
PEMBUATAN PULP DARI BATANG TEMBAKAU (Nicotiana tabacum)

MENGGUNAKAN PROSES SODA

ABSTRAK

Batang tembakau merupakan limbah pertanian yang memiliki potensi untuk dijadikan 

sebagai bahan baku pulp. Pembuatan pulp pada umumnya menggunakan proses sulfit, kraft, atau 

soda. Penelitian mengenai pembuatan pulp berbahan baku batang tembakau dengan proses soda 

belum banyak dilakukan sehingga pada penelitian ini pemanfaatan limbah batang tembakau 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari 

limbah batang tembakau. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan pengaruh waktu 

pemasakan dan kecepatan pengadukan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pembuatan pulp terhadap kualitas pulp dari batang tembakau. Tahapan penelitian meliputi 

preparasi sampel, penentuan komposisi kimia batang tembakau, proses pemasakan, kualitas pulp, 

dan analisis FT-IR. Proses pembuatan pulp divariasikan berdasarkan dua variasi yaitu waktu 

pemasakan dan kecepatan pengadukan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan 

batang tembakau mengandung 61,33% selulosa dan 17% lignin. Kandungan selulosa yang tinggi  

pada batang tembakau ini  menunjukkan bahwa batang tembakau dapat berpotensi sebagai bahan 

baku pembuatan pulp. Pada waktu pemasakan kualitas pulp diperoleh pada kadar α-selulosa 

tertinggi yaitu 1,5 jam dengan kondisi yang digunakan adalah konsentrasi larutan NaOH 10%, 

suhu 150°C, dan kecepatan pengadukan 150 rpm sebesar 35%. Sedangkan pada kecepatan 

pengadukan kualitas pulp diperoleh pada kadar α-selulosa tertinggi yaitu 150 rpm dengan

kondisi yang digunakan adalah konsentrasi larutan  NaOH 10%, suhu 150°C, dan waktu 

pemasakan 30 menit sebesar 52%.
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PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap produk seperti pulp dan kertas sangat tinggi karena kertas 

memiliki banyak kegunaan seperti untuk menulis, untuk dijadikan sebagai kemasan dan lain 

sebagainya. Semakin banyak populasi manusia, semakin banyak pula kebutuhan terhadap pulp 

dan kertas. Peningkatan permintaan produk pulp dan kertas tersebut memberikan nilai tambah 

bagi suatu sektor industri. Menurut Kementrian Perindustrian (2016) pada tahun lalu, kapasitas 



terpasang pabrik pulp di Indonesia mencapai 7,9 ton. Tahun selanjutnya kapasitas terpasang 

pabrik pulp diproyeksi meningkat 26,5% menjadi sekitar 10 ton. 

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi penghasil tembakau dan terbesar ketiga 

sesudah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Luas lahan yang ditanami tembakau di Nusa Tenggara 

Barat pada tahun 2016 mencapai 14.000 hektar dengan produksi tembakau mencapai 29.000 ton 

(Radar Lombok, 2016). Areal tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Timur, Lombok 

Tengah, dan Lombok Barat, dengan produksi yang fluktuatif setiap tahun.

Tanaman tembakau memiliki beberapa bagian seperti akar, batang, daun dan bunga. 

Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa 

maupun digulung dalam bentuk rokok atau cerutu. Sedangkan batang tembakau seringkali masih 

dianggap sebagai limbah pertanian dan belum diolah secara baik. Seringkali untuk mengatasi 

limbah ini dilakukan dengan cara pembakaran. Hal ini dapat membuat dampak buruk bagi 

lingkungan dikarenakan batang tembakau masih mengandung nikotin dan senyawa lainnya 

seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi Kimia Batang Tembakau 

Parameter Kadar

Selulosa (%) 56.10 ± 0.24

Hemiselulosa (%) 22.44 ± 0.20

Karbon Oganik Total (%) 44.61 ± 3.44

Nitrogen Total (%) 0.83 ± 0.02

Rasio C:N (%) 53.75

Lignin (%) 15.11 ± 2.33

Nikotin (%) 0.26 ± 0.08

*(Liu et al., 2015) 

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan 

kayu, non kayu, dan kertas bekas (waste paper). Pulp merupakan bubur kayu sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan kertas. Bahan baku pulp biasanya mengandung tiga komponen utama, 

yaitu: selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Secara umum prinsip pembuatan pulp merupakan 

proses pemisahan selulosa terhadap impurities bahan-bahan dari senyawa yang dikandung oleh 

kayu diantaranya lignin.



Selulosa (C6H10O5)n adalah polimer berantai panjang polisakarida karbohidrat, dari β-

glukosa. Selulosa merupakan komponen utama dalam pembuatan kertas. Selulosa adalah 

senyawa organik penyusun utama dinding sel dari tumbuhan. Adapun sifat dari selulosa adalah 

berbentuk senyawa berserat, mempunyai tegangan tarik yang tinggi, tidak larut dalam air dan 

pelarut organik (Heradewi, 2007).

Lignin adalah gabungan beberapa senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, 

mengandung karbon, hydrogen, dan oksigen, namun proporsi karbonnya lebih tinggi disbanding 

senyawa karbohidrat. Lignin sangat tahan terhadap degradasi kimia, termasuk degradasi 

enzimatik. Lignin sering digolongkan sebagai karbohidrat karena hubungannya dengan selulosa 

dan hemiselulosa dalam menyusun dinding sel, namun lignin bukan karbohidrat. Hal ini 

ditunjukkan oleh proporsi karbon yang lebih tinggi pada lignin (Jalaluddin, 2005).

Metodelogi Penelitian

Alat-Alat Penelitian dan Bahan Penelitian 

Alat-alat berupa ayakan 60 mesh, heler penghancur batang tembakau, pisau, oven (Hot 

Air Oven YCO-N01),  magnetic stirrer (Biosan MSH-300), corong kaca (Pyrex), neraca  analitik 

(Shimadzu),  hotplate (IECLtd), Termometer (Philip Harris Ltd). Bahan-bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah batang tembakau, NaOH (Merck), KMnO4 (Merck), asam asetat, asam 

sulfat, kalium iodida, natrium tiosulfat, amilum, pH stick, dan akuades. 

Prosedur penelitian 

Langkah pertama penilitian yaitu melakukan pembuatan pulp dari batang tembakau

dengan menggunakan proses soda. Mula-mula bahan baku batang tembakau dipotong-potong 

sekitar 1 cm dikeringkan dan dihaluskan kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh. Sebelum 

dilakukan proses pemasakan, terlebih dahulu dilakukan penentuan komposisis kimia batang 

tembakau meliputi : penentuan kadar air (SNI ISO 712:2015), kadar abu (SNI 01-2354-2006), 

kadar lignin (SNI 0492:2008), kadar selulosa (Sokanandi, 2014). Serbuk batang tembakau 

dimasak dengan menggunakan larutan pemasak yaitu natrium hidroksida dengan perbandingan 

10:1 sebanyak 100 mL untuk 10 gram dengan variasi konsentrasi serta suhu yang berbeda.

Analisis variabel yang dipakai terhadap proses pemasakan produk pulp antara lain: konsentrasi 

larutan pemasak (2,5%;5%; 7,5%; 10% dan 12,5%), kecepatan pengadukan (90; 120; 150; 350 



dan 410 rpm), suhu (100; 120; 130; 140 dan 150°C), dan waktu pemasakan (30 menit; 1; 1,5; 2; 

dan 2,5 jam). 

Pulp dari batang tembakau kemudian dilakukan uji KAS untuk menentukan kadar alfa 

selulosa dan uji bilangan Kappa. Produk yang dihasilkan berupa pulp batang tembakau yang 

dipisahkan terlebih dahulu dari larutan pemasaknya, lalu dimasukkan ke dalam oven, setelah 

kering terhadap pulp dilakukan pengukuran kadar alfa selulosa, lignin, dan yield pulp.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Komposisi Kimia Batang Tembakau

Sebelum dilakukannya proses pembuatan pulp dari batang tembakau, terlebih dahulu 

dilakukan analisis penentuan komposisi kimia yang ada pada batang tembakau diantaranya 

adalah analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar lignin, dan analisis kadar selulosa. 

Dimana pada analisis kadar air, kadar lignin, dan kadar selulosa menggunakan prinsip dasar dari 

gravimetri yaitu berdasarkan berat biomassa yang hilang. Adapun komposisi kimia batang 

tembakau dapat dilihat pada Table 2.

Tabe 2 komposisi kimia batang tembakau

Pengaruh Kecepatan Pengadukan

Berikut adalah Gambar 1 pengaruh kecepatan pengadukan terhadap % rendemen pulp, kadar

selulosa pulp, dan kadar lignin pulp. 

Parameter Persentase (%)

Kadar air 12

Kadar abu 12

Lignin 17

Selulosa 61,33



Gambar 1 Grafik Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap Rendemen Pulp, Kadar α-selulosa 

dan Kadar Lignin.

Gambar 1 dapat dilihat bahwa dengan kecepatan pengadukan dapat mempengaruhi 

perolehan rendemen pulp. Rendemen pulp tertinggi terdapat pada kecepatan pengadukan 350 

rpm yaitu 66.75%. Dapat dilihat bahwa dengan pengadukan semakin cepat jumlah produk hasil 

dan jumlah lignin yang dapat terpisahkan semakin menurun, sedangkan kadar α-selulosa 

semakin meningkat hingga dicapai kecepatan optimum tercapai yaitu 350 rpm, setelah itu 

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadukan semakin cepat  makin banyak 

lignin yang dapat terlarut dalam NaOH, tetapi pada kecepatan 120 rpm hingga 350 rpm  relatif 

konstan sehingga kecepatan   pengadukan sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap proses 

transfer massa lignin, secara keseluruhan yield pulp mengalami penurunan karena α-selulosa ikut 

terlarut dalam NaOH. 

Pengaruh Waktu Pemasakan

Variabel waktu sebagai variabel tidak tetap pada proses soda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh waktu proses terhadap yield pulp, kadar α-selulosa, sedangkan variabel tetap 

dipergunakan konsentrasi NaOH optimum yang telah dicapai yaitu konsentrasi NaOH 10%.
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Gambar 2 Grafik Pengaruh Waktu Pemasakan Terhadap Rendemen Pulp, Kadar α-selulosa dan 
Kadar Lignin.

Gambar 2 waktu proses sangat berpengaruh terhadap yield pulp, kadar a selulosa dan 

lignin yang dapat terpisahkan. Semakin lama waktu proses yield pulp, kadar a selulosa dan 

jumlah lignin yang dapat terpisahkan semakin menurun, sedangkan kadar a selulosa semakin 

meningkat hingga dicapai waktu optimum tercapai yaitu selama 30 menit, setelah itu mengalami 

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu proses maka semakin banyak 

lignin yang dapat terlarut dalam NaOH, tetapi pada waktu proses 1,5 jam hingga 2,5 jam relatif 

konstan sehingga waktu  sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap proses transfer massa lignin 

dari bahan ke pelarut NaOH, karena proses transfer massa sudah mencapai kesetimbangan atau 

pelarut sudah mengalami kejenuhan terhadap kadar lignin. Secara keseluruhan yield pulp 

mengalami penurunan pada saat lignin mencapai kesetimbangan, α-selulosa ikut terlarut dalam 

NaOH sehingga menyebabkan penurunan yield pulp. 

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Berdasarkan kandungan α-selulosa yang tinggi dan lignin rendah pada penelitian yakni 

sebesar 61,33% dan 17% menunjukkan bahwa batang tembakau memiliki potensi untuk 

dijadikan bahan baku pulp.
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2. Semakin tinggi waktu pemasakan, maka kadar α-selulosa yang dihasilkan semakin 

meningkat dengan perolehan kadar α-selulosa tertinggi adalah 35% pada waktu 1,5 jam.

Konsentrasi larutan pemasakan yang digunakan yaitu NaOH 10%, suhu 150°C, dan 

kecepatan pengadukan 150 rpm.

3. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka kadar α-selulosa yang dihasilkan semakin 

meningkat dengan perolehan kadar α-selulosa tertinggi adalah 52% pada kecepatan 150 rpm. 

Konsentrasi larutan pemasakan yang digunakan yaitu NaOH 10%, suhu 150°C, dan waktu 

pemasakan 30 menit.

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penambahan variasi konsentrasi  NaOH dan 

variasi suhu untuk mengetahui titik optimum dari kadar yang diperoleh.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi perolehan 

kadar selulosa selain dari pengaruh suhu pemasakan, waktu pemasakan, kecepatan 

pengadukan dan konsentrasi larutan pemasak.
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