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ABSTRACT 
 

Nilotika, which grows in great numbers at Baluran National Park, Situbondo regency, is a 
kind of fast growing species and can grow fast naturally covering a large area. Due to the 
unchecked growth of its seedlings, it is disliked by the management of the park. Therefore, the 
numbers of these plants allowed to grow will be decreased and eliminated all together.  Considering 
the fastness of its growth, however, nilotika is a potential alternative to cover the shortage of pulp 
raw materials in Indonesia. Given this fact, it is necessary to investigate some possibilities of its use 
as a pulp raw material.  

The objective of this study was to investigate the pulp quality of nilotika. The pulping of 450 
g ovendry chips used sulfate process by 1 : 4 wood to cooking liquor ratio, 25 % sulfidity; maximum 
temperature at 170 

0
C, time to maximum temperature 2 hours, time at maximum temperature 1,5 

hours, 8 – 10 atm pressure and 4 levels of activated alkali concentrations (15, 16, 17, and 18 %) 
with 3 replications. Beating degree and sheet grammature were 200 – 300 CSF and 60 g/m

2
, 

respectively. The data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and honestly significant 
difference (Tukey) test.  

The research findings revealed that the average values of screened yield and kappa 
number were ranged from 40,68 – 46,02 % and 31,8 – 36,3 ml, respectively. The average values 
tear index, burst index, and tensile index of the sheet’s physical properties were ranged from 16,75 
- 17,84 mN m

2
/g; 5,06 – 5,36 KPa m

2
/g; and 49,40 – 53,64 Nm/g, respectively. The average values 

of brightness and print opacity of the sheet’s optical properties were ranged from 15,78 –17,13 % 
and 98,74 – 99,49 %, respectively. In general, activated alkali concentration of 17 % gains the best 
results. Based on the tear and burst index of the physical properties, it has higher value and meets 
the wood sulfate pulp requirement of Indonesia National Standard. The high kappa number and low 
brightness degree indicated low bleachability property of nilotika pulp.  

 
Key words : Acacia nilotica, nilotika, activated alkali, yield, kappa number, physical properties, 

optical properties  
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Untuk mengatasi kekurangan bahan baku 
pulp perlu dilakukan usaha-usaha eksplorasi 
dari jenis yang kurang dikenal (lesser known 
species).  Nilotika (Acacia nilotica), yang 
banyak tumbuh di Taman Nasional Baluran, 
Kab. Situbondo dan dijadikan sebagai tanaman 
pagar di areal Perhutani merupakan tanaman 
eksotik yang di Indonesia sendiri belum banyak 
diketahui sifat-sifatnya. Di Taman Nasional 
Baluran, spesies tersebut tumbuh sangat bagus 
ditandai dengan banyak ditemukannya 

diameter pohon yang relatif besar meskipun 
berumur relatif muda dan pertumbuhan anakan 
secara alami yang sangat cepat dan tersebar 
luas. Bagi pengelola Taman Nasional Baluran, 
tanaman ini tidak disenangi karena 
pertumbuhan anakan alami yang tidak 
terkendali telah mengakibatkan matinya 
rumput-rumput yang berada di bawahnya 
sehingga menyebabkan penyediaan makanan 
bagi satwa liar yang ada menjadi terganggu. 
Pengaruh negatif tersebut telah mendorong 
pihak Ditjen Perlindungan dan Pengawetan 
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Alam (PHPA) untuk mengurangi atau bahkan 
menghilangkannya.  

Dilihat dari pertumbuhannya, spesies ini 
berpotensi diajukan sebagai alternatif untuk 
mengatasi  kekurangan bahan baku pulp. 
Selain cepat pertumbuhannya, dalam laporan 
FAO (Anonimous, 1980b) disebutkan bahwa 
spesies ini dapat diolah menjadi pulp yang 
kekuatannya berada pada rata-rata untuk kayu 
keras dan memiliki faktor sobek yang baik. Dari 
keterangan di atas maka tujuan dari peneltian 
ini adalah untuk mengetahui kualitas pulp dari 
kayu nilotika yang tumbuh di Taman Nasional 
Baluran. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Acacia nilotica merupakan spesies 

yang termasuk dalam familia Mimosaceae 
(Schuurmans, 1993). Fagg (1992), menyatakan 
bahwa spesies ini tersebar luas di daerah 
tropika dan subtropika Afrika, dari Mesir hingga 
Afrika Selatan dan Asia Timur hingga India. 
Nilotika merupakan spesies yang cepat tumbuh 
dengan rata-rata riap diameter tahunan 2- 3 cm 
(Anonimous, 1980a). Jenis ini mempunyai 
batang yang berkulit kasar, berwarna kehitam-
hitaman dan berduri. Bagian ini akan 
mengeluarkan getah apabila dilakukan 
penyayatan. 

Karakteristik kayu nilotika antara lain 
adalah kayu teras berwarna coklat kemerahan 
dan kayu gubal putih pucat kekuningan, tekstur 
kayu kasar, serat berpadu serta lingkaran tahun 
yang umumnya tidak jelas (Rao dan Juneja, 
1971). Sifat kimia kayu nilotika menurut Guha 
et al. (1974) antara lain : kandungan 
holoselulosa 75,6 %; lignin 20,8 %; pentosan 
16,0 %, dan abu 0,8 %. Kerapatan dan 
karakteristik serat nilotika menurut FAO 
(Anonimous, 1980b), adalah seperti di tabel 1 
berikut : 

 
Tabel 1. Kerapatan dan Dimensi Serat Nilotika 
(FAO, 1980) 

 
Uraian Nilai 

 
1. Kerapatan dasar 
2. Panjang serat 
3. Lebar serat 
4. Tebal dinding sel 
5. Lebar lumen 
6. Perbandingan panjang/lebar 
serat 
7. Perbandingan Runkel 
8. Perbandingan fleksibilitas 

 
0,94 (g/cm

3
) 

1.134 µm 
20 µm 
4,5 µm 
11 µm 
67 
 

0,82 
0,55 

Sebagai bahan baku pulp, FAO (1980) 
menyatakan bahwa dimensi sel spesies ini 
berada pada nilai rata-rata kayu keras serta 
cukup fleksibel dan cocok untuk kemantapan 
ikatan antar serat. Selanjutnya disebutkan 
bahwa dibutuhkan nilai alkali yang cukup tinggi 
meskipun dalam kisaran normal kayu keras 
untuk mencapai bilangan kappa sekitar 20 
pada proses sulfat. Rendemen pulp rendah dan 
pulp mempunyai warna yang sangat gelap 
sedangkan sifat kekuatannya berada pada rata-
rata kayu keras kecuali faktor sobeknya yang 
baik. Penelitian nilotika oleh Nasroun (1979) 
menggunakan proses sulfat diperoleh 
rendemen pulp sebesar 43 % sedangkan 
penelitian oleh Guha dan Sharma (1976) 
dengan kondisi pemasakan alkali aktif 18 % 
dan sulfiditas 25 % didapatkan bilangan kappa 
sebesar 30,4 serta rendemen 46,5 %. Sifat-sifat 
pulp sulfat belum putih nilotika oleh FAO 
(Anonimous, 1980b) adalah sebagai berikut : 
 
 
Tabel 2. Sifat-sifat pulp sulfat belum putih 
nilotika (FAO, 1980) 

 

Uraian Nilai 
 
Konsumsi Alkali 
Bilangan Kappa 
Rendemen (tak tersaring) 
Rendemen Sisa 
Derajat Putih 
Beater/Refiner 
Derajat Giling 
Panjang Putus 
Faktor Retak 
Faktor Sobek 

 
19,1 – 13,5 % Na2O 

22 – 44 
45,2 – 50,3 % 
0,9 – 4,4 % 
19 – 14 % 
Bauer 
40 SR 

5000 – 5200 m 
30 -33 
135 – 91 

 
 
Nasroun (1975), menyatakan bahwa spesies ini 
cocok untuk konstruksi berat, sambungan, 
lantai, furnitur, kayu pertambangan, bangunan 
kapal, rel kereta api. 
 
 
III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 
Bahan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah kayu nilotika diameter 25 cm yang 
diambil dari Taman Nasional Baluran, Kab . 
Situbondo. Bahan lain yang digunakan adalah 
bahan kimia pemasak berupa natrium 
hidroksida (NaOH); natrium sulfida (Na2S) dan 
bahan-bahan penguji bilangan kappa pulp yaitu 
aquades, asam sulfat (H2SO4) 4 N, kalium 
permanganat (KMnO4) 0,1 N, kalium iodida (KI) 
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10 %; natrium thiosulfat (Na2S2O3) 0,2 N, 
larutan kanji 0,2 %. Penelitian dilakukan di 
Pusat Penelitian Hasil Hutan, Bogor. 

Pemasakan kayu nilotika 
menggunakan proses sulfat pada berat serpih 
450 gr  kering tanur, perbandingan antara 
serpih dan larutan pemasak 1 : 4, sulfiditas 
25 %, suhu maksimum 170 

0
C, waktu tuju 2 

jam, waktu pada suhu maksimum 1,5 jam, 
tekanan 8 – 10 atm. dengan perlakuan 
konsentrasi alkali aktif 4 aras (15; 16; 17; dan 
18 %) dengan 3 ulangan. Pulp digiling dengan 
derajat giling 200 – 300 CSF selanjutnya 
dibentuk lembaran bergramatur 60 g/m

2
. 

Standar pengujian bilangan kappa dan sifat 
fisik lembaran adalah Standar Nasional 
Indonesia/SNI (Anonimous, 1989). Rancangan 
yang digunakan adalah rancangan acak 
lengkap dengan pengujian analisis varians satu 
arah (one way anova). Uji beda nyata jujur 
(Tukey) digunakan sebagai uji  lanjut  untuk 
mengetahui perbedaan antar aras.  

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Rendemen dan bilangan kappa 
Hasil pengukuran rendemen dan bilangan 

kappa pada 4 aras konsentrasi alkali aktif 
adalah sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa semakin 
tinggi konsentrasi alkali aktif akan 
meningkatkan rendemen tersaring sampai 
batas tertentu dan menurunkan rendemen sisa, 
rendemen total, dan bilangan kappa. Nilai 
rendemen tersaring terendah didapatkan pada 
alkali aktif 15 % sedangkan tertinggi pada 17 %. 
Nilai bilangan kappa berkisar 31,8 – 36,3 ml. 
Hasil analisis varians menunjukkan faktor 
konsentrasi berpengaruh sangat nyata pada 
rendemen tersaring dan bilangan kappa. Hasil 
uji lanjut Tukey menunjukkan bahwa pada 
rendemen tersaring konsentrasi 17 % berbeda 
nyata dengan konsentrasi lainnya sedangkan 
pada bilangan kappa knosentrasi 17 dan 18 % 
berbeda nyata dengan konsentrasi 15 %. 

Relatif rendahnya rendemen tersaring 
(40,68 %) serta tingginya rendemen sisa 
(8,31 %) pada konsentrasi 15 % menunjukkan 
bahwa pada akhir pemasakan konsentrasi 
bahan pemasak sudah banyak berkurang 
sedangkan kandungan lignin pulp masih tinggi 
yang ditunjukkan oleh relatif tingginya nilai 
bilangan kappa. Keadaaan tersebut diduga 
disebabkan oleh berat jenis nilotika yang relatif 
tinggi. Hasil pengukuran rerata berat jenis 
spesies ini adalah 0,86 sedangkan laporan 
FAO (Anonimous, 1980) menyebutkan 0,92. 
Siagian et al. (1995), menyatakan  bahwa pada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tabel 3. Rerata rendemen dan bilangan kappa 
 

Alkali Aktif 
(%) 

Rendemen 
Tersaring (%) 

Rendemen 
Sisa (%) 

Rendemen 
Total (%) 

Bilangan 
Kappa (ml) 

 
15 
16 
17 
18 

 
40,68 
42,79 
46,02 
42,93 

 
8,31 
5,32 
2,18 
0,96 

 
48,99 
48,12 
48,21 
43,89 

 
36,3 
34,4 
33,9 
31,8 
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Grafik 1. Hubungan antara konsentrasi alkali aktif dengan rendemen 
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kayu BJ tinggi mempunyai tebal dinding yang 
besar sehingga menyulitkan penetrasi dan 
difusi larutan kimia ke dalam serat kayu yang 
mengakibatkan alkali yang dikonsumsi lebih 
tinggi dan proses delignifikasi lebih rendah 
yang diindikasikan dengan bilangan 
permanganat yang besar dan rendemen 
rendah. Nilai tertinggi rendemen tersaring pada 
konsentrasi 17 % kemudian menurun pada 
konsentrasi 18 % menunjukkan reaksi 
delignifikasi yang semakin intens dan kurang 
selektif sehingga sehingga zat kayu akan terus 
berkurang yang ditunjukkan oleh turunnya 
rendemen totalnya (43,89 %) yang terlihat pada 
grafik 1. dan nilai bilangan kappa terendah 
(31,8 ml).  

Nilai kisaran rendemen total (43,89 – 
48,99 %) yang diperoleh pada penelitian sedikit 
lebih rendah dari dari nilai yang dipublikasikan 
FAO yaitu (45,2 – 50,3 %) dan dapat 
digolongkan ke kelas I (di atas 44 %) pada 
klasifikasi kayu sebagai bahan baku pulp 
(Anonimous, 1976). Nilai bilangan kappa hasil 
penelitian (31,8-36,2 ml) berada dalam kisaran 
nilai FAO (22 – 44 ml) juga lebih tinggi dari 
hasil yang diperoleh oleh Guha dan Sharma 
(1976) yaitu 30,4 ml pada pemasakan dengan 
konsentrasi alkali aktif  18 %. Nilai bilangan 
kappa nilotika yang relatif tinggi tersebut 
mengindikasikan tingginya kandungan lignin 
sehingga akan menyulitkan proses pemutihan 
sehingga pemakaiannya dapat diarahkan ke 
kertas yang tidak memerlukan kecerahan, 
misalnya kertas bungkus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Sifat Fisik Lembaran 
Hasil pengukuran sifat fisik lembaran pulp 

pada 4 aras konsentrasi alkali aktif dapat dilihat 
di Tabel 4 yang menunjukkan bahwa semakin 
tinggi konsentrasi alkali aktif akan 
meningkatkan indeks tarik dan indeks retak 
sedangkan pada indeks sobek cenderung 
berfluktuatif. Meskipun terdapat perbedaan nilai, 
hasil analisis varians menunjukkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh nyata perbedaan nilai 
konsentrasi alkali aktif. Perbedaan komponen 
kimia yang ditunjukkan bilangan kappa tidak 
sampai berpengaruh pada sifat fisik kayu. Hal 
tersebut diduga pengaruh komponen kimia 
pada pulp nilotika tidak sebesar pengaruh 
faktor lainnya seperti dimensi serat atau nilai 
turunan dimensi seratnya. 

Nilai indeks sobek dan indeks retak 
(setelah dikonversi ke faktor sobek dan faktor 
retak) yang diperoleh pada penelitian lebih 
tinggi dari dari nilai yang dipublikasikan FAO  
dan SNI (Anonimous, 1989) untuk spesifikasi 
pulp sulfat belum putih kayu jarum sedangkan 
pada indeks tarik (setelah dikonversi ke 
panjang putus) lebih rendah. Nilai indeks sobek 
yang relatif besar diduga disebabkan berat 
jenis dan daya tenun nilotika yang relatif tinggi. 
Haygreen dan Bowyer (1996), menyatakan 
selain dipengaruhi ikatan antara serat, 
kekuatan sobek lebih dipengaruhi kekuatan 
masing-masing serat  yaitu serat berdinding 
tebal jelas lebih kuat dari serat yang berdinding  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Tabel 4. Rerata sifat fisik lembaran pulp 

 
Alkali Aktif 

(%) 
Indeks Sobek 
(mN m

2
/g) 

Indeks retak 
(KPa m

2
/g) 

Indeks tarik 
(Nm/g) 

 
15 
16 
17 
18 

 
17,31 
16,75 
17,84 
16,83 

 
5,06 
5,14 
5,11 
5,36 

 
49,40 
50,70 
51,50 
53,64 

 
 
Tabel 5. Perbandingan Pulp nilotika hasil penelitian dengan publikasi FAO dan Standar Nasional 
Indonesia 
 

Uraian Pulp nilotika  
(hasil penelitian) 

Pulp nilotika 
(FAO) 

Pulp sulfat belum 
putih kayu jarum (SNI) 

 
Indek sobek  (mN m

2
/g) 

Faktor sobek 
Indeks retak  (KPa m

2
/g) 

Faktor retak 
Indeks tarik (Nm/g) 
Panjang putus (m) 

 
16,75 – 17,84 
170,79 – 181,91 
5,06 – 5,36 
51,5 – 54,6 
49,40-53,64 
4486 - 5256 

 
- 

135 - 91 
- 

30 -33 
- 

5000 - 5200 

 
9,0 
- 
4,5 
- 
60 
- 
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tipis. Daya tenun nilotika yang dipublikasikan 
FAO sebesar 67 diklasifikasikan ke kelas II 
(cukup baik) untuk kriteria serat kayu Indonesia 
untuk bahan baku pulp dan kertas (Anonimous, 
1976). Nilai indeks tarik yang relatif rendah 
diduga disebabkan oleh selain panjang serat 
kayu nilotika di bawah rata-rata panjang kayu 
jarum juga karena dinding sel yang relatif tebal 
seperti kebanyakan kayu dengan berat jenis 
tinggi. Dinding sel yang tebal umumnya 
menyebabkan nilai bilangan runkel menjadi 
tinggi yang mengindikasikan serat lebih kaku, 
kurang fleksibel dan membentuk kertas yang 
lebih membengkak. Laporan FAO 
menyebutkan nilai perbandingan runkel nilotika 
sebesar 0,82. Nilai tersebut termasuk pada 
kelas III yang diduga akan memberikan 
kekuatan sedang untuk kriteria serat kayu 
Indonesia (Anonimous, 1976). Perbandingan 
sifat fisik pulp nilotika dapat dilihat pada tabel 5. 

C. Sifat Optik Lembaran 
Hasil pengukuran sifat optik lembaran pulp 

pada 4 aras konsentrasi alkali aktif adalah 
sebagai berikut : 

 
 

Tabel 6. Rerata sifat optik lembaran pulp 
 

Alkali Aktif 
(%) 

Derajat Putih 
(%) 

Opasitas Cetak 
(%) 

 
15 
16 
17 
18 

 
15,78 
16,43 
16,35 
17,13 

 
99,15 
99,25 
99,49 
98,74 

 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi alkali aktif akan 
meningkatkan derajat putih dan menurunkan 
opasitas cetak lembaran. Hasil analisis varians 
menunjukkan faktor konsentrasi berpengaruh 
sangat nyata pada derajat putih tetapi tidak 
berpengaruh pada opasitas cetak. Hasil uji 
lanjut Tukey pada derajat putih menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan rerata pada semua 
aras konsentrasi kecuali antara konsentrasi 16 
dan 17%.  

Nilai derajat putih hasil penelitian ini (15,78 
– 17,13 %) sesuai kisaran nilai FAO untuk 
spesies yang sama yaitu 14 – 19 % dan 
berwarna gelap. Nilai derajat putih yang rendah 
ini disebabkan kandungan lignin pulp yang 
masih tinggi seperti yang ditunjukkan oleh 
bilangan kappanya. Haygreen dan Bowyer 
(1996), menyatakan bahwa tanpa adanya 
perlakuan, pulp kayu berwarna coklat sampai 

coklat kemerah-merahan disebabkan terutama 
karena adanya lignin atau zat-zat ekstraktif 
kayu keras. Fengel dan Wegener (1989), 
menyatakan bahwa lignin mempunyai gugus 
kromofor yang bersifat menyerap cahaya 
sehingga menurunkan derajat putih. Nilai 
opasitas cetak hasil penelitian berkisar antara 
98,74 – 99,15 %. Nilai tersebut relatif tinggi 
bahkan hampir mendekati opaque sempurna 
(100 %) yang menandakan suatu lembaran 
sama sekali tidak meneruskan cahaya (Casey, 
1980). Seperti halnya derajat putih, kandungan 
lignin yang relatif masih tinggi menyebabkan 
tingginya nilai opasitas cetak. Selanjutnya 
Casey (1980), menyebutkan bahwa lignin 
bersifat menyerap cahaya dibandingkan 
selulosa sehingga daya pantulnya menurun 
mengakibatkan opasitas cetak yang meningkat. 

 
 

 
V. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah : 
1. Rendemen tersaring, rendemen sisa dan 
rendemen total pulp nilotika berkisar antara 
40,68 – 46,02 %, 0,96 – 8,31 % dan 43,89 – 
48, 99 % secara berurutan 

2. Bilangan kappa berkisar antara 31,8 - 36,3 
ml 

3. Sifat fisik lembaran pulp pada rerata indeks 
sobek, indeks retak dan indeks tarik berkisar 
antara 16,75 - 17,84 mN m

2
/g; 5,06 – 5,36 

KPa m
2
/g; 49,40 – 53,64 Nm/g secara 

berurutan.  
4. Sifat optik lembaran pulp pada rerata derajat 
putih dan opasitas cetak berkisar antara 
15,78 –17,13 % dan 98,74 – 99,49 % 
secara berurutan.  
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