
Nomor Akreditasi:

427/AU/P2MI-LIPI/04/2012
ISSN : 2089-5380

VOLUME : 27 APRIL 2014NOMOR : 1

Jurnal HPIJurnal HPI

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI

BANDA ACEH
2014

Vol. 27Vol. 27 No. 1No. 1 Hal. 1 - 47Hal. 1 - 47 Banda Aceh, April 2014Banda Aceh, April 2014 ISSN : 2089-5380ISSN : 2089-5380



 
 

PENANGGUNG JAWAB 

Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
 
 

KETUA REDAKSI 
DR. M. Dani Supardan, ST, MT (Rekayasa Proses) 

 
ANGGOTA REDAKSI 

DR. Mahidin, ST, MT (Energi) 
DR. Yuliani Aisyah, S.TP, M.Si (Pengolahan Hasil Pertanian) 

Mahlinda, ST, MT (Teknik Industri) 
 

PENYUNTING/EDITOR 
Fitriana Djafar, S.Si, MT  

Syarifuddin, ST, MT  
Fauzi Redha, ST 

 

 
SEKRETARIAT 

Meuthia Busthan, ST  
 
 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI No. 395/D/2012 tanggal 24 April 2012 
Jurnal Hasil Penelitian Industri (HPI) 

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah Terakreditasi 

 
Alamat Penerbit: 
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH 
Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh 23236 
Telp. (0651) 49714 ; Fax. (0651) 49556 
Website: http://baristandaceh.kemenperin.go.id 
E-Mail : hpi_brsbna@yahoo.com 

mailto:hpi_brsbna@yahoo.com


Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 1, April 2014 
 

i 

PENGANTAR REDAKSI 
 

  

Redaksi mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan terbitnya Jurnal HPI 

(Hasil Penelitian Industri), Volume 27 No. 1 Tahun 2014 untuk pembaca. Kami juga ingin 

menyampaikan bahwa Jurnal HPI saat ini dapat diakses secara online melalui alamat website 

http://baristandaceh.kemenperin.go.id.  

Jurnal HPI kali ini menyajikan 6 judul tulisan yang mencakup 1 artikel membahas 

tentang pangan dan 5 artikel membahas tentang teknologi proses. 

Harapan kami, tulisan-tulisan ilmiah yang disajikan akan memberikan tambahan 

pengetahuan kepada pembaca semua. Selain itu, kami juga mengundang para pembaca 

mengirimkan tulisan ilmiah untuk terbitan selanjutnya. Redaksi juga mengharapkan kritikan 

dan saran dari pembaca dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini.  

  

 

 Selamat Membaca 
 

 Redaksi



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 1, April 2014 
 

ii 

DAFTAR ISI 
 

PENGANTAR REDAKSI ..................................................................................................  i 
 
DAFTAR ISI ........................................................................................................................  ii 
 
ABSTRAK…. ......................................................................................................................  iv 
 
PENGARUH PENAMBAHAN MAPE PADA PROSES PEMBUATAN  
KOMPOSIT BERBASIS SEKAM PADI DAN BENTONIT ALAM  
(The Effect of MAPE Addition on Formation Process of Rice Husk and  
Natural Bentonite Based Composite) 
Farid Mulana, Umi Fathanah, dan Syarifuddin.....................................................................  1 
 
KAJIAN POTENSI LIGNIN UNTUK PENANGANAN LOGAM BERAT Cr(VI) 
(Study of Lignin Potentials for Cr(VI) Removal) 
Yuris, Chandrawati Cahyani, dan Atikah .............................................................................  10 
 
EKSTRAKSI  DAN IDENTIFIKASI OLEORESIN ASAM GELUGUR  
(Garcinia atroviridis Griff ex T. Anders) 
(Extraction and Identification of  Gelugur  Oleoresine (Garcinia atroviridis  
Griff ex T. Anders))  
Tiurlan Farida Hutajulu, dan Eddy Sapto Hartanto ..............................................................  19 
 
PEMANFAATAN SERAT JARINGAN VASKULAR  
BATANG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU KERTAS 
(Useful of Fibers from Oil Palm Trunk as Raw Material of Paper) 

Zainal Abidin Nasution .........................................................................................................  27 
 
PROSES IMPREGNASI ZnCl2 PADA PROSES PEMBUATAN KARBON AKTIF 
TEMPURUNG KEMIRI 
(ZnCl2 Impregnation Process in Production of  Candellnut Shell Activated Carbon) 
Hartina Sylvia, Muhamamd Turmuzi, dan Rosdanelli Hasibuan .........................................  34 



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 1, April 2014 
 

iii 

 

 
 

DAFTAR ISI 
 

KARAKTERISASI KOPI BUBUK DARI BERBAGAI  
KATEGORI MUTU BAHAN BAKU KOPI ROBUSTA (Coffea robusta) 
(The Characterization of Coffee Powder from Various Quality of  
Robusta Coffee Bean (Coffea robusta)) 
Patoni A. Gafar ......................................................................................................................  42 
 



Hasil Penelitian Industri  Volume 27, No. 1, April 2014 
 

iv

 

JURNAL HASIL PENELITIAN INDUSTRI 

 Volume 27, No. 1, April 2014 
 

 

ABSTRAK 
 

 

PENGARUH PENAMBAHAN MAPE PADA PROSES PEMBUATAN KOMPOSIT  
BERBASIS SEKAM PADI DAN BENTONIT ALAM 

 
 

Farid Mulana1)*, Umi Fathanah1) dan Syarifuddin2) 

1)Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111 
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*Email : farid.mulana@che.unsyiah.ac.id 

 
Sekam padi dan bentonit alam serta bijih HDPE telah digunakan sebagai bahan baku untuk membuat 
komposit. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari rasio sekam padi dan bentonit 
alam sebagai filler dan persentase anhidrida polyethylene-graft-maleat (MAPE) sebagai senyawa 
coupling agent terhadap kualitas komposit yang dihasilkan. Proses pembentukan komposit dilakukan 
dengan mengaplikasikan metode hot press pada suhu 170oC selama 30 menit. Setelah dipanaskan dan 
ditekan kemudian komposit didinginkan pada suhu kamar dan akhirnya komposit yang diperoleh diuji 
sifat mekanik yaitu kekuatan tarik dan kekuatan lentur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan bentonit alam dalam bahan pengisi utama sekam padi dapat meningkatkan sifat mekanik 
komposit dibandingkan dengan komposit yang dibuat dari sekam padi dan bijih HDPE saja 
sebagaimana pada riset sebelumnya. Jumlah MAPE yang ditambahkan mempengaruhi nilai kekuatan 
tarik dan kekuatan lentur dari komposit. Penambahan MAPE dan bentonit alam pada pembuatan 
komposit menyebabkan peningkatan ikatan adesi antara matrik dan bahan pengisi dan sebagai 
akibatnya juga meningkatkan sifat mekanik komposit. Pada rasio sekam padi dan bentonit alam 70:30 
dengan penambahan 5% berat MAPE diperoleh nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 18,2 MPa dan nilai 
kekuatan lentur tertinggi sebesar 9,2 MPa. 
 

Kata kunci: Bentonit alam, MAPE, sifat mekanik, dan sekam padi 
 

 

KAJIAN POTENSI LIGNIN UNTUK PENANGANAN LOGAM BERAT Cr(VI) 
 
 

Yuris*, Chandrawati Cahyani, dan Atikah 
Jurusan Kimia, Fakultas Kimia dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya 

*E-mail: yurisBIMA@gmail.com 

 
Lignin telah diisolasi dari lindi hitam dengan pengasaman menggunakan H2SO4 10% pada pH 2, Pada 
kondisi ini diperoleh pengendapan yang seragam dan menghindari pengasaman yang tidak merata. 
Lignin yang diperoleh memiliki gugus fungsi mirip Indulin-AT, yaitu polimer aromatik tiga dimensi 
mengandung gugus metoksil, hidroksil fenol dan gugus aldehida. Lignin memiliki sifat tidak larut 
dalam air dan larut dalam basa. Logam berat Cr(VI) merupakan salah satu logam berat yang bersifat 
toksik tinggi dan larut dalam air sehingga dapat terdistribusi ke lingkungan perairan. Tujuan penelitian 
ini adalah mengkaji potensi lignin untuk penanganan logam berat Cr(VI), kajian difokuskan pada 
variasi pH 2-10 dan konsentrasi lignin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pH campuran lignin 
dan larutan Cr(VI) sebesar 2 dengan penggunaan lignin sebesar 2000 ppm sebanyak 25 mL mampu 
menyisihkan Cr(VI) sebesar 85,83% dari konsentrasi awal Cr(VI) 25 ppm sebanyak 10 mL menjadi 
1,012 ppm. Penambahan konsentrasi lignin pada pH < 5 menaikkan penyisihan Cr(VI) karena terjadi 
proses adsorpsi dan kopresipitasi melalui mekanisme oklusi, sedangkan pada pH > 5 penambahan 
konsentrasi lignin hanya menaikkan penyisihan Cr(VI) relatif sedikit dibanding pada pH < 5 karena 
peristiwa kopresipitasi tidak terjadi seiring dengan mulai larutnya lignin. 
 

Kata kunci: Adsorpsi, koprespitasi, lignin, dan oklusi 
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EKSTRAKSI  DAN IDENTIFIKASI OLEORESIN ASAM GELUGUR  (Garcinia 

atroviridis Griff ex T. Anders) 
 
 

Tiurlan Farida Hutajulu* dan Eddy Sapto Hartanto 
Balai Besar Industri Agro, Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 

*E-mail: tiurlan.hutajulu@yahoo.com 

 
Ekstraksi dan identifikasi oleoresin asam gelugur telah dilakukan, penelitian identifikasi oleoresin asam 
gelugur (Garcinia atroviridis Griff ex T. Anders) bertujuan untuk mengetahui cara ekstraksi oleoresin 
dengan pelarut menggunakan pelarut alkohol dengan berbagai variasi yaitu ekstraksi menggunakan alkohol 
30%, 70% dan 95%.  Hasil ekstraksi oleoresin diperoleh informasi bahwa semakin tinggi konsentrasi alkohol 
akan semakin tinggi oleoresin yang diperoleh. Pada identifikasi ini juga diperoleh informasi tentang 
kandungan asam organik berupa asam askorbat sebesar 51 mg/kg; asam tartart  35 mg/kg; asam malat 28 
mg/kg dan asam sitrat 10,2 mg/kg. Rendemen minyak atsiri dari asam gelugur sebesar 0,3529% b/b, dengan 
sifat fisikokimia bobot jenis 0,9244 b/v, indeks bias 1,4929, kelarutan dalam alkohol 90%, jernih dalam 1:1 
(1 bagian minyak: 1 bagian alkohol); bilangan asam sebesar 3,8148 dan bilangan ester sebesar 10,098. 
 
Kata kunci : Asam gelugur, ekstraksi, identifikasi, dan oleoresin 

 
 

PEMANFAATAN SERAT JARINGAN VASKULAR BATANG KELAPA SAWIT 
SEBAGAI BAHAN BAKU KERTAS  

 
Zainal Abidin Nasution  

Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan  
E-mail: zainal_an7@yahoo.com 

 
Batang kelapa sawit (Oil Palm Trunk = OPT), masih merupakan limbah yang mengandung serat (vascular 
bundles) dan serbuk (parenchym), yang mana keduanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat dan 
sumber pati. Serat jaringan vaskular dari batang kelapa sawit dapat diperoleh secara alamiah, yaitu dengan 
terjadinya degradasi struktur kimia batang kelapa sawit terhadap waktu, meskipun membutuhkan waktu yang 
lama. Serat jaringan vaskular dari batang kelapa sawit dapat diproduksi dengan cara memisahkan jaringan 
vaskular dan serbuk secara mekanis. Proses pembuatan pulp kayu kepala sawit (jaringan vaskular batang 
kelapa sawit) dilakukan dengan proses soda. Pemasakan-I, dimasak di periuk di udara terbuka dengan 
larutan pemasak 1,5% NaOH selama 2 jam. Tujuan dari pemasakan-I adalah untuk mengurangi kandungan 
lignin pada jaringan vaskular, sehingga konsumsi dan kepekatan larutan pemasakan berikutnya dapat 
dikurangi, agar tidak terjadi kerusakan pada serat. Randemen pemasakan-I adalah 78%. Pada pemasakan-II, 
dimasak pada bejana bertekanan dengan larutan pemasak 3% NaOH pada suhu 146oC (4,2 atm) selama 4 
jam, sehingga diharapkan terjadi penetrasi larutan pemasak ke dalam serat jaringan vaskular. Randemen 
pemasak-II adalah 73%. Pulp yang dihasilkan dicuci sampai bebas dari lindi hitam, dipucatkan (bleaching) 
dan digiling/blender menjadi bubur. Kemudian bubur yang diperoleh dibuat menjadi  contoh kertas secara 
cetak tangan (hand made paper), dan dijemur sampai kering matahari. Hasil pengujian contoh kertas dari 
serat jaringan vaskular diperoleh karakteristiknya sebagai berikut: tebal = 0,2821 mm s/d 0,4033 mm, 
gramatur = 78,3 gr/m2 s/d 105,9 gr/m2, ketahanan tarik = 1,14 kN s/d 1,40 kN, ketahanan sobek = 329,1 mN 
s/d 378,9 mN, indeks kuat tarik = 0,0017 kN-m/gr s/d 0,0257 kN-m/gr, indeks kuat sobek =                             
3,1418 mN-m2/gr s/d 4,8080 mN-m2/gr. 
 

Kata kunci : Batang kelapa sawit, karakteristik fisik, dan serat jaringan vaskular 
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PROSES IMPREGNASI ZnCl2 PADA PROSES PEMBUATAN KARBON AKTIF 
TEMPURUNG KEMIRI 

 

 
Hartina Sylvia1)*, Muhamamd Turmuzi2), dan Rosdanelli Hasibuan2) 

1)Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan  
2)Pascasarjana Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara, Medan 

*E-mail: hartina.sylvia@gmail.com 

 
 
Pengaruh impregnasi ZnCl2 pada proses pembuatan karbon aktif tempurung kemiri yang 
dilanjutkan dengan proses pirolisa telah dilakukan. Variasi konsentrasi ZnCl2 yang digunakan 
adalah 2,5; 7,5; 10; 15; dan 30%, temperatur pirolisa 450, 500, dan 550oC dengan waktu 90, 
120 dan 180 menit. Dari uji daya serap terhadap iodium diperoleh hasil penyerapan tertinggi 
pada konsentrasi ZnCl2 10%, temperatur pirolisa 450oC selama 120 menit. Tanpa dan dengan 
impregnasi tempurung kemiri juga mempengaruhi hasil Thermal Gravimetry Analysis dimana 
dengan mengggunakan impregnasi pada saat pirolisa terjadi pergeseran temperatur dan waktu 
operasi yang ditandai dengan terjadinya kehilangan massa. Terjadi pergeseran pola gugus 
fungsi yang dianalisa dengan Fourier Transform Infra Red menjadi CH alifatik, CH aromatik, 
ikatan OH, ikatan C=H, ikatan C-N dan ikatan C=O. Dari hasil analisa luas permukaan dengan 
metode BET diperoleh luas permukaan karbon aktif sesudah impregnasi adalah 589 m2/g. 
 

Kata kunci: Adsorpsi, impregnasi, pirolisa, yield karbon, dan ZnCl2 

 
 

KARAKTERISASI KOPI BUBUK DARI BERBAGAI KATEGORI  
MUTU BAHAN BAKU KOPI ROBUSTA (Coffea robusta) 

 

Patoni A. Gafar 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang 

E-mail : patoni_ag@yahoo.com 
 
Dilakukan penelitian karakterisasi kopi bubuk dari berbagai kategori mutu bahan baku kopi 
robusta (Coffea robusta). Tujuan penelitian untuk memperoleh data dan informasi karakteristik 
kopi bubuk berbahan baku kopi robusta dengan berbagai kategori mutu.  Faktor yang sangat 
penting dan berpengaruh terhadap mutu produk kopi bubuk selain penyangraian (roasting) 
adalah mutu bahan baku (kopi beras). Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan 
acak lengkap. Parameter yang diamati adalah kadar air, kadar abu, kealkalian abu dan kadar 
sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air kopi bubuk berkisar antara 3,4-4,3% (b/b), 
kadar abu antara 2,9-7,7% (b/b), kealkalian abu antara 40-64 ml NaOH/100 g, dan kadar sari 
antara 24-54% (b/b). Berdasarkan standar mutu kopi bubuk (SNI 01-3542-2004), kopi beras 
kategori T1 dan T2 telah memenuhi standar untuk semua parameter. Kopi bubuk dari kopi 
beras kategori T3 mempunyai kadar abu yang terlalu tinggi yaitu antara 5,9-7,7% (b/b), pada 
SNI tersebut dipersyaratkan kadar abu maksimum 5% (b/b). 
 

Kata kunci : Karakterisasi, kopi beras, kopi bubuk, dan mutu 
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THE EFFECT OF MAPE ADDITION ON FORMATION PROCESS OF RICE HUSK 
AND NATURAL BENTONITE BASED COMPOSITE 

 
 

Farid Mulana1)*, Umi Fathanah1) and Syarifuddin2) 

1)Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111 
2)Balai Riset Standardisasi Industri Banda Aceh, Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Banda Aceh 

*Email : farid.mulana@che.unsyiah.ac.id 
 
 

Rice husk and natural bentonite as well as virgin HDPE were used as raw materials to form composite. The 
aim of study is to know the effect of rice husk and natural bentonite ratio as filler and the percentage of 
polyethylene-graft-maleic anhydride (MAPE) as coupling agent on quality of formed composites. The 
composite formation process was done by application of hot press method at 170 oC for 30 minutes. After 
heated and pressed then composites was cooled to room temperature and finally composites were tested its 
mechanical properties of tensile strength and bending strength. The results showed that addition of natural 
bentonite into matrix of rice husk can increase mechanical properties of composite compared to composites 
prepared by using only rice husk and virgin HDPE. The amount of added MAPE affect values of tensile and 
bending strength of composites. The addition of MAPE and natural bentonite on formation of composites 
caused the increasing adhesion bond between matrix and filler and as a result also increased the mechanical 
properties of composites.  On ratio ofrice husk and natural bentonite of 70:30 with addition of 5 wt% MAPE 
was obtained the highest tensile strength value of 18.2 MPa and the highest bending strength value of 9.2 
MPa. 
  
Keywords: MAPE, mechanical properties, natural bentonite, and rice husk. 
 

 
STUDY OF LIGNIN POTENTIALS FOR Cr (VI) REMOVAL 

 
 

Yuris*, Chandrawati Cahyani, and Atikah 
Jurusan Kimia, Fakultas Kimia dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya 

*E-mail: yurisBIMA@gmail.com 
 
 

Lignin has been isolated from black liquor with acidification by using H2SO4 10% on pH 2. In this condition 
obtained uniform precipitation and acidification avoid uneven. The lignin obtained will have similarity to 
functional groups of Indulin-AT standard lignin, which is a three-dimensional polymer containing aromatic 
methoxyl groups, phenolic hydroxyl and aldehyde groups. Lignin has properties insoluble in water and 
soluble in alkaline. Chromium (VI) is one of toxic heavy metals which is so soluble in water that can be 
distributed to the aquatic environment. The purpose of this study is assessing the potential of lignin to 
removal of Cr (VI), while the focus of the study at different pH and lignin concentration The results showed 
that the pH of the mixture solution of lignin and Cr (VI) is 2, a 25 mL of 2000 ppm lignin was able to 
removal to 85.83% Cr (VI) from a 10 mL Cr (VI) initial concentration of 25 ppm to 1.012 ppm. The addition 
of lignin concentration at pH < 5 increase to removal of Cr (VI) due to adsorption and coprecipitation 
process through occlusion mechanism, whereas at pH > 5, the addition of lignin concentration will raise 
Cr(VI) removal in relatively small scale, if we compared to pH < 5 as coprecipitation did not happen in line 
with lignin dissolution. 

 
Keywords: Adsorption, coprecipitation, lignin, and occlusion. 
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EXTRACTION AND IDENTIFICATION OF  GELUGUR  OLEORESINE  

(Garcinia atroviridis Griff ex T. Anders) 
 
 

Tiurlan Farida Hutajulu* and Eddy Sapto Hartanto 
Balai Besar Industri Agro, Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor 16122 

*E-mail: tiurlan.hutajulu@yahoo.com 
 
 

Extraction and Identification on oleoresin of Gelugur Acid has been conducted, identifying research 
oleoresin of Gelugur Acid (Garcinia atroviridis Griff ex T. Anders) aims to find out how to extract 
oleoresin by using alcohol solvents with different variations of the extraction using alcohol 30%, 70% 
and 95%.  Oleoresin extraction results obtained information that the higher the concentration of alcohol 
will resulted in a higher oleoresin obtained. At these identification was also obtained information about 
the content of organic acids such as ascorbic acid at 51 mg/kg; tartart acid 35 mg/kg; malic acid 28 
mg/kg and 10.2 mg citric acid/kg.  Essential oil yield of gelugur acid  of 0.3529% b/b, with the 
physicochemical properties of the specific gravity of 0.9244 b/v, 1.4929 refractive index, solubility in 
90% alcohol, clear in 1:1 (1 part oil: 1 parts of alcohol); acid number of 3.8148 and ester numbers of 
10.098. 
 

Keywords: Extraction, gelugur acid, identification, and oleoresin 
 

 
 

 

USEFUL OF FIBERS FROM OIL PALM TRUNK AS RAW MATERIAL OF PAPER 
 
 

Zainal Abidin Nasution  
Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan  

E-mail: zainal_an7@yahoo.com 
 
 
Oil palm trunk will have been farming waste contain fibre (vascular bundles) and powder (parenchym), 
to be able advantage of sources of fibers and starch. Fibers of vascular bundles from oil palm trunk can 
be obtained by degradation oil palm trunk against time with long duration. Or can be obtained from 
separation vascular bundles and parenchym by mechanization. The process of making wood pulp palm 
oil (palm stem vascular bundles) conducted by the soda. Cooking-I, by cooker with 1,5% NaOH 
solution for 2 hours. Cooking-I is to reduce lignin content on the network vascular, so that consumption 
and subsequent concentration of the solution cookers to reduced, in order to ovoid damage to ripening 
fibers. Yield of cooking-I is 78%. Cooking-II, by cooker pressure vessels with a solution of 3% NaOH 
at temperatur 146oC (4,2 atm) for 4 hours. And next, expected penetration into the fiber network 
solution cooking to vascular fibers. Yield of cooking-II is 73%. Pulp from the cooking was washing 
free black liquor, bleached and refined or blended. Characteristrics of paper from fibers vascular 
bundles are : Width = 0,2821 mm up to  0,4033 mm, Grammature = 78,3 gr/m2 up to 105,9 gr/m2, 
Tensile strenght = 1,14 kN up to 1,40 kN, Tear strenght = 329,1 mN up to 378,9 mN, Index tensile 
strenght = 0,0017 kN-m/gr up to  0,0257 kN-m/gr, Index tear strenght = 3,1418 mN-m2/gr up to 4,8080 
mN-m2/gr. 
 

Keywords: Fibers vascular bundles, oil palm trunk, and plysical characterization 
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ZnCl2 IMPREGNATION PROCESS IN PRODUCTION OF CANDELLNUT SHELL 
ACTIVATED CARBON 

 
 

Hartina Sylvia1)*, Muhamamd Turmuzi2), and Rosdanelli Hasibuan2) 
1)Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan  

2)Pascasarjana Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara, Medan 
*E-mail: hartina.sylvia@gmail.com 

 
 

The effect on the ZnCl2 impregnation process Candellnut shell activated carbon, followed by 
pyrolysis process. variations in the concentration used ZnCl2 2.5; 7.5; 10; 15; 30%, pyrolysis 
temperature 450, 500, 550oC with a 90, 120 and 180 minutes. The testing result of iodine 
absorption showed the greatest results using ZnCl2 10%, temperature 4500C, for 2 hours. 
Without and with Candellnut shell impregnation also affect the outcome of Thermal 
Gravimetry Analysis which use traditional impregnation with a shift during pyrolysis 
temperature, operation time is marked by the occurrence of mass loss. Shifting patterns of 
functional groups were analyzed using Fourier Transform Infra Red to CH aliphatic, aromatic 
CH, OH bond, the C=H, CN bond and the C=O. The result analysis of activated carbon after 
impregnation with Teller Brunauer Emmett methode obtained 589 m2/g of surface area. 
 

Keywords: Adsorption, carbon yield, impregnation, pyrolysis, and ZnCl2  
 

 
 
 

THE CHARACTERIZATION OF COFFEE POWDER FROM VARIOUS QUALITY 
OF ROBUSTA COFFEE BEAN (Coffea robusta) 

 
 

Patoni A. Gafar 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang 

E-mail : patoni_ag@yahoo.com 
 

The study of the characterization of robusta coffee powder (Coffea robusta) from various 
quality of green bean coffee had been carried out. The study aimed to get data and information 
of charracteristics of robusta coffee powder from various quality of raw material. The study 
applied completely randomized design with quality category of green bean as treatment (T1, 
T2 and T3). Parameters observed were moisture, ash content, ash alkalinity and coffee extract. 
The result showed that the water contents were 3.4-4.3% (w/w), ash content of 2.9-7.7% (w/w), 
ash alkalinity of 40-64 ml NaOH/100 g and coffee extract of 24-54% (w/w). Compare with 
quality requirements of SNI 01-3542-2004, the coffee powder from green bean category of T1 
and T2 fulfill the quality standard for all parameters tested. Whereas the coffee powder of T3 
green bean quality category had too high ash content, those were 5.9-7.7% (b/b), at SNI 
standard requires the maximum ash content of 5%. 
 

Keywords: Characterization, coffee powder, green bean, and quality 
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KOMPOSIT BERBASIS SEKAM PADI DAN BENTONIT ALAM  
(The Effect of MAPE Addition on Formation Process of Rice Husk and 
Natural Bentonite Based Composite) 
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ABSTRAK. Sekam padi dan bentonit alam serta bijih HDPE telah digunakan sebagai 
bahan baku untuk membuat komposit. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 
pengaruh dari rasio sekam padi dan bentonit alam sebagai filler dan persentase anhidrida 
polyethylene-graft-maleat (MAPE) sebagai senyawa coupling agent terhadap kualitas 
komposit yang dihasilkan. Proses pembentukan komposit dilakukan dengan 
mengaplikasikan metode hot press pada suhu 170oC selama 30 menit. Setelah dipanaskan 
dan ditekan kemudian komposit didinginkan pada suhu kamar dan akhirnya komposit yang 
diperoleh diuji sifat mekanik yaitu kekuatan tarik dan kekuatan lentur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penambahan bentonit alam dalam bahan pengisi utama sekam padi 
dapat meningkatkan sifat mekanik komposit dibandingkan dengan komposit yang dibuat 
dari sekam padi dan bijih HDPE saja sebagaimana pada riset sebelumnya. Jumlah MAPE 
yang ditambahkan mempengaruhi nilai kekuatan tarik dan kekuatan lentur dari komposit. 
Penambahan MAPE dan bentonit alam pada pembuatan komposit menyebabkan 
peningkatan ikatan adesi antara matrik dan bahan pengisi dan sebagai akibatnya juga 
meningkatkan sifat mekanik komposit. Pada rasio sekam padi dan bentonit alam 70:30 
dengan penambahan 5% berat MAPE diperoleh nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 18,2 
MPa dan nilai kekuatan lentur tertinggi sebesar 9,2 MPa. 
 

Kata kunci: Bentonit alam, MAPE, sifat mekanik, dan sekam padi. 
 
ABSTRACT. Rice husk and natural bentonite as well as virgin HDPE were used as raw 
materials to form composite. The aim of study is to know the effect of rice husk and natural 
bentonite ratio as filler and the percentage of polyethylene-graft-maleic anhydride 
(MAPE) as coupling agent on quality of formed composites. The composite formation 
process was done by application of hot press method at 170 oC for 30 minutes. After 
heated and pressed then composites was cooled to room temperature and finally 
composites were tested its mechanical properties of tensile strength and bending strength. 
The results showed that addition of natural bentonite into matrix of rice husk can increase 
mechanical properties of composite compared to composites prepared by using only rice 
husk and virgin HDPE. The amount of added MAPE affect values of tensile and bending 
strength of composites. The addition of MAPE and natural bentonite on formation of 
composites caused the increasing adhesion bond between matrix and filler and as a result 
also increased the mechanical properties of composites.  On ratio ofrice husk and natural 
bentonite of 70:30 with addition of 5 wt% MAPE was obtained the highest tensile strength 
value of 18.2 MPa and the highest bending strength value of 9.2 MPa. 
  
Keywords : MAPE, mechanical properties, natural bentonite, and rice husk. 
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1.  PENDAHULUAN 
 

Sekam padi dikategorikan sebagai 
biomassa yang dapat digunakan untuk 
berbagai kebutuhan seperti bahan baku 
industri kimia dan bangunan, bahan bakar 
dan arang aktif. Akan tetapi di lingkungan 
sekitar kita masih terjadi penumpukan 
sekam padi dikarenakan terlambat dalam 
hal penanganannya, sehingga limbah 
sekam padi yang tidak dimanfaatkan 
tersebut dapat menimbulkan permasalahan 
terhadap lingkungan seperti pencemaran 
air dan tanah. Sekam padi oleh kebanyakan 
masyarakat masih belum dimanfaatkan 
secara maksimal, bahkan masih dianggap 
sebagai bahan limbah hasil sampingan dari 
proses produksi utama pertanian. Oleh 
karena masalah tersebut maka perlu adanya 
alternatif untuk dapat dimanfaatkan 
dibidang keteknikan sebagai bahan 
penganti yang mempunyai nilai lebih 
dibandingkan dengan bahan yang sudah 
ada baik dari segi teknik, ekonomis 
maupun kualitas bahan tersebut.  

Selama ini limbah sekam padi 
digunakan untuk pembakaran batu bata dan 
abunya digunakan untuk abu gosok. 
Dengan mengoptimalkan keunggulan 
sifatnya, limbah sekam padi dapat 
digunakan untuk pembuatan panel 
komposit. Komposit ialah penggabungan 
dua atau lebih bahan yang berlainan untuk 
menghasilkan bahan baru yang mempunyai 
sifat yang lebih baik yang tidak dapat 
diperoleh dari komponen penyusunnya. 
Dalam pembuatan komposit ini sekam padi 
akan berfungsi sebagai bahan pengisi atau 
filler. 

Perkembangan teknologi khususnya 
dibidang papan komposit telah 
menghasilkan produk komposit yang 
merupakan gabungan antara sekam padi 
dengan plastik. Dengan teknologi ini 
dimungkinkan pemanfaatan sekam padi 
dan plastik secara maksimal sehingga dapat 
mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan 
(Setyawati, 2003). Material komposit 
selain memiliki sifat khas yang utama yaitu 
ringan juga memiliki sifat kekuatan dan 

kekakuan spesifik yang tinggi sehingga 
komposit diproyeksikan menjadi material 
pengganti bahan-bahan struktural 
konvensional seperti logam dan kayu.  

Bahan berbasis biomassa seperti 
tandan kosong kelapa sawit, serbuk kayu, 
sekam padi ataupun jerami bersifat kaku 
dan menyerap air serta dapat terdegradasi 
secara biologis. Sifat-sifat ini akan 
menyebabkan bahan tersebut kurang cocok 
bila dicampurkan dengan material non 
organik seperti plastik yang bersifat 
hidrofobik tanpa adanya penambahan 
bahan lain yang berfungsi sebagai bahan 
peningkat kerekatan antara matrik dengan 
filler. Bahan lainnya atau coupling agent 
adalah bahan yang digunakan dalam 
jumlah kecil untuk merubah permukaan 
suatu bahan sehingga terjadi ikatan yang 
lebih baik dengan permukaan lain, 
misalnya kayu dan termoplastik (Pritchard, 
1998). Coupling agent dapat digunakan 
sebagai bahan penghubung untuk 
meningkatkan sifat adesi antarmuka 
dengan matrik untuk memperbaiki 
penyebaran partikel dan penurunan sifat 
penyerapan air pada komposit yang 
dihasilkan (Bledzki, 1998). 

Dengan penambahan coupling agent 
ini maka akan meningkatkan sifat adesi 
antara matrik dan filler dan akhirnya dapat 
memperbaiki sifat fisis dan mekanis 
komposit tersebut. Telah diketahui banyak 
coupling agent yang dapat digunakan 
dalam menghasilkan WPC (Wood Polymer 
Composites) seperti coupling agent 
organik, anorganik dan organik-anorganik. 
Untuk meningkatkan daya ikat (bonding) 
antara plastik (matrik) dengan bahan 
pengisi anorganik (filler) beberapa peneliti 
sebelumnya telah menggunakan berbagai 
tipe coupling agent tersebut.  Bledzkia 
(1998), Setianingsih (2006), Fathanah 
(2011) dan Farid (2012a) menggunakan 
maleic anhydride sebagai coupling agent, 
Pickering (2003), Qiu (2005) dan Shu dan 
Li S (2006) menggunakan coupling agent 
isocyanate sedangkan John (2005) 
menggunakan maleic anhydride berbasis 
polimer seperti maleic anhydride 
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polyethylene (MAPE) dan maleic 
anhydride polypropylene (MAPP) dalam 
riset mereka.  

Studi literatur menyatakan bahwa 
penggunaaan maleic anhydride berbasis 
polimer memberikan hasil yang terbaik 
dimana MAPE dapat meningkatkan ikatan 
antar fasa secara efektif antara filler yang 
polar seperti sekam padi dengan matrik 
polietilen yang non polar.  Selain itu 
penambahan sejumlah kecil material 
alamiah diduga juga dapat meningkatkan 
kekuatan dari komposit yang dibentuk. Hal 
ini karena partikel-partikel dari material 
alam seperti bentonit, kaolin ataupun tanah 
diatom akan mengisi bagian pori-pori yang 
terbentuk antara bahan pengisi yang 
digunakan dan matrik itu sendiri (Ali dan 
Alaa 2012). Sebagai akibat pengisian ini 
tentu saja akan meningkatkan kekuatan 
mekanik dari komposit yang terbentuk. 
Salah satu hal baru yang diselidiki dalam 
riset ini adalah seberapa besar jumlah 
material bentonit alam yang dapat 
ditambahkan ke dalam komposit berbasis 
sekam padi untuk menghasilkan sifat 
mekanik yang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi terbaik dari rasio 
sekam padi dan bentonit alam  sebagai 
matrik dan   jumlah Maleic Anhydride 
Polyethylene (MAPE) sebagai coupling 
agent yang digunakan terhadap kualitas 
komposit yang dihasilkan yaitu sifat 
mekanik kekuatan tarik dan kekuatan 
lentur. 
 

2.  METODOLOGI 
 

2.1 Bahan dan Alat 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: Reaktor berpengaduk 
yang terdiri dari labu leher tiga (Pyrex), 
motor pengaduk dan pengaduk (Fisher 
Scientific, kecepatan maksimal 250 rpm), 
Penangas Minyak (Corning), Hot Press 
(Rakitan, kisaran suhu 29-300 0C), Ball 
Mill dan ayakan berukuran 100-200 mesh 
(Macross Testing Sieve), Oven, 25-400 0C 
(Gallenkamp), Timbangan Digital, 0-1000 

gram (Metler Toledo) dan Termometer, 0 – 
200 C. 

Sedangkan bahan-bahan yang 
digunakan adalah: sekam padi sebagai 
filler diambil dari kilang padi yang ada di 
kawasan Aceh Besar, Propinsi Aceh. 
Maleic Anhydride Polyethylene (MAPE) 
dengan berat molekul 15,000 sebagai 
Coupling Agent (Sigma-Aldrich), bentonit 
alam dan bijih plastik jenis polietilen 
sebagai matrik sertapelarut Xylene dengan 
densitas: 0,868 g/mL,yang dibeli secara 
komersial. 
 

2.2 Rancangan Percobaan 
 

Dalam penelitian ini digunakan dua 
buah varibel penelitian yaitu variabel yang 
ditetapkan dan variabel yang divariasikan 
(berubah). Variabel tetap yang digunakan 
adalah: waktu pengempaan selama 30 
menit, suhu pengempaan   pada  170 oC 
(Prasetyawan, 2009), ukuran partikel 
sekam padi : 100-200 mesh dan 
perbandingan komposisi berat sekam padi : 
plastik sebesar 60:40. Sedangkan untuk 
variabel yang berubah meliputi: rasio berat 
sekam padi dan bentonit alam yaitu: 90:10, 
80:20 dan 70:30,  dan persentase MAPE 
yang digunakan yaitu 2, 3, 4 dan 5 % berat. 
 

2.3 Penyiapan Filler dan Matrik 
 

Sekam padi yang digunakan, 
sebelumnya direndam dalam air panas pada 
suhu 100 oC selama 2 jam (sambil diaduk-
aduk). Tujuan dari perendaman tersebut 
untuk menghilangkan zat ekstraktif 
seperti  lemak, zat warna, dan pengotor 
lainnya yang terkandung di dalamnya. 
Setelah dilakukan perendaman, sekam padi 
dijemur hingga mencapai kering udara. 
Sekam padi selanjutnya dihaluskan dan 
diayak untuk disamakan ukuran menjadi 
100-200 mesh kemudian dikeringkan 
kembali dengan menggunakan oven pada 
suhu 105 oC selama 24 jam hingga 
mencapai kadar air 2 - 3%. Setelah itu, 
sekam padi disimpan di dalam desikator 
untuk mencegah kontak dengan udara luar 
dan juga untuk menyerap sisa-sisa air 
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terikat yang terkandung sebelum dilakukan 
proses pembuatan. 

Sama halnya dengan sekam padi, 
bentonit alam dihaluskan dan diayak 
dengan ukuran yang sama dan kemudian 
dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC 
selama 24 jam. Plastik HDPE sebelumnya 
dicuci dengan air bersih dan dikeringkan 
dengan sinar matahari. Setelah 
dikeringkan, kemudian disimpan di dalam 
plastik tertutup lalu dikeringkan pada suhu 
105 oC selama 24 jam. 
 
2.4 Pembuatan Komposit 
 

Tahapan pembuatan papan komposit 
yang digunakan adalah:  pertama-tama 
plastik jenis polietilen dan sekam padi dan 
bentonit alam yang telah diayak dan 
dikeringkan ditimbang sesuai dengan 
perbandingan yang ditentukan  yaitu sekam 
padi dan bentonit alam sebanyak 60 gram 
(untuk mendapatkan rasio yang 
divariasikan maka perbandingannya 
mengacu kepada berat dasar 60 gram 
campuran) dan plastik sebanyak 40 gram. 
Kemudian plastik HDPE sebanyak 40 gram 
dimasukan ke dalam labu leher tiga dan 
ditambahkan pelarut xylene 20% sebanyak 
250 ml untuk mencairkan plastik  tersebut 
dan dipanaskan dalam penangas minyak 
pada suhu sekitar 145 0C. 

Setelah plastik mencair sekam padi, 
bentonit alam dan Maleic Anhydride 
Polyethylene (MAPE) dicampurkan dan 
diaduk hingga homogen selama ± 30 
menit. Campuran yang sudah homogen 
dikeluarkan dari labu dan dituang ke dalam 
cawan kemudian dibiarkan hingga pelarut 
menguap selama 24 jam. Selanjutnya 
dilakukan pengempaan dengan hot press 
pada suhu 170 C dengan tekanan 25 
kg/cm2 selama 30 menit (Prasetyawan, 
2009). Lalu dibiarkan hingga suhu 
komposit konstan dan dibentuk sesuai 
standar pengujian dan akhirnya dilakukan 
pengujian uji tarik dan modulus patah 
untuk mengetahui sifat mekanis dari 
komposit yang dihasilkan. 

 

2.5  Analisa Produk Komposit 
 
 Adapun analisa produk komposit 
yang dilakukan adalah: Uji tarik dan 
modulus patah menggunakan alat 
Electronic System Universal Testing 
Machine Type : SC-2DE Japan sesuai 
ASTM D 638-99 pada Laboratorium Pusat 
Penelitian Fakultas MIPA Universitas 
Sumatera Utara  
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Sifat mekanis papan komposit adalah 
sifat yang berhubungan dengan ukuran 
kemampuan komposit untuk menahan gaya 
luar yang bekerja pada komposit tersebut. 
Sifat-sifat mekanis yang diuji pada 
penelitian ini adalah nilai kekuatan tarik 
(tensile strength) dan nilai modulus patah 
(bending strength). Hasil pengujian dari 
penelitian ini kemudian dibandingkan 
dengan standar SNI 03-2105-1996 dan JIS 
A5908. Hasil kekuatan tarik dan kekuatan 
modulus patah komposit pada berbagai 
variabel proses pembentukan komposit 
ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

 

 

Gambar 1. Pengaruh jumlah MAPE (%) dan 
rasio sekam padi dan bentonit 
alam terhadap nilai kekuatan tarik 
(MPa) 

 
Gambar 1 menunjukkan pengaruh 

penambahan MAPE terhadap kekuatan 
tarik pada tiga sampel komposit yang 
dibuat pada masing-masing rasio sekam 
padi dan bentonit yaitu mulai dari rasio 
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kandungan tertinggi sekam padi terhadap 
bentonit alam sampai dengan rasio 
kandungan terendah sekam padi terhadap 
bentonit alam. Nilai kekuatan tarik untuk 
semua komposit yang dihasilkan 
meningkat secara signifikan dengan 
bertambahnya jumlah MAPE yang 
digunakan untuk semua rasio sekam padi 
dan bentonit alam. Nilai kekuatan tarik 
komposit yang tinggi diperoleh untuk 
komposit yang dibuat dari rasio sekam padi 
dan bentonit alam terendah  yaitu 70:30. 
Meningkatnya nilai kekuatan tarik 
komposit merupakan akibat dari pengaruh 
keberadaan jumlah bentonit. Dengan 
naiknya jumlah bentonit alam dalam bahan 
pengisi utama sekam padi maka secara 
signifikan menaikkan nilai kekuatan tarik. 
Nilai kekuatan tarik yang rendah diperoleh 
sebesar 13,2 MPa dan nilai kekuatan tarik 
yang terbesar diperoleh sebesar 18,2 MPa 
masing masing pada penambahan 5 % 
berat MAPE. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Jumlah MAPE (%) dan 

rasio sekam padi dan bentonit 
alam terhadap nilai kekuatan 
lentur (MPa) 

 
Gambar 2 menunjukkan pengaruh 

penambahan MAPE terhadap nilai 
kekuatan lentur pada berbagai variasi rasio 
sekam padi dan bentonit alam. Rasio 
bentonit alam yang ditambahkan ke bahan 
pengisi utama sekam padi dari kandungan 
tertinggi sekam padi sampai kandungan 
terendah sekam padi. Sama halnya untuk 

nilai kekuatan tarik, nilai kuat lentur untuk 
semua komposit yang diproduksi juga 
meningkat dengan peningkatan jumlah 
MAPE pada berbagai rasio sekam padi dan 
bentonit alam. Nilai kekuatan lentur yang 
tertinggi diperoleh pada rasio sekam padi 
dan bentonit alam 70:30 yaitu sebesar 9,2 
MPa pada saat penambahan 5 % berat 
MAPE.  

Dari Gambar 1 dan Gambar 2 dapat 
juga dilihat bahwa jumlah MAPE yang 
digunakan mempengaruhi secara signifikan 
peningkatan nilai kekuatan tarik dan nilai 
kuat lentur komposit dimana baik nilai 
kekuatan tarik dan nilai kuat lentur 
komposit yang terbesar diperoleh pada saat 
penambahan MAPE 5 %. Beberapa 
penelitian sebelumnya juga menunjukkan 
bahwa MAPE memang lebih efektif dalam 
meningkatkan ikatan antara permukaan 
pengisi dan matriks plastik (Mohanty S. , 
Sanjay KN 2006). Mekanisme kerja MAPE 
pada antar muka  dalam komposit 
ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
  Selulosa                 MAPE Ikatan ester 

yang terbentuk 

 
Gambar 3 Mekanisme reaksi esterifikasi antara 

kelompok hidroksil dari filler dan 
kelompok anhidrida dari MAPE. 

 
Reaksi di atas menunjukkan bahwa 

reaksi terjadi antara kelompok bahan 
pengisi (filler) yang mengandung gugus -
OH dan kelompok anhidrida dari coupling 
agent untuk membentuk ikatan ester. 
Selain itu, bagian dari HDPE juga 
cenderung mendekati MAPE yang 
memiliki sifat hidrofobik sehingga rantai 
panjang HDPE akan menurunkan nilai 
tegangan permukaan. Telah diketahui 
bahwa gugus hidroksil dari bahan pengisi 
yang memiliki sifat hidrofilik tidak mudah 
bercampur dengan sifat hidrofobik dari 
plastik HDPE. Oleh karena itu, 
pengurangan nilai hidrofilisitas permukaan 
dari bahan pengisi oleh lapisan antar 
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permukaan bahan pengisi dengan coupling 
agent akan membuat filler dan matrik 
bergabung satu sama lainnya dengan lebih 
mudah. Selanjutnya, bagian dari HDPE 
nonpolar yang dikombinasikan dengan 
MAPE menjadi kompatibel dan juga pada 
saat yang sama akan mengurangi energi 
permukaan bahan pengisi, sehingga 
meningkatkan tingkat kebasahan dan 
kemudahan dispersi bahan dalam matriks. 

Mohanty, S. et al. (2007) juga 
menemukan bahwa pembuatan komposit 
dengan bahan penghubung MAPE dapat 
meningkatkan sifat mekanik dibandingkan 
dengan pembuatan komposit tanpa 
menggunakan coupling agent. Peningkatan 
sifat mekanik terjadi karena meningkatnya 
nilai adesi permukaan antara bahan pengisi 
dan matrik dengan adanya penambahan 
MAPE . 

Untuk membantu memahami lebih 
dalam tentang pengaruh penambahan 
bentonit alam dalam bahan pengisi utama 
sekam padi terhadap sifat mekanis 
komposit, maka tabel-tabel berikut disusun 
berdasarkan hasil riset peneliti sebelumnya 
yang hanya menggunakan sekam padi saja 
(Farid M. 2012b), sekam padi dan bentonit 
(Farid M. 2013b) dan sekam padi/tanah 
diatom (Farid M. 2013a) sebagai bahan 
pengisi. 

Tabel 1 memuat perbandingan nilai 
kekuatan tarik  pada masing-masing 
sampel komposit yang disiapkan yaitu 
dengan kode Komposit A untuk komposit 
yang disiapkan dari bahan pengisi 
menggunakan hanya sekam padi, Komposit 
B untuk komposit yang disiapkan dari 
bahan pengisi menggunakan sekam 
padi/tanah diatom dengan perbandingan 
rasio 70:30 dan Komposit C untuk 
komposit yang disiapkan dalam riset ini 
yaitu dari bahan sekam padi dan bentonit 
alam dengan perbandingan rasio yang 
sama. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
komposit yang dibuat dari bahan pengisi 
sekam padi dan bentonit alam (Komposit 
C) memiliki nilai kekuatan tarik tertinggi 
bila dibandingkan dengan komposit pada 

riset penulis sebelumnya yang dibuat dari 
bahan pengisi sekam padi/tanah diatom 
(Komposit B) dan bahan pengisi hanya 
sekam padi saja (Komposit A) pada 
kondisi variabel yang sama. Nilai tertinggi 
kekuatan tarik sebesar 17,8 MPa dari 
Komposit C dengan jumlah MAPE yang 
digunakan 4 % jauh lebih tinggi 
dibandingkan nilai kekuatan tarik untuk 
komposit yang dibuat dari sekam 
padi/tanah diatom sebagai bahan pengisi 
(Komposit B) dengan nilai 15 MPa seperti 
yang peroleh dalam penelitian sebelumnya 
(Farid M. 2013a) dan komposit yang dibuat 
dari menggunakan sekam padi sebagai 
filler (Komposit A) dengan nilai kekuatan 
tarik yang hanya 5,7 MPa (Farid M. 
2012b).  

 
Tabel 1. Perbandingan nilai kekuatan tarik 

(MPa) untuk Komposit A, Komposit 
B dan Komposit C pada berbagai 
persentase MAPE (% berat) 

Jenis 
Komposit 

Persentase MAPE yang 
ditambahkan  

2 % 3 % 4 % 
Komposit A 4,5 5,6 5,7 
Komposit B 12,7 13 15 
Komposit C 14,3 16,3 17,8 

Catatan:  Komposit A dan Komposit  B sebagai 
data pembanding 

 
Meningkatnya nilai kekuatan tarik 

dengan adanya penambahan 30 % berat 
bentonit alam dalam penelitian ini sekitar 
tiga kali lebih besar dibandingkan dengan 
studi sebelumnya yang hanya 
menggunakan sekam padi sebagai filler. 
Tingginya peningkatan nilai kekuatan tarik 
ini dapat terjadi karena penambahan 
bentonit alam telah meningkatkan nilai 
adesi permukaan antara bahan pengisi dan 
matrik dan pada saat yang sama pori-pori 
yang masih terbentuk di dalam komposit 
pada studi sebelumnya telah diisi oleh 
partikel bentonit alam sehingga pori-pori 
menjadi lebih padat dan tertutup dan 
sebagai hasilnya adesi permukaan menjadi 
lebih kuat. Peningkatan kekuatan tarik 
karena pembentukan ikatan ester antara 
kelompok karbonil dari anhidrida coupling 
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agent dan gugus hidroksil dari filler itu 
juga diperoleh oleh Kamal, BA, et al. 
(2008)  dalam penelitian mereka.Hasil 
yang dominan dari nilai kekuatan tarik 
komposit C yang dibuat dari gabungan 
pengisi sekam padi dan bentonit alam 
mungkin disebabkan juga karena 
banyaknya kelompok hidroksil dari bahan 
pengisi yang terbentuk ketika dilakukan 
penambahan bentonit alam dibandingkan 
penambahan tanah diatom.  

 
Tabel 2. Perbandingan nilai kekuatan lentur 

(MPa) untuk Komposit A, Komposit 
B dan Komposit C pada berbagai 
persentase MAPE (% berat) 

Jenis 
Komposit 

Persentase MAPE yang 
ditambahkan 

2 % 3 % 4 % 
Komposit A 0,4 0,4 0,4 
Komposit B 5,7 6,5 8 
Komposit C 7,8 8 8,8 

Catatan:  Komposit A dan Komposit  B sebagai 
data pembanding 

 
Gambar 2 juga menunjukkan bahwa 

rasio sekam padi dan bentonit alam 
mempengaruhi nilai kuat lentur dari 
komposit yang dibuat. Nilai kekuatan 
lentur bertambah dengan meningkatnya 
jumlah bentonit alam yang ditambahkan 
selama persiapan komposit. Nilai kekuatan 
lentur tertinggi diperoleh pada rasio sekam 
padi dan bentonit alam 70:30 dengan nilai 
9,2 MPa pada penambahan 5 % berat 
MAPE. Nilai kekuatan lentur ini jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan tanpa 
penambahan bentonit alam seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 2 dengan nilai 
hanya 0,4 MPa (Komposit A). Namun 
demikian dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa 
nilai kekuatan lentur komposit B yang 
dibuat dari bahan pengisi sekam padi/tanah 
diatom seperti dalam studi sebelumnya 
lebih rendah dibandingkan dengan 
komposit C yang dibuat dari bahan pengisi 
sekam padi dan bentonit alam  dalam studi 
ini. Dari Tabel 2 jelas terlihat bahwa 
penambahan MAPE sebagai coupling 
agent  dapat meningkatkan nilai kekuatan 

lentur pada filler yang ditambahkan 
mineral alam tanah diatom dan bentonit. 
Penambahan jumlah MAPE dalam 
campuran komposit menyebabkan 
meningkatnya ikatan adesi antara sekam 
padi dan diatom/bentonit alam dengan 
HDPE karena proses esterifikasi antara 
kelompok anhidrida MAPE dengan gugus 
hidroksil dari sekam padi.  Kamal, B.A , et 
al. (2008) juga menemukan hal yang sama 
yaitu penambahan coupling agent 
meningkatkan kekuatan lentur dan 
kekakuan komposit secara signifikan. 

Secara umum dapat diketahui bahwa 
nilai kekuatan tarik semua komposit yang 
dibuat telah memenuhi standar menurut 
SNI 03-2105-1996 dimana nilai minimum 
kekuatan tarik yang disyaratkan adalah 
0,15 MPa - 0,29 MPa (SNI, 2006). 
Sementara nilai kekuatan lentur komposit 
yang dibuat dari bahan pengisi sekam padi 
dan bentonit alam telah memenuhi standar 
JIS A5908 tetapi tidak memenuhi standar 
SNI 03-2105-1996. Berdasarkan JIS 
A5908 dan SNI 03-2105-1996, nilai 
standar minimum kekuatan lentur masing-
masing adalah 8,04 MPa dan 9,81 MPa. 
Hasil di atas juga menunjukkan bahwa 
polyethylene - graft - maleic  anhydride 
adalah coupling agent yang efektif dan 
cocok untuk menghasilkan komposit yang 
berbasis matriks polimer HDPE. MAPE 
telah digunakan sebagai bahan penghubung 
untuk meningkatkan ikatan adesi antara 
serat ligno - selulosa yang berasal dari 
pengisi berbasis biomassa dan plastik 
berbasis matriks (Sameni, JK et al . 2004). 
 
4.  KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Komposit yang dihasilkan dari 

gabungan bahan pengisi sekam padi dan 
bentonit alam dan matrik bijih HDPE 
memberikan sifat mekanik yang lebih 
baik dibandingkan dengan komposit 
yang dibuat dari bahan pengisi sekam 
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padi saja dan bahan pengisi gabungan 
sekam padi/tanah diatom.  

2. Nilai tertinggi dari kekuatan tarik 
sebesar 18,2 MPa dan kekuatan lentur 
sebesar 9,2 MPa diperoleh pada 
komposit yang diproduksi dengan 
penambahan 5 % berat MAPE dan rasio 
sekam padi dan bentonit alam 70:30.  

3. Penggunaaan coupling agent MAPE dan 
penambahan bentonit alam dalam proses 
pembuatan komposit menyebabkan 
peningkatan adesi ikatan antara sekam 
padi dan HDPE sehingga meningkatkan 
sifat mekanik komposit. 
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ABSTRAK.  Lignin telah diisolasi dari lindi hitam dengan pengasaman menggunakan 
H2SO4 10% pada pH 2, Pada kondisi ini diperoleh pengendapan yang seragam dan 
menghindari pengasaman yang tidak merata. Lignin yang diperoleh memiliki gugus fungsi 
mirip Indulin-AT, yaitu polimer aromatik tiga dimensi mengandung gugus metoksil, 
hidroksil fenol dan gugus aldehida. Lignin memiliki sifat tidak larut dalam air dan larut 
dalam basa. Logam berat Cr(VI) merupakan salah satu logam berat yang bersifat toksik 
tinggi dan larut dalam air sehingga dapat terdistribusi ke lingkungan perairan. Tujuan 
penelitian ini adalah mengkaji potensi lignin untuk penanganan logam berat Cr(VI), 
kajian difokuskan pada variasi pH 2-10 dan konsentrasi lignin. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada pH campuran lignin dan larutan Cr(VI) sebesar 2 dengan 
penggunaan lignin sebesar 2000 ppm sebanyak 25 mL mampu menyisihkan Cr(VI) sebesar 
85,83% dari konsentrasi awal Cr(VI) 25 ppm sebanyak 10 mL menjadi 1,012 ppm. 
Penambahan konsentrasi lignin pada pH < 5 menaikkan penyisihan Cr(VI) karena terjadi 
proses adsorpsi dan kopresipitasi melalui mekanisme oklusi, sedangkan pada pH > 5 
penambahan konsentrasi lignin hanya menaikkan penyisihan Cr(VI) relatif sedikit 
dibanding pada pH < 5 karena peristiwa kopresipitasi tidak terjadi seiring dengan mulai 
larutnya lignin. 
 
Kata kunci: Adsorpsi, koprespitasi, lignin, dan oklusi 
 
 
ABSTRACT. Lignin has been isolated from black liquor with acidification by using H2SO4 
10% on pH 2. In this condition obtained uniform precipitation and acidification avoid 
uneven. The lignin obtained will have similarity to functional groups of Indulin-AT 
standard lignin, which is a three-dimensional polymer containing aromatic methoxyl 
groups, phenolic hydroxyl and aldehyde groups. Lignin has properties insoluble in water 
and soluble in alkaline. Chromium (VI) is one of toxic heavy metals which is so soluble in 
water that can be distributed to the aquatic environment. The purpose of this study is 
assessing the potential of lignin to removal of Cr(VI), while the focus of the study at 
different pH and lignin concentration The results showed that the pH of the mixture 
solution of lignin and Cr( VI ) is 2, a 25 mL of 2000 ppm lignin was able to removal to 
85.83% Cr(VI) from a 10 mL Cr(VI) initial concentration of 25 ppm to 1.012 ppm. The 
addition of lignin concentration at pH < 5 increase to removal of Cr(VI) due to adsorption 
and coprecipitation process through occlusion mechanism, whereas at pH > 5, the 
addition of lignin concentration will raise Cr(VI) removal in relatively small scale, if we 
compared to pH < 5 as coprecipitation did not happen in line with lignin dissolution. 
 
Keyword: Adsorption, coprecipitation, lignin, and occlusion 
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1.  PENDAHULUAN 
 

Sekitar 47% dari senyawa organik 
dalam lindi hitam adalah lignin (Lewis & 
Lantzi dalam Hermingway et al., 1988). 
Mengingat potensi lignin cukup besar, 
maka perlu dilakukan kajian dan penelitian 
pemanfaatan lignin sebagai alternatif 
pilihan untuk penanganan logam berat. 
Salah satu industri yang mengasilkan 
limbah adalah industri elektroplating, 
berupa limbah cair yang mengandung 
logam berbahaya. Limbah cair dapat 
mengalir dan terdistribusi kemana-mana 
apabila dibuang ke lingkungan perairan. 
Salah satu logam berat yang berbahaya 
adalah krom, terutama yang bervalensi +6 
yang bersifat larut dalam air. Standar 
limbah krom maksimum yang 
diperbolehkan untuk industri pelapisan 
logam adalah Cr total sebesar 0,5 mg/L dan 
Cr(VI) sebesar 0,1 mg/L dengan pH yang 
diijinkan sebesar 6 sampai 9. Standar 
kandungan Cr total dalam air minum 
adalah 0,05 mg/L. 

Polimer lignin merupakan polimer 
aromatik tiga dimensi yang memiliki berat 
molekul sangat besar dengan luas 
permukaan yang tinggi dengan rata-rata 
diameter pori sebesar 147,6 Å (Yun Wu, 
dkk, 2008). Lignin mengandung gugus 
metoksil, hidroksil fenol, dan beberapa 
gugus aldehid dengan sifat kelarutan tidak 
larut dalam air tetapi larut dalam pelarut 
basa. Dengan luas permukaan, diameter 
pori, gugus fungsi, dan sifat kelarutan yang 
dimiliki oleh lignin memungkinkan 
terjadinya proses adsorpsi dan kopresipitasi 
terhadap Cr(VI). Agar pemanfaatan lignin 
dapat dilakukan secara optimal maka perlu 
diketahui dan dipahami secara mendalam 
melalui eksperimen tentang potensi lignin 
untuk penanganan logam berat Cr(VI) pada 
berbagai pH dan konsentrasi. Sehingga, 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah memberikan alternatif penanganan 
logam berat Cr(VI), dimana bahan yang 
digunakan merupakan bahan yang berasal 
dari limbah yang tidak diinginkan. 

Lignin merupakan komponen 
makromolekul kayu yang ketiga, setelah 
hemiselulosa dan selulosa. Gugus fungsi 
yang sangat mempengaruhi reaktivitas 
lignin terdiri dari hidroksil fenolik, 
hidroksil benzilik dan gugus karbonil. 
Polimer lignin mengandung gugus-gugus 
metoksil yang karakteristik, gugus 
hidroksil fenol, dan beberapa gugus 
aldehida ujung dalam rantai samping 
(Sjostrom, 1995). Jumlah gugus metoksil 
dalam lignin bergantung pada sumber 
lignin dan proses isolasi yang digunakan. 
Kandungan gugus metoksil pada kayu daun 
jarum sebesar 14-15% sedangkan pada 
kayu daun lebar sebesar 20-21% (Cahyani, 
1999). Lignin dapat diperoleh dari proses 
pemasakan serbuk kayu menggunakan 
larutan NaOH, polimer lignin akan 
terdegradasi dan kemudian larut dalam 
larutan pemasak. Lignin merupakan 
komponen terbesar yang terdapat dalam 
larutan sisa pemasak, karena itu proses 
isolasi lignin lebih memungkinkan. 
Berbagai teknik isolasi telah dipelajari, 
diantaranya penggunaan asam dan gas CO2 

serta metode isolasi yang dikembangkan 
oleh Kim, dkk (1987) yaitu proses isolasi 
yang hanya menggunakan asam, tetapi 
pada prinsipnya sama yaitu diawali dengan 
proses pengendapan padatan. Menurut 
Sjostrom (1995), isolasi lignin dibedakan 
pada tiga metode yaitu isolasi dengan 
pengasaman yang menggunakan pereaksi 
anorganik seperti H2SO4 pekat atau HCl 
pekat, isolasi dengan metode Cellulolytic 
Enzyme Lignins (CEL), dan Milled Wood 
Lignin (MWL). Pengendapan lignin dari 
lindi hitam yang diperoleh dari hasil 
pemasakan terjadi sebagai akibat adanya 
reaksi kondensasi pada unit-unit penyusun 
lignin yang semula larut akan mengalami 
repolimerisasi dan membentuk molekul 
yang lebih besar. Sjostrom (1995) 
mengemukakan bahwa isolasi yang 
dilakukan pada pH rendah menghasilkan 
rendemen lignin yang tinggi. 

Limbah cair merupakan sisa dari 
kegiatan manusia yang berasal dari rumah 
tangga, industri, pertanian maupun tempat-
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tempat umum lainnya, dan pada umumnya 
mengandung bahan-bahan atau zat-zat 
yang dapat membahayakan bagi kesehatan 
manusia serta mengganggu lingkungan 
hidup. Industri elektroplating adalah salah 
satu industri yang menghasilkan limbah 
cair mengandung ion Cr(III) dan Cr(VI). 
Dalam air, Cr(III) dapat berubah menjadi 
Cr(VI) oleh proses oksidasi. Logam Cr(VI) 
bersifat toksik, dalam metabolisme tubuh 
akan menghalangi atau mampu 
menghambat kerja dari enzim benzopiren 
hidroksilase (enzim yang berfungsi 
menghambat pertumbuhan kanker yang 
disebabkan oleh asbestos). Penghalangan 
kerja enzim benzopiren hidroksilase dapat 
mengakibatkan perubahan kemampuan 
pertumbuhan sel, sehingga sel-sel menjadi 
tumbuh secara liar dan tidak terkontrol, 
atau lebih dikenal dengan istilah kanker 
(Palar, 1994). Bergantung pada pH, Cr di 
atas pH 6 berada sebagai spesi CrO4

2- 
sedangkan pada rentang pH 1 hingga pH 6, 
HCrO4

- dan Cr2O7
2- berada pada 

kesetimbangan. Pada pH di bawah 1 
spesies yang utama adalah H2CrO4. 
Penambahan asam menyebabkan 
kesetimbagan bergeser kearah Cr2O7

2- dan 
penambahan basa menyebabkan 
kesetimbagan bergeser ke CrO4

2-. 
 
1.1 Tinjauan penyisihan Cr(VI) oleh 

lignin melalui mekanisme adsorpsi 
 
 Salah satu metode yang digunakan 
untuk menghilangkan zat pencemar dari air 
limbah adalah adsorpsi. Adsorpsi 
merupakan terjerapnya suatu zat (molekul 
atau ion) pada permukaan adsorben. 
Mekanisme penjerapan tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu, jerapan 
secara fisika (fisisorpsi) dan jerapan secara 
kimia (kemisorpsi). Pada proses fisisorpsi 
gaya yang mengikat adsorbat oleh 
adsorben adalah gaya-gaya van der Waals. 
Molekul terikat sangat lemah dan energi 
yang dilepaskan pada adsorpsi fisika relatif 
rendah sekitar 20 kJ/mol (Castellan, 1982). 
Sedangkan pada proses adsorpsi kimia, 
interaksi adsorbat dengan adsorben melalui 

pembentukan ikatan kimia. Kemisorpsi 
terjadi diawali dengan adsorpsi fisik, yaitu 
partikel-partikel adsorbat mendekat ke 
permukaan adsorben melalui gaya van der 
Waals atau melalui ikatan hidrogen. 
Kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia yang 
terjadi setelah adsorpsi fisika. Dalam 
adsorpsi kimia partikel melekat pada 
permukaan dengan membentuk ikatan 
kimia (biasanya ikatan kovalen), dan 
cenderung mencari tempat yang 
memaksimumkan bilangan koordinasi 
dengan substrat (Atkins, 1999). 

Adsorpsi dari larutan adalah 
penyisihan suatu adsorbat dari larutan 
dengan penempelan pada permukaan 
substrat yang berada dalam suspense 
“aqueous”, pada pH tertentu (Cahyani, 
1999). Adsorpsi dalam larutan biasanya 
terjadi pada antar muka cair-gas, cair-cair 
atau cair-padat. Pada antar muka cair-padat 
terdapat sistem 3 komponen, yaitu yang 
diadsorpsi (solut atau terlarut), yang meng-
adsorpsi (adsorben, padat) dan pelarut 
(cairan), dimana interaksi yang terjadi 
tidak hanya antara solut-adsorben, solut-
pelarut, pelarut-adsorben tetapi juga solut-
solut (Tamamushi, 1983 dalam Cahyani 
1999). 

Struktur molekul polimer lignin 
terdiri atas sistem aromatik yang tersusun 
atas unit-unit fenil propana. Adsorpsi 
logam-logam oleh polimer terjadi melalui 
proses penyerapan yang melibatkan gugus-
gugus fungsional yang terikat pada 
makromolekul seperti protein, polisakarida, 
lignin, khitin dan, khitosan. Gugus 
fungsional dimaksud meliputi gugus-gugus 
karboksilat, hidroksil, imidazol, sulfohidril, 
dan fosfat. 

 
1.2  Tinjauan penyisihan Cr(VI) oleh 

lignin melalui mekanisme 
kopresipitasi 

 
Beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa proses kopresipitasi merupakan 
mekanisme Hasil penelitian Crawford 
(1996) menyatakan bahwa adsorpsi dan 
kopresipitasi memperbaiki tingkat 
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pemisahan logam berat dari larutannya 
dibanding cara presipitasi biasa. Menurut 
Crawford (1995), proses kopresipitasi 
cenderung lebih efektif dalam pemisahan 
ion logam berat dari larutan air, dibanding 
proses adsorpsi. Pada proses kopresipitasi, 
adsorben ditambahkan dalam bentuk 
larutannya, selanjutnya adsorben padat 
terbentuk bersamaan dengan penyerapan 
bahan terlarut (solute) melalui proses 
oklusi selama pengaturan pH larutan, 
sehingga suatu campuran endapan 
terbentuk, karena selain adsorpsi akan 
terjadi juga kopresipitasi bahan terlarut 
bersamaan dengan pembentukan partikel 
adsorben. 
 

2.  METODOLOGI 
 

2.1  Alat dan Bahan 
 

Peralatan yang digunakan adalah 
Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu UV 
Pharma Sp.ec. 1700, pH-meter Orion, 
timbangan analitik Mettler AE.50, 
pengaduk magnet Heidolp MR 1000, 
FTIR-8000 PC Shimadzu, kertas saring 
Whatman 42, alat sentrifugasi, dan alat-alat 
gelas. 

Bahan yang digunakan adalah lignin 
hasil isolasi dari lindi hitam, NaOH p.a dari 
Merck, H2SO4 96-98 % p.a dari Merck, 
Larutan HNO3 65% p.a dari Merck, H3PO4 
85% p.a dari Merck, difenilkarbazid (DPC) 
0,25%, padatan K2Cr2O7 p.a dari Merck, 
akuades. 
 

2.2  Tahap Penelitian 
 

2.2.1  Preparasi lignin 
 

Serbuk kayu daun jarum dimasak 
dengan larutan pemasak NaOH 5%. Hasil 
pemasakan diperoleh filtrat yang berwarna 
hitam (lindi hitam). Dari lindi hitam, 
diendapkan ligninnya dengan pengasaman 
menggunakan H2SO4 10%  sampai pH 2. 
Larutan ditiris secara perlahan dan disaring 
mengunakan Whatman 42. Lignin dicuci 
dengan akuades sampai pH netral, 
kemudian dikering dalam oven pada 

temperatur 90oC dan disimpan dalam 
desikator selanjutnya ditimbang sampai 
beratnya konstan. Lignin yang diperoleh 
dianalisis menggunakan FTIR. 
 

2.2.2 Penentuan panjang gelombang 
maksimum 
 

Penentuan panjang gelombang 
maksimum dilakukan dengan pengukuran 
absorbansi 15 mL larutan standar Cr(VI) 
0,6 ppm yang telah ditambah dengan 
H2SO4 sampai pH 1+0,3. Ditambahkan 0,5 
mL DPC. Kemudian didiamkan selama 5-
10 menit dan diukur absorbansinya pada λ 
400nm–800 nm dengan running 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  
 

2.2.3  Penentuan kestabilan kompleks Cr-
difenilkarbazon 
 

Sebanyak 10 mL larutan Cr(VI) 0,8 
ppm yang telah ditambah H2SO4 sampai 
pH 1+0,3 ditambahkan 0,5 mL DPC. 
Larutan didiamkan, ukur absorbansi 
dengan spektrofotometer UV-Vis pada λ 
maksimum dimulai pada menit ke-3 
sampai menit ke-13 dengan rentang 1 
menit.  

 

2.2.4 Pembuatan kurva standar 
 

Sebanyak 25 mL larutan Cr(VI) 
masing-masing konsentrasi 0,3 ppm, 0,4 
ppm, 0,5 ppm, 0,6 ppm, 0,7 ppm, 0,8 ppm, 
dan 1,0 ppm tambahkan H2SO4 sampai pH 
1+0,3. Kemudian ditambahkan 0,5 mL 
DPC dan didiamkan selama +9 menit. 
Ukur absorbansi masing-masing larutan 
dengan spektrofotometer UV-Vis pada λ 
542 nm. Kurva standar Cr(VI) dibuat 
berdasarkan persamaan regresi linear Y = 
aX. 

 

2.2.5 Penyisihan Cr(VI) oleh lignin dengan 
3 cara pengaturan pH 

 

a)  Lignin (pH 13) + larutan Cr(VI)         
(pH 2)  

 
Tambahkan larutan lignin 600 ppm 

ke dalam larutan Cr(VI) hingga dicapai 
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berbagai variasi pH (2-10). Tiap-tiap pH 
campuran disentrifugasi, diambil 1 mL 
bagian atas dan diencerkan dalam labu 
takar 25 mL. Amati banyaknya Cr(VI) 
yang tersisih menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis dengan pereaksi 
DPC yang diukur pada λ 542 nm. 
 
b)  Larutan Cr(VI) (pH 2) + lignin             

(pH 13) 
 
Tambahkan larutan Cr(VI) 25 ppm 

ke dalam larutan lignin 600 ppm hingga 
dicapai berbagai variasi pH (2-10). Tiap-
tiap pH campuran disentrifugasi, diambil 1 
mL bagian atas dan diencerkan dalam labu 
takar 25 mL. Amati banyaknya Cr(VI) 
yang tersisih menggunakan 
spektrofotometer UV dengan pereaksi DPC 
yang diukur pada λ 542 nm 
 
c)  Campur larutan Cr (VI) dan larutan 

lignin  
 
Campur 25 mL larutan Cr(VI) 25 

ppm (pH 2) dan 25 mL larutan lignin 600 
ppm (pH 13) dan atur pH campuran 
menjadi 2-10 menggunakan H3PO4. Pada 
masing-masing pH, campuran 
disentrifugasi, dipipet 1 mL, diencerkan 
menjadi 25 mL. Amati penyisihan Cr(VI) 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis 
dengan pereaksi DPC yang diukur pada λ 
542 nm. 
 
2.2.6 Pengaruh konsentrasi lignin terhadap 

penyisihan Cr(VI) 
 
Campur 10 mL larutan Cr(VI) 25 

ppm (pH 2) dan 25 mL larutan lignin pH 
13 masing-masing konsentrasi 900 ppm, 
1000 ppm, 1500 ppm, dan 2000 ppm. Atur 
pH campuran menjadi 2-8 dengan 
menambahkan H3PO4. (Pemilihan H3PO4 

sebagai pengatur pH karena H3PO4 sebagai 
salah satu asam triprotik dapat digunakan 
untuk mengatur pH dengan perubahan pH 
secara perlahan). Selanjutnya, pada 
masing-masing pH dan konsentrasi lignin, 
campuran disentrifugasi, dipipet 1 mL, 

diencerkan menjadi 10 mL. Amati 
banyaknya Cr(VI) yang tersisih 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis 
dengan pereaksi DPC yang λ 542 nm. 
 
2.3 Analisis data 

Untuk mendapatkan persen 
penyisihan Cr(VI) menggunakan rumus (1) 
dan persamaan kurva standar. 

 

 
 

Keterangan: 
Ms Cr(VI)1 = Massa Cr(VI) awal 
Ms Cr(VI)2 = Massa Cr(VI) dalam supernatant 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Preparasi lignin 
 

Hasil isolasi menunjukkan bahwa 
kadar lignin yang merupakan perbandingan 
antara berat lignin (gram) yang diperoleh 
dengan volume larutan (mL) lindi hitam 
yang diisolasi yaitu sebesar 1,941% (b/v). 
Analisis FTIR terhadap lignin hasil isolasi 
diperoleh spektrum seperti Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Spektrum infra merah lignin hasil 

isolasi 
 

Gambar 1 menunjukkan adanya 
serapan spesifik dari gugus fungsi lignin 
yaitu pada daerah 1326,93 cm-1 yang 
merupakan vibrasi cincin sringil sebagai 
prazat penyusun lignin dan diperkuat oleh 
munculnya serapan pada 1124,42 cm-1 
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sebagai deformasi C-H aromatis tipe 
sringil. Menurut Hergert (1971) dalam 
Fengel (1995), serapan khas guaiasil dan 
siringil (vibrasi cincin) masing-masing 
terdapat pada bilangan gelombang sekitar 
1270-1330 cm-1. Dominasi gugus –OH 
ditandai dengan puncak serapan                    
yang sangat karakteristik pada daerah 
3444,63 cm-1 sebagai vibrasi ulur –OH. 
Sedangkan rentangan C=O terkonjugasi 
dengan cincin aromatis muncul pada 
daerah 1676,03 cm-1. Sesuai dengan 
penelitian Sucipto (2009) bahwa 
komponen kimia lignin isolat dari lindi 
hitam memiliki ciri yang mirip dengan 
lignin standar indulin-AT. 
 
3.2 Persamaan kurva standar 
 

Kurva standar yang diperoleh 
ditunjukkan pada Gambar 2 dengan 
persamaan Y = 0,7011X dan R2 = 0,9979. 

 
Gambar 2. Kurva Standar Cr(VI) 

 
3.3 Kemampuan Lignin terhadap 

penyisihan Cr(VI) menggunakan 3 
cara pengaturan pH 

 
Hasil penyisihan Cr(VI) yang 

diperoleh dari 3 metode pengaturan pH 
yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 
3. 

Berdasarkan Gambar 3, metode 
pengaturan pH dengan mencampur antara 
larutan lignin dan larutan Cr(VI) 
memberikan penyisihan Cr(VI) sebesar 
57,12% pada pH 2. 
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Gambar 3. Penyisihan Cr(VI) menggunakan 3 

cara pengaturan pH dengan 
konsentrasi lignin 600 ppm. 

 
3.4 Pengaruh pH terhadap penyisihan 

Cr(VI) oleh lignin 
 

Penggunaan larutan lignin 500 ppm 
menunjukkan terjadi penyisihan Cr(VI) 
pada pH 2 sebesar 56,45%. Hal ini 
ditunjukkan pada Gambar 4 yang 
menunjukkan bahwa, penyisihan Cr(VI) 
oleh lignin semakin kecil seiring dengan 
bertambahnya pH campuran. Sesuai 
dengan penelitian Albadarin A.B (2011). 
Hal ini disebabkan karena dengan 
bertambahnya pH jumlah gugus –OH  yang 
terprotonasi berkurang sehingga interaksi 
elektrostatik –OH  terprotonasi dengan 
spesi Cr(VI) berkurang. Disamping itu, 
semakin besar pH jumlah CrO4

2- semakin 
banyak dibanding HCrO4

- sehingga gaya 
tolakan menjadi lebih besar. 
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Gambar 4. Pengaruh pH terhadap penyisihan 

Cr(VI) 
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Semakin besarnya pH juga 
menaikkan jumlah ion OH-, adanya ion 
OH- akan berkompetisi dengan anion 
Cr(VI) untuk berinteraksi dengan lignin 
dan menyebabkan proses deprotonasi yang 
menyebabkan lignin bermuatan negatif. 
Cahyani (1999) menyebutkan, pada pH 5 
atau lebih tinggi partikel lignin bermuatan 
negatif.  

Mekanisme penyisihan yang 
mungkin terjadi adalah adsorpsi dan 
kopresipitasi. Peristiwa adsorpsi diduga 
terjadi karena gugus fungsi lignin yaitu 
hidroksil mengalami protonasi sehingga 
bermuatan positif. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Cahyani (1999) bahwa i.e.p 
(isoelectric point) dari lignin adalah 2,3, 
yang berarti bahwa pada pH di bawah i.e.p 
lignin bermuatan positif. Reaksi protonasi 
yang terjadi sebagai berikut 

 
Cr(VI) pada larutan asam antara pH 2 

sampai dengan pH 6 terbentuk spesi 
HCrO4

- dan Cr2O7
2- sehingga 

memungkinkan terjadi interaksi gugus OH 
terprotonasi dengan anion Cr(VI) melalui 
interaksi elektrostatik dan pembentukan 
ikatan silang (cross linking). Diduga 
mekanisme interaksi elektrostatik yang 
terjadi sebagai berikut. 

 
Memungkinkan juga terjadi ikatan silang 
melalui mekanisme berikut. 

 
 

Proses kopresipitasi melalui 
mekanisme oklusi, yaitu molekul kecil 
terjebak di dalam ruang intra partikel 
terjadi karena lignin yang merupakan 
polimer 3 dimensi yang pada pH rendah 
mengalami repolimerisasi membentuk 
struktur yang melingkar melalui ikatan 
antara unit-unit lignin sehingga terbentuk 
pori atau ruang intra partikel yang 
menyebabkan ion HCrO4

- teroklusi 
(terjebak) dalam ruang tersebut dan 
mengalami kopresipitasi seiring dengan 
mulai mengendapnya lignin. 

Peristiwa adsorpsi dan kopresipitasi 
melalui interaksi elektrostatik, crosslinking 
serta oklusi dibuktikan oleh hasil FTIR dari 
endapan lignin setelah berinteraksi dengan 
Cr(VI) sesuai dengan Gambar 5. 

 
Gambar 5. Spektrum infra merah lignin 

setelah berinteraksi dengan Cr(VI) 
 
Berdasarkan Gambar 5, terlihat 

bahwa terjadi interaksi lignin dan spesi 
Cr(VI) dengan adanya serapan yang hilang 
pada daerah 1676 cm-1, 1326,93 cm-1, dan 
831,26 cm-1. Ditunjukkan juga muncul 
serapan kuat di daerah 520,74 cm-1 sebesar 
51% T yaitu vibrasi kisi Cr–O (James E.A 
and Dhanpat R., 1990). Adanya 
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mekanisme protonasi dan crosslinking 
ditunjukkan oleh hilangnya spektrum jari 
pada pita serapan 1800-2000 cm-1 yang 
menunjukkan senyawa fenolik dan 
pelebaran serapan pada daerah 3425,24 cm-

1 diduga karena peristiwa crosslinking yang 
menyebabkan vibrasi –OH terstabilkan. 

 

3.5 Pengaruh konsentrasi lignin 
terhadap penyisihan Cr(VI) 

 

Variasi konsentrasi terhadap 
penyisihan Cr(VI)  pada pH 2-8, diperoleh 
Gambar 6. 
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Gambar 6. Variasi konsentrasi lignin 

terhadap penyisihan Cr(VI) 
 
Berdasarkan Gambar 6, terdapat 

peningkatan jumlah Cr(VI) yang 
tersisihkan dengan bertambahnya 
konsentrasi lignin. Teramati, pada pH < 5 
terdapat kecenderungan persen penyisihan 
naik seiring dengan naiknya konsentrasi 
lignin hal ini diduga karena dengan 
bertambahnya lignin maka tersedia 
permukaan lignin terprotonasi yang lebih 
luas untuk berinteraksi dengan anion 
Cr(VI). Kemungkinan lain adalah, semakin 
tinggi konsentrasi lignin maka akan 
meningkatkan jumlah ruang intra partikel 
sehingga meningkatkan proses oklusi dan 
terkopresipitasi. Terlihat pada pH larutan 2, 
terjadi kenaikan persen penyisihan sebesar 
59,92% pada konsentrasi 800 ppm (1:80) 
menjadi 85,83% ketika konsentrasi lignin 
2000 ppm (1:200).  

Sedangkan Pada pH > 5, kenaikan 
konsentrasi lignin tidak terlalu berpengaruh 
terhadap penyisihan Cr(VI), terlihat pada 

pH 6 dengan konsentrasi lignin 900 ppm 
mampu menyisihkan Cr(VI) sebesar 
42,83% naik sebesar 2,96% menjadi 
45,79% ketika konsentrasi lignin 2000 
ppm. Hal yang sama juga teramati pada pH 
8, yaitu menyisihkan Cr(VI) sebanyak 
24,00% pada konsentrasi lignin 1000 ppm 
menjadi 24,97% ketika konsentrasi lignin 
2000 ppm (naik 0,97%). 
 

4. KESIMPULAN 
 

1.  Cara pengaturan pH terbaik adalah 
mencampur terlebih dahulu antara 
larutan lignin dengan larutan Cr(VI) 
kemudian diatur pH campuran. Cara 
ini mampu menyisihkan Cr(VI) 
sebesar 85,83% dari konsentrasi 
Cr(VI) 25 ppm sebanyak 10 mL 
menjadi 1,012 ppm dengan 
penggunaan lignin sebesar 2000 ppm 
sebanyak 25 mL pada pH campuran 2. 

 

2. Kemampuan lignin terhadap 
penyisihan Cr(VI) semakin berkurang 
dengan bertambahnya pH. Sedangkan 
penambahan konsentrasi lignin pada 
pH < 5 dapat menaikkan penyisihan 
Cr(VI) karena terjadi proses adsorbsi 
dan kopresipitasi melalui mekanisme 
oklusi sedangkan pada pH > 5 
peristiwa kopresipitasi tidak terjadi. 
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ABSTRAK.  Ekstraksi dan identifikasi oleoresin asam gelugur telah dilakukan, penelitian 
identifikasi oleoresin asam gelugur (Garcinia atroviridis Griff ex T. Anders) bertujuan 
untuk mengetahui cara ekstraksi oleoresin dengan pelarut menggunakan pelarut alkohol 
dengan berbagai variasi yaitu ekstraksi menggunakan alkohol 30 %, 70 % dan 95 %.  
Hasil ekstraksi oleoresin diperoleh informasi bahwa semakin tinggi konsentrasi alkohol 
akan semakin tinggi oleoresin yang diperoleh. Pada identifikasi ini juga diperoleh 
informasi tentang kandungan asam organik berupa asam askorbat sebesar 51 mg/kg; 
asam tartart 35 mg/kg; asam malat 28 mg/kg dan asam sitrat 10,2 mg/kg. Rendemen 
minyak atsiri dari asam gelugur sebesar 0,3529% b/b, dengan sifat fisikokimia bobot jenis 
0,9244 b/v, indeks bias 1,4929, kelarutan dalam alkohol 90%, jernih dalam 1:1 (1 bagian 
minyak: 1 bagian alkohol); bilangan asam sebesar 3,8148 dan bilangan ester sebesar 
10,098. 
 

Kata kunci : asam gelugur, ekstraksi, identifikasi, dan oleoresin 
 
ABSTRACT. Extraction and Identification on oleoresin of Gelugur Acid has been 
conducted, identifying research oleoresin of Gelugur Acid (Garcinia atroviridis Griff ex T. 
Anders) aims to find out how to extract oleoresin by using alcohol solvents with different 
variations of the extraction using alcohol 30%, 70% and 95%.  Oleoresin extraction 
results obtained information that the higher the concentration of alcohol will resulted in a 
higher oleoresin obtained. At these identification was also obtained information about the 
content of organic acids such as ascorbic acid at 51 mg / kg; tartart acid 35 mg / kg; malic 
acid 28 mg / kg and 10.2 mg citric acid / kg.  Essential oil yield of gelugur acid  of 
0.3529% b/b, with the physicochemical properties of the specific gravity of 0.9244 b/v, 
1.4929 refractive index, solubility in 90% alcohol, clear in 1:1 (1 part oil: 1 parts of 
alcohol); acid number of 3.8148 and ester numbers of 10.098. 
 

Keywords: extraction, gelugur acid, identification, and oleoresin 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Indonesia kaya akan berbagai sumber 

daya alam, diantaranya tanaman yang 
mempunyai potensi sebagai sumber flavor 
alami untuk masakan dan mengandung 
khasiat untuk kesehatan. Bahan-bahan 

alami tersebut  dapat  berasal dari berbagai 
jenis tanaman, yang dapat berupa daun, 
akar, bunga, buah atau  biji,  seperti wortel, 
tomat,  bayam, brokoli, asam gelugur dan 
lain lain. Salah satu bahan alam yang 
sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan 
dan dikembangkan yaitu asam gelugur.   
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Asam Gelugur (Gracinia atroviridis 
Griff ex Anders) merupakan pohon 
tahunan tropika dan subtropika yang 
berasal dari Asia Selatan dan Asai 
Tenggara dan banyak tumbuh di Pulau 
Sumatra.  Buah asam gelugur berbentuk 
bulat besar dan menggepeng pada kedua 
kutubnya, beralur dengan teratur, dengan 
kulit lembut berwarna kuning jingga.  
Asam gelugur bagi sebagian orang Melayu 
dimanfaatkan sebagai selai atau manisan 
yang  berasa manis asam (Heyne, 1987).  
Pemanfaatan lain buah asam gelugur 
digunakan sebagai penyedap rasa dan 
pemberi rasa asam terutama untuk sayuran 
dan gulai hasil laut.  Sedangkan bagi 
masyarakat Sumatra Utara sering kali 
dimanfaatkan untuk berbagai jenis 
masakan seperti laksa, asam pedas dan 
masakan tradisional lainnya yang 
memerlukan rasa masam.  Rasa masam 
buah gelugur yang unik dapat merangsang 
selera makan. Selain itu asam gelugur ini 
juga dipercaya dapat mengembalikan 
bentuk badan wanita selepas melahirkan, 
dapat mengurangi berat badan dan 
mengurangi tekanan darah tinggi 
(Achmadi, 2001). 

Asam gelugur mengandung asam 
buah seperti asam sitrat, asam tartrat, asam 
malat, dan asam askorbat dan mempunyai 
kemampuan sebagai antioksidan. Selain 
asam-asam tersebut, buah asam gelugur 
juga mangandung asam hidroksi sitrat 
(Achmadi, 2001). Sedangkan Permana 
et.al., (2001) melaporkan bahwa tanaman 
asam gelugur mengandung komponen 
hidroquinone yang diidentifikasi sebagai 4-
methylhidroatrovirinone, glukopyranosida, 
fukugsida, asam 14-cis-docosenik, asam 
sucinik, garsinol, isogarsinol serta berbagai 
flavonoid. Selain mengandung komponen 
tersebut ekstrak asam gelugur juga dapat 
dimanfaatkan sebagai antimikroba dan 
antioksidan, karena mengandung alpha-
tocoperol (Mackeen et.al., 2000). 

Dalam penggunaan untuk keperluan 
pangan, asam gelugur tua, berwarna kuning 
oranye, dapat dibuat manisan, dengan cara 
dipotong kecil-kecil dan diberi campuran 

gula, dijemur sampai kering, siap 
dikonsumsi. Selain itu asam gelugur juga 
dimanfaatkan untuk memberi rasa asam 
pada masakan sayur asam.  Achmadi 
(2001) melaporkan bahwa, kandungan 
asam hidrositrat dalam bentuk kalium 
hidrositrat dalam asam gelugur dapat 
menurunkan berat badan dan kadar 
kolesterol dalam darah tikus, dengan 
perlakuan pemberian 2 ml hidrositrat      2 
%, selama 2 minggu dapat menurunkan 
serum kolesterol LDL dari 63 mg/dl 
menjadi 50 mg/dl, dan menaikkan HDL 
dari 35 menjadi 63 mg/dl, serta dapat 
menurunkan berat badan. 

Berdasarkan kandungan asam 
organik didalam asam gelugur yang sangat 
bermanfaat baik untuk pangan (flavor) 
maupun kesehatan (sediaan obat) tersebut 
maka diperlukan penelitian ekstraksi dan 
identifikasi asam gelugur ini. Dimana 
tujuan penelitian ini untuk untuk 
memperoleh rendemen ekstrak/oleoresin 
asam gelugur  yang tinggi dan  serta dapat 
megetahui karakteristik senyawa kimia 
asam organik yang dikandungnya. 
 

2. METODOLOGI  
 

2.1    Bahan  
 

Bahan bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bahan baku: Asam 
gelugur (Garcinia atroviridis Griff ex 
Anders), sedangkan  bahan penolong 
(kimia) yang digunakan terdiri dari  
alkohol 30%, 70% dan 95%, serta  air 
suling.   

 

2.2  Alat 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari: peralalan 
pemotong pisau untuk memperkecil ukuran 
buah yang terbuat dari stainless steel dan 
alat pengering oven. Serta peralatan proses 
ekstraksi untuk pembuatan oleoresin yang 
terdiri dari labu ekstraktor dan dilengkapi 
dengan heating mantel dan pendingin. 
Serta proses penyulingan minyak atsiri 
menggunakan sperangkat alat destilasi. 
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Sedangkan vacuum evaporator digunakan 
untuk menghilangkan alkohol dan 
memekatkan filtrat. Analisis hasil ekstrak 
(oleoresin) dilakukan dengan 
menggunakan  Gas Chromatography (GC).  

 

2.3 Metode 
 

2.3.1 Prosedur Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan 2 tahap, 
yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian 
lanjutan. Pada Tahap I, dilakukan proses 
ekstraksi oleoresin yaitu Masing-masing 
asam gelugur ditimbang sebanyak 500 gr 
dan diekstrak dengan menggunakan pelarut 
alkohol 30%, 70% dan 95% dengan 
menggunakan pemanas heating mantel 
yang dilengkapi dengan pendingin balik 
dan dipanaskan pada suhu 600C, selama 1 
jam. Masing-masing hasil filtrat di 
pekatkan menggunakan vacuum 
evaporator untuk meghilangkan sisa 
alkohol. Oleoresin yang diperoleh 
dianalisis antara rendemen, kandungan 
mineral dan jenis asam organic dengan 
menggunakan GC. Prosedur penelitian 
pendahuluan yang dilakukan dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

Sedangkan Tahap II, dilakukan 
proses ekstraksi dengan penyulingan untuk 

memperoleh minyak atsiri menggunakan 
alat destilasi. Ditimbang sebanyak 5,5 kg 
asam gelugur dan dipotong-potong dengan 
pisau stainless steel untuk memperkecil 
permukaan bahan. Hasil minyak atsiri yang 
diperoleh dianalisis mutunya secara fisika 
dan kimia (antara lain: berat jenis, indeks 
bias, kelarutan dalam alkohol (1:1) dan 
bilangan ester). Proses  ekstraksi asam 
gelugur dengan  destilasi/penyulingan uap 
disajikan pada Ganbar 2. 
 

2.3.2 Analisis 
 

Analisis yang dilakukan pada 
penelitian pendahuluan berupa analisis 
proksimat terhadap bahan baku yang terdiri 
atas kadar air dan kandungan mineral.  
Sedangkan untuk analisis lanjutan 
dilakukan analisis rendemen oleoresin hasil 
ekstraksi menggunakan pelarut alkohol 
(30%, 70 % dan 95%), kemudian untuk 
mengetahui kandungan asam organik 
oleoresin asam gelugur dilakukan dengan 
menggunakan GC. Selain itu juga 
dilakukan ekstraksi minyak atsirinya dan 
dilakukan uji kadar minyak atsiri, dan sifat 
fisiko-kimianya terhadap bobot jenis, 
indeks bias, kelarutan dalam alkohol dan 
bilangan ester yang terkandung dalam 
minyak atsiri asam gelugur. 

 

  
 

Gambar 2.  Proses  Ekstraksi Asam Gelugur 
dengan  Destilasi /Penyulingan Uap 

Giling 

Penyulingan uap  

Asam gelugur   

Minyak atsiri 

Analisisi Fisika 

Gambar 1. Proses Ekstraksi Oleoresin Asam Gelugur 
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Evaporasi 

Oleoresin 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil Analisis Proksimat Asam 

Gelugur 
 

Analisis proksimat telah dilakukan 
pada penelitian pendahuluan. Hasil analisis 
proksimat asam gelugur dapat dilihat pada 
Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diatas, 
menunjukkan hasil analisis proksimat asam 
gelugur dengan kadar air sebesar 35 % dan 
juga mengandung nutrisi yang terdiri atas 
kalium sebesar 104 mg/100 gr, natrium 
0,31 mg/100 gr, kalsium 24 mg/100 gr, 
Magnesium 12,8 mg/100 gr dan Phospor 
23,4 mg/100 gr. Matsuda (2009), 
menyatakan bahwa kadar kalium dalam 
darah orang normal 3,8-5 mEq/liter. Bila 
kurang dari 3,8 mEq/liter dapat 
menyebabkan gangguan ginjal atau dikenal 
dengan istilah hipokalemia (< 3,8 
mEq/liter). Begitupula Alfiah (2014) 
menyatakan bahwa manfaat kalium dalam 
tubuh dapat mengurangi tekanan darah 
tinggi, menambah kecerdasan otak dan 
dapat menjaga kesehatan ginjal. 
Olahragawan membutuhkan asupan kalium 
lebih banyak karena banyak mengeluarkan 
keringat. Pengguna obat pencahar juga 
butuh asupan kalium lebih untuk 
menggantikan kalium yang keluar akibat 
proses diuretik. Sebaliknya, orang yang 
mempunyai penyakit diabetes dan gagal 
ginjal disarankan tidak mengasup kalium 
terlalu banyak. Ini karena tubuh mereka 
tidak dapat lagi secara normal 
memetabolisme mineral ini. Di dalam 
tubuh, kalium biasanya bekerja sama 
dengan sodium atau natrium (Na) dalam 
mengatur keseimbangan muatan elektrolit 
cairan tubuh. 
 Kalsium merupakan mineral yang 
paling banyak terdapat didalam tubuh 
manusia. Kira-kira 99% kalsium terdapat 
di dalam jaringan keras yaitu pada tulang 
dan gigi. 1% kalsium terdapat pada darah, 
dan jaringan lunak. Tanpa kalsium yang 
1% ini, otot akan mengalami gangguan 
kontraksi, darah akan sulit membeku, 
transmisi saraf terganggu, dan sebagainya. 

Untuk memenuhi 1% kebutuhan ini, tubuh 
mengambilnya dari makanan yang 
dimakan atau dari tulang. Apabila makanan 
yang dimakan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan, maka tubuh akan 
mengambilnya dari tulang. Sehingga tulang 
dapat dikatakan sebagai cadangan kalsium 
tubuh. Jika hal ini terjadi dalam waktu 
yang lama, maka tulang akan mengalami 
pengeroposan tulang. Berdasarkan 
kandungan mineral yang terdapat dalam 
asam gelugur maka dapat dikembangkan 
untuk pemanfaatnya  untuk minuman  
untuk kesehatan. 
 
3.2 Ekstrak Oleoresin dengan Pelarut 

Alkohol 30 %, 70% dan 95% 
 
 Proses ekstraksi oleoresin dari asam 
gelugur dilakukan dengan menggunakan 
pelarut alkohol 30%, 70% dan 95%. 
Sampel yang digunakan adalah asam 
gelugur masing-masing sebanyak 500 gr. 
Oleoresin yang diperoleh dari hasil 
ekstraksi dengan pelarut etanol 30%, 70% 
dan 95% dari asam gelugur berwarna hitam 
pekat, berasa asam, berbau khas aromatik. 
Rendemen oleoresin dengan menggunakan 
pelarut alkohol 30%, diperoleh rendemen 
sebesar 14%, dengan pelarut 70% 
diperoleh rendemen sebesar 22% dan  
menggunakan pelarut 95% diperoleh 
rendemen sebesar 30%.  Hal ini 
menunjukkan senyawa kimia yang 
dikandung oleh asam gelugur berupa 
senyawa polar yang mudah larut dalam 
alkohol,  semakin tinggi kosentrasi alkohol 
semakin tinggi rendemen oleoresin yang 
diperoleh. 
 Oleoresin adalah senyawa yang 
diperoleh dari hasil ekstraksi rempah atau 
tanaman lain dengan menggunakan 
senyawa hidrokarbon pelarut lemak/ 
minyak, metanol dan etanol. Oleoresin 
mengandung senyawa-senyawa yang 
menjadi penciri aroma dan rasa dari bahan 
yang diekstraksi. Ekstraksi oleoresin asam 
gelugur ini belum berkembang. 
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Tabel 1.  Hasil Analisis Proksimat Asam  Gelugur  

No. Parameter Satuan Asam gelugur Metode Uji Teknik 

1 Air % 35  AOAC 985.35/50.1.14.2005 
 Mineral    

2 Kalium mg/100 gr 104 AOAC 985.35/50.1.14.2005 
3 Natrium mg/100 gr 0,31 AOAC 985.35/50.1.14.2005 
4 Kalsium mg/100 gr 24 AOAC 985.35/50.1.14.2005 
6 Magnesium mg/100 gr 12,8 AOAC 985.35/50.1.14.2005 
7 Phospor mg/100 gr 23,4 AOAC 985.35/50.1.14.2005 

 

 
Gambar 3.  Ekstrak Oleoresin  Asam Gelugur dari Alkohol 30%, 70% dan 95%. 

 
 
3.3 Kadar Asam Organik Dalam Asam 

Gelugur 
 

Analisis asam organik yang 
terkandung dalam oleoresin asam gelugur 
dilakukan dengan menggunakan alat 
instrumen GC. Proses ekstraksi oleoresin 
dilakukan dengan menggunakan pelarut 
organik alkohol/etanol 30%, 70% dan 95%. 
Sampel yang digunakan adalah asam 
gelugur masing-masing sebanyak 500 gr. 
Hasil analisis asam organik dalam 
oleoresin asam gelugur yang diekstrak 
menggunakan pelarut alkohol disajikan 
pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 
bahwa kandungan asam organik tertinggi 
yang diperoleh dengan pengekstrak alkohol 
95%., berturut-turut adalah asam askorbat, 
asam tartrat, asam malat dan asam sitrat: 
masing-masing sebesar 51 mg/kg; 35 
mg/kg; 28 mg/kg dan 10,2 mg/kg. Asam 
askorbat, asam tartrat, asam malat dan 
asam sitrat adalah termasuk golongan asam 
organik lemah. 

3.4 Penyulingan/Destilasi Minyak 
Atsiri Dari Asam Gelugur 
 
Proses penyulingan dilakukan di 

Balai Penelitian Obat dan Aromatik Bogor 
dengan menggunakan metode penyulingan 
uap. Sampel yang digunakan adalah 
sebanyak 5,5 kg. Hasil penyulingan dari 
asam gelugur sebanyak 21 ml, minyak 
atsiri yang dihasilkan dari penyulingan 
asam gelugur sekitar 0,38%. 

Minyak atsiri yang diperoleh dari 
hasil penyulingan uap dari asam gelugur 
ini memiliki warna jernih agak kecoklatan, 
berasa asam, berbau khas aromatik. Hasil 
rendemen dari minyak atsiri asam gelugur 
ini diperoleh sebesar 0,38 % v/b. 
Rendemen minyak atsiri menggambarkan 
banyaknya minyak atsiri yang dapat ditarik 
dengan proses penyulingan uap 
berdasarkan titik didih. Minyak atsiri asam 
gelugur dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
 
 

Oleoresin ekstrak 
alkohol 30 % 

Oleoresin ekstrak 
alkohol 70 % 

Oleoresin ekstrak 
alkohol 95 % 
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Tabel 2.  Hasil Analisis Asam Organik Dalam Oleoresin Asam Gelugur 
No Senyawa kimia Oleorsin A Oleoresin B Oleoresin C 

1 Asam Sitrat 3,4 mg/kg 7,1 mg/kg 10,2 mg/kg 

2 Asam Malat 9 mg/kg 17 mg/kg 28 mg/kg 

3 Asam Tartrat 10 mg/kg 22 mg/kg 35 mg/kg 

4 Asam Askorbat 15 mg./kg 34 mg/kg 51 mg/kg 
Keterangan:  Oleoresin A: hasil ekstrak dengan menggunakan alkihol 30% 

 Oleoresin B: hasil ekstrak dengan menggunakan alkihol 70% 
 Oleoresin C: hasil ekstrak dengan menggunakan alkihol 95% 

 

 
Gambar 4. Minyak Atsiri Asam Gelugur 

 
3.5 Sifat Fsika -Kmia Minyak Atsiri  
 
3.5.1 Bobot jenis  
 

Sifat fisik dari minyak atsiri diuji 
dengan mengukur bobot jenis, bobot jenis 
minyak atsiri dari asam gelugur sebesar 
0,9244 (b/v). Penentuan bobot jenis 
menggunakan piknometer. Penentuan 
bobot jenis dalam minyak atsiri dapat 
digunakan untuk membedakan jenis 
minyak atsiri lainnya. Karena bobot jenis 
antara minyak atsiri yang satu dan yang 
lainnya memiliki nilai yang berbeda. 
Disamping itu identifikasi bobot jenis 
digunakan untuk menghindari dari 
pemalsuan.  

 
3.5.2 Indeks bias  
 

 Identifikasi indeks bias minyak atsiri 
asam gelugur digunakan untuk melihat 
kualitas mutu minyak atsiri. Karena indeks 
bias merupakan ciri khas suatu minyak 
atsiri yang dapat menunjukkan 
kemurniannya. Untuk penentuan indeks 
bias dari minyak atsiri menggunakan 
refraktometer pada suhu 25ºC yang biasa 
digunakan untuk analisis minyak atsiri. 
Hasil identifikasi indeks bias pada minyak 
atsiri asam gelugur adalah 1,4929. 

Komponen penyusun minyak atsiri 
dapat mempengaruhi nilai indeks biasnya, 
semakin banyak komponen berantai 
panjang seperti seskuiterpen bergugus 
oksigen ikut tersuling, maka kerapatan 
medium minyak atsiri akan bertambah 
sehingga cahaya yang datang akan sukar 
dibiaskan, hal ini menyebabkan indeks bias 
minyak lebih besar. Nilai indeks bias juga 
dipengaruhi oleh adanya air dalam 
kandungan minyak, semakin banyak 
kandungan airnya maka semakin kecil 
indeks biasnya karena sifat air yang mudah 
membiaskan cahaya yang datang. Jadi 
minyak atsiri dengan nilai indeks bias yang 
besar lebih baik dibandingkan dengan 
minyak atsiri dengan indeks bias yang 
kecil (Guenther, 1952). 

 
3.5.3 Kelarutan dalam alkohol 
 

Minyak atsiri dapat larut dalam 
alkohol pada perbandingan dan konsentrasi 
tertentu, kelarutan dalam alkohol 
dinyatakan dengan menentukan berapa 
bagian atau volume alkohol, campuran 
minyak dan alkohol menjadi jernih. 
Kelarutan minyak dalam alkohol 
ditentukan oleh jenis komponen kimia 
yang terkandung dalam minyak, pada 
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umumnya minyak atsiri yang mengandung 
persenyawaan terpen teroksigenasi lebih 
mudah larut daripada yang mengandung 
terpen. Makin tinggi kandungan terpen 
makin rendah daya larutnya atau semakin 
sukar larut, karena senyawa terpen tak 
teroksigenasi merupakan senyawa non 
polar yang tidak mempunyai gugus 
fungsional. Pada penetapan ini kelarutan 
minyak atsiri asam gelugur dalam alkohol 
90%, minyak menjadi jernih dalam 1:1         
(1 bagian minyak: 1 bagian alkohol). 
Menurut Ketaren, (1985) kelarutan  
minyak juga dapat berubah karena 
pengaruh umur simpan minyak, hal ini 
disebabkan  karena proses polimerisasi 
menurunkan daya kelarutan, sehingga 
untuk melarutkannya diperlukan 
konsentrasi lebih tinggi. Kondisi 
penyimpanan yang kurang baik, dapat 
mempercepat polimerisasi, seperti cahaya, 
udara dan adanya air.  
 
3.5.4 Bilangan asam  
 

Hasil penetapan bilangan asam yang 
didapat pada minyak atsiri asam gelugur 
dari destilasi uap sebesar 3,8148. Angka ini 
menunjukkan bilangan asam dari jumlah 
miligram kalium hidroksida yang 
dibutuhkan untuk menetralkan asam bebas 
yang terkandung dalam 1 gram minyak 
atsiri dari asam gelugur . Dalam penentuan 
bilangan asam dari minyak atsiri asam 
gelugur ini digunakan alkali encer, karena 
menurut Ketaren (1985) jika digunakan 
alkali kuat maka sejumlah ester dalam 
minyak atsiri ikut tersabunkan walaupun 
dalam keadaan dingin. 

 
3.5.5 Bilangan Ester  
 

Hasil penetapan jumlah ester dalam 
minyak atsiri asam gelugur dari hasil 
destilasi uap sebesar 10.098. Menurut 
Guenther, (1952) Jumlah bilangan ester 
yaitu jumlah miligram kalium hidroksida 
yang dibutuhkan untuk menyabunkan 
asam-asam yang dibebaskan oleh hidrolisa 
ester-ester yang terdapat dalam 1 gram 

minyak atsiri asam gelugur Penentuan 
blanko dalam penetapan bilangan ester 
perlakuannya sama dengan contoh tapi 
tanpa menggunakan minyak, ini dilakukan 
untuk menentukan jumlah alkali yang 
digunakan. Selisih jumlah alkali yang 
digunakan blanko dan contoh adalah 
jumlah ml alkali yang dibutuhkan dalam 
penentuan contoh. Bila jumlahnya kurang, 
maka hasilnya akan terlalu rendah. 
 
4. KESIMPULAN 
 

Dari identifikasi asam gelugur yang 
diekstraksi menjadi oleoresin, dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis proksimat dari asam 

gelugur yaitu kadar air:  35% dan 
kadar kalium 104 mg/100 gr, kadar 
kalsium 24 mg/100 gr, kadar phospor 
23,4 mg/100 gr,  kadar magnesium: 
12,8 mg/100 gr dan  kadar natrium 
sebesar 0,31 mg/100. 

2. Ekstraksi menggunakan alkohol 95%, 
diperoleh rendemen tertinggi, yatu 
30%, dibandingkan dengan 
menggunakan alkohol kosentrasi 
rendah. 

3. Asam organik yang terkandung dalam 
asam gelugur antara lain askorbat 51 
mg/kg; asam tartrat 35 mg/kg; asam 
malat 28 mg/kg dan asam sitrat 10,2 
mg/kg.  

4. Rendemen minyak atsiri dari asam 
gelugur sebesar 0,38 % v/b, dengan 
sifat fisiko-kimia antara lain bobot 
jenis 0,9244 b/v; indeks bias 1,4929.; 
kelarutan dalam alkohol 90%, jernih 
dalam 1:1 (1 bagian minyak: 1 bagian 
alkohol); bilangan asam sebesar 
3,8148 dan bilangan ester sebesar 
10.098. 
 

5. SARAN 
 
Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pemanfaatan ekstrak asam 
gelugur untuk pangan, kosmetik  dan 
farmasi. 
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KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU KERTAS 
(Useful of Fibers from Oil Palm Trunk as Raw Material of Paper) 
 
Zainal Abidin Nasution  
Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan  
Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Sumatera Utara  
E-mail: zainal_an7@yahoo.com 
 
 
Artikel masuk: 16 Januari 2014  ;  Artikel diterima: 20 Februari 2014 
 
ABSTRAK.  Batang kelapa sawit (Oil Palm Trunk = OPT), masih merupakan limbah yang 
mengandung serat (vascular bundles) dan serbuk (parenchym), yang mana keduanya 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat dan sumber pati. Serat jaringan vaskular dari 
batang kelapa sawit dapat diperoleh secara alamiah, yaitu dengan terjadinya degradasi 
struktur kimia batang kelapa sawit terhadap waktu, meskipun membutuhkan waktu yang 
lama. Serat jaringan vaskular dari batang kelapa sawit dapat diproduksi dengan cara 
memisahkan jaringan vaskular dan serbuk secara mekanis. Proses pembuatan pulp kayu 
kepala sawit (jaringan vaskular batang kelapa sawit) dilakukan dengan proses soda. 
Pemasakan-I, dimasak di periuk di udara terbuka dengan larutan pemasak 1,5% NaOH 
selama 2 jam. Tujuan dari pemasakan-I adalah untuk mengurangi kandungan lignin pada 
jaringan vaskular, sehingga konsumsi dan kepekatan larutan pemasakan berikutnya dapat 
dikurangi, agar tidak terjadi kerusakan pada serat. Randemen pemasakan-I adalah 78%. 
Pada pemasakan-II, dimasak pada bejana bertekanan dengan larutan pemasak 3% NaOH 
pada suhu 146oC (4,2 atm) selama 4 jam, sehingga diharapkan terjadi penetrasi larutan 
pemasak ke dalam serat jaringan vaskular. Randemen pemasak-II adalah 73%. Pulp yang 
dihasilkan dicuci sampai bebas dari lindi hitam, dipucatkan (bleaching) dan 
digiling/blender menjadi bubur. Kemudian bubur yang diperoleh dibuat menjadi  contoh 
kertas secara cetak tangan (hand made paper), dan dijemur sampai kering matahari. Hasil 
pengujian contoh kertas dari serat jaringan vaskular diperoleh karakteristiknya sebagai 
berikut : tebal = 0,2821 mm s/d 0,4033 mm, gramatur = 78,3 gr/m2 s/d 105,9 gr/m2, 
Ketahanan tarik = 1,14 kN s/d 1,40 kN, Ketahanan sobek = 329,1 mN s/d 378,9 mN, 
Indeks kuat tarik = 0,0017 kN-m/gr s/d 0,0257 kN-m/gr, Indeks kuat sobek = 3,1418 mN-
m2/gr s/d 4,8080 mN-m2/gr. 
Kata kunci : Batang kelapa sawit, karakteristik fisik, dan serat jaringan vaskular 
 
ABSTRACT.  Oil palm trunk will have been farming waste contain fibre (vascular 
bundles) and powder (parenchym), to be able advantage of sources of fibers and starch. 
Fibers of vascular bundles from oil palm trunk can be obtained by degradation oil palm 
trunk against time with long duration. Or can be obtained from separation vascular 
bundles and parenchym by mechanization. The process of making wood pulp palm oil 
(palm stem vascular bundles) conducted by the soda. Cooking-I, by cooker with 1,5% 
NaOH solution for 2 hours. Cooking-I is to reduce lignin content on the network vascular, 
so that consumption and subsequent concentration of the solution cookers to reduced, in 
order to ovoid damage to ripening fibers. Yield of cooking-I is 78%. Cooking-II, by cooker 
pressure vessels with a solution of 3% NaOH at temperatur 146oC (4,2 atm) for 4 hours. 
And next, expected penetration into the fiber network solution cooking to vascular fibers. 
Yield of cooking-II is 73%. Pulp from the cooking was washing free black liquor, bleached 
and refined or blended. Characteristrics of paper from fibers vascular bundles are : Width 
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= 0,2821 mm up to  0,4033 mm, Grammature = 78,3 gr/m2 up to 105,9 gr/m2, Tensile 
strenght = 1,14 kN up to 1,40 kN, Tear strenght = 329,1 mN up to 378,9 mN, Index tensile 
strenght = 0,0017 kN-m/gr up to  0,0257 kN-m/gr, Index tear strenght = 3,1418 mN-m2/gr 
up to 4,8080 mN-m2/gr. 
 
Keywords: Fibers vascular bundles, oil palm trunk, and plysical characterization  
 
1. PENDAHULUAN 
 

Menurut Lubis, (1994), bahwa 
batang kelapa sawit mengandung serat 
(vascular bundles) dan parenkim 
(parenchym), dimana keduanya dapat 
ditujukan yang berbeda, yaitu sebagai 
sumber serat dan sumber pati. Oleh karena 
itu cara pemanfaatan batang kelapa sawit 
yang paling tepat adalah :  
a. Bagian bawah sampai ketinggian 2 

meter dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku pembuatan furniture 
(tigerwood).  

b. Bagian atas (> 2 meter), dapat 
dimanfaatkan dengan 2 cara, yaitu 
serat jaringan vaskular batang kelapa 
sawit sebagai sumber serat dan 
parenkim dapat digunakan sebagai 
bahan baku untuk pati.  

 Sistim jaringan utama yang 
menyusun organ pada tumbuhan adalah 
sebagai berikut :  
a. Jaringan parenkim, merupakan 

jaringan tanaman yang paling umum 
dan belum berdifferensiasi. 
Kebanyakan karbohidrat non struktural 
dan air disimpan oleh tanaman di 
dalam jaringan ini. Parenkim biasanya 
memiliki dimensi panjang dan lebar 
yang sama (isodiametrik) dan 
pratoplas aktif dibungkus oleh dinding 
sel primer dengan selulosa yang tipis.  

b. Jaringan pengangkut, disebut juga 
jaringan vaskular (vascular bundles), 
merupakan sarana transportasi atau 
pengangkutan. Berupa pembuluh-
pembuluh (vaskular), meliputi xylem 
atau pembuluh kayu berfungsi untuk 
membawa air, sedangkan floem 
pembuluh lapis/pembuluh kulit kayu 
berfungsi membawa hasil fotosintesis 
berupa larutan organik.  

 Menurut Ramle, (2012), bahwa 
perbandingan kerapatan jaringan vaskular 
terhadap jaringan parenkim dari batang 
kelapa sawit dengan perlakuan waktu 
penyimpanan memberikan hasil yang 
berbeda. 
 

Tabel 1. Perbandingan Kerapatan Jaringan 
Vaskular dan Jaringan Parenkim 
Pada Batang Kelapa Sawit.  

No 

Bagian 
Batang 
Kelapa 
Sawit 

Lama Waktu 
penyimpanan 

(hari) 

Perbandingan (%) 

Jar. 
Vaskular 

Jar. 
Parenkim 

1 
Dalam 

0 47,8 52,2 
2 45 54,9 45,1 
3 60 65,3 34,7 
4 

Tengah 
0 50,0 50,0 

5 45 56,4 43,6 
6 60 72,2 27,8 
7 

Luar  
0 58,4 41,6 

8 45 63,7 36,3 
9 60 85,6 14,4 

Sumber : Ramle (2012) 

 
Tabel 2. Karakteristik Kimia Kayu Kelapa 

Sawit 

No Sifat Kimia 
Kandungan 

(%) 
1 Selulosa  54,38 
2 Lignin 23,95 
3 Pentosan 19,36 
4 Abu 2,02 
5 Silika  1,34 
6 Kelarutan 1% NoH 24,87 

Sumber : Balfas (2008) 

 
Tabel 3. Morfologi Serat Dari Batang Kelapa 

Sawit (Oil Palm Trunk) 
No Parameter  Hasil  
1 Panjang serat rata-

rata (mm) 
1,37 

2 Diameter luar (µm) 20,5 
3 Diameter lumen (µm) 17,6 
4 Bilangan Reinkel 

(2w/l) 
0,26 

Sumber : Muzzammil, (2010) 
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 Menurut Ahmad (2010), menjelaskan 
bahwa dari hasil penelitian diketahui 
bahwa serat jaringan vaskular batang 
kelapa sawit dapat dipisahkan dari jaringan 
parenkim (dalam bentuk bubuk) dan serat 
dari jaringan vaskular mempunyai ukuran 
0,3 mm sampai dengan 0,6 mm.  
 

Tabel 4. Karakter Serat Dari Jaringan 
Vaskular Batang Kelapa Sawit. 

No Parameter  Hasil  

1 Berat jenis (kg/m3)  1100 

2 Kuat tarik (N/mm2) 300 - 600 

3 Holo celulosa (%)  72,12  

4 Lignin (%)  23,03 

5 Alpha Selulosa (%)  46,58 

Sumber : Ahmad (2010) 
 

2. METODOLOGI  
 

2.1 Persiapan Bahan Baku  
 

 Bahan baku yang digunakan adalah 
serat yang diperoleh dari batang kelapa 
sawit. Serat ataupun jaringan vascular 
(vascular bundles) dari batang kelapa sawit 
tersebut terjadi secara alamiah. Diperoleh 
dari hasil degredasi waktu terhadap batang 
kelapa sawit yang tergeletak di tanah pada 
areal peremajaan perkebunan kelapa sawit. 
Sehingga batang kelapa sawit tadi, berubah 
menjadi serat (jaringan vaskular) yang 
bentuknya bergumpal-gumpal, terlihat 
bersih dan berwarna putih, dan siap 
digunakan.  
 Sebagai bahan baku untuk 
pembuatan pulp, serat dijemur terlebih 
dahulu sampai kering di sinar matahari. 
Selain dari pada itu bahan baku lainnya 
adalah NaOH (soda teknis), CaOCl (air 
kaporit) dan air. Kemudian sebagai bahan 
bakar, digunakan kayu api (yaitu limbah 
kayu karet yang berasal dari pabrik kayu 
olahan yang menggunakan bahan baku 
kayu karet).  
 

2.2 Peralatan  
 

 Peralatan yang digunakan untuk 
membuat pulp, adalah periuk, bejana 

pemasak bertekanan, manometer, 
termometer, saringan kasa stainles steel 
untuk mencetak contoh kertas, blender, 
neraca digital, ember, gayung plastik dan 
mesin uji fisik kertas dan lainnya.  
 

2.3 Pembuatan Pulp 
 

 Pemasakan bahan baku dilakukan 
dengan proses soda di dalam bejana 
pemasak bertekanan, yang dapat dikontrol. 
Pulp hasil pemasakan dicuci dengan air 
bersih, untuk menghilangkan lindi hitam 
dari pulp, dan kemudian diputihkan dengan 
air kaporit. 
 
2.4 Pembuatan Contoh Kertas  
 
 Contoh kertas dibuat secara cetak 
tangan (hand made paper), di atas cetakan 
kayu ukuran 15 x 30 cm2 = 450 cm2 = 
0,045 m2. Adapun rancangan gramatur 
contoh kertasnya dapat dilihat pada Tabel 
5. 
 
Tabel 5. Rancangan Gramatur Contoh Kertas 

Yang Dibuat Secara Cetak Tangan 

No. 
Rancangan 
Gramatur 

(gr/m2) 

Ukuran 
Cetakan 

(m2) 

Berat 
Pulp 
(gr) 

1 80 0,045 3,60 

2 80 0,045 3,60 

3 90 0,045 4,05 

4 90 0,045 4,05 

5 100 0,045 4,50 

6 100 0,045 4,50 

7 110 0,045 4,95 

8 110 0,045 4,95 

9 120 0,045 5,40 

10 120 0,045 5,40 

 
2.5 Pengujian Contoh Kertas  
 
 Pengujian sifat contoh kertas dari 
hasil cetak tangan (hand made paper), 
meliputi tebal, gramatur, kekuatan tarik 
dan kekuatan sobek, diuji di BBPK 
Bandung. 
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Gambar 1. Diagram Alir Percobaan Pembuatan Pulp Serat Jaringan Vaskular 
 
 
 

 
 

Gambar 2.  Diagram Alir Percobaan Pembuatan Contoh Kertas Jaringan Vaskular Batang Kelapa 
Sawit 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tabel 6. Hasil Pengujian Fisik Contoh Kertas dari Serat Jaringan Vaskular Batang Kelapa Sawit 

No. 
Tebal 
(mm) 

Gramatur 
(gr/m2) 

Ketahanan 
Tarik 

(kN/m) 

Ketahanan 
Sobek (mN) 

Indeks 
Tarik  

(kN-m/gr) 

Indeks 
Sobek 

(mN-m2/gr) 

1. 0,3438 68,21 1,46 418,76 0,0214 6,1393 

2. 0,3017 77,56 1,45 355,99 0,0187 4,5899 

3. 0,2587 81,84 1,21 335,40 0,0148 4,0982 

4. 0,2550 86,55 1,92 335,40 0,0146 3,8751 

5. 0,4508 89,78 1,08 355,99 0,0120 3,9651 

6. 0,3361 95,26 1,43 355,99 0,0150 3,7370 

7. 0,3587 101,39 1,01 355,40 0,0100 3,5111 

8. 0,3915 102,74 1,21 355,99 0,0118 3,4650 

9. 0,3902 105,52 1,01 355,99 0,0096 3,3737 

10. 0,3404 111,98 1,04 335,39 0,0093 2,9951 

Rata-rata 0,3427 92,08 1,22 345,0 0,0137 3.9749 

SD 0,0606 13,8 0,18 24,9 0,0120 0,8331 

 
3.1  Pemasakan Serat Jaringan 

Vaskular Batang Kelapa Sawit 
  
 Serat jaringan vaskular batang kelapa 
sawit sudah kering di sinar matahari, 
dilakukan proses pemasakan seperti 
berikut:   
a.  Pemasakan-I.  
 Pada proses pemasakan-I, serat 
jaringan vaskular batang kelapa sawit 
dimasak pada periuk/wadah pemasak di 
udara terbuka dengan larutan pemasak 
1,5% NaOH. Setelah larutan pemasak 
mendidih, dimasukkan serat jaringan 
vaskular batang kelapa sawit, dimasak/ 
digodok selama 2 jam. Tujuan dari 
pemasakan-I adalah untuk mengurangi 
kandungan lignin pada serat jaringan 
vaskular batang kelapa sawit, diharapkan 
dengan pemasakan bertahap ini, tidak akan 
terjadi degradasi fisik serat jaringan batang 
kelapa sawit. Yaitu pada pemasakan 
berikutnya konsumsi dan kepekatan larutan 
pemasak pada proses pemasakan 
berikutnya dapat dikurangi. Setelah proses 
pemasakan-I selesai, didinginkan dan 
dicuci bersih sampai bebas lindi hitam, dan 
dijemur di sinar matahari sampai kering. 

Dari proses pemasakan-I, diperoleh 
randemen pemasakannya adalah 78%.  
 
b.  Pemasakan-II.  
 Serat jaringan vaskular batang kelapa 
sawit hasil pemasakan-I adalah merupakan 
bahan baku pada pemasakan-II. 
Pemasakan-II menggunakan ketel pemasak 
(bejana bertekanan) dengan larutan 
pamasak 3% NaOH, dan dimasak pada 
suhu 146 oC (sekitar tekanan uap 4,2 atm) 
selama 4 jam. Yaitu dihitung pada saat 
ketel pemasak dijerang di atas api, sampai 
tekanan pada manometr mencapai 4,2 atm, 
kemudian dipertahankan selama 15 menit, 
lalu api dimatikan (menggunakan bahan-
bahan padat limbah kayu karet/pohon 
karet).  
 Tujuan dari pemasakan-II adalah 
untuk memasak serat jaringan vaskular 
hasil pemasakan-I menjadi pulp. Tekanan 
uap di dalam ketel pemasak, menyebabkan 
larutan pemasak melakukan penetrasi 
kedalam serat jaringan vaskular batang 
kelapa sawit hasil pemasakan-I, sehingga 
ligninnya akan larut. Setelah proses 
pemasakan-II selesai, kemudian di 
dinginkan dan dicuci bersih sampai bebas 
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dari lindi hitam dan kemudian direndam 
dengan air bersih dan tambahkan air 
kaporit, agar terjadi proses pemucatan 
(bleaching). Setelah itu dicuci bersih, maka 
diperoleh serat yang putih bersih, dan 
apabila ditarik dengan tangan akan mudah 
mengalami putus. Kemudian dilakukan 
pemblenderan/ penghalusan, sehingga akan 
diperoleh hasil dalam bentuk bubur (pulp). 
Agar terjadi pengembangan serat 
(swelling), maka dilakukan perendaman 
dengan air bersih selama 3 x 24 jam. Dari 
proses pemasakan-II, diperoleh randemen 
pemasakannya adalah 73%. 
 
3.2 Pengujian Fisik Kertas Dari Serat 

Jaringan Vaskular Batang Kelapa 
Sawit  

 
 Dari hasil pengujian fisik diketahui: 
a.  Tebal.  
 Tebal kertas adalah jarak tegak lurus 
antara kedua permukaan kertas, di ukur 
pada keadaan standar. Dari percobaan 
contoh kertas yang dibuat, penyimpangan 
standar tebal adalah 0,0606 mm.  
 
b. Gramatur.  
 Gramatur adalah massa (gr) lembaran 
kertas dibagi dengan satuan luas (m2), 
diukur pada kondisi standar. Dari 
percobaan contoh kertas yang dibuat, 
penyimpangan standar gramatur adalah 
13,8 gr/m2. 
  
c. Ketahanan tarik.  
 Ketahanan tarik adalah daya tahan 
lembaran kertas terhadap gaya tarik yang 
bekerja pada kedua ujung kertas tersebut, 
di ukur pada kondisi standar. Dari 
percobaan contoh kertas yang dibuat, 
penyimpangan standar ketahanan tarik 
adalah 0,18 kN/m.  
 
d.  Ketahanan sobek.  
 Ketahanan sobek adalah gaya (mN) 
yang diperlukan untuk menyobek kertas, 
pada keadaan standar. Dari percobaan 
contoh kertas yang dibuat, penyimpangan 
standar ketahanan sobek adalah 24,9 mN.  

e. Indeks tarik.  
 Indeks tarik adalah ketahanan tarik 
(kN/m) dibagi dengan gramatur (gr/m2). 
Dari indeks tarik dapat diketahui bahwa 
peningkatan berat pulp (konsistensi), tidak 
memberikan pengaruh terhadap ketahanan 
tarik dari contoh kertas yang dibuat. 
Semakin besar konsistensi pulpnya, 
memberikan ketahanan tarik yang semakin 
kecil. Dari percobaan contoh kertas yang 
dibuat, penyimpangan standar indeks tarik 
adalah 0,0120 kN-m/gr.  
 
f. Indeks sobek.  
 Indeks sobek adalah ketahanan sobek 
(mN) dibagi dengan gramatur (gr/m2). 
Dari indeks sobek dapat diketahui bahwa 
peningkatan konsistensi pulp tidak 
memberikan pengaruh terhadap ketahanan 
sobek dari contoh kertas yang dibuat. 
Semakin besar konsistensi pulpnya, 
memberikan ketahanan sobek yang 
semakin kecil. Dari percobaan contoh 
kertas yang dibuat, penyimpangan standar 
indeks sobek adalah 0,8331 mN-m2/gr. 
 
4. KESIMPULAN  
 
 Dari hasil dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa serat dari jaringan 
vaskular batang kelapa sawit dapat 
diperoleh baik secara alamiah, maupun 
secara mekanis. Kemudian rendemen 
pemasakan serat dari jaringan vaskular 
batang kelapa sawit adalah randemen 
pemasakan-I = 78% dan randemen 
pemasakan-II = 73%. Dari hasil pengujian 
contoh kertas dari serat jaringan vaskular 
batang kelapa sawit, ketahanan tarik tarik = 
1,14 kN/m s/d 1,40 kN/m dan ketahanan 
sobek = 329,1 mN s/d 378,9 mN. 
Karakteristik fisik contoh kertas dari serat 
jaringan vaskular batang kelapa sawit 
memberikan hasil:  
a.  Tebal = 0,2821 mm s/d 0,4033 mm 
b.  Gramatur = 78,3 gr/m2 s/d 105,9 

gr/m2.  
c.  Indeks kuat tarik = 0,0017 kN-m/gr s/d 

0,257 kN-m/gr.  
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d. Indeks kuat sobek = 3,1418 mN-m2/gr 
s/d 4,8080 mN-m2/gr.  

 
5.  SARAN 
 
 Agar sesuai dengan aplikasinya 
sebagai bahan baku kertas, maka sebaiknya 
kertas jaringan vaskular kayu kelapa sawit 
digunakan sebagai kertas campuran.  
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ABSTRAK.  Pengaruh impregnasi ZnCl2 pada proses pembuatan karbon aktif tempurung 
kemiri yang dilanjutkan dengan proses pirolisa telah dilakukan. Variasi konsentrasi ZnCl2 
yang digunakan adalah 2,5; 7,5; 10; 15; dan 30%, temperatur pirolisa 450, 500, dan 
550oC dengan waktu 90, 120 dan 180 menit. Dari uji daya serap terhadap iodium 
diperoleh hasil penyerapan tertinggi pada konsentrasi ZnCl2 10%, temperatur pirolisa 
450oC selama 120 menit. Tanpa dan dengan impregnasi tempurung kemiri juga 
mempengaruhi hasil Thermal Gravimetry Analysis dimana dengan mengggunakan 
impregnasi pada saat pirolisa terjadi pergeseran temperatur dan waktu operasi yang 
ditandai dengan terjadinya kehilangan massa. Terjadi pergeseran pola gugus fungsi yang 
dianalisa dengan Fourier Transform Infra Red menjadi CH alifatik, CH aromatik, ikatan 
OH, ikatan C=H, ikatan C-N dan ikatan C=O. Dari hasil analisa luas permukaan dengan 
metode BET diperoleh luas permukaan karbon aktif sesudah impregnasi adalah 589 m2/g. 
 

Kata kunci: Adsorpsi, impregnasi, pirolisa, yield karbon, dan ZnCl2 
 
ABSTRACT. The effect on the ZnCl2 impregnation process Candellnut shell activated 
carbon, followed by pyrolysis process. variations in the concentration used ZnCl2 2.5; 7.5; 
10; 15; 30%, pyrolysis temperature 450, 500, 550oC with a 90, 120 and 180 minutes. The 
testing result of iodine absorption showed the greatest results using ZnCl2 10%, 
temperature 4500C, for 2 hours. Without and with Candellnut shell impregnation also 
affect the outcome of Thermal Gravimetry Analysis which use traditional impregnation 
with a shift during pyrolysis temperature, operation time is marked by the occurrence of 
mass loss. Shifting patterns of functional groups were analyzed using Fourier Transform 
Infra Red to CH aliphatic, aromatic CH, OH bond, the C=H, CN bond and the C=O. The 
result analysis of activated carbon after impregnation with Teller Brunauer Emmett 
methode obtained 589 m2/g of surface area. 
 

Keywords: Adsorption, carbon yield, impregnation, pyrolysis, and ZnCl2,  

 
1.  PENDAHULUAN 
 
 Karbon aktif merupakan padatan 
amorf yang mempunyai luas permukaan 
dan jumlah pori sangat banyak (Baker 
dkk., 1997). Karbon aktif adalah bentuk 
umum dari berbagai macam produk yang 
mengandung karbon yang telah diaktifkan 

untuk meningkatkan luas permukaannya 
dan salah satu adsorben yang paling 
populer untuk menghilangkan ion-ion 
logam dari larutan (Kikuchi dkk., 2006, 
Kassim dkk., 2004). Berdasarkan ukuran 
porinya, ukuran pori karbon aktif 
diklasifikasikan menjadi tiga (Baker, 1997) 
yaitu mikropori (diameter < 2nm), 
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mesopori (diameter 2-50 nm), dan 
makropori (diameter > 50nm). Berbagai 
ragam sumber bahan baku  untuk 
pembuatan karbon aktif sebagai adsorben 
seperti biji apricot, biji peach, tempurung 
kelapa, cangkang kelapa sawit 
(Abdelrahman dkk., 2007), tempurung 
kemiri  (Turmuzi, 2005). Tempurung 
kemiri (Candlenut shell) sangat potensial 
sebagai sumber bahan baku karbon aktif. 
Hal ini disebabkan kepada kemiripan 
kandungan komposisi unsur yang 
dimilikinya dengan kayu, biji ceri yang 
meliputi unsur C, H, N, S dan O seperti 
yang disajikan pada Tabel 1. 
 Kandungan lignin yang ada didalam 
tempurung kemiri diperoleh pada 
umumnya berkisar sebesar 54,68% 
(Mody,dkk.,2011). Kadar lignin tempurung 
kemiri ini relatif sama dengan kadar lignin 
yang berasal dari tempurung kelapa yang 
besarnya 54,9% (Bonelli, 2001), dan akan 
tetapi lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan kadar lignin kayu pada umumnya 
yang berkisar antara 20-40% (Fengel dan 
Wegener, 1995) seperti yang disajikan 
pada Tabel 2. 
 

Tabel 1.  Analisa Unsur Tempurung Kemiri  

Unsur 
Kayu 
(%)*) 

Biji Ceri 
(%) **)  

Tempurung 
Kemiri 
(%)***) 

C 46,16 51,08 47,50 

H 5,77 6,49 5,80 

N 0,80 0,38 0,16 

S - 0,02, - 

O 37,87 42,3 46,50 

Sumber: *) Reina dkk., (1998) 
           **) Gonzalez dkk., (2003) 
          ***) Turmuzi., (2005) 
 

Penurunan kandungan bahan selulosa 
akibat pembentukan rangka aromatik yang 
disebabkan proses impregnasi ZnCl2 
(Smisek dan Cerney,1970). ZnCl2 yang 
digunakan akan bertindak sebagai agen 
dehidrat, sehingga membantu penguraian 
bahan sewaktu proses pirolisa dan akan 
menghambat pembentukan tar. Menurut 
Kadlec dkk.,(1970) bahan baku yang 
dipirolisa berada dalam keadaan 
terpolimerisasi pada suhu pengaktifan 

mencapai 500 oC, diikuti dengan 
pengeluaran gas-gas sehingga membentuk 
ruang kosong dalam bahan yang 
terpolimerisasi terbentuk pori. Menurut 
Caturla dkk., (1991) zat pengaktif ZnCl2 
berfungsi sebagai anhidrat pada selulosa. 
 

Tabel 2. Komponen Kimia Tempurung Kemiri 
(Chemical Components of Candlenut 
Shell ) (Mody,dkk., 2011) 

No Komponen Kadar (%) 

1. Holoselulosa   49,22 

2. Pentosa   14,55 

3. Lignin  54,46 

4. Ekstraktif : 
-  Kelarutan dalam air dingin   
-  Kelarutan dalam air panas   
- Kelarutan dalam alkohol-

benzena 1 : 2 

 
1,96 
6,18 
2,69 

5. Kelarutan dalam NaOH 1% 17,14 

6. Abu  8,73 

 

 Pembuatan Karbon aktif melalui 
proses pengaktifan karbon aktif tanpa 
penambahan bahan kimia telah 
dikemukakan Rahman dan Saad (2003), 
dan hasilnya tidak maksimal bila 
digunakan sebagai adsorben.  
 Penggunaan bahan kimia untuk 
aktifasi karbon aktif seperti ZnCl2 untuk 
aktifasi karbon aktif telah dilakukan Tsai 
dkk.,(1998), diperoleh  temperatur optimal 
500 oC, dengan kenaikan suhu pirolisis           
10 oC/menit dan dapat digunakan sebagai 
adsorben untuk ion-ion logam tertentu. 
Telah dilakukan penelitian melalui proses 
impregnasi tempurung kemiri 
menggunakan ZnCl2 dengan variasi 
konsentrasi 2,5; 7,5; 10; 15; 20; 30% untuk 
mendapatkan karbon aktif yang dapat 
dimanfaat nantinya  sebagai adsorben 
untuk mereduksi ion - ion logam tertentu.  
 

2. METODOLOGI  
 

2.1.   Pembuatan Karbon Aktif  
 

 Tempurung kemiri sebagai bahan 
baku yang digunakan diperoleh dari 
pengumpul sekitar daerah Deli Serdang 
dengan memiliki kadar air minimal 6 %. 
yang digunakan sebagai sampel. 
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 Ukuran tempurung kemiri dengan 
kehalusan 0.85-2.00mm. Diimpregnasi 
dengan menggunakan ZnCl2 pada 
konsentrasi 2,5;7,5;10;15;20;30%. Proses 
impregnasi dilakukan diatas penangas air, 
suhu 70 oC sehingga airnya semuanya 
menguap, selanjutnya dikeringkan dalam 
oven selama 24 jam pada suhu 105 oC, 
sehingga diperoleh bobot tetap. 
Dilanjutkan dengan proses pirolisa 
menggunakan alat Reaktor Tubular 
Vertikal pada suhu 400, 450, 500, 550 oC 
dengan kenaikan temperatur 10 oC/menit 
dengan waktu 90, 120, 180 menit, alirkan 
gas nitrogen (N2) dengan laju alir                    
5 ml/menit. 
 Karbon aktif yang diperoleh dibilas 
dengan 500ml larutan HCl (0,5M), 
selanjutnya dengan aquades panas 
sehingga diperoleh pH 7. Sampel yang 
diperoleh dikeringkan dalam oven pada 
suhu 105 oC selama 24 jam (Rahman, dkk., 
2005, Fan dkk., 2005, Ahmedna, dkk., 
2000). Karbon Aktif yang diperoleh 
struktur karbonnya dengan FTIR, 
bentuk/struktur   pori dengan alat SEM dan 
penentuan luas permukaan pori dianalisa 
dengan metode BET. 
 

2.2 Thermal Gravimetri Analysis 
 

 Tempurung kemiri mentah dianalisa  
dengan menggunakan alat Thermal 
Gravimetri Analysis (TGA). Sampel 
dimasukkan pada wadah ±24µg, didalam 
alat TGA, kemudian dipanaskan selama 10 
menit, 105oC. Analisa dilanjutkan dengan 
kenaikan suhu 10oC/menit, hingga tercapai 
suhu 550oC. Data yang diperoleh dianalisa 
untuk mendapatkan kondisi operasi pirolisa 
dengan menggunakan alat Reaktor Tubular 
Vertikal yang meliputi suhu, kenaikan 
temperatur, waktu dan laju, alirkan gas 
nitrogen (N2) yang akan digunakan saat 
pirolisa. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Yield Karbon  
 

 Hasil karbon aktif tempurung kemiri 
yang diimpregnasi dengan  ZnCl2 

menggunakan berbagai variasi konsentrasi  
dan suhu prirolisa diperoleh nilai yield 
karbon tempurung kemiri yang sangat 
rendah dimana nilai yang optimum 
dihasilkan dari proses impregnasi  dengan 
menggunakan 10% ZnCl2 diperoleh nilai  
sebesar 41,99% pada kondisi suhu pirolisa 
450 oC waktu 120 menit. Data analisa yield 
karbon tempurung kemiri yang dihasilkan 
pada beberapa kondisi suhu dan berbagai 
variasi konsentrasi ZnCl2 dapat dilihat 
hasilnya pada Gambar 1.  Hasil ini 
menyerupai dari hasil penelitian dari 
George T. Austin, (1984) dengan 
menggunakan proses pirolisa pada suhu 
yang rendah. 
 

 
Gambar 1. Yield Karbon dengan Variasi 

ZnCl2 
 
3.2 Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Tempurung Kemiri Mentah dan 
Karbon Aktif         

  
 Tempurung kemiri yang dimpregnasi 
dianalisa dengan alat Fourier Transform 
Inrared (FTIR). Hasil  analisa FTIR yang 
diberikan berupa spektrum yang 
menunjukkan bahwa struktur-struktur  
karbon berupa getaran regangan v-(O-H) 
dengan tipe getaran Hydrogen-bonded O-H 
kuat pada kumpulan hidroksil diantaranya 
alkohol, fenol atau karboksilik diperoleh 
dari gelombang 3200-3600cm-1 dengan 
intensitas berubah-ubah terkadang melebar 
yang menunjukkan kandungan v-OH yang 
tinggi. 
 Getaran regangan C-Hn (alkil) pada 
panjang gelombang atau daerah frekuensi 
3010-3095cm-1 dengan intensitas sedang 
dalam bentuk alkena, C-Hn (cincin 
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aromatik) pada daerah frekuensi 690-
900cm-1 dengan intensitas kuat yang 
merupakan indikasi tingginya kandungan 
cincin aromatiknya banyak.  Getaran C-O 
didapat pada frequensi 1694cm-1 dengan 
inensitas kuat, regangan gelang benzen 
C=C dan cincin aromatik yang 
intensitasnya berubah–ubah.   
 

 
Gambar 2.  Hasil FTIR Karbon Aktif dengan 

Impregnasi 
 
 Proses imprenasi memberikan 
informasi bahwa tempurung kemiri 
memiliki peak yang lebar yang 
menggambarkan kandungan v-OH yang 
tinggi. Getaran regangan C-H (alkil 
aromatik) pada 2860-2960cm-1. Getaran 
regangan C-O didapat pada gelombang 
1733cm-1, regangan gelang benzene C-C 
pada 1636cm-1, getaran regangan C=C 
gelang aromatik dalam lignin pada 
1516cm-1, regangan tidak semetris C-O 
aromatik eter, ester, fenol pada 1284-
1240cm-1, regangan C-O pada 1035cm-1, 
regangan C-H aromatik pada 700-900cm-1 
dan regangan C-C pada 700-400cm-1. 

Semua gugus fungsi tersebut sama 
dengan gugus fungsi yang ada pada 
selulosa dan lignin kecuali gugus C-C 
(gelang yang meregang benzene) pada 
1836cm-1 yang hanya dimiliki selulosa 
(Bilbao dkk.,1996) dan getaran regangan 
C=C gelang aromatik dalam lignin pada 
1516cm-1 (Suarez-Garcia 2002) seperti 
yang terlihat pada Gambar 2. 

 

3.3 Daya Serap Iodium 
 

 Daya serap iodium karbon aktif 
tempurung kemiri yang dihasilkan dari 

proses pirolisa dengan menggunakan 
impregnasi diperoleh sebesar 761,46 mg/gr 
dan memenuhi syarat mutu SNI 06-3730-
1995  pada konsentrasi 10% ZnCl2 dan 
nilai ini jauh lebih besar dibandingkan 
dengan karbon aktif yang dihasilkan tanpa 
menggunakan impregnasi yaitu sebesar 
573,03 mg/gr.  

Kedua hasil tersebut diatas 
mengunakan kondisi proses suhu dan 
waktu pirolisa yang sama. Diduga bahwa 
semakin besar yield karbon yang diperoleh 
tidak selalu berbading linear hasilnya 
dengan hasil analisa daya serap iodium. 

Variasi konsentrasi ZnCl2 yang 
digunakan untuk tahap impregnasi 
tempurung kemiri dapat diperoleh seperti 
yang terlihat pada Gambar 3 dimana hasil 
daya serap iodium yang diperoleh terjadi 
kejenuhan ZnCl2 yang digunakan pada 
proses impregnasi  yang ditunjukkan  hasil 
analisa daya serap iodium yang diperoleh 
sangat rendah dengan menggunakan suhu 
pirolisa 4500C diduga tidak terbukanya 
pori-pori karbon aktif tepurung kemiri.  

Sedangkan dan pada suhu pirolisa 
500, 550 oC pori - pori yang terbentuk 
mengalami rusak sehingga hasil analisa 
daya serap iodium juga dibawah mutu SNI 
dan memenuhi syarat mutu SNI 06-3730-
1995 walaupun konsentrasi ZnCl2 yang 
digunakan dipekatkan. Penurunan daya 
serap iodium dimulai dari konsentrasi 15% 
dan 30% ZnCl2. 
 

 

Gambar 3. Daya Serap terhadap Iodium 
dengan Variasi ZnCl2 

 

3.4 Thermal Gravimetri Analysis 
 

 Tempurung kemiri yang 
diimpregnasi dengan ZnCl2 10% dianalisa 
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dengan mengunakan alat thermal 
gravimetri analisys hasilnya ditunjukkan 
pada  Gambar 4. Dari Gambar 4 tersebut 
dapat dilihat terjadinya penguraian 
kehilangan massa terhadap temperatur 
mulai terlihat konstan bila telah mencapai 
suhu 4500C, dan pola perubahannya sedikit 
berbeda dengan perlakuan dengan 
impregnasi dengan variasi larutan ZnCl2 
2,5; ZnCl2 7,5%, dimana terjadi suhu 
operasi yang digunakan semakin rendah 
dari 340 oC pada ZnCl2 2,5%, pada suhu 
350 oC ZnCl2 7,5% dan pada ZnCl2 10%, 
hanya membutuhkan suhu 300 oC sehingga 
mempengaruhi proses pengkarbonan dan 
pengaromatikan karbon yang disebabkan 
berkurangnya tar yang dihasilkan. 
 

 
Gambar 4.  Hasil TGA Tempurung kemiri 

dengan Impregnasi 10% ZnCl2. 
 
 Variasi ZnCl2 untuk impregnasi 
dapat mempengaruhi proses pirolisa 
tempurung kemiri dimana proses 
kehilangan massa terjadi pada temperatur 
yang lebih rendah dibandingkan dengan 
tanpa impregnasi. Impregnasi ZnCl2 

tempurung kemiri dibawah 10% ZnCl2 
membutuhkan suhu pirolisa yang lebih 
tinggi. Dimana pada daerah suhu 200-         
380 oC terjadi penguraian bahan yang 
mudah menguap yang disebabkan 
impregnasi ZnCl2. Pelepasan gas hidrogen 
dari sampel berperan saat kehilangan 
massa dari senyawa lignin pada suhu 
kurang dari 2000C (Ahmadpour & Do 
1996). 

3.5 Scanning Electron Microscope 
(SEM) 

 
 Karbon aktif tempurung kemiri yang 
di impregnasi ZnCl2 10% dengan kondisi 
temperatur pirolisa 4500C, menunjukkan 
struktur permukaan pori berbentuk 
mikropori yang teratur. Bentuk pori yang 
dihasilkan porinya jauh lebih baik 
dibandingkan dengan hasil kajian dengan 
menggunakan almond shell menurut 
Erhan,dkk. 2004. seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 5. 
 

 

Gambar 5.  Hasil Analisa SEM 

 
 Tahap proses pencucian karbon aktif 
dengan menggunakan air suling masih 
kurang sempurna yang ditandai dengan 
masih adanya bentuk serbuk –serbuk putih 
terlihat pada hasil analisa SEM. Pengaruh 
proses pirolisa terjadinya pembentukan 
pori-pori pada permukaan karbon yang 
diduga terjadi penguapan sebagian dari 
senyawa hasil penguraian molekul-molekul 
besar seperti lignin, selulosa dan 
hemiselulosa. Perubahan bentuk pori yang 
terjadi pada karbon aktif tempurung kemiri 
dipengaruhi oleh kenaikan suhu pirolis, 
sehingga pembentukan pori karbon aktif 
tanpa dan dengan impregnasi sangat 
mempengaruhi terbentuknya pori sesuai 
yang diharapkan. Terbentuknya pori-pori 
diperkirakan berasal dari adanya zat-zat 
yang mudah menguap terdegradasi pada 
proses pirolisis dari bahan baku 
menggunakan suhu tinggi sesuai 
pernyataan Pulido-Novicio dkk., (1998). 
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3.6 Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
 
 Karbon aktif tempurung kemiri yang 
di impregnasi dengan ZnCl2 10% yang 
memiliki daya serap iodium tertinggi 
sebesar 761,46 mg/gr pada kondisi 
temperatur 4500C waktu pirolisa 120 menit 
dengan waktu tunggu 90 menit dilakukan  
uji Brunauer-Emmett-Teller (BET) untuk 
menyelidiki luas permukaan pori dan 
diameter pori dari karbon aktif yang 
dihasilkan. Dari hasil pengkajian diperoleh 
nilai slopes 6,058, dengan intersep -0,1518, 
koefisien korelasi, R2 = 00,997836, C: 
konstanta -38,915 dan didapatkan luas 
permukaan 589,64 m2/g. sesuai dengan 
pendapat Ahmadpour dan Do,(1996), 
bahwa suhu pirolisa diatas 700 oC akan 
berdampak terhadap pengurangan luas 
permukaan dan jumlah pori akan semakin 
sedikit dikarenakan struktur karbon yang 
telah terbentuk akan menjadi rusak akibat 
suhu yang tinggi. 
 

 
Gambar 6. Hasil Analisa BET Karbon Aktif 

 
4. KESIMPULAN  
 

Impregnasi ZnCl2 mempengaruhi 
hasil karbon aktif tempurung kemiri dan 
diperoleh kondisi terbaik menggunakan 
10% ZnCl2,  suhu pirolisa 450 oC, pada 
waktu 120 menit diperoleh yield karbon 
sebesar 41,9905%, daya serap terhadap 
iodium 761,46mg/gr. 
 Karbon aktif tempurung kemiri yang 
diperoleh dari hasil perlakuan dengan 

menggunakan proses impregnasi ZnCl2 
10% diperoleh luas permukaan pori – pori 
sebesar 589,67m2/g  dengan metode 
analisis BET, dimana bentuk dari struktur 
gugus fungsi karbon aktif yang lebih 
dominan terlihat CH alifatik, CH aromatik, 
Ikatan OH, ikatan C=H, Ikatan C-N dan 
ikatan C=O berdasarkan analisis dari FTIR. 
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ABSTRAK.  Dilakukan penelitian karakterisasi kopi bubuk dari berbagai kategori mutu 
bahan baku kopi robusta (Coffea robusta). Tujuan penelitian untuk memperoleh data dan 
informasi karakteristik kopi bubuk berbahan baku kopi robusta dengan berbagai kategori 
mutu.  Faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap mutu produk kopi bubuk 
selain penyangraian (roasting) adalah mutu bahan baku (kopi beras). Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Parameter yang diamati 
adalah kadar air, kadar abu, kealkalian abu dan kadar sari. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kadar air kopi bubuk berkisar antara 3,4-4,3% (b/b), kadar abu antara 2,9-7,7% 
(b/b), kealkalian abu antara 40-64 ml NaOH/100 g, dan kadar sari antara 24-54% (b/b). 
Berdasarkan standar mutu kopi bubuk (SNI 01-3542-2004), kopi beras kategori T1 dan T2 
telah memenuhi standar untuk semua parameter. Kopi bubuk dari kopi beras kategori T3 
mempunyai kadar abu yang terlalu tinggi yaitu antara 5,9-7,7% (b/b), pada SNI tersebut 
dipersyaratkan kadar abu maksimum 5% (b/b). 
 

Kata kunci : karakterisasi, kopi beras, kopi bubuk, dan mutu 
 
ABSTRACT.  The study of the characterization of robusta coffee powder (Coffea robusta) 
from various quality of green bean coffee had been carried out. The study aimed to get 
data and information of charracteristics of robusta coffee powder from various quality of 
raw material. The study applied completely randomized design with quality category of 
green bean as treatment (T1, T2 and T3). Parameters observed were moisture, ash content, 
ash alkalinity and coffee extract. The result showed that the water contents were 3.4-4.3% 
(w/w), ash content of 2.9-7.7% (w/w), ash alkalinity of 40-64 mlNaOH/100 g and coffee 
extract of 24-54% (w/w). Compare with quality requirements of SNI 01-3542-2004, the 
coffee powder from green bean category of T1 and T2 fulfill the quality standard for all 
parameters tested. Whereas the coffee powder of T3 green bean quality category had too 
high ash content, those were 5.9-7.7% (b/b), at SNI standard requires the maximum ash 
content of 5%. 
 

Keywords : characterization, coffee powder, green bean, and quality 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Tanaman kopi termasuk dalam famili 

Rubiaceae dan terdiri atas banyak jenis 
antara Coffea arabica, Coffea robusta dan 

Coffea liberica (Ridwansyah, 2003). Kopi 
telah merupakan salah satu bahan minuman 
rakyat yang sangat diminati di seluruh 
dunia, sehingga menjadikan kopi sebagai 
salah satu komoditi penting yang sangat 
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potensial untuk dikembangkan (Prasetyo et 
al, 2005). Peran komoditas kopi bagi 
perekonomian Indonesia cukup penting, 
baik sebagai sumber pendapatan bagi 
petani kopi, sumber devisa, penghasil 
bahan baku industri, maupun penyedia 
lapangan kerja melalui kegiatan 
pengolahan, pemasaran, dan perdagangan 
(Chandra et al, 2013). 

Kopi merupakan bahan minuman 
yang tidak saja terkenal di Indonesia tapi 
juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan 
karena kopi baik yang berbentuk bubuk 
maupun seduhannya memiliki aroma yang 
khas yang tidak dimiliki oleh bahan 
minuman lainnya.  Menurut Syah et al 
(2013) pembuatan kopi bubuk banyak 
dilakukan oleh masyarakat baik di industri 
kecil maupun besar yang dilakukan secara 
manual maupun mekanis. 

Kopi sebagai salah satu minuman 
terfavorit dunia, mempunyai efek 
menyegarkan dengan adanya sedikit 
kandungan kafein, di samping                           
itu kenikmatan rasa dan aroma                       
kopi disebabkan oleh senyawa volatil 
seperti 4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanone. 
Sebagaimana kebiasaan di negara-negara 
lain, konsumen kopi Indonesia umumnya 
juga mengkonsumsi kopi sebagai minuman 
penyegar. Konsumsi kopi di Indonesia 
selama delapan tahun meningkat dengan 
laju 4,73% per tahun (Wahyudian et al, 
2004). 

Mutu kopi beras (coffee/green bean) 
sebagai bahan baku dalam pengolahan kopi 
bubuk sangat menentukan mutu produk 
bubuk kopi yang dapat dicapai, selain 
tahap-tahap pada proses pengolahannya. 
Berdasarkan SNI 01-2907-1999, kopi beras 
dibedakan mutunya dari jumlah nilai cacat, 
dan untuk kelas yang lebih rendah juga 
ditentukan oleh kadar biji hitam. Dari 
aspek kebersihan, biji kopi harus bebas dari 
jamur dan kotoran yang mengganggu 
kesehatan konsumen. Flavor kopi yang 
dihasilkan selama proses roasting 
tergantung dari jenis kopi beras yang 
dipergunakan. Kontaminasi jamur juga 
akan menyebabkan rasa tengik atau apek. 

Sedang dari aspek efisiensi produksi, biji 
kopi dengan ukuran yang seragam akan 
mudah diolah dan menghasilkan mutu 
produk yang seragam pula. Kadar kulit, 
kadar kotoran dan kadar air akan 
berpengaruh pada rendemen hasil. Kadar 
air yang tinggi pada kopi beras juga 
menyebabkan waktu sangrai yang lebih 
lama yang berarti kebutuhan bahan bakar 
lebih banyak. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengkarakterisasi kopi bubuk robusta dari 
berbagai kategori mutu. Data dan informasi 
yang diperoleh dapat digunakan sebagai 
dasar dalam pemasaran kopi bubuk 
ataupun pengolahan produk hilir kopi 
lainnya. 
 
2. METODOLOGI 
 
2.1  Bahan dan Alat 
 

Bahan  yang digunakan berupa biji 
kopi yang bersih, yang diambil dari 
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Bahan 
lain berupa bahan bakar untuk pemanasan 
dan menggerakkan drum penyangrai. 
Peralatan yang digunakan berupa 
timbangan, drum penyangrai, ayakan 
(mesh) dan alat penolong lainnya. 
 
2.2  Metode Penelitian  
 
2.2.1 Perlakuan 
 
T1 :  kopi beras kategori mutu I, campuran 

mutu 1, 2 dan 3 (nilai cacat < 44) 
T2 :  kopi beras kategori mutu II, campuran 

mutu 4a dan 4b (nilai cacat 44-80) 
T3 :  kopi beras kategori mutu III, 

campuran mutu 5 dan 6 (nilai cacat  
80-225) 

 
2.2.2  Rancangan Percobaan 
 

Rancangan percobaan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak lengkap, dengan tiga 
ulangan. Pengujian dilakukan terhadap 
parameter kadar air, kadar abu, kealkalian 
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abu dan kadar sari. Model matematis yang 
digunakan adalah: 
 
        Yir = μ + Тi + Єir  ……………….(1) 
 
Keterangan: 
Yir  = hasil pengamatan pada perlakuan taraf ke i 

ulangan ke r 
μ = nilai tengan umum 
Тi   =  pengaruh perlakuan T pada taraf ke i 
Єir  =  pengaruh acak (galat). 
i     =  1, 2, 3 
r      =  1, 2, 3 

 
2.2.3 Prosedur Percobaan 
 
 Prosedur pengolahan kopi bubuk 
yang dilakukan dalam penelitian ini 
disajikan dalam diagram pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1.  Diagram alir proses pengolahan 

kopi bubuk 
 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
 Karakteristik kopi bubuk dalam 
penelitian ini difokuskan pada parameter 
kunci, yang meliputi kadar air, kadar abu, 
kealkalian abu dan kadar sari atau sari 
kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kadar air, kealkalian abu dan kadar sari 
memenuhi standar kopi bubuk (SNI 01-
3542-2004), sedangkan kadar abu untuk 
perlakuan T3 tidak memenuhi syarat. 
 
3.1 Kadar Air 
 

Air merupakan bagian yang tidak 
dapat dihindarkan dari suatu produk 
pangan atau minuman, termasuk produk 
kopi bubuk. Kadar air yang terukur pada 
prosedur pengujian merupakan banyaknya 
air yang terkandung dalam contoh bubuk 
kopi yang dinyatakan dalam persen. 
Menurut Oktadina et al (2013) bahwa 
kandungan yang terdapat didalam kopi 
salah satunya kadar air merupakan 
kandungan terbesar pula setelah kafein. 
Menurunnya kadar air kopi beras setelah 
menjadi kopi bubuk disebabkan adanya 
proses penyangraian dalam pembuatan 
kopi bubuk. Hal tersebut sesuai dengan 
yang dinyatakan oleh Yusdiali (2008) 
bahwa kadar air biji kopi setelah 
penyangraian cenderung menurun dengan 
meningkatnya suhu dan lama 
penyangraian.   

Kadar air kopi bubuk yang diperoleh 
dari penelitian ini berkisar antara 3,4-4,3% 
(b/b). Histogram kadar air kopi bubuk 
tersebut sebagaimana tertera pada Gambar 
2. Pada grafik terlihat bahwa kadar air kopi 
bubuk yang dihasilkan dari kopi beras 
kategori satu (T1) lebih tinggi dari lainnya. 
Standar Nasional Indonesia kopi bubuk 
(SNI. 01-3542-2004) menetapkan 
persyaratan bahwa kadar air baik untuk 
mutu I maupun mutu II maksiumum 7% 
(b/b). Dengan demikian kadar air kopi 
bubuk yang dihasilkan dari penelitian ini 
memenuhi standar tersebut.  
 Kadar air kopi bubuk banyak 
ditentukan oleh kesempurnaan proses 

MULAI 

Kopi Beras 
(T1, T2, T3) 

Sortasi 

Penyangraian 

Pendinginan 

Penggilingan 

Pengemasan 

Pengemasan 
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penyangraian. Selama proses 
penyangraian, ada tiga tahapan reaksi fisik 
dan kimiawi berjalan secara berurutan, 
penguapan air dari dalam biji, penguapan 
senyawa volatil (senyawa yang mudah 
menguap) antara lain aldehid, furfural, 
keton, alkohol dan ester serta proses 
pirolisis atau pencoklatan biji (Anonim, 
2007). 
 

 
Gambar 2. Grafik kadar air kopi bubuk dari 

berbagai kategori kopi biji, 
dengan SNI sebagai pembanding 

 
3.2 Kadar Abu 
 

Kadar abu yang terukur dari prosedur 
pengujian merupakan campuran dari 
komponen anorganik atau mineral yang 
terdapat pada kopi bubuk. Kadar abu 
bubuk kopi yang dihasilkan dari penelitian 
antara 2,9-7,7% (b/b). Grafik kadar abu 
kopi bubuk dapat dilihat pada Gambar 3. 
Kadar abu merupakan jumlah mineral-
mineral yang terdapat pada bahan, dimana 
Clarke dan Macrae (1985) menyatakan 
bahwa mineral-mineral yang terdapat pada 
kopi adalah potasium, kalium, kalsium, 
magnesium, dan mineral non-logam yaitu 
fosfor dan sulfur.  
 Peningkatan kadar abu dapat 
disebabkan peningkatan kadar kotoran 
(fraksi non kopi), kotoran yang mempunyai 
kontribusi terhadap kadar abu adalah yang 
berupa bahan non organik seperti debu 
pasir dan krikil. Alat yang tidak bersih 
terutama alat penyangrai dapat pula 
meningkatkan kadar abu kopi bubuk. 
Standar Nasional Indonesia kopi bubuk 
(SNI 01-3542-2004) memuat persyaratan 

bahwa kadar abu baik untuk mutu I 
maupun mutu II maksimum 5% (b/b). 
Dengan demikian terdapat kopi bubuk 
yang dihasilkan dari penelitian ini yang 
tidak memenuhi standar tersebut, yaitu 
untuk kelompok mutu T3. Berdasarkan SNI 
01-2907-1999, kopi beras dibedakan 
mutunya dari jumlah nilai cacat, dan untuk 
kelas yang lebih rendah juga ditentukan 
oleh kadar biji hitam, dan kemungkinan 
besar terdapat fraksi non kopi yang terikut. 
 

 
Gambar 3. Grafik kadar abu kopi bubuk dari 

berbagai kategori kopi biji, 
dengan SNI sebagai pembanding. 

 
3.3 Kealkalian Abu 
 
 Kalkalian abu atau kebasaan abu 
tergantung dari kandungan abu tersebut. 
Abu sebagai zat anorganik dari sisa hasil 
pembakaran suatu bahan organik, 
mempunyai. kandungan dan komposisi 
yang bermacam-macam tergantung bahan 
dan cara pengabuannya. Kealkalian abu 
ada hubungannya dengan mineral suatu 
bahan. Mineral yang terdapat dalam suatu 
bahan dapat merupakan dua macam garam, 
yaitu garam organk dan garam anorganik. 
 Kealkalian abu yang diperoleh dari 
hasil penelitian bubuk kopi berkisar antara 
40-64 ml NaOH/100 g. Grafik kealkalian 
abu kopi bubuk dapat dilihat pada Gambar 
4. Standar Nasional Indonesia kopi bubuk 
(SNI 01-3542-2004) memuat persyaratan 
bahwa kealkalian abu untuk mutu I antara 
57-64 ml NaOH/100 g, dan minimum 35 
untuk mutu II. Dengan demikian kealkalian 
abu kopi bubuk yang dihasilkan dari 
penelitian ini memenuhi standar tersebut. 
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Gambar 4.   Grafik kealkalian abu kopi bubuk 

berbagai kategori kopi bubuk, 
dengan SNI sebagai pembanding. 

 
3.4 Kadar Sari 
 
 Kadar sari adalah jumlah kandungan 
senyawa dalam contoh kopi bubuk yang 
dapat tersari dalam pelarut tertentu dalam 
hal ini air. Pastiniasih (2012) menyatakan 
bahwa kadar sari menunjukkan jumlah zat 
yang terlarut dalam air selama penyeduhan. 
Kadar sari kopi bubuk yang dihasilkan dari 
penelitian ini berkisar antara 24-54% (b/b). 
Standar Nasional Indonesia kopi bubuk 
(SNI 01-3542-2004) memuat persyaratan 
bahwa kadar sari (sari kopi) untuk mutu I 
antara 20-36% (b/b) dan untuk mutu II 
maksiumum 60% (b/b). Dengan demikian 
kadar sari kopi bubuk yang dihasilkan dari 
penelitian ini memenuhi standar tersebut. 
 

 
Gambar 5. Grafik kadar sari kopi bubuk 

berbagai kategori kopi biji, 
dengan SNI sebagai pembanding. 

 
 Grafik kadar sari kopi bubuk yang 
diperoleh sebagaimana tertera pada 
Gambar 5. Kopi bubuk yang berasal dari 
bahan baku T1 dan T2 adalah yang terbaik 
(mutu I) karena kadar sari yang 
dikandungnya antara 20-36%, sedangkan 

yang berasal dari bahan baku T3 termasuk 
dalam mutu II atau mengandung kadar sari 
antara 37-60%. 
 Kadar sari kopi bubuk sangat 
mempengaruhi rasa dan aroma 
seduhannya. Senyawa-senyawa yang 
terekstrak pada pengujian kadar sari dapat 
berupa kafein, kafeol, diasetil keton 
vanilon, p-vinil guaiakol, n-heptakon, p-
vinil katekol, silvestrans dan eugenol. 
Clarke dan Macrae (1987) menyatakan 
bahwa kopi robusta yang telah disangrai 
mengandung senyawa-senyawa mineral, 
kafein, trigonellin, lemak, klorogenik, 
asam alifatis, oligosakarida, protein dan 
humic acids. Gula pada biji kopi terdiri 
dari galaktosa, manosa dan pentosa yang 
kadarnya 5% pada biji kopi kering dan 3% 
pada biji kopi yang telah disangrai. 
 
4. KESIMPULAN 

 
 Kategori mutu bahan baku (kopi 
beras) merupakan faktor yang sangat 
penting dan berpengaruh terhadap mutu 
produk kopi bubuk. Berdasarkan 
persyaratan mutu (SNI 01-3542-2004), 
hasil karakterisasi kopi bubuk yang berasal 
dari kopi beras kategori T1 dan T2 
memenuhi standar untuk semua parameter 
yang diuji. Kopi bubuk dari kopi beras 
kategori T3 mempunyai kadar abu yang 
terlalu tinggi, sehingga tidak sepenuhnya 
sesuai dengan standar kopi bubuk. 
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