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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatan bambu 
legi sebagai bahan baku pulp dengan proses mekanik organosolv dan mengetahui pengaruh 
konsentrasi etanol dan waktu pemasakan terhadap rendemen dan sifat fisik pulp. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik serat bambu legi (Gigantochloa atter) mempunyai 
rata-rata panjang serat 2,845 mm, diameter serat 21,591 μm, diameter lumen 9,258 μm dan 
tebal dinding serat 12,232 μm.  Turunan dimensi serat Runkel Ratio 2,61, Muhlstep Ratio 
81,21%, Felting Power 131,79, Coef. of Rigidity 0,57 dan Flexibility Ratio 0,43 dengan kualita 
keseluruhan Kualita II. Proporsi sel serat sebanyak 43,77%, pembuluh 6,70% dan parenkim 
49,53%. Rendemen yang dihasilkan rata-rata sebesar 40,34% dengan bilangan kappa 26,78 
dan freeness 647. Dilihat dari rendemen yang dihasilkan sesuai dengan proporsi serat yang 
dituju, namun proporsi parenkim yang besar dapat menghalangi ikatan antar serat. Indeks tarik 
lembaran pulp 2,10 Nm/g, indeks sobek1,06 mN.m2/g dan indeks jebol 0,23 Kpa.m2

 

/g. Nilai 
kekuatannya masih rendah karena proporsi parenkim, sel gabus (pith) yang banyak, Runkel 
Ratio, Muhlstep Ratio dan Coef. of Rigidity yang rendah serta adanya ketidakefektifan etanol 
selama proses pulping karena banyak berikatan dengan senyawa karbohidrat yang ada pada 
bambu legi.  

 
PENDAHULUAN 

 
Industri pulp dan kertas Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang 

pesat. Sampai saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 sebagai produsen pulp dan 
peringkat ke-12 sebagai produsen kertas di dunia (Marsoem, 2008). Perkembangan ini 
mengakibatkan permintaan bahan baku pulp dan kertas meningkat, yang sampai saat 
ini masih didominasi oleh kayu. Pada perkembangannya, permintaan bahan baku kayu 
tersebut ternyata tidak bisa diimbangi oleh ketersediaan dan pasokan kayu yang ada. 
Hal ini disebabkan karena kayu ternyata juga digunakan sebagai bahan baku utama 
oleh industri pengolahan kayu yang lainnya. 

Rendahnya ketersediaan kayu telah menimbulkan kekhawatiran akan 
keberlangsungan proses produksi industri pulp dan kertas, sehingga diperlukan suatu 
usaha untuk mencari sumber serat alternatif selain kayu. Indonesia merupakan negara 
dengan biodiversitas yang tinggi sehingga peluang untuk mendapatkan sumber serat 
baru sangat terbuka. Sumber serat bukan kayu tersebut potensinya cukup banyak dan 
masih diperlukan kajian yang lebih mendalam,salah satunya adalah serat tanaman 
monokotil. Serat ini menawarkan beberapa keunggulan daripada kayu, diantaranya 
adalah mudah diperoleh karena mudah dibudidayakan, cepat tumbuh, daur pendek, 
dan lain sebagainya. Jenis serat monokotil yang paling sering dijumpai adalah bambu. 

Bambu sering digunakan untuk substitusi kayu karena kekuatannya yang 
hampir sama dengan kayu. Jenis bambu seperti bambu petung, ori, apus, wulung, dan 
lain sebagainya telah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan konstruksi. 
Bambu juga dapat digunakan untuk alat musik, rumah tangga, hiasan, dan masih 
banyak lagi. Namun dari sekian banyak jenis bambu tersebut, terdapat jenis yang 
pemanfaatannya masih terbatas, salah satu diantaranya adalah bambu legi 
(Gigantochloa atter). Sampai saat ini, jenis bambu legi masih terbatas penggunaanya 
sebagai tali, pagar, anyaman, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan bambu legi lebih 
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rendah kekuatannya dan mudah terserang kumbang bubuk. Jenis bambu legi 
merupakan salah satu jenis bambu yang dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu di 
pekarangan, tegalan, maupun bantaran sungai sehingga potensinya cukup banyak dan 
berpeluang untuk dijadikan bahan baku pulp. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian 
tentang kesesuaian bambu ini sebagai bahan baku pulp.  

Proses pembuatan pulp di Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh 
proses sulfat karena dapat diaplikasikan untuk semua jenis kayu dengan sifat pulp 
yang baik, namun proses ini menimbulkan masalah limbah terhadap air dan udara 
(Diaz, dkk., 2004), terutama karena adanya senyawa belerang (Bowyer, dkk., 2003). 
Isu-isu lingkungan yang semakin marak pada dewasa ini, menuntut proses pembuatan 
pulp yang lebih ramah lingkungan. Salah satu solusi untuk mengurangi dampak polusi 
yang tinggi adalah dengan menggunakan metode organosolv. Organosolv pulping 
merupakan proses pemisahan serat dan lignin menggunakan berbagai macam pelarut 
organik, misalnya aseton, etanol, metahol, asam formiat, asam asetat dll (Jimenez 
dkk., 2001). Proses ini menggunakan pelarut organik seperti alkohol, keton, ester dan 
asam-asam organik (Diaz, dkk., 2004), dengan pelarut yang bebas sulfur sehingga 
resiko pencemarannya rendah dan mudah dipulihkan (Caparros, dkk., 2007). Pada 
umumnya, karena alasan ekonomi dalam hal harga dan kemudahan pemulihan 
pelarut, lebih disukai menggunakan alkohol yang mempunyai berat molekul rendah. 
Pemakaian etanol secara khusus lebih menarik untuk digunakan dari sisi ekonomis 
dan ekologis, sejak pelarut etanol dapat didestilasi dan dipakai kembali, dan 
menyisakan bubuk yang banyak dari lignin dan materi organik lainnya yang dapat 
dijadikan pupuk ataupun agen pengikat. (Diaz, dkk., 2004). Etanol juga sering 
digunakan karena kemampuannya dalam melarutkan lignin dan kemudahan 
pemulihannya (Caparros, dkk., 2007). 

Variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses organosolv dapat 
dianalogkan dengan variable-variabel dalam proses kraft maupun proses pulping kimia 
kimia pada umumnya. Casey (1980) menyatakan bahwa ada 5 (lima) variabel penting 
dalam pulping kimia, yaitu komposisi larutan pemasak, konsentrasi alkali, lama 
pemasakan, suhu pemasakan, dan rasio bahan baku dengan cairan pemasak. Pada 
proses pulping kimia, konsentrasi larutan pemasakan dan waktu pemasakan 
merupakan salah satu faktor yang paling penting. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan proses organosolv seperti 
yang dilakukan Caparros, dkk. (2007) dalam penelitiannya menggunakan konsentrasi 
etanol 20%, 40%, 60% (dari BKT serpih) dengan rasio 8:1, konsentrasi soda 10% dan 
0,5% antraquinone, serta waktu pemasakan 30-90 menit pada pembuatan pulp dari 
Paulownia fortunei, L., sedangkan Diaz, dkk. (2004) menggunakan konsentrasi etanol 
40%, 60%, 80% (v/v) pada Tagasaste (Chamoecytisus proliferus L.F ssp. Palmensis). 
Sementara pada pinus, Pan dkk. (2007) menggunakan konsentrasi etanol 65% dengan 
katalis H2SO4

Tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengetahui kemungkinan 
pemanfaatan bambu legi sebagai bahan baku pulp dengan proses mekanik organosolv 
dan mengetahui pengaruh konsentrasi etanol dan waktu pemasakan terhadap 
rendemen dan sifat fisik pulp. 

 1,1% dengan waktu pemasakan 60 menit. Bambu legi merupakan 
tanaman monokotil dengan sifat batang yang cukup keras karena mengandung silica, 
antara 2,5-3,5% (Biermann, 1996) sehingga diduga pemisahan serat secara 
organosolv akan membutuhkan konsentrasi bahan pemasak yang tinggi dan waktu 
pemasakan yang panjang. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian terhadap 
perlakukan pendahuluan sebelum dilakukan proses pemasakan, diantaranya adalah 
perlakuan pendahuluan dengan aksi mekanis. Proses ini diharapkan dapat mengoyak 
bagian batang sehingga diharapkan pemisahan seratnya menjadi lebih mudah. Selain 
itu, aplikasi mekanik sebelum pemasakan juga digunakan sebagai langkah 
penghilangan gabus (depithing) yang ada pada tanaman bambu. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peluang 
pemanfaatan bambu legi (Gigantochloa atter) sebagai bahan baku pulp metode 
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mekanik organosolv serta memberikan informasi tentang konsentrasi etanol dan waktu 
pemasakan yang ideal untuk menghasilkan sifat fisik maupun rendemen pulp yang 
tinggi dengan metode mekanik organosolv yang lebih ramah lingkungan. 

 
 

BAHAN DAN METODE 
 

Penelitian pemanfaatan bambu legi menjadi bahan baku pulp dengan proses 
mekanik organosolv ini dilakukan secara bertahap, tahap pertama adalah pengukuran 
dimensi serat yang terdiri atas panjang serat, diameter serat, tebal dinding sel, proporsi 
sel, dan lain sebagainya. Sedangkan tahap berikutnya adalah pembuatan pulp dari 
penyiapan bahan baku bambu legi (Gigantochloa atter) sampai pada pengujian 
kualitas pulp dan lembaran yang dihasilkan. 
 
Penyiapan Bahan 

Bambu legi yang digunakan berasal dari Dusun Temanggal I, Purwomartani, 
Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Bambu legi yang sudah ditebang, kemudian dipotong-
potong dengan panjang ± 50 cm untuk pembuatan serpih. Potongan bambu yang 
berukuran ± 50 cm dibelah menjadi beberapa bagian, dihilangkan ruas-ruasnya, dan 
dihilangkan kulitnya. Belahan bambu kemudian dibelah-belah lagi dengan tebal 
masing-masing bilah 3-4 mm, dengan lebar 3 cm, kemudian masing-masing bilah 
dipotong dengan ukuran panjang 5 cm. Chips yang telah jadi kemudian dikeringkan 
sampai kadar air kering udara (KA ± 15%). 

Pada pembuatan sampel anatomi digunakan bambu dengan panjang ± 5 cm, 
yang kemudian dibelah dengan ukuran sampel 3 x 0,2 x 0,2 cm untuk maserasi 
(pemisahan serat) yang digunakan dalam pengukuran panjang serat. 
 
Pengukuran Dimensi Serat 

Proses maserasi yang dilakukan dengan memasukkan sampel pada tabung 
reaksi yang berisi larutan  CH3COOH dan H2O2

 

, kemudian tabung direndam dan 
dimasak dengan air selama 4 jam (setelah sampel mengalami swelling), sedangkan 
pembuatan sampel dimensi serat dilakukan dengan membuat irisan pada sampel pada 
penampang transversal dengan menggunakan pisau microtome. Sampel yang telah 
jadi kemudian difoto dengan mikroskop flourosense merk Olympus dan dilakukan 
pengukuran. 

Proses Pulping 
Proses pertama yang dilakukan untuk mengoyak bambu agar kandungan silika 

maupun gabusnya tidak mengganggu pada proses pulping adalah penggilingan. 
Penggilingan dilakukan dengan mesin refiner, sebanyak 2 kali penggilingan. 
Penggilingan ini dilakukan sebagai langkah pendahuluan (depithing). Setelah proses 
ini selesai, kemudian dilakukan penghitungan kadar air bahan setelah digiling untuk 
menentukan jumlah serpih dalam berat kering tanur yang akan dimasak. 

Larutan pemasak yang digunakan dalam proses organosolv ini adalah etanol, 
dengan konsentrasi 20 %, 40 %, dan 60 % didasarkan pada berat kering tanur serpih. 
Rasio cairan pemasak dengan serpih adalah 6 : 1, dengan berat kering tanur serpih 
yang dimasak sebesar 300 gram. Untuk menentukan berat serpih kering udara yang 
akan dimasak yang setara dengan berat kering tanur (300 g), maka dicari dengan 
persamaan : berat serpih kering udara tiap pemasakan = BKT serpih (1+KA/100). 

Serpih yang telah kering udara diambil seberat 300 g berat kering tanur 
kemudian direndam dalam larutan pemasak selama 1,5 jam dan diaduk merata tiap 15 
menit. Selanjutnya seluruh chips beserta larutan pemasak dimasukkan ke dalam 
autoklaf dan ditutup sehingga tidak ada udara yang keluar selama proses pemasakan. 

Autoklaf dipanaskan sampai suhu 170ºC dan tekanan 9-10 atm. Tepat pada 
awal pencapaian kondisi konstan, klep autoklaf dibuka selama 10 detik. Kondisi ini 
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untuk menjaga agar tetap konstan dan dipertahankan sampai batas waktu pemasakan 
yang ditentukan tercapai (60, 90 dan 120 menit). 

Setelah waktu pemasakan tercapai, maka proses dihentikan dengan 
mematikan motor dan pemanas autoklaf, kemudian mengangkat digester diikuti 
dengan melepaskan tekanan dalam tabung digester. Pulp kasar dari dalam digester 
dikeluarkan untuk dicuci. Pencucian dilakukan untuk membebaskan pulp dari sisa 
larutan pemasak. Pulp kasar dan kotor hasil pemasakan yang dikeluarkan dari digester 
diremas-remas dengan tangan agar serat-serat yang masih terikat lepas satu dengan 
yang lain, kemudian pulp tersebut dicuci dengan air bersih hingga keadaannya netral 
yaitu bersih dari larutan pemasak. Larutan pemasak tersebut ditampung dalam ember 
plastik (± 50 liter). 

Pulp hasil pencucian dimasukan ke dalam mesin penyaring pulp (Pulp Screener 
merk KRK) dengan ukuran plat saring nomor 10, kemudian alat penyaring diisi air 
hingga suspensi pulp hasil saringan dapat mengalir pada output pulp screener dan 
ditampung dalam saringan 60 mesh. Untuk memudahkan pulp melewati plat saringan 
pada alat screener, maka pulp harus dialiri air secara kontinu sembari diaduk. Pulp 
yang tertahan pada saringan 60 mesh dinyatakan sebagai pulp tersaring, sedangkan 
pulp yang tertahan dalam kotak alat penyaring merupakan reject. Pulp tersaring dan 
reject kemudian diambil dan diperas airnya untuk selanjutnya dibungkus dalam plastik 
dan ditimbang untuk menentukan berat pulp dan reject basah yang dihasilkan. 
 
Perhitungan Rendemen 

Rendemen pulp tersaring merupakan perbandingan antara berat pulp kering 
tanur dengan berat bahan baku (serpih/chips) dalam keadaan kering tanur. Rumus 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 

  Rendemen (%) = x100%
bakubahantanurkeringBerat

pulptanurkeringBerat
 

 
Penggilingan dan pengukuran derajat giling 

Penggilingan dilakukan dengan menggunakan alat penggiling Niagara Beater 
merk KRK. Pulp digiling dengan tujuan agar terjadi fibrilasi serat. Derajat giling adalah 
angka yang menyatakan tingkat penggilingan pada waktu pembuatan bubur kertas dan 
ditentukan dengan cara pengukuran isi air yang dapat bebas setelah penyaringan pada 
kondisi standar. Pengukuran derajat giling dilakukan menggunakan alat Canadian 
Standard Freeness Tester merk KRK dengan mengikuti prosedur standar uji derajat 
giling SNI 14-0490-1989-A. 
 
Penentuan bilangan kappa pulp 

Bilangan kappa adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya larutan kalium 
permanganat 0,1 N yang diserap oleh satu gram berat pulp kering tanur (Anonim, 
1989). Perlakuan ini dipakai untuk menentukan tingkat kematangan dan derajat 
delignifikasi pulp kimia dan semikimia belum putih maupun setengah putih. Penentuan 
bilangan kappa dilakukan menurut prosedur SNI 14-0494-1989-A.  

Sebanyak ± 3 g pulp kering tanur dimasukkan ke dalam gelas piala 2000 ml 
dan diencerkan dengan aquades sebanyak 500 ml, kemudian enceran tersebut diaduk 
selama sekitar 15 menit dengan menggunakan stirer hingga serat menjadi terpisah dan 
homogen. Setelah terurai, air suling ditambahkan ke dalam gelas piala tadi sampai 
volumenya mencapai 795 ml.  

Sebanyak 100 ml KMnO4 0,1 N dan 100 ml H2SO4 4 N diteteskan dengan pipet 
dan dicampur ke dalam gelas ukur, kemudian larutan tersebut dituangkan ke dalam 
gelas piala yang berisi sampel uji. Gelas ukur yang digunakan untuk menakar kalium 
permanganat dan asam sulfat dibilas dengan air suling tidak lebih dari 5 ml dan hasil 
bilasan tersebut dimasukkan ke dalam gelas piala berisi sampel uji tadi, sehingga 
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jumlah larutan dalam gelas piala sebanyak 1000 ± 5 ml. Setelah bereaksi selama 10 
menit, suspensi tersebut ditambahkan dengan 20 ml larutan kalium iodida. Selanjutnya 
sampel uji dititrasi dengan larutan natrium thiosulfat 0,2 N. Sebagai indikator, 
digunakan larutan kanji yang diteteskan ke dalam sampel uji sebanyak ± 3 tetes. 
Pemakaian larutan natrium thiosulfat dalam titrasi tersebut sebagai a ml. Sebagai 
pembanding, dibuat larutan blanko tanpa pulp dengan cara yang sama. Pemakaian 
larutan natrium thiosulfat dalam titrasi pembanding ini sebagai b ml. Bilangan kappa 
dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

K (kappa) = 
w

fxp
 ; 

p = 
0,1

a)N(b −
 

Dimana : 
f =  faktor koreksi, tergantung pada harga p sesuai tabel. 
w  = berat sampel uji kering tanur. 
p  = ml larutan KMnO4
b  = ml larutan Na

 yang terpakai oleh sampel uji. 
2S2O3

a  = ml larutan Na
 yang terpakai dalam titrasi larutan blanko. 

2S2O3
N = normalitas larutan Na

 yang terpakai dalam titrasi sampel uji. 
2S2O3

 
. 

Faktor koreksi (f) diperoleh setelah nilai p diketahui, dengan mencarinya dalam tabel 
berikut : 
Tabel 1. Faktor koreksi (f) berdasarkan nilai p 
 

Nilai  
p  

Nilai f 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 0,958 0,960 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,973 0,975 0,977 
40 0,978 0,981 0,983 0,985 0,987 0,991 0,994 0,994 0,996 0,988 
50 1,000 1,002 1,004 1,006 1,009 1,011 1,013 1,015 1,017 1,019 
60 1,022 1,024 1,026 1,028 1,030 1,033 1,037 1,039 1,039 1,042 
70 1,044          

 
Apabila nilai p berada di luar nilai yang tertera dalam tabel ini, maka 

perhitungan bilangan kappa menggunakan persamaan sebagai berikut : 
 

log K 
 

= log (p / w) + 0,00093 (p – 50) 
Pada pengujian yang tidak menggunakan penangas air, maka suhu reaksi 

ditentukan setelah reaksi berlangsung selama 5 menit. Ini diperkirakan sebagai suhu 
reaksi rata-rata selama pengujian. Jika suhu larutan uji bilangan kappa pulp saat reaksi 
berlangsung tidak lebih dari 30 ºC atau tidak kurang dari 20 ºC, maka bilangan kappa 
diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut; 

K =  
w

fxp
[ 1 + 0,013 (25 – t)]        dimana t = suhu reaksi sebenarnya (ºC) 

 
Pengujian Sifat Fisik Lembaran Pulp 

Pada penelitian ini sifat fisik yang akan diuji 
meliputi kekuatan sobek, kekuatan tarik dan kekuatan 
lipat. Sebelum diuji, lembaran pulp disiapkan sesuai 
dengan cara penyediaan lembaran pulp untuk uji sifat 
fisik sesuai dengan prosedur SNI 14-0489-1989-A.  
 Cara pengambilan sampel uji fisik lembaran 
pulp dilakukan seperti pada gambar di samping. 
 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik, yaitu 
rancangan percobaan acak lengkap (Completely Randomized 
Design) yang disusun dengan percobaan secara faktorial dengan 2 (dua) faktor, yaitu 
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Lama Pemasakan (L), yang terdiri dari tiga aras, yaitu: L1 = waktu pemasakan 60 
menit, L2 = waktu pemasakan 90 menit, L3 = waktu pemasakan 120 menit dan faktor 
Konsentrasi etanol (K) (w/w), yang terdiri dari 3 aras, yaitu: K1 = 20 %, K2 = 40 % dan 
K3

 

 = 60 %. Hasil analisis yang berbeda nyata akan dilakukan uji lanjut dengan 
menggunakan Honestly Significant Difference (HSD) atau uji Tuckey untuk mengetahui 
taraf-taraf faktor tunggal dan interaksinya (Steel and Torrie, 1995). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Anatomi Bambu Legi 
 

Pengukuran anatomi bambu legi meliputi dimensi sel dan proporsi sel. 
Pengukuran dimensi sel meliputi panjang serat (mm), diameter serat (μm), diameter 
lumen (μm), tebal dinding serat (μm), sedangkan pengukuran proporsi sel bambu legi 
yaitu pada penampang tangansial (t) dan penampang transversal (x). 

Pengukuran dimensi sel tersebut mula-mula dilakukan pada sebaran 100 serat 
untuk pengukuran panjang serat, kemudian dihitung berapa jumlah serat yang harus 
diukur sebagai sampling dari variasi panjang serat dengan patokan bahwa nilai rata-
rata tidak boleh mempunyai nilai error lebih dari 0,05 (5%). Dari hasil pengamatan 
menggunakan digital mikroskop Olympus diperoleh rata-rata hasil pengukutan sebagai 
berikut : panjang serat : 2,845 mm, diameter serat : 21,591 μm, diameter lumen : 9,358 
μm, tebal dinding serat : 12,232 μm. 

Gambar dan pengukuran dimensi bambu legi ditampilkan dalam Gambar 1. 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A        B 
 
 
 
 
 
 
  C        D 
Gambar 1. Panjang serat bambu legi yang akan diukur (panah putih) (A); Pengukuran panjang 

serat (2,330 mm) (B). Diameter serat bambu legi yang akan diukur pada 
penampang transversal (x) (C) (Perbesaran panjang serat 4x) ; Pengukuran 
diameter serat bambu legi menggunakan teknik cross average (19,458 μm dan 
17,213 μm) (D). Perbesaran penampang transversal (x) 40x. 

 
Bambu legi termasuk ke dalam jenis serat panjang non kayu (monokotil) 

dengan rata-rata 2,845 mm, melebihi panjang serat kayu jarum. Ini merupakan 

2 33
 

19 4
 17 2
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indikator yang baik sebagai bahan pulp, namun masih perlu dilihat dimensi sel lainnya. 
Panjang serat memiliki korelasi positif yang kuat dengan kekuatan sobek dan 
berpengaruh langsung sampai panjang serat 4-5 mm dan hal ini dimiliki oleh bambu 
legi dengan panjang serat 2,845 mm. Secara umum, semakin panjang seratnya, 
semakin tinggi kekuatan sobeknya (Bowyer dkk., 2003). 

Serat yang panjangnya lebih dari 5 mm, ternyata akan sulit ditangani dengan 
mesin pembuat kertas biasa karena memiliki kecenderungan untuk kusut (to flocculate) 
dan membentuk gumpalan (lump) saat pulpnya dicetak menjadi lembaran pulp atau 
kertas (Marsoem, 2008). Gumpalan ini terjadi pada pencetakan kertas dari pulp bambu 
legi. Di bagian tengah kertas ada gumpalan yang berasal dari serat panjang yang 
menumpuk dan adanya flek-flek hitam berasal dari pith dan parenkim bambu. 

Rata-rata tebal dinding sel 12,232 μm, diameter serat : 21,591 μm dan diameter 
lumen: 9,358 μm. Apabila dianalogkan seperti pada kayu, maka kerapatan 
berhubungan langsung dengan tebal dinding. Secara umum, semakin rendah 
kerapatan, yang berarti semakin tipis dinding sel, maka semakin baik kayu digunakan 
sebagai bahan pulp. Serat berdinding tebal menghasilkan kertas dengan kekuatan 
jebol dan tarik yang rendah tetapi ketahanan sobek yang tinggi. Hubungan antara 
kekuatan tarik dan jebol dengan tebal dinding dapat dijelaskan bahwa sifat-sifat ini 
sangat dipengaruhi oleh potensi ikatan serat ke serat yang tinggi (Bowyer dkk., 2003). 

Nilai dimensi dapat digunakan untuk menghitung nilai turunan dimensi serat 
sebagai ukuran kualitas kertas yang akan dihasilkan. Nilai turunan dimensi serat 
disajikan sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Nilai turunan dimensi serat bambu legi dan kualitanya. 

 

Turunan Dimensi 
Serat Nilai 

Kualita (Anonim, 1976) 
Syarat Nilai Grade 

Panjang Serat (mm) 2,845 > 2.200 100 I 
Runkel Ratio 2,61 > 1 25 IV 
Muhlstep Ratio (%) 81,21 > 80 25 IV 
Felting Power 131,79 > 90 100 I 
Coef. Rigidity 0,57 > 0,20 25 IV 
Flexibility Ratio 0,43 0,40-0,60 50 III 

Jumlah Nilai 325 II (301-450) 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang serat bambu legi termasuk ke dalam 

kualitas I (baik sekali) (lebih dari 2.200 mm). Nilai Runkel Ratio, Muhlstep Ratio dan 
Coeficient of Rigidity menunjukkan kualitas IV (jelek). Bambu legi memliki Runkel Ratio 
melebihi dari 1 (2,61), Muhlstep Ratio melebihi 80% (81,21%) artinya bahwa serat 
bambu apabila dijadikan kertas akan mempunyai sifat kaku (Rigid) dan nantinya akan 
menghasilkan kertas yang ruah dalam satuan volume tertentu. Hal ini juga akan 
berlaku pada sifat fleksibilitasnya yang kurang karena Flexibility Ratio-nya termasuk 
kualita III (0,43) (Anonim, 1976; Biermann, 1996). 

Parameter Felting Power pada serat bambu memiliki kualita I, melebihi syarat 
kualitas sebesar 131,79 (> 90). Hal ini akan berpengaruh pada daya tenun serat 
apabila akan dijadikan serat primer pada kertas. Daya tarik dari kertas akan naik 
karena serat yang panjang dengan perbandingan diameter serat yang kecil. Dilihat dari 
nilai dimensi serat dan nilai turunan dimensi serat secara keseluruhan, serat bambu 
legi termasuk dalam kualita II (325) (Anonim, 1976; Biermann, 1996). 
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Dilihat dari data proporsi paling banyak adalah 

sel parenkim dengan prosentase 49,53 %, kemudian 
serat sebanyak 43,77 % dan paling sedikit adalah 
pembuluh sebanyak 6,70%. Proporsi ini sangat 
mempengaruhi proses pulping, pembuatan lembaran 
dan kekuatan fisik kertas. Gambar proporsi bamboo legi 
disajikan pada Gambar 2. 
 Proporsi serat akan mempengaruhi rendemen pulp yang dihasilkan, sedangkan 
pembuluh dan parenkim biasanya larut dalam proses pemasakan (Biermann, 1996). 
Hal dapat terjadi pada proses pemasakan bambu, prosesntase serat akan menentukan 
rendemen dan sebagain kecil parenkim akan tercampur di dalamnya karena 
prosentase yang besar. Casey (1980) menyatakan bahwa sel parenkim memperlemah 
kekuatan jebol dan tarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A        B 
Gambar 2. Penampang transversal (x) (A) dan penampang tangensial (t) (B) bambu 

legi dengan perbesaran 40x. 
Berbeda dengan karakteristik sel pada kayu daun ataupun kayu jarum, proporsi 

parenkim pada bambu legi sangat banyak, hampir sama dengan proporse serabutnya. 
Sel-sel parenkim banyak menghambat pada drainase pembuatan lembaran kertas 
(Haygreen dan Bowyer, 1989). Namun dari prosentase serat sebanyak 43,77% 
memenuhi untuk dijadikan sebagai bahan baku pulp karena prosentase proporsi 
seratnya hampir sama dengan proporsi serabut pada kayu daun (Casey, 1980) 
Proses Pulping 
Tabel 3. Rata-rata hasil pengujian pulp bambu legi pada berbagai variasi perlakuan 
 

Sel Proporsi 
Serat 43.77% 
Pembuluh 6.70% 
Parenkim 49.53% 
Total 100.00% 

Perlakuan 
 

Parameter Pengujian 
Rendemen Kappa Freeness Uji Tarik Uji Sobek Uji Jebol 

(%)  (ml) (Nm/g) (mN.N2/g) (Kpa.m2/g) 

20% 
1 jam 36.70 27.25 670 2.30 1.35 0.18 

1.5 jam 47.62 27.07 600 2.36 0.85 0.24 
2 jam 41.39 27.25 640 2.92 1.00 0.31 

40% 
1 jam 36.55 26.89 690 2.54 1.27 0.24 

1.5 jam 39.02 26.89 625 1.83 1.07 0.20 
2 jam 40.41 26.43 670 2.41 1.25 0.24 

60% 
1 jam 40.75 26.71 610 1.26 0.90 0.17 

1.5 jam 37.64 26.53 670 1.45 0.87 0.21 
2 jam 42.99 25.99 650 1.84 1.02 0.24 

Serat 

Parenkim 

Pembuluh 
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Pengukuran rendemen pulp tersaring bilangan kappa dan freeness saling 

berkaitan. Rendemen tersaring adalah menunjukkan jumlah hasil pemasakan yang 
lolos pada screen tanpa reject dan suspended solid, sedangkan bilangkan kappa 
menunjukkan tingkat kematangan pulp atau degradasi lignin dan freeness adalah salah 
satu karakteristik serat sebagai bahan kertas. Hasil rata-rata seluruh parameter 
pengujian beserta sifat fisik kertas disajikan dalam Tabel 5. 

Dari Tabel 3. dapat dilihat kecenderungan dari hasil pengujian antara nilai 
bilangan kappa dengan nilai kekuatan fisiknya serta pengaruh dari freeness. secara 
jelas disajikan dalam Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Grafik rata-rata rendemen, bilangan kappa dan freeness pada beberapa 

kondisi perlakuan 
 

Dari Gambar 3. terlihat bahwa bilangan kappa pada berbagai perlakuan 
cenderung sama, sedangkan nilai freeness sangat fluktuatif. Nilai freeness disini 
adalah perlakuan penggilingan pada setiap 2 menit dengan beban konstant sampai 
diperoleh freeness dengan standar CSF (Canadian Standard Freeness) sebesar 600-
700 ml. 

Nilai rendemen dari berbagai perlakuan mempunyai nilai yang fluktuatif, namun 
ada kecenderungan makin lama waktu pemasakan dan konsentrasi larutan pemasak 
makin tinggi, ada kecenderungan rendemen pulp tersaring meningkat. Secara lebih 
detail akan dikupas pada setiap parameter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Grafik rata-rata freeness, uji tarik, uji sobek dan uji jebol pada berbagai 
perlakuan 
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Dari Gambar 4. terlihat kecenderungan yang sama pada beberapa parameter 

uji fisik kertas, yaitu uji sobek dan jebol dengan parameter freeness, sedangkan 
perilaku berbeda ditunjukkan oleh parameter uji tarik. 

Data-data di atas kemudian dianalisis menggunakan analisis varian agar 
terlihat perbedaan di antara perlakuan-perlakuan dan interaksinya. Tabel rekap analisis 
varian disajikan dalam Tabel 4. 
Tabel 4. Rekap analisis varian pada berbagai parameter pengujian 

 

Parameter Pengujian 
Perlakuan 

Lama Pemasakan Konsentrasi 
Rendemen 0,238 ns 0,386 ns 
Bilangan Kappa 0,554 ns 0,034 s * 
Freeness 0,622 ns 0,652 ns 
Uji Tarik 0,558 ns 0,027 s * 
Uji Sobek 0,293 ns 0,238 ns 
Uji Jebol 0,121 ns 0,556 

Keterangan : s * berpengaruh nyata pada taraf 95% 
 

Hasil dari analisis varian memperlihatkan bahwa perlakuan yang memberikan 
perlakuan signifikan terhadap hasil pulp bambu legi adalah perlakuan konsentrasi pada 
parameter bilangan kappa pulp dan indeks tarik. selain parameter tersebut tidak 
menunjukkan hasil yang berbeda nyata. 

 
1. Rendemen Pulp Tersaring 

Hasil dari rendemen pulp tersaring disajikan dalam tabel berikut ini : 
 
Tabel 5. Rendemen pulp tersaring dalam variasi konsentrasi dan lama pemasakan 
 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 36.70 47.62 41.39 41.91 
40% 36.55 39.02 40.41 38.66 
60% 40.75 37.64 42.99 40.46 

 Rerata 38.00 41.43 41.60 40.34 
 

Dari tabel di atas terlihat rata-rata rendemen 40,34%, kurang lebih sesuai 
dengan pengukuran proporsi serat pada bambu legi yang berkisar antara 43,77%. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Biermann (1996) bahwa proporsi serat akan 
mempengaruhi rendemen pulp yang dihasilkan, sedangkan pembuluh dan parenkim 
biasanya larut dalam proses pemasakan. Namun dari analisis varian tidak terlihat 
perbedaan nyata dari tiap perlakuan tunggal, maupun interaksi perlakuan. Kisaran 
rendemen yang didapat dari penelitian ini sebesar 36,55-47,62%. Relatif hampir sama 
dengan rendemen dari proses kraft atau sulfat. 
 Pulping organosolv menggunakan etanol ternyata cukup memberikan hasil 
yang baik, berupa pemisahan serat yang baik, walaupun tidak seperti cara kraft atau 
sulfat dengan tingkat bilangan kappa yang lebih rendah (Biermann, 1996). Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Diaz dkk., (2004) sebagai salah satu keunggualan dari 
proses organosolv pulping. Namun diduga hasil pulp tersaring ini masih banyak sel 
parenkim yang masih ikut. Hal ini dikarenakan karena aksi yang lemah oleh etanol 
dalam menghancurkan sel parenkim pada saat proses pulping, walaupun dalam 
mendegradasi lignin dapat berjalan dengan baik. 
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2. Bilangan kappa 
Bilangan kappa menunjukkan tingkat kematangan pulp, makin rendah bilangan 

kappa maka makin matang pulpnya dan makin mudah untuk diputihkan karena 
komponen ligninnya sudah  terdegradasi sempurna. Rata-rata bilangan kappa pulp 
disajikan dalam Tabel 6. 
 
Tabel 6. Rata-rata bilangan kappa pulp pada variasi konsentrasi dan waktu pemasakan 
 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 27.25 27.07 27.25 27.19 
40% 26.89 26.89 26.43 26.74 
60% 26.71 26.53 25.99 26.41 

 Rerata 26.95 26.83 26.56 26.78 
 
 Bilangan kappa pulp bambu legi secara keseluruhan rata-rata 26,78. Nilai 
masih masih tergolong rendah, perlu penanganan lebih lanjut pada proses 
pemasakannya. Menurut Biermann (1996) bilangan kappa di bawah 10 adalah yang 
paling baik, sifat fisik kertasnya akan baik, diantara 10-20 dikatagorikan optimal, 
namun melebihi 20 perlu penanganan pada prosesnya, karena akan mempengaruhi 
kekuatan kertas, brightness dan proses pembuatannya. 
 Dari hasil tabel analisis uji lanjut HSD, konsentrasi 20% dan 60% berbeda 
nyata, namun perlakukan konsentrasi 20% dengan 40% dan konsentrasi 40% 
dengan60% adalah sama. Konsentrasi 60% memberikan hasil bilangan kappa paling 
kecil (paling matang pulpnya) dengan nilai rata-rata 26,41. Konsentrasi 20% 
menghasilkan bilangan kappa 27,19 dan konsentrasi 40% berada di antaranya. 
 Ada asumsi bahwa makin tinggi etanol yang digunakan sebagai bahan 
pemasak, bilangan kappa makin kecil, pulp makin matang, namun hal ini perlu 
diperhatikan dari segi mekanisme proses, tujuan penggunaan produk dan aspek 
ekonomisnya. Oleh karena itu proses yang dilakukan dalam penelitian ini mekano-
organosolv. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Grafik bilangan kappa berdasarkan konsentrasi 
 

Proses pemutusan ikatan lignin antar sel dalam jaringan bambu legi 
menggunakan etanol (gugus alkohol) menghasilkan dua kelompok phenolik yang 
mengikat gugus benzene pada lignin. Kelompok phenolik tersebut adalah 2,6-
Dimethylphenol derivatives (kelompok I) dan 2-Metoxyphenol derivatives (kelompok II). 
Kelompok I dapat menghasilkan beberapa macam senyawa, yaitu 2,6-Dimethylphenol 
(DMPh), 4-Bromo-2,6-dimethylphenol (BDMPh), 2,3,6-Trymethylphenol (246TMPh) 
dan 2,3,6-Trymethylphenol (236TMPh). Kelompok kedua (II) dapat berupa 2-
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Metoxyphenol(Guaiacol, Geol), 2-Metoxy-4-methylphenol (cCreosol, Csol), 4-Hydroxy-
3-methoxybenzyl alcohol (Vanillyl alcohol, Valc) dan 4-Hidroxy-3-Methoxybenzaldehide 
(Vanillin, Vald). Dilihat dari struktur dan sifat senyawa yang dibentuk pada proses 
pulping bambu legi, yang bersifat menghambat pada pembentukan kertas, 
menyebabkan kekuatan yang rendah maka senyawa tersebut masuk dalam kelompok 
II yaitu 2-Methoxyphenol derivatives (Yokoyama dkk, 2007). Hal ini disebabkan oleh 
karakteristik bambu yang memiliki parenkim yang banyak, kadar silika yang tinggi dan 
adanya pith, sehingga harus dilakukan depithing (Biermann, 1996; Casey, 1980). 
 
3. Freeness 

Freeness dapat diartikan tingkat kemudahan pelepasan air dari drainasenya. 
Drainase disini dapat diartikan larutan pulp dan air dengan konsistensi 0,3%. Nilai 
standar freeness yang dipakai dalam penelitian ini adalah 600-700 ml CSF. Hal ini 
mendasarkan bahwa proses yang dilakukan menggunakan proses semi mekanik yaitu 
mekano-organosolv, sehingga standar mekanik lebih cenderung dipakai (Casey, 
1980). 
 
Tabel 7. Rata-rata freeness pada perlakuan konsentrasi dan waktu pemasakan 
 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 670 600 640 637 
40% 690 625 670 662 
60% 610 670 650 643 

 Rerata 657 632 653 647 
 

Parameter freeness digunakan untuk mengitung konsistensi standar yang 
diperlukan dalam proses pencetakan kertas. Namun sangat baik untuk mengukur 
ukuran serat secara umum (dilihat dari pemipihan serat dan pembukaan permukaan 
serat) yang secara langsung akan mempengaruhi kekuatan kertas (Casey, 1980) 
 Secara keseluruhan freeness bambu legi sudah tercapai dalam rentang 600-
700 ml CSF dengan rata-rata 647 ml. Tingkat penggilingan (beating) yang dilakukan 
sebelum diukur nilai freeness juga bervariasi 1 sampai 2 kali, namun jarang yang 
melebihi 2 kali. 
 Hal yang harus diperhatikan adalah nilai freeness ini tidak menunjukkan 
penggambaran nilai serat yang sebenarnya, karena di dalamnya dapat berupa serat, 
parenkim, pith dan pembuluh yang semuanya disebut vascular bundle. Hal ini 
menurunkan kualitas kertas (dibahas di parameter kualitas fisik kertas) dan menaikkan 
nilai kekasaran serat. Apabila nilai kekasaran serat meningkat maka kekuatannya 
sangat rendah karena ditentukan ikatan serat yang paling lemah (Biermann, 1996). 

Freeness juga ditentukan oleh dimensi serat. Dimensi serat bambu legi 
mempunyai karakteristik serat panjang (2,845 mm), namun dinding se juga tebal 
(12,232 μm). Hal inilah yang mengakibatkan nilai freeness juga tergolong tinggi dengan 
mula-mula nilai freeness pada penggilingan tanpa beban (release) selama 5 menit 
rata-rata di atas 750 ml CSF. Selain itu dampaknya adalah nilai runkel ratio, muhlstep 
ratio dan coef. of Rigidity yang sangat jelek (kualitas IV). Hal ini nantinya juga akan 
mempengaruhi kekuatan kertas secara langsung. 
 Analisis varian yang dilakukan pada parameter freeness tidak menujukkan nilai 
yang berbeda nyata, baik perlakuan konsentrasi maupun perlakuan lama pemasakan. 
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4. Sifat Fisik Lembaran Pulp (Kekuatan Tarik, Sobek dan Jebol) 
 

 Indeks tarik adalah angka yang dihasilkan dari pembandingan ketahanan tarik 
(dalam satuan Nm/g). Rata-rata hasil pengujian indeks tarik disajikan dalam Tabel 8. 
berikut ini : 

Indeks Tarik 

 
 
 
Tabel 8. Rata-rata indek tariks (Nm/g) pada perlakuan konsentrasi dan waktu 

pemasakan 
 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 2.30 2.36 2.92 2.52 
40% 2.54 1.83 2.41 2.26 
60% 1.26 1.45 1.84 1.52 

 Rerata 2.03 1.88 2.39 2.10 
 
 Indeks tarik pada pulp bambu legi ini sangat rendah, rata-ratanya hanya 2,10 
Nm/g. Hal ini berkaitan dengan ikatan serat yang tidak kuat karena ada 
penghalangnya. Keberadaan lignin dalam serat (pada pulp bambu legi bilangan 
kappanya 26,78) akan menggangu jalinan permukaan antar serat, sehingga akan 
menurunkan indeks tarik (Biermann, 1996). selain itu adanya proporsi parenkim yang 
banyak (49,53%, lebih banyak dari seratnya :42,73%) dan adanya pith pada bambu 
legi (Casey 1980). 
 Dari hasil analisis lanjut menggunakan HSD, Indeks tarik pada konsentrasi 20% 
dengan 60% berbeda, sedangkan konsentrasi 20% dengan 40% dan konsentrasi 40% 
dengan 60% tidak berbeda. hal ini sesuai dengan parameter pada bilangan kappa, 
namun kecenderungannya berbeda. Pada parameter bilangan kappa, konsentrasi 20% 
memiliki rata-rata bilangan kappa tertinggi 27,19, namun indeks tariknya justru paling 
tinggi. Konsentrasi 60% memiliki bilangan kappa yang lebih rendah, namun indeks 
tariknya justru lebih rendah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

Gambar 6. Grafik indeks tarik berdasarkan konsentrasi 
 

Ketahanan sobek adalah gaya yang dinyatakan dalam gram gaya (gf) atau mili 
Newton (mN) yang diperlukan untuk menyobek lembaran pulp dalam kondisi standar. 
Rata-rata hasil pengujian indeks sobek disajikan dalam Tabel 9. 
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Tabel 9. Rata-rata Indeks sobek (mN.m2

 

/g) berdasarkan perlakuan konsentrasi dan 
waktu pemasakan 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 1.35 0.85 1.00 1.06 
40% 1.27 1.07 1.25 1.19 
60% 0.90 0.87 1.02 0.93 

 Rerata 1.17 0.93 1.09 1.06 
 
Indeks sobek pulp bambu legi tergolong rendah, rata-ratanya 1,06 mN.m2

 

/g. Dalam 
penelitian ini tidak ada pengaruh dari kedua perlakuan, konsentrasi dan lama 
pemasakan terhadap indeks sobeknya. 

Ketahanan jebol adalah suatu gaya yang diperlukan untuk meretakkan 
selembar kertas yang diukur pada kondisi standar dan dapat juga dinyatakan indeks 
jebolnya (Anonim, 1989). Rata-rata hasil pengujian indeks sobek disajikan dalam Tabel 
10. berikut ini : 

Indek Jebol 

 
Tabel 10. Rata-rata indeks jebol (Kpa.m2

 

/g) berdasarkan perlakuan konsentrasi dan 
waktu pemasakan 

Faktor Waktu Pemasakan 

Konsentrasi 

 1 jam 1,5 jam 2 jam Rerata 
20% 0.18 0.24 0.31 0.25 
40% 0.24 0.20 0.24 0.23 
60% 0.17 0.21 0.24 0.21 

 Rerata 0.20 0.22 0.26 0.23 
 
 Indeks jebol pada pulp bambu legi ini juga masih tergolong rendah dengan rata-
rata 0,23 Kpa.m2

 Dari keseluruhan sifat fisik pulp bambu legi masih rendah. hal ini dapat 
diindikasikan bilangan kappa pulp yang masih tinggi, karakteristik serat yang 
mempunyai banyak parenkim, pith, dinding sel yang tebal dan adanya kemungkinan 
karbohidrat (polisakarida) yang banyak sehingga mempengaruhi efektifitas 
pemasakan. Gugus –OH pada etanol yang seharusnya memutus ikatan lignin dengan 
selulosa menjadi berikatan dengan senyawa polisakarida dengan berat molekul yang 
rendah. Faktor ini yang menjadi penghambat dan menjadi deretan penelitian 
selanjutnya. 

/g.  Tidak ada pengaruh dari perlakuan konsentrasi dan lama 
pemasakan terhadap indeks jebolnya. 

 
 
 

KESIMPULAN 
 

 Karakteristik serat bambu legi (Gigantochloa atter) mempunyai rata-ratapanjang 
serat 2,845 mm, diameter serat 21,591 μm, diameter lumen 9,258 μm dan tebal 
dinding serat 12,232 μm.  Turunan dimensi serat Runkel Ratio 2,61, Muhlstep Ratio 
81,21%, Felting Power 131,79, Coef. of Rigidity 0,57 dan Flexibility Ratio 0,43 dengan 
kualita keseluruhan Kualita II. Proporsi sel serat sebanyak 43,77%, pembuluh 6,70% 
dan parenkim 49,53%. Rendemen yang dihasilkan rata-rata sebesar 40,34 dengan 
bilangan kappa 26,78 dan freeness 647. Dilihat dari rendemen yang dihasilkan sesuai 
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dengan proporsi serat yang dituju, namun proporsi parenkim yang besar dapat 
menghalangi ikatan antar serat. Indeks tarik lembaran pulp 2,10 Nm/g, indeks 
sobek1,06 mN.m2/g dan indeks jebol 0,23 Kpa.m2

 

/g. Nilai kekuatannya masih rendah 
karena proporsi parenkim, sel gabus (pith) yang banyak, Runkel Ratio, Muhlstep Ratio 
dan Coef. of Rigidity yang jelek serta adanya ketidakefektifan etanol selama proses 
pulping karena banyak berikatan dengan senyawa karbohidrat yang ada pada bambu 
legi. Faktor yang memberikan pengaruh berbeda nyata hanya perlakuan konsentrasi 
pada parameter bilangan kappa pulp dan indeks tarik. Keduanya sama-sama 
memberikan hasil bahwa konsentrasi 20% berbeda dengan konsentrasi 60%, namun 
konsentrasi 20% dengan 40% dan konsentrasi 40% dengan 60% tidak berbeda nyata. 
Pada bilangan kappa, konsentrasi 20% memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan 
konsentrasi 60%, sedangkan pada indeks tari konsentrasi 20% memberikan hasil 
indeks tarik yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 60%. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Anonim, 1976. Vademicum Kehutanan Indoensia. Departemen Pertanian. Direktorat 

Jenderal Kehutanan. 
Anonim, 1989. Cara Uji Sifat Fisik, Optik dan Kimia Pulp, Kertas, dan Karton. Dalam 

Standar Nasional Indonesia. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 
Jakarta 

Anonim. 1992. TAPPI Test Methods. 1992-1993. Fibrous Materials and Pulp Testing. 
Tappi Press. Atlanta. Georgia. 

Biermann, Christoper J. 1996. Handbook Pulping and Papermaking. Second Edition. 
United Kingdom Edition. Academic Press. London. 

Bowyer J.L., J. G. Haygreen, dan R. Schmulsky. 2003. Forest Products and Wood 
Science : An Introduction. 4th Ed. Iowa State Press. USA. 

Caparros, S., J. Ariza, G. Garrote, F. lopez, dan J. Diaz., 2007. Optimization of 
Paulownia Fortunei L.  Autohydrolysis Organosolv Pulping as a Source of 
Xylooligomers and Cellulose Pulp. Chemical Engineering Department, 
Facultadde Ciencias Experimentales Campus del Carmen,Uniersidad de Huela 
and Chemical Engineering Department, Facultad de Ciencias (Campus de 
Ourense),Uniersidad de Vigo. Spain. (Ind. Eng. Chem. Res., 2007, 46 : 623-631) 

Casey, J.P., 1980. Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology. Vol I: Pulping 
and Bleaching.Third Edition. Wild Interscience Publication. New York. 

Diaz, M. J., M. Alfaro, M. M. Garcia, M. E. Eugenio, J. Ariza, dan F. Lopez. 2004. 
Etanol Pulping fromTagasaste (Chamaecytisus proliferus L.F. ssp palmensis).A 
New Promising Source for Cellulose Pulp. Chemical Engineering Department 
Facultad de Ciencias Experimentales Campus del Carmen,Universidadde 
Huelva, Forestry Science Department, Universidad De Huelva, and 
Environmental Science Department, Universid ad Pablo de Olavide, Spain. Ind. 
Eng. Chem. Res., 2004, 43 : 1875-1881). 

Fengel, D. dan G. Wegener. 1995. Kayu : Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-Reaksi. 
Terjemahan Harjono Sastrohamijoyo. Yogyakarta : Gajah Mada University Press 

Jimenez, L., J.C. Garcia, I. Perez, J. Ariza and F. Lopez. 2001. Acetone Pulping of 
Wheat Straw. Influence of Cooking and Beating Conditions on The Resulting 
Paper Sheets. American Chemical Society. Volume 40, No. 26. Page 6201-6206. 
Http://www.scopus.com. (diakses tanggal 25 Januari 2008) 

Marsoem, S. N. 2008. Pulp dan Kertas. Bahan Kuliah Mahasiswa Jurusan Teknologi 
Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Tidak dipublikasikan). 
Yogyakarta. 

Pan, Xuejun, Dan Xie, Richard W. Yu, Dexter Lam and Jack N. Saddler. 2007. 
Pretreatment of Lodgopole Pine Killed by Mountain Pine Beetle Using the Etanol 
Organosolv Process : Fractionation and Process Optimization. American 

http://www.scopus.com/�


 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAPEKI XII  E-19 

 

BANDUNG, JAWA BARAT 23 – 25 JULI 2009  834 

Chemical Society. Volume 46, No. 8 (2007). Page 2609-2617. 
Http://www.scopus.com. (diakses tanggal 25 Januari 2008) 

Steel, R. G. D., dan J. H. Torrie.1995. Prinsip dan Prosedur Statistika. Suatu 
Pendekatan Biometrik. Gramedia Pustaka Utama. 

Yokoyama Tomoya, Yuji Matsumoto dan Gyosuke Meshitsuka, 2007. Detailed 
Examination of The Degradation of Phenol Derivatives Under Oxygen 
Delignification Conditions. Journal Agricultural and Food Chemistry. 55, 131-
1307.  

http://www.scopus.com/�

	MAKALAH-A
	MAKALAH-B
	MAKALAH-E
	E-19


