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ABSTRACT 
Paper traditionally defined as thin mass of felted sheet separated from the water sus-

pension of prevalently cellulose-based pulp fibers on a fine screen, followed by sheet form-
ing, compression, drying, and finishing-actions. This study determine the best condition of 
NaOH concentration (10 and 15 %) in pulp manufacturing from coconut husk fibers (data 
analyzed by two-tailed t test at α 5 %). The influence of tapioca and kaolin addition (0 and 
10 %) following the pulping process on physical properties of paper is also studied (data 
analyzed by Anova and followed by tukey test at α 5 %), as well as the biomass conversion 
calculation based on Acacia mangium. The parameters observed are alkali consumption, 
kappa number, pulp yield, water absorption, tensile strength, and tear strength. The higher 
alkali consumption occurred at NaOH 15 % and the higher pulp yield obtained at NaOH 10 
%, meanwhile kappa number of pulp is not affected. Water absorption of paper are not sig-
nificantly different between treatments. Maximum tear and tensile index obtained from the 
pulp with NaOH 15 % and addition of tapioca 5 %, and from the pulp with NaOH 10 % and 
tapioca 5 %, respectively. The use of coconut-husk from 1 ha coconut-field for paper manu-
facture can save 2.02 tons (5.05 m3) of wood per year (based on Acacia mangium), hence 
avoiding the cutting of 0.02 ha of forest per year, thereby affording carbon sink of 1.01 tons 
and concurrently enabling the absorption of 0.76 tons CO2 per year. 

Keywords: coconut-husk fibers, pulp and paper manufacture, soda pulping, biomass conver-
sion, Acacia mangium. 

PENDAHULUAN 

Kertas merupakan produk hasil dari 
pemanfaatan selulosa sebagai bahan 
bakunya. Kertas pada jaman dahulu 
dikenal sebagai lapisan tebal yang dibuat 
dari lembaran screen halus dari suspensi 
serat. Namun, kertas di jaman sekarang 
tidak hanya terdiri dari serat saja, 
melainkan mengandung bahan-bahan 
tambahan lain (Syafii, 2000). Kertas 
secara lebih rinci menurut Bureau of 
Indian Standards, (1999) adalah lembaran 
tipis dengan ketebalan maksimum 0,30 
mm, atau gramatur maksimum 224 g m-2 
yang dihasil-kan melalui penyusunan 
ikatan dan anyaman serat yang berasal 

dari dehidrasi suspensi pulp. Karton juga 
merupakan lembaran tetapi dengan tebal 
diatas 0,30 mm atau gramatur diatas 224 g 
m-2. Namun, dalam penggunaan umum, 
kata kertas dapat digunakan untuk 
menggambarkan kertas dan karton. 

Sejak tahun 2001 sampai dengan 
tahun 2007 produksi kertas dan karton 
dunia rata-rata meningkat 3,05 % setiap 
tahun dengan konsumsi 383.603.402 ton 
kertas dan karton pada tahun 2007 
(FAOSTAT, 2011). Untuk Indonesia, 
produksi kertas dan karton selama kurun 
waktu 5 tahun tumbuh dari 6.951.680 
pada tahun 2001 sampai mencapai 

16 



Khaswar Syamsu et al. Produksi Pulp dan Kertas Ramah Lingkungan dari Sabut Kelapa 

10.506.180 ton pada tahun 2006 (Maps of 
World, 2011). 

Walaupun akhir akhir ini alternatif 
selulosa dari mikrobial untuk 
pensubstitusi selulosa kayu guna 
pembuatan kertas telah diajukan oleh 
Syamsu et al. (2013), namun pada skala 
industri komersial di dunia, mayoritas 
pulp dan kertas masih diproduksi 
menggunakan bahan baku kayu, baik kayu 
yang berasal dari hutan tanaman industri 
maupun dari hutan alam. Laju kebutuhan 
kayu yang lebih besar dari pada laju 
produksinya telah menyebabkan makin 
berkurangnya jumlah kayu di hutan. 
Menurut data State of the World’sForests 
2007 yang dikeluarkan The UN Food and 
Agriculture Organization, angka 
deforestasi Indonesia selama periode 
2000-2005 adalah 1,8 juta ha tahun-1 
dengan laju deforestasi sebesar 2 % per 
tahun (FAOSTAT, 2011; Maps of World, 
2011). Laju deforestasi ini diperkirakan 
akan semakin meningkat seiring dengan 
mening-katnya permintaan terhadap kayu 
dan produk-produk berbahan baku kayu, 
termasuk pulp dan kertas. 

Berkurangnya jumlah hutan yang 
berfungsi menahan air telah menyebabkan 
kekeringan pada musim kemarau, keban-
jiran pada musim hujan, dan memacu serta 
memicu pemanasan global (global 
warming) sehingga menyebabkan 
perubahan iklim secara radikal. Perubahan 
iklim secara drastis juga menyebabkan 
naiknya permukaan laut, gagal panen 
tanaman pangan, terancam punahnya 
sebagian fauna dan flora, rusaknya 
ekosistem, meluasnya penyakit tropis, dan 
munculnya penyakit-penyakit baru.  

Untuk memproduksi 1 ton bleached 
kraft pulp secara konvensional diperlukan 
listrik 900 kWh, air 100 m3, dan kayu 5,5 
m3 dengan skala minimum 1.200 ton pulp 
hari-1. Dengan demikian, diperlukan 
2.310.000 m3 kayu tahun-1 dengan luasan 
hutan 46.000-230.000 ha tahun-1. Sedang-
kan untuk memproduksi 1 ton mechanical 

pulp diperlukan listrik 2.600 kWh, air 15 
m3, kayu 2,5 m3 dengan skala minimum 
600 ton pulp hari-1. Dengan demikian, 
diperlukan 525.000 m3 kayu tahun-1 
dengan luasan hutan 10.500-52.500 ha 
tahun-1 (Walker, 2006). Tingginya angka 
tersebut merupakan salah satu faktor 
pendorong deforestasi sehingga perlu 
dila-kukan pencarian sumber baru untuk 
dijadikan bahan baku pembuatan pulp dan 
kertas. 

Indonesia merupakan produsen 
kelapa (Cocos nucifera L.) terbesar di 
dunia dengan produksi 21.565.700 ton 
kelapa tahun-1 pada tahun 2009 (FAO-
STAT, 2011; Maps of World, 2011). Hasil 
samping utama dari buah kelapa adalah air 
kelapa, tempurung kelapa, dan sabut 
kelapa. Sabut kelapa merupakan 35 % dari 
total berat buah kelapa yang berarti ada 
potensi sabut kelapa Indonesia lebih dari 
7,5 juta ton sabut kelapa tahun-1. Jumlah 
tersebut cukup besar dan menunjukkan 
bahwa sabut kelapa merupakan bahan 
yang memiliki potensi yang harus terus 
digali. Menurut Tejano (1985), sabut 
kelapa mengandung se-lulosa 19,26-
23,87 %, lignin 29,33-31,64 %, hemiselu-
losa 8,15-8,50 %, serta pektin, tanin dan 
bahan lain sebanyak 14,25-14,85 %. 
Karena merupakan bahan yang mengan-
dung lignoselulosa relatif tinggi, maka 
sabut kelapa berpotensi menjadi bahan 
baku pembuatan pulp dan kertas. 

Berbeda dengan penggunaan kayu 
sebagai bahan kertas yang mengharuskan 
penebangan kayu dan menumbuhkannya 
kembali selama 6-8 tahun sebelum dapat 
dipanen lagi, maka sabut kelapa dapat 
diper-oleh dari pemanenan kelapa dengan 
umur panen yang jauh lebih singkat (6-8 
bulan) tanpa harus menebang pohon 
kelapanya. Dengan demikian, penggu-
naan sabut kelapa sebagai bahan kertas 
secara signifikan akan menurunkan laju 
penebangan pohon sehingga dapat 
menyelamatkan lingkungan. 
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Penelitian ini menggunakan proses 
soda pulping dalam pembuatan pulp sabut 
kelapa. Proses soda dipilih karena 
merupakan proses yang umum dilakukan 
pada pembuatan pulp berbahan baku non-
kayu karena serat dari bahan non-kayu 
mempunyai serat yang lebih pendek 
dengan kualitas serat yang tidak terlalu 
bagus, digunakan untuk kertas dengan 
spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, dan 
umumnya tidak diikuti dengan tahapan 
bleaching. Penelitian ini menggunakan 
bahan penolong (aditif) berupa kaolin dan 
tapioka dalam dua taraf. Kaolin berfungsi 
sebagai filler sedangkan tapioka berfungsi 
sebagai sizing agent dan perekat.  

Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat pulp dan kertas berbahan baku 
ramah ling-kungan dari sabut tanaman 
kelapa (Cocos nucifera L.) dengan metode 
soda pulping, menentukan konsentrasi 
optimum NaOH dalam pembuatan pulp 
dari sabut kelapa, menentukan konsentrasi 
optimum tapioka dan kaolin dalam 
pembuatan kertas dari sabut kelapa, serta 
melakukan analisa konversi biomassa 
penggunaan sabut kelapa sebagai 
substituen bahan baku pulp dan kertas dari 
kayu. 

 
METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pisau, oven, digester, 
hollander beater, stone refiner, Niagara 
beater, saringan, alat sentrifugasi, 
penangas, neraca, loyang, wadah kedap 
udara, cawan porselin, gegep, desikator, 
gelas piala, pipet volumetrik, erlenmeyer, 
gunting, tearing tester, tensile tester, alat 
uji daya serap air dengan metode Cobb, 
handsheet machine, serta alat bantu 
lainnya. 

Bahan baku yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sabut kelapa yang 
berasal dari tanaman kelapa (Cocos 
nucifera L.) dari Pasar Gunung Batu, Kota 
Bogor. Sabut ini berasal dari kelapa tua 

yang ditanam di Provinsi Banten dengan 
umur panen enam sampai dengan delapan 
bulan. Bahan lain yang digunakan adalah 
larutan NaOH, alum, tapioka, kaolin, 
KMnO4 0,1 N, H2SO4 4 N, KI 1 N, 
Na2S2O3 0,1 N, larutan kanji, BaCl2 10 %, 
indikator sindur metil, HCl 0,1 N, dan air 
bersih. 
Metode Penelitian 

Pembuatan sampel dilakukan mela-
lui tahapan persiapan bahan baku dengan 
mem-bersihkan sabut kelapa dan memo-
tongnya dengan ukuran (5 ± 1) cm, mema-
sak serpihan sabut kelapa dengan larutan 
NaOH pada konsentrasi 10 dan 15 %, 
memberikan perlakuan mekanis dengan 
hollander beater dan stone refiner sampai 
serat-seratnya terpi-sah sempurna hingga 
mencapai derajat keha-lusan 250-300 mL 
CSF, dan disentrifugasi untuk mengurangi 
kadar air yang ada di dalam pulp. Pulp 
tersebut kemudian dibentuk menjadi 
lembaran kertas dengan menambah-kan 
bahan aditif (kaolin 0 dan 10 %, tapioka 0 
dan 5 %). 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua 
tahap, yaitu pembuatan pulp dan pembuat-
an kertas. Pada pembuatan pulp perlakuan 
yang diaplikasikan adalah konsentrasi 
NaOH dengan 2 level perlakuan (5 dan 
15 %). Setiap level perlakuan diulang 
sebanyak 4 kali. Analisis data dilakukan 
dengan uji t dua arah dengan parameter 
konsumsi NaOH, bilangan kappa (BSN, 
1989b), dan rendemen pulp. 

Sedangkan pada pembuatan kertas 
digunakan rancangan acak lengkap 
dengan perlakuan (setiap jenis perlakuan 
diulang sebanyak 2 kali) adalah cara 
hidrolisis (konsentrasi NaOH) dan 
komposisi bahan tambahan (kaolin dan 
tapioka), yaitu: 
NaOH 10 %, kaolin 0 %, tapioka 0% (N10K0T0) 
NaOH 10 %, kaolin 0 %, tapioka 5% (N10K0T5) 
NaOH 10 %, kaolin 10 %, tapioka 0 % (N10K10T0) 
NaOH 10 %, kaolin 10 %, tapioka 5% (N10K10T5) 
NaOH 15 %, kaolin 0 %, tapioka 0 % (N15K0T0) 
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NaOH 15 %, kaolin 0 %, tapioka 5 % (N15K0T5) 
NaOH 15 %, kaolin 10 %, tapioka 0 % (N15K10T0) 
NaOH 15 %, kaolin 10 %, tapioka 5 % (N15K10T5) 

Analisis data dilakukan dengan 
Anova dan dilanjutkan dengan uji tukey 
pada α 5 %. Parameter yang diamati sifat 
fisik kertas, yaitu indeks ketahanan sobek 
(tear strength index) BSN (1989a), daya 
serap air (BSN (1989c), dan indeks 
ketahanan tarik (tensile strength index) 
(BSN,1998). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Alkali, Bilangan Kappa dan 
Rendemen Pulp 

Konsumsi alkali merupakan angka 
yang menunjukkan persentase alkali yang 
dikonsumsi oleh bahan baku selama pro-
ses pemasakan. Bilangan kappa adalah 
jumlah milliliter kalium permanganat 0,1 
N yang terpakai oleh 1 g pulp kering oven 
sesuai dengan kondisi standar. Hasil yang 
diperoleh dikoreksi terhadap 50 % pema-
kaian permanganat. Hasil perhitungan 
konsumsi alkali, bilangan kappa dan 
rendemen pulp disajikan pada Tabel 1. 

Hasil penelitian menunjukkan bah-
wa perbedaan konsentrasi larutan pema-
sak antara NaOH 10 % dan NaOH 15 % 
menghasilkan nilai konsumsi alkali yang 
berbeda nyata. Larutan pemasak dengan 
konsentrasi NaOH 15 % menghasilkan 
nilai konsumsi alkali yang lebih tinggi 
daripada nilai konsumsi alkali yang 
dihasilkan larutan pemasak dengan 
konsentrasi NaOH 10 %. 

Konsumsi alkali yang lebih tinggi 
pada pemasakan dengan larutan NaOH 
15 % disebabkan karena konsentrasi 
NaOH yang lebih tinggi meningkatkan 
kemampuan penetrasi larutan terhadap 
bahan baku yang dimasak. Akibatnya 
adalah mempertinggi kesempatan berte-
munya molekul NaOH dengan polimer 
lignin dan komponen kimia lain dalam 
sabut kelapa sehingga lebih banyak 
pemecahan ikatan ester dan eter yang 
terjadi sekaligus meningkatkan jumlah 
NaOH yang bereaksi. Hal tersebut 
kemudian meningkat-kan persentase 
konsumsi alkali. 

 

Table 1. Influence of NaOH concentration on alkali consumption, kappa 
number, and pulp yield of coconut husk during hydrolysis process 

Parameter 
Hydrolysis of coconut husk in solution of 

NaOH 10 % NaOH 15 % 

NaOH Consumption (6.63 ± 0.29) a (11.61 ± 0.81) b 

Kappa number 32.29 ± 0.38 32.55 ± 1.43 

Pulp yield (43.42 ± 0.55) a (40.53 ± 1.81) b 

Notes: data is presented as (mean ± standard deviation) with n = 4. In each row, data 
followed by the same letter show significance difference (two tailed t test atα 5 %) 

Bilangan kappa yang dihasilkan 
tidak berbeda nyata antar perlakuan. Hal 
ini terjadi karena pulp masih berwarna 
gelap yang disebabkan oleh tingginya 
kandungan eks-traktif dalam sabut kelapa. 
Ekstraktif utama pada sabut kelapa adalah 
tanin yang berwarna gelap. Ekstraktif 
yang tinggi pada sabut kelapa membuat 
sabut kelapa tetap berwarna gelap dan 
memerlukan bahan pemutih untuk 

memutihkan pulp tersebut apa bila 
diperlukan kertas yang berwarna putih. 

Data hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rendemen pulp yang dimasak 
dengan larutan pemasak NaOH 10 % 
adalah 46,86 % lebih tinggi secara 
signifikan daripada larutan pemasak 
NaOH 15 % yang rendemennya hanya 
sebesar 40,53 %. 
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Rendahnya rendemen pulp pada 
pemasakan dengan NaOH 15 % terjadi 
karena konsumsi alkali pada perlakuan ini 
yang lebih tinggi sehingga mendegradasi 
lebih banyak komponen lignin pada bahan 
baku. Selain itu, tingginya konsentrasi 
NaOH pada larutan pemasak akan 
memacu terjadinya degradasi holoselu-
losa, yang terdiri dari selulosa dan 
hemiselulosa, pada jumlah yang lebih 
tinggi. 
Sifat Fisik Kertas Sabut Kelapa 

Gramatur kertas pada penelitian ini 
diatur agar berada pada nilai 60 g m-2 dan 
bukan merupakan parameter pengukuran. 

Angka 60 g m-2 diambil karena angka 
tersebut merupakan gramatur yang umum 
pada beberapa jenis kertas seperti kertas 
tulis, kertas bungkus, dan kertas penyerap 
air. Gramatur hasil pembentukan lem-
baran kertas adalah 62,02-65,54 g m-2 
dengan rata-rata 64,37 g m-2. Nilai 
gramatur riil tersebut lebih tinggi daripada 
gramatur target (60 g m-2) akibat adanya 
penambahan bahan aditif berupa kaolin, 
pati, dan alum. Walaupun gramatur bukan 
merupakan parameter pengukuran, gra-
matur menjadi hal yang penting untuk 
diukur karena nilai parameter pengukuran 
indeks tarik dan indeks sobek merupakan 
fungsi dari gramatur. 

 

Table 2. Influence of alkaline concentration during hydrolysis and addition of kaolin and tapioca in pulp 
of coconut husk on physical characteristics of coconut husk paper 

Hydrolysis 
Condition 

Addition 
of kaolin 
in pulp 

Addition of 
tapioca in 

pulp 

Physical properties of paper 
Water absorption 

(g m-2) 
Tensile strength 
index (Nm g-1) 

Tear strength index 
(mN m2 g-1) 

NaOH 
5 % 

0 % 
0 % (197.71 ± 18.13) c (11.22 ± 0.93) cd (1.57 ± 0.12) b 
5 % (253.79 ± 28.97) ab (16.43 ± 0.07) a (1.97 ± 0.07) a 

10 % 
0 % (238.66 ± 8.40) bc (10.34 ± 0.29) de (1.20 ± 0.05) c 
5 % (251.24 ± 5.12) ab (12.39 ± 0.54) bc (1.62 ± 0.05) b 

NaOH 
15 % 

0 % 
0 % (293.05 ± 25.33) a (12.78 ± 0.95) b (1.61 ± 0.14) b 
5 % (235.06 ± 10.26) bc (17.10 ± 0.86) a (2.14 ± 0.05) a 

10 % 
0 % (270.28 ± 25.76) ab (9.31 ± 0.24) e (1.19 ± 0.07) c 
5 % (228.29 ± 5.51) bc (13.28 ± 0.29) b (1.48 ± 0.01) b 

Notes: data is presented as (mean ± standard deviation) with n = 2. In each column, data followed by the same letter 
show not significant difference (tukey test at α 5 %).  

Daya Serap Air 
Daya serap air antar perlakuan tidak 

berbeda nyata, tetapi ada beberapa ke-
cenderungan yang terjadi dalam pengujian 
daya serap air. Kecenderungan yang 
pertama adalah peningkatan konsentrasi 
alkali meng-akibatkan peningkatan daya 
serap air. Hal ini disebabkan semakin 
banyak alkali, semakin banyak pula 
stuktur selulosa yang mengalami swelling 
sehingga banyak OH bebas yang tersedia 
yang menyebabkan daya serap air 
meningkat. Interaksi yang tinggi antara 
serbuk gabus dan air diduga terkait 

dengan fenomena tegangan permukaan 
cairan pada permukaan bahan. Subiyanto 
et al. (2003) yang meneliti serbuk sabut 
kelapa sebagai bahan panel papan partikel 
juga melaporkan bahwa serbuk sabut 
kelapa mempunyai kemampuan untuk 
menyerap air sebesar 510 % dan minyak 
sebesar 390 % dari massa bahan penyerap 
dikarenakan sabut kelapa mengandung 
sejum-lah porsi tertentu jaringan sel-sel 
gabus. Tingginya daya serap air sabut 
kelapa menun-jukkan potensi sabut kelapa 
sebagai bahan baku pulp dan kertas untuk 
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menyerap air dan minyak, contohnya 
kertas tisu. 
Indeks Ketahanan Tarik 

Ketahanan tarik adalah daya tahan 
maksimum per satuan lebar jalur uji 
lembaran pulp, kertas, atau karton 
terhadap gaya tarik yang bekerja pada 
kedua ujung jalur uji tersebut sampai 
putus dan dinyatakan dalam satuan gaya 
per satuan lebar uji serta diukur pada 
kondisi standar. Indeks tarik merupakan 
ketahanan tarik dibagi dengan gramatur 
contoh uji dalam g m-2. 

Indeks tarik terbaik dihasilkan dari 
sampel yang dimasak dengan NaOH 
15 %, kaolin 0 %, dan tapioka 5 % 
(N15K0T5) dan kertas yang dimasak 
dengan NaOH 10 %, kaolin 0 %, dan 
tapioka 5 % (N10K0T5) yaitu sebesar 17,10 
N m g-1 dan 16,43 N m g-1. Sedangkan 
indeks tarik terendah dihasilkan dari 
sampel yang dimasak dengan NaOH 
15 %, kaolin 10 %, dan tapioka 0 % 
(N15K10T0); NaOH 10 %, kaolin 10 %, dan 
tapioka 0 % (N10K10T0); serta NaOH 10 
%, kaolin 0 %, dan tapioka 0 % (N10K0T0) 
sebesar 9,31; 10,34; dan 11,22 N m g-1. 

Indeks tarik pada sampel yang 
diberi tapioka lebih tinggi secara signi-
fikan daripada sampel lainnya disebabkan 
adanya tapioka yang telah tergelatinisasi 
yang memberikan efek sebagai perekat 
terhadap jalinan selulosa yang terbentuk. 
Sedangkan penyebab rendah-nya indeks 
tarik pada sampel NaOH 15 %, kaolin 
10 %, dan tapioka 0 % (N15K10T0) dan 
NaOH 10 %, kaolin 10 %, dan tapioka 0 % 
(N10K10T0) disebabkan adanya penam-
bahan bahan berupa kaolin yang dapat 
menurunkan ketahanan tarik kertas tanpa 
andanya penambahan tapioka yang dapat 
memberikan efek sebagai perekat terha-
dap jalinan selulosa yang terbentuk. Pada 
sampel NaOH 10 %, kaolin 0 %, dan 
tapioka 0 % (N10K0T0) indeks tarik rendah 
karena kurangnya jumlah NaOH untuk 
melarutkan lignin. Ada dua alasan yang 

membuat penambahan kaolin mengurangi 
kekuatan kertas, yaitu: 
1. Kertas dengan atau tanpa filler 

mempu-nyai massa yang sama. Hal 
ini tentu saja membuat kertas dengan 
filler mempu-nyai lebih sedikit serat 
dan mengakibat-kan kertas tersebut 
menjadi lemah akibat ikatan antar 
serat yang semakin berku-rang akibat 
penambahan filler. 

2. Kekuatan kertas utamanya dihasilkan 
dari anyaman antara serat dengan 
serat yang lain. Partikel filler 
kemudian terdis-persi antar serat 
sehingga mengganggu ikatan antar 
serat. 

Indeks tarik yang dimiliki kertas 
dari sabut kelapa masih lemah jika 
dibandingkan dengan sumber serat lain 
seperti serat yang berasal dari Acacia 
mangium dengan nilai mencapai 25,68 N 
m g-1 (Ramadona, 2001), jerami dengan 
nilai 26,88-42,66 N m g-1, bagas dengan 
nilai 36,79 N m g-1 (Ibnusan-tosa, 1987), 
kertas cetak C dengan nilai 26,22 N m g-1 
(BSN, 2005), dan kertas cetak A dengan 
nilai 40 N m g-1 (BSN, 2008). Namun 
indeks tarik sampel masih berada diatas 
syarat mutu kertas tisu serbet dengan nilai 
8,72 N m g-1 (BSN, 2006) sehingga sabut 
kelapa berpotensi untuk dijadikan bahan 
baku kertas tisu. 
Indeks Ketahanan Sobek 

Ada tiga jenis ketahanan sobek yang 
sering digunakan, yang pertama adalah 
ketahanan sobek internal (metode Ele-
mendorf), yang kedua adalah ketahanan 
sobek tepi (Finch), dan yang ketiga adalah 
in-planetear. Ketahanan sobek internal 
adalah yang paling sering digunakan. 

Ketahanan sobek adalah gaya dalam 
milinewton (mN) yang digunakan untuk 
menyobek kertas dalam keadaan standar. 
Sedangkan indeks sobek adalah ketahanan 
sobek kertas dalam milinewton dibagi 
dengan gramatur kertas dalam g m-2. 

Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa indeks sobek berbeda nyata 
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terhadap perlakuan yang diberikan. 
Indeks sobek terbaik dihasilkan oleh 
sampel dengan perlakuan NaOH 15 %, 
kaolin 0 %, dan tapioka 5 % (N15K0T5) 
dan perlakuan NaOH 10 %, kaolin 0 %, 
dan tapioka 5 % (N10K0T5) dengan nilai 
indeks sobek 2,14 mN m-2 g-1 dan 1,97 mN 
m-2 g-1. Sedangkan indeks sobek terendah 
dihasilkan oleh NaOH 15 %, kaolin 10 %, 
dan tapioka 0 % (N15K10T0) dan NaOH 
10 %, kaolin 10 %, dan tapioka 0 % 
(N10K10T0) dengan nilai indeks sobek 1,19 
mN m-2g-1 dan 1,20 mN m-2g-1. 

Rendahnya indeks sobek sampel 
terjadi karena sampel yang terbentuk 
cenderung kaku. Hal ini disebabkan 
bilangan Runkel serat sabut kelapa masuk 
kelas III yang menyebabkan kertas yang 
terbuat dari sabut kelapa lebih kaku 
daripada kertas dari serat dengan bilangan 
Runkel kelas I dan II. 

Tingginya indeks sobek pada 
sampel dengan perlakuan NaOH 15 %, 
kaolin 0 %, dan tapioka 5 % (N15K0T5) 
dan NaOH 10 %, kaolin 0 %, dan tapioka 
5 % (N10K0T5) karena tidak adanya 
penambahan filler berupa kaolin dan 
adanya penambahan perekat berupa tapio-
ka. Tapioka sebagai perekat menambah 
kuat ikatan antar serat sehingga ketahanan 
sobek kertas tersebut semakin tinggi. 

Menurut Casey (1980), kemampuan 
pati untuk memperkuat ikatan antar serat 
merupakan fungsi dari kecenderungan 
pati membentuk ikatan hidrogen. Selain 
itu, ada dua sifat penting pati yang 
mempengaruhi efektivitas pati sebagai 
agen pengikat antar serat (inter fiber 
bonding agent) yaitu kekuatan dari film 
pati itu sendiri dan kemam-puan untuk 
melekatkan substrat selulosa. Sampel 
yang hanya diberikan kaolin menjadi 
rendah indeks sobeknya karena kaolin 
memperlemah ikatan antar serat dan 
mengu-rangi komposisi serat. 

Indeks sobek sampel masih lebih 
rendah dari indeks sobek Acacia mangium 
dengan nilai 2,24-4,7 mN m-2 g-1 

(Romadona, 2001) dan jerami 3,94-5,38 
mN m-2 g-1 serta bagas dengan nilai 5,88 
mN m-2 g-1 (Ibnusantosa, 1987). Bahkan 
indeks sobek sampel masih berada di 
bawah syarat mutu kertas tisu serbet 
dengan nilai 3,38 mN m-2 g-1 (BSN, 2006). 
Dengan nilai indeks sobek yang rendah 
maka pulp sabut kelapa harus dicam-pur 
dengan pulp lain yang mempunyai indeks 
sobek yang tinggi untuk mendapatkan 
pulp dengan nilai indeks sobek yang 
memenuhi standar mutu kertas tertentu. 
Untuk mening-katkan kualitas kertas 
sabut kelapa (menda-patkan indeks tarik 
dan indeks sobek yang diinginkan), perlu 
dicoba untuk melakukan blending dengan 
sumber serat lainnya. 
Analisis Konversi Biomassa 

Analisis konversi biomassa diguna-
kan untuk menghitung seberapa besar 
peranan penggunaan sabut kelapa dalam 
menghemat bahan baku kertas yang 
berupa kayu. Bahan baku kertas lain yang 
digunakan sebagai pembanding adalah 
kayu Acacia mangium yang saat ini umum 
digunakan sebagai bahan baku kertas 
konvensional (Tabel 3.). 

Acacia mangium mempunyai laju 
pertumbuhan 50 m3 ha-1 tahun-1 dan 
densitas kayu 400 kg m-3 (Walker, 2006), 
kepadatan pohon 1.111 pohon ha-1 dengan 
jarak tanam 3 m x 3 m (Lazuardi, 2006), 
umur panen 5 tahun, rendemen pulp kimia 
sebesar 50 % (Walker, 2006), dan 
penyerapan CO2 untuk satu batang pohon 
0,14 ton CO2 tahun-1 (Gusmailina, 1995), 
dan potensi kayu sebesar (50 m3 ha-1 

tahun-1) x (5 tahun) = 250 m-3 ha-1. Potensi 
kayu Acacia mangium yang lebih rendah 
dilaporkan oleh Uzair (1989), dimana 
rata-rata pertumbuhan Acacia mangium 
per tahunnya adalah 40 m3 ha-1, dengan 
volume kayu 415 m3 ha-1 dan berat jenis 
0,39 g cm-3. 

Pada tahun 2011, produktivitas 
kelapa Indonesia adalah 5,87 ton ha-1 

tahun-1 (FAOSTAT, 2011) dengan 35 % 
komponen-nya adalah sabut kelapa 
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(Radiyati, 1998; Palungkun, 2001) dan 
redemen pulp 43,70 % (hasil penelitian). 

Jika dihitung, maka dapat dipro-
duksi 2,31 ton sabut kelapa ha-1 tahun-1 
dengan produksi pulp mencapai 1.01 ton 
pulp sabut ha-1 tahun-1. Produksi pulp dari 
1 ha kebun kelapa sebanyak itu setara 
dengan tidak melakukan penebangan kayu 
dari hutan sebanyak 2,02 ton kayu tahun-1 
(asumsi rendemen pulp kimia dari kayu 
sebesar 50 %) atau setara dengan 5,05 m3 
kayu tahun-1, mencegah penebangan 22 
pohon tahun-1 (asumsi umur panen 5 
tahun) yang setara dengan (5,05 m3 tahun-

1) (250 m3 ha-1)-1 atau sekitar 0,02 ha 
tahun-1. Dengan asumsi persentase karbon 

rata-rata untuk softwood adalah 52,1 % 
(Koch, 1989) maka tegakan pohon yang 
tidak ditebang tersebut akan menjaga 
rosot karbon sebesar 52,1 % dari 2,02 ton 
kayu yaitu 1,05 ton karbon. Dengan tetap 
tumbuhnya 0,02 ha kayu tersebut, maka 
akan tetap menjaga terserapnya CO2 
sebanyak (0,02 ha) x (50 m3 ha-1 tahun-1) 
x (0,4 ton m-3) x (52,1 %) x (44/12) = 0,76 
ton CO2 tahun-1. Jika substitusi dilakukan 
dengan lebih besar lagi maka manfaat 
terhadap lingkungan akan lebih besar lagi. 
Selain itu, perlu juga dihitung analisis 
kelayakan usaha pembuatan kertas 
berbahan baku sabut kelapa agar dapat 
diaplikasikan dalam dunia industri. 

 

Table 3. Biomass conversion analysis per ha of coconut plantation 
Analysis Steps Value 
Coconut husk production 2.31 ton of coconut husk ha-1 year-1 

Production of  pulp from coconut husk 1.01 ton of  coconut husk pulp ha-1 year-1 
Wood Pulp Saving 1.01 ton of  wood pulp year-1 

Wood Saving (in Tone) 2.02 ton of wood year-1 

Wood Saving (in m3) 5.05 m3 of wood year-1 

Avoidable Wood Cutting (number of trees) 22 trees year-1 

Avoidable Wood Cutting (in Ha) 0.02 Ha of forest year-1 

Affording Carbon Sink (C) 1.01 Ton of  Carbon 
Enabling CO2 absorption  from the air 0.76 ton CO2 year-1 

Notes: Carbon content in wood is 52.1% (Koch, 1989). Molecular Weight of CO2 = 44, Molecular Weight 
of C = 12 

KESIMPULAN 

Pulp dan kertas berbahan baku sabut 
kelapa yang dihasilkan memiliki konsum-
si alkali 6,63-11,61 %; bilangan kappa 
32,29-32,55 %; rendemen 40,53-46,86 %; 
daya serap air 197-293,05 g m-2; indeks 
tarik 9,31-17,10 N m g-1; dan indeks sobek 
1,19-2,14 mN m-2 g-1. Penggunaan NaOH 
10 % disarankan untuk digunakan karena 
menghasilkan rendemen lebih tinggi 
dengan konsumsi alkali yang lebih rendah 
dalam proses pulping sabut kelapa. 
Bilangan kappa tidak berbeda nyata 
dengan penggunaan konsentrasi NaOH 
yang berbeda. 

Penggunaan tapioka meningkatkan 
indeks tarik dan indeks sobek namun tidak 
mempengaruhi daya serap air. Pengguna-

an kaolin menurunkan indeks tarik dan 
indeks sobek namun tidak mempengaruhi 
daya serap air. Indeks sobek dan indeks 
tarik terbaik didapatkan dari pulp dengan 
perlakuan NaOH 15 %, kaolin 0 %, dan 
tapioka 5 % (N15K0T5) dan NaOH 10 %, 
kaolin 0 %, dan tapioka 5 % (N10K0T5). 
Daya serap air tidak berbeda antar 
perlakuan. Perlakuan terbaik adalah per-
lakuan dengan pemasakan menggunakan 
NaOH 10 %, penambahan kaolin 0 % dan 
tapioka 5 % (N10K0T5) yang mempunyai 
rendemen, indeks sobek, dan indeks tarik 
terbaik serta penggunaan NaOH yang 
lebih hemat. Dengan indeks sobek dan 
indeks tarik yang rendah tetapi daya serap 
air yang tinggi, pulp sabut kelapa 
berpotensi untuk dijadikan bahan baku 
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kertas tisu, misalnya kertas tisu toilet. 
Namun, indeks sobek yang rendah 
mengakibatkan pulp sabut kelapa harus 
di-blending dengan pulp lain yang 
memiliki indeks sobek yang lebih tinggi 
bila menginginkan standar indeks sobek 
yang lebih tinggi untuk penggunaan kertas 
yang lain. 

Penggunaan hasil produksi dari 1 ha 
sabut kelapa dapat menghemat 2,02 ton 
kayu tahun-1 yang setara dengan 5,05 m3 
kayu tahun-1, mencegah penebangan 22 
pohon tahun-1 setara 0,02 ha tahun-1 hutan 
dan menjaga tetap terjaga rosot karbon 
sebesar 1,01 ton karbon yang mampu 
menyerap CO2 dari udara sebanyak 0,76 
ton tahun-1. 
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