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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buan Pisang 

Pisang telah akrab dengan masyarakat Indonesia. Pisang dimanfaatkan 

baik dalam keadaan mentah, maupun dimasak atau diolah menurut cara yang 

berbeda disetiap daerah. Tanaman pisang juga memegang peran pada upacara 

adat maupun upacara keagamaan setempat. 

 

Gambar .1. Buah Pisang 

(Derbi, 2000) 

 Berikut ini adalah klasifikasi dari pohon pisang : 

Kingdom         : Plantae 

Divisi               : Magnoliophyta  

Kelas               : Liliopsida 

Ordo                : Zingiberales 

Famili              : Musaceae  

Genus              : Musa 

Spesies            : M. Acuminata, M. Balbisiana, M. paradisiaca, M. sapientum 
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 Selain buahnya, pisang jarang dimanfaatkan, seperti batang, bonggol, kulit 

dan jantungnya. Tetapi seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka banyak yang bisa dimanfaatkan dari limbah-limbah yang jarang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas dan 

menambah nilai ekonomi dari limbah tersebut, yaitu dengan membuat sebuah 

kertas dari batang pisang tersebut. Dipilihnya pelepah pisang sebagai bahan 

baku pembuatan kertas ini, karena bahan baku itu mudah diperoleh, dan cara 

pembuatan kertasnya juga mudah. (Nurani, 2011) 

2.2 Pelepah Pisang 

 

Gambar .2. Pelepah Pisang 

(Lara Ahmad, 2015) 

Pelepah pisang mengandung serat berligno selulosik, artinya suatu bahan 

yang mengandung serat dan lignin. Holoselulosa adalah bagian serat yang 

bebas sari dan lignin, terdiri dari seluiosa dan hemiselulosa. Hemiselulosa 

berfungsi sebagai pendukung dinding sel dan berlaku sebagai perekat antar sel 

tunggal yang terdapat didalam batang pisang dan tanaman lainnya. 

Hemiselulosa memiliki sifat non-kristalin dan bukan serat, mudah mengembang, 



7 
 

larut dalam air, sangat hidrofolik, serta mudah larut dalam alkali. Kandungan 

hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antar serat, karena 

hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal. Pada saat 

proses pemasakan berlangsung, hemiselulosa akan melunak, dan pada saat 

hemiselulosa melunak, serat yang sudah terpisah akan lebih mudah menjadi 

berserabut. Kandungan pelepah pisang atau batang pohon pisang adalah 

sebagai berikut : 

   Tabel.1. Kandungan pelepah pisang 

Komponen Jumlah (%) 

Selulosa 63 – 64 % 

 Hemiselulosa 20 % 

Lignin 5 % 

Kadar air 9 – 11 % 

 (Agustina, 2011) 

2.3 Proses Pembuatan Pulp 

Pembuatan pulp yaitu dengan pemisahan serat sellulosa dari           

bahan-bahan bukan serat kayu dan bukan kayu dapat dilakukan dengan 

berbagai proses, yaitu proses mekanik, proses semi-kimia dan proses kimia. 

1) Proses Mekanik 

Kayu gelondongan dihancurkan dengan gilingan batu sambil 

menyemprotkan air ke permukaan gilingan batu untuk mengeluarkan 

bahan yang sudah digiling. Metode ini hanya digunakan untuk jenis kayu 

lunak yaitu jenis kayu yang berasal dari pohon berdaun jarum. Proses 

mekanik ini tidak ada bagian kayu yang terbuang. 

2) Proses Kimia                                     
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Pada metode ini serpihan kayu dimasukkan ke dalam bahan kimia untuk 

mengeluarkan lignin dan karbohidrat. Ada 3 proses kimia yang digunakan 

yaitu : 

a. Proses Soda 

Proses soda ditemukan di Inggris tahun 1851 dan merupakan 

proses kimia yang tertua. Pada proses soda, bahan kimia yang 

digunakan untuk melarutkan komponen kayu yang tidak diinginkan 

adalah soda kaustik (sodium hidroksida) dan soda abu (sodium 

karbonat). 

b. Proses Kraft 

Proses Kraft atau proses sulfat menggunakan bahan kimia berupa 

sodium sulfat sebagai pengganti sodium karbonat. Hasil dari proses 

kraft adalah pulp kraft yang keras tetapi berwarna coklat dan sulit 

untuk diputihkan, sedangkan pulp soda berwarna lebih putih dan 

teksturnya halus. 

c. Proses sulfit 

Proses sulfit dengan menggunakan bahan kimia berupa larutan 

kalsium atau magnesium bisulfit dan asam sulfit. Metode ini 

digunakan untuk kayu lunak dan dihasilkan pulp yang berwarna 

lebih terang., kekuatannya lebih tinggi dari pulp soda api tidak 

sekuat pulp kraft  

d. Organosolv 
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Proses organosolv adalah proses pemisahan serat dengan 

menggunakan bahan kimia organik seperti misalnya metanol, etanol, 

aseton, asam asetat, dan lain-lain. (Smook, G.A., 1992) 

2.4 Selulosa 

 Selulosa adalah rantai panjang molekul gula yang dihubungkan satu sama 

lain untuk memberikan kekuatan pada kayu yang luar biasa. Selulosa adalah 

komponen utama dari dinding sel tumbuhan, dan bahan bangunan dasar bagi 

banyak tekstil dan kertas. Kapas adalah bentuk alami murni selulosa. Di 

laboratorium, kertas ashless filter adalah sumber selulosa hampir murni. rantai 

panjang yang dibuat dengan menghubungkan molekul yang lebih kecil. Link 

dalam rantai selulosa adalah jenis gula: ß-D-glukosa. Dua molekul tidak tertaut 

ß-D-glukosa digambarkan pada gambar dibawah [1]. Unit gula terkait ketika air 

dihilangkan dengan menggabungkan -OH dan H yang disorot dalam dengan 

warna abu-abu. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan dengan 

menghubungkan gula tambahan dalam cara yang persis sama. Panjang rantai 

bervariasi, dari beberapa ratus unit gula pada bubur kayu sampai  lebih dari 

6000 pada katun. 

 

Gambar .3. Rantai Selulosa 

(Octaviaviani, 2013) 
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 Rantai selulosa pada bulu dengan kelompok -OH polar. Kelompok-

kelompok ini membentuk banyak ikatan hidrogen dengan gugus OH pada rantai 

yang berdekatan, rantai digabung secara bersama-sama. Rantai juga disusun 

teratur di beberapa tempat untuk membentuk bagian keras, stabil daerah 

kristalin yang memberikan rantai yang terbungkus memiliki kestabilan dan 

kekuatan yang lebih. Selulosa juga merupakan komponen utama kayu. Serat 

selulosa dalam kayu terikat dalam lignin, polimer kompleks. Pembuatan kertas 

meliputi pengolahan bubur kayu dengan alkali atau bisulfit untuk 

menghancurkan lignin, dan kemudian menekan bubur kertas pada matte serat 

selulosa bersama-sama. (Ari Mulyana, 2016) 

2.5 Lignin 

 Lignin merupakan salah satu komponen kimia penyusun kayu selain 

dari selulosa, hemiselulosa dan ekstraktif. Lignin adalah gabungan beberapa 

senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen 

dan oksigen, namun proporsi karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa 

karbohidrat.Sifat kimia lignin yang penting untuk diketahui diantaranya adalah 

kadar lignin dan reaktifitasnya. Metode Klason merupakan prosedur umum yang 

digunakan dalam penentuan kadar lignin. Prosedur ini memisahkan lignin 

sebagai material yang tidak larut dengan depolimerisasi selulosa dan 

hemiselulosa dalam asam sulfat 72% yang diikuti oleh hidrolisis polisakarida 

terlarut dalam asam sulfat 3% yang dipanaskan. Bagian dari lignin yang larut 

menjadi filtrat disebut lignin terlarut asam. (Sri Mulyani 2014) 
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Lignin terlarut asam merupakan parameter yang dapat 

menunjukkan tingkat reaktivitas monomer penyusun polimer lignin. Lignin 

terlarut asam juga sangat penting untuk dianalisis mengingat hubungannya 

dengan kandungan lignin dan proses pulping. Lignin terlarut asam merupakan 

bagian dari kandungan total lignin dalam kayu, akan tetapi seringkali diabaikan 

karena jumlahnya yang relative kecil khususnya pada jenis softwood.             

(Ari Mulyana, 2016)  

Lignin adalah salah satu komponen utama sel tanaman, karena itu lignin 

juga memiliki dampak langsung terhadap karakteristik tanaman. Misalnya saja, 

lignin sangat berpengaruh pada proses pembuatan pulp dan kertas. Kebutuhan 

bahan kimia untuk „memasak‟ kayu dihitung berdasarkan kandungan ligninnya. 

Kandungan lignin pada pakan ternak ruminansia sangat perpengaruh pada 

kemudahan pakan itu untuk dicerna. Pakan yang rendah kandungan ligninnya 

mudah dicerna oleh binantang. Tapi, kalau pakan yang diberikan terlalu banyak 

kandungan ligninnya, ternak bisa „mencret‟. (Ari Mulyana, 2016) 

 

Gambar .4.  Struktur Lignin 

(David Moore, 2011) 

Di alam keberadaan lignin pada kayu berkisar antara 25-30%, tergantung 

pada jenis kayu atau faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kayu. Pada 
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kayu, lignin umumnya terdapat di daerah lamela tengah dan berfungsi pengikat 

antar sel serta menguatkan dinding sel kayu. Kulit kayu, biji, bagian serabut 

kasar, batang dan daun mengandung lignin yang berupa substansi kompleks 

oleh adanya lignin dan polisakarida yang lain. Kadar lignin akan bertambah 

dengan bertambahnya umur tanaman. (Sri Mulyani, 2014) 

2.6 Proses Soda 

Sistem pemasakan alkali yang menggunakan tekanan tinggi dan 

menambahkan NaOH yang berfungsi sebagai larutan pemasak dengan 

perbandingan 4 : 1 dari kayu yang digunakan. Larutan yang dihasilkan 

dipekatkan dengan cara penguapan. Proses  alkali jarang dipergunakan 

dibandingkan dengan proses sulfit karena proses alkali lebih sulit memperoleh 

zat kimia dari larutan pemasak.   

 Proses soda digunakan untuk pembuatan pulp dari kayu keras yaitu kayu 

yang berasal dari pohon yang daunnya lebar, mempunyai panjang serat lebih 

kecil 0,25 cm. Ciri – ciri dari proses ini adalah : 

1. Mudah mendapatkan kembali bahan kimia hasil pemasakan (recovery) 

NaOH dari lindi hitam (Black Liquor). 

2. Bahan baku yang dipakai dapat bermacam–macam. (Azhary H., dkk. 2010) 

Sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi proses soda adalah: 

a) Perbandingan bahan kimia terhadap bahan baku  

Bahan baku berdensitas tinggi biasanya kandungan ligninnya tinggi 

sehingga bahan kimia berdensitas tinggi lebih besar daripada kebutuhan 

bahan kimia berdensitas rendah. 
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b) Konsentrasi dari cooking liquor 

Proses pulp sebaiknya dilakukan pada konsentrasi cooking liquor 

yang rendah yang dipertahankan selama proses dengan metode infection 

cooking yaitu pemasakan dimulai pada konsentrasi rendah dan diadakan 

penambahan alkali selama jangka waktu tertentu dalam pemasakan 

sehingga konsentrasi white liquor tetap terjaga. 

c) Suhu dan Pemasakan 

Kenaikan suhu dalam proses akan menurunkan hasil dan viskositas 

pulp. Dalam suhu yang tinggi degradasi terhadap karbohidrat sangat besar 

sehingga bila waktu pemasakan singkat maka suhu harus tinggi dan 

sebaliknya. (Azhary H., dkk. 2010) 

2.7 NaOH (Natrium Hidroksida) 

2.7.1 Sifat Fisika NaOH 

NaOH (Natrium Hidroksida) anhidrat berbentuk kristal berwarna putih 

NaOH bersifat sangat korosif terhadap kulit. Istilah yang paling sering 

digunakan dalam industry yaitu soda kaustik. Soda kaustik apabila 

dilarutkan dalam air akan menimbulkan reaksi eksotermis 
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 Tabel .2. Sifat Fisika NaOH  
 

 

 

 

 

 

 

(Perry, 1997) 

2.7.2 Sifat Kimia NaOH 

Larutan NaOH sangat basa dan biasanya digunakan untuk reaksi 

dengan asam lemah, dimana asam lemah seperti natrium karbonat tidak 

efektif. NaOH tidak bisa terbakar meskipun reaksinya dengan metal 

amfoter seperti aluminium, timah, seng menghasilkan gas nitrogen yang 

bisa menimbulkan ledakan NaOH biasanya digunakan untuk memproduksi 

garam natrium. NaOH juga digunakan untuk mengendapkan                   

logam – logam berat seperti hidroksinya dan dalam mengontrol keasaman 

air. (Riana, Glory. 2012) 

2.8 Kaporit (Ca(CIO)2) 

suatu senyawa kimia dengan rumus Ca(ClO)2. Senyawa ini luas 

digunakan untuk pengolahan air dan sebagai zat pemutih (serbuk pemutih). Zat 

kimia ini dianggap relatif stabil dan mengandung klor yang  lebih banyak 

ketimbang natrium hipoklorit (cairan pemutih). Nama lain dari kaporit adalah 

NaOH Nilai 

Berat Molekul 40.00 gr/mol 

Spesific Gravity 2.130 gr/cm3 

Titik Leleh 318.4C 

Titik Didih 1390C 

Kelarutan pada 

20C gr/100gr air 
347 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
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kalsium hipoklorit ialah asam hipoklorit, garam kalsium dan serbuk pemutih.     

(Ari Wibowo, 2009) 

 Tabel .3. Sifat Fisika Ca(ClO)2  
 

 

 

 

(Perry, 1997) 

Kalsium hipoklorit ialah zat padat-kekuningan yang mempunyai bau klor 

yang kuat. Zat ini sangt tidak larut dalam air, dan lebih baik digunakan dalam air 

sadah yang lunak sampai sedang. Senyawa kimia ini mempunyai dua bentuk: 

bentuk kering dan terhidrat. Bentuk terhidrat itu lebih aman untuk 

ditangani.Kalsium hipoklorit bereaksi dengan karbon dioksida membentuk 

kalsium karbonat dan melepaskan diklorin monoksida: 

 2Ca(OCl)2 + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + Cl2O↑ 

Kalsium hipoklorit bereaksi dengan asam hidroklorida membentuk kalsium 

klorida: 

  Ca(ClO)2 + 4 HCl → CaCl2 + 2 H2O + 2 Cl2 

Kalsium hipoklorit digunakan untuk desinfektan pada air minum atau air 

kolam renang. Ia digunakan sebagai zat pembersih kuman kolam renang di luar 

rumah yang dikombinasikan dengan penyetabil asam sianurat, yang 

mengurangi kehilangan klor sehubungan dengan radiasi ultraviolet. Kandungan 

kalsiumnya menyadahkan air dan cenderung menimbulkan “clog up” beberapa 

saringan; karena, beberapa produk yang mengandung kalsium hipoklorit juga 

Ca(ClO)2 Nilai 

Berat Molekul 215,06 gr/mol 

Bentuk Serbuk 

Warna Putih 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
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mengandung bahan anti-noda. Kalsium hipoklorit juga bahan sebagai serbuk 

pemutih, digunakan untuk memutihkan kain katun dan linen. Ia juga digunakan 

sebagai pembersih kamar mandi, desinfektan semprot rumah tangga, 

penghilang lumut dan alga, dan pembasmi rumput. Selain itu, kalsium hipoklorit 

dapat juga digunakan untuk pembuatan kloroform. Serbuk pemutih digunakan 

juga dalam industri gula untuk memutihkan nira tebu sebelum kristalisasinya  

dilakukan. (Bagas, 2011) 

2.9 Natrium Soda (Na2CO3) 

2.9.1 Sifat Fisika Na2CO3 

Natrium Soda (Na2CO3) merupakan bahan kimia yang memiliki tekstur 

lunak. (evelyn, 2014) 

 Tabel .4. Sifat Fisika Na2CO3  
3.  

4.  

 

5.  

(Perry, 1997) 

2.9.2 Sifat Kimia Na2CO3 

 CO2 murni dapat diperoleh dari melakukan pemanasan natrium 

bikarbonat pada persamaan berikuut :  

2NaHCO3 -->Na2CO3 +CO2  +  H2O       

Manfaat utamanya adalah sebagai bahan pendingin dalam pemadam 

kebakaran serta untuk minuman yang berkarbonat, soda untuk mencuci 

Na2CO3 Nilai 

Berat Molekul 106 gr/mol 

Spesific Gravity 2,533 gr/cm3 

Titik Leleh 851C 
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(Na2CO3.10H2O), soda kue (NaHCO3) dan timbal pemutih 

[Pb3(OH) 2(CO3) 2]. (Meirina, 2011) 

2.10 Aquadest (H2O) 

 2.10.1 Sifat Fisika H2O 

Aquadest (H2O) memiliki bentuk fisik berwarna bening. pH yang baik 

untuk aquadest yaitu 7. mempunyai massa jenis yang lebih kecil dalam 

keadaan beku bila dibandingkan dengan keadaan cair. (Fatimah, 2010) 

 Tabel .5. Sifat Fisika H2O  
1.  

2.  

3.  

4.  

(Perry, 1997) 

2.10.1 Sifat kimia H2O 

H2O adalah zat kimia yang istimewa, terdiri dari dua atom hidrogen dan 

satu atom oksigen. Panjang ikatan O--H = 95.7 picometers Sudut        

H--O---H = 104.5° Energi ikatan O-H = 450 kJ/mol. Bersifat polar 

karena adanya perbedaan muatan. (Fatimah, 2011) 

2.11 Asam Asetat (CH3COOH) 

 2.11.1 Sifat Kimia CH3COOH 

Asam Asetat (CH3COOH) merupakan zat kimia murni yang terdiri dari 

beberapa unsur yang dapat di pecah-pecah lagi. 

CH3COOH  merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal 

sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan (afi, 2012) 

H2O Nilai 

Berat Molekul 18.016 gr/mol 

Spesific Gravity 1 gr/cm3 

Titik Leleh 100C 

Titik Didih 0C 
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 Tabel .6. Sifat Fisika CH3COOH  
1.  

2.  

3.  

4.  

(Perry, 1997) 

2.12 Pemutihan (Bleaching) 

Bleaching merupakan  suatu Proses kimia yang dilakukan untukk 

mengilangkan sisa lignin dari proses pulping. Untuk menghilangkan sisa lignin 

dilakukan proses oksidasi yang diikuti dengan reaksi pemutihan 

(Bleaching). (Sixta, 2006) 

Proses Bleaching dapat meningkatkan daya putih dari suatu benda atau 

bahan, kemurnian  selulosa  dan  kualitas  kertas (Dance dan Reeve, 

1996). Bahan pemutih yang banyak digunakan dalam industri pulp 

adalah klorin(Cl2), klorin dioksida (ClO2), oksigen (O2), hidrogen peroksida 

(H2O2), natrium hipoklorit (NaOCl), asam hipokolit (HOCl), natrium hidroksida 

(NaOH), dan ozon (O3). (Kirk dan Othmer, 2000). 

Bahan kimia yang digunakan dalam bleaching terbagi menjadi 2 macam 

yaitu: 

1.     Oksidator 

Oksidator berfungsi untuk mendegradasi dan menghilangkan lignin dari 

gugus kromofor. Oksidator yang sering digunakan adalah Khlor (Cl), 

Oksigen (O2), Hipoklorit, Klordioksida, Hydrogen Peroksida, Ozon dan 

Nitrogen dioksida. 

CH3COOH Nilai 

Berat Molekul 60,05 gr/mol 

Spesific Gravity 1,049  gr/cm3 

Titik Leleh 16,7C 

Titik Didih 118,1C 



19 
 

2.     Alkali  

Alkali berfungsi untuk mendegradasikan lignin dengan cara hidrolisis dan 

melarutkan gugus gula sederhana yang masih bersatu dalam pulp. 

Biasanya digunakan NaOH sebagai basa kuat. (Amar Ma‟ruf, 2012) 

 


