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Cara uji 
kadar sari (ekstrak alcohol - benzena) 

dalam kayu dan pulp 
 

1 Ruang lingkup  

Standar ini meliputi difinisi, cara pengambilan contoh dan cara uji kadar sari dalam 
kayu dan pulp. 

2 Definisi 

Sari (ekstrak alkohol-benzena) adalah zat dalam kayu atau pulp yang terekstraksi oleh 
alkohol-benzena sebagai pelarut, dilakukan pada titik didih pelarut dalam waktu 
tertentu. 

3 Cara pengambilan contoh 

3.1 Kayu 
Pemgambilan contoh kayu dilakukan menurut SIl. 1289 -85, Cara pengambilan dan 
penyediaan contoh kayu pulp berbentuk elondongan. 
3.2. Pulp 
Pengambilan contoh pulp dilakukan menurut SIl. 1290 — 85, Cara pengambilan contoh 
pulp. 
 

4 Cara uji 

4.1. Bahan 
4.1.1  Campuran alkohol—benzena 1 : 2 
Campurkan 1 bagian volume alkohol 95% dengan 2 bagian volume benzena. 
Catatan : 
1) Alkohol yang digunakan harus mempunyai sisa penguapan di bawah 0,0005 %.-Bila 

syarat ini tidak dipenuhi, lakukan destilasi. 
2) Benzena yang digunakan harus mempunyai sisa penguapan dibawah 0,001%. Bila 

syarat ini tidak dipenuhi, lakukan destilasi. 
3) Campurkan alkohol-benzena 1 : 2 yang telah dipakai untuk analisa pulp dapat 

digunakan kembali setelah didestilasi ulang. 
4.2 Peralatan 
4.2.1 Corong masir G2  
4.2.2 Cawan masir 1 G2 
4.2.3 alat soxhlet diameter dalam 50 mm, kapasitas volume tabung sirkulasi 
100 ml 
4.2.4  Labu ekstrak 250 ml berisi beberapa buah batu didih 
4.2.5 Pengingin spiral atau Allihn 
4.2.6 Gelas ukur 500 ml 
4.2.7 Penangas air atau pemanas listrik 
4.2.8 Desikator 
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4.2.9 Neraca analitis 
4.2.10 Tang cawan 
4.2.11 Kertas saring 
4.2.12  Benang katun atau rayon 
4.2.13 Pinset yang tidak berkarat 
4.2.14 Lemari  pengering 
4.3 Persiapan contoh uji 
4.3.1 Kayu 
Penyediaan contoh uji dilakukan sesuai dengan SII 1289 — 85, 
4.3.2 Pulp. 
4.3.2.1 Lembaran pulp kering udara 
Cabik-cabik dengan pinset yang tidak berkarat menjadi bagian kecil (± 5 mm x 5 mm). 
Pencabikan dilakukan tanpa menggunakan alat mekanis. 
4.3.2.2 Pulp basah 
Buat lembaran tipis dengan menyaringnya memaki corong masir G2, keringkan-di 
udara kerjakan sesuai dengan 4.3.2.1. 
4.3.3 Lakukan penetapan kadar air contoh uji sesuai dengan SII 0532 — 81, Cara 
uji kadar air kayu,pulp kertas dan karton. 
4.4 Prosedur 
4.4.1 Timbang contoh kering udara 1 ± 0,1 g dalam cawan masir 1 G2 
4.4.2 Tutup cawan masir dengan kertas saring yang dilubangi kecil kecil dan telah 
bebas dari sari, ikat dengan benang yang telah bebas dari sari. 
4.4.3 Tempatkan contoh dalam alat soxhlet 
4.4.4 Isikan 150 — 200 ml campuran alkohol—benzena 1 : 2 ke dalam labu ekstrak 250 
ml yang telah diketahui berat keringnya. Hubungkan dengan alat soxhlet lalu 
pasangkan pada pendingin. 
4.4.5 Lakukan ekstraksi di atas penangas air ;atau pemanas listrik selama 6 jam. Atur 
pendidihan alkohol—benzena sehingga dalam waktu satu jam terjadi lima kali sirkulasi 
pada alat soxhlet. 
4.4.6 Keluarkan cawan masir yang berisi contoh dari alat soxhlet. 
4.4.7 Uapkan alkohol—benzena yang ada di dalam labu ekstrak sampai hampir kering. 
Alkohol-benzena yang tertampung dalam alat soxhlet dapat digunakan kembali. 
4.4.8 Panaskan sisa penguapan dalam labu ekstrak dalam lemari penegering pada 
suhu 105±3°C, selama 3 jam atau lebih. Dinginkan dalam desikator lalu timbang 
sampai berat tetap. 
Catatan : 
Kertas saring bebas sari dan benang katun atau rayon bebas sari, diperoleh dengan 
ekstraksi sesuai dengan 4.4.5. Kertas saring dan benang yang telah dipakai dapat 
digunakan kembali. 
4.5 Perhitungan 
Kadar dari = a x 100 %. 
                    b 
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Di mana : 
a = berat sari dalam labu ekstrak, dinyatakan dalam gram 
b = berat contoh kering tanur, dinyatakan dalam gram 
 
4.6 Laporan hasil uji 
Laporkan kadar sari dari kayu dan pulp yang terekstraksi dalam alkohol—benzena 1 : 2 
sebagai hasil rata-rata dari dua kali penentuan. 
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