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ABSTRACT

Anthraquinone is an effective catalyst for pulping especially to increase the rate of delignification. 
The research which aimed to determine the effect of anthraquinone addition was carried out through 
kraft process pulping in rubber wood. The conditions were : activate alkali concentrations at 16 and 18 
%, anthraquinone addition in three levels concentrations (0; 0.05 and 0.10 %). Further, chips to white 
liquor ratio was 1 : 4; sulfidity 25 %; maximum temperatures at 170 0C; time to maximum temperature 
was 2 h; time on maximum temperatures was 2 h. The research used completely randomized design. The 
research findings showed that average for total yield, screened yield, and rejects varied from 51.16-64.84 
%, 44.13-53.59%, and 0.50-18.5%, respectively. Kappa number and alkali consumption of black liquor 
were ranged 23.1-30.6 ml and 8.38-14.73 %, respectively. Total and suspended solid of black liquor 1600-
8500 mg/l and 160-600 mg/l, respectively. By analysis of variance, no significant interaction was found 
between activate alkali and anthraquinone concentrations. Anthraquinone addition affected significantly 
to kappa number and total solid levels which is the increasing of anthraquinone concentration caused 
the decreasing in kappa number as well as the increasing in total solid of black liquor. Activate alkali 
concentration affected significantly to the levels of pulp yields and kappa number. 
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Pendahuluan

 Bidang penggunaan aditif yang paling mengagumkan dan secara luas diteliti adalah 
pembuatan pulp alkalis dengan antrakinon (AQ) atau turunannya (Fengel & Wegener 1995). 
Sulfida dalam lindi pemasak kraft dapat diganti paling tidak sebagian dengan antrakuinon 
(AQ) atau senyawa-senyawa semacam yang memiliki kemampuan nyata untuk mempercepat 
delignifikasi sedangkan pada waktu yang sama terjadi penstabilan polisakarida-polisakarida 
terhadap degradasi alkali (Gellerstedt 2009). Keefektifan antrakinon telah banyak dimanfaatkan 
dalam proses pulping dengan proses kraft atau soda, baik kayu maupun non-kayu (Feng 
et al. 2002; Garcia et al. 2012; Gonzales et. al 2013; Jimenez et al. 2009). Ekstrak kayu yang 
mengandung kinon dan derivatnya seperti kayu jati juga efektif dalam meningkatkan proses 
delignifikasi (Dimmel et al. 2000; Nawawi et al. 2011). 

 Di samping pengaruh terhadap pulp yang dihasilkan, antrakuinon akan mempengaruhi 
komposisi lindi hitam yang nantinya akan diproses lebih lanjut untuk pemulihan menjadi lindi 
putih.  Salah satu tahap pemulihan dari lindi hitam adalah pembakaran yang bahan bakarnya 
adalah padatan-padatan yang terdapat pada larutan lindi hitam (Sjostrom 1993). Selanjutnya 
disebutkan bahwa  usaha-usaha penghematan energi yang ekstensif selama dua dasawarsa 
terakhir secara praktis semua uap dan daya listrik yang dibutuhkan untuk memproduksi pulp 
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kimia sulfit  dan kraft dapat diperoleh dari padatan-padatan organik yang terlarut dalam lindi-
lindi bekas pembuatan pulp. Padatan-padatan organik yang terlarut merupakan bahan bakar 
yang cukup berharga dan pembakaran merupakan bagian integral dari proses pemulihan 
bahan-bahan anorganik (Theliander 2009). 

Dari gambaran di atas, perlu diketahui keefektifan dari antrakuinon berdasarkan 
pengaruhnya pada sifat kimia pulp serta  lindi hitam yang dihasilkan pada suatu proses 
pemasakan sehingga akan dihasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menjadi penting karena 
masih sedikitnya data yang ada mengenai pengaruh keefektifan antrakuinon terhadap kayu-
kayu di Indonesia terutama yang berserat pendek dan bergetah seperti kayu karet. Penelitian 
Arifin (2000) menunjukkan bahwa kayu karet berpotensi menjadi sebagai bahan baku pulp 
dan kertas. Selain itu, spesies karet mempunyai prospek dikembangkan karena potensi volume 
yang besar saat sesudah melewati masa produksi getahnya di tanaman perkebunan. Potensi 
tersebut dapat dikembangkan sebagai bahan baku pengganti seiring penurunan pasokan kayu 
bulat sehingga bisa menambah informasi teknis dari jenis-jenis dalam negeri. 

Bahan dan Metode

Bahan penelitian

 Pohon karet yang pertumbuhannya bagus dan bebas cacat umur 25 tahun ditebang 
sebanyak tiga batang pada ketinggian setinggi dada dengan panjang satu meter di perkebunan 
daerah Sragen. Potongan kayu  dijadikan chip yang berukuran 3 x 3 cm x 2 mm. Bahan kimia 
pemasak pulp sulfat adalah sodium hidroksida (NaOH) dan sodium sulfida (Na2S) teknis dan 
bahan aditif antrakuinon komersial (MERCK).

Proses pulping

Setelah dikeringanginkan, pemasakan chip dilakukan dengan proses sulfat sebanyak 400 
g chip berat kering tanur dengan sulfiditas 25 %; waktu menuju suhu maksimum 1,5 jam; waktu 
pada suhu maksimum 2 jam; suhu maksimum 170 0C; tekanan 8- 10 atm sedangkan variabel 
bebasnya adalah konsentrasi antrakuinon 0 %; 0,05 % dan 0,1 % dan konsentrasi alkali aktif 16 
% dan 18 % dari berat kering chip.  

Penentuan rendemen 

Rendemen pulp adalah perbandingan berat pulp kering tanur yang diperoleh dari hasil 
pemasakan terhadap berat chip kering tanur, dinyatakan dalam persen.  Penentuan berat pulp  
halus  kering  tanur  hasil  penyaringan dilakukan dengan cara mengukur berat dan kadar air 
pulp dengan mengambil sampel pulp seberat  10  g berat basah sebanyak dua kali ulangan 
dan dikeringan dalam oven pada suhu 103 ± 2 °C sampai mencapai berat konstan. Rendemen 
total dihitung dari semua pulp yang dihasilkan. Setelah pulp disaring dengan saringan 60 mesh, 
ditentukan rendemen tersaring dan reject/sisa. 
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Penentuan sifat kimia 

Pengujian bilangan kappa dilakukan dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) no. 14-0494-89. Konsumsi alkali dilakukan dengan menggunakan standar TAPPI T 625 
m-48.

Penentuan  padatan total dan tersuspensi

Pengujian padatan total dan padatan tersuspensi menggunakan Standar Industri Indonesia 
(SII) no. 1882-86.

Analisis hasil

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (Completely Random Design) 
dengan  faktor konsentrasi penambahan antrakinon dalam pemasakan pulp yang terdiri dari 
3 macam perlakuan yaitu 0 %, 0,01 %,  dan 0,01 % dan faktor konsentrasi alkali aktif 16 % 
dan 18 %. Ulangan  dilakukan 3 kali  sehingga jumlah sampel keseluruhan ada 3 x 2 x 3. Data 
dianalisis dengan analisis varians dwi-arah dengan model linier umum. Apabila hasil analisis 
variansi berbeda nyata maka digunakan uji lanjut dengan uji beda nyata jujur atau Tukey untuk 
mengetahui pada taraf-taraf mana faktor tersebut menunjukkan perbedaan. Perhitungan 
statistik menggunakan program komputer SPSS versi 10.0.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis variansi pada semua parameter sifat pulp dirangkum pada Tabel 1. Terlihat 
bahwa tidak ada interaksi nyata pada dua faktor tersebut. Faktor konsentrasi alkali aktif 
berpengaruh nyata terhadap semua rendemen, bilangan kappa. Faktor penambahan antrakinon 
berpengaruh nyata terhadap bilangan kappa dan padatan total dari lindi hitam

Tabel 1. Hasil analisis varians untuk sifat pulp kayu karet.

Sumber variasi db Jumlah kuad-
rat

Kuadrat ten-
gah

F hitung Signifikansi

(a)  Rendemen total

Alkali aktif (A) 1 85,587 85,587 10,618** 0,01>
Antrakinon (B) 2 19,005 9,503 1,179 tn 0,34
A x B 2 50,889 25,445 3,157 tn 0,07
(b) Rendemen tersaring

Alkali aktif (A) 1 107,262 107,26 41,59** 0,01>
Antrakinon (B) 2 5,875 2,938 1,139 tn 0,35
A x B 2 2,548 1,274 0,494 tn 0,64
(c) Rendemen sisa

Alkali aktif (A) 1 384,476 384,476 56,908** 0,01>
Antrakinon (B) 2 38,355 19,178 2,839 tn 0,09
A x B 2 38,485 19,243 2,848 tn 0,09
(d) Bilangan kappa
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Alkali aktif (A) 1 5,227 5,227 6,893* 0,02
Antrakinon (B) 2 55,738 27,869 36,750** 0,01>
A x B 2 4,271 2,136 2,816 tn 0,09
(e) Konsumsi alkali

Alkali aktif (A) 1 14,116 14,116 4,737 tn 0,05
Antrakinon (B) 2 1,538 0,769 0,258 tn 0,77
A x B 2 5,531 2,766 0,928 tn 0,42
(f) Padatan total

Alkali aktif (A) 1 222222,222 222222,222 0,133 tn 0,72
Antrakinon (B) 2 15050000 7526666,667 4,508* 0,03
A x B 2 5151111111 2575555,556 1,543 tn 0,25
(g) Padatan tersuspensi

Alkali aktif (A) 1 34,722 34,722 0,003 tn 0,95
Antrakinon (B) 2 74658,333 37329,167 3,721 tn 0,05
A x B 2 46686,111 23343,056 2,327 tn 0,14

Keterangan : *= beda nyata pada taraf uji 5 %, **= beda nyata pada taraf uji 1 %, tn = tidak berbeda nyata

Rendemen 

Pulp kraft-AQ dari kayu keras menunjukkan rendemen meningkat 1 % dengan derajat 
putih dan sifat-sifat keseluruhan yang sebanding (Fengel & Wegener 1995). Kisaran rendemen 
total, tersaring dan sisa masing-masing adalah 51,16-64,84 %, 44,13-53,59%, dan 0,50-18,5%. 
Rendemen pemasakan chip karet dipengaruhi nyata oleh  konsentrasi alkali aktif disajikan 
pada Gambar 1. Terlihat bahwa konsentrasi alkali aktif 18 % memberikan nilai rendemen total 
(54,98 %) dan reject (3,87 %) lebih rendah tetapi rendemen tersaring (51,11%) lebih tinggi 
dibandingkan konsentrasi 16 %.

Gambar 1. Rendemen pada pemasakan pulp kayu karet (rerata tiga ulangan). Huruf yang 
sama menandakan tidak beda nyata pada uji Tukey pada taraf uji 5 %.

Rendemen tersaring menunjukkan banyak penguraian serat dari chip sedangkan 
rendemen sisa (rejects) menunjukkan jumlah chip yang tidak terurai menjadi serat saat 
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pemasakan. Semakin tinggi nilai konsentrasi alkali aktif berarti semakin banyak bahan kimia 
yang ditambahkan sehingga menyebabkan reaksi terhadap lignin sebagai pengikat serat 
lebih intensif mengakibatkan serat yang dihasilkan lebih banyak. Menurunnya rendemen 
total menunjukkan adanya gula yang mulai terlarut dalam pemasakan bersamaan dengan 
delignifikasi. Penambahan antrakinon tidak berpengaruh nyata diduga karena faktor kayu 
karet yang mempunyai zat ektraktif atau getah yang menghalangi reaksi antrakinon sehingga 
reaksinya tidak merata pada semua bagian. Kecenderungan berbeda ditunjukkan pada proses 
soda-antrakinon untuk pulping kayu pinus dan sengon dimana kenaikan bahan aditif antrakinon 
meningkatkan selektivitas delignifikasinya (Nawawi et al. 2011). Sehingga diduga kemungkinan 
lainnya adalah pada reaksi proses sulfat, antrakinon kurang berperan dibandingkan natrium 
sulfida (Na2S). 

Bilangan kappa dan konsumsi alkali

Kisaran bilangan kappa dan konsumsi alkali adalah 23,1-30,6 dan 8,38-14,73 %. Kedua 
faktor berpengaruh nyata terhadap bilangan kappa tetapi tidak nyata pada konsumsi alkali. 
Hasil uji lanjut disajikan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Bilangan kappa dan konsumsi alkali (%) pada pemasakan pulp kayu karet
(rerata tiga ulangan). Huruf yang sama menandakan tidak beda nyata pada

uji Tukey pada taraf uji 5 %.

  Bilangan kappa menunjukkan tingkat kematangan pulp dalam suatu proses pemasakan 
yaitu semakin rendah nilainya menunjukkan kandungan lignin pulp yang semakin rendah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penambahan antrakinon sampai taraf 0,1% akan berfluktuasi 
dimana sampai taraf 0,05% akan menurunkan bilangan kappa sedangkan penambahan 
selanjutnya akan menaikkan nilai. Hal tersebut menunjukkan bahwa bilangan kappa akan 
menurun seiring meningkatnya konsentrasi alkali aktif dengan penambahan antrakinon 
sampai 0,50%. Semakin tinggi nilai konsentrasi alkali aktif akan menurunkan nilai bilangan 
kappa karena semakin keras pemasakan akan meningkatkan reaksi delignifikasi. Hal tersebut 
juga ditunjukkan semakin sedikitnya rendemen sisa dan tingginya nilai rendemen tersaring 
pada konsentrasi alkali aktif 18%. Secara teoritis antrakinon akan mempercepat reaksi oksidasi 
gugus ujung pereduksi gula dan pembelahan ikatan β-aril-eter pada lignin (Gellerstedt 2009).
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Nilai konsumsi alkali menunjukkan banyaknya alkali yang digunakan oleh chip kayu 
yang dimasak dalam mendegradasi lignin. Peningkatan konsentrasi alkali aktif sampai 18% 
diharapkan menaikkan nilai konsumsi alkali. Hal ini disebabkan daya difusi dan penetrasi ke 
dalam jaringan kayu lebih intensif sehingga kesempatan untuk bereaksi dengan lignin dan zat 
ekstraktif semakin besar sehingga alkali yang terpakai dalam proses juga  semakin meningkat. 
Hal tersebut juga ditunjukkan oleh penurunan bilangan kappa pada peningkatan konsentrasi 
alkali aktif.  Meski demikian, konsumsi alkali meningkat seiring meningkatnya konsentrasi 
alkali aktif sedangkan penambahan antrakinon meskipun berkecenderungan menaikkan nilai 
tetapi pengaruhnya tidaklah nyata.

Penambahan antrakinon tidak berpengaruh nyata karena sampai taraf 0,1% diduga 
karena tidak menghasilkan tegangan permukaan serat yang berbeda sehingga penetrasi chip 
relatif sama sehingga konsumsi alkali yang yang dipakai lignin dan senyawa lainnya relatif 
sama. Selain itu, diduga bahwa ada konsentrasi antrakinon yang terlalu kecil kurang efektif 
dalam meningkatkan selektivitas deliginifikasi. Dimmel et al. (2000) yang meneliti proses 
pulping pada 15 spesies kayu yang mengandung antrakinon dalam ekstraktifnya, mendapatkan 
hasil hanya chip kayu jati yang efektif menurunkan nilai bilangan kappa. Selanjutnya dijelaskan 
bahwa hanya jati yang mengandung kadar ekstrak kinon derivatifnya relatif besar dibanding 
kayu lainnya. Nawawi et al. (2011) juga mendemonstrasikan semakin turunnya kadar lignin 
dengan semakin bertambahnya kadar metil-antrakinon dalam ekstrak kayu jati.

Padatan total dan tersuspensi

Kisaran padatan total dan tersuspensi 1600-8500 mg/l dan 160-600 mg/l secara 
berturutan. Hanya faktor konsentrasi antrakinon yang berpengaruh nyata terhadap padaan 
total.  Hasil uji lanjut disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Padatan total dan tersuspensi (%) pada pemasakan pulp kayu karet (rerata tiga 
ulangan). Huruf yang sama menandakan tidak beda nyata pada uji Tukey pada taraf uji 5 %. 
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Padatan total dapat menunjukkan jumlah total padatan yang terkandung dalam lindi hitam 
dalam hal ini dapat terdiri dari padatan tersuspensi dan padatan larutan. Padatan ini dapat 
berupa senyawa-senyawa organik seperti lignin, selulosa, hemiselulosa dan zat ekstraktif dan 
bahan kimia yang terlarut. Padatan tersuspensi dapat berupa serat-serat pendek, bahan pengisi 
dan aditif. Senyawaan suspensi adalah senyawa-senyawa yang memiliki ukuran molekul lebih 
besar dari 10-5 cm dan dapat dipisahkan dari air melalui penyaringan. Padatan terlarut berasal 
dari bahan-bahan organik yang larut dalam pemasakan pulp (Nicholls 1973).  

Hasil uji beda nyata jujur menunjukkan bahwa penambahan antrakinon sampai 0,05% 
tidak berbeda nyata sedangkan pada taraf 0,1 % berbeda nyata. Penambahan antrakinon 
0,05%, dan 0,1% tidak menunjukkan perbedaan nyata. Nilai padatan total terendah didapatkan 
pada konsentrasi 16% tanpa penambahan antrakinon yaitu sebesar 3066,67 mg/l sedangkan 
tertinggi didapatkan pada konsentrasi alkali aktif 16 % dengan penambahan antrakinon 0,1% 
yaitu 6466,67 mg/l. Hal tersebut menunjukkan bahwa padatan total akan meningkat seiring 
meningkatnya penambahan antrakinon. Penambahan antrakinon menyebabkan tingkat 
delignifikasi yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh bilangan kappa.

Kesimpulan

Tidak ada interaksi nyata antara faktor konsentrasi alkali aktif dan antrakinon. Konsentrasi 
alkali aktif berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen tersaring dan sisa serta berpengaruh 
nyata terhadap konsumsi alkali. Penambahan antrakinon berpengaruh sangat nyata terhadap 
bilangan kappa pulp dan padatan total lindi hitam. Nilai rerata bilangan kappa terendah 
didapatkan pada penambahan antrakuinon 0,05 % yaitu 24,5 dan padatan total tertinggi 
pada penambahan antrakuinon 0,1% yaitu 6466,67 mg/l. Penambahan antrakuinon tidak 
berpengaruh nyata pada rendemen tersaring, rendemen sisa pulp, serta konsumsi alkali dan 
padatan tersuspensi lindi hitam pulp karet. Perlu dipelajari kemungkinan penurunan bilangan 
kappa dengan menambah kadar antrakuinon dalam larutan pemasak serta kemungkinan 
pengaruh adanya ekstraktif atau getah dalam kayu karet dalam pembuatan pulp karet termasuk 
sifat pulp dan kertasnya.
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