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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan 

Pulp adalah hasil dari proses pemisahan serat dari bahan baku 

berserat yaitu kayu maupun non kayu melalui berbagai proses 

pembuatannya melalui mekanis, semikimia, kimia. Pulp juga merupakan 

bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui proses penyisihan

lignin dari biomassa (delignifikasi). Pulp biasanya digunakan sebagai bahan 

baku untuk pembuatan kertas dan dapat juga dikonversi menjadi senyawa 

turunan selulosa termasuk selulosa asetat. Pembuatan pulp dari mahkota 

nanas dilakukan di dalam alat digester dengan menggunakan proses soda 

berupa larutan NaOH dengan konsentrasi 10% sebagai larutan pemasak.

Praktikum pembuatan pulp ini memanfaatkan bahan baku mahkota 

nanas yang diperoleh dari pasar perbalan, sedangkan NaOH yang digunakan

dibeli di Toko Kimia Indrasari, Semarang. Mahkota nanas yang digunakan 

sebanyak 480 gr. Proses pembuatan pulp berlangsung pada 3 tahap, yaitu 

tehap pemecahan senyawa selulosa, hemiselulosa, dan lignin dengan 

penambahan larutan NaOH 10% di dalam digester, penyariangan pulp dan 

black liquor, dan penjemuran pulp di bawah sinar matahari.

Praktikum pembuatan pulp dari bahan baku mahkota nanas dengan 

proses soda menggunakan alat digester, variabel yang digunakan adalah 



variabel I 105oC dan  variabel II 110 oC dengan waktu 95 menit. Analisa yang 

digunakan adalah kadar air, kadar abu, -selulosa dan rendemen/yield.

Analisa bahan baku pada mahkota nanas kadar air yang diperoleh 

20%, kadar abu 4%, -selulosa 65,0%. Pembuatan pulp dilakukan proses 

bleaching dan non bleacing. 

Variabel I suhu 105oC waktu 95 menit ( sebelum bleching ) yaitu 

analisa kadar air 17,5%, kadar -selulosa 61% dan rendemen/yield 41,6%  

dan Variabel II suhu 110oC waktu 95 menit (sebelum bleching) yaitu analisa 

kadar air 15%, kadar -selulosa 63% dan rendemen/yield 42,7%. 

Variabel II suhu 105oC waktu 95 menit ( sesudah bleching ) yaitu 

analisa kadar air 21,5%, kadar -selulosa 60% dan rendemen/yield 61,4%  

dan Variabel II suhu 110oC waktu 95 menit (sesudah bleching) yaitu analisa 

kadar air 19,5%, kadar -selulosa 62% dan rendemen/yield 62,5%.

Kualitas pulp pada praktikum ini dipengaruhi oleh kadar air, kadar abu,

dan kadar -selulosa. Kadar air pada pulp tidak boleh tinggi karena dapat 

mempengaruhi viskositas pulp dan menurunkan kualitas pulp. Kadar abu 

yang dihasilkan pada praktikum ini sebesar 4%, hal ini membuktikan bahwa 

kadar abu telah sesuai teori. Untuk -selulosa kisaran 60-65% pada praktikum 

ini. Warna pulp sebelum dibleaching coklat dan sesudah dibleaching 

berwarna putih.

Analisa Kekerasan Produk sebelum bleaching variabel I (105oC , 95 

menit ) untuk kekerasan produk yang dihasilkan pulp tidak terlalu keras, 
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untuk permukaan tidak rata.Variabel II (110oC , 95 menit) untuk kekerasan 

produk yang dihasilkan pilp keras jika di pegang menggunakan tangan, untuk

permukaan tidak rata.

Sesudah bleching pengujian kekerasan produk Variabel I (105oC ,95 

menit ) untuk kekerasan pulp keras, permukaan tidak rata.Variabel II (110oC , 

95 menit) untuk kekerasan produk yang dihasilkan pulp keras untuk 

permukaan tidak rata.

Kualitas pulp yang baik dapat dilihat dari segi kekuatan kertas, 

brightness, ketahanan retak, ketahanan sobek, koefisien kekuatan, dan 

flesibilitas. Kuantitas pulp yang baik dilihat dari kadar dari kadar selulosa, 

kadar abu, kadar silika, kadar lignin, dan bilangan kappa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan Pulp konsentrasi pelarut, 

perbandingan cairan pemasak terhadap bahan baku, suhu pemasakan, lama 

pemasakan.

7.2 Saran

Hasil praktikum ini, saran yang dapat saya berikan oleh oenyusun, yaitu :

1. Mahasiswa harus mengetahui perkembahan pulp dan cara 

pengolahan untuk mendapatkan pulp dengan kualitas yang baik.

2. Mahasiswa dapat membandingkan kualitas dan kuantitas pulp

3. Mahasiswa lebih aktif mencari jurnal dalam pembuatan pulp. Agar 

dapat membandingkannya



4. Mahasiswa harus mengetahui variabel yang optimum sehingga pulp 

yang dihasilkan baik.

5. Mahasiswa dapat melakukan proses pendahuluan supaya dalam 

proses didalam digester mudah


