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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nanas

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama

ilmiah Anenas comosus.  Nanas merupakan tanaman buah  berupa  semak

dengan  daging  buah  berwarna  kuning.  Kandungan  air  yang  dimiliki  buah

nanas adalah 90%. Nanas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah

di  domestikasi  disana  sebelum masa  Colombus.  Pada  abad  ke-16  orang

Spanyol membawa nanas ini ke Filipina dan Semenanjung Malaysia, masuk

ke Indonesia pada abad ke-15, (1599).

Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan dan

meluas dikebunkan di lahan kering (tegalan) di  seluruh wilayah nusantara.

Tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik. Tanaman nanas

berbentuk semak dan hidupnya bersifat tahunan (perennial). Tanaman nanas

terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah dan tunas-tunas. (Ardina, 2016)

2.2 Mahkota Nanas

Mahkota nanas dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif 

pembuatan pulp karena mahkota nanas mempunyai serat yang panjang. 

Tujuan utama pembuatan pulp adalah untuk melepaskan serat-serat

yang dapat dikerjakan secara kimia, secara mekanis atau dengan kombinasi

kedua perlakuan tersebut. Dalam hal ini,pembuatan pulp dari mahkota nanas



akan  dilakukan  secara  kimia.  

(Nurlaili et al., 2013)

Tabel 1. Kandungan Mahkota Nanas

Komponen Jumlah (%)
Selulosa 62,9 – 65,7 %

Lignin 44 – 47 %
Serat Kasar 22,3 – 25,4 %

Abu 3,7 – 4,1 %

(Berry, 2015)

Gambar 1. Daun Mahkota Nanas Kering (Lukas, 2013)
2.3 Selulosa

Selulosa  banyak  ditemukanpada  tumbuh-tumbuhan  yang  sebagian

besar dalam dinding sel  dan bagian-bagian berkayu. Selulosa mempunyai

peran  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  karakter  serat  dan

penggunaannya  dalampembuatan  kertas.  Dalam  pembuatan  pulp  sendiri,

serat-  serat  harus  mempunyai  kadar  selulosa  yangtinggi.  Serat  selulosa

menunjukkan sejumlah sifat yang memenuhi kebutuhan pembuatan kertas.

(Dermawan et al., 2010)
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Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri dari rantai linier yang berjumlah

ratusan hingga lebih dari sepuluh ribu ikatan β (1-4) unit D-glukosa. Selulosa

bersama-sama hemiselulosa, pektin dan protein yang merupakan serat- serat

panjang  membentuk  struktur  jaringan  yang  memperkuat  dinding  sel  pada

tanaman.  

( Lasmi, 2012)

2.3.1 Jenis Selulosa

Jenis  selulosa  berdasarkan  kelarutan  dalam  senyawa  natrium

hidroksida (NaOH) 17,5 % selulosa dan derajat polimerisasi (DP) nya dapat

dibagi atas tiga jenis yaitu :

1. α- Selulosa (Alpha Selulosa) 

Merupakan  selulosa  yang  berantai  panjang  yang  tidak  larut  dalam

larutan  NaOH  17,5%  atau  larutan  basa  kuat  dengan  DP  (Derajat

Polimerisasi)  600  –  15000.  α–Selulosa  dipakai  sebagai  tingkat  kemurnian

selulosa, selulosa yang memiliki derajat kemurnian α > 92% telah memenuhi

syarat untuk bahan baku utama pembuatan propelan atau bahan peledak.

Sedangkan  selulosa  yang  memiliki  derajat  kemurnian  α  <  92%digunakan

sebagai  bahan baku pada industri  kertas dan industri  kimia (serat  rayon).

Rumus struktur alfa selulosa sebagai berikut.

(Sumadaet al.,2011)

2. Selulosa β (Betha Cellulose)



Merupakan selulosa yang berantai pendek. Yang akan larut didalam

larutan NaOH 17,5% ataubasa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) 15 –

90, yang dapat mengendap bila dinetralkan.

3. Selulose γ (Gamma Cellulose) 

Merupakan  selulose  yang  berantai  pendek.  Yang  mana  akan  larut

dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi)

kurang dari 15. Kandungan utamanya adalah selulosa.(Purnawan, 2014)

2.4 Hemiselulosa

Secara biokimiawi, hemiselulosa merupakan semua polisakarida yang

dapat  diekstraksi  dalam larutan basa (alkalis).  Polisakarida  mengisi  ruang

antara serat-serat selulosa dalam dinding sel tumbuhan. Namanya berasal

dari  anggapan,  yang  ternyata  diketahui  tidak  benar,  bahwa  hemiselulosa

merupakan senyawa pembentuk selulosa. (Rizky, 2013)

2.5 Lignin

Zat kayu (lignin) merupakan salah satu zat komponen penyusun pada

tumbuhan,  komposisi  bahan  penyusun  ini  berbeda-beda  bergantung

jenisnya.  Lignin banyak terdapat  pada batang tumbuhan berbentuk pohon

dan semak.  Pada batang pohon,  lignin  berfungsi  sebagai  bahan pengikat

komponen  penyusun  lainnya,  sehingga  suatu  pohon  bisa  berdiri  tegak

(seperti halnya semen pada sebuah batang beton). (Bima, 2015)
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2.6  Pulp

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. Penyisihan lignin dari biomassa

dapat dilakukan dengan berbagai proses yaitu mekanik, semikimia dan kimia.

(Agustin, 2014).

2.7 Proses Soda 
Pada  proses  soda,  bahan  kimia  yang  digunakan  adalah  Natrium

Hidroksida dan Natrium Karbonat. Larutan NaOH akan menghidrolisa lignin

dan zat pengikat serat yang lain sehingga serat yang terdapat dalam bahan

baku akan terlepas.  (Purnawan,2014)

Sistem pemasakan  alkali  pada proses soda menggunakan  tekanan

tinggi dan penambahan larutan pemasak yaitu NaOH dengan perbandingan 4

:  1  dari  kayu  yang  digunakan.  Larutan  alkali  yang  dihasilkan  dipekatkan

dengan  cara  penguapan.  Proses  soda  jarang  dipergunakan  dibandingkan

dengan proses sulfit  karena proses alkali  lebih sulit  memperoleh zat kimia

dari larutan pemasak.(Surest et al., 2010)



2.8 NaOH (Natrium Hidroksida)

2.8.1   Sifat Fisika NaOH

NaOH memiliki istilah lain yang digunakan dalam dunia industri yaitu

soda kaustik. NaOH (Natrium Hidroksida) anhidrat memiliki sifat fisik seperti :

1. Bentuk kristal berwarna putih

2. Bersifat sangat korosif terhadap kulit

3. Apabila  dilarutkan  dalam  air  akan  menimbulkan  reaksi  eksotermis

(menghasilkan panas).

Tabel 2. Sifat Fisika NaOH
NaOH Nilai
Berat Molekul 39.998 gr/mol
Spesific Gravity 2.130
Titik Leleh 318C
Titik Didih 1390C
Kelarutan pada 20C 
gr/100gr air

299.6

  
   (Surest et al., 2010)

2.8.2 Sifat Kimia NaOH

NaOH biasanya digunakan untuk memproduksi garam natrium.Larutan

NaOH memiliki sifat kimia seperti :
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1. Larutannya yang sangat basa 

2. Biasanya digunakan untuk reaksi dengan asam lemah, dimana asam 

lemah seperti natrium karbonat tidak efektif. 

3. Bahan yang tidak bisa terbakar meskipun reaksinya dengan metal 

amfoter seperti aluminium, timah, seng menghasilkan gas nitrogen 

yang bisa menimbulkan ledakan. (Riama, 2012)

2.9 Pemutihan (Bleaching)

Pemutihan (Bleaching) merupakan suatu proses kimia penghilangan

warna pada serat karena masih tersisanya lignin pada pulp. Bleaching dalam

proses pulping tidak dapat 100% melarutkan lignin sehingga pada pulp yang

dihasilkan  masih  terdapat  sisa  lignin  dengan  warna  yang  berbeda-beda

tergantung pada proses pembuatan pulp dan jenis kayunya. Lignin mengotori

pulp mengandung senyawa kromofor yaitu gugus yang memberikan warna

pada senyawa aromatic karena menyebabkan displacement pada spectrum

warna yang terlihat. Pemutih kertas pada umumnya menggunakan oxidizing

agent  atau  reducing  agent  yang  dapat  menghilangkan  atau  memecahkan

senyawa kromofor aromatic. (Jayanudin et al., 2010)

2.10 Kaporit (Ca(ClO)2)

Kaporit  atau  Kalsium  Hipoklorit  merupakan  senyawa  kimia  yang

memiliki  rumus  kimia  (Ca(ClO)2)  dan  biasanya  digunakan  sebagai  zat

disinfektan  air.  Kalsium  hipoklorit  adalah  padatan  putih  yang  siap



didekomposisi di dalam air untuk kemudian melepaskan oksigen dan klorin.

Kalsium hipoklorit memiliki aroma klorin yang kuat. Senyawa ini tidak terdapat

di lingkungan secara bebas. Interaksi kalsium hipoklorit terhadap lingkungan

terutama di air dan tanah senyawa ini berpisah menjadi ion kalsium (Ca2+)

dan hipoklorit (ClO-). Senyawa ini adalah komponen yang digunakan dalam

pemutih komersial yang biasanya digunakan sebagai pemutihan (bleaching)

pada produk – produk kertas dan tekstil. (Dryan,2011)


