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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman salak (Salaca edulis) banyak dijumpai di berbagai daerah di 

Indonesia dimana salak dapat tumbuh di dataran rendah sampai lebih dari 800 

meter di atas permukaan laut (Sutoyo dan Suprapto, 2010).  Salak merupakan 

buah yang digemari oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia, sehingga 

banyak petani yang membudidayakan tanaman salak. Pada setiap kali petani 

salak panen, yang dimanfaatkan hanya buahnya saja, sedangkan produk 

sampingan tanaman salak yang berupa pelepah belum dimanfaatkan dengan 

baik dan benar. Setiap musim kemarau/hujan dilakukan pemangkasan 

pelepah daun antara 2-3 pelepah daun per pohon guna menjamin tingkat 

produktivitas salak. Pelepah  tanaman salak yang telah dipotong ini belum 

dimanfaatkan dengan baik bahkan dianggap limbah oleh para petani salak 

yang akhirnya dibuang tanpa ada tindak lanjut. 

Dari data ketua Asosiasi petani salak di Sleman Yogyakarta dalam 

satu tumbuhan salak yang produktif dalam satu tahun didapatkan potongan 

pelepah salak kurang lebih 24 buah. Apabila dikalkulasikan dengan jumlah 

tanaman salak yang ada, maka dalam satu tahun pelepah salak yang belum 

termanfaatkan sekitar ± 23.000 truk. Serat pelepah tanaman salak memiliki 

potensi yang cukup menjanjikan jika diproses dan diolah secara benar. 

(BPS,2004) 

Pelepah salak memiliki kandungan serat selulosa yang tinggi,menurut 

hasil penelitian Raharjo dkk (2016), kandungan serat pada pelepah daun salak 

yakni sebesar 42 %  ini seperti kandungan serat pada pelepah kelapa sawit, 

sehingga pelepah salak ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 

pembuatan kertas sini. Kertas seni atau biasa disebut kertas daur ulang 

merupakan kertas yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan 

tangan. Kerajinan tangan yang bisa dibuat dari kertas seni antara lain tempat 

tisu, tas, kartu undangan, figura, accessories, dan perhiasan imitasi. Kertas ini 
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terbuat dari berbagai macam serat tanaman. Oleh karena itu apabila kertas 

disobek akan menampakkan serat, serat inilah yang kemudian dikenal dengan 

selulosa. Bahan selulosa berasal dari bagian-bagian tanaman yang 

mengandung serat. 

Kertas seni (art paper) berbeda dengan kertas pada umumnya. Bahan 

baku pembuatan kertas biasanya menggunakan kayu, sehingga penebangan 

hutan terjadi di mana-mana. Hal ini dapat berimbas menimbulkan bencana 

alam. Oleh karena itu perlu dicari bahan alternatif lain. Banyak sekali bahan 

berserat yang masih belum termanfaatkan di alam salah satunya adalah 

pelepah tanaman salak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sukundayanto 

(2004), yang menyatakan bahwa serat selulosa dari limbah pertanian dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas seni. Kertas seni mempunyai nilai 

seni yang lebih dibandingkan kertas tipis biasa yang polos. Kertas seni  

memiliki permukaan agak kasar dan seratnya timbul keluar atau terlihat, 

sehingga mempunyai tekstur yang kasar, hal ini membuat kertas ini menjadi 

bahan untuk berbagai kerajinan karena tekstur nya yang khas tersebut  

(Sanastri, 2014). Dengan kandungan serat selulosa yang besar pelepah 

tanaman salak dapat digunakan sebagai salah satu bahan baku tekstil yang 

memiliki nilai jual tinggi. 

Bahan utama untuk pembuatan kertas seni ini adalah pulp atau bubur 

kertas. Pulp merupakan bubur kayu sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

kertas seni (Paskawati, 2010). Menurut Sutyasmi (2012), proses pembuatan 

pulp sendiri dapat menggunakan bahan non kayu, salah satu nya 

menggunakan pelepah salak. Pada umumnya pembuatan kertas seni secara 

konvensional ini masih menggunakan bahan kimia dengan jumlah yang besar 

seperti NaOH sebagai larutan pemasak (Chemical pulping). Pada  pembuatan  

kertas  seni, penambahan  larutan  NaOH  berfungsi untuk  melarutkan  lignin  

saat  proses pulping sehingga mempercepat  proses  pemisahan  dan 

pemutusan  serat. Fengel  dan Wegener (1995)  menambahkan  bahwa  pulp  

dapat dihasilkan  secara  semikimia  dengan larutan  NaOH  dan  pembuatan  

serat dengan  penggilingan. Menurut penelitian Surest (2010)  kondisi 
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variabel pemasakan terbaik adalah pada konsentrasi NaOH 5% temperatur 

pemasakan 100
o

C dan waktu pemasakan 60 menit.  

Hal ini juga dilakukan Kuntari (2010) dalam pembuatan pulp 

ditambahkan larutan kimia NaOH dengan konsentrasi sebanyak 10% dan 

20% dengan pemasakan 2 dan 3 jam yang mendapatkan hasil terbaik  pada 

konsentrasi 10% dengan pemasakan 3 jam. Anis (2016) menyatakan bahwa 

penambahan NaOH yang memiliki hasil terbaik pada proses pulp dengan 

kadar konsentrasi NaOH 10%.  Namun pada umumnya pembuatan kertas seni 

ini masih bergantung dengan penggunaan bahan kimia dengan sekala  yang 

besar  Jika digunakan dalam produksi yang besar, dalam jumlah banyak dan 

dalam jangka waktu yang lama limbah dari zat-zat kimia tersebut akan 

berdampak pada pencemaran lingkungan.(Solikhin, 2011).Masalah tersebut 

dapat diatasi dengan cara melakukan pulping dengan cara  biologis 

(Biopulping)  menggunakan jamur  pelapuk putih karena dengan 

menggunakan bantuan jamur dapat mengurangi jumlah penggunaan bahan 

kimia yang dapat merusak lingkungan. 

Penggunaan jamur pelapuk putih dalam proses biopulping 

dikarenakan jamur pelapuk putih adalah mikroorganisme dengan keunikan 

yang istimewa dimana jamur pelapuk putih dapat mendegradasi lignin tetapi 

tidak mendegradasi selulosa (Isroi, 2010).  Jamur pelapuk putih sanggup 

menguraikan lignin secara sempurna menjadi air (H2O) dan karbondioksida 

(CO2).  Dengan bantuan jamur pelapuk putih lignin bisa didegradasi tanpa 

perlu melakukan proses yang membutuhkan energi dan biaya tinggi (Isroi, 

2010). Jamur pelapuk putih berperan penting dalam proses industri yang 

memanfaatkan bahan berligonoselulosa untuk mendegredasi lignin (Copur 

dan Tozluglu, 2007). Dengan menggunakan jamur sebagai bahan untuk 

proses pulp ini akan mengurangi dampak negative ke lingkungan.  

Ada dua jenis jamur pelapuk putih yang akan digunakan dalam proses 

biopulping ini yaitu Pleurotus ostreatus dan Phanerochaete crysosporium 

dimana kedua jenis jamur ini memiliki sifat  mendegradasi lignin.  Seperti 

yang dilakukan oleh Fadilah dkk.(2008), dalam penelitian  menggunakan 
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kultur campuran dengan Phanerochaete crysosporium dan Pleurotus 

ostreatus  dalam delignifikasi ( penghilangan lignin pada dinding sel) pada  

biopulping bambu betung dan batang jagung. Pada penelitian Fatriasari dkk. 

(2010), mereka menggunakan suhu ruang (29-30˚C)  dengan waktu inkubasi 

selama 30 hari dan 45 hari. Pada inkubasi  selama 30 hari dapat menghasilkan 

pulp yang berkualitas pada biopulping bambu betung dan batang jagung 

(Fadilah dkk., 2008). Semakin lama inkubasi, maka jamur pelapuk putih akan 

mendegradasi selulosa (Fadilah dkk., 2008). Karena pengaruh hasil dari 

jamur  itu berbeda-beda maka dilakukan penelitian dengan cara kultur 

campuran untuk mengetahui jamur pelapuk putih manakah yang memiliki 

hasil terbaik untuk dijadikan kertas seni. 

Bio-chemical merupakan proses biopulping yang diikuti dengan 

proses pemasakan kraft (pemasakan secara kimia). Meskipun tetap 

menggunakan bahan kimia, tetapi dengan adanya proses biopulping sebelum 

pemasakan, akan membantu proses degradasi lignin, sehingga bahan kimia 

yang dibutuhkan akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan proses pulp 

tanpa penggunaan jamur pelapuk putih. Hal ini karena, menurut Perez, dkk., 

2002, perlakuan biologis dapat menghilangkan ekstratif pada kayu dan 

mengurangi efek toksik karena degradasi lignin. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “kertas seni dari pelepah tanaman salak melalui 

Biochemical jamur Phanerochaete crysosporium dan Pleurotus ostreatus 

dengan variasi konsentrasi NaOH”. Hasil penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh informasi tentang pengaruh penggunaan kultur campur jamur 

pelapuk putih terhadap kualitas kertas seni 
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B. PEMBETASAN MASALAH 

Untuk menghindari meluasnya suatu permasalahan dalam 

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adanya pembatasan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian : pelepah tanaman salak dan kultur campuran 

jamur pelapuk putih (Phanerochaete 

crysosporium dan Pleurotus ostreatus) dan 

variasi NaOH 

2. Objek penelitian : kualitas  kertas seni berbahan dasar pelepah 

salak  

3. Parameter  : daya tarik, daya sobek, uji Organoleptik (tekstur 

dan daya terima masyarakat) kertas seni 

berbahan dasar pelepah salak. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang 

menjadi inti penelitian ini adalalah “ bagimana kualitas kertas seni dari 

pelepah tanaman salak melalui Biochemical kultur campuran Phanerochaete 

crysosporium dan Pleurotus ostreatus dengan variasi konsentrasi NaOH?” 

 

 

D. TUJUAN PENILITIAN 
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Berdasarkan permalasahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kualitas kertas seni dari pelepah tanaman salak melalui 

Biochemical kultur campuran Phanerochaete crysosporium dan Pleurotus 

ostreatus dengan variasi konsentrasi NaOH 

E. MANFAAT PENILITIAN 

Dengan diadakannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk: 

1. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

informasi mengenai pembuatan kertas berbahan dasar pelepah salak, serta 

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

2. Ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

(referensi) mengenai pemanfaatan limbah khususnya limbah pelepah salak, 

serta dapat dipakai sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian 

sejenis 

3. 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 

pelepah salak 

 


