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ABSTRAK 

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah kayu randu yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar telah 
dilakukan dengan mengolahnya menjadi pulp. Pengolahan bagian berkayu dari tanaman randu ini diambil dari batang 
dan cabang dan diolah dengan proses sulfat.Bahan berupa kayu randu yang berasal dari Desa Pandansaren 
Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta dimasak dengan larutan kimia berupa NaOH dan Na2S, dengan rasio larutan 
pemasak 1:10 dan suhu pemasakan 170°C. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan acak lengkap 
(Completely Randomized Design) yang disusun dengan percobaan secara faktorial 2x3 dengan tiga ulangan. Faktor 
pertama adalah bagian tanaman yang terdiri dari dua aras, yaitu kayu bagian batang dan cabang. Faktor yang kedua 
adalah lama pemasakan yang terdiri dari tiga aras yaitu lama pemasakan 1,5 jam, 2 jam, dan 2,5 jam. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kayu randu dapat dijadikan bahan baku pulp dengan proses sulfat, dengan menghasilkan nilai rata-
rata rendemen sebesar 20,11%; bilangan kappa rata-rata sebesar 5,21; nilai indeks tarik lembaran pulp rata-rata 
sebesar 20,81Nm/g; nilai rata-rata indeks sobek lembaran pulp sebesar 1,36mN.m2/g; dan indeks jebol rata-rata 
sebesar 2,13 Kpa.m2/g serta brightness rata-rata 9,61%. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa parameter indeks tarik 
secara nyata dipengaruhi oleh interaksi antara lama pemasakan dan bagian tanaman. Faktor lama pemasakan 
memberikan pengaruh nyata pada parameter rendemen dan indeks tarik, kemudian faktor bagian tanaman memberikan 
pengaruh sangat nyata hanya pada parameter indeks jebol. 

Kata kunci: pulp, Ceiba pentandra, proses sulfat, bagian tanaman, lama pemasakan 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini Indonesia merupakan negara pengekspor pulp peringkat kesembilan di dunia, dengan pangsa 
pasar dunia 2,4% (APKI, 2010). Letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia serta 
dekat dengan negara-negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea menyebabkan pemasaran produk 
seperti pulp dan kertas ke negara tersebut lebih mudah. Hal ini mendorong kemajuan bagi industri pulp dan 
kertas Indonesia. Kenaikan konsumsi pulp tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri 
seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat kita yang ditandai dengan semakin meningkatnya 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sehingga berdampak pada semakin meningkatnya permintaan 
kertas di dalam negeri. Sebagai gambaran, konsumsi kertas tanah air yang pada tahun 1976 adalah sebesar 
2,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2006 telah meningkat menjadi 26,5-27 kg/kapita/tahun. Konsumsi kertas 
tersebut meskipun terus meningkat, tetapi ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara 
lainnya seperti Singapura yang mencapai 165 kg per kapita per tahun, Thailand 40 kg, Cina 36 kg, Jepang 
242 kg. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 301 kg per 
kapita per tahun (Mansur, 2006). Oleh karena itu, kemungkinan semakin meningkatkanya kebutuhan kertas 
ditahun-tahun mendatang akan lebih besar. 

Dibalik kekayaan sumberdaya alam Indonesia yang begitu besar ternyata industri pulp di dalam negeri 
juga mengalami permasalahan. Permasalahan besar yang harus dihadapi oleh industri pulp dan kertas ini 
adalah ketersediaan bahan baku. Kayu sebagai bahan baku pembuatan pulp di Indonesia memang relatif 
melimpah, namun karena kayu juga merupakan bahan baku berbagai industri kayu lainnya seperti industri 
kayu lapis, meubel dan konstruksi, serta meningkatnya kesadaran lingkungan maka industri pulp dan kertas 
mulai merasa mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku tersebut.  

Beberapa alternatif yang telah dilakukan untuk mengantisipasi kendala bahan baku adalah dengan 
membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 9,07 juta hektar pada tahun 2008. Akan tetapi dari total 
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rencana pembangunan HTI tersebut sampai pada akhir tahun 2008 hanya terealisasi sekitar 50% saja atau 
sebesar 4,3 juta hektar (WALHI, 2009). Oleh karena itu, HTI belum mampu secara optimal memasok bahan 
baku pulp dan kertas.  

Alternatif yang nampaknya dilakukan adalah dengan memanfaatkan kayu-kayu yang berasal dari 
hutan rakyat dan kebun. Dari berbagai jenis kayu yang dikembangkan/tumbuh di hutan rakyat, kayu randu 
(Ceiba pentandra Gaertn.) nampaknya merupakan salah satu jenis kayu daun lebar yang perlu dilihat 
kemungkinannya sebagai bahan baku pulp dan kertas. Tanaman randu memiliki pertumbuhan yang cepat 
dan ukuran batangnya yang besar serta mudah dikembangbiakkan.Tanaman randu selama ini ditanam 
dengan tujuan untuk menghasilkan serat kapuk dan biji. Seperti halnya tanaman lainnya, randu sebagai 
penghasil kapuk randu dan biji memiliki masa produktif, sehingga pada umur tertentu tanaman randu perlu 
untuk diremajakan. Ketika diremajakan, kayu yang dihasilkan selama ini kurang mendapatkan perhatian dan 
umumnya hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar, sedangkan pemanfaatannya sebagai bahan baku 
konstruksi nampaknya kurang diminati karena berat jenisnya yang rendah.  

Secara keseluruhan, selain batang, bagian cabang randu meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak 
namun memperlihatkan ukuran yang cukup besar. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin dilihat pula 
kemungkinan pemanfaatan cabang sebagai bahan baku pembuatan pulp. Pengolahan bagian berkayu dari 
tanaman kapuk randu ini akan dilakukan dengan menggunakan proses sulfat. Proses sulfat dipilih karena 
industri pulp di Indonesia umumnya menggunakan proses ini. Proses sulfat memiliki keunggulan dalam hal 
kesesuaiannya untuk hampir semua jenis kayu dan menghasilkan pulp dengan sifat-sifat kekuatan yang baik 
(Casey, 1980). 

Kayu randu memiliki berat jenis yang rendah sehingga serpih bersifat bulky dan menyerupai material 
non kayu, oleh karena itu rasio larutan pemasak yang digunakan dinaikkan menjadi 1:10. Berdasarkan hasil 
penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, pemasakan dengan menggunakan alkali aktif kurang dari 18% 
dan lama pemasakan kurang dari 1,5 jam memperlihatkan kondisi hasil pemasakan yang sangat mentah, 
sehingga konsentrasi alkali aktif dinaikkan menjadi 18% dengan lama pemasakan 1,5 jam, 2 jam dan 2,5 jam.  

Pada penelitian ini dicoba pemasakan kayu randu berdasarkan bagian tanaman dan lama 
pemasakan.Pengamatan pada hasil pulp yang diperoleh pada penelitian ini dibatasi pada rendemen, sifat 
fisik dan brightness lembaran pulp kertasnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Persiapan Bahan  

Bahan baku yang digunakan untuk penelitian ini adalah kayu randu (Ceiba pentandra Gaertn.). Kayu 
randu tersebut diperoleh dari Jalan Kaliurang KM.18 Desa Pandansaren Harjobinangun Pakem Sleman 
Yogyakarta. Pohon randu yang digunakan dalam penelitian ini memiliki diameter batang setinggi dada ±30 
cm dengan umur ±12 tahun.Bagian yang diambil dari kayu randu ini berupa bagian batang dan cabang.Kayu 
randu daribagian batang maupun cabang dibuat chips dengan ukuran 3 cmx 3 cmx 2-3 mm. L=Kemudian 
dikeringanginkan sampai KAS. 

Bahan kimia yang diperlukan untuk proses pemasakan antara lain Natrium Hidroksida (NaOH) teknis, 
Na2S dan bahan-bahan penguji bilangan kappa berupa aquadest, Kalium Permanganat (KMnO4) 0,1N, Asam 
Sulfat (H2SO4) 4N, Kalium Iodida (KI) 10%, dan Natrium Thiosulfat (Na2S2O3) 0,2N. 

Pembuatan Pulp 

Proses pembuatan pulp dilaksanakan di Laboratorium Pulp dan Kertas Fakultas Kehutanan UGM 
dengan menggunakan rotary autoclave. Kondisi pembuatan pulp adalah sebagai berikut: rasio bahan baku 
dan larutan pemasak 1: 10, suhu pemasakan 170°C, konsentrasi alkali aktif 18% dan sulfiditas 25 %, tekanan 
5-7 atm, kemudian dalam pembuatan pulp tersebut dipisahkan antara bagian batang dan cabang serta lama 
pemasakan yang digunakan 1,5 jam, 2 jam dan 2,5 jam. Selanjutnya pulp tersebut dihitung rendemen 
tersaring, reject, bilangan kappa, dan sifat fisik lembaran pulp.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rendemen 

Rendemen pulp merupakan pulp yang lolos dari mesin saring datar (flat screen) ukuran 80 mesh dan 
tertahan saringan 100 mesh. Sedangkan, reject merupakan bagian yang belum masak sehingga masih 
tertahan di dalam mesin saring datar tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengolahan 
bagian kayu randu bagian batang maupun cabang pohon randu memberikan nilai rata-rata rendemen pulp 
tersaring sebesar 20,11% dengan kisaran antara 12,58-25,23%.  
 

 
Gambar 1. Pengaruh lama pemasakan terhadap rendemen 

Hasil rendemen pulp dari batang dan cabang kayu randu ini tergolong rendah bila dibandingkan 
dengan rendemen pada proses pulp alkali dari bahan kayu, yaitu berkisar antara 45–50 % (Fengel dan 
Wegener, 1995). Rendahnya rendemen pulp sulfat dari kayu randu ini diduga selain dipengaruhi oleh berat 
jenisnya yang rendah, dipengaruhi pula oleh kadar selulosa. Menurut hasil penelitian duPlooy (1980) pada E. 
grandis dan Wallis et al. (1996) pada E. globules dan E. nitens dalam Wimmer et al. (2002), pada kayu daun 
lebar,rendemen memiliki korelasi positif terhadap kadar selulosa. 

Rendemen yang rendah ini diduga dipengaruhi oleh proporsi serat kayu randu yang rendah yaitu 
sebesar 28,78%. Apabila dibandingkan dengan rendemen pulp kayu popohan (Buchanania arborescens (BL) 
BL) yang memiliki proporsi serat sebesar 73,33% melalui proses sulfat dengan konsentrasi alkali aktif 18% 
dan lama pemasakan 1,5 jam menghasilkan rendemen sebesar  43,55% (Probowati dan Marsoem, 2009).  

Selain memiliki proporsi serat yang rendah, kayu randu memiliki proporsi pembuluh yang tinggi (7,88-
9,7%). Proporsi pembuluh yang tinggi pada kayu akan mengakibatkan rendemen pulp hasil pemasakan 
menjadi rendah karena pembuluh larut selama proses pulping (Bowyer et al., 2003). Kayu randu juga 
memiliki proporsi sel parenkim yang tinggi yaitu 49,09-55,15%. Tingginya proporsi sel parenkim pada kayu 
randu diduga juga mengganggu dalam proses pulping, karena sel parenkim akan menyerap larutan pemasak 
yang digunakan sehingga rendemen yang dihasilkan rendah.  

Kandungan ekstraktif kayu randu tergolong tinggi yaitu 23,95% (Marsoem, 2010). Keberadaan 
ekstraktif menyebabkan tingginya konsentrasi alkali aktif yang digunakan, karena ekstraktif bereaksi terhadap 
bahan kimia pemasak serta menghalangi masuknya bahan kimia pemasak kedalam serpih. Pada penelitian 
ini, rendemen yang dihasilkan dari bagian batang dan cabang tidak berbeda secara statistik sehingga dari 
pertimbangan rendemen, keduanya dapat diolah menjadi pulp secara bersamaan. Pulp yang dihasilkan 
memiliki tingkat kecerahan (brightness) yang rendah. Brightness merupakan indikator yang sangat penting 
untuk mengetahui tingkat kekuningan kertas atau derajat pemutihan (Biermann, 1996). Smook (1992) 
mengatakan bahwa jenis atau spesies kayu dan kondisi dari kayu yang digunakan untuk menghasilkan pulp 
juga memengaruhi kecerahan kertas yang dihasilkan, karena setiap kayu memiliki reaksi yang berbeda 
terhadap bahan kimia pemasak yang diberikan. Diduga warna gelap dari pulp sulfat kayu randu ini tidak 
hanya dipengaruhi oleh keberadaan lignin tetapi juga dipengaruhi oleh keberadan ekstraktif didalam kayu. 
Ekstratif dapat memberikan kontribusi pada warna pulp yang dibuat dari kayu yang banyak mengandung 
resin (Smook, 1992).  
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Bilangan Kappa   

Pengujian bilangan kappa merupakan suatu metode tidak langsung untuk memperkirakan sisa lignin 
pada pulp dan sebagai indikator derajat larutnya lignin pada pulp setelah proses pulping dari tahapan antara 
pengelantangan pulp (Shin et al. 2004 dalam Alves et al., 2007). Bilangan kappa sangat penting untuk 
diketahui dengan dua tujuan utama yaitu (1) untuk mengetahui derajat delignifikasi selama proses 
pemasakan (kontrol dalam pemasakan) dan (2) untuk mengetahui seberapa besar bahan kimia yang 
dibutuhkan untuk bleaching (Smook, 1992). 

Hasil pengujian bilangan kappa terhadap pulp dari kayu randu menunjukkan rerata sebesar 5,21. 
Bilangan kappa terkecil diperoleh dari pemasakan bagian cabang dengan lama pemasakan 2,5 jam yaitu 
3,95 sedangkan bilangan kappa tertinggi dihasilkan oleh pemasakan bagian batang dengan lama pemasakan 
1,5 jam yaitu sebesar 5,85.  

 

 
Gambar 2. Pengaruh lama pemasakan terhadap bilangan kappa 

Bilangan kappa pulp sulfat kayu randu menunjukkan nilai yang menyerupai hasil uji bilangan kappa 
pada pulping sulfat kayu melinjo (Gnetum gnemon L.) dengan lama pemasakan 1-2 jam dan konsentrasi 
alkali aktif 13-17% dengan sulfiditas 25% yaitu sebesar 2,72-7,11 (Pertiwi dan Marsoem, 2008), namun lebih 
rendah apabila dibandingkan dengan bilangan kappa yang dihasilkan dari pulping tanaman kopi melalui 
proses sulfat dengan konsentrasi alkali aktif 17%, sulfiditas 25% dan lama pemasakan lebih dari 2 jamyaitu 
10,03-17,11 (Afrizal dan Marsoem, 2008).  

Bilangan kappa yang dihasilkan dari pengujian pulp sulfat kayu randu memiliki kecenderungan untuk 
menurun seiring dengan bertambahnya lama pemasakan. Casey (1980) menyatakan bahwa meningkatnya 
waktu pemasakan akan meningkatkan pelarutan dari kayu, khususnya lignin. Kandungan lignin dalam pulp 
semakin berkurang karena terjadinya reaksi hidrolisis yang menyebabkan lignin terlarut dalam cairan 
pemasak. 

Indeks Tarik 

Kertas harus memiliki cukup kekuatan untuk menahan tekanan dan gaya yang diberikan kepadanya 
selama dirubah bentuknya dan sampai pada akhir penggunaan.  Kertas memiliki respon yang berbeda 
terhadap bermacam-macam gaya yang diberikan kepadanya, sehingga diperlukan penjelasan kekuatan 
kertas yang harus disertai dengan tujuan akhir penggunaan kertas tersebut. Kekuatan tarik (tensile) 
merupakan sifat yang dikaitkan dengan kertas yang kuat (Marsoem, 2009). Pengujian kekuatan tarik kertas 
diperlukan untuk membuat kertas yang ditujukan untuk mampu menahan beban berat (Bowyer et al., 2003). 

Indeks tarik terendah dihasilkan dari pulping bagian cabang dengan lama waktu pemasakan 2 jam 
adalah 18,01 Nm/g dan tertinggi pada bagian batang dengan lama pemasakan 2,5 jam yaitu sebesar 24,80 
Nm/g. Lama pemasakan dan bagian tanaman memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks tarik. 
Hubungan antara indeks tarik dan bilangan kappa disajikan dalam Gambar 4. 
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Gambar 3. Pengaruh lama pemasakan terhadap indeks tarik 

 
Gambar 4. Grafik hubungan indeks tarik dan bilangan kappa 

 
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya lama pemasakan, bilangan kappa 

menunjukkan nilai yang semakin rendah. Bilangan kappa yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa 
lignin yang tersisa di dalam pulp semakin rendah sehingga indeks tarik semakin meningkat karena ikatan 
antar serat semakin tinggi. 

Indeks tarik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dimensi serat yang meliputi panjang serat dan 
diameter dinding sel, serta ikatan antar serat. Dinding sel yang tipis dan diameter serat yang lebar 
mengakibatkan serat mudah memipih pada waktu pembuatan lembaran pulp sehingga luas permukaan 
kontak antar serat besar serta ikatan antar seratnya tinggi. Akibatnya, lembaran pulp tidak mudah sobek, 
sehingga lembaran tersebut mempunyai indeks sobek dan tarik yang tinggi. 

Indeks tarik yang dihasilkan dari pulping sulfat kayu randu bagian batang dan cabang masih berada 
dibawah standar SNI 14-0698-1989 untuk pulp kayu daun lebar yaitu sebesar 30 Nm/g. Oleh karena itulah 
diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan indeks tarik. Scott (1995) menyatakan bahwa ada beberapa cara 
untuk meningkatkan indeks tarik pada kertas, contohnya dengan menambah waktu penggilingan, 
meningkatkan kekuatan pencetakan kertas (pres kertas), menambah suatu jenis bahan perekat, 
meningkatkan kandungan panjang serat, meningkatkan berat dasar dari semua bahan yang akan 
meningkatkan indeks tarik. 

Indeks Jebol 

Ketahanan jebol/retak adalah suatu uji yang sangat empiris. Kekuatan jebol yang tinggi dibutuhkan 
pada kertas-kertas yang akan digunakan untuk menahan beban yang terpusat (Bowyer et al.,2003). Dalam 
standar TAPPI, ketahanan jebol didefinisikan sebagai tekanan hidrostatik yang dibutuhkan untuk menjebol 
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kertas ketika dikenai bola dengan suatu nilai muatan terkendali berdiameter 1,2 inchi dimana kertas akan 
terpegang dengan kuat dalam area lingkaran. 

 
Gambar 5.  Pengaruh lama pemasakan terhadap indeks jebol 

Nilai rerata pengujian indeks jebol lembaran pulp sulfat kayu randu adalah 2,13KPa.m2/g.  Indeks 
jebol terendah dihasilkan dari lembaran pulp bagian cabang dengan lama waktu pemasakan 2 jam sebesar 
1,87 KPa.m2/g, sedangkan indeks jebol tertinggi dihasilkan dari lembaran pulp bagian batang dengan lama 
pemasakan 2,5 jam yaitu sebesar 2,41 KPa.m2/g. Lama pemasakan juga tidak menunjukkan pengaruh yang 
nyata, namun bagian tanaman memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap indeks jebol.  

Indeks jebol yang dihasilkan dari pulping kayu randu memiliki nilai yang berada diatas standart SNI 
14-0698-1989 yaitu sebesar 2 KPa.m2/g. Hal ini diduga karena kayu randu memiliki kadar lignin dan 
hemiselulosa yang tinggi. Marsoem (2010) telah melaksanakan penelitian komponen kimia kayu randu 
dengan hasil bahwa kandungan lignin kayu randu 26,09 % dan hemiselulosa sebesar 39,29%. Bowyer et al. 
(2003) menyatakan bahwa tingginya kandungan lignin menyebabkan rendahnya hasil pulp, namun pada kayu 
dengan kandungan lignin dan hemiselulosa yang tinggi akan menghasilkan lembaran dengan kekuatan 
sobek yang rendah tetapi memiliki kekuatan jebol dan lipat yang sangat tinggi.  

Biermann (1996) menyatakan bahwa serat-serat dalam kertas diikat oleh ikatan hidrogen dari gugus 
hidroksil selulosa dan hemiselulosa. Kandungan hemiselulosa yang tinggi berhubungan dengan hidrasi pulp 
yang cepat, pembentukan ikatan antar serat yang lebih banyak dan lebih baik, dan pembentukan lembaran 
yang lebih rapat (Bowyer et al.,2003). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks jebol antara 
lain adalah penambahan serat panjang dan dengan meningkatkan lama waktu penggilingan, namun perlu 
diingat bahwa waktu penggilingan yang terlalu panjang akan menyebabkan serat terputus. 

Indeks Sobek 

Indeks sobek pulp sulfat kayu randu terendah dihasilkan dari pemasakan bagian cabang dengan lama 
pemasakan 2 jam yaitu sebesar 1,04 mN.m2/g dan indeks sobek tertinggi dihasilkan dari pemasakan bagian 
batang dengan lama pemasakan 2,5 jam sebesar 1,59 mN.m2/g, sedangkan rerata pengujian indeks sobek 
pulp sulfat kayu randu sebesar 1,36 mN.m2/g.   

Indeks sobek yang dihasilkan lembaran pulp sulfat kayu randu memiliki kecenderungan yang semakin 
meningkat dengan semakin bertambahnya lama waktu pemasakan karena tingkat delignifikasi yang semakin 
tinggi. Hal ini pula yang berpengaruh terhadap terbentuknya ikatan antar serat ketika membentuk lembaran 
pulp.  

Indeks sobek lembaran pulp yang dihasilkan dari bagian batang menunjukkan nilai yang lebih tinggi 
bila dibandingkan indeks sobek yang dihasilkan dari bagian cabang. Meskipun tidak memberikan perbedaan 
secara nyata, secara teoritis perbedaan ini dipengaruhi oleh panjang serat, jumlah, tebal dinding, dan 
kekuatan ikatan serat dengan serat lainnya (Casey, 1980). 

Batang randu mempunyai panjang serat rata-rata 1,46 mm sedangkan cabangnya mempunyai 
panjang serat 1,19 mm. Semakin panjang seratnya semakin tinggi ketahanan sobeknya karena terdapat 
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korelasi yang kuat antara panjang serat dan indeks sobek (Watson dan Dadswell, 1961; Wangaard dan 
Williams, 1970; duPlooy 1980; Labosky and Ifju, 1981; Malan et al.,1994 dalam Wimmer et al.2002). Pada 
serat yang panjang, luas bidang kerja yang diterima untuk menerima gaya juga meningkat sehingga indeks 
sobek juga akan meningkat pula (Casey, 1980).  

 

 
Gambar 6. Pengaruh lama pemasakan terhadap indeks sobek 

Nilai turunan dimensi serat juga sangat mempengaruhi sifat lembaran yang dihasilkan. Indeks sobek 
dipengaruhi oleh runkle ratio dan daya tenun serat atau felting power. Fatriasari dan Hermiati (2006) 
menyatakan bahwa serat dengan nilai runkle ratio kurang dari satu semakin baik untuk dijadikan pulp karena 
serat semakin mudah untuk dikenai gaya dari luar (penggilingan, pengepresan, pengeringan dan lain-lain). 

Hasil penelitian ini menunjukkan indeks sobek yang sangat rendah bila dibandingkan dengan standart 
SNI 14-0698-1989yaitu 5 mN.m2/g. Indeks sobek lembaran pulp sulfat kayu randu yang rendah ini diduga 
berkaitan erat dengan kerapatan. Wimmer et al. (2002) mengatakan bahwa kerapatan kayu memegang 
peranan penting untuk memprediksi kekuatan sobek. Pada penelitian ini, pulp dari kayu randu dengan 
kerapatan 0,21 g/cm3 memiliki indeks sobek 1,36 mN.m2/g. Pulp dari batang kayu popohan yang memiliki 
kerapatan 0,45 g/cm3 menunjukkan nilai indeks sobek yang lebih tinggi yaitu 2,2-2,8 mN.m2/g (Probowati dan 
Marsoem, 2010). 

Proporsi sel parenkim diduga berpengaruh terhadap kekuatan sobek. Kayu randu memiliki proporsi sel 
parenkim sebesar 49,09-55,15%. Keberadaan sel parenkim ini menyebabkan rendahnya kekuatan sobek. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Zhao, Ödberg dan Risinger (1992) membuktikan bahwa proporsi sel 
parenkim dan epidermis yang tinggi menyebabkan fines yang tinggi pula, karena kedua macam sel ini mudah 
terputus pada saat penggilingan walaupun dengan kekuatan yang rendah sekalipun. 

Meskipun indeks sobeknya rendah, nilai indeks jebolnya telah memenuhi standar SNI. Indeks sobek 
rendah dan indeks jebol tinggi diduga karena pulp terlalu berlebihan digiling sehingga terlalu banyak serat 
yang terpotong selama tahap persiapan serat dan memutuskan ikatan-ikatan antar serat ke serat (Casey, 
1980). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kayu randu dapat dijadikan bahan baku pulp dan kertas dengan parameter uji: 

a. Rendemen yang dihasilkan berkisar 12,584-25,232 % 
b. Bilangan kappa yang dihasilkan berkisar 3,947-5,845 
c. Indeks Sobek yang dihasilkan berkisar 1,035-1,592 mN.m2/g 
d. Indeks Tarik yang dihasilkan berkisar 18,008-24,798 Nm/g 
e. Indeks Jebol yang dihasilkan berkisar 1,870-2,412 KPa.m2/g 
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2. Pulp yang diolah dari bagian batang kayu randu menghasilkan rendemen dan sifat fisik yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan bagian cabang. Namun, secara umum nilai yang dihasilkan tidak berbeda nyata 
maka dalam pembuatan pulp kedua bagian ini dapat dicampur.  

3. Faktor yang optimum untuk menghasilkan pulp dengan kualitas dan kuantitas yang baik adalah dengan 
faktor bagian tanaman batang dengan lama pemasakan 2,5 jam. 

Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini adalah: 
1. Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kayu randu memiliki nilai bilangan kappa 

dan brightness yang rendah maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan kimia kayu 
randu baik pada bagian batang maupun cabang serta sifat pemutihannya. 

2. Dengan melihat hasil indeks sobek pulp kayu randu yang rendah, perlu diteliti adanya perubahan 
dimensi pada serat setelah proses penggilingan. 
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