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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan kertas di dunia saat ini telah mencapai angka yang sangat 

tinggi. menyikapi hal ini pemerintah berencana menjadi produsen pulp dan kertas 

terbesar di dunia. Permasalahannya adalah, produsen pulp dan kertas ditanah 

air pada umumnya menggunakan kayu hutan sebagai bahan baku. Simanjuntak 

(1994) menggunakan 90% pulp dan kertas yang dihasilkan menggunakan bahan 

baku kayu sebagai sumber bahan berserat selulosa. Dapat diprediksikan bahwa 

akan terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran apabila kelak Indonesia 

menjadi produsen pulp terbesar di dunia. Terganggunya kestabilan lingkungan 

menjadi dampak yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasi hal ini 

pemerintah harus mencari alternatif penggunaan kayu hutan sebagai bahan baku 

pembuatan pulp dan kertas. 

Pulp diproduksi dari bahan baku yang menggunakan selulosa. Diperlukan suatu 

alternatif lain dengan memanfaatkan tumbuhan jagung karena jagung mudah 

didapat. Pada jagung, bagian yang dimanfaatkan adalah kulitnya karena kulit 

jagung merupakan limbah yang biasanya dibuang. Pada proses ini 

membutuhkan suatu alat dalam mengolah jagung menjadi pulp, alat yang 

digunakan yaitu alat digester.  

Digester adalah alat pemasak yang berbentuk silinder yang disusun tegak, 

terdapat pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk, yang 

digunakan untuk melumatkan bahan seperti daun-daunan atau biji-bijian. 

Digester merupakan alat utama pada proses pembuatan pulp. Digester ini 
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digunakan untuk pemasakan pulp yaitu dengan mencampurkan bahan-bahan 

yang mengandung sellulosa dengan beberapa cairan pemasak kimia lainnya. 

Pada prosesnya yaitu dengan menggunakan sebuah pengaduk (impeller) 

dengan kecepatan putaran yang telah ditentukan dan juga kondisi operasi 

(suhu,tekanan,waktu) yang telah ditentukan pula. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja digester yaitu, kondisi pisau pengaduk digester, level 

volume bahan dalam  digester, temperature, kebersihan, kondisi digester, serat 

bahan, dan waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Digester merupakan alat yang berfungsi untuk pemasakan pulp. Reaktor ini 

sebagai tempat atau wadah dimana pada proses ini diperlukan kondisi operasi 

dengan variable tertentu. Dalam laporan ini akan dibahas tentang hubungan 

antara variabel suhu dengan waktu dalam proses pembuatan pulp dari kulit 

jagung. 

Pembuatan pulp dari kulit jagung dilakukan dengan proses soda 

menggunakan larutan NaOH sebagai larutan pemasak. 

 


