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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Dasar Alat Digester

Alat ini sering disebut ketel pengaduk yang terdiri dari bejana yang 

dilengkapi dengan lengan pengaduk, tangkai pelumat dan pemanas untuk 

mempersiapkan masa brondolan agar lebih mudah di-pres oleh Screw Sress.

Digester dilengkapi dengan Lengan Pengaduk yang berfungsi untuk 

merajang buah sehingga terjadi pelepasan mesocarp dan biji sambil pemecahan 

kantong-kantong minyak. Digester yang terlalu penuh akan memperlama proses 

pengadukan, namun dengan tekanan berlawanan dari dasar ketel yang kuat 

akan menyebabkan perajangan menjadi sempurna. Ketinggian masa brondolan 

dalam digester akan menimbulkan tekanan di dasar Digester semakin tinggi dan 

tahanan terhadap pisau semakin tinggi, sehingga pemecahan kantong minyak 

dan pemisahan serat dengan serat lain semakin sempurna (Arie 

Malangyudo,2011).

2.2 Eceng Gondok (Eichornia Crassipes)

Eceng gondok atau enceng gondok (Eichhornia Crassipes) adalah salah 

satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama eceng gondok, 

di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok mempunyai nama lain seperti di 

daerah Palembang dikenal dengan nama Kelipuk, di Lampung dikenal dengan 

nama Ringgak, di Dayak dikenal dengan nama Ilung-ilung, di Manado dikenal 

dengan nama Tumpe. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak 

sengaja oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, 

seorang ahli botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 ketika sedang
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melakukan ekspedisi di Sungai Amazon Brasil. Eceng gondok memiliki 

kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma 

yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah 

menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Eceng_gondok)

Gambar 1. Tanaman Eceng Gondok (Eichornia Crassipes)

Komposisi kimia enceng gondok tergantung pada kandungan unsur hara 

tempatnya tumbuh, dan sifat daya serap tanaman tersebut. Menurut Rochyati 

1983 dalam Yuniarti dkk (1988: 8) mengemukakan kandungan dari tangkai 

enceng gondok kering tanur.

Tabel 1. Kandungan Kimia Eceng Gondok Kering

(Rochyati 1983 dalam Yuniarti dkk 1988)

2.3 Kertas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kertas merupakan 

barang lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan sebagainya yang 

No Senyawa kimia Persentase (%)
1 Selulosa 64,51
2 Pentosa 15,61
3 Lignin 7,69
4 Silika 5,56
5 Abu 12
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biasa ditulisi atau untuk kertas pembungkus dan sebagainya. Kertas adalah 

bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal 

dari pulp yang telah mengalami pengerjaan penggilingan, ditambah beberapa 

bahan tambahan yang saling menempel, serat yang digunakan biasanya alami 

dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media 

utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan banyak kegunaan lain yang 

dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih (tissue) yang 

digunakan untuk kebersihan. 

2.3.1 Pembuatan Kertas

Bahan baku pembuatan kertas adalah selulosa yang diberi perlakuan 

kimia, dibilas, diuraikan, dipucatkan, dibentuk menjadi lembaran setelah pressing 

dan dikeringkan. Kayu terdiri dari 50% selulosa, 30% lignin dan bahan bersifat 

adhesif di lamela tengah, 20% karbohidrat berupa xylan, resin dan tanin. Jenis 

kayu dan lembaran akhir kertas yang di inginkan sangat menentukan cara 

pembuatan kertas. Pada pembuatan kertas dengan bahan baku berupa kayu 

terlebih dahulu dibuat menjadi pulp.

2.4  Pulp 

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu 

maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semikimia, 

kimia). Pulp adalah bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui 

proses penyisihan lignin dari biomassa ( delignifikasi). Pulp 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 mekani, semikimia dan 

kimia.(kimiatip,2014).
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2.4.1 Proses Pembuatan Pulp

Pemisahan serat selulosa dari bahan-bahan bukan serat kayu dan bukan 

kayu dapat dilakukan dengan berbagai proses, yaitu proses mekanik, proses 

semi-kimia dan proses kimia.

A. 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.

B. Proses Kimia                     

Pada metode ini serpihan kayu dimasukkan ke dalam bahan kimia untuk 

mengeluarkan lignin dan karbohidrat. Ada 3 proses kimia yang digunakan yaitu :

B.1 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). 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.

B.2 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.
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B.3 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 (Smook, G.A., 1992)

C. Proses Semi Kimia

Proses ini merupakan kombinasi cara kimia dan alat - alat mekanis dalam 

pembuatan pulp kayu. Untuk melunakkan lignin dan karbohidrat yang terikat 

dengan serat, maka kayu direndam dalam soda kaustik atau sodium sulfi 

netral.Kemudian digiling dalam piringan penghalus. Metode semi kimia 

digunakan untuk kayu keras, biaya prosesnya rendah dan pulp yang dihasilkan 

masih mengandung sebagian besar lignin. Pulp semi kimia digunakan untuk 

kayu keras, biaya prosesnya rendah dan pulp yang dihasilkan masih 

mengandung sebagian besar lignin. Pulp semi kimia sukar diputihkan, dan jika 

terkena sinar matahari akan berwarna kuning. Biasanya digunakan untuk bahan 

yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan seperti media kardus. Kayu yang 

dijadikan pulp dipotong menjadi potongan yang tipis dan kecil yang disebut 

dengan chips, dimasak beberapa jam dengan menggunakan alat penghancur 

yang dioperasikan pada suhu 150oC dengan tekanan 4-5 atm, pencucian, 

dilakukan pemutihan (bleaching) dengan menggunakan kalsium hipoklorit, 

hidrogen peroksida atau kalsium dioksida. Proses pemutihan dapat menurunkan 

kekuatan pulp, sehingga perlu diperhatikan hubungan antara derajat putih pulp 

dan kekuatan kertas yang dihasilkan.
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D. Organosolv

Proses organosolv adalah proses pemisahan serat dengan menggunakan 

bahan kimia organik seperti misalnya metanol, etanol, aseton, asam asetat, dan 

lain-lain. Proses ini telah terbukti memberikan dampak yang baik bagi lingkungan 

dan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Dengan 

menggunakan proses organosolv diharapkan permasalahan lingkungan yang 

dihadapi oleh industri pulp dan kertas akan dapat diatasi. Hal ini karena proses 

organosolv memberikan beberapa keuntungan, antara lain yaitu rendemen pulp 

yang dihasilkan tinggi, daur ulang lindi hitam dapat dilakukan dengan mudah, 

tidak menggunakan unsur sulfur sehingga lebih aman terhadap lingkungan, 

dapat menghasilkan by-products (hasil sampingan) berupa lignin dan 

hemiselulosa dengan tingkat kemurnian tinggi. Ini secara ekonomis dapat 

mengurangi biaya produksi, dan dapat dioperasikan secara ekonomis pada 

kapasistas terpasang yang relatif kecil yaitu sekitar 200 ton pulp per hari.

Penelitian mengenai penggunaan bahan kimia organik sebagai bahan 

pemasak dalam proses pulping sebenarnya telah lama dilakukan. Ada berbagai 

macam jenis proses organosolv, namun yang telah berkembang pesat pada saat 

ini adalah proses alcell (alcohol cellulose) yaitu proses pulping dengan 

menggunakan bahan kimia pemasak alkohol, proses acetocell (menggunakan 

asam asetat), dan proses organocell (menggunakan metanol).  Proses alcell 

telah memasuki tahap pabrik percontohan di beberapa negara misalnya di 

Kanada dan Amerika Serikat, sedangkan proses acetocell mulai diterapkan 

dalam beberapa pabrik di Jerman pada tahun 1990-an. Proses alcell yang telah 

beroperasi dalam skala pabrik di New Brunswick (Kanada) terbukti mampu 
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manghasilkan pulp dengan kekuatan setara pulp kraft, rendemen tinggi, dan sifat 

pendauran bahan kimia yang sangat baik.

E. Acetosolv 

Penggunaan asam asetat sebagai pelarut organik disebut dengan proses 

acetosolv. Proses acetosolv dalam pengolahan pulp memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: bebas senyawa sulfur, daur ulang limbah dapat 

dilakukan hanya dengan metode penguapan dengan tingkat kemurnian yang 

cukup tinggi, dan nilai hasil daur ulangnya jauh lebih mahal dibanding dengan 

hasil daur ulang limbah kraft . Rendemen pulp lebih tinggi, pendauran lindi hitam 

dapat dilakukan dengan mudah, dapat diperoleh hasil samping berupa lignin dan 

furfural dengan . Keuntungan dari proses acetosolv adalah bahwa bahan 

pemasak yang digunakan dapat diambil kembali tanpa adanya proses 

pembakaran bahan bekas pemasak. Selain itu proses tersebut dapat dilakukan 

tanpa menggunakan bahan-bahan organik.


