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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. Tingkat konsumsi kertas di Indonesia sangatlah tinggi. 

Menurut Indonesian Pulp and Paper Association Directory konsumsi kertas di 

Indonesia mencapai 5,96 juta ton pada tahun 2006, dengan tingginya tingkat 

konsumsi kertas tersebut membuat pohon yang merupakan 

bahan baku pembuatan kertas semakin berkurang. Jika masalah in iterus 

dibiarkan maka pepohonan yang ada di Indonesia akan habis. 

Untuk mengatasi penggundulan hutan akibat digunkannya kayu sebagai 

bahan baku kertas serta daur hidup pohon yang lama, pemerintah harus mencari 

bahan baku alternative pembuatan pulp dan kertas. Bahan alternatif yang dapat 

digunakan antara lain jerami padi, enceng gondok, dan ampas tebu. 

Ampas tebu selama ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik 

pengolahan tebu. Abu hasil pembakaran ampas tebu yang tidak terkendali telah 

terbukti mengakibatkan masalah polusi udara sehingga perlu dipikirkan alternatif 

pemanfaatannya yang lebih berguna dan tanpa menyebabkan pencemaran 

lingkungan. Ampas tebu (bagase), limbah dari batang tebu setelah dilakukan 

pengempaan dan pemerasan, secara umum mempunyai sifat serat yang hampir 

sama dengan sifat serat kayu daun lebar 

Untuk mengolah ampas tebu (bagasse) untuk menjadi pulp dapat 

digunakan alat digester yaitu merupakan alat utama pada proses pembuatan 
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pulp. Alat ini sebagai tempat atau wadah dalam proses delignifikasi bahan baku 

industri pulp sehingga didapat produk berupa pulp. Proses delignifikasi ini 

membutuhkan mekanisme kerja seperti cairan pemasak, steam dan bahan 

penolong lainnya. 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. Digester terbagi dalam dua tipe, yaitu digester batch 

dan digester kontinu (Biermann,1996). 

1.2   Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana hasil uji kinerja alat 

digester yang telah dibuat dan bagaimana pengaruh dari konsentrasi NaOH, 

temperatur dan waktu pemasakan terhadap kualitas pulp yang dihasilkan dari 

bahan ampas tebu dan membantu memberikan informasi kepada  masyarakat 

tentang pemanfaatan ampas tebu sehingga memiliki nilai guna lebih dan dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan. 


