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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kertas merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. 

Kertas bermanfaat sebagai media pencatatan dan penyebar luasan 

data dan informasi, keperluan pembungkusan, percobaan 

laboratoris, pemintal benang/tekstil dan tissue. Konsumsi kertas 

dapat menjadi salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa. Sebagai 

gambaran, Amerika Serikat menduduki urutan pertama konsumsi 

kertas di dunia sebesar 345 kg/kapita, sedangkan Indonesia pada 

urutan ke-13 sebesar 30,1kg/kapita. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah 

pula kebutuhan manusia terhadap barang-barang kebutuhan 

sehari-hari termasuk diantaranya kertas. Kertas diperlukan tidak 

hanya sebagai alat tulis dan buku atau majalah tetapi juga sebagai 

tissu, pembungkus rokok, pembungkus makanan dan minuman. 

Meningkatnya pertumbuhan industri pulp kertas di indonesia 

telah membawa dampak permasalahan lingkungan yang 

disebabkan oleh pencemaran limbah. Oleh karenanya dalam upaya 

terpeliharannya kualitas lingkungan industri harus meningkatkan 

pengelolaan limbahnya melalui pengolahan yang lebih efektif. 
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Keberadaan kertas menjadi sarana yang tergolong cukup 

penting dalam peradaban manusia dan kebutuhannya dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Pada tahun 2004 kebutuhan konsumsi 

kertas mencapai 5,40 juta ton, sedangkan pada tahun 2005 

konsumsi kertas meningkat hingga mencapai 6,45 juta ton. 

Pertumbuhan dalam dekade berikutnya diperkirakan 2% - 3,5% per 

tahun atau membutuhkan kayu log dari lahan seluas 1 – 2 juta 

hektar per tahun  (Pusat Grafika Indonesia, 2007). Hal ini 

merupakan peluang pasar yang baik bagi Indonesia dalam 

mengembangkan Industri pulp dan kertas. 

Bahan utama pembuat kertas adalah dari bahan-bahan yang 

mengandung selulosa dan sampai saat ini masih lebih dari 90% 

industri pulp di indonesia berbahan baku kayu bulat, yang berasal 

dari hutan alam. Seluosa adalah suatu polisakarida yang tak larut 

dalam air dan merupakan zat pembentuk kulit sel tanaman. 

Selulosa terdapat lebih dari 50% dalam kayu, berwarna putih 

mempunyai kulit tarik yang besar. 

Pulp diproduksi dari bahan baku yang mengandung selulosa. 

Selain terdapat dalam kayu, selulosa juga terkandung dalam 

beberapa tanaman lain seperti sekam padi. Sekam padi ini juga 

dapat menjadi bahan pembuatan pulp yang ramah lingkungan 

karena dapat mensubstitusi kayu dan memiliki manfaat lain seperti 
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mengurangi kerusakan lingkungan dan mengurangi tingkat 𝐶𝑂2 di 

udara (Inovasi Indonesia, 2012). 

Penelitian tentang pemanfaatan sekam padi sebagai bahan 

baku pulp dan kertas yang telah dilakukan kebanyakan 

menggunakan proses organosolv. Hasil-hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pulp yang dihasilkan sekam padi tidak 

kalah dengan pulp dari bahan lainnya. Selain itu juga memiliki 

beberapa keuntungan, diantaranya ramah lingkungan (Inovasi 

Indonesia, 2012). 

       Melihat penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk 

mengembangkan material kertas dari bahan alternatif yaitu sekam 

padi dengan variasi konsentrasi rendaman NaOH. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kualitas kertas dari sekam padi berupa 

ketahan tarik, dan ketahanan sobek hasil perlakuan pemasakan 

sekam padi dengan variasi konsentrasi NaOH 10%, 15%, dan 20%. 

 

1.2  Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka penelitian 

dibatasi sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah limbah kertas HVS 70 gram, sekam 

padi dengan pemasakan NaOH selama 120 menit. 
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2. Objek penelitian 

 Kertas daur ulang dari sekam padi dengan variasi konsentrasi 

NaOH 10%, 15%, dan 20%. 

3. Parameter penelitian 

Karakteristik kertas daur ulang menggunakan sekam padi      

parameternya adalah kekuatan tarik dan kekuatan sobek. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 1.  Bagaimana ketahanan tarik kertas daur ulang dari bahan baku 

           sekam padi dengan variasi konsentrasi NaOH 10%, 15%, dan 

           20%? 

 2.   Bagaimana ketahanan sobek kertas daur ulang dari bahan baku 

sekam padi dengan variasi konsentrasi NaOH 10%, 15%, dan 

20%? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

 1. Untuk mengetahui ketahanan tarik kertas daur ulang dari bahan 

baku sekam padi  dengan variasi konsentrasi NaOH 10%, 15%, 

dan 20%. 
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 2. Untuk mengetahui ketahanan sobek kertas daur ulang dari 

bahan baku sekam padi  dengan variasi konsentrasi NaOH 

10%, 15%, dan 20%. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

   Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat diantaranya : 

  1. IPTEK 

 Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai 

bahan masukan apabila melakukan penelitian sejenis serta 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh bagi peneliti 

selanjutnya. 

  2. Masyarakat 

 Meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam 

pengaplikasian sekam padi untuk pembuatan kertas yang 

ramah lingkungan dan kualitas serta membantu meningkatkan 

pendapatan masyarakat dengan pembuatan kertas 

menggunakan sekam padi. 

3.  Peneliti  

 Dapat mengetahui pembuatan kertas daur ulang dari bahan   

baku sekam padi dengan variasi konsentrasi NaOH 10%, 15%, 

dan 20%. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan tugas akhir ini, perlu ditentukan sistematika penulisan 

yang baik. Maka penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian 

dan landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Sedangkan landasan teori berupa definisi-definisi 

penjelasan yang mendukung penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalan perancangan dan implementasi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memaparkan dari hail-hasil tahapan penelitian, 

mulai dari analisis dan hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 


