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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi 

serat yang  berasal  dari  pulp  (Paskawati  dkk,  2010). Di pasaran, terdapat 

beberapa macam kertas yang digunakan oleh masyarakat, antara lain, alumunium 

foil, kertas cellophane, karton, duplex, kertas majalah,  tas kertas, kertas  serbet,  

kertas  pastel,  kertas  merang,  kertas  tissue,  wallpapers, watercolor  paper,  

kertas minyak,  kertas metalik,  dan kertas  daur  ulang(kertas seni). 

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. Menurut Sukadayando (2004), 

biasanya kertas seni dibuat dari bahan-bahan baku dari limbah hasil pertanian 

yang mengandung selulosa relatif besar. Berbagai limbah tersebut antara lain 

batang pisang, jerami, mendong, batang jagung, batang tembakau dan eceng 

gondok. 

Menurut hasil penelitan dari Zulferiyenni dan Sri hidayat (2008) tentang 

“Aplikasi Jamur Pemutih pada Ampas Tebu sebagai Bahan Baku Kertas” 

menunjukkan bahwa dari isolate uji yaitu isolat P. Porigens , isolate V. 

Volvaceae , Omphilia sp dan Ganoderma sp mampu mendegredasi lignin dan 

menghasilkan enzim lactase . Omphilia sp memiliki potensi untuk mendegredasi 

lignin sebesar 72% dengan penurunan selulosa sebesar 0,5%. 

Pembuatan kertas seni biasanya menggunakan bahan dari kayu sehingga 

berdampak pada penebangan hutan yang dapat menimbulkan bencana alam. 

Untuk mencegah hal tersebut salah satu alternatifnya adalah membuat kertas 

dengan menggunakan bahan baku yang tidak atau belum termanfaatkan 

contohnya pelepah tanaman salak.  
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Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta populasi tanaman salak pondoh 

sangat mendominasi. Menurut BPS (2004), populasi tanaman salak di Kabupaten 

Sleman sebanyak 4.653.790 rumpun. Setiap musim (kemarau/hujan) dilakukan 

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

tingkat produktivitas salak.Hasil pelepah daun tersebut dimanfaatkan sebagai 

bahan organik. 

Menurut  penelitian  Intani  (2007),  pelepah  tanaman  salak  dapat 

digunakan  sebagai  salah  satu  bahan  baku  tekstil  yang memiliki  nilai  jual 

tinggi.  Selain  itu,  hasil  penelitian  Kaliky  (2006),  telah  berhasil 

memanfaatkan  pelepah  tanaman  salak  untuk  industri  Pulp. Namun,  dalam 

proses  pemanfaatannya  pelepah  tanaman  salak  memiliki  kendala  karena 

pelepah salak termasuk serat alami. Baley (2002) menjelaskan bahwa, serat alami  

adalah  suatu  struktur  komposit  yang  mengandung  hemiselulosa, pektin, dan 

lignin yang merupakan suatu matriks, dengan selulosa bertindak sebagai  penguat 

matriks. 

Berdasarkan  penelitian seno (2015) tentang peningkatan kekuatan serat 

pelepah salak dengan perlakuan alkali dan pengukusan menunjukkan hasil bahwa 

kekuatan tarik serat tunggal pelepah salak dapat mencapai 85 MPa, 64 MPa, dan 

189 MPa masing-masing serat tunggal murni, serat dengan perlakuan 5% dan 

serat tunggal dengan perlauan konbinasi yakni alkali 5% dan pengukusan  pada 

tekanan 5 Bar. 

Jamur yang digunakan untuk mendegradasi lignin dan selulosa adalah 

jamur pelapuk putih.Trametes versicolor, dan Pleurotus ostreatus merupakan 

jamur yang biasa dimanfaatkan dalam proses biopulping tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian Fatriasari dkk. (2010), menunjukkan bahwa perlakuan awal 

bambu dengan kultur campur Trametes versicolor, Phanerochaete crysosporium 

dan Pleurotus ostreatus memberikan kualitas pulp yang lebih baik dibandingkan 

dengan kultur tunggal. Pada penelitian tersebut mereka menggunakan suhu ruang 

(29-30˚C) dengan waktu inkubasi selama 30 hari dan 45 hari. Menurut penelitian 

Fadilah dkk, (2008) pada inkubasi  selama 30 hari dapat menghasilkan pulp yang 
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berkualitas pada biopulping bambu betung dan batang jagung. Semakin lama 

inkubasi, maka jamur pelapuk putih akan mendegradasi selulosa  

Menurut penelitian istikowati dan marsoem (2009), menujukkan perlakuan 

jamur terhadap serpih kayu randu selama 20, 30 dan 40 hari menurunkan kadar 

ekstraktif, kadar lignin, kadarholoselulosa, kadar alfa selulosa, kadar pentosan dan 

menaikkan kelarutan dalam NaOH 1% dari kontrol. Penurunan kadar lignin 

tertinggi pada masa inkubasi 40 hari sebesar 12,34% . 

Degradasi lignin oleh jamur pelapuk putih merupakan proses oksidatif. 

Enzim oksidatif merupakan enzim non-spesifik dan bekerja melalui mediator 

bukan protein yang berperan dalam degradasi lignin (Perez  et al., 2002). Enzim 

pendegradasi lignin terdiri dari Lignin Peroksidase (LiP), Manganase Peroksidase 

(MnP)  dan Lakase. Adanya enzim ini akan mendegradasi lignin menjadi senyawa 

yang lebih sederhana (Kerem dan Hadar, 1998). 

Peran jamur dalam biopulping  tidak secara langsung dapat diaplikasikan, 

namun dapat dikombinasikan dengan proses lain seperti  biomechanical  dan  

biochemical pulping. Jamur dalam proses  biomechanical dan  biochemical 

pulping  dapat membantu proses degradasi awal lignin bahan baku pulp dan 

membuat bahan baku menjadi lebih lunak sehingga dapat mengurangi energi yang 

dibutuhkan untuk penggilingan (biomechanical pulping) dan mengurangi 

penggunaan larutan Menurut penelitian Rezania(2010), tentang “Potensi Jamur 

Pelapuk Putih Untuk  Biochemical Pulping Kayu Acacia Mangium Willd” 

menunjukkan hassil bahwa Jamur  P. chrysosporium  yang diinokulasikan pada  

chips  kayu akasia menunjukkan bahwa jamur tersebut dapat tumbuh secara 

optimal.   P. chrysosporium  memiliki tingkat degradasi tertinggi sebesar 3,14% 

pada lama inkubasi 6 minggu dan laju dekomposisi tertinggi sebesar 0,024 

gram/minggu pada lama inkubasi enam minggu. Jamur P. chrysosporium 

memiliki potensi sebagai agen biochemical pulping chips kayu akasia pada lama 

inkubasi 6 minggu. 
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kimia pemasak (biochemical 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  dengan  

semikimia  dengan larutan  NaOH  dan  pembuatan  serat dengan  pengilingan. 

Menurut penelitian saleh (2009) tentang  “Pengaruh Konsentrasi Pelarut, 

Temperatur Dan Waktu Pemasakan Pada Pembuatan Pulp  Dari Sabut Kelapa 

Muda” hasil yang yang optimum didapatkan pada konsentrasi NaOH 10%, 

temperatur 80
o
C, waktu pemasakan 90 menit, dengan persen rendemen sebesar 

39,72%. 

Menurut penelitian kuntari (2010) tentang “Pemanfaatan Limbah Mendong 

Sebagai Bahan Baku Kertas Seni” menujukkan hasil kertas paling tipis diperoleh 

pada proses pulping dengan perendaman 20 % NaOH selama 3 jam dan 

penggilingan 15 menit dan kertas paling tebal diperoleh pada proses pulping 

dengan perendaman 10 % NaOH selama 3 jam dan penggilingan 30 menit .   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul: Kertas Seni 

Dari Pelepah Tanaman Salak Melalui Biokraft Jamur Trametes Versicolor Dan 

Pleurotus Ostreatus dengan Variasi Konsentrasi NaOH. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian: pelepah tanaman salak dan kultur campuran JPP 

(Trametes versicolor dan Pleurotus ostreatus) 

2. Obyek Penelitian: kertas seni dari pelepah tanaman salak melalui biochemical 

biochemical pulping  

3. Parameter Penelitian: Ketahanan tarik, ketahanan  sobek, dan uji  sensori 

kertas (kenampakan serat, tekstur, dan warna). 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas kertas seni dari pelepah tanaman salak melalui 

biochemical jamur Trametes versicolor dan Pleurotus ostreatus dengan variasi 

konsentrasi NaOH 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui  kualitas  kertas kertas seni dari pelepah tanaman  salak melalui 

biochemical pulping kultur campuran JPP (Trametes versicolor dan Pleurotus 

ostreatus) dengan variasi konsentrasi NaOH 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan, antara lain: 

1. Pendidikan 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sumbangan ilmu penegatuhan tentang 

inovasi dan pemanfaatan pelepah tanaman salak dan jamur pelapuk putih 

serta di masa depan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang memiliki 

ketertarikan dengan hasil penelitian ini. 

2. Masyarakat 

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai hasil kualitas kertas seni dari 

pelepah tanaman salak melalui biochemical biochemical pulping campuran 

JPP  (Trametes versicolor dan Pleurotus ostreatus) 

3. Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui secara langsung kualitas kertas seni dari pelepah 

tanaman salak melalui biochemical pulping campuran JPP (Trametes 

versicolor dan Pleurotus ostreatus) 

 

 


