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Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui karakteristik serat bambu Bilis sebagai 
bahan baku pulp dan kertas 2) Mengetahui pengaruh interaksi antara konsentrasi 
etanol dan lama waktu pemasakan terhadap karakteristik pulp dari bambu Bilis 3) 
Mengetahui pengaruh  konsentrasi etanol terhadap karakteristik pulp dari bambu Bilis 4) 
Mengetahui pengaruh  lama waktu pemasakan terhadap karakteristik pulp dari bambu 
Bilis. penelitian ini menggunakan metode eksperimen rancangan acak lengkap faktorial 
yang terdiri dari dua faktor perlakuan yang pertama konsentrasi etanol yang terdiri dari 
3 aras (20%, 40%, 60%) dan yang kedua faktor lama waktu pemasakan yang terdiri dari 
2 aras (30 menit dan 60 menit). Dari penelitian ini diperoleh hasil yakni Serat Bambu 
Bilis memiliki nilai panjang serat 2,85 mm diameter serat 14,63 µm, tebal dinding serat 
6,55 µm dan diameter lumen 1,54 µm, runkel ratio 10,81, mulshtep ratio 199,28, felting 
power 98,78, flexibility ratio 0,10 dan coefficient of rigidity 0,44. Sementara, interaksi 
antara konsentrasi etanol dan lama waktu pemasakan berpengaruh terhadap nilai 
rendemen pulp dan diameter.lumen  Konsentrasi etanol hanya berpengaruh pada nilai 
diameter lumen. Lama waktu pemasakan hanya berpengaruh pada nilai diameter 
lumen. 
kata kunci : bambu bilis, serat pulp, metode mekanik organosolv 
 

Abstract 
The purpose of this study were 1) to determine the characteristics of Bilis bamboo fiber 
as raw material for pulp and paper 2) to find out the interaction effect between ethanol 
concentration and cooking time on the characteristics of pulp from bamboo Bilis 3) to 
determine the effect of ethanol concentration on the characteristics of pulp from Bilis 4 
bamboo) Knowing the effect of cooking time on the characteristics of pulp from Bilis 
bamboo. This study used a factorial completely randomized design experimental 
method consisting of two first treatment factors of ethanol concentration consisting of 3 
levels (20%, 40%, 60%) and the second factor of cooking time consisting of 2 levels (30 
minutes and 60 minutes) From this research, the results showed that Bambu Bilis Fiber 
had a fiber length of 2.85 mm fiber diameter of 14.63 μm, fiber wall thickness of 6.55 μm 
and lumen diameter of 1.54 μm, runkel ratio of 10.81, mulshtep ratio of 199.28 , felting 
power 98.78, 0.10 flexibility ratio and coefficient of rigidity 0.44. Meanwhile, the 
interaction between ethanol concentration and cooking time has an effect on pulp yield 
and diameter. Ethanol concentration only affects the lumen diameter value. The cooking 
time only affects the lumen diameter value. 
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PENDAHULUAN  

Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh besar 
terhadap perkembangan ekonomi dunia. Sekitar 155 juta ton pulp kayu diproduksi di 
seluruh dunia dan sekitar 260 juta diproyeksikan pada tahun 2010 (Bajpai dkk, 1999). 
Di Indonesia, industri pulp dan kertas juga berkembang dengan sangat pesat.Indonesia 
pernah menduduki pringkat ke-9 sebagai produsen pulp dan peringkat ke-12 sebagai 
produsen kertas di dunia (Marsoem, 2008 cit. Marsoem dkk, 2009). Sementara APKI 
dan FAO (2013) cit Safitri (2014) mengemukakan bahwa pada tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2011, permintaan dan penawaran pulp dan kertas di Indonesia terus 
meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan produksi pulp dan kertasjuga  
terus meningkat sehingga dibutuhkan bahan baku pulp dan kertas yang harus selalu 
tersedia.  

Pulp dan kertas dapat dibuat dari segala jenis tumbuhan yang memiliki lignoselulosa 

salah satunya adalah bambu. Bambu merupakan serat monokotil yang memiliki 

proporsi serat cukup tinggi yakni 40% dari keseluruhannya. Bambu diduga memiliki 

kesesuaian sebagai bahan baku pulp dan kertas ditinjau dari segi anatomis dan 

komposisi kimianya karena mempunyai serat panjang (3-4 mm) (Kadarisman dan 

Silitonga 1976 cit. Fatriasari dan Hermiati 2008). Selain itu, bambu juga merupakan 

tanaman yang ketersediaannya melimpah serta mudah untuk dibudidayakan. di 

Indonesia terdapat berbagai  jenisbambu yang belum diketahui pemanfaatannya secara 

maksimal, salah satunya adalah bambu Bilis (Schizostachyum Lima (Blanco) Merr.). 

Bambu Bilis (Schizostachyum Lima (Blanco) Merr.) merupakan salah satu jenis bambu 
yang banyak tersebar di berbagai negara di asia diantaranya Filiphina, Kambodja, 
Indonesia dan beberapa Negara lainnya. Dari segi pemanfaatan, bambuBilis dapat 
dikatakan belum banyak dimanfaaatkan.Bambu Bilis (Schizostachyum Lima (Blanco) 
Merr.) memiliki diameter tidak lebih dari 4cm. Selama ini, bambu bilis oleh penduduk 
setempat dimanfaatkan sebagai batang pancing, gantungan dan lainnya.Karena 
diameternya yang kecil menjadikan bambuBilis  memiliki kegunaan yang terbatas. Hal 
ini menjadikan bambuBilis cocok sebagai bahan baku pulp dan kertas karena pada 
pembuatan pulp dan kertas tidak memerlukan  ukuran diameter tertentu serta kekuatan 
fisik yang baik.  

Penelitian ini ingin mencoba pembuatan pulp dari bambu bilis menggunakan metode 
mekanik organosolv. Metode mekanik organosolv merupakan metode pemasakan pulp 
dengan menggunakan bahan kimia organik dengan diberikan perlakuan mekanik 
sebelum pemasakan.Metode ini memiliki beberapa keunggulan yakni penggunaan 
energi dan bahan kimia yang relative rendah, biaya yang dikeluarkan juga rendah, serta 
dampak lingkungan yang ditimbulkan juga rendah.hal ini berkaitan dengan sirkulasi 
limbah yang biasa terjadi pada pabrik pulp dan kertas konvensional (Diaz dkk., 2004). 
sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik serat bambu 
bilis serta pengaruh konsentrasi etanol, lama waktu pemasakan dan interaksi keduanya 
terhadap pulp dan serat pulp yang dihasilkan. 

 



METODE PENELITIAN  

BAHAN DAN ALAT  

BAHAN  
Bambu Bilis, Etanol, Hydrogen Peroksida 35% ,Asam Asetat Gliseal 60%, Aquades, 
Alkohol, Butanol, Xilol,  
Etilen, Air, Pewarna Safranin, Kalium Permanganat, Asam Sulfat, Natrium Thiosulfat, 
Kalium Iodida dan  Amilum 
  
ALAT  
Alat pemotong (gergaji, pisau/gunting), Aliminium foil, Pipet Tetes, Gelas Kimia, Gelas 
Ukur , Penjepit,  Gelas Objek , Kaca Preparat Hot Stirer,  Mikroskop tipe zeiss,Ember, 
plastik wrap, Panci pemasak, Plastik wrap, Timbangan analitik, Tanur pengering, 
Saringan 60 mesh dan 80 mesh, Mesin penggiling,  Cawan, Magnetic Stirrer, Biuret, 
Blender dan Komputer. 

CARA KERJA  
Proses Pembuatan Pulp dilakukan dengan menebang Batang bambu sudah cukup 
umur atau siap panen di hilangkan kulitnya kemudian di potong dengan ukuran 
seragam yakni 3 x 0,2 x 0,2  cm yang selanjutnya di angin anginkan sehingga 
didapatkan bahan baku kering udara  Dilakukan langkah pendahuluan (dephinting) 
terhadap chip bambu yang telah kering udara sebanyak dua kali penggilingan. Bahan 
baku yang telah hancur kemudian dimasukkan ke dalam panci pemasak. Didalam panci 
ditambahkan etanol, dan air sesuai dengan perlakuan yang telah dirancang yakni 
20%,40% dan 60% kemudian bahan baku direndam dengan bahan pelarut selama 30-
60 menit sambil diaduk 15 menit sekali Kemudian bahan baku dimasak dengan suhu 
170oC dengan waktu yang telah dirancang juga yakni 30 menit dan 60 menit Spesimen 
dimasak hingga mencapai waktu yang telah di tentukan Selama proses pemasakan 
panci pemasak digoyang goyangkan selama 15 menit sekali  Setelah mencapai waktu 
yang ditentukan pemanasan pun dihentikan Setelah itu, spesimen diremas dengan 
tangan agar serat benar benar terpisah dengan bagian lainnya. Pulp selanjutnya 
disaring dengan saringan berukuran 60 mes Serat yang telah tersaring kemudian dicuci 
dengan air bersih sebelum kemudian di saring kembali dengan saringan berukuran 80 
mes Pulp kemudian diperas dan dibungkus dengan plastic wrap. 
 
Pembuatan Preparat Serat Dilakukan pemisahan serat dengan menggunakan metode 
maserasi yakni dengan memanaskan hydrogen peroksida 60% dengan asam asetat 
glasial 35% (perbandingan 1:1) selama 5 jam dan didiamkan selama 24 jam. Serat 
bambu hasil maserasi dan pulp kemudian dibuat menjadi preparat.  Serat yang 
diperoleh direndam dalam air agar terurai,  Serat yang telah terurai kemudian 
dipindahkan keatas kaca preparat  Serat kemudian diberi warna safranin dan diamkan 
selama 5 menit. Sample tersebut selanjutnya dicuci menggunakan alcohol secara 
bertahap 50%, 70%, 90% dan 100% Serat selanjutnya di dehidrasi kembali dengan 
alcohol butanol 1:1, butanol, butanol xylol 1:1 dan xylol Diatas kaca preparat, serat 
diberikan entelan lalu ditutup dengan penutup perparat  Preparat yang telah selesai 
didiamkan selama satu hari . Preparat tersebut kemudian di foto di bawah mikroskop 



dan selanjutnya dilakukan pengukuran dimensi serat menggunakan aplikasi axio vision 
LE. 
 
Pengujian yang dilakukan meliputi pengukuran dimensi serat dan turunannya, 
pengujian bilangan kappa berdasarkan SNI 0494:2008  dan pengujian rendemen 
menggunakan rumus :  
 

 Rendemen =  x 100% 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan mikrosoft excel dan aplikasi 

SPSS 2.4 for windows dengan uji lanjut BNJ pada taraf 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Rendemen  

Tabel 1  Rendemen Pulp   

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1  E2 E3 

 W1 

 W2 

61,82 

72,01 

69,71 

53,79 

69,43 

68,78 

66,32 

64,85 

Rata-Rata 66,91 61,75 69,11 65,92 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit  
 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui nilai rata rata rendemen pulp bambu Bilis dimasak 
menggunakan etanol adalah 65,92%. Hasil rendemen terbaik didapatkan pada 
kombinasi perlakuan E1W2 yaitu 72,01%.  Sementara yang terendah pada perlakuan 
E2W2 yaitu 53,79%. 
 
Setelah dilakukan uji keragaman terhadap nilai rendemen pulp, diperoleh hasil  
kombinasi perlakuan antara konsentrasi etanol dan lama waktu pemasakan memiliki 
pengaruh yang nyata (significant) dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang  
dari 0,05 yaitu 0,00. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan mana yang berbeda maka 
perlu dilakukan uji lanjut dengan uji  BNJ dengan taraf 95%.   
 
 
 
 
 
 



Tabel 2 Uji Lanjut BNJ  

Perlakuan  Rata – rata rendemen Notasi  

E2W2 

E1W1 

E3W2 

E3W1 

E2W1 

E1W2 

53,79% 

61,82% 

68,78% 

69,43% 

69,71% 

72,01% 

a 

a 

ab 

ab 

ab 

b 

BNJ 13,83 

 
Hasil uji lanjut BNJ (tabel 4.3) menunjukkan bahwa rendemen E1W2 (72,01%) memiliki 
perbedaan dengan perlakuan E2W2 (57,79%) dan E1W1 (61,82%) ditandai dengan 
notasi huruf  yang berbeda  sementara semua perlakuan yang lain sama ditandai 
dengan notasi huruf yang sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan konsentrasi etanol 
paling rendah memiliki nilai yang baik jika dilakukan pada waktu pemasakan 60 menit 
sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan yang paling baik adalah perlakuan dengan 
konsentrasi terendah pada waktu pemasakan paling lama. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mendapatkan rendemen pulp yang optimal 
dengan bahan baku bambu bilis dengan menggunakan metode mekanik organosolv 
sebaiknya menggunakan konsentrasi etanol yang rendah dengan waktu pemasakan 
lebih lama atau meningkatkan konsentrasi etanol yang digunakan namun hanya sampai 
konsentrasi etanol 40% dengan waktu pemasakan 30 menit. Konsentrasi lebih dari 40% 
dengan waktu pemasakan yang lebih lama tidak memberikan hasil rendemen yang 
lebih baik. . Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi etanol yang tinggi tidak boleh 
dimasak dengan waktu pemasakan yang lama karena semakin panjang waktu 
pemasakan dan semakin tinggi konsentrasi etanol yang digunakan dapat 
menghancurkan dan memutuskan ikatan serat pulp (Aziz, 2012). 
 
Rendemen yang tinggi dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh belum 
terdegradasinya parenkim pada proses pemasakan sehingga parenkim ikut bercampur 
bersama serat pada proses penyaringan dan pengukuran rendemen. Hal tersebut 
sesuai dengan yang dikatakan Marsoem (2008) bahwa pada proses pemasakan 
bambu, persentase serat akan menentukan rendemen dan sebagian kecil parenkim 
akan tercampur di dalamnya karena persentase yang besar. Mengingat bahan baku 
yang digunakan adalah bambu yang memiliki proporsi parenkim yang cukup tinggi yakni 
53,61% yang dapat mempengaruhi rendemen (Manuhuwa, 2008). 
 
 



Bilangan kappa  

Tabel 3 Nilai Bilangan Kappa  

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1 E2 E3 

W1 

W2 

64,65 

42,72 

50,03 

41,40 

52,07 

52,33 

55,58 

45,48 

Rata-Rata 53,68 45,71 52,2 50,53 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit  
 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai rata rata bilangan kappa pulp bambu Bilis 
dengan metode mekanik organosolv adalah 50,53. Bilangan kappa terendah diperoleh 
pada perlakuan E2W2 yaitu 41,40 sedangkan nilai bilangan kappa tertinggi diperoleh 
pada kombinasi perlakuan E1W1 sebesar 64,65.  
 
Hasil Uji anova menunjukkan bahwa konsentrasi etanol lama waktu pemasakan dan 
kombinasi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai signifikansi  lebih besar dari 0,05 sehingga tidak diperlukan uji lanjut.   
 
Bilangan kappa menentukan tingkat kematangan pulp yang telah dimasak dan 
banyaknya kandungan lignin yang masih tersisa. Bilangan kappa yang tinggi dapat 
dijadikan indikator bahwa masih terdapat kandungan  lignin yang tinggi dalam pulp 
tersebut begitu pula sebaliknya. Keberadaan lignintidak disukai dalam pembuatan 
kertas karena memiliki pengaruhnya yang kurang menguntungkan. Kehadiran lignin 
dapat menyebabkan kertas berubah warna (Prawirohatmodjo, 1995), perubahan warna 
ini sebenarnya menyebabkan kertas yang dihasilkan sulit unruk diputihkan sehingga 
membutuhkan bahan kimia  lebih banyak.  Lignin yang tersisa dalam pulp juga dapat 
menyebabkan serat menjadi kaku dan sulit untuk digiling (Casey, 1960). 
 
Nilai bilangan kappa yang tinggi dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh konsentrasi 
etanol yang rendah belum mampu mendegradasi atau mengikat lignin secara 
maksimal. Lama waktu pemasakan yang singkat juga dapat menyebabkan fungsi etanol 
tidak maksimal dalam mengikat lignin. Marsoem (2008) mengatakan bahwa ada asumsi 
yang menyatakan makin tinggi etanol yang digunakan sebagai bahan pemasak, pulp 
makin matang, bilangan kappa makin kecil, namun hal ini perlu diperhatikan dari segi 
mekanisme proses, tujuan penggunaan produk dan aspek ekonomisnya. 
 
 
 
 
 



KLASIFIKASI SERAT BAMBU  
 
Tabel 5 Klasifikasi Serat Bambu Bilis  

No  Dimensi Dan 

Turunan Serat 

Klasifikasi Kualitas Pulp LPHH Nilai Dimensi 

Bambu Bilis  

  

Skor  

I 

Skor 

100 

II 

Skor 50 

III 

Skor 25 

Syarat Syarat Syarat   

1 Panjang Serat >2000 1000-

2000 

<1000 2849,33 100 

2 Diameter Serat - - - 14,63  - 

3 Diameter 

Lumen  

- - - 1,54  - 

4 Tebal Dinding  - - - 6,55 -  

5 Runkel Ratio <0,25 0,25-0,5 >0,5-1 10,81 0 

6 Felting Power >90 50-90 <50 199,28 100 

7 Mulshtephratio <30 30-60 >60 98,78 25 

8 Flaksibelity 

Ratio 

>0,8 0,5-0,8 <0,5 0,10 25 

9 Coefficient Of 

Ridgity 

<0,1 0,1-0,15 >0,15 0,44 25 

Interval 450-600 

 

225-449   

 <225  

 Total  275 

(Kela

s II) 

keterangan : kelas  I (skor 450-600), kelas II (skor 225-449) dan kelas III (skor <225) 
 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizqiana (2016) terkait klasifikasi serat bambu duri 
memberikan hasil yangsama dengan analisis serat bambu bilis. Bambu duri memiliki 
nilai panjang serat yang masuk ke dalam kelas I, runkel ratio yang masuk pada kelas 
IV, feltingpower yang masuk pada kelas I dan mulshtep ratio flexibility ratio dan 
coefficient of ridgity berturut yang masuk pada kelas 3 sehingga interval nilai akhir yang 
diperoleh juga sama yakni 275 masuk dalamkelas II. Penelitian lain dilakukan oleh 
Fitriasari dan Hermiati (2008) terkait analisis morfologi 6 jenis bambu menunjukkan 



hasil bahwa dari 6 jenis bambu yang diteliti, 5 diantaranya masuk pada kelas II (bambu 
tali, petung, kuning, andong dan bambu hitam) sedangkan satu jenis lainnya berada 
pada kelas III (bambu ampel).  
 
Pengaruh Perlakuan Pemasakan Terhadap Nilai Dimensi Serat Pulp Bambu  
Panjang serat  
Panjang serat bambu bilis setelah proses pemasakan disajikan pada Tabel 6 
 
Tabel 6 Panjang Serat Pulp  

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1 E2 E3 

W1 

W2 

2013,79 

2135,24 

2418,61 

2468,03 

2243,84 

2146,85 

2225,41 

2250,04 

Rata-Rata 2074,51 2443,32 2195,34 2237,72 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit  
 
Pada Tabel 6 dapat dilihat panjang serat pulp pada masing masing perlakuan memiliki 
rata rata sebesar 2237,72µm dengan serat terpanjang diperoleh pada perlakuan E2W2 
(2468,03µm) dan terpendek E1W1 (2013,79µm). Panjang serat pulp lebih pendek jika 
dibandingkan dengan panjang serat bambu bilis (2849,33 µm). Hal tersebut 
membuktikan bahwa pada proses pemasakan terjadi pemutusan serat sehingga 
menyebabkan serat bambu bilis mengalami penurunan sebesar 611,61µm.  

Serat yang panjang akan memberika pengaruh yang positif terhadap kekuatan sobek 
kertas karena serat yang panjang akan membangun ikatan antar serat yang kuat. 
Semakin panjang serat maka daya sobeknya semakin tinggi (Muliasari dan Nisyawati, 
2013).Panjang serat akan mempengaruhi kekuatan kertas yang dihasilkan selain itu 
serat yang panjang juga akan mempengaruhi ikatan antar serat yang berpengaruh pada 
proses pencetakan. Serat yang memiliki panjang lebih dari 5 mm, cendrung akan kusut 
dan membentuk gumpalan saat akan dicetak menjadi lembaran pulp maupun lembaran 
kertas sehingga akan sulit ditangani apabila menggunakan mesin pencetak biasa 
(Marsoem, 2009 cit. Dermawan, 2016).Selain itu, panjang serat juga berpengaruh 
terhadap mudah tidaknya pencucian pulp dan kehalusan lembaran kertas (Fitriasari dan 
Hermayati, 2008).Sehingga apabila ditinjau dari aspek panjang serat maka kualitas 
kertas yang dihasilkan dengan bahan baku bambu bilis diperkirakan akan memiliki 
kekuatan sobek yang tinggi.  

 

 



Diameter Serat  

Tabel 7 Diameter Serat Pulp  

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1 E2 E3 

W1 

W2 

15,93 

18,10 

14,12 

19,03 

17,68 

17,02 

15,91 

18,05 

Rata-Rata 17,01 16,57 17,35 16,98 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit. 
 
Pada tabel 7 dapat dilihat diameter serat pulp pada masing masing perlakuan memiliki 
rata rata sebesar 16,98 µm dengan nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan E2W2 
(19,03µm) dan nilai terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan E2W1 (14,12 
µm).Setelah dilakukan pemasakan, diameter serat bambu bilis (14,63µm) mengalami 
pengembangan sebesar 2,35 µm. 

Diameter serat berpengaruh terhadap kekuatan pulp yang dihasilkan Serat dengan 
diameter besar dan dinding yang tipis mampu membentuk ikatan yang kuat sehingga 
serat yang dihasilkan memiliki kekuatan tinggi (Emil, 2014).Diameter serat berpengaruh 
terhadap turunan dimensi serat.Parameter turunan dimensi serat yang dipengaruhi oleh 
diameter serat diantaranya mulshtep ratio, felting power, flexibility ratio dan coefficient 
of rignity. Semakin tinggi nilai diameter  seratmaka semakin tinggi pula nilai mulshtep 
ratio yang dihasilkan tetapi semakin tinggi nilai diameter serat maka semakin rendah 
nilai felting power, flexibility ratio dan coefficient of rigidity yang dihasilkan.Mulshtep 
ratio, felting power, flexibility ratio dan coefficient of rigidity berpengaruh terhadap 
tingkat elastisitas dan ikatan antar serat pada kertas. Semakin kecil nilai mulshtep ratio 
dan coefficient rignity maka kertas yang dihasilkan akan semakin elastis (tidak kaku) 
serta akan memiliki ikatan antar serat yang baik. 

Tebal Dinding Serat  

Tabel 8 Tebal Dinding Serat Pulp  

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1 E2 E3 

W1 

W2 

5,15 

5,28 

5,84 

4,56 

7,55 

7,24 

6,18 

5,69 



Rata-Rata 5,21 5,20 7,39 5,94 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit. 
 
Pada tabel 8 dapat dilihat diameter serat pulp pada masing masing perlakuan memiliki 
rata rata sebesar 5,94 µm dengan tebal terbaik diperoleh pada perlakuan E3W1 
(7,55µm) dan tebal terendah E2W2  (4,55µm). Jika dibandingkan dengan serat bambu 
sebelum dimasak (6,55 µm) terlihat mengalami penurunan0.62 µm. 

Dinding serat sebaiknya memiliki nilai yang rendah. Dinding serat yang tipis akan 
memudahkan serat menjadi lembek dan menjadi pipih sehingga memiliki permukaan 
yang luas tempat terjalinnya ikatan antar serat sehingga kekuatan tarik dan jebol yang 
dihasilkan juga tinggi. Selain itu, tebal dinding serat juga berpengaruh terhadap nilai 
turunan dimensi serat yakni pada nilai runkel ratio dan coefficient of rigidity.semakin 
tinggi nilai tebal dinding serat yang diperoleh maka semakin tinggi nilai runkel ratio dan 
coefficient of rigidity yang dihasilkan. Nilai runkel ratio adalah nilai yang berpengaruh 
pada luas permukaan serat yang berikatan.Semakin kecil nilai runkel ratio yang 
diperoleh menunjukkan bahwa permukaan bidang serat berikatan semakin luas 
sehingga menghasilkan kertas yang memiliki kekuatan sobek yang tinggi.Smentara nilai 
coefficient of rigidity berhubungan dengan jalinan antar serat dimana semakin rendah 
nilai coefficient of rigidity yang diperoleh maka semakin kuat jalinan antar serat yang 
dihasilkan sehingga kertas yang dihasilkan fleksibel dan tidak kaku (Fitriasari dan 
Hermiati, 2008).   

Diameter Lumen  

Tabel 9 Diameter lumen Pulp  

Lama  

Pemasakan  

Konsentrasi Rata-

Rata 
E1 E2 E3 

W1 

W2 

5,62 

7,53 

2,44 

9,91 

2,57 

2,53 

3,54 

6,65 

Rata-Rata 6,57 6,17 2,55 5,13 

Keterangan : E1: Konsentrasi etanol 20%, E2: Konsentrasi etanol 40%, E3: Konsentrasi 
etanol 60%, W1 : Lama waktu pemasakan 30 menit, E2: Lama waktu pemasakan 60 
menit. 
 
Pada tabel 4.10 dapat dilihat diameter lumen serat pulp pada masing masing perlakuan 
memiliki rata rata sebesar 5,13 µm dengan diameter terbesar diperoleh pada perlakuan 
E2W2 (7,55µm) dan diameter lumen terkecil E2W2 (2,44µm). Setelah dilakukan 
pemasakan, diameter lumen serat bambu (1,54) mengalami peningkatan sebesar 3,59  
µm. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinding sel dalam serat menipis. 



Diameter lumen berpengaruh pada nilai turunan serat yang dihasilkan yakni pada 
parameter runkel ratio, mulshtep ratio dan flexibility ratio. Semakin tinggi nilai diameter 
lumen yang diperoleh maka semakin tinggi  nilai flexibility ratio yang dihasilkan dan 
semakin rendah nilai mulshtep ratio dan runkel ratio yang dihasilkan.  

Nilai Mulshtep ratio, runkel ratio dan flexibility ratio berpengaruh terhadap luas ikatan 
antar serat dan sifat kekakuan kertas. Semakin rendah nilai mulshtep ratio dan runkel 
ratio yang dihasilkan maka kertas akan semakin elastis, memiliki permukaan yang luas 
sebagai tempat serat berikatan sehingga menyebabkan kertas memiliki kekuatan sobek 
yang tinggi dan tidak tahan terhadap gaya luar serta mudah dilipat dan mudah dibentuk 
menjadi kertas. Sementara semakin tinggi nilai flexibility ratio maka kertas akan 
memiliki nilaipanjang putus yang baik sehingga kertas tidak kaku, mudah gepeng dan 
mempunyai kekuatan tarik yang tinggi (Fitriasari dan Hermiati, 2008). 

dilakukan analisis keragaman terhadap data dimensi serat pulp dan diperoleh hasil 
konsentrasi etanol, lama waktu pemasakan, dan interaksi antar keduanya berpengaruh 
nyata terhadap nilai diameter lumen yang dihasilkan sehingga dilakukan uji lanjut.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
Serat Bambu Bilis memiliki nilai panjang serat 2,85 mm, diameter serat 14,63 µm, tebal 
dinding serat 6,55 µm, diameter lumen 1,54, runkel ratio 10,81, mulshtep ratio 199,28, 
felting power 98,78, flexibility ratio 0,10 dan coefficient of rigidity 0,44. Interaksi antara 
konsentrasi etanol dan lama waktu pemasakan berpengaruh terhadap nilai rendemen 
pulp dan diameter lumen, Konsentrasi etanol hanya berpengaruh terhadap nilai 
diameter lumen dan lama waktu pemasakan hanya berpengaruh terhadap nilai 
diameter lumen 

Saran 
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 
Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik lembaran pulp bambu 
bilis yang dihasilkan guna menyempurnakan data pada penelitian ini  dan perlu 
dilakukannya penelitian mengenai karakteristik pulp dari bambu bilis menggunakan 
metode yang lain.  
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