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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kulit jagung merupakan bagian tanaman yang melindungi biji jagung, 

berwarna hijau muda saat masih muda dan mengering pada pohonnya saat 

sudah tua. Tongkol jagung merupakan bagian tanaman tempat melekatnya 

biji jagung. Limbah kulit dan tongkol jagung sudah digunakan sebagai 

pakan ternak oleh masyarakat, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal. 

Kedua limbah tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang rendah dan 

akan menimbulkan pencemaran lingkungan saat dibakar. Menurut 

Susilowati (2011), umumnya tanaman jagung mengandung kurang lebih 30% 

tongkol jagung sebagai limbah tidak bermanfaat yang merugikan lingkungan 

jika tidak ditangani dengan benar. 

Kulit dan tongkol jagung memiliki kandungan serat selulosa yang 

tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas, 

khususnya kertas seni. Selulosa merupakan unsur utama yang dibutuhkan 

dalam pembuatan kertas. Hasil penelitian Fagbemigun (2014), menyebutkan 

bahwa komposisi kimia kulit jagung meliputi 15% lignin ; 5,09% abu ; 

4,57% alkohol-sikloheksana ; dan 44,08% selulosa. Septiningrum (2011), 

juga menyebutkan bahwa hasil analisis kimia dari tongkol jagung 

mengandung hemiselulosa 30,91% ; alfa selulosa 26,81% ; lignin 15,52% ; 

karbon 39,80% ; nitrogen 2,12% ; dan kadar air 8,38%. Daniatri (2015), 

pembuatan pulp dari bulu ayam dan kulit jagung, menghasilkan kertas seni 

dengan kekuatan tarik tertinggi 8,8410 N dan kekuatan sobek tertinggi 

22,0088 N. Hasil penelitian Indriany (2013), limbah tongkol jagung dengan 

penambahan sel ragi amobil menghasilkan bioetanol. Diperoleh rasio asam 

sulfat 50% terhadap tepung tongkol jagung yang baik diterapkan untuk proses 

hidrolisis sellulosa tepung tongkol jagung adalah pada rasio 5 : 1 (v/b) 

menghasilkan kadar gula total sebesar 41,63%. 
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Kertas merupakan bahan tipis berbentuk lembaran yang sering 

digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan seperti menulis, 

menggambar, mencetak, membungkus, kerajinan, dan sebagainya. Jenis 

kertas yang sering dikenal antara lain kertas HVS, kertas buram, kertas 

buffalo, kertas tissu, kertas minyak, dan kertas seni (art paper). Sanastri 

(2014), menjelaskan bahwa kertas seni (art paper) berbeda dengan kertas 

pada umumnya. Kertas seni mempunyai nilai seni yang lebih dibandingkan 

kertas tipis biasa yang polos. Kertas seni agak kasar dan seratnya terlihat 

sehingga menghasilkan tekstur yang tidak rata, hal tersebut menjadikan 

kertas menjadi lebih menarik untuk dibuat hiasan dengan berbagai bentuk. 

Pemanfaatan kertas seni pada umumnya sebagai kerajinan, sehingga 

penilaian terhadap kertas berbeda dengan penilaian kualitas kertas yang 

digunakan pada umumnya seperti kertas tulis, kertas karton, dan lain-lain 

(Asngad, 2013). 

Bahan utama dalam proses pembuatan kertas adalah bubur kertas atau 

pulp. Menurut Paskawati (2010), 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 dari 

senyawa-senyawa yang terkandung didalam kayu, salah satunya lignin. 

Menurut Ningsih (2012), proses pembuatan pulp dapat menggunakan bahan 

baku non kayu, salah satunya yaitu limbah pertanian kulit jagung. Sanastri 

(2014), menyatakan bahwa kertas seni (art paper) berbeda dengan kertas 

pada umumnya. Kertas seni agak kasar dan seratnya terlihat sehingga 

menghasilkan tekstur yang tidak merata hal tersebut menjadikan kertas 

menjadi lebih menarik untuk dibuat hiasan dengan berbagai bentuk. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bahan baku pembuatan kertas seni 

dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan kulit jagung, tetapi 

ditambahkan dengan tongkol jagung agar menghasilkan kertas seni dengan 

tekstur kasar dan seratnya nampak. 
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Pembuatan kertas seni memiliki nilai potensial yang cukup tinggi, hal 

ini didukung oleh beranekaragamnya tanaman yang dapat dijadikan bahan 

baku pembuatan kertas seni. Bahan tambahan yang digunakan untuk 

membuat kertas seni yaitu larutan pemasak (NaOH), perekat (lem PVAc), 

pengawet alami (garam), dan pewarna alami (daun jati). Sucipto (2009), 

menjelaskan bahwa pada pembuatan kertas seni penambahan larutan NaOH 

berfungsi untuk melarutkan lignin saat proses pembuburan (pulping) 

sehingga mempercepat proses pemisahan dan pemutusan serat. Menurut 

Fajriani (2010), pada pembuatan kertas seni untuk mengikat komponen 

antar serat pada proses pembentukan lembaran diperlukan penambahan 

bahan perekat sehingga serat dapat membentuk lembaran kertas yang kuat. 

Pada penelitian ini bahan perekat yang digunakan adalah perekat PVAc 

(Polyvinyl acetate). Mustafa (2006), menyebutkan bahwa garam merupakan 

zat pengawet organik yang digunakan sebagai salah satu metode 

pengawetan pangan yang pertama dan masih digunakan secara luas untuk 

mengawetkan. Menurut Ati (2006), daun jati muda mengandung pigmen 

alami antosianin. Moldovan (2012), menambahkan bahwa warna cerah 

antosianin berpotensi sebagai pewarna alami untuk menggantikan pewarna 

buatan. Pujiarti (2006), membuat ekstrak daun jati sebagai pewarna alami 

batik. Filtrat terbaik yaitu ekstrak daun jati muda pada konsentrasi 1 : 10. 

Menurut pra penelitian (Prasetyawati, 2015) pulp dengan penambahan daun 

jati 25g dan 50g dapat menghasilkan kertas seni dengan warna ungu tua 

hingga coklat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “Pemanfaatan Kulit dan Tongkol Jagung sebagai Bahan 

Dasar Pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan Natrium Hidroksida 

(NaOH) dan Pewarna Alami”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

 Untuk mempermudah penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah, maka adanya pembatasan sebagai berikut: 
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1. Subjek dalam penelitian ini adalah kulit jagung, tongkol jagung, 

Natrium Hidroksida (NaOH), daun jati, dan garam 

2. Objek dalam penelitian ini adalah kertas seni berbahan dasar kulit 

jagung dan tongkol jagung dengan penambahan NaOH dan pewarna 

alami 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah Kualitas kertas seni (kekuatan 

tarik, kekuatan sobek) dan Uji sensoris kertas seni (warna, 

kenampakan serat, tekstur, ketertarikan masyarakat) 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas kertas seni berbahan dasar kulit jagung dan 

tongkol jagung? 

2. Bagaimana uji sensoris kertas seni berbahan dasar kulit jagung dan 

tongkol jagung? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kualitas kertas seni berbahan dasar kulit jagung dan 

tongkol jagung 

2. Mengetahui uji sensoris kertas seni berbahan dasar kulit jagung dan 

tongkol jagung 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran (referensi) mengenai pemanfaatan limbah khususnya 
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limbah kulit jagung dan tongkol jagung, serta dapat dipakai sebagai 

bahan masukan apabila melakukan penelitian sejenis. 

2. Untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat tentang pengolahan limbah tanaman dan membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pembuatan kertas seni 

berbahan dasar kulit jagung dan tongkol jagung. 

3. Untuk Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman 

dan informasi mengenai pembuatan kertas berbahan dasar kulit 

jagung dan tongkol jagung, serta dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 


