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ABSTRAK 

Kulit Jagung dan bulu ayam merupakan contoh limbah hasil pertanian dan 

peternakan yang jumlahnya sangat melimpah dan masih jarang dimanfaatkan. 

Kulit jagung mengandung selulosa sebagai bahan dalam pembuatan kertas 

sedangkan bulu ayam mengandung keratin yang memiliki sifat kuat, kaku dan 

fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan tarik, ketahanan 

sobek dan sifat sensoris kertas seni dari  bahan baku bulu ayam dan kulit jagung 
dengan pewarna alami. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan yaitu faktor 1: 

perbandingan bahan baku yaitu kulit jagung dan bulu ayam (P) , P1 (50:50), P2 

(60:40), P3 (70:30). Faktor 2: zat warna (J), J0 ( tanpa warna), J1 (daun jati) 

dan J2 (daun papaya) masing-masing perlakuan dua kali ulangan. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian ketahanan tarik tertinggi adalah pada perlakuan P3J0 (perbandingan 

kulit Jagung dengan bulu ayam 70:30 dan tanpa pewarna) dengan rata-rata 

ketahanan tarik 8,2389 Mpa, ketahanan sobek kertas tertinggi pada perlakuan 

P1J2 (perbandingan kulit jagung dan bulu ayam 50:50 dengan pewarna daun 

papaya) dengan rata-rata ketahanan sobek 1,8310 Mpa. Hasil uji sifat sensoris 

terhadap tekstur paling tinggi pada P3J1 (perbandingan kulit jagung dengan bulu 

ayam 70:30 dan pewarna daun jati), kenampakan serat paling tinggi pada P3J1 

(perbandingan kulit jagung dengan bulu ayam 70:30 dan pewarna daun jati), 

warna paling tinggi pada P3J1 (perbandingan kulit jagung dengan bulu ayam 

70:30 dan pewarna daun jati), dan  kesukaan masyarakat penilaian tertinggi 

yaitu pada kertas kulit jagung dan bulu ayam dengan pewarna daun papaya 

(P3J2). Ada perbedaan ketahanan tarik, ketahanan sobek dan sifat sensoris 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kertas. 

Kata Kunci : kulit jagung, bulu ayam, NaOH, ketahanan tarik dan ketahanan sobek, sifat 

sensoris. 
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A. Pendahuluan 

Kulit Jagung dan bulu ayam merupakan contoh limbah hasil pertanian 

dan peternakan yang jumlahnya sangat melimpah. Pemanfaatan limbah 

tanaman jagung berupa kulit atau klobot jagung sampai saat ini kurang 

maksimal. Limbah jagung sebagian besar adalah bahan berlignoselulosa. 

Kandungan kulit jagung terdiri dari selulosa 36,81%, abu 6,04%, lignin 

15,7%, dan hemiselulosa 27,01% (Ningsih,2012). 

Bulu merupakan salah satu hasil samping ternak ayam yang  dapat 

menimbulkan bau tidak sedap dan merupakan sumber penyebaran penyakit. 

Hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang perlu segera ditangani supaya 

tidak menimbulkan pencemaran. Menurut Savitha (2007) bulu ayam 

mengandung 80% protein dengan komponen beta-keratin, fibrous dan 

struktur protein yang kokoh dari disulfide. Komponen tersebut sangat sulit 

terdegradasi di lingkungan. 

Kandungan selulosa yang terdapat pada kulit jagung dan kandungan 

keratin pada bulu ayam memiliki potensi untuk bahan alternatif pembuatan 

kertas. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat 

alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa (Paskawati,2010). Kertas 

merupakan sarana yang tergolong vital dalam kehidupan manusia yang 

kebutuhannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan kertas 

yang berjumlah besar selain mendorong produksi industri kertas, ternyata 

juga menimbulkan masalah-masalah lain seperti masalah lingkungan, yang di 

dalamnya mencakup masalah penebangan pohon di hutan. Dengan 

memanfaatkan limbah kulit jagung dan bulu ayam sebagai alternatif bahan 

pembuatan kertas maka akan mengurangi masalah tersebut.  

Ada beberapa jenis kertas yang ada di pasaran, antara lain kertas 

tissue, kertas minyak, kertas HVS, kertas merang, alumunium foil dan kertas 

seni (art paper). Kertas seni memiliki penampilan estetik yang kaya akan 

nuansa alami dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Wijana (2000) 

membuat kertas seni dari pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas koran 
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diperoleh hasil bahwa, perlakuan terbaik untuk membuat kertas seni yaitu 

pada campuran pulp pelepah daun nipah dan pulp kertas koran dengan 

presentase 50%:50%, yaitu memiliki gramatur sebesar 131,26 (g/m
2
), 

ketahanan tarik sebesar 2,30 (kN/m), ketahanan sobek 879 (mN) serta daya 

terima masyarakat yang baik. Menurut Prabawati dan Wijaya (2008) bahwa 

merang dan pelepah pohon pisang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 

pembuat kertas. Campuran pulp merang dan pulp pelepah pohon pisang 

dengan perbandingan 50%:50% menghasilkan kertas berwarna kuning tua, 

kertas yang terbuat dari 100% pulp merang berwarna kuning, dan kertas yang 

terbuat dari 100% pulp pohon pisang berwarna coklat.  

Bahan baku untuk membuat kertas yaitu Pulp atau disebut bubur 

kertas. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan yang berserat. Proses 

pembuatan pulp ada dua yaitu secara kimia (chemical pulping) dan proses 

mekanikal (mechanical pulping). Proses kimia yang akan digunakan untuk 

pulping bulu ayam dan kulit jagung yaitu proses soda dengan bahan kimia 

NaOH. Penambahan NaOH berfungsi untuk melarutkan lignin saat proses 

pulping sehingga mempercepat pemisahan dan pemutusan serat 

(Sucipto,2009). Semakin besar konsentrasi larutan pemasak, maka akan 

semakin besar jumlah larutan pemasak (NaOH) yang bereaksi dengan lignin. 

Tetapi, pemakaian larutan pemasak yang berlebihan tidak menguntungkan 

karena akan menyebabkan selulosa terdegradasi. Konsentrasi NaOH dibatasi 

maksimum 15% (Paskawati, 2010). 

Penampilan suatu produk akan lebih menarik apabila diberi zat 

pewarna. Contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai zat warna  yaitu 

daun Pepaya dan daun Jati.Daun pepaya dipilih sebagai pewarna alami karena 

mengandung pigmen klorofil yang cukup tinggi sedangkan  pada daun Jati 

mengandung pigmen antosianin yang dapat memberikan warna merah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana ketahanan tarik dan ketahanan 

sobek kertas seni dari bahan baku bulu ayam dan kulit jagung dengan 

penambahan NaOH dan pewarna alami? 2). Bagaimana sifat sensoris kertas 
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seni dari bahan baku bulu ayam dan kulit jagung dengan penambahan NaOH 

dan pewarna alami? 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui 

ketahanan tarik dan ketahanan sobek kertas seni dari  bahan baku bulu ayam 

dan kulit jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna alami. 2). 

Mengetahui sifat sensoris kertas seni dari bahan baku bulu ayam dan kulit 

jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna alami. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014 sampai dengan 

bulan Januari 2015. Penelitian ini dilakukan untuk pembuatan kertas dengan 

proses kimia dan Pengujian karakteristik kertas dilakukan di Laboratorium 

Rekayasa, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada. Pengujian 

sifat sensoris dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

eksperimental. Rancangan lingkungan yang digunakan yaitu Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan pola faktorial dan dua ulangan. Penelitian 

menggunakan dua faktor dan dua kali ulangan. Faktor pertama yaitu 

perbandingan bahan baku yaitu kulit jagung dan bulu ayam dengan tiga taraf 

yaitu 50:50 (P1), 60:40 (P2), 70:30 (P3). Faktor kedua yaitu zat warna dengan 

tiga taraf yaitu tanpa warna (J0), daun jati (J1) dan daun papaya (J2).  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menguji 

ketahanan tarik dan ketahanan sobek kertas menggunakan alat Universal 

testing mechine, dan  uji sifat sensoris dilakukan oleh 20 orang panelis 

dengan memberikan sampel masing-masing perlakuan yang diujikan pada 

lembar angket yang telah disediakan. 

Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

dilakukan dengan menganalisis hasil penghitungan dari nilai ketahanan tarik 

dan sobek,  serta kualitas kertas dengan uji sifat sensoris yang meliputi 

tekstur, kenampakan serat, warna dan daya terima masyarakat. 

 



5 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian tentang karakteristik kertas seni dengan bahan baku 

bulu ayam dan kulit jagung diperoleh data hasil pengujian ketahanan tarik, 

ketahanan sobek, dan sifat sensoris.  

Table 1. Data Hasil Pengujian Ketahanan Tarik, Ketahanan Sobek Kertas dari 

Bulu Ayam dan kulit Jagung dengan penambahan NaOH dan 

Pewarna Alami. 

Perlakuan 
Ketahanan Tarik 

(MPa) 

Ketahanan Sobek 

(MPa) 

 

P1J0 6,7594 1.7901 

P2J0 3,8933 1,8199 

P3J0 8,2389 ^ 1,5047 

P1J1 5,9206 1,6626 

P2J1 3,3387 ^^ 1,1035^^^^ 

P3J1 4,6225 1,5117 

P1J2 5,3136 1,8310 ^^^ 

P2J2 4,4395 1,3745 

P3J2 3.3940 1.7873 

 

Keterangan :    

^  : Ketahanan Tarik Paling Kuat 

^^  : Ketahanan Tarik Paling Lemah 

^^^  : Ketahanan Sobek paling Kuat 

^^^^  : Ketahanan Sobek Paling Lemah 

 

Berdasarkan data hasil penelitian uji ketahanan tarik dan ketahanan 

sobek kertas dari bulu ayam dan kulit jagung adalah sebagai berikut : 

1. Ketahanan Tarik Kertas 

 Adapun hasil rata-rata ketahanan tarik dapat dilihat pada diagram 1 

berikut : 

 

Diagram 1. Uji Ketahanan Tarik kertas 
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Ketahanan Tarik merupakan gaya tahan lembaran kertas terhadap 

gaya tarik yang bekerja pada kedua ujungnya. Berdasarkan hasil penelitian 

pada uji ketahanan tarik kertas diketahui bahwa ketahanan tarik paling 

tinggi adalah pada perlakuan P3J0 (perbandingan kulit jagung dengan bulu 

ayam 70:30 dan tanpa pewarna) dengan rata-rata ketahanan tarik 8,2389 

MPa, diikuti dengan P1J0 (6,7594MPa), P1J2 (5,9206 MPa), P1J3 (5,3136 

MPa), P3J2 (4,6225 MPa), P2J3 (4,4395 MPa), P2J0 (3,8933 MPa), P3J3 

(3,394 MPa), P2J2 (3,3387 MPa). Perlakuan P3J0 (perbandingan kulit 

jagung dengan bulu ayam 70:30 dan tanpa pewarna) memiliki ketahanan 

tarik yang paling tinggi. Komposisi bahan kertas pada perlakuan P3J0 

terdiri dari 70% kulit jagung dan 30% bulu ayam. Kulit jagung 

mengandung selulosa 36,81%, sehingga jika perbandingan kulit jagung  

lebih banyak dari pada bulu ayam, serat yang dihasilkan akan lebih 

banyak. Serat-serat tersebut akan saling berikatan sehingga kekuatan tarik 

kertas akan menjadi tinggi.  

Waktu penggilingan dan homogenitas perekat juga mempengaruhi 

ketahanan tarik karena pulp yang digiling dengan waktu yang lebih lama 

akan menghasilkan pulp yang lebih halus dan juga perekat lebih homogen. 

Semakin pulp dan perekat tergiling secara homogen, maka ikatan antar 

serat semakin tinggi karena lem PVAc yang tercampur secara homogen 

akan mengisi ruang antar serat, sehingga ketahanan tarik kertas semakin 

tinggi.  

Perbedaan ketahanan tarik dapat disebabkan karena tidak ratanya 

ketebalan kertas, karena pencetakan yang dilakukan secara manual. Kertas 

yang terlalu tebal akan lebih mudah patah ketika ditarik.  

Panjang serat yang terbentuk pada saat pulping juga akan 

mempengaruhi ikatan antar serat. Serat yang pendek memiliki daya ikat 

yang lebih tinggi dari pada serat yang panjang, sehingga serat yang pendek 

memiliki ketahanan tarik yang lebih tinggi daripada serat yang panjang. 

Menurut Monica (2009) bahwa faktor yang mempengaruhi 

ketahanan tarik adalah kekuatan individu serat yang lemah, panjang serat, 
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kemampuan pengikatan serat bergantung pada proses penekanan atau 

pengepressan, dan struktur permukaan kertas. 

2. Ketahanan Sobek  

Adapun hasil rata-rata ketahanan sobek kertas dapat dilihat pada 

diagram 2 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada uji ketahanan sobek kertas 

diketahui bahwa ketahanan sobek paling tinggi pada perlakuan P1J2 

(perbandingan kulit jagung dan bulu ayam 50:50 dengan pewarna daun 

papaya) dengan rata-rata ketahanan sobek 1,8310 MPa. Urutan ketahanan 

sobek dari yang paling tinggi yaitu perlakuan P1J2 (1,8310 MPa) , P2J0 

(1,8199 MPa), P1J0 (1,7901 MPa), P3J2 (1,7873 MPa), P1J1 (1,6626 

MPa), P3J1 (1,5117 MPa), P3J0 (1,5047 MPa), P2J2 (1,3745 MPa), P2J1 

(1,1035 MPa). Perlakuan P1J2, memiliki ketahanan sobek paling baik 

karena komposisi  kertas tersebut terdiri dari 50% kulit jagung dan 50% 

bulu ayam. Bulu ayam mengandung 80% keratin yang menyebabkan 

kertas menjadi kuat, fleksibel dan kaku sehingga ketahanan sobeknya 

tinggi. Lignin yang ada di dalam kulit jagung terdegradasi oleh NaOH 

sedangkan selulosa akan berikatan satu sama lain, semakin  banyak jumlah 

selulosa yang berikatan maka ketahanan sobeknya tinggi. 

Panjang serat yang terbentuk pada saat pulping akan mempengaruhi 

ketahanan sobek kertas. Serat yang pendek akan memiliki ketahanan sobek 

yang tinggi daripada serat yang panjang, karena serat yang pendek akan 

memiliki ikatan antar serat yang lebih tinggi dibandingkan serat yang 
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panjang. Perlakuan P1J2 memiliki serat yang lebih pendek sehingga 

ketahanan sobeknya paling tinggi daripada perlakuan lain.  

Homogenitas perekat mempengaruhi ketahanan sobek kertas karena  

perekat akan mengisi ruangan ikatan antar serat. Apabila perekat yang 

ditambahkan homogen maka, kertas akan menjadi kuat dan tidak mudah 

sobek. 

Menurut Wijana (2012) bahwa faktor yang mempengaruhi ketahanan 

sobek kertas adalah jumlah selulosa yang terdapat pada bahan baku dan 

penggunaan perekat 

3. Sifat Sensoris 

Setelah pengujian ketahanan tarik dan ketahanan sobek, selanjutnya 

dilakukan pengujian sifat sensoris kertas dan memperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Table 2. Data Hasil Pengujian Sifat Sensoris Kertas dari Bulu Ayam dan  

kulit Jagung dengan penambahan NaOH dan Pewarna Alami. 

 

Perlakuan 
Sifat Sensoris 

Tekstur Kenampakan Serat Warna 
Daya Terima 

Masyarakat 

P1J0 Halus Tidak Tampak Putih Kurang Suka 

P2J0 Sangat Halus Kurang Tampak Putih Kekuningan Kurang Suka 

P3J0 Halus Tidak Tampak Putih Kekuningan Kurang Suka 

P1J1 Sangat Halus Kurang  Tampak Merah Keunguan Kurang Suka 

P2J1 Halus Tidak Tampak Merah Keunguan Kurang Suka 

P3J1 Kasar  * Kurang Tampak ** Ungu  *** Suka 

P1J2 Sangat Halus Kurang  Tampak Hijau Kekuningan Kurang Suka 

P2J2 Halus Kurang  Tampak Hijau Kekuningan Kurang Suka 

P3J2 Halus Kurang  Tampak Hijau Kekuningan Suka **** 

Keterangan : 

*  : Nilai tekstur tertinggi 

**  : Nilai kenampakan serat tertinggi 

***  : Nilai warna tertinggi 

****   : Nilai kesukaan tertinggi 

 

Uji Sifat Sensoris dilakukan kepada 20 orang panelis dengan berbagai 

kalangan  pekerjaan. Berdasarkan data hasil pengujian organoleptik yang 

dilakukan diperoleh analisis:  
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a. Tekstur  

Nilai rata-rata tertinggi panelis terhadap tekstur permukaan kertas 

seni adalah 2,6 (kasar) yaitu pada perlakuan P3J1 (perbandingan kulit 

jagung dengan bulu ayam 70:30 dan pewarna daun jati). Kertas seni yang 

memiliki tekstur yang kasar lebih disukai konsumen karena lebih unik dan 

memiliki nilai seni yang tinggi . Tekstur permukaan sangat dipengaruhi 

oleh teknik pencetakan dan ukuran serat. Ukuran serat pendek akan 

menghasilkan tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan serat yang 

panjang, sedangkan dalam proses pencetakan kertas seni hasil penelitian 

menggunakan cetakan manual yaitu screen sablon sehingga permukaan 

kertas yang terbentuk menjadi tidak rata. 

b. Kenampakan Serat 

Berdasarkan hasil penilaian panelis dapat diketahui bahwa panelis 

paling menyukai kenampakan serat pada produk kertas seni dengan 

perbandingan bahan baku kulit jagung dan bulu ayam 70:30 dengan 

pewarna daun jati (perlakuan P3J1), ditunjukkan dengan skor yang paling 

tinggi yaitu 2,15 (kurang tampak). Kenampakan serat pada kertas 

dipengaruhi oleh NaOH yang berperan dalam pemisahan dan pemutusan 

serat. Waktu perebusan juga berpengaruh terhadap kenampakan serat. 

Waktu perebusan yang terlalu lama tidak hanya mendegradasi lignin tetapi 

juga akan merusak selulosa sehingga serat-serat selulosa menjadi tidak 

tampak. 

c. Warna 

Berdasarkan uji sifat sensoris terhadap warna diketahui bahwa 

panelis paling menyukai warna kertas seni dengan perbandingan kulit 

jagung dan bulu ayam 70:30 menggunakan pewarna daun jati, ditunjukkan 

dengan nilai 2,6 (Ungu). Kertas dari kulit jagung dan bulu ayam tanpa 

menggunakan pewarna menghasilkan warna putih,  putih kecoklatan atau 

putih kekuningan. Kertas dengan pewarna daun jati menghasilkan warna 

kemerahan, merah keunguan hingga ungu karena adanya antosianin. 

Antosianin bersifat amfoter (dapat bereaksi dengan asam maupun basa). 
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Perbedaan warna pada kertas dengan pewarna daun jati disebabkan karena 

pH yang berbeda sehingga warna yang muncul berbeda pula. Kertas 

dengan daun papaya menghasilkan kertas yang berwarna hijau kekuningan 

hingga hijau muda atau hijau karena adanya kandungan klorofil. 

Perbedaan warna ini disebabkan klorofil yang mengalami denaturasi 

karena panas yang ditimbulkan dari proses perebusan pulp dengan 

pewarna dan penjemuran kertas. Kertas kulit jagung dan bulu ayam tanpa 

daun jati dan daun papaya memiliki warna putih yang berbeda-beda 

disebabkan pada saat proses pencucian. Kertas yang berwarna putih 

kecoklatan atau putih kekuningan karena masih adanya NaOH sisa 

perebusan sedangkan jika dicuci dengan bersih kertas yang dihasilkan 

akan berwarna lebih putih. 

d. Daya terima masyarakat 

Penilaian panelis terhadap produk kertas seni dari kulit jagung dan 

bulu ayam dengan pewarna alami sangat bervariatif tergantung dari selera 

konsumen. Penilaian rata-rata tertinggi yaitu pada kertas kulit jagung dan 

bulu ayam dengan pewarna daun papaya yaitu perlakuan P3J2 dengan nilai 

2,65 (suka). Faktor yang mempengaruhi kesukaan atau daya terima 

masyarakat terhadap kertas seni kulit jagung dan bulu ayam dengan 

pewarna alami yaitu tekstur, warna, serta kenampakan serat. 

D. Simpulan  

a. Ada perbedaan hasil ketahanan tarik kertas seni dari bulu ayam dan kulit 

jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna alami. Perlakuan tertinggi 

ketahanan tarik adalah P3J0 (perbandingan kulit jagung dan bulu ayam 

70:30 tanpa pewarna) dengan rata-rata ketahanan tarik 8,2389 MPa. 

b. Ada perbedaan hasil ketahanaan sobek kertas seni dari bulu ayam dan kulit 

jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna alami. Perlakuan tertinggi 

ketahanan sobek adalah P1J2 ( perbandingan kulit jagung dan bulu ayam 

50:50 menggunakan pewarna daun papaya) dengan rata-rata ketahanan 

sobek 1,8310 MPa. 
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c. Ada perbedaan hasil sifat sensoris kertas seni dari bulu ayam dan kulit 

jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna alami. Nilai rata-rata  

tertinggi yang diberikan panelis pada tekstur kertas seni yaitu 2,6 (kasar) 

yaitu pada perlakuan P3J1, penilaian pada kenampakan serat 2,15 (kurang 

tampak) yaitu perlakuan P3J1, penilaian terhadap warna adalah 2,6 (ungu) 

yaitu perlakuan P3J1 dan penilaian panelis terhadap kesukaan yaitu 2,6 

(suka) pada perlakuan P3J2. 
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