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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Digester 

Digester merupakan alat utama pada proses pembuatan pulp. Reaktor ini 

sebagai tempat atau wadah dalam proses delidnifikasi bahan baku industri pulp 

sehingga didapat produk berupa pulp. Proses delignifikasi ini membutuhkan 

mekanisme kerja seperti cairan pemasak, steam dan bahan penolong lainnya. 

Komponen-komponen ini mempunyai karakteristik dan sifat fisika kimia yang 

berbeda-beda. Dalam proses pemisahan serat dan senyawa-senyawa lain, 

dalam bahan bakunya juga membutuhkan kondisi operasi dengan  variabel 

tertentu. Karakteristik menjadikan perlunya analisa keadaan dan pemilihan 

bahan pada tahap perancangan. 

 

2.2 Jenis-jenis Digester 

Menurut shreve (1956), berdasarkan prosesnya digester dibedakan 

menjadi digester batch dan digester kontinyu. 

a. Digester batch 

 Bentuk bola 

Digester bola ini biasanya untuk pabrik-pabrik tahunan yang bahan bakunya 

tergantung musim panen. Ada dua tipe untuk jenis yaitu bola dengan 

pemanasan tak langsung (stephenson) dan digester bola dengan 

pemanasan langsung (kraft). 

 Bentuk silinder tegak 
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Digester dengan bentuk shell silinder. Bagian atasnya setengah lingkaran 

(hemishirical) dengan flanged terbuka sebagai lubang pengisian chip. Ada 

dua tipe yaitu digester pemanasan tak langsung (ekstrom) dan digester 

pemanasan langsung (foxboro). 

 Bentuk cone 

Digester ini mempunyai sudut dinding reactor dengan garis normal horizontal 

70o. Digester jenis ini sudah memiliki sirkulasi cairan pemasak. Sirkulasi ini 

untuk menjaga suhu operasinya. Tipe ini hanya ada satu dengan pemasak 

tak langsung yaitu tipe smock. 

b. Digester kontinyu 

 Silinder horizontal 

Digester jenis ini menggunakan screw untuk mengangkut bahan baku agar 

retention time menjadi lebih lama. Namun mengakibatkan kebutuhan tenaga 

menjadi lebih besar karena beban screw. Biasanya berupa rangkaian dua 

atau lebih reactor disusun bertingkat. Hanya ada satu tipe yaitu black claw 

pandia digester. 

 Silinder tegak 

Jenis ini paling umum digunakan karena aliran proses menggunakan gaya 

gravitasi sehingga mengurangi beban tenaga. Untuk jenis ini memiliki 

berbagai macam tipe aplikasinya. Aplikasi berdasarkan aliran sirkulasi cairan 

pemasak yang paling mutakhir ada tipe MCC dan ITC digester. 

 Silinder tangensial 

Digester ini terdiri dari sebuah reactor dengan bagian dasar berbentuk kubah 

(dome-shapped) yang dipasang dengan sudut 45o. Dilengkapi dengan chain 
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conveyor sebagai alat pengatur aliran proses. Nama komersial jenis ini 

adalah Bover MED digester.  

 

2.3 Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan penghasil minyak goreng, minyak 

industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Minyak kelapa sawit berasal dari sabut 

kelapa sawit (mesocarp), dan juga dari inti lembaga (endosperm). Biasanya 

pohon kelapa sawit tumbuh tegak dan tanpa caban. Pohon Kelapa sawit yang 

tumbuh di dalam hutan dapat mencapai ketinggian 30 meter namun yang 

tumbuh diperkebunan hanya mencapai ketinggian 16 meter (Dewi F, 2009). 

2.3.1 Klasifikasi Tanaman Sawit  

Adapun klasifikasi botani kelapa sawit diuraikan sebagai berikut:  

Divisio  : Tracheophyta  

Subdivisi  : Pteropsida  

Kelas  : Angiospermae  

Subkelas  : Monocotiledonae  

Ordo  : Cocoidae  

Famili  : Palmae  

Genus  : Elaeis  

Spesies  : Elaeis guineensis Jacq  

Varietas  : Dura, Psifera, Tenera 
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Gambar 1. Kelapa Sawit 

 

2.4 Tandan Kosong Kelapa Sawit  

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan salah satu limbah 

padat yang paling banyak dihasilkan oleh industri perkebunan kelapa sawit yang 

biasanya dibuang dan dibakar sehingga mencemari lingkungan. TKKS 

merupakan biomassa lignoselulosa yang memiliki kandungan utamanya selulosa 

38,76 %, hemiselulosa 26,69 % dan lignin 22,23 %. (Han Roliadi, 2009). 

 

Gambar 2. Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tandan Kosong Kelapa Swit  

Komponen Bobot Kering % 

Lignin (%) 22,23 

selulosa (%) 38,76 

Holoselulosa (%) 65,45 

Pentosan (%) 26,69 

Kadar Abu (%) 

Zat Ekstraktif (%) 

6,59 

6,47 

 (Darnoko, 1995) 
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2.5 Komponen Tandan Kosong Kelapa Sawit 

2.5.1 Selulosa 

Selulosa adalah zat karbohidrat yang merupakan struktur dasar sel – 

sel tanaman dengan kadar 40 – 50 %. Selulosa merupakan bahan dasar dari 

banyak produksi teknologi kertas, dan serat. Selulosa merupakan suatu unsur 

yang sangat penting dalam pembuatan pulp, dimana semakin tingginya 

selulosa pada pulp, maka pulp tersebut berkualitas baik. Adapun sifat serat 

selulosa adalah :  

– Tidak larut dalam pelarut organik dan air 

– Tidak larut dalam alkali 

– Larut dalam asam pekat 

– Terhidrolisis relatif lebih cepat pada temperatur tinggi (Tri Kurnia, 2009). 

2.5.2 Hemisellulosa 

Hemiselulosa merupakan selulosa yang  bermolekul rendah. 

Hemiselulosa merupakan polimer dari sejumlah sakarida-sakarida yang 

berbeda yaitu D-glukosa, L-arabinosa, D-silosa, D-glukorunat. Susunan dari 

bahan-bahan tersebut didalam rantai hemiselulosa tidak teratur (heterogen). 

Adapun sifat dari hemiselulosa yaitu: 

– Sedikit larut dalam air 

– Larut dalam alkali 

– Terhidrolisis dan larut oleh asam 

– Lebih mudah terhidrolisis dibandingkan selulosa  (Tri Kurnia, 2009). 

2.5.3 Lignin 

Lignin merupakansuatu zat yang memiliki struktur kimiawi yang 

bercabang-cabang dan memiliki bentuk polimer tiga dimensi, dan molekul 
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dasar pada lignin yaitu fenil propan, dimana lignin berfungsi sebagai semen 

atau lem yang mengikat serat dan memberikan kesan keras pada struktur 

serat. 

2.6 Pulp  

Pulp merupakan suatu bubur dari bahan baku yang telah melakukan 

perlakuan pendahuluan yang kemudian digunakan untuk membuat kertas.  

2.6.1 Pengelompokan Pulp  

Menurut komposisinya pulp dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:  

1. Pulp kayu (Wood pulp)  

Jenis pulp kayu adalah pulp yang berbahan baku kayu, pulp kayu 

dibedakan menjadi :  

 Pulp kayu lunak (Soft wood pulp)  

Jenis kayu lunak yang umum digunakan berupa jenis kayu berdaun jarum 

seperti pinus merkusi, agatis loranthifolia, dan albizza folcata.  

 Pulp kayu keras (Hard wood pulp)  

Pada umumnya serat ini terdapat pada jenis kayu berdaun lebar seperti 

kayu oak.  

2. Pulp bukan kayu (Non wood pulp)  

Bahan bukan kayu mempunyai sifat fisik lebih baik daripada kayu lunak 

dan dapat digunakan dalam jumlah relatif rendah bila digunakan sebagai 

bahan pengganti kayu lunak. Sumber serat bukan kayu diantaranya ada 

limbah pertanian dan industri hasil pertanianatau perkebunan (jerami padi, 

gandum, batang jagung, dan limbah kelapa sawit). 
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3. Pulp Kertas Bekas 

Pulp kertas bekas merupakan pendauran ulang dari sisa - sisa kertas 

yang telah tidak terpakai kemudian diolah kembali menjadi bubur kertas yang 

biasanya menghasilkan kertas daur ulang. (Susilowati,2010) 

2.7 Macam-Macam 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. 

2.7.1 Proses Mekanik 

Pada proses ini metode pemasakannya tidak menggunakan bahan kimia. 

Dan pada proses ini bahan baku digiling dengan mesin sehingga selulosa dapa 

terisah dari zat-zat lain.  

2.7.2 Proses Kimia                                     

 Pada metode ini pemasakan dengan bahan kimia untuk menghilangkan 

zat yang tidak diperlukan dari serat-serat selulosa, sehingga didapat selulosa 

murni dan tidak rusak). Ada 3 proses kimia yang digunakan yaitu : 

1.  Proses Soda 

Pada proses soda ini pemasakannya menggunakan metode basa dimana 

larutan perebusnya menggunakan NaOH. Pada proses ini dapat digunakan 

untuk bahan baku non kayu. Dan pada proses ini sangat ramah lingkungan dan 

lebih ekonomis.  

2.  Proses Kraft 

Proses kraft atau sulfat merupakan proses pemasakan dengan metode 

basa. Pada proses tersebut memiliki kelebihan yaitu memiliki gramatur daya 
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tarik yang lebih baik. Namun pada metode tersebut, pewarnaan kurag baik 

sehingga saat proses bleaching sangat sulit untuk diputihkan.  

3.  Proses Sulfit 

Proses sulfit merupakan proses pemasakan dengan metode asam, dan 

pada proses ini menggunakan bahan baku berupa kayu lunak. Dan pada 

proses ini menghasilkan pulp yang berwarna lebih terang.  

2.7.3 Proses Semi Kimia 

 Pada proses ini dilakukan perlakuan kimia didahului dengan tahap 

penggilingan secara mekanik. Pada proses tersebut menggabungkan proses 

kimia dengan proses mekanis. Dan hasil dari proses ini lebih rendah daripada 

proses mekanik.  

2.7.4 Organosolv 

Proses organosolv merupakan proses pemisahan serat dengan bahan 

kimia organik seperti metanol, etanol, aseton, asam asetat, dan lain-lain. Pada 

proses ini sangat efektif digunakan, karena proses tersebut dapat memberikan 

dampak positif terhadap lingkungan sekitar.  

2.7.5  Acetosolv  

Proses ini menggunakan asam asetat sebagai pelarut organik. Pada 

proses tersebut memiliki kelebihan, seperti bebas senyawa sulfur, daur ulang 

limbah dengan metode penguapan yang kemurniaannya tinggi dan nilai hasil 

daur ulangnya jauh lebih mahal. 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 
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dibanding dengan hasil daur ulang limbah kraft . 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. (Wibisono, 

2011). 

2.8 Kertas  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kertas merupakan 

suatu lembaran yang  dibuat dari bubur sekam, jerami, kayu, dan sebagainya 

yang digunakan untuk menulis atau sebagai kertas pembungkus dan 

sebagainya. 

Kertas merupakan bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dari serat 

pulp yang telah mengalami proses penggilingan, dengan penambahan bahan-

bahan tertentu dimana bahan tersebut mengandung selulosa dan hemiselulosa. 

Kertas merupakan media untuk menulis, mencetak serta melukis dan 

tidak hanya itu maanfaat kertas misalnya sebagai menyurat, kertas pembersih 

(tissue) dan sebagainya. (Dormian, 2008). 

2.9 Proses Pembuatan Kertas 

Bubur kertas yang telah jadi, kemudian dicetak pada screen yang akan 

dijadikan lembaran kertas. Ada dua metode yang digunakan yaitu screen tanpa 

kasa dan screen dengan kasa. Screen dimasukkan kedalam ember yang berisi 

campuran air dan pulp, dan screen tersebut akan tenggelam, dan segera 

diangkat. Kemudian membiarkan air menetes dari screen, screen tanpa kasa 

dilepas sedangkan screen dengan kasa dibalik dengan cepat dan hati-hati. 

Setelah itu kertas yang masih basah dijemur dibaah sinar matahari sampai kertas 

benar-benar kering. (Susy, 2008). 


