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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.     LATAR BELAKANG 

 Kertas terbuat dari bahan baku yang disebut pulp. Pulp ini berasal 

dari serat tanaman yang telah diolah sedemikian rupa sehingga membentuk 

suatu lembaran. Pulp dapat berasal dari kayu, bambu, padi dan tumbuhan 

lain yang mengandung serat, tetapi pada umumnya serat yang digunakan 

sebagai bahan baku kertas adalah kayu. Serat yang dapat diolah menjadi 

bahan baku kertas berupa selulosa, selulosa tersebut banyak terdapat pada 

tanaman. 

 Tingkat konsumsi kertas di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut 

Indonesian Pulp & Paper Association Directory konsumsi kertas di Indonesia 

mencapai 5,96 juta ton pada tahun 2006. Dikarenakan tingginya tingkat 

konsumsi kertas tersebut membuat pohon yang merupakan 

bahan baku pembuatan kertas semakin berkurang. Tercatat 65–97juta pohon 

ditebang untuk memenuhi kebutuhan akan kertas para angkatan kerja di 

Indonesia. Jika masalah ini terus dibiarkan maka pepohonan yang ada di 

Indonesia akan habis dan akan timbul berbagai bencana alam akibat 

gundulnya hutan. 

 Berdasarkan keadaan hutan yang semakin berkurang akibat 

penebangan pohon secara besar - besaran serta  penggunaan 

kayu sebagai bahan baku kertas serta daur hidup pohon itu  sendiri yang 

sangat lama, maka perlu dicari solusi untuk memecahkan masalah ini. 
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     Solusi dilakukan dengan mencari jenis tanaman lain yang memiliki 

kandungan serat (selulosa) seperti kayu sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan kertas. (Ary Saputra, 2014) 

Pelepah pisang sering kali disepelekan oleh sebagian besar 

orang dan dianggap sebagai limbah dari pohon pisang, ternyata memiliki 

kandungan serat yang tinggi yang bisa dijadikan pulp. Iklim tropis yang 

sesuai serta kondisi tanah yang banyak mengandung humus memungkinkan 

tanaman pisang tersebar luas di Indonesia. Saat ini, hampir seluruh wilayah 

Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Kandungan selulosa yang 

cukup banyak terdapat dalam batang ini mampu dijadikan sebagai bahan 

baku pulp. (Lukman, 2011)  

Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil 

pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah kelapa. Bagian buah 

kelapa yang dimanfaatkan hanya terbatas pada air dan daging buahnya saja 

sedangkan bagian sabut kelapa belum banyak pemanfaatannya secara 

efektif dan bernilai ekonomi. Pembuatan pulp dari sabut kelapa ini sebagai 

bahan baku alternatif didasarkan pada kandungan serat selulosa yang 

terkandung didalamnya. Untuk mengetahui kondisi operasi yang baik untuk 

menghasilkan pulp dari limbah pelepah pisang dan serabut kelapa dilakukan 

beberapa analisa meliputi analisa kadar abu, kadar air, dan kadar α selulosa. 

(Abdullah dkk., 2009) 
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1.2.      RUMUSAN MASALAH 

  Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh dari konsentrasi NaOH, temperatur dan waktu 

pemasakan terhadap kualitas pulp yang dihasilkan dari bahan baku 

pelepah pisang dan serabut kelapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


