmic ini 

masih tergolong metode baru sehingga perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui kondisi perlakuan yang sesuai. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu dan konsentrasi 

pereaksi yang sesuai dari proses degradasi lignin dan 

hemiselulosa menggunakan ohmic heating. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah RAK 2 faktorial.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi larutan pereaksi 

H2O2 dan waktu tunggu pada proses pemutihan terhadap 

perubahan kadar lignoselulosa yang dihasilkan?  

2. Berapakah kadar lignoseulosa akhir, biaya dan energi 

yang dibutuhkan selama proses treatment? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi larutan 

pereaksi H2O2 dan waktu tunggu pada proses pemutihan 

terhadap perubahan kadar lignoselulosa yang dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui kadar lignoselulosa akhir, biaya dan 

energi yang dibutuhkan selama proses treatment. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Penulis 

1) Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi pereaksi dan 

waktu pemutihan terhadap tingkat selulosa yang 

dihasilkan. 

2) Memberikan pengetahuan dan wawasan pada penulis 

tentang aplikasi teknologi baru dalam bidang iptek. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan tentang 

waktu dan konsentrasi pereaksi yang dibutuhkan untuk 

proses pemutihan dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat 

1) Memberikan informasi tentang apikasi teknologi ohmic 

heating untuk proses pemutihan pulp. 

2) Memberikan informasi tentang alternatif pemanfaatan 

serbuk gergaji sebagai sumber selulosa.   

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dibuat agar penelitian 

lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 
1) Penelitian ini tidak membahas perubahan struktur kimia 

yang terjadi. 

2) Tidak menguji kadar ekstraktif pada bahan. 
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3) Penelitian ini menggunakan serbuk gergaji kayu sengon 

sebagai bahan utama penelitian. 

4) Tidak dilakukan perhitungan energi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Serbuk Gergaji Kayu 

Serbuk gergaji merupakan limbah dari penggergajian kayu. 

Serbuk gergaji kayu diperoleh dari berbagai sumber seperti limbah 

pertanian dan perkayuan. Serbuk gergaji berbentuk butiran yang 

merupakan hasil potongan kayu yang jatuh saat proses 

menggergaji. Pemanfaatan serbuk gergaji kayu perlu 

memperhatikan beberapa faktor seperti sumber bahan, ukuran dan 

sifat dasar dari serbuk gergaji sendiri. Serbuk gergaji dari limbah 

penggergajian kayu sangat melimpah. Umumnya serbuk gergaji 

kayu masih digunakan sebagai bahan bakar kompor tungku, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya polusi yang mencemari lingkungan 

(Kooskurniasari, 2014). 

Pemanfaatan serbuk gergaji untuk menghasilkan selulosa 

cukup berpotensi, mengingat Indonesia merupakan negara 

penghasil kayu yang besar. Serbuk gergaji pada penggergajian 

merupakan campuran beberapa jenis kayu seperti kayu sengon, 

jati dan randu. Gambar 2.1 menunjukkan limbah serbuk geraji 

kayu dari hasil produksi mebel. Pada penelitian ini serbuk gergaji 

yang digunakan berasal dari limbah penggergajian kayu sengon. 

 

 
 

Gambar 2.1 limbah serbuk gergaji  
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Ketersediaan serbuk gergaji kayu sangat melimpah di 

Indonesia. Limbah serbuk gergaji dari pabrik penggergajian kayu 

mencapai 20% dari total limbah yang dihasilkan. Di daerah 

Pasuruan provinsi Jawa Timur sendiri, terdapat tempat produksi 

pengergajian kayu yang berpotensi untuk menghasilkan limbah 

serbuk gergaji. Menurut data, total ekspor produk hasil kayu 

pasuruan mencapai 66%. Produksi hasil kayu berupa mebel ini 

menyisakan produk samping berupa serbuk gergaji yang 

melimpah (sofiana, 2011). 

 

2.2 Sengon (Albizia chinensis) 

Sengon (Albizia chinensis) merupakan tanaman pohon  

penghasil kayu. Sengon merupakan tanaman dari divisi 

Spermathopyta. Klasifikasi ilmiah kayu sengon secara lengkap 

ditunjukkan pada Tabel 2.1 (Kooskurniasari, 2014).   

 
Tabel 2.1 Klasifikasi Ilmiah Kayu Sengon 

Kerajaan Plantae 

Divisi Spermatophyta 

Subdivisi Angiospermae 

Kelas Dicotyledoneae 

Ordo Fabales 

Famili Fabaceae 

Subfamili Mimosoideae 

Genus Albizia 

Spesies A chinensis 

Sumber: Kooskurniasari, 2014 

 

Sengon umumnya tumbuh di daerah beriklim basah dengan 

curah hujan antara 1500-4000 mm per tahun. Sengon merupakan 

pohon yang memiliki banyak fungsi mulai dari daun hingga 
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akarnya. Daun sengon banyak digunakan sebagai pakan ternak, 

pupuk dan sebagai bahan untuk pembuat naungan. Akar pohon 

sengon dapat bersimbiosis dengan bakteri rizobium yang dapat 

membantu penyediaan nitrogen dalam tanah. Bagian kayu dari 

pohon sengon berwarna putih dan ringan. Kayu sengon banyak 

digunakan sebagai bahan keperluan sehari hari seperti bahan 

pembuat peti, papan penyekat, pengecoran semen dalam 

konstruksi, industri korek api, pensil, bahan baku industri kertas 

pulp dan lain sebagainya (Hardiatmi, 2010). Gambar 2.2 

merupakan pohon sengon yang banyak dibudidayakan. 

 

 
Gambar 2.2 Pohon Sengon (Kooskurniasari, 2014) 

Sengon sebagai tanaman kayu memiliki kandungan selulosa 

yang cukup tinggi. Tabel 2.2 menunjukkan kandungan kimia yang 

terdapat pada kayu sengon (Kooskurniasari, 2014).  

 
Tabel 2.2 kandungan kimia kayu sengon 

Kandungan Presentase (%) 

Selulosa 45 

Lignin 28,7 

Hemiselulosa 16,3 

  Sumber: Kooskurniasari, 2014 
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2.3 Selulosa 

Selulosa merupakan molekul glukosa yang tersambung 

menjadi molekul besar, panjang, dan berbentuk rantai dalam 

susunan. Semakin panjang rangkaian selulosa, maka selulosa 

tersebut memiliki serat yang lebih kuat, lebih tahan terhadap 

pengaruh kimia, cahaya, dan mikroorganisme.  Selulosa sendiri 

merupakan bahan dasar yang penting bagi industri, seperti pabrik 

kertas, pabrik sutera tiruan, dll. Selulosa merupakan komponen 

lignoselulosa berupa mikrofibril-mikrofibril homopolisakarida yang 

terdiri dari β-D-glukopiranosa yang dihubungkan ikatan glikosidik 

(1-4). Struktur selulosa secara umum berbentuk kristalin dimana 

tingkat kristalin selulosa mempengaruhi kemampuan hidrolisis 

(Octavia, 2011).   

Molekul selulosa seluruhnya berbentuk linear dan cenderung 

untuk membentuk ikatan hidrogen intra dan inter molekul. 

Ketersediaan selulosa dalam jumlah besar akan membentuk serat 

yang kuat, tidak larut dalam air, tidak larut dalam pelarut organik, 

dan berwarna putih (Putera, 2012). Gambar 2.3 merupakan 

gambar struktur ikatan selulosa. 

 



12 
 

 
 

Gambar 2.3 struktur selulosa 

Selulosa murni umumnya mengandung 44,4% C; 6,2% H dan 

49,3% O. Rumus empiris selulosa adalah (C6H10O5)n, dimana n 

merupakan banyaknya satuan glukosa atau dikenal dengan 

derajat polimerisasi (DP), jumlahnya antara 1.200-10.000 dan 

panjang molekul sekurang-kurangnya 5000 nm. Berat rata-rata 

molekul selulosa sekitar 400.000 mikrofibril. Berdasarkan derajat 

polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida 

(NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu alfa, 

beta dan gama selulosa (Kooskurniasari, 2014): 

1. α selulosa (alpha cellulose) merupakan jenis selulosa 

dengan rantai terpanjang. α selulosa bersifat tahan dan 

tidak larut dalam pelarut NaOH 17,5% atau larutan basa 

kuat. DP (Derajat Polimerisasi) dari α selulosa mencapai 

600-15000. α  selulosa digunakan sebagai penduga atau 

tingkat kemurnian selulosa. α selulosa dengan derajat 

kemurnian diatas 92% dapat digunakan sebagai bahan 

peledak, sedangkan selulosa dengan kualitas dibawahnya 

digunakan sebagai bahan industri pembuatan kertas dan 
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industri kain. Semakin tinggi kadar α selulosa, maka akan 

semakin murni selulosa tersebut. 

2. β selulosa (beta cellulose) merupakan selulosa berantai 

pendek. β selulosa larut dalam NaOH 17,5% atau basa 

kuat dengan DP 15-90. β selulosa dapat mengendap bila 

dinetralkan.  

3. γ selulosa merupakan selulosa berantai pendek namun 

lebih pendek dari β selulosa. γ selulosa memiliki derajat 

polimerisasi kurang dari 15. 

2.4 Lignin 

Lignin merupakan salah satu zat penyusun dinding sel pada 

kayu disamping selulosa. Lignin berfungsi sebagai perekat sel 

selulosa yang membuat kayu menjadi kuat. Lignin merupakan 

polimer 3 demensi yang bercabang banyak. Lignin berwarna 

cokelat, dengan bobot jenis 1.3-1.4 g/ml bergantung pada sumber 

ligninnya. Lignin tidak larut dalam air, larutan asam, dan larutan 

hidrokarbon. Lignin tidak dapat mencair, tetapi dapat melunak dan 

hangus bila dipanaskan (Simanjuntak, 2007). Struktur ikatan lignin 

ditunjukkan pada Gambar 2.4.  
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Gambar 2.4 struktur lignin 
 

Lignin memiliki sifat yang resisten terhadap degradasi, baik 

secara biologi maupun kimia. Hal ini disebabkan karena 

kandungan karbon lignin yang tinggi. Struktur lignin berbeda 

dengan selulosa dan hemiselulosa dimana lignin memiliki struktur 

aromatik yan tersusun dari unit-unit fenil propana yaitu guaiacyl 

(G) dari prekusor trans-koniferil alkohol, unit syringyl (S) dari 

prekusor trans-sinapil alkohol dan p-hidroksilpenil (H) dari prekusor 

trans-p- koumaril alkohol (Basworo, 2017).   

 

2.5 Hemiselulosa  

Hemiselulosa adalah karbohidrat dengan bobot molekul yang 

lebih rendah dari selulosa. Hemiselulosa tersusun atas gula 

pentosan dan heksosan. Sifat hemiselulosa adalah mudah 

mengembang, nonkristalin dan tidak bersifat serat. Hemiselulosa 

sangat berpengaruh terhadap terbentuknya jalinan serat pada saat 

pembentukan lembaran, lebih mudah larut dalam pelarut alkali dan 
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mudah dihidrolisis menggunakan asam menjadi komponen 

monomernya, hal ini berbeda dengan selulosa yang bersifat 

sebaliknya. Struktur Hemiselulosa ditunjukkan pada Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Struktur Hemiselulosa 

Hemiselulosa berfungsi sebagai pendukung dalam dinding sel 

dan perekat antara sel dalam tanaman. Hemiselulosa tidak 

berbentuk serat panjang seperti selulosa. Kandungan 

hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan 

antara serat, karena hemiselulosa bertindak sebagai perekat 

dalam setiap serat tunggal (Simanjuntak, 2007).   

 
2.6 Proses Pretreatment 

Proses Pretreatment merupakan proses awal yang bertujuan 

untuk mengurangi kadar bahan selain selulosa. Tahapan 

Pretreatment dilakukan untuk memecah ikatan lignoselulosa serta 

mendegradasi lignin dan hemiselulosa dari selulosa yang terdapat 

pada bahan. Metode Pretreatment telah banyak dikembangkan 

untuk menghasilkan kadar selulosa dengan tingkat kemurnian 

yang tinggi. Metode Pretreatment yang telah ada misalnya dengan 

Pretreatment fisika, Pretreatment kimia dan Pretreatment fisika 

kimia. Penelitian Pretreatment dengan metode kima yang telah 
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dilakukan adalah dengan pembuatan pulp dengan proses soda. 

Penelitian Pretreatment dengan pulp soda yang dilakukan oleh 

Surest (2010), menghasilkan kadar selulosa hingga 86%. 

Pretreatment ini menggunakan pereaksi NaOH yang ditambahkan 

kedalam autoklaf. 

Tujuan perlakuan kimia dalam proses pemasakan pulp adalah 

untuk memperoleh serat-serat selulosa sebanyak mungkin dengan 

cara melarutkan atau menghilangkan semaksimal mungkin 

komponen lignin yang mengikat serat. Pada pemasakan kimia 

proses soda bahan baku dimasak dengan larutan soda api 

(NaOH). Selama proses pemasakan berlangsung, polimer lignin 

akan terdegradasi dan larut dalam air. Larutnya lignin ini 

disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus 

hidroksil pada lignin ke ion hidroksil (Lubis, 2007). Reaksi antara 

lignin dengan gugus hidroksil ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 
 
 

Gambar 2.6 Reaksi antara lignin dengan gugus hidroksil 

 
2.7 Proses Bleaching (Pemutihan) 

Proses pemutihan adalah proses mendegradasi zat lignin dan 

zat lain yang tersisa untuk menghasilkan selulosa dengan 

kemurnian yang lebih tinggi. Proses penghilangan zat lignin ini 

dapat dilakukan dengan cara oksidasi. Proses oksidasi adalah 

proses mereaksikan pulp dengan zat pemutih. Tujuan dari proses 

ini adalah untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa pada 
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bahan. Kualitas selulosa dapat dilihat dari tingkat kecerahan 

bahan, semakin cerah maka  semakin baik mutu selulosa yang 

dihasilkan. Menurut Batubara (2006) terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi proses delignifikasi, misalnya 

konsentrasi bahan pereaksi, suhu reaksi, waktu reaksi bahan dan 

pH.  

Pemurnian merupakan proses pengurangan lignin dan 

hemiselulosa lebih lanjut. Proses pemurnian bertujuan untuk 

mendapatkan kadar alfa selulosa  tinggi dengan cara 

menghilangkan lignin dan hemiselulosa yang masih tersisa pada 

bahan hasil Pretreatment. Salah satu zat yang dapat digunakan 

untuk proses pemurnian adalah Hidrogen peroksida (H2O2). 

Hidrogen peroksida dapat mendegradasi hemiselulosa secara 

efektif. Hasil pemurnian menggunakan hidrogen peroksida 

memiliki warna putih dengan kadar alfa selulosa sebesar 95% 

(Irfanto, 2013).  

Menurut Coniwanti (2011), proses pemutihan menggunakan 

H2O2 tidak menghasilkan residu atau endapan pada larutan. 

Larutan H2O2 menghasilkan produk yang putih bersih tanpa 

merusak bahan organik. Dibandingkan dengan air, energi dalam 

hidrogen peroksida lebih tinggi. Entalpi pembentukan air adalah 

sebesar -286 kJ mol-1, sedangkan untuk hidrogen peroksida 

sebesar -188 Kj.mol-1. Hal ini menyebabkan hidrogen peroksida 

kurang stabil dan dapat terurai menjadi air dan oksigen. Proses 

dekomposisi yang terjadi pada H2O2 hingga terbentuk air dan 

oksigen saat reaksi pemutihan adalah sebagai berikut: 
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H2O2 + OH- → H2O + HOO- .............................................(1) 

HOO-+ H2O2 → H2O + O2 + OH........................................... (2) 
 

Hidrogen peroksida akan bertemu dengan ion hidroksida dari 

penambahan alkali berupa NaOH dimana akan terbentuk H2O dan 

anion prehidroksil OOH-. Ion OOH- ini bersifat reaktif dan 

merupakan oksidator kuat yang berperan pada proses pemutihan. 

Pigmen alam yang merupakan senyawa organik dengan ikatan 

rangkap dapat dioksidasi oleh OOH- menjadi senyawa yang lebih 

sederhana atau direduksi menjadi senyawa yang mempunyai 

ikatan tunggal, sehingga dihasilkan pulp putih. Hidrogen peroksida 

mengoksidasi unit non-fenolik lignin melalui pelepasan satu 

elektron dan membentuk radikal kation yang kemudian terurai 

secara kimiawi. Unit nonfenolik merupakan penyusun sekitar 90% 

struktur lignin. Hidrogen peroksida dapat memutus ikatan Cα-Cβ 

molekul lignin dan mampu membuka cincin lignin dan reaksi lain. 

Hidrogen peroksida mengkatalis suatu oksidasi senyawa aromatik 

non-fenolik lignin membentuk radikal kation aril. Hidrogen 

mengkatalis oksidasi senyawa lignin non-fenolik dengan 

perubahan veratryl alcohol menjadi veratryl aldehyde (Jayanudin, 

2010). 

 
2.8 Pemanasan ohmic (Ohmic Heating) 

Metode pemanasan ohmic didasarkan pada hukum Ohm, 

dikenal sebagai hubungan antara arus, tegangan, dan tahanan. 

Tahanan dari bahan makanan untuk melewatkan arus listrik 

menyebabkan panas yang dihasilkan dalam makanan. Dengan 
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kata lain, energi listrik dikonversi menjadi energi panas. Untuk 

bahan pangan solid, konduktivitas listrik tergantung pada suhu dan 

voltage. Jika jaringan sayuran dikenakan pemanasan 

konvensional, konduktivitas listrik meningkat tajam pada suhu 60 

oC, akibat pecahnya dinding sel. Pemanas ohmic dapat digunakan 

untuk memanaskan makanan cair yang mengandung partikulat 

besar, seperti sup dan makanan rebus dan irisan buah-buahan 

pada sirup, saus, dan cairan sensitif panas. Aplikasi lain pemanas 

ohmic adalah blanching, pencairan, gelatinisasi, fermentasi, 

pengeringan dan ekstraksi (Wahyudin, 2012). Ohmic heating pada 

percobaan ini digunakan untuk memutihkan pulp hasil pemasakan 

menggunakan autoklaf dengan menggunakan suhu 60oC. Ohmic 

Heating yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 2.7. 

 

 
 

Gambar 2.7 Ohmic heating (Ramadhan, 2017)) 

Pemanasan ohmic adalah suatu proses dimana arus listrik AC 

dilewatkan melalui bahan. Saat arus listrik dilewatkan, akan terjadi 

pembangkitan energi internal dalam bahan. Prinsip dasar 
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pemanasan ohmic ini akan menghasilkan pola pemanasan luar 

dan dalam. Bahan akan dipanasi secara simultan dengan 

mengalirkan arus listrik melaluinya. Dalam hubungannya dengan 

ekstraksi, peningkatan laju difusi pada pemanasan ohmic  dapat 

membantu mempercepat laju difusi alkali kedalam jaringan sel-sel 

sehingga kecepatan reaksi pada bahan dapat ditingkatkan. 

Peningkatan kecepatan reaksi ini dapat menurunkan waktu proses 

ekstraksi pada bahan. Bahan pangan yang dilewati arus listrik 

memberi respon berupa pembangkitan panas secara internal 

akibat adanya tahanan listrik dalam bahan pangan tersebut 

(Fatimah, 2012).  

Dibandingkan dengan metode pemanasan konvensional yang 

dilakukan pada permukaan luar bahan, metode pemanasan ohmic 

dilakukan pada seluruh bagian bahan. Pada dasarnya metode 

ohmic menerapkan kontak antara bahan pangan dengan beberapa 

elektroda yang memiliki beda potensial atau tegangan. 

Pemanasan didasarkan pada nilai konduktivitas listrik bahan, 

semakin tinggi nilai konduktivitas listrik bahan akan mempercepat 

laju pemanasan sistem. Pemanasan ohmic berbeda dengan 

pemanasan microwave dari penggunaan frekuensi. Frekuensi 

ohmic cenderung rendah yaitu 50-60 Hz dan tidak akan merusak 

dinding sel  sedangkan microwave dioperasikan pada frekuensi 

915-2450 Mhz  (Sastry, 2008).      
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Pengolahan 

Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang pada bulan April 2018. 

 
3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1) Ohmic heating (hasil pkm merk ball 1500 ml)  untuk 

reaktor pemurnian, Tegangan 220 V 

2) Autoklaf untuk proses pretreatment 

3) Pendingin balik untuk pengujian lignoselulosa 

4) Labu didih (pyrex) untuk tempat reaksi bahan saat 

pengujian lignoselulosa 

5) Oven sebagai mesin untuk mengeringkan bahan dan 

mengukur kadar air 

6) Furnace  untuk mengabukan bahan 

7) Desikator untuk mendinginkan bahan 

8) Cawan porselen untuk wadah menempatkan bahan ke 

furnace 

9) Gelas piala 300 ml (pyrex) sebagai wadah cairan 

10) Gelas Ukur (pyrex) sebagai pengukur volume cairan 

11) Timbangan Digital sebagai pengukur massa bahan 

12) Spatula sebagai alat pengaduk 
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13) Pipet ukur (Iwaki) untuk mengambil cairan pada volume 

tertentu 

14) Pipet tetes untuk mengambil cairan 

15) Corong masir untuk membantu memasukkan larutan 

16) Kertas label untuk member pelabelan sampel  

17) pH meter (ATC tipe PH-009) untuk mengukur tingkat 

keasaman  

18) Penangas untuk memanaskan larutan 

19) Kertas saring untuk menyaring bahan yang terlarut pada 

larutan  

20) Pengayak 0,5 cm untuk menyaring serbuk gergaji kayu 

sengon pada proses persiapan bahan 

21) Aluminium Foil untuk wadah bahan ke dalam oven 

3.2.2 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini antara 

lain: 

1) Serbuk Gergaji Kayu Sengon 

Serbuk gergaji kayu sengon digunakan sebagai bahan 

utama pada penelitian ini. Serbuk gergaji yang digunakan 

berasal dari sisa limbah pabrik pemotongan kayu sengon 

desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum digunakan pada 

penelitian, serbuk gergaji kayu sengon dikeringkan dan 

disimpan agar tidak terjadi perubahan kadar air. 

2) Aquades 
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Aquades digunakan untuk mengencerkan larutan 

pemasak seperti larutan H2SO4 , H2O2 dan NaOH. 

3) Hidrogen Peroksida (H2O2) 

Hidrogen peroksida yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki konsentrasi sebesar 10%, 15% dan 20% (v/v). 

Hidrogen peroksida 10%, 15% dan 20% dibuat dengan 

cara mengencerkan H2O2 cair dengan konsentrasi 50% 

dengan aquades. Untuk membuat 1 liter H2O2 10% 

ditambahkan 200 ml H2O2 50% kedalam 800 ml aquades. 

Untuk membuat 1 liter H2O2 15% ditambahkan 300 ml 

H2O2 50% kedalam 700 ml aquades. Untuk membuat 1 

liter H2O2 20% ditambahkan 400 ml H2O2 50% kedalam 

600 ml aquades.   

4) H2SO4 

H2SO4 digunakan sebagai bahan pereaksi pada proses 

pengujian selulosa metode chesson. H2SO4 yang 

digunakan pada penelitian ini memiliki konsentrasi 1 N 

dan 72% (v/v). Pembuatan H2SO4 pada penelitian ini 

adalah dengan melakukan pengenceran H2SO4 98% 

dengan aquades. 

5) NaOH 

NaOH yang digunakan pada pemutihan memiliki 

konsentrasi sebesar 1M. NaOH merupakan elektrolit kuat 

yang mampu menambah konduktivitas listrik untuk 

mempercepat laju pemanasan. NaOH juga digunakan 

pada proses pretreatment serbuk gergaji kayu pada 
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pemasakan autoklaf dengan konsentrasi 10% (b/v). 

Pembuatan NaOH konsentrasi 1N dan 10% 

menggunakan NaOH padatan yang diencerkan dengan 

air. Proses perhitungan pembuatan larutan disajikan pada 

Lampiran 1. 

3.3 Gambar dan Spesifikasi Ohmic heating  

Ohmic heating yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 3.1 dibawah ini 

 

 

Gambar 3.1 Ohmic heating PKM dan bagian-bagiannya  

(Ramadhan, 2017) 

 

Keterangan: 

1. Tabung Reaktor: Sebagai tempat bahan saat proses 

pemanasan. 

2. Elektroda Stainless Steel: Sebagai konduktor arus listrik. 

3. Kabel Konektor: Sebagai Penghantar arus listrik. 

4. Thermocouple K: Sebagai sensor suhu. 

5. Display: untuk menampilkan suhu. 

2 

5 

3 

3 
4 

1 

3 

5 
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Berikut adalah spesifikasi Ohmic heating pada Gambar 3.1 

yang digunakan pada penelitian 

Nama alat   : Reaktor Ohmic heating 

Kapasitas tabung  : 1500 ml 

Voltase   : 220 V 

Kuat Arus   : 0,2 A 

Daya   : 44 W 

Energi   : 0,00792 kWh 

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap , tahap pertama adalah 

penelitian pendahuluan dan tahap kedua adalah tahap penelitian 

untuk mengetahui pengaruh waktu dan perbandingan konsentrasi 

larutan H2O2 yang digunakan pada proses bleaching. Penelitian 

pendahuluan terdiri dari persiapan bahan, pengujian lignoseulosa 

dan proses pretretmant dengan autoklaf.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial yaitu 2 faktor. Faktor 1 

merupakan variasi pemberian konsentrasi peraksi H2O2 yaitu 10%, 

15%dan 20%. Faktor 2 merupakan waktu pemanasan setelah 

mencapai suhu 60oC yaitu 1 menit, 3 menit dan 5 menit. Suhu 

60oC didasarkan pada penelitian (Irfanto, 2013) tentang pemutihan 

tandan kelapa sawit kosong dimana H2O2 menghasilkan nilai 

selulosa tertinggi pada suhu pemutihan 90oC, diikuti pada suhu 

60oC dimana pada kedua suhu ini perbedaan nilai selulosa tidak 

terlalu jauh. Berdasarkan hal tersebut digunakan suhu pemutihan 

pada penelitian ini sebesar 60oC. Dari kombinasi faktor didapatkan 
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9 perlakuan dan dilakukan 3 kali ulangan sehingga terdapat 27 

pelakuan dan 3 perlakuan tanpa dilakukan proses pemutihan yang 

dijadikan sebagai perlakuan kontrol, sehingga didapatkan 30 

percobaan dari pengaruh perbandingan larutan dan waktu 

pemanasan. 

Pada penelitian pemutihan pulp menggunakan ohmic heating, 

proses pemanasan tiap sample membutuhkan waktu tunggu 30 

menit untuk digunakan pada sample berikutnya. Hal ini dilakukan 

untuk menurunkan suhu ohmic dari pemanasan sebelumnya. 

Pemutihan tiap ulangan dilakukan selama 1 hari dan dilanjutkan 

dengan proses pengujian lignoselulosa. Kondisi ini memungkinkan 

pengujian dengan menggunakan metode rancangan acak 

kelompok.      

 Variabel penelitian dan kombinasi dari setiap variabel 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Model Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada Penelitian 

Konsentrasi Pereaksi 

H2O2 (%) 

Waktu pemanasan (menit) 

1 

(L1) 

3 

(L2) 

5 

(L3) 

10 (P1) P1L1 P1L2 P1L3 

15 (P2) P2L1 P2L2 P2L3 

 20 (P3) P3L1 P3L2 P3L3 
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Keterangan: 

Perlakuan pertama adalah variasi pemberian H2O2 yang 

digunakan pada larutan pereaksi (P) yaitu: 

P1 = 225 ml Pereaksi H2O2 10% penambahan 25 ml NaOH 1 M  

P2 = 225 ml Pereaksi H2O2 15% penambahan 25 ml NaOH 1 M 

P3 = 225 ml Pereaksi H2O2 20% penambahan 25 ml NaOH 1 M 

Perlakuan kedua adalah waktu pemanasan setelah tercapai 

suhu 60oC (L), terdiri dari 3 macam, yaitu: 

L1 = Lama Waktu adalah 1 menit 

L2 = Lama Waktu adalah 3 menit 

L3 = Lama Waktu adalah 5 menit 

Kombinasi perlakuan tersebut bila dijadikan model Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 Yij = μ + Pi + Lj + ε ij   ................................................... (3) 

 

Dimana : 

Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 

μ = nilai tengah umum 

Pi = pengaruh perlakuan ke-j 

Lj = pengaruh blok ke-j 

ε ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan 

ulangan ke-j 
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3.5 Prosedur  Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah 

penelitian pendahuluan yang dimulai dengan persiapan bahan dan 

proses pretreatment bahan menggunakan autoklaf. Tahap kedua 

adalah proses pemutihan dengan variasi waktu dan konsentrasi 

larutan H2O2 yang digunakan pada pemutihan menggunakan 

metode ohmic heating. Prosedur penelitian digambarkan dalam 

diagram alir pada Lampiran 2.  

3.5.1 Penelitian Pendahuluan 

3.5.1.1 Persiapan Bahan 

Bahan penelitan adalah serbuk gergaji sengon dari limbah 

pemotongan kayu sengon desa Capang, Purwodadi, Pasuruan, 

Jawa Timur. Serbuk gergaji kayu diayak untuk menyeragamkan 

bahan serta memisahkan bahan dengan kotoran lainnya. Setelah 

dilakukan pengayakan serbuk gergaji dikeringkan di tempat 

terbuka. Serbuk gergaji kayu sengon selanjutnya ditimbang 

sebanyak 50 gram dan dimasukkan ke dalam plastik untuk 

menghindari perubahan kadar air. Diagram alir proses persiapan 

bahan digambarkan pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2 Diaram alir persiapan bahan 

3.5.1.2 Proses Pretreatment dengan Autoklaf 

Proses pretreatment dilakukan dengan mencampurkan 

serbuk gergaji kayu sengon dengan larutan pemasak NaOH. 

Proses pretreatment ini bertujuan untuk mengurangi kadar lignin 

dan hemiselulosa sehingga didapatkan kadar selulosa yang 

tinggi. Sebanyak 50 gram serbuk gergaji kayu sengon 

dimasukkan kedalam autoklaf dan ditambahkan NaOH dengan 

Mulai 

Serbuk Gergaji Sengon 

Pengeringan dengan sinar matahari selama 2 hari 

Pengayakan 0,5 cm 

Penyimpanan dalam plastik kedap air 

Selesai 

Penimbangan 50 gram  
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konsentrasi 10% (b/v) sebagai larutan pemasak. Perbandingan 

serbuk gergaji dan larutan pemasak adalah sebesar 1:8. Autoklaf 

ditutup rapat dan diatur pada suhu 121oC. Pemasakan dilakukan 

selama 60 menit. Padatan pulp disaring menggunakan kertas 

saring dan di cuci hingga netral. Pulp dikeringkan menggunakan 

oven dan diuji kadar lignoselulosa. Diagram alir proses 

pretreatment dengan autoklaf ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

50 gram  

Serbuk Gergaji 

Kayu Sengon 

400 ml  

lartan NaOH 

10% (b/v) 

Dimasukkan dalam botol kaca 1 liter 

Dipanaskan pada suhu 121oC tekanan 1,5 bar 

selama 60 menit dengan autoklaf 

Pencucian padatan hingga pH netral 

Pemisahan padatan dengan kertas saring 

A 
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Gambar 3.3 Diagram alir Pretreatment dengan autoklaf 

 

3.5.2 Penelitian Utama (Proses Pemutihan) 

Hasil pretreatment selanjutnya dimurnikan dengan proses 

bleaching untuk mendapatkan kadar selulosa yang lebih tinggi. 

Proses pemutihan dilakukan menggunakan ohmic heating dengan 

variasi waktu dan konsentrasi larutan H2O2. Variasi waktu adalah 1 

menit, 3 menit dan 5 menit. Sedangkan variasi konsentrasi H2O2 

yang digunakan adalah 10%, 15% dan 20% dengan penambahan 

Pengeringan menggunakan oven selama 3 jam  

pada suhu 105oC  

Pengukuran massa dengan timbangan digital 

Pulp serbuk gergaji 

sengon 

Selesai 

Perhitungan kadar air 

Perhitungan 

kandungan 

lignoselulosa  

A 
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25 ml NaOH 1M. Penambahan 25 ml NaOH 1M bertujuan untuk 

mempercepat terjadinya reaksi.  

Sebanyak 5 gram sampel dimasukkan kedalam reaktor 

ohmic, dan ditambahkan 250 ml larutan pemasak yang terdiri dari 

225 ml H2O2 dan 25 ml NaOH 1M dengan 3 variasi perlakuan. 

Dihitung waktu yang dibutuhkan pada tiap perlakuan untuk 

mencapai suhu 60oC dengan suhu awal 25oC. Setelah mencapai 

suhu 60oC selanjutnya ohmic heating dijalankan sesuai variasi 

waktu pemanasan yang telah ditentukan. Variasi waktu adalah 1 

menit, 3 menit, dan 5 menit. Kondisi pemanasan ditunjukkan pada 

gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kondisi Pemanasan Ohmic Heating 

 

Setelah proses bleaching, sampel didinginkan dan disaring. 

Residunya dicuci sampai pH netral dan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105oC. Selanjutnya dihitung kandungan lignoselulosa 

pada masing masing perlakuan menggunakan metode Chesson. 

Diagram alir proses pemutihan ditunjukkan pada Gambar 3.5.  

 

 

25 

60 

t1 t2 

Waktu pemanasan (detik) 

S 

u 

h 

u 

(oC) 

Waktu 

tunggu 
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Gambar 3.5 Diagram alir proses pemutihan 

Mulai 

Selesai 

5 gram  

Pulp serbuk 

gergaji sengon 

Variasi Konsentrasi 

H2O2 

10%, 15% dan 20% 

Dicampurkan dalam ohmic heating dengan suhu awal 25oC 

Diset suhu 60oC Pengukuran pH 

larutan 

Perhitungan waktu 

hingga suhu 60oC 

Pemanasan suhu konstan 60oC dengan variasi waktu 1 

menit, 3 menit, 5 menit 

Pencucian dan pemisahan padatan dengan kertas saring  

Perhitungan 

pH akhir 

Perhitungan 

lignoselulosa  

Pengeringan dengan oven suhu 105oC 2 jam  

Perhitungan Kadar Air  
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3.6 Pengamatan dan Analisa Data 

3.6.1 Pengujian Kadar Air 

Pengujian kadar air dilakukan untuk mengetahui kadar air 

dalam bahan sebelum dan sesudah pretreatment. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan suhu 105 °C selama 2 jam. 

Setiap sampel bahan bubuk ampas tebu diletakkan kedalam 

cawan dan diletakkan kedalam oven tidak bertumpuk agar 

penguapan terjadi secara sempurna. Perhitungan kadar air ampas 

tebu menggunakan rumus sebagai berikut (Tirta, 2016): 

 

KA basis basah (%) =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100 %  ....... (4) 

 

3.6.2 Metode Pengujian Kandungan Lignoselulosa 

Pengujian dilakukan berdasarkan Metode Chesson meliputi 

kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin. Langkah-langkah 

pengujian lignoselulosa adalah sebagai berikut (Vitalina, 2018):  

a. Satu gram sampel kering (berat a) ditambahkan dengan 

150 ml H2O dan direfluks pada suhu 100 °C dengan water 

bath selama 1 jam. Proses refluks dengan water bath 

dilakukan untuk menstabilkan volume pencampuran 

bahan baku dengan H2O. 

b. Hasilnya disaring, residu dicuci dengan aquades panas 

sampai netral (volume 300 ml). 

c. Residu kemudian dikeringkan dengan oven sampai berat 

konstan dan kemudian ditimbang (berat b). 
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d. Dihitung nilai Hot Water Slube (HWS). Hot Water Slube 

(HWS) digunakan untuk mengetahui pati yang terlarut 

dalam aquades panas dengan rumus: 

Hot Water Slube (%) = 
1−𝑏

𝑎
 𝑥 100 %  .......................... (5) 

e. Residu ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N dan direfluk pada 

suhu 100 °C dengan water bath selama 1 jam. 

f. Hasilnya disaring dan dicuci dengan aquades panas 

sampai netral (300 ml) dan residunya dikeringkan hingga 

beratnya konstan. Berat ditimbang (berat c). 

g. Residu kering ditambahkan 10 ml H2SO4 72% (v/v) dan 

direndam pada suhu kamar selama 4 jam. 

h. Ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N dan direfluks pada suhu 

100 °C dengan water bath selama 1 jam pada pendingin 

balik. 

i. Residu disaring dan dicuci dengan aquades panas 

sampai netral (400 ml). 

j. Residu kemudian dipanaskan dengan oven dengan suhu 

105 °C sampai beratnya konstan dan ditimbang (berat d). 

k. Selanjutnya residu diabukan dan ditimbang (berat e). 

l. Perhitungan kadar selulosa, hemiselulosa dan lignin 

menggunakan rumus berikut ini: 

 Kadar selulosa  = 
𝑐−𝑑

𝑎
 𝑥 100 %  ............................. (6) 

 Kadar hemiselulosa  = 
𝑏−𝑐

𝑎
 𝑥 100 %  ............................ (7) 
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 Kadar lignin   = 
𝑑−𝑒

𝑎
 𝑥 100 %  ............................ (8) 

 

Dimana :  

a : berat sampel kering 1 gram 

b : residu kering hasil refluks H2O 

c : residu kering hasil refluks H2SO4 1 N 

d : residu kering hasil refluks campuran H2SO4 72% dan 

H2SO4 1 N 

e : residu hasil refluks campuran H2SO4 72% dan H2SO4 1 

N yang telah diabukan. 

3.6.3 Perhitungan Rendemen Bahan 

Rendemen bahan dihitung untuk mengetahui presentase 

bahan yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah treatment. 

Pada penelitan ini, rendemen bahan dihitung setelah pretreatment 

menggunakan autoklaf dan setelah proses pemutihan. 

Perhitungan rendemen bahan dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut (Basworo, 2018): 

Rendemen bahan = 
 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 
 x 100%  ....... (9) 

 
3.6.4 Analisa Data  

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis 

sidik ragam ANOVA dua arah pada taraf nyata 5% dan 1%. 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap parameter-parameter pengamatan yang diuji. Apabila 

terjadi pengaruh diantara perlakuan dilanjutkan dengan uji beda 
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nyata terkecil (BNT) dengan taraf 5% dan 1%. Selanjutnya dicari 

nilai terbaik pada masing-masing parameter untuk mengetahui 

perlakuan terbaik. Jika nilai terbaik pada parameter terdapat pada 

perlakuan yang berbeda, penentuan perlakuan terbaik dicari 

dengan menggunakan metode nilai kerapatan terendah. Metode 

kerapatan terendah dipilih dengan mencari jumlah L1, L2 dan L∞ 

terendah. Rumus mencari nilai kerapatan terendah adalah sebagai 

berikut (Sukardi, 2013): 

ʎ   = 1/ ∑ Parameter ......................................... (10) 

L1  = 1-∑(ʎ2 x (1-dk))  ........................................ (11) 

L2  = ∑(ʎ2 x (1-dk)2)  .......................................... (12) 

L∞ = Nilai maks (ʎ x (1-dk))  .............................. (13) 

 
3.7 Perhitungan Kebutuhan Energi dan Biaya 

Perhitungan energi dan biaya dilakukan pada sampel dengan 

hasil perlakuan terbaik. Perhitungan energi digunakan untuk 

mengetahui biaya yang dibutuhkan pada pengoperasian autoklaf 

dan ohmic heating pada proses penelitian. Perhitungan energi dan 

biaya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Vitalina, 

2018): 

Daya (P)  = Tegangan (V) x Kuat arus (I) ........ (14) 

Energi (E) = Daya  (P) x Waktu (t) .................... (15) 

Biaya   = Energi x harga listrik per kWh ....... (16) 
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BAB IV PEMBAHASAN 
 
4.1 Kandungan Bahan Serbuk Gergaji Kayu Sengon 

Pada proses pemutihan terdapat beberapa langkah yang 

harus dilakukan untuk mengurangi zat lignin pada serbuk gergaji 

sengon. Bahan serbuk gergaji sengon dikeringkan dibawah 

matahari selama 2 hari. Setelah itu dilakukan pengayakan 

menggunakan pengayak 0,5 cm. Bahan serbuk gergaji kemudian 

diuji kandungan lignoselulosanya sebagai data awal kandungan 

lignoselulosa sebelum pretreatment. Perhitungan kadar air dan 

lignoselulosa serbuk gergaji tanpa pretreatment ditunjukkan pada 

Lampiran 3. Kandungan lignoselulosa dan kadar air bahan serbuk 

gergaji disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kandungan serbuk gergaji kayu sengon awal 

Kandungan Presentase (%) 

Selulosa 24,76 

Hemiselulosa 17,69 

Lignin 42,13 

 

Bahan serbuk gergaji memiliki kandungan lignin dan 

hemiselulosa yang cukup tinggi. Sebelum dilakukan treatment 

pemutihan atau proses bleaching, dilakukan pretreatment NaOH 

menggunakan autoklaf terlebih dahulu untuk menurunkan kadar 

lignin dan hemiselulosa yang terkandung pada bahan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Lismeri (2016), untuk mendapatkan 

kandungan selulosa yang tinggi, perlu beberapa proses awal 

sebelum dilakukan proses pemutihan. Hal ini bertujuan untuk 
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memecah struktur lignin pada bahan. Tahapan proses yang 

dilakukan mulai dari pretreatment, delignifikasi dan dilanjutkan 

dengan proses pemutihan.  

Pada penelitian ini, dilakukan pemasakan bahan 

menggunakan pemasak NaOH 10% dengan perbandingan 1:8 

(b/v). Pemasakan mengunakan autoklaf pada suhu 121 oC selama 

1 jam. Kandungan lignoselulosa bahan selanjutnya diuji kembali 

untuk mengetahui perubahan sifat kimia yang terjadi. Kandungan 

ligselulosa setelah pemasakan ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Perubahan Kandungan Lignoselulosa bahan setelah 

pemasakan autoklaf 

Kandungan 
Presentase 

awal (%) 

Presentase 

akhir (%) 

Kenaikan 

(%) 

Selulosa 24,76 39,35 14,60 

Hemiselulosa 17,69 16,13 -1,56 

Lignin 42,13 19,68 -22,45 

 

Berdasarkan data pada diatas terjadi perubahan kandungan 

lignoselulosa setelah proses pemasakan autoklaf dengan larutan 

NaOH (proses soda) menggunakan autoklaf. Dibandingkan data 

pada Tabel 4.1, terjadi kenaikan selulosa pada bahan dari 24,75% 

menjadi 39, 35%. Untuk Kandungan hemiselulosa dan lignin terjadi 

penurunan, lignin yang awalnya sebesar 17,69% turun menjadi 

16,13%, sedangkan lignin yang awalnya 42,13% turun menjadi 

19,68%. Data ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Permatasari   (2014), penggunaan NaOH dalam autoklaf sebagai 
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delignifikator dapat merusak struktur lignin pada bagian kristalin 

dan amorf. Semakin tinggi penggunaan konsentrasi NaOH pada 

autoklaf dapat meningkatkan kadar lignin terurai. Partikel NaOH 

akan masuk kedalam bahan dan memecah struktur lignin. 

Penggunaan NaOH sekaligus mengekstrak hemiselulosa dan 

selulosa pada bagian amorf. Lignin akan terlarut dalam pH yang 

tinggi yaitu dalam lindi hitam karena gugus hidroksil fenolat lignin 

berada pada kondisi terionisasi membentuk garamnya dan bersifat 

polar. Perlakuan tersebut menyebabkan lignin terpecah menjadi 

partikel yang lebih kecil. 

Bahan serbuk gergaji yang telah dimasak masih memiliki 

kandungan hemiselulosa dan lignin yang masih bisa diuraikan. 

Untuk itu perlu dilakukan proses selanjutnya agar kandungan 

selulosa bahan meningkat. Proses pemutihan adalah proses 

delignifikasi lanjutan yang digunakan untuk mengurangi kadar 

lignin dan hemiselulosa bahan. Bahan yang telah dimasak 

selanjutnya dicuci dan dikeringkan untuk persiapan proses 

pemutihan.          

4.2 Kadar air setelah proses pemutihan 

Bahan yang telah mengalami proses pemutihan diukur kadar 

airnya. Pengukuran kadar air setelah proses pemutihan bertjuan 

untuk mengetahui perubahan kadar air bahan yang terjadi 

sebelum dan sesudah proses. Pengukuran kadar air dilakukan 

pada 9 sampel dengan 3 ulangan. Sampel hasil proses pemutihan 

diambil sebagian dan dicatat sebagai massa awal, sampel yang 

telah ditimbang selanjutnya dioven pada suhu 105 oC selama 24 
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jam. Sampel kering selanjutnya ditimbang dan dicatat sebagai 

massa akhir (Basworo, 2018). Perhitungan kadar air setelah 

pemutihan secara lengkap ditunjukkan pada Lampiran 4. Nilai 

rata-rata hasil pengukuran kadar air ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

 Tabel 4.3 Nilai rata-rata kadar air hasil proses pemutihan  

Konsentrasi  

H2O2 (%) 

 

Waktu 

(menit)  

Rata-rata kadar air (%) 

10% 

1 59,95 

3 58,72 

5 61,10 

15% 

1 58,33 

3 61,20 

5 58,17 

20% 

1 58,22 

3 62,19 

5 59,17 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui nilai rata-rata kadar air 

tertinggi dari proses pemutihan terdapat pada sampel  dengan 

pemberian konsentrasi 20% dan waktu tunggu setelah dicapai 

suhu konstan 60oC adalah 3 menit. Untuk nilai kadar air terendah 

dihasilkan pada sampel dengan pemberian konsentrasi 15% dan 

lama waktu tunggu 5 menit.  

Berdasarkan tabel sidik ragam pada Lampiran 4, nilai kadar 

air yang dihasilkan pada perlakuan dan kelompok adalah tidak 

berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kadar air yang 

dihasilkan pada penelitian ini memiliki nilai keragaman yang sama. 
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Perlakuan yang diberikan pada tiap sampel tidak memiliki 

pengaruh pada nilai kadar air yang dihasilkan. 

Pada penelitian ini digunakan pelarut berupa campuran H2O2 

dan NaOH dimana NaOH yang digunakan pada tiap perlakuan 

memiliki jumlah dan konsentrasi yang sama. Vitalina (2018) 

menjelaskan bahwa perubahan kadar air pada proses 

pretreatment dapat terjadi karena adanya zat garam pada larutan. 

Zat garam yang terkandung pada larutan akan menarik kandungan 

air yang terdapat dalam bahan. Semakin tinggi kadar garam maka 

kadar air akan semakin rendah. Senyawa yang diberikan tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar air bahan pada penelitian, hal 

ini dapat dikarenakan pemberian larutan NaOH dengan kadar dan 

jumlah yang sama sehingga tidak terjadi perubahan yang berarti 

pada kadar air bahan.  

4.3 Pengaruh perbandingan pereaksi terhadap waktu setting 

suhu  

Proses pemutihan bertujuan untuk mengurangi kadar lignin 

dan hemiselulosa untuk mendapatkan kadar selulosa yang lebih 

tinggi. Pada penelitian ini, proses pemutihan menggunakan ohmic 

heating. Pada proses pemutihan, bahan yang terdapat pada 

tabung ohmic heating mengalami pemanasan akibat adanya arus 

bolak balik yang mengalir didalam tabung. Sesuai nama dari ohmic 

heating, proses yang terjadi adalah perubahan panas akibat 

adanya hambatan pada bahan ketika listrik melaluinya. Proses 

penghantaran listrik ini juga dipengaruhi oleh jenis pereaksi yang 

digunakan. 
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Pada penelitian ini digunakan pereaksi H2O2 yang 

ditambahkan dengan NaOH 1M. H2O2 merupakan zat pemutih 

yang dapat mendegradasi hemiselulosa dan lignin. H2O2 

mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memutihkan bahan dan 

bekerja optimal pada suhu 60 oC. Pada penelitian pendahuluan 

yang telah dilakukan, H2O2 10% yang digunakan pada pemasakan 

ohmic dengan volume 250 ml terhadap 5 gram bahan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai suhu set atau 

suhu referensi 60 oC. Penambahan NaOH 1 M berfungsi untuk 

mempercepat kenaikan suhu pada reaksi tersebut. Pada penelitian 

ini digunakan 3 variasi konsentrasi H2O2 dengan penambahan 

NaOH 1M. H2O2 yang digunakan sebanyak 230 ml dengan variasi 

konsentrasi 10%, 15% dan 20%. Selanjutnya ditambahkan 20 ml 

NaOH 1 M pada tiap perlakuan. Pada saat penelitian dihitung 

waktu yang dibutuhkan pada 3 variasi perbandingan volume 

tersebut menggunakan stop watch. Waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai suhu set 60 oC pada penelitian ditunjukkan pada Tabel 

4.4. Data hasil set waktu ditunjukkan pada Lampiran 5. 

Tabel 4.4 Waktu untuk mencapai suhu 60oC 

Konsentrasi  

H2O2 (%) 

Rerata Waktu  

(detik) 

10% 709,44 

15% 620,78 

20% 564,44 
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Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk menaikkan suhu pemutihan dari suhu 25oC hingga suhu 

referensi 60 oC pada variasi konsentrasi pereaksi H2O2 10%, 15% 

dan 20%. Berdasarkan data pada tabel, dapat dikatakan bahwa 

perbedaan konsentrasi H2O2 mempengaruhi waktu tunggu proses 

dimana semakin tinggi konsentrasi H2O2 maka waktu tunggu yang 

dibutuhkan semakin singkat. 

NaOH merupakan larutan elektrolit kuat yang dapat dengan 

cepat menghantarkan listrik sehingga dapat mempercepat suhu 

reaksi. Semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan, maka 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu referensi akan 

semakin singkat (Basworo, 2017). NaOH yang ditambahkan pada 

larutan H2O2 dapat mempercepat kenaikan suhu reaksi. Pada 

penilitian ini jumlah dan konsentrasi NaOH yang diberikan sama 

sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan yang mempengaruhi 

waktu reaksi adalah H2O2. 

H2O2 merupakan bahan kimia anorganik dengan sifat 

oksidator yang kuat. Pada kondisi normal (kondisi ambient), 

hidrogen peroksida memiliki sifat yang sangat stabil dengan laju 

dekomposisi kurang dari 1% per tahun. Penggunaan hidrogen 

peroksida umumnya adalah dengan memanfaatkan reaksi 

dekomposisinya. Reaksi dekomposisi hidrogen peroksida akan 

menghasilkan oksigen pada akhir reaksi. Selain oksigen, reaksi 

dekomposisi hidrogen peroksida juga menghasilkan air (H2O) dan 

panas. Reaksi dekomposisi eksotermis yang terjadi adalah 

sebagai berikut (Amwaliya, 2011). 
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  H2O2                            H2O + 1/2 O2 + 23.45 kcal/mol ......  (17) 

Amwaliya (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi H2O2 diantaranya 

adalah temperatur, padatan tersuspensi dan pH. Temperature 

mempengaruhi laju dekomposisi hidrogen peroksida, dimana laju 

reaksi dekomposisi naik sebesar 2,2 kali setiap kenaikan 10oC 

(dalam rentang temperatur 20-100oC). Perubahan pH 

menyebabkan perubahan laju dekomposisi, dimana semakin tinggi 

nilai pH (semakin basa) maka laju dekomposisi akan semakin 

tinggi. Pada saat proses pemutihan berlangsung, terjadi 

dekomposisi H2O2 akibat adanya suspensi. Dekomposisi hidrogen 

peroksida ini akan menghasilkan panas didalam sistem.  H2O2 

akan menghasilkan ion OH- ketika proses dekomposisi 

berlangsung, dimana hidroen peroksida dengan konsentrasi yang 

lebih tinggi akan melepaskan ion OH- yang lebih banyak sehingga  

menyebabkan pH sistem naik. Kenaikan pH sistem ini 

menyebabkan laju dekomposisi semakin meningkat dan 

menyebabkan pelepasan panas pada sistem semakin tinggi.  

 
4.4 Analisa rendemen bahan 

Pada penelitian ini rendemen bahan dihitung untuk 

mengetahui presentase bahan yang tersisa setelah dilakukan 

treatment. Perhitungan rendemen ini dapat digunakan untuk 

mengetahui kecermatan dan efektifitas pada penelitian.  

4.4.1 Rendemen Hasil Autoklaf 

Rendemen hasil autoklaf merupakan presentase pulp serbuk 

gergaji yang diperoleh setelah dilakukan proses pemasakan 
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menggunakan autoklaf. Rendemen bahan hasil autoklaf dihitung 

dengan membandingkan massa bahan setelah dilakukan proses 

pemasakan dibandingkan dengan massa bahan sebelum 

pemasakan dikalikan dengan 100%. Rendemen yang dihasilkan 

pada proses soda dihitung dengan cara mengambil bahan 

sebanyak 50 gram. Selanjutnya dilakukan proses pemasakan 

dengan NaOH 10% pada suhu 121 oC selama 1 jam. Bahan 

kemudian dicuci dan dikeringkan sehingga didapatkan pulp serbuk 

gergaji kering. Pulp ditimbang dan dicatat sebagai masa akhir. 

Perhitungan rendemen dilakukan dengan 5 kali ulangan dan 

dirata-rata, didapatkan rendemen rata-rata sebesar 76,67%. 

4.4.2 Rendemen Hasil Pemutihan 

Rendemen hasil pemutihan merupakan presentase bahan 

akhir yang didapat dari proses ohmic heating. Rendemen hasil 

pemutihan dihitung dengan membandingkan massa akhir bahan 

kering dengan massa awal bahan hasil autoklaf dan ditulis dalam 

persentase. Rendemen hasil pemutihan ditunjukkan pada Gambar 

4.1 
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Gambar 4.1 Rendemen Proses Pemutihan dengan ohmic heating 

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata rendemen 

proses pemutihan menggunakan ohmic heating dari 3 ulangan. 

Pada grafik ditunjukkan rendemen tertinggi terdapat pada 

perlakuan menggunakan pereaksi H2O2 10% pada waktu 1 menit, 

yaitu sebesar 96,56%. Rendemen terendah terdapat perlakuan 

dengan H2O2 20% dan waktu pemanasan setelah mencapai suhu 

stagnan 60 oC adalah 5 menit, yaitu sebesar 85,91%. Perhitungan 

rendemen secara lengkap ditunjukkan pada Lampiran 6. 

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 4.1 ditunjukkan bahwa 

rendemen semakin menurun seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi H2O2.    

Menurut Surest (2010) rendemen hasil dipengaruhi oleh 

konsentrasi pereaksi dan waktu pemasakan yang digunakan. 

Semakin tinggi konsentrasi pereaksi maka semakin rendah 

rendemen yang dihasilkan. Waktu mempengaruhi rendemen, 

dimana semakin lama waktu yang digunakan maka rendemen 
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hasil semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada 

Lampiran 6, diketahui bahwa pemberian larutan H2O2 serta waktu 

tunggu berpengaruh terhadap nilai rendemen proses pemutihan. 

Hasil menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan 

sehingga perlu dilakukan uji BNT dengan taraf α<0,05. Hasil uji 

BNT pada faktor konsentrasi H2O2 disajikan pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Hasil uji BNT rendemen pada faktor konsentrasi H2O2 

Konsentrasi H2O2 Total Rata-rata notasi 

20% 816 272 a 

15% 826,65 275,55 b 

10% 856,48 285,49 c 

  

Berdasarkan hasil uji BNT pada Tabel 4.5, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara rendemen proses pemutihan pada 

konsentrasi H2O2 10%, 15% dan 20%. Notasi a, b dan c 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil rendemen dari 

ketiga perlakuan konsentrasi. Rata-rata tertinggi terdapat pada 

konsentrasi 10% yaitu sebesar 285,49 dan rata-rata terendah 

terdapat pada konsentrasi 20% yaitu 272. Hal ini memunjukkan 

semakin tinggi konsentrasi H2O2 maka semakin kecil nilai 

rendemen yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah 

konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi rendemen 

pemutihan. Hasil uji lanjut BNT  pada waktu tunggu disajikan pada 

Tabel 4.6 
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Tabel  4.6 Hasil uji BNT rendemen pada faktor waktu tunggu 

Faktor waktu tunggu Total Ratarata notasi 

5 menit 804,66 268,22 A 

3 menit 837,2 279,07 B 

1 menit 857,27 285,76 C 

 

Berdasarkan hasil uji BNT pada Tabel 4.6 diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara rendemen pemutihan pada waktu 

tunggu 5 menit, 3 menit dan 1 menit. Notasi a, b dan c 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil rendemen dari 

ketiga perlakuan waktu tunggu. Rata-rata tertinggi terdapat pada 

waktu tunggu 1 menit yaitu 285,76 dan rata-rata terendah terdapat 

pada waktu tunggu 5 menit yaitu 268,22. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada batas waktu tertentu semakin lama waktu tunggu 

maka rendemen hasil pemutihan semakin rendah dan semakin 

singkat waktu tunggu maka rendemen hasil pemutihan semakin 

tinggi. Proses pemutihan menggunakan H2O2 menyebabkan bahan 

mengalami degradasi pigmen. Pada proes pemutihan, H2O2 

mengoksidasi pigmen bahan serta kandungan lignin dan sedikit 

hemiselulosa. Kandungan pigmen dan lignin akan larut bersama 

air sehingga menyebabkan massa bahan berkurang (Riama, 

2012). Semakin lama oksidasi dari H2O2 menyebabkan rendemen 

hasil pemutihan semakin menurun, hal ini terus berlanjut seiring 

dengan berjalannya waktu hingga batas tertentu. Penurunan 

rendemen hasil pemutihan juga diakbatkan karena proses 

penyaringan yang dilakukan pada proses penelitian. Menurut 

Behin (2008) Penurunan rendemen juga disebabkan adanya 
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reaksi hidrolisis alkali yang dapat mengurangi molekul dari struktur 

lignin dan juga membuang kelompok methoxyl yang menyebabkan 

pembentukan ion phenolat. Reaksi hidrolisis alkali juga dapat 

mengurangi kadar ekstraktif yang terdaat pada kayu seperti lilin, 

lemak, terpena, terpenoid, steroid, senyawa fenol, protein dan 

kanji.  

  
4.5 Kenaikan pH Proses Pemutihan 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat keasaman 

atau pH sebelum dan sesudah proses pemutihan. Pengukuran ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

kenaikan pH yang terjadi selama proses berlangsung. Pada 

penelitian ini, pengukuran menggunakan pH meter digital sehingga 

nilai pH dapat diketahui secara langsung pada layar. Campuran 

pereaksi H2O2 dan NaOH 1 M ditempatkan pada gelas ukur, 

kemudian pH meter dimasukkan hingga batas tanda. Pengukuran 

kenaikan pH dilakukan dengan melakukan rata-rata kenaikan pH 

pada 9 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Nilai kenaikan pH 

ditunjukkan pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Data hasil pengujian dan kenaikan pH proses pemutihan 

Konsentrasi H2O2 

(ml)  

Waktu 

tunggu 

Kenaikan pH 

10% 

1 menit 0 

3 menit 0 

5 menit 0,033 

15% 

1 menit 0 

3 menit 0 

5 menit 0,033 

20% 

1 menit 0,067 

3 menit 0 

5 menit 0 

 

Pada Tabel 4.7 diketahui nilai kenaikan rata-rata pH tertinggi 

adalah sebesar 0,067 yaitu pada perlakuan pemberian pereaksi 

H2O2 20% dengan waktu tunggu 1 menit. Pada penelitian ini hasil 

pengujian pH menunjukkan terjadinya kenaikan pH namun hanya 

terdapat pada beberapa perlakuan seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.7. Pada beberapa perlakuan tidak terjadi perubahan 

tingkat pH hal ini mungkin terjadi karena pH meter yang digunakan 

hanya dapat menampilkan 1 digit angka dibelakang koma 

sehingga kenaikan pH tidak terlalu terlihat. Data hasil pengamatan 

pH selama proses pemutihan disajikan pada Lampiran 7. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta (2016) menunjukkan rata-

rata pH hasil proses ohmic heating mengalami penurunan. 

Penelitian menggunakan bahan tongkol jagung dengan perlakuan 

variasi pemberian konsentrasi NaOH dan beda suhu pemanasan. 



52 
 

Penurunan pH juga terjadi pada penelitian yang dilakukan Vitalina 

(2018), penurunan pH disebabkan karena adanya reaksi 

pembentukan garam antara asam lemah yang terdapat didalam 

lignin dengan ion OH- dari pereaksi NaOH. Semakin tinggi NaOH 

maka semakin tinggi penurunan pH sistem sehingga suasana 

menjadi asam.  

Pada penelitian ini pengukuran menunjukkan kecenderungan 

kenaikan pH pada beberapa perlakuan, perbedaan ini dapat terjadi 

karena pada penelitian ini digunakan pemasak NaOH dan H2O2. 

NaOH yang digunakan pada perlakuan ini memiliki kadar yang 

sama, hal ini menunjukkan bahwa yang berpengaruh pada pH 

sistem adalah H2O2 dengan konsentrasi yang berbeda. Pada saat 

pemanasan, larutan H2O2 akan bereaksi dengan ion OH- dari 

NaOH dimana hasil akhirnya berupa air oksigen dan terbentuk ion 

OH- kembali. Adanya ion OH-  inilah yang mengakibatkan hasil 

pemutihan menjadi bertambah basa.    

4.6 Analisa kandungan lignoselulosa 

Penelitian tentang kandungan lignoselulosa ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada tiap tahapan proses 

serta mengetahui pengaruh perlakuan terhadap perubahan 

lignoselulosa bahan setelah proses pemutihan.  

4.6.1 Kandungan lignoselulosa sebelum pemutihan 

Pengujian kandungan lignoselulosa sebelum pemutihan 

bertujuan untuk mengetahui nilai lignoselulosa bahan serbuk 

gergaji tanpa treatment dan nilai lignoselulosa setelah pemaskan 
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soda dengan autoklaf. Rata-rata kandungan lignoselulosa sebelum 

dan sesudah pretreatment autoklaf ditunjukkan pada Tabel 4.8  

 

Tabel 4.8 Rata-rata kandungan lignoselulosa sebelum dan sesudah 

autoklaf 

 

Selulosa  

(%) 

Hemiselulosa 

(%) 

Lignin  

(%) 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

Rerata 24,76 39,35 17,69 16,13 42,13 19,68 

 

Pada Tabel 4.8 ditunjukkan nilai kandungan lignoselulosa 

pada bahan tanpa pretreatment (sebelum autoklaf) dan sesudah 

autoklaf. Treatment dengan pemasakan soda menyebabkan 

presentase rata-rata dari lignin berkurang hingga mencapai 

22,45%, nilai penurunan ini cukup tinggi karena NaOH merupakan 

senyawa yang efektif mengurai ikatan lignin. Kandungan lignin 

mengalami penurunan akibat ion OH- dari NaOH dan oksidasi 

OOH- dari H2O2 sehingga merusak bagian kristal pada lignin. 

Rusaknya lapisan lignin menyebabkan larutan mampu mencapai 

dan memecah kristal selulosa menjadi selulosa dengan ukuran 

yang lebih kecil (Prawitwong, 2012). Data hasil pengujian 

lignoselulosa sebelum pemutihan disajikan pada Lampiran 8. 

4.6.2 Pengaruh Pemberian Pereaksi H2O2 serta Waktu Tunggu 

terhadap Kadar Selulosa setelah Pemutihan 

Bahan yang telah melalui proses pemutihan selanjutnya di uji 

kandungan selulosanya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan kandungan selulosa yang terjadi antara sebelum dan 
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sesudah proses pemutihan. Rata-rata hasil uji selulosa bahan 

setelah proses pemutihan ditunjukkan pada Gambar 4.2. Data 

hasil uji lignoselulosa setelah pemutihan disajikan pada Lampiran 

9.    

 

Gambar 4.2 Rata-rata presentase selulosa hasil proses pemutihan 

Pada Gambar 4.2 ditunjukkan diagram batang mengenai 

nilai rata-rata selulosa pada berbagai variasi perlakuan yang 

diberikan. Nilai rata-rata selulosa pada setiap perlakuan yang 

diberikan meningkat jika dibandingkan dengan nilai selulosa 

kontrol. Nilai selulosa kontrol adalah nilai rata-rata selulosa bahan 

setelah dilakukan proses soda menggunakan autoklaf. Pada 

Gambar 4.2 ditunjukkan nilai rata-rata selulosa kontrol adalah 

sebesar 39,35%. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan nilai selulosa tertinggi pada variasi perlakuan proses 

pemutihan. Perlakuan dengan rata-rata nilai selulosa tertinggi 

adalah pada perlakuan dengan menggunakan konsentrasi H2O2 

20% dan waktu tunggu setelah suhu konstan 60 oC adalah 5 menit 
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yaitu sebesar 69,52%. Data hasil pengujian dan perhitungan 

selulosa disajikan pada Lampiran 10. 

Berdasarkan analisa sidik ragam pada Lampiran 10, 

diketahui bahwa perlakuan pemberian variasi konsentrasi H2O2 

dan waktu tunggu berpengaruh terhadap kadar selulosa hasil 

pemutihan. Perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap kadar selulosa pemutihan sehingga perlu dilakukan uji 

lanjut BNT dengan α<0,05. Hasil uji lanjut BNT pada faktor 

konsentrasi H2O2 disajikan pada Tabel 4.9 

 
Tabel 4.9 Hasil uji BNT selulosa pada faktor konsentrasi H2O2

 

Faktor konsentrasi H2O2 Total Rata-rata Notasi 

10% 534,09 178,03 a 

15% 565,87 188,623 b 

20% 591,99 197,33 c 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 

perbedaan dari hasil akhir selulosa setelah pemutihan pada 

perlakuan konsentrasi H2O2. Notasi a, b dan c menunjukkan bahwa 

H2O2 dengan konsentrasi 10%, 15% dan 20% memiliki perbedaan 

nilai yang signifikan terhadap nilai selulosa yang dihasilkan setelah 

pemutihan. Rata-rata selulosa tertinggi terdapat pada konsentrasi 

H2O2 20% yaitu sebesar 197,33 sedangkan rata-rata terendah 

terdapat pada konsentrasi H2O2 10% yaitu 178,03. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi H2O2 maka kadar 

selulosa semakin kecil, sebaliknya semakin rendah konsenrasi 
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H2O2 maka kadar selulosa hasil pemutihan semakin besar. Hasil 

uji lanjut BNT pada waktu tunggu disajikan pada Tabel 4.10    

Tabel 4.10 Hasil uji BNT selulosa pada faktor waktu tunggu 

Faktor waktu tunggu Total Rata-rata Notasi 

1 menit 548,97 182,99 a 

3 menit 560,62 186,873 b 

5 menit 582,36 194,12 c 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 

perbedaan dari hasil akhir selulosa setelah pemutihan pada 

perlakuan waktu tunggu . Notasi a, b dan c menunjukkan bahwa 

pemanasan ohmic waktu tunggu 1 menit, 3 menit dan 5 menit 

memiliki perbedaan nilai yang signifikan terhadap nilai selulosa 

hasil pemutihan. Rata-rata selulosa tertinggi terdapat pada waktu 

tunggu 5 menit yaitu 194,12 sedangkan rata-rata selulosa 

terendah terdapat pada waktu tunggu 1 menit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu tunggu maka nilai 

selulosa semakin tinggi, sebaliknya semakin singkat waktu tunggu 

nilai selulosa semakin rendah.  

Menurut Irfanto (2013), peningkatan selulosa pada proses 

pemutihan terjadi karena adanya pemecahan senyawa lignin pada 

bahan. Pada proses pemutihan, pertambahan suhu menyebabkan 

terjadinya pembentukan gugus anion prehidroksil (OOH-). Gugus 

prehidroksil ini semakin bertambah dan menderadasi lignin yang 

terkandung pada bahan. Penurunan kadar lignin ini menyebabkan 

pertambahan kadar selulosa secara keseluruhan. 
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4.6.3 Pengaruh Pemberian Pereaksi NaOH dan H2O2 serta 

Waktu Tunggu terhadap Kadar Hemiselulosa setelah 

Pemutihan 

Hemiselulosa hasil pemutihan diuji untuk mengetahui 

perubahan nilai sebelum dan sesudah pemutihan. Hasil uji 

hemiselulosa diharapkan dapat menurun dan didapatkan nilai 

paling rendah dari beberapa perlakuan yang diberikan. Pengujian 

hemiselulosa dilakukan dengan metode chesson data. Nilai rata-

rata hasil uji hemiselulosa ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Rata-rata presentase hemiselulosa hasil proses pemutihan 

Pada Gambar 4.3 ditunjukkan perbandingan rata-rata nilai 

hemiselulosa pada berbagai variasi perlakuan dan juga kontrol. 

Pada diagram diatas diketahui rata-rata nilai hemiselulosa 

cenderung turun bila dibandingkan dengan kontrol. Rata-rata nilai 

hemiselulosa kontrol adalah sebesar 16,13%, setelah 

mendapatkan variasi perlakuan nilai hemiselulosa turun hingga 

didapatkan hemiselulosa terendah sebesar 6,98%. Nilai 

hemiselulosa terendah terdapat pada perlakuan dengan 
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konsentrasi H2O2 20% dan waktu tunggu setelah mencapai suhu 

setting 60oC adalah 5 menit. Data hasil pengujian dan perhitungan 

hemiselulosa disajikan pada Lampiran 11. 

Pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa nilai hemiselulosa 

cenderung menurun sejalan dengan bertambahnya konsentrasi 

H2O2 yang digunakan pada pemutihan. Pada waktu yang sama, 

kandungan hemiselulosa semakin menurun siring dengan 

bertambahnya konsentrasi H2O2. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi H2O2 maka nilai hemiselulosa semakin 

rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah konsentrasi H2O2 

kadar hemiselulosa semakin tinggi. Pada konsentrasi yang sama, 

nilai hemiselulosa cenderung mengalami penurunan seiring waktu 

pada konsentrasi 20%. Pada konsentrasi 15% dan 10% kadar 

hemiselulosa mengalami penurunan pada waktu 3 menit dan 

kembali meningkat pada waktu 5 menit. Hal ini mungkin terjadi 

karena bahan yang kurang merata pada saat pemanasan, 

sebagian bahan menumpuk pada salah satu sisi mengakibatkan 

hemiselulosa tidak terdegradasi secara sempurna.    

Berdasarkan analisa sidik ragam pada Lampiran 11, 

diketahui bahwa perlakuan pemberian konsentrasi H2O2 dan waktu 

tunggu pemanasan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 

hemiselulosa yang dihasilkan sehingga tidak dilakukan uji lanjut 

BNT.  

4.6.4 Pengaruh Pemberian Pereaksi NaOH dan H2O2 serta 

Waktu Tunggu terhadap Kadar Lignin setelah Pemutihan 

Pengujian lignin bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai 

lignin yang terjadi setelah dilakukan proses pemutihan. Tujuan 
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yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai 

lignin paling rendah. Hasil uji lignin setelah proses pemutihan 

ditunjukkan pada Gambar 4.4.   

 

 

Gambar 4.4 Rata-rata presentase lignin hasil proses pemutihan 

Gambar 4.4 menunjukkan nilai rata-rata kandungan lignin 

setelah proses pemutihan. Kandungan lignin cenderung menurun 

setelah diberikan perlakuan pemutihan. Nilai lignin kontrol pada 

penelitian ini sebesar 19,68% dan setelah mendapatkan 

perlakuan, nilai lignin turun hingga mencapai lignin terendah 

sebesar 16,83%. Nilai lignin terendah terdapat pada perlakuan 

dengan konsentrasi H2O2 20% dan waktu tunggu setelah mencapai 

suhu setting 60oC adalah 5 menit. Data hasil pengujian dan 

perhitungan lignin disajikan pada Lampiran 12. 

Berdasarkan analisa sidik ragam diketahui bahwa pemberian 

perlakuan pada penelitian ini berbeda sangat nyata pada faktor 

waktu tunggu sedangkan faktor konsentrasi H2O2 tidak berbeda 
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nyata. Uji lanjut BNT dilakukan pada faktor waktu tunggu dengan 

taraf α<0,05. Hasil uji lanjut BNT pada faktor waktu tunggu 

disajikan pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11 Hasil uji BNT lignin pada faktor waktu tunggu 

Faktor waktu tunggu Total Rata-rata notasi 

 5 menit 157,83 52,61 a 

3 menit 163,469 54,49 b 

1 menit 168,329 56,11 c 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 

perbedaan dari hasil akhir lignin setelah pemutihan pada 

perlakuan waktu tunggu . Notasi a, b dan c menunjukkan bahwa 

pemanasan ohmic dengan waktu tunggu 1 menit, 3 menit dan 5 

menit memiliki perbedaan nilai yang signifikan terhadap nilai lignin 

hasil pemutihan. Rata-rata tertinggi terdapat pada waktu tunggu 1 

menit yaitu 56,11 sedangkan rata-rata lignin terendah terdapat 

pada waktu 5 menit yaitu 52,61. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu tunggu maka nilai lignin semakin rendah, 

sebaliknya semakin singkat waktu tunggu nilai lignin semakin 

tinggi. Menurut Safaria (2013), penurunan lignin ini terjadi karena 

adanya ion OH- yang terlepas dari pereaksi NaOH. Ion OH- 

mampu merusak kandungan lignin pada bagian kristalin dan amorf 

serta mampu mendegradasi sebagian hemiselulosa pada bahan. 

Na+ akan berikatan dengan lignin membentuk natrium fenolat yang 

mudah larut, ditandai dengan warna hitam pada larutan atau 

disebut black liquor. Ion OOH- dari H2O2 juga dapat menderadasi 
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lignin sehingga dapat menyebabkan pemutusan lebih lanjut pada 

struktur kristal selulosa. Menurut Coniwati (2015), H2O2 akan 

breaksi dengan anion OH- membentuk air dan oksigen diakhir 

reaksi. H2O2 akan mengalami dekomposisi didalam air dimana 

adanya ion OH- menyebabkan terbentuknya H2O dan anion 

prehidroksil OOH-. Anion prehidroksil ini bersifat reaktif dan dapat 

mengoksidasi unit non-fenolik lignin melalui pelepasan satu 

elektron membentuk radikal kation yang kemudian terurai secara 

kimiawi. Unit nonfenolik merupakan penyusun sekitar 90% struktur 

lignin. Hidrogen peroksida dapat memutus ikatan Cα-Cβ molekul 

lignin dan mampu membuka cincin lignin. Hidrogen peroksida 

mengkatalis suatu oksidasi senyawa aromatik non-fenolik lignin 

membentuk radikal kation aril. Hidrogen mengkatalis oksidasi 

senyawa lignin non-fenolik dengan perubahan veratryl alcohol 

menjadi veratryl aldehyde 

4.7 Analisa Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode 

multiple atribut. Pemilihan perlakuan terbaik didasarkan pada nilai 

selulosa, lignin dan hemiselulosa. Nilai selulosa yang dipilih adalah 

nilai selulosa dengan hasil tertinggi, sedangkan nilai hemiselulosa 

dan lignin dipilih dengan nilai terendah. Nilai lignoselulosa pada 

tiap perlakuan ditunjukkan pada Tabel 4.12 
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Tabel 4.12 Nilai lignoselulosa hasil proses pemutihan 

Konsentrasi 

H2O2  

Waktu 

tunggu 

Selulosa 

(%) 

Hemiselulosa 

(%) 

Lignin 

(%) 

10% 

1 menit 57,51 11,82 18,85 

3 menit 58,98 11,54 17,95 

5 menit 61,54 10,58 17,63 

15% 

1 menit 62,62 9,59 18,53 

3 menit 62,94 9,58 18,53 

5 menit 63,06 9,56 18,16 

20% 

1 menit 62,86 10,79 18,73 

3 menit 64,95 9,97 18,01 

5 menit 69,52 6,98 16,83 

 Tabel diatas menunjukkan kandungan lignoselulosa hasil 

proses pemutihan. Pada parameter selulosa dipilih nilai tertinggi 

yaitu 69,52%, pada parameter hemiselulosa dan lignin dipilih nilai 

terendah yaitu 6,98% dan 16,83%. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa perlakuan terbaik terdapat pada 

perlakuan dengan konsentrasi H2O2 20% dan waktu tunggu 5 

menit. Karena perlakuan terbaik telah didapatkan maka tidak perlu 

dilakukan perhitungan dengan metode kerapatan terendah. 

Perhitungan parameter terbaik secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 13.   

4.8 Analisa Kebutuhan Energi dan Biaya 

Analisa kebutuhan energi pada penelitian ini dilakukan pada 

sampel dengan hasil perlakuan terbaik. Perhitungan energi terdiri 

dari dua perhitungan, yaitu kebutuhan energi pada saat 

pemasakan menggunakan autoklaf dan kebutuhan energi pada 

proses pemutihan menggunakan ohmic heating. Energi yang 
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dibutuhkan pada kedua proses selanjutnya dijumlahkan sehingga 

didapatkan kebutuhan energi total. Analisa kebutuhan energi 

secara lengkap disajikan pada Lampiran 14.   

Pada proses pemasakan menggunakan autoklaf, proses 

pemanasan terjadi dalam kedaan bertekanan tinggi. Pemanasan 

dilakukan pada suhu 121 oC selama 60 menit. Daya yang 

digunakan pada autoklaf sebesar 1400 watt. Pada proses ohmic 

tegangan yang digunakan adalah 220V dan kuat arus sebesar 0,2 

A. Sampel dengan perlakuan terbaik adalah pada perlakuan 

dengan konsentrasi H2O2  20% dan waktu tunggu yang digunakan 

adalah 5 menit (300 detik), dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai suhu 60 oC adalah 564,33 detik Total waktu ohmic 

berdasarkan perlakuan terbaik adalah 864,33 detik atau setara 

dengan 0,24 jam. Hasil perhitungan analisa kebutuhan energi dan 

biaya ditunjukkan pada Tabel  4.13.  

 
Tabel 4.13 Kebutuhan Energi dan Biaya 

Parameter 
Proses 

Autoklaf Ohmic 

Tegangan (V) 220 220 

Kuat Arus (A) - 0,2 

Daya (kW) 1,4 0,044 

Waktu (Jam) 1 0,24 

Biaya/kWh (Rp)* 1467,28 1467,28 

Biaya (Rp) 2054,192 15,4945 

Total Biaya (Rp) 2069,6865 

 *Sumber: PLN, 2019 dengan Rp. 1467,28/kWh 
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4.9 Perbandingan hasil dengan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian pengaruh variasi waktu dan volume 

pereaksi pada proses pemutihan pulp soda dengan metode ohmic 

heating, terjadi kenaikan kadar selulosa serta penurunan kadar 

lignin dan hemiselulosa. Penelitian ini menggunakan dua tahap 

treatment yaitu treatment soda dengan autoklaf dan treatment 

pemutihan menggunakan ohmic heating. Tujuan dari dua tahapan 

proses ini adalah untuk mendapatkan nilai selulosa maksimal serta 

kadar lignin dan hemiselulosa minimal. Tahap awal berupa 

pemasakan soda bertujuan untuk menguraikan bahan agar lignin 

dan hemiselulosa dapat terdegradasi dengan mudah pada proses 

pemutihan menggunakan ohmic heating. 

Pada beberapa penelitian sebelumnya digunakan beberapa 

metode serupa untuk mendapatkan nilai kadar selulosa maksimal. 

Beberapa metode menghasilkan kenaikan kadar selulosa yang 

berbeda sehingga perlu adanya pebandingan untuk mendapatkan 

metode yang optimal untuk digunakan. Perbandingan beberapa 

metode  sebelumnya serta hasil dari penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 4.14. Pada penelitian ini data pemutihan 

menggunakan ohmic adalah data dengan perlakuan terbaik. 
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Tabel 4.14 Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu 

 Microwave * 
Ohmic 

Heating ** 

Autoklaf 

***  

Autoklaf dan Ohmic 

(Penelitian Ohmic Heating sampel 

terbaik P3L3) 

Bahan Ampas Tebu Ampas Tebu 
Jerami 

Padi 
Serbuk Gergaji Sengon 

Spesifika

si alat 

Panasonic 

NN-GD 371 M 

frekuensi 

2450 MHz 

Ohmic PKM  

220 V  

0,2 A 

 

304,05 

kPa 

 220 V 

 

Autoklaf 

LS-50LJ 

220V 

Ohmic 

PKM  

220 V  

0,2 A 

Total Pereaksi NaOH NaOH NaOH NaOH 
NaOH dan 

H2O2 

Suhu  89oC 75oC 107oC 121oC 60oC 

Daya 950 watt 44 watt 1500 watt 1400 watt 44 watt 

Energi 0,665 kWh 0,00792 kWh 1,5 kWh 1,4 kWh 
0,01056 

kWh 

Waktu 40 menit 10,62 menit 60 menit 60 menit 14,4 menit 
74,4 

menit 

Pertamb

ahan 

selulosa 

33,1% 3,82% -2,7% 14,60% 30,17% 
44,77

% 

Penurun

an lignin 
12,09% 7,86% 5,86% 22,45% 2,85% 

25,3

% 

Penurun

an 

hemiselu

losa 

18,4% 8,01% 17,61% 1,56% 9,15% 
10,71

% 

Biaya 

/kWh**** 
Rp 917,7 Rp 10,93 Rp 2070 Rp 2054,19 Rp 15,4945 

Rp 

2069,

6865 

*Sumber :Widyawati,2014 

**Sumber : Vitalina, 2018  

***Sumber : Rokhmah, 2011 

**** PLN, 2019 dengan Rp. 1467,28/kWh 

Pada tabel dapat dilihat bahwa pertambahan selulosa tertinggi 

terdapat pada penelitian ini. Selulosa mengalami kenaikan hingga 
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mencapai 44,77%, kadar ini jauh berbeda jika dibandingkan 

dengan pertambahan selulosa dengan metode yang pernah 

digunakan sebelumnya. Penurunan lignin tertinggi juga terdapat 

pada penelitian ini, yaitu mencapai 25,3%. Perubahan kandungan 

lignoselulosa secara lengkap di tampilkan pada Lampiran 15.  

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa penggunaan 

metode yang bertahap dibutuhkan untuk menghasilkan kadar 

selulosa yang tinggi dan degradasi sruktur lignin lebih optimal.  

Widodo (2013) menyatakan bahwa pada tahap pemasakan 

menggunakan autoklaf dengan pereaksi NaOH, terjadi penurunan 

kandungan lignin dimana terdapat pemutusan rantai O-CH3 yang 

disebabkan hidrolisis alkali. Degradasi lignin ini menyebabkan 

hemiselulosa dan selulosa yang terikat dengan lignin menjadi 

bebas. Hemiselulosa akan larut dalam NaOH dan menyebabkan 

kandungan presentase kandungan selulosa semakin tinggi. Sisa 

lignin pada pulp yang ditandai dengan warna coklat akan lebih 

mudah dihilangkan melalui proses bleaching. Perubahan 

lignoselulosa pada suatu proses juga dipengaruhi oleh kandungan 

kristalin dan amorf yang terdapat pada bahan. Tingkat kristalin 

selulosa pada setiap bahan berbeda beda, pada bahan dengan 

tingkat kristalin yang tinggi menyebabkan selulosa yang dihasilkan 

semakin sedikit karena kemampuan degradasi yang rendah 

terhadap bahan. 

Untuk hemiselulosa penelitian ini mampu menurunkan kadar 

hemiselulosa hingga mencapai 10,71%. Pada proses pemasakan 

soda menggunakan autoklaf, hemiselulosa mengalami penurunan 
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sebanyak 1,56%. Pada saat proses pemutihan, hemiselulosa 

mengalami penuruan lebih tinggi sebanyak 9,15%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada proses autoklaf terjadi pembukaan 

struktur ikatan lignoselulosa sehingga ketika proses pemutihan 

kadar hemiselulosa yang terdegradasi menjadi lebih tinggi. Untuk 

biaya yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Rp 2069,6865 

dimana biaya tersebut merupakan total dari biaya penggunaan 

autoklaf selama 1 jam dan ohmic selama 1 jam.  Biaya ini 

cenderung sama dengan biaya penggunaan autoklaf yang 

dilakukan Rokhmah (2011)   

Pada penelitian ini beberapa parameter lebih unggul jika 

dibandingkan metode terdahulu yang telah digunakan. Beberapa 

metode tersebut adalah tingkat pertambahan kadar selulosa dan 

penurunan lignin. Untuk penggunaan energi, biaya serta 

penurunan kadar hemiselulosa metode pada penelitian ini masih 

belum dapat memberikan hasil yang lebih baik dari metode 

terdahulu yang telah digunakan. Keunggulan lain dari penelitian ini 

adalah pada pemutihan menggunakan ohmic heating dimana 

pemutihan mampu menurangi kandungan lignin dan menghasilkan 

nilai selulosa yang cukup tinggi dalam kondisi non thermal. Kondisi 

non thermal merupakan suatu kondisi dimana perubahan suhu 

antara awal dan akhir proses tidak terlalu tinggi yaitu dibawah 

suhu pasteurisasi sehingga energi yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu lebih sedikit.     
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian variasi perlakuan berupa konsentrasi H2O2 dan 

waktu tunggu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

kandungan hemiselulosa. Perlakuan konsentrasi dan waktu 

tunggu memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 

rendemen hasil pemutihan dan kadar selulosa. Perlakuan 

konsentrasi H2O2 dan waktu tunggu berbanding terbalik 

terhadap rendemen hasil dan berbanding lurus dengan nilai 

selulosa. Perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap 

nilai lignin namun hanya pada pemberian perlakuan waktu 

tunggu dengan hubungan berbanding terbalik sedangkan 

perlakuan pemberian konsentrasi H2O2 tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai lignin yang dihasilkan.     

2. Perlakuan terbaik berdasarkan metode multiple attribute 

terdapat pada perlakuan pemutihan dengan mengunakan 

konsentrasi H2O2 20% dan waktu tunggu yang digunakan 

adalah 5 menit. Selulosa tertinggi yang didapatkan adalah 

sebesar 69,52%. Nilai hemiselulosa dan lignin terendah 

didapatkan berturut-turut sebesar 6,98% dan 16,83%. 

Biaya yang dibutuhkan penelitian ini adalah Rp 2069,6865 

dimana biaya tersebut merupakan total dari biaya 
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penggunaan autoklaf selama 1 jam dan ohmic selama 1 

jam    

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan proses pada penelitian yang telah 

dilakukan terdapat beberapa saran untuk mengoptimalkan hasil 

yang diperoleh pada penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Perlu adanya penyesuaian penggunaan tekanan autoklaf 

sehingga dapat dihasilkan pulp dengan kandungan 

selulosa yang lebih tinggi sebelum melalui proses 

pemutihan  

2. Perlu adanya penyesuaian kembali tentang konsentrasi 

pereaksi dan waktu reaksi yang digunakan agar diperoleh 

pengaruh nyata pada perubahan kadar selulosa, 

hemiselulosa dan lignin.  

3. Perlu adanya alternatif bahan lain selain NaOH sebagai 

campuran H2O2 untuk mempercepat terjadinya perubahan 

suhu pada proses pemutihan menggunakan metode ohmic 

heating. 
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