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ABSTRAK
IKM anyaman agel adalah salah satu sub sektor IKM kerajinan yang mampu menggerakkan ekonomi dan
menjadi ikon kabupaten Kulon Progo. Agel diperoleh dari hasil pembelahan bagian atas pucuk daun Corypha
Gebanga .Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana namun mampu merambah ke pasar manca
Negara seperti USA, Eropa, Australia, Malaysia, Jepang. Tahun 1998, meski kondisi Negara Indonesia
mengalami krisis moneter, dimana banyak perusahaan besar sedang tiarap , justru para pelaku industri agel
mengalami “golden era”. Tahun 2009 Realisasi ekspor kerajinan agel dari Kulon Progo mencapai volume
831.000 kg dengan nilai $ 1.138.800. Luas panen tanaman gebang di Kulon Progo hanya tinggal 47 Ha dengan
produktivitas 0,83 ton/Ha/tahun . Hasil dari luas panen tanaman agel di Kulon Progo diperkirakan hanya mampu
mensuplay kurang dari 1 % kebutuhan bahan baku padahal pasar kerajinan anyaman agel masih sangat terbuka
.Oleh karena itu Model Bauran Pemasaran dari Craven,1994 diharapkan dapat menggambarkan strategi kelola
usaha pada IKM anyaman agel di Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara alamiah IKM
anyaman agel sudah membentuk klaster industri tersendiri untuk memenuhi bahan baku, menerapkan strategi
agar proses produksi dapat berlanjut, mempromosikan & memasarkan produk, menerapkan strategi harga,
kesemua hal tersebut bermuara pada kepuasan pembeli /pelanggan.
Kata kunci: agel, Bauran Pemasaran, Kelangkaan Bahan baku klaster industri, nilai tambah, tenaga kerja.

ABSTRACT
The small medium enterprise on agel wicker ware is one economic role of the handicrafts and it can be icon at
Kulon Progo district. Agel is made from slicing of Corypha gebanga leaves. The SME use simple technology,
there for the unicqe produk can attract the export market, such as USA, Europe, Australia, Japan, Malaysia.
Indonesian Moneter Cricised on 1998. Several big enterprises collapsed, but the agel weaving SME’s were
being “golden era”. The export of agel from Kulon Progo was 831.000 kg with value $ 1.138.800 on 2009. The
problem of agel material supply is crucial because of the harvest of agel from Kulon Progro not until 1 %.In a
while, the market is opened.So,the Marketing Mix Model from Cravens (1994) is drawn the management
strategy of agel SME’s at Kulon Progo. The result study is showed that the SME’s were being cluster industry
naturally. The Study was not only on Entrepreuners but also on distribution strategy; Price Strategy,
Promotion/marketing strategy, and Product strategy to fill the need of buyers and customers.
Keywords: agel, industrial cluster , labor forces.material scarcity, ,Marketing mix, value added,

PENDAHULUAN
Sampai saat ini perekonomian kita masih
dihadapkan pada situasi yang kurang
menguntungkan. Krisis ekonomi regional
berdampak luas terhadap perekonomian
Indonesia,
menyebabkan
menurunnya
kegiatan hampir semua sektor termasuk di
sektor industri. Indonesia yang mengalami
krisis moneter sejak tahun 1997 dan meluas
menjadi krisis multi dimensi telah menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan
ekonomi rakyat berupa terganggunya kegiatan
produksi, distribusi dan konsumsi.

Permasalahan tersebut telah membawa
dampak pada meningkatnya pengangguran
dan jumlah penduduk miskin, baik di wilayah
perkotaan maupun pedesaan (Dirjen IKM,
2006; Aca,2007; Kuncoro,2006).
Kemiskinan
pedesaan
(rural
poverty)
merupakan salah satu topik pokok yang tidak
dapat dipisahkan dari masalah pembangunan,
terutama di Negara-negara berkembang
seperti Indonesia yang sebagian besar
penduduknya tinggal di daerah pedesaan
termasuk kawasan sekitar hutan (Usman,
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2006; IFAD,2002; Allen and Thomas, 2000;
Arsyard, 2005).
Pertambahan angkatan kerja yang sangat
tinggi tidak
sejalan
dengan
dengan
kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya
pengangguran juga semakin meningkat.
Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan
mampu menampung ledakan angkatan kerja
tersebut. Namun akibat daya saing sector
pertanian yang semakin menurun disebabkan
oleh harga input yang semakin tinggi
sementara harga output kalah bersaing
dengan produk yang berasal dari luar negeri
(Kuncoro, 2006; Noertjahyo, 2005).
Dua ratus tiga puluh juta lebih penduduk yang
tersebar di tempat dengan tatanan geografis
unik seperti Negara Indonesia
dengan
kelimpahan berbagai sumber daya alam yang
berpotensi untuk diolah menjadi bahan usaha
dan industri, menjadikan Industri Kecil
Menengah (IKM) adalah pilihan yang tepat
sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya.
Terlebih infrastruktur antar pulau yang
terbatas, yang membuat perekonomian tak
mungkin hanya dilakukan oleh perusahaanperusahaan besar, sehingga perusahaanperusahaan kecil kemudian ikut memegang
kendali perekonomian (Aca, 2007; Dirjen IKM,
2006).
Industri kerajinan merupakan sub sektor
industri kecil menengah (IKM) yang menjadi
tulang punggung penggerak perekonomian
Indonesia. Kedudukan IKM sangat strategis
dalam perekonomian nasional karena jumlah
unit usahanya yang cukup besar (+ 3,4
juta), dan menyerap tenaga kerja + 8,5 juta
(Dirjen IKM, 2006).
Catatan data dari Kementrian UKM jumlah
Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada tahun
2006 sebanyak 48.822.925 atau 99,77 %
persen dari total pelaku usaha di Indonesia.
Data dari BPS , pada tahun 2004 Industri Kecil
Kerajinan dan Rumah Tangga (IKKR) sendiri
berjumlah 2,7 juta unit usaha dengan
menyerap 6,5 juta pekerja (60,22 %) dari
seluruh pekerja yang dibutuhkan oleh sektor
industri pengolahan secara keseluruhan.
Sedangkan dari hasil Survey Usaha
Terintegrasi tahun 2004 yang dilakukan oleh
BPS (SUSI-04) tercatat 17,14 juta usaha tidak
berbadan hukum diluar kategori lapangan
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usaha pertanian dan perikanan dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 30,55 juta
jiwa.
Karakteristik industri kecil menengah antara
lain berskala mikro, tersebar di seluruh
Indonesia, padat karya, investasi relative
kecil dan menghasilkan nilai tambah tinggi,
entry
barrier
rendah
(menggunakan
teknologi sederhana sampai madya, dan
tidak memerlukan skill yang tinggi), sumber
penciptaan wirausaha baru, memiliki tingkat
fleksibilitas tinggi dalam mengantisipasi
dinamika perubahan pasar dan tahan
terhadap gejolak krisis ekonomi (Dirjen IKM,
2006). Laporan tersebut juga mencatat
bahwa tahun 2005 potensi IKM anyaman
mencapai 631.993 unit usaha dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.254.491
orang menghasilkan nilai produksi Rp. 4,91
trilyun lebih, dan memiliki nilai ekspor lebih
dari US$ 17,34 juta.
Widiastuti, 2009 menyatakan bahwa agel
dihasilkan dari pembelahan daun yang
masih muda (pucuk) dari tanaman gebang,
yaitu sejenis palem yang mencapai tinggi
15-20 m, daun bentuk kipas, berduri. Nama
daerah lontar utan (Jakarta); silar (Manado);
Gebang, pucuk (Sunda, Jawa,Bali); lju (Bima);
polah (Alor); aka (Bone). Pemanfaatan agel
yang tahan terhadap air laut untuk tali kapal
diperkirakan telah dilakukan sebelum daerah
yang sekarang disebut sebagai Pantura
(Tuban, Lamongan, Gresik, Jepara) menjadi
pelabuhan dan tempat galangan kapal pada
zaman kerajaan Majapahit tahun 1400 an
(Simon,2006).
Agel adalah daun dari Corypha gebanga
yang merupakan tanaman dari hasil hutan
non kayu-HHNK (Heyne, 1987). Teknologi
pengolahan pucuk daun dengan cara
membelah menggunakan pisau dapur
secara manual. Hasil pembelahan berupa
agel di bagian atas, gajih di bagian bawah,
dan gabul sebagai hasil serutan agel. Agel
yang telah bersih dari gabul, diwarnai dan
dikeringkan untuk selanjutnya dipintal
menjadi tali agar lebih kuat dan indah, atau
ditenun menjadi produk bagor. Tali agel
selanjutnya dibentuk dengan teknik Knitting/
rajut ataupun ditenun membentuk jaring
(Widiastuti, 2001).
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Tahun 1975 sampai tahun 1980an industri
agel di Sentolo benar-benar berhenti dan
banyak yang mengganti tanamannya dengan
pohon jeruk. Namun karena pohon jeruk
banyak yang terserang virus dan hasilnya
kurang menjanjikan, sekitar tahun 1984-an
beberapa penduduk mencoba kembali
peruntungan mereka dalam mengolah agel
dari tanaman yang tersisa , dan telah mereka
kuasai teknologi pengolahannya(Sugito,2008).
Kesulitan pengadaan bahan baku tersebut
memaksa
penduduk
untuk
mencari
alternative sumber pucuk gebang dari luar
daerah. Pada saat itu kesulitan memperoleh pucuk gebang sudah diketahui para
pemungut di daerah Banyuwangi terutama
dan daerah pantai Utara Jawa seperti
Semarang, Tuban, Lamongan, Situbondo,
Madura (Widiastuti,2009).
Berdasarkan data dari Disperindag &ESDM
Kab .Kulon Progo (2010) realisasi ekspor
kerajinan agel tahun 2009 mencapai volume
831.000 kg dengan nilai $ 1.138.800.
Sementara itu Disbunhut Kab. Kulon
Progo(2009) mencatat luas panen tanaman
gebang hanya tinggal 47 Ha dengan
produktivitas 0,83 ton/Ha/tahun. Diperkirakan
rendemen dari pucuk gebang menjadi tali
agel hanya + 1-2 ons (20%). Jadi Total
panen gebang menjadi tali agel dari Kulon
Progo kira-kira hanya 47 x 830 kg x 20 % =
6.802 kg atau hanya dapat dipenuhi dari
Kulon Progo sebesar 6.802 kg/831.000 x
100 % = 0,81 %.
Persoalan-persoalan industri kecil anyaman tadi dilihat dari relasi-relasi dari rantai
bahan baku sampai produk di pasarkan,
belum banyak diteliti.
Industri anyaman
agel yang berbasis di Sentolo, kabupaten
Kulon Progo
ini sudah cukup banyak
menyerap tenaga kerja lokal bahkan banyak
pelaku asing yang terlibat, menggerakkan
ekonomi rakyat; meningkatkan nilai tambah
sumber daya alam setempat, memberikan
kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan
Asli Daerah.
Model Bauran Pemasaran dari Craven,1994
diharapkan dapat menggambarkan strategi
kelola usaha pada IKM anyaman agel di
Kulon Progo. Dipilihnya model ini sesuai
dengan karakteristik IKM anyaman agel

yang rata-rata dikelola secara sederhana
namun mampu menghasilkan produk yang
bernilai ekspor tinggi..
Pilihan-pilihan Stratejik pada IKM (Industri
Kecil menengah) barangkali tidak dikenal
secara teori, namun sebenarnya IKM telah
menerapkan jauh hari sebelum teori strategi
sendiri lahir, meskipun dalam skala yang
paling sederhana (Glen&Star,1991). Secara
teori memang sulit untuk dirunut strateginya,
namun melihat bagaimana mereka bertahan
menghadapi berbagai rintangan dan
hambatan, serta memanfaatkan peluang
yang adalah sesuatu yang unik dan menarik
untuk diteliti (Dirjen IKM, 2006; Widiastuti,
2001).
METODE PENELITIAN
A. Metode penelitian
Metode penelitian ini menggunakan
wawancara mendalam pada key person/ orangorang kunci berdasarkan keterlibatannya
dalam rantai industri agel (Kaelan,
2005).Sebanyak 20 orang-orang kunci telah
diwawancarai untuk mendukung penelitian di
lokasi utama di IKM agel Sentolo, Kab. Kulon
Progo, dan penelusuran sumber bahan baku di
Dupok, Bangkalan dan desa Bulusari
Grajagan, Banyuwangi, industri pemintalan
agel di Kapasan, Kecamatan Nguling, Kab.
Pasuruan, serta penelusuran pemasaran
pada eksportir dan pedagang kerajinan
anyaman di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
1. Kajian
Kajian stratejik kelola usaha pada IKM
anyaman agel diperkuat teori Pemasaran
eksternal tradisional 4P dikenal juga dengan
bauran pemasaran/ marketing mix (Kotler,
1997; Leanders and Johnson, 2007), yaitu
menggambarkan kerja normal yang dilakukan
oleh perusahaan untuk mempersiapkan
produk, menentukan harga (price), mendistribusikan (place), dan mempromosikan
(promotion) jasa tersebut kepada konsumen.
Untuk mengkaji Hasil penelitian digunakan
Teori Strategi Bauran Pemasaran (Craven,
1994) yang menggambarkannya
sebagai
berikut:
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Sumber : Cravens (1994, h. 423)

Gambar(1) Keterkaitan Strategi Bauran Pemasaran
2. Strategi Bauran Produk

4. Strategi Harga

Produk didefinisikan sebagai sesuatu yang
dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan
dan keinginan (Kotler, 1997). Dalam strategi
pemasaran produk merupakan variabel yang
paling mendasar. Menurut Cravens (1994)
produk adalah suatu nilai potensial dari target
pasar untuk keuntungan dan kepuasan yang
melekat padanya baik yang bersifat dapat
disentuh maupun tidak dapat disentuh.
Dengan bauran produk harus dipertimbangkan :
1. Penilaian pemakai terhadap produk
perusahaan, keunggulan dan kelemahanannya.
2. Kontribusi produk terhadap keseluruhan
omset penjualan, pangsa pasar, biaya
pemasaran, dan laba perusahaan.

Harga
merupakan
satu-satunya elemen
dalam bauran pemasaran yang menghasilkan
pendapatan, elemen lainnya menghasilkan
biaya (Kotler, 1997). Untuk memilih sasaran
harga organisasi/ perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan
produk yang dihasilkan, sehingga untuk
mencapainya menurut Cravens (1994) ada
hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:
1. Biaya produksi.
2. Persepsi dan harapan penggunaan
produk bagi pemakainya.
3. Tingkat persaingan.
4. Elastisitas permintaan terhadap harga.
5. Aspek juridis dan ethis dari harga.

3. Saluran Distribusi

Strategi Promosi merupakan kombinasi antara
iklan, personal selling, sales promotion, dan
publikasi yang terkoordinir untuk mengkomunikasikan produk dan jasa bagi pembeli
(Cravens, 1994). Dengan promosi terjadi
komunikasi pemasaran yang menghubungkan
perusahaan dengan para pelanggannya
(perorangan/ organisasi), masyarakat luas dan
audiences target yang lain, berfungsi untuk
memberitahukan, mengingatkan, mendesak
calon pembeli.

Saluran distribusi menghubungkan antara
agen dan produsen dengan pengguna akhir
dari barang dan jasa. Menurut Cravens (1994)
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam menentukan saluran distribusi adalah:
1. Efektivitas akses terhadap pembeli.
2. Efisiensi biaya saluran.
3. Market Coverage.
4. Tingkat pengendalian yang diharapkan.
5. Kerjasama
jangka
panjang
yang
diperoleh.
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Menurut Kotler (1997), pemasaran internal
menggambarkan pekerjaan yang dilakukan
oleh perusahaan untuk melatih dan pelanggan
internalnya, yaitu karyawan penghubung
pelanggan dan karyawan pendukung pelayan
untuk bekerja sebagai sebuah tim agar dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Setiap orang harus mempraktekkan orientasi
pelanggan, jika tidak suatu tingkat pelayanan
yang tinggi dan konsisten tidak akan terwujud
Pemasaran interaktif menjelaskan keahlian
karyawan dalam menangani hubungan
pelanggan. Dalam pemasaran produk/jasa
mutu pelayanan ditentukan oleh yang
melakukan pelayanan. Hal ini khususnya
berlaku pada jasa-jasa profesional. Klien
menilai mutu pelayanan tidak hanya melalui
mutu teknisnya, tetapi juga melalui mutu
fungsionalnya. Para profesional tidak dapat
menganggap bahwa mereka akan memuaskan pelanggan hanya karena mereka
telah melakukan pelayanan teknis yang baik.
Oleh karenanya profesional tersebut harus
menguasai keahlian pemasaran interaktif
(Kotler, 1997).
B. PENILAIAN KECOCOKAN
(SUITABILITY)/ VALIDASI)
Penilaian terhadap strategi-strategi yang
diusulkan pada tahap Analisa Stratejik
ditinjau kembali untuk menilai apakah
strategi tersebut akan dapat memperbaiki
posisi kompetitif organisasi/perusahaan
(Arthur & Strickland,1996; Johnson and

Scholes,1996). Ada hal-hal yang perlu
dipertimbangkan pada tahap penilaian
kecocokan ini, yaitu :
Apakah strategi tersebut mengeksploitasi
kekuatan-kekuatan
perusahaan
dan
peluang-peluang yang ada.
Sejauh mana strategi yang dilaksanakan
mampu mengatasi kesulitan-kesulitan
yang diidentifikasi pada analisa stratejik
yaitu mengenai kelemahan-kelemahan
sumber daya dan ancaman-ancaman.
Apakah strategi sudah sesuai dengan
organisasi./perusahaan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Strategi Bauran Produk
Obyek penelitian adalah produk yang
dihasilkan pada tiap-tiap rantai produksi.
Sejak dari produk yang dihasilkan dari
kebun untuk bahan baku, pengolahan awal,
pengolahan lebih lanjut, finishing produk
dilakukan oleh skala/subrantai industri yang
berbeda, dimana masing-masing sub-rantai
industri menerapkan strategi bauran produk
yang lebih spesifik dan berbeda dengan
sub-rantai industri lainnya. Berikut ini adalah
Gambaran Rantai Produk Industri anyaman
agel yang menjadi obyek penelitian.

Gambar (2) Rantai Produk Industri Anyaman Agel
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2. Strategi Saluran Distribusi
Pada IKM anyaman yang diteliti terlihat
bagaimana efisiennya
strategi saluran
distribusi , lebih-lebih dengan adanya teknologi
informasi, maka dapat segera diperoleh bahan

untuk diproses produk lebih lanjut ataupun
untuk segera dikirimkan kepada pelanggannya.
Berikut ini adalah gambaran saluran distribusi
hasil penelusuran lapangan:

Gambar (3) :Saluran Distribusi Gebang sampai Produk Agel di Sentolo.
3. Strategi Harga
Hasil penelitian pada strategi harga menunjukkan bahwa perubahan harga terjadi karena
ada penambahan nilai pada tiap sub rantai
produk industri. Pengunduh/ petani menjual
gebang yang masih berbentuk seperti pedang
dihargai Rp. 5000-8000/ bongkok isi 25-30 btg
Pengumpul/Pengepul di dusun Bulusari,
Kalurahan Purwoharjo, kecamatan Grajagan,
Banyuwangi berjarak 5-10 km dari hutan/
tempat gebang tumbuh. Pengumpul/
pasar tiap Selasa dan Jum’at di Desa
Popoh, Kecamatan
Dupok, Bangkalan
berjarak 5-20 km dari kebun gebang. Harga di
pengumpul bervariasi Rp. 8000- Rp. 11.500/
bongkok. Setelah diangkut
ke Pasuruan
gebang
dihargai
Rp.11.500-Rp.15.000/
bongkok , sementara di Sentolo Kulon Progo,
pucuk gebang dihargai Rp.18.000-21.000/
bongkok Juragan besar di Sentolo,
Kulon Progo mendistribusikan gebang
kepada juragan kecil dengan harga Rp.
19.000-Rp.22.000. Juragan kecil mendistribusikan kepada pemepes gebang
menjadi agel, gajih, dan lidi. upah Per
kg agel dihargai Rp.1000,-. Hasil pemepesan
berupa agel, gajih, lidi, disetorkan kembali
6

kepada juragan kecil untuk dikeringkan dan
selanjutnya disetorkan kembali kepada juragan
besar dengan harga Rp. 25.000-28.000/ kg
agel.
Agel yang telah kering diserahkan ke juragan
besar untuk diputihkan/ diwarnai, dan
dikeringkan. Agel yang telah diwarnai/
diputihkan didistribusikan kepada Juragan
kecil agel . Juragan kecil agel mengupahkan
kepada pemintal Rp. 3000/ kg. keuntungan
juragan kecil agel Rp. 200,-Rp. 500,- per kg .
Agel yang telah dibuat menjadi tampar dikirim
kembali ke juragan besar.
Tali agel didistribusikan kepada juragan
kecil perajut. Contoh Upah membuat praun
tas Rp. 8000-Rp.10.000/ biji yang dapat
diselesaikan dalam waktu 1-2 hari. Produk
setengah jadi dikirimkan kembali kepada
juragan kecil perajut dengan keuntungan +
Rp. 500-1000/ buah
Juragan besar melakukan finishing produk
dengan tambahan asesoris dan sortasi
kualitas produk. Upah memotong dan jahit
puring Rp. 500, pasang puring Rp. 500,
pasang ritsleiting/ kancing/ tali Rp. 500,
pasang bunga Rp. 100,-
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Juragan besar yang mendapat order produk
tenun agel semisal bagor/ jaring, maka tali
agel diserahkan kepada juragan kecil tenun
untuk dikerjakan oleh buruh. Rata-rata
buruh tenun bagor/ jaring
agel dapat
menyelesaikan bagor ukuran 90 cm x 6 m
dalam waktu 1 hari. Upah yang diterima
rata-rata Rp. 1000,- - Rp. 2000,-/ meter
tergantung tingkat kesulitan desain tenun.
Hasil tenunan diserahkan kembali kepada
juragan kecil dan diteruskan kepada juragan
besar.
Seperti halnya produk agel yang dirajut
maka untuk produk agel tenun juragan
besar juga melakukan finishing produk
dengan tambahan asesoris dan sortasi
kualitas produk. Upah memotong dan jahit
puring Rp. 500, pasang puring Rp. 500,
pasang ritsleiting/ kancing/ tali/ handle Rp. 500,
pasang bunga Rp. 100,-.
Selanjutnya produk jadi yang paling
sederhana dijual + Rp. 45.000 diambil atau
diantar di seputar Yogya di pasarkan ke
pemesan.
Harga tas agel sederhana tadi di Pasar
Beringharjo dijual Rp. 50.000-Rp. 75.000.
Harga jual di Surabaya bisa mencapai Rp.
100.000-Rp.150.000.
Menurut
informasi
juragan besar, jika Harga Pokok Produksi Rp.
150.000 bisa dijual Rp. 225.000-250.000
tergantung kualitas bahan baku dan asesoris.
Kemudian di tingkat eksportir bisa dijual
dengan harga Rp. 400.00-Rp. 500.000 untuk
pasar dalam negeri dan bisa mencapai lebih
dari Rp. 1.000.000 untuk pasar luar negeri.
4. Strategi Promosi
Promosi yang dilakukan oleh para pemasok
bahan baku, pengepul, pengolah, perajin
kecil
pada umumnya dilakukan dari
mulut ke mulut. Mereka pada umumnya
melakukan promosi dengan menjaga
kualitas & kuantitas produk. Menjaga
kepercayaan adalah kunci utama pada level
ini, sekali ada yang berbuat curang, maka
selamanya akan menjadi bahan pembicaraan
antar pelaku usaha.
Agel di Madura dikenal kurang kering dan
mbedhel(mudah putus) karena sering gajih
belum bersih benar, sehingga setelah

dikeringkan dari 1 kg turun menjadi 8 ons tapi
tersedia dalam jumlah banyak karena bahan
baku masih melimpah, sementara di Pasuruan
dikenal lebih mahal, tapi lebih kering (1 kg
agel, setelah dikeringkan rata-rata menjadi 9
ons) dan hasil pintalan lebih kuat.
B. Pembahasan
1. Strategi Bauran Produk
Pada gambar diatas terlihat bahwa bauran
produk akan mempengaruhi bauran harga,
bauran
promosi
dan
komunikasi
pemasaran, dan bauran saluran distribusi.
Sebaliknya bauran saluran distribusi yang
digunakan akan berpengaruh terhadap
bauran harga dan bauran promosi.
Strategi Bauran produk akan mempengaruhi
strategi pemasaran, strategi promosi, dan
strategi harga. Pada tiap tahapan rantai
industri agel terlihat produk yang dihasilkan
terdeferensiasi pada kemampuan penguasaan
teknologi, kemampuan menjangkau pasar,
kemampuan melakukan promosi dan harga
yang mampu ditawarkan dan diterima
pelanggan. Secara alamiah tiap rantai
industri agel menghasilkan sub produk agar
usaha dapat dijalankan secara ekonomis.
2. Strategi Saluran Distribusi
Dari Gambar 3 terlihat pucuk daun gebang
dari para petani yang ada Madura atau
dikumpulkan dari hutan lindung di wilayah
Grajakan, Banyuwangi oleh
Pedagang
Pengumpul di desa setempat. Pengusaha
angkutan di Grajakan, Banyuwangi ataupun
Dupok ,Madura mengangkut pucuk ke
Nguling, Kabupaten Pasuruan; Semarang;
atau langsung ke juragan besar di Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo.
Di Grajakan, kabupaten Banyuwangi belum
ada juragan yang membuat tali agel
sehingga hanya dijual dalam bentuk pucuk
yang belum diolah ke Pasuruan, atau ke
Kulon Progo. Di Dupok, Madura telah
mampu membuat tali agel, namun karena
persaingan, maka pengepul dapat meladeni
pesanan juragan kerajinan agel di Sentolo
7
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masih dalam bentuk pucuk ataupun telah
menjadi tali.
Juragan besar kerajinan di Sentolo yang
mendapat pesanan dalam jumlah besar dari
eksportir, memesan pucuk dari pengepul di
Banyuwangi atau Madura. Pucuk di
distribusikan kepada 3-5 orang juragan
kecil/ koordinator pengolah bahan baku.
Dari juragan kecil didistribusikan kepada
pemepes yang berjumlah 30-50 orang per
koordinator. Pucuk Gebang yang telah
dipepes(dibelah) menjadi agel, gajih, lidi,
dan gabul dikeringkan dan diambil kembali
oleh juragan kecil/ koordinator bahan baku
dan diteruskan kepada juragan besar.
Juragan besar kemudian mendistribusikan
agel kering kepada juragan kecil/ koordinator
agel untuk diolah menjadi tali agel oleh para
buruh pintal. Tali agel dikembalikan kepada
juragan kecil/koordinator agel untuk diteruskan
kepada juragan besar.
Oleh juragan besar tali agel diwarnai/
diputihkan dengan cara direbus bersama zat
pewarna/ pemutih jika dikehendaki, lalu
dikeringkan. Tali agel natural/ warna diambil
oleh juragan kecil/ koordinator perajutan
ataupun koordinator tenun untuk dirajut atau
ditenun oleh para buruh. Produk setengah jadi
dari perajut diserahkan kembali kepada
juragan kecil rajut/ koordinator untuk diteruskan
ke juragan besar.
Hasil buruh tenun dalam bentuk tenun bagor
atau jaring diserahkan kepada juragan
kecil/koordinator dan diteruskan kepada
juragan besar. Juragan besar menyerahkan
pekerjaan pembuatan produk kepada juragan
kecil/ koordinator sesuai bentuk,ukuran, dan
kualitas yang dikehendaki pemesan. Produk
setengah jadi dari tenun seperti halnya produk
perajutan diserahkan kembali kepada juragan
kecil / koordinator untuk diteruskan ke juragan
besar .
Juragan besar biasanya mempekerjakan
tenaga tetap untuk melakukan finishing dan
pemberian asesoris (bunga/ hiasan), puring,
handle, ritsleiting) serta kontrol kualitas.
Hasil akhir berupa topi, tas, vas bunga, dan
lain-lain diserahkan oleh juragan besar
kepada eksportir yang kebanyakan
bermukim di Yogyakarta, Bali dan jakarta
8

untuk dieskpor ke perusahaan di negara
pemesan.
3. Strategi Harga
Margin/ keuntungan digambarkan seperti
segitiga terbalik, karena harga sangat
ditentukan oleh level yang lebih atas. Pemasar/
Trader/ Eksportir adalah pihak yang paling
menikmati keuntungan, sementara buruh
adalah pihak yang paling kecil menikmati
keuntungan. Namun resiko dari sisi ekonomi
juga paling besar diterima oleh pemasar/
trader/ eksportir jika tidak berhati-hati.
Seringkali order yang berharga ratusan juta
tidak dibayarkan oleh pihak pemesan di
negara tujuan ekspor.
Margin keuntungan tersebut juga menimbulkan
apa yang disebut ”Trickle down effect- effect
tetesan ke bawah” pada pemberdayaan (Eko,
2004), yaitu suatu teori pembangunan yang
menggambarkan akumulasi modal di atas atau
pusat, maka kapital/ modal akan menetes ke
bawah. Orang-orang yang kedudukannya di
bawah akan memperoleh rejeki dari pemilik
modal yang lebih kaya.
Tidak heran ada istilah di perajin, kaya
karena eksportir atau bangkrut karena
eksportir. Untuk menghadapi hal demikian,
menurut nara sumber yang bisa dilakukan
adalah pertama (I) meminta Down Payment
yang cukup (30-50%), kedua (II) selektif
memilih eksportir, ketiga (III) menjaga
kualitas produk dan , ke empat (IV) tepat
waktu.
Strategi harga pada pasar persaingan
sempurna IKM anyaman agel seringkali
menguntungkan pemasar. Pada Level ini
pedagang memegang peran atas kontrol
harga. Perajin kecil yang kurang menguasai
pasar seringkali menjadi bulan-bulanan
pedagang. Perajin kecil yang jumlahnya cukup
banyak namun belum bersatu dalam suatu
organisasi sering ditekan harganya, yang
terjadi kemudian adalah perajin kecil semakin
menekan upah
buruh agar harga bisa
bersaing. Akibatnya perajin kecil sulit sekali
berkembang menjadi perajin besar, Tidak
mengherankan harga di Pasar Beringharjo
misalnya, kadangkala lebih rendah daripada
kalau kita membeli langsung di perajin.
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4. Strategi Promosi
Pemasaran Internal pada tingkat pengolahan
bahan baku yang biasanya dilakukan sendiri
oleh para pelaku usaha, masih sulit dilakukan.
Pada tingkat ini, kuantitas pekerjaan adalah
kinerjanya, sedang kualitas meski dituntut oleh
rantai industri berikutnya seringkali sulit untuk
dilakukan.
Contoh agel di Madura masih basah dan
mudah berjamur, pengolah tak mau rugi
dengan mengeringkan karena harga kering
maupun basah tidak dibedakan secara
signifikan.
Pemintal agel di Pasuruan lebih mudah dipengaruhi untuk menghasilkan produk yang
diinginkan pelanggan . Hal tersebut karena
juragan besar menerapkan strategi upah
yang berbeda sesuai dengan 3 (tiga)
kategori produk yaitu super (< 1 mm),
sedang (1 mm) , dan besar (2 mm).
Pemasaran internal di tingkat perajutan/
penenunan
lebih
terlihat
karena
bersentuhan langsung dengan desain produk.
Desain yang rumit akan berbeda upahnya
dengan desain produk yang sederhana/
massal. Juragan besar biasanya sudah hapal
dengan hasil perajutan/ penenunan dari
perajut/ penenun yang menjadi mitranya,
sehingga untuk memenuhi permintaan produk
dari eksportir/ pelanggan peran seorang
pengontrol kualitas sangat diperlukan.
Penerapan Pemasaran Interaktif kebanyakan dilakukan para pelaku industri
dengan belajar dari para buyer terutama
yang berasal dari luar negeri. Permintaan
yang tinggi, dengan harga lebih tinggi
menuntut kualitas produk yang tinggi pula.
Berkembangnya desain bentuk , warna. dan
fungsi produk beberapa tahun terakhir
diakui para perajin karena banyak belajar
dari buyer. Mereka sadar bahwa jika produk
ditolak/ direjek maka hasil karyanya tidak
akan dibayar, dan tentunya mereka akan
mengalami kerugian besar.
Namun demikian banyak juga perajin yang
tidak mau/ sulit untuk melayani pelanggan,
mereka kebanyakan hanya membuat produk
yang monoton desain, dan kasar kualitasnya
(Aca, 2007). Produk tersebut biasanya hanya
untuk melayani pembeli
di emperan

Malioboro, Candi Borobudur, atau pasar UbudBali dan sebagainya. Kebanyakan para perajin
tradisional tersebut kurang dapat berkembang
dan hanya sekedar bertahan untuk sebagian
kebutuhan hidup (Anwari, 1996;Ahimsa,
2003)). Jumlah perajin tradisional ini termasuk
di IKM anyaman agel menurut catatan Dirjen
IKM(2006) mencapai jutaan orang.Para perajin
ini mendapatkan keuntungan kecil namun
mengandalkan pesanan berdasarkan jumlah
permintaan yang sangat besar. Perajin yang
lebih mengutamakan kualitas produk untuk
membidik pasar yang lebih tinggi biasanya
dipegang oleh juragan besar yang telah
menjalin pemasaran dengan para trader/
eksportir.
PENILAIAN KECOCOKAN (SUITABILITY)
Secara alamiah para perajin melakukan
strategi menyesuaikan kemampuan yang
dimiliki. Tak banyak perajin yang melakukan
pengembangan strategi agar usahanya
bertambah maju (Anwari, 1996). Kebanyakan
dan jumlahnya mencapai jutaan, strategi
bertahan adalah yang dipilih, sehingga meski
telah puluhan tahun menekuni profesi
kondisinya tak jauh berbeda dengan awal-awal
mereka berusaha. Banyak pula yang IKM
anyaman yang tidak mampu bertahan
akhirnya menerapkan strategi gulung tikar agar
tidak semakin merugi.
Menghadapi krisis global 2008, sangat
berbeda dengan krisis moneter 1998. Diakui
oleh para juragan besar, pada saat krisis
moneter 1998 kebanyakan justru mereka
menikmati golden growth era (masa emas
pertumbuhan), rupiah yang terdevaluasi
sangat rendah sangat menguntungkan
eksportir, namun krisis global 2008 dan
sebetulnya dimulai sejak pengeboman gedung
WTO New York 11 September 2001, bom Bali
I 2002, dan Bom Bali II 2004, dan maraknya
aksi terorisme di Indonesia khususnya maka
banyak negara yang menerbitkan ”Travel
warning” misalnya Amerika Serikat, Australia,
Inggris dan lain-lain, ditambah krisis global
yang dimulai dengan jatuhnya
saham
perumahan/properti di Amerika dan merembet
ke negara-negara lain, sangat memukul IKM di
Indonesia termasuk IKM anyaman. IKM
9
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anyaman yang tidak segera memutar haluan
menggarap pasar regional dan dalam negeri
banyak yang melakukan PHK ataupun gulung
tikar.
Pada saat krisis moneter 1998 berdasarkan
penuturan pemilik Wisma Gebang Susmirah
mencapai omset Rp. 300 juta/ bulan. Agel
bisa keluar dari Nguling, Pasuruan dan
Dupok ,Bangkalan 25-30 ton per bulan.
Masa emas tersebut juga turut dinikmati
perajin kecil, karena ada kontinyuitas
pekerjaan dan mereka turut mendapatkan
rejeki”Trickle down effect” dari para juragan
besar yang mendapat order dari para
eksportir.
KESIMPULAN
1. Secara teori para pelaku usaha pada IKM
anyaman
Agel
barangkali
tidak
menekuni, namun demikian secara
praktek dapat dilihat fakta di lapangan
bagaimana mereka menerapkan strategi
pengembangan
usaha,
kemudian
memanfaatkan
peluang,
bertahan
terhadap krisis, membangun jaringan
distribusi bahan baku maupun produk,
menerapkan strategi harga, menerapkan
promosi dari mulut ke mulut adalah
penerapan
unsur-unsur dalam teori
manajemen strategi.
2. Jaringan distribusi dari bahan baku
sampai ke pemasaran terbentuk secara
alamiah karena saling membutuhkan.
Pada Kebijakan Industri hal tersebut
membentuk apa yang disebut sebagai
klaster industri. Aturan secara formal
tidak begitu diterapkan, namun yang
paling
berperan
adalah
menjaga
kepercayaan. Sekali berbuat curang, sulit
untuk
memperbaiki,
dan
menjadi
pembicaraan meski sudah bertahuntahun kemudian.
3. Secara alamiah para perajin melakukan
strategi menyesuaikan kemampuan yang
dimiliki. Tak banyak perajin yang melakukan
pengembangan strategi agar usahanya
bertambah
maju
.Kebanyakan
dan
jumlahnya mencapai jutaan, strategi
bertahan adalah yang dipilih, sehingga
meski telah puluhan tahun menekuni profesi
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kondisinya tak jauh berbeda dengan awalawal mereka berusaha. Banyak pula yang
IKM anyaman yang tidak mampu bertahan
akhirnya menerapkan strategi gulung tikar
agar tidak semakin merugi
4. Strategi harga yang banyak bergantung
pada pemesan di atasnya menimbulkan
apa yang disebut ”Trickle down effecttetesan ke bawah” dari para juragan
besar yang mendapat order dari para
eksportir atau dari pemilik modal yang
lebih besar ke pemilik modal yang lebih
kecil/ rendah kedudukannya
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PEMBUATAN BALOK DAN PAPAN DARI LIMBAH INDUSTRI KAYU
BOARD AND WOOD BLOCK MAKING FROM WASTE OF WOOD INDUSTRIES
Djoko Purwanto
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
baristandbanjarbaru@gmail.com
BSTRAK

ABSTRAK
Sifat fisik dan mekanik balok dan papan laminasi dari limbah kayu dalam rangka substitusi bahan mebel dan
peningkatan nilai tambah telah diteliti. Jenis bahan limbah kayu yang digunakan adalah sebetan kayu durian,
kayu plajau dan kayu surian bawang. Sedangkan bahan perekat yang digunakan adalah PVA (Poly Vinil Acetat).
Faktor yang diteliti meliputi jumlah lapisan penyusunan balok/papan laminasi dan jumlah perekat yang dilaburkan
pada permukaan sisi bahan penyusun balok/papan laminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balok laminasi
dalam jumlah lapisan empat dan tiga, dan papan laminasi dalam jumlah lapisan tiga dan dua memenuhi syarat
SNI.01-0608-89, sifat fisik mekanik kayu untuk bahan baku mebel kayu.
Kata kunci: limbah kayu, balok, papan, PVA

ABSTRACT
Physical and mechanical properties of laminated beams and boards of wood waste in order to substitute materials
and the increase in value-added furniture, have been studied. Type of material used is chip wood waste durian
wood, plajau wood and surian bawang wood. While the adhesive used is PVA (Poly Vinyl Acetat). Factors
studied include the amount of coating formulation beam/board laminate and the amount of adhesive that on the
surface of the building blocks of the beam/board laminate. The results showed that the laminated beam in the
number of layers four and three, and laminated board in a number of layers three and two are qualified SNI.010608-89, the mechanical properties of wood raw material for wood furniture.
Keywords: wood waste, beam, board, PVA

PENDAHULUAN
Di Kalimantan Selatan, pada tahun 2001
produksi
kayu
gergajian
mencapai
2.183.154,939 m3, kemudian pada tahun 2002
mengalami
penurunan,
yaitu
menjadi
357.513.046 m3 (Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimantan Selatan, 2003). Penurunan
produksi diperkirakan karena keberadaan
potensi alam semakin berkurang; dan kondisi
ini akan berdampak terhadap kebutuhan balok
dan papan yang digunakan untuk bahan
bangunan dan mebel bagi masyarakat. Dalam
industri penggergajian kayu dihasilkan limbah
kayu yang berupa sebetan, dan limbah
tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Oleh masyarakat sekitar industri untuk bahan
bakar keperluan rumah tangga, atau pagar
rumah. Menurut Anonim (2004), komposisi
limbah kayu pada industri penggergajian
adalah sebetan kayu 22%; potongan kayu 8%
dan serbuk kayu 10%. Lebih lanjut dikatakan
Anonim (2002) bahwa ukuran limbah sebetan
kayu lebar 3 – 20 cm; tebal 1 – 3 cm dan
panjang 2 – 4 meter. Menurut Maralop dan

Nurwati dalam Anonim (2004), diagram Proses
Produksi Kayu Lamina dari Log adalah sebagai
berikut :
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Pembuatan Balok dan Papan……….( Djoko Purwanto)

Kerangka Pemikiran

Balok utuh

LOG

- Perakitan
- Perekatan
- Pengempaan

Papan Utuh
Papan tipis
tebal 1–2 m

595.855.076,6 m 3

Produk (60 %)
357.513.046 m 3

Sebetan

Saw
Mill
Industri
Pengger
gajian

Limbah (40 %):
- Sebetan 22 %
(131.088.116,9 m3)
- Potongan kayu 8 %
- Serbuk 10 %

Pemanfaatan :
- Kayu bakar
- Bahan bakar Boiler
- Bahan bakar industri
kayu terpadu, dll

Produk Laminasi

Ukuran
- Tebal 1–3 cm
- Lebar 3–20 cm
- Panjang 2–cm

Menurut Anonim, (2004), sebetan kayu
adalah potongan tepi memanjang dari hasil
penggergajian pada kayu gelondongan
Sebetan kayu

Balok kayu segi
empat
Penampang permukaan kayu gelondongan
Tujuan penelitian adalah memanfaatkan
limbah sebetan kayu untuk produk kayu
lamina (balok dan papan laminasi) sebagai
bahan
baku
mebel
kayu
untuk
meningkatkan nilai tambah.
14

Recyclin
g

Balok
Laminasi

Papan
Laminasi

METODE PENELITIANO
LOGI
Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian yang digunakan berupa
limbah sebetan kayu Durian, Plajau dan Surian
Bawang. Ukuran lebar sebetan kayu minimal
10 cm, tebal minimal 1,0 cm dan panjang 200
dan perekat interior jenis PVA (Poly Vinil
Acetat). Peralatan-peralatan yang digunakan
antara lain mesin gergaji/pembelah, mesin
pemotong, mesin ketam, mesin penguji sifat
kekuatan kayu, oven, klem, dan seperangkat
alat uji kekuatan rekat.
Persiapan Contoh Uji
Bahan baku (sebetan kayu) dibuat contoh
uji, dalam ukuran lebar 5 cm, dan dengan
tebal 1,0 cm, 1,25 cm, dan 1,75 cm, dan
masing-masing panjang 125 cm untuk
balok, sedangkan untuk contoh uji papan
adalah tebal 2,0 cm dengan lebar 5 cm, 6,6
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cm, dan 10 cm, serta panjang masingmasing 125 cm. Kemudian semua contoh uji
pembuatan balok dan papan dikeringkan
secara alami, hingga kadar air kering udara
(14-15%).
Kemudian
diserut
untuk
memperoleh permukaan yang semua rata.
Pembuatan Balok
Contoh uji balok setelah kering udara, pada
masing-masing salah satu bagian sisi
permukaan panjang dilaburi perekat PVA,
kemudian dilapisi secara menebal dengan
contoh uji lainnya hingga membentuk balok
ukuran tebal 3 lapis untuk contoh uji ukuran
tebal 1,75 cm, dan balok dengan tebal 4
lapis untuk contoh uji ukuran tebal 1,25 cm,
serta balok dengan tebal 5 lapis untuk
contoh uji ukuran tebal 1,0 cm.

2 lapis

3 lapis

4 lapis

Gambar Papan Laminasi
Setelah dilakukan penyambungan ke arah
lebar kemudian direkat dan ditekan selama
24 jam menggunakan klem, dan selanjutnya
dilakukan pengujian kadar air, keteguhan
lentur, keteguhan tekan dan delaminasi.
Variabel Perlakuan

3 lapis

4 lapis

5 lapis

Gambar Balok Laminasi
Setelah dilakukan pelapisan kemudian
direkatkan dan dijepit dengan klem dengan
tekanan
sebesar
tenaga
maksimum
manusia untuk memutar skrup, waktu
tekanan selama 24 jam. Dari hasil
penekanan kemudian bagian tebal balokbalok tersebut diketam, dan dilakukan
pengujian kadar air, keteguhan lentur,
keteguhan tekan dan delaminasi.
Pembuatan Papan
Contoh uji pada masing-masing salah satu
bagian tebal 2,0 cm dilaburi perekat PVA,
kemudian disambung ke arah lebar dengan
contoh uji lainnya membentuk ukuran lebar
4 lapis untuk contoh uji lebar 5 cm; dan
membentuk ukuran lebar 3 lapis untuk
contoh uji lebar 6,6 cm ; serta membentuk
ukuran lebar 2 lapis untuk contoh uji lebar
10 cm.

Variabel perlakuan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi jumlah lapisan penyusun
balok (A) yang terdiri dari 5 lapis(a1), 4 lapis (a2)
dan 3 lapis (a3) ; dan jumlah perekat yang
dilaburkan pada permukaan contoh uji (B) yang
meliputi 175 gram/m2 (b1) dan 200 gram/m2
(b2) dan 225 gram/m2 (b3). Untuk pembuatan
papan, variabel perlakuan yang digunakan
yaitu jumlah lapisan penyusun papan (A) yang
terdiri dari 4 lapis (aa), 3 lapis (a2) dan 2 lapis
(a3) ; dan jumlah perekat yang dilaburkan (B)
meliputi 175 gram/m2 (b1) dan 200 gram/m2 (b2)
dan 225 gram/m2 (b3), jumlah ulangan setiap
percobaan adalah 5 kali.
Variabel Pengamatan
Keteguhan lentur (MOR/Modulus of Rupture)
yaitu untuk menentukan ketahanan kayu
terhadap
gaya-gaya
yang
berusaha
melengkungkan kayu. Pengujian Keteguhan
lentur mengacu pada Nurwati (2004).
Keteguhan tekan yaitu untuk menentukan
ketahanan kayu terhadap tekanan sisi dari
luar dengan kecepatan turunnya kepala
mesin pengetest. Pengujian keteguhan
tekan mengacu pada Nurwati (2004).
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Delaminasi yaitu mengelupasnya sambungan
perekat jenis interior akibat perendaman air
dalam kondisi tertentu. Pengujian delaminasi
diuji mengacu pada Nurwati (2004).
Kadar Air yaitu berat air dalam kayu yang
umumnya terdapat dalam rongga dan
dinding sel kayu. Pengujian kadar air
menggunakan metode oven.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air
Rata-rata kadar air balok dan papan
laminasi dari masing-masing perlakuan
jumlah lapisan dan perekat digambarkan
pada Gambar 1.
14.8

Batas maksimum standar

14.6
14.2

Nilai keteguhan lentur balok laminasi berada
diantara 305-599 kg/cm2, dan yang memenuhi
syarat SNI. 01-0608-89 (500-725 kg/cm2)
adalah perlakuan A2B1; A2B2; A2B3; A3B1; A3B2
dan A3B3. Semakin sedikit jumlah lapisan dan
semakin banyak jumlah perekat maka
keteguhan lentur kayu semakin besar. Nilai
keteguhan lentur papan laminasi berada
diantara 356-547 kg/cm2. Perlakuan yang
memenuhi
persyaratan
A2B1;A2B2;A2B3;
A3B1;A3B2; dan A3B3. Semakin banyak jumlah
lapisan penyusun maka semakin berkurang
keteguhan lenturnya. Nilai keteguhan lentur
balok laminasi dari masing-masing perlakuan
jumlah lapisan dan perekat digambarkan
seperti pada Gambar 2.

14
725

13.8

Batas syarat standar

700

13.6
13.4
13.2
13
12.8
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Perlakuan

Gambar 1. Hasil Pengujian Kadar Air
pada Balok dan Papan Laminasi
Keterangan
Balok laminasi
Papan laminasi
Dari Gambar 1 dapat dikemukakan hal-hal
sebagai berikut :
Nilai kadar air balok laminasi dengan
perlakuan variasi jumlah lapisan dan perekat
berada diantara 13,45-14,25% dan nilai
kadar air papan laminasi berada diantara
13,45-14,10% dan nilai tersebut memenuhi
syarat SNI.01-0608-89, persyaratan kadar
air untuk bahan baku mebel kayu adalah
maksimum 15%. Pengeringan tersebut
memerlukan waktu selama 15-21 hari. Nilai
air kayu dipengaruhi oleh sifat hygrokospis
jenis kayu, faktor kondisi kayu ditempatkan
16

Keteguhan Lentur

Keteguhan lentur (kg/cm2)

Kadar air (%)

14.4

(suhu dan kelembaban) dan sifat-sifat kayu
yang digunakan seperti jumlah pori-pori,
tekstur, struktur kayu, kelas kuat, kekerasan,
berat jenis dan sebagainya.

600
500
400
300
200
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Perlakuan

Gambar 2. Hasil Pengujian Keteguhan
Lentur pada Balok dan papan Laminasi
Keterangan
Balok laminasi
Papan laminasi
Keteguhan Tekan
Nilai keteguhan tekan balok berada diantara
291-429 kg/cm2, dan memenuhi persyaratan
SNI 01-0608-89 adalah 300-425 kg/cm2 adalah
perlakuan A1B3;A2B1;A2B2;A2B3;A3B1;A3B2 dan
A3B3. Semakin sedikit jumlah lapisan dan
semakin banyak jumlah perekat maka
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keteguhan kayu semakin besar. Rata-rata nilai
keteguhan tekan pada papan laminasi dari
perlakuan jumlah lapisan dan perekat berada
diantara 235-371 kg/cm2. Persyaratan yang
memenuhi SNI 01–0608–89 dihasilkan pada
perlakuan A2B1;A2B2;A3B1;A3B2 dan A3B3.
Semakin banyak jumlah lapisan cenderung
menurun keteguhan tekan kayu dan semakin
banyak jumlah perekat makin besar keteguhan
tekan.
Dari Gambar 3 dapat disampaikan terjadi
kenaikan keteguhan tekan pada setiap
penambahan
jumlah
perekat,
dan
penurunan jumlah lapisan pada pembuatan
papan laminasi. Namun penurunan jumlah
lapisan kayu akan menghasilkan keteguhan
tekan yang lebih besar dibandingkan
penambahan jumlah perekat. Penggunaan
jumlah perekat 200 gr/m2 dengan 225 gr/m2
menghasilkan perbedaan keteguhan tekan
yang tidak besar atau tidak nyata.

Keteguhan tekan (kg/cm2)

450
425

Batas syarat standar

400
350
300
250

makin baik/kecil. Dari gambar tersebut
perlakuan A1B3, A2B1, dan A2B2 terjadi
fluktuasi nilai delaminasi, kemudian dari
perlakuan A2B3, A3B1, A3B2 dan A3B3 terjadi
penurunan nilai delaminasi. Terjadinya
fluktuasi nilai delaminasi kemungkinan
disebabkan antara lain oleh proses
pelaburan yang kurang merata, contoh
bahan baku kayu yang kurang rata
permukaan yang dilabur perekat, dan
sebagainya. Penggunaan jumlah perekat
200 gr/m2 (B2) dengan 225 gr/m2 (B3) tidak
berbeda nyata terhadap nilai delaminasi.
Hal
ini
menunjukkan
perlakuan
B2
menghasilkan nilai delaminasi yang optimal.
Nilai delaminasi untuk papan laminasi berada
diantara 0 – 1,7%.Nilai delaminasi yang
terkecil/terbaik
dihasilkan pada perlakuan
A3B3, sedangkan yang terbesar dihasilkan
pada perlakuan A1B1 dengan nilai 1,70%.
Makin kecil nilai delaminasi makin kuat
kekuatan rekatnya. Pengurangan jumlah
lapisan dan peningkatan jumlah perekat
menyebabkan penurunan nilai delaminasi.
Hal ini menunjukkan perlakuan B 2
menghasilkan nilai delaminasi yang optimal.
Menurut Kollman dan Kuenzi dalam Samad
(2001) menyatakan bahwa penggunaan
perekat PVAC dengan berat lebur 200 gr/m 2
menghasilkan kekuatan rekat yang cukup
baik.

200
2

150
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

1.8

Perlakuan

Keterangan
Balok laminasi
Papan laminasi

1.4
Delaminasi (%)

Gambar 3. Hasil Pengujian Keteguhan
Lentur pada Balok dan papan Laminasi

1.6

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

Delaminasi

0
A1B1

Rata-rata nilai delaminasi untuk balok dan
papan laminasi masing-masing perlakuan
digambarkan seperti pada Gambar 4. Ratarata nilai delaminasi untuk balok laminasi
berada diantara 0,08 – 1,0%. Makin sedikit
jumlah lapisan dan banyak jumlah perekat
maka nilai delaminasi (kekuatan rekat)

A1B2 A1B3

A2B1

A2B2 A2B3

A3B1 A3B2

A3B3

Perlakuan

Gambar 4. Hasil Pengujian Delaminasi
pada Balok dan Papan Laminasi.
Keterangan
Balok laminasi
Papan laminasi
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Biaya produksi pembuatan balok dan papan
laminasi

Nilai Tambah Keuntungan

No
1

2

3

4

5

Analisa
biaya
Biaya
produksi
pembuatan
balok dan
papan
laminasi
sebanyak 0,51
3
m
Harga jual
balok dan
papan kayu
untuk jenis
meranti
campuran
(MC) per 0,5
3
m di pasaran
Harga jual
balok dan
papan kayu
laminasi per
3
0,5 m (telah
di- ketam /
siap
digunakan)
Nilai
keuntungan
3
per 0,5 m

Selisih nilai
harga antara
balok/papan
utuh dengan
balok/ papan
laminasi per
3
0,5 m

Nilai
(Rp)

Keterangan
Hasil perhitungan dalam
penelitian

245.000

Harga standar di
pasar pada tahun
2006
475.000

Harga perkiraan
di pasar tahun
2006
400.000

400.000 - 245.000 = 155.000,-

475.000 - 400.000 = 75.000,-

Pendirian industri kecil pembuatan produk
kayu lamina (balok dan papan) dalam
perhitungan BEP (Break Even Point).
Kapasitas produk 120 m3/tahun
Biaya penjualan produk kayu lamina Rp.
96.000.000,-/tahun
Biaya tetap Rp. 35.510.000,-/tahun
Biaya tidak tetap Rp. 48.400.000,-/ tahun
BEP penjualan Rp. 71.621.621,-/tahun
BEP dalam unit Rp. 89.52 m3/tahun
Keuntungan bersih Rp. 12.090.000,-/
tahun
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Gambar 5. (Break Even Point)
Peningkatan Nilai Tambah Limbah Sebetan
Kayu

5. Finansial: diperoleh keuntungan dari
hasil pembuatan produk kayu lamina.

Dari hasil pemanfaatan limbah sebetan kayu
untuk bahan baku mebel maka dapat
diperoleh peningkatan nilai tambah dari hasil
produk balok dan papan laminasi yang
berupa :
1. Kegunaan: untuk bahan mebel, pengganti bahan balok/ papan utuh dan
efisiensi bahan baku log (sumber daya
alam)
2. Tenaga Kerja: penyerapan tenaga kerja
(sekitar industri)
3. Masyarakat: menambah lapangan usaha
disekitar tempat industri
4. Lingkungan: menurunnya nilai pencemaran gas CO2 dan abu akibat
pembakaran limbah sebetan kayu;
kualitas tanah tidak terganggu akibat
tumpukan sebetan kayu; populasi rayap
kayu dapat menurun akibat kayu
sebagai makanannya berkurang

KESIMPULAN
KESIMPULAN
1. Balok dan papan laminasi yang dibuat
dari limbah sabetan kayu, dalam jumlah
lapisan empat untuk balok dan tiga untuk
papan, dan dengan berat labur perekat
200 gr/m2 menghasilkan kualitas
kekuatan mekanik yang memadai untuk
bahan baku mebel dan memenuhi syarat
SNI 01-06068-89.
2. Pemanfaatan limbah sebetan kayu dapat
memberikan nilai tambah berupa
substitusi
bahan
baku
mebel,
penyerapan tenaga kerja, pengelolaan
lingkungan, pendapatan masyarakat/
pemerintah dan keuntungan bagi
pengusaha industri kecil pembuatan
produk kayu lamina.
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PEMAHAMAN DAN PENERAPAN PATEN DI BALAI LITBANG INDUSTRI
UNDERSTANDING AND APPLICATION OF PATENT IN INDUSTRIAL R&D INSTITUTIONS

Eddy Herjanto
Pusat Penelitian dan Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual
eddy-bpkimi@kemenperin.go.id

ABSTRAK
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang
atau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada
pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut
dalam praktek dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, dan
sebagainya. Paten merupakan salah satu jenis dari HKI.
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu unit kerja di bawah Badan Pengkajian
Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsinya ialah memfasilitasi dan
mengkomersialisasikan HKI di balai-balai litbang industri. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peneliti
balai litbang industri memahami dan menerapkan paten, pada tahun 2010 telah dilakukan survey dengan
mengambil sampel 42 (empatpuluh dua) responden yang mewakili balai-balai litbang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya sudah mengenal paten, namun pemahaman teknis
akan jangka perlindungan paten dan kriteria invensi yang dapat memperoleh paten masih relatif kurang.
Penguasaan responden terhadap informasi paten dan public domain relatif sedang, tetapi masih memerlukan
bimbingan dan akses yang lebih luas tentang manfaat informasi paten. Informasi paten belum dimanfaatkan
secara maksimal, hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi dalam
melakukan litbang. Yang paling banyak dimanfaatkan adalah IPDL (situs jaringan DJHKI). Sebagian peneliti
melakukan penelitian atas dasar tugas atasan dan dalam rangka memenuhi angka kredit peneliti, belum
menunjukkan keseriusan untuk menghasilkan sesuatu invensi yang baru dan mengandung unsur inventif. Hampir
semua responden percaya bahwa pemanfaatan informasi paten memerlukan dukungan pemerintah utamanya
berupa penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten.
Kata kunci: paten, peneliti, balai litbang industri, kebijakan.
ABSTRACT
Intellectual Property Rights (IPR) is a legal instrument that provides protection to a person or organization for any
result of intellectual creativity and the manifestation works and entitles the owner to enjoy the economic benefits
of ownership rights. The result of such intellectual works in practice can be either in the field of technological
invention or creation in art and literature, brand, and so forth. Patent is one type of IPR.
Technology and Intellectual Property Rights Research Center is a unit under the Industrial Policy, Climate and
Quality Research Agency, the Ministry of Industry. One of its functions is to prepare the materials and facilitating
the commercialization of IPR for industrial R & D centers. To determine the extent of the competence of the
Center of R & D researchers to understand and implement industry-patent, a survey has been conducted in 2010
by taking samples of 42 (forty two) of respondents who represent the R & D centers.
From the survey results obtained the following results: respondents generally are familiar with patents, but they
are still relatively lacking in technical terms on the period of patent protection and the criteria of an invention to
granted patent. Mastery of respondents to patent information and public domain is relatively moderate, but still
need guidance and access to broader information about the benefits of patents. Patent information has not been
fully utilized, only a small percentage of respondents who use patent information as an inspiration in conducting
research and development. The most widely used is the IPDL (DGIPR websites), as a source of patent
information. Some researchers conduct a research tasks in order to meet the task and the credit number of
researchers, not to show the seriousness of the invention to produce something new and inventive element.
However, almost all respondents believe that the utilization of patent information needs of government support as
its main patent search training event.
Keywords: patents, research, industrial R & D centers, policy.

21

Pemahaman dan Penerapan Paten .……… (Eddy Herjanto)

PENDAHULUAN
Berbagai usaha pemerintah telah dilakukan
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
penerapan hak kekayaan intelektual di
lingkungan
lembaga
penelitian
dan
pengembangan (litbang), perguruan tinggi
dan industri, tetapi disadari bahwa hal itu
belum
mencapai
hasil
yang
menggembirakan. Rendahnya jumlah hak
yang
terdaftar
menunjukkan
masih
kurangnya perhatian para peneliti dan
perekayasa Indonesia untuk menghasilkan
penemuan-penemuan baru.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disebut
juga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
atau Hak Milik Intelektual (HMI), merupakan
padanan dari bahasa Inggris Intellectual
Property Right (IPR). Kata ”intelektual”
mencerminkan bahwa obyek kekayaan
intelektual adalah kecerdasan, daya pikir
atau produk pemikiran manusia (the
creations of the human mind) (WIPO, 2010).
HKI adalah instrumen hukum yang
memberikan
perlindungan
hak
pada
seseorang atau organisasi atas segala hasil
kreativitas dan perwujudan karya intelektual
serta memberikan hak kepada pemilik untuk
menikmati
keuntungan
ekonomi
dari
kepemilikan hak tersebut. Hasil karya
intelektual tersebut dalam praktek dapat
berwujud penemuan di bidang teknologi
atau ciptaan di bidang lain.
Sesuai ketentuan perundang-undangan,
para
pemilik
HKI
berhak
untuk
menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak
lain. Untuk memanfaatkan haknya tersebut
melalui lisensi atau pengalihan; termasuk
untuk melarang pihak lain menggunakan,
memperbanyak dan/atau mengumumkan
hasil karya intelektualnya tersebut.
Dari sudut pandang lain, HKI merupakan
hak monopoli yang diberikan kepada pemilik
hak, sesuai dengan batasan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Berbagai faktor penyebab rendahnya jumlah
hak paten dapat ditelusuri dari berbagai
kemungkinan. Sosialisasi yang kurang
22

efektif di kalangan lembaga litbang, industri,
dan perguruan tinggi; masih rendahnya
penegakan HKI sehingga masih banyaknya
penjiplakan dan pelanggaran HKI lainnya;
dan masih rendahnya kesadaran nasional
terhadap perlunya penciptaan inovasi yang
akan memperkuat iptek nasional dan daya
saing industri.
HKI semakin menjadi isu penting dalam
hubungan ekonomi internasional, sejalan
dengan pertumbuhan pengakuan HKI.
Negara-negara
yang
tidak
memiliki
perlindungan yang memadai terhadap HKI
akan
mengalami
kesulitan
dalam
perdagangan, karena tidak terjaminnya
persaingan yang sehat, dan rendahnya
kepercayaan
internasional
untuk
berinvestasi.
Mengingat hal itu, usaha sosialisasi perlu
diperbanyak
di
berbagai
lapisan
masyarakat. Sosialisasi HKI harus dilakukan
pada semua kalangan terkait, seperti
mahasiswa,
peneliti,
pemerintah,
masyarakat umum, sektor industri, aparat
penegak hukum, maupun lingkungan media
yang berfungsi menyebarluaskan pemberitaan agar menjangkau banyak lapisan.
Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan
Hak Kekayaan Intelektual (Puskatek) adalah
salah satu unit eselon II di bawah Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Industri - Kementerian Perindustrian.
Puskatek bertugas melaksanakan penelitian
dan pengkajian di bidang teknologi industri
dan HKI (Peraturan Menteri Perindustrian
No. 105/M-IND/PER/10/2010).
Dalam melaksanakan tugasnya Puskatek
berkoordinasi dengan unit teknis BPKIMI
yaitu balai litbang industri yang terdiri dari 11
Balai Besar (sektoral) dan 11 Balai Riset
dan Standardisasi Industri (Baristand). Ke22 balai litbang industri ini tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Adapun tugas pokok balai litbang industri
antara lain adalah melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi
yang meliputi
pengujian, rekayasa,
pengemasan, pemakaian bahan baku,
proses produksi, produk dan peralatan;
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kalibrasi; konsultasi; pelatihan; sertifikasi
dan standardisasi, dalam rangka menunjang
pengembangan industri sesuai dengan
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.
Berbagai kegiatan terkait HKI telah
dilaksanakan oleh Puskatek, antara lain
pengenalan HKI secara umum (hak cipta,
merek, desain industri, paten, rahasia
dagang, varietas tanaman), pengenalan hak
paten, prosedur pendaftaran, maupun
pelatihan patent drafting. Namun hasilnya
masih belum signifikan bagi pertumbuhan
jumlah HKI, khususnya paten. Sampai akhir
tahun 2010, terdapat sekitar 24 hasil litbang
yang sedang dalam proses pendaftaran
paten, dan 3 (tiga) diantaranya telah
mendapat hak paten (granted).
Untuk mengetahui kompetensi peneliti balai
litbang industri memahami dan menerapkan
paten, telah dilakukan survei kepada 11 unit
Balai Besar dan 11 unit Balai Riset dan
Standardisasi.
Hasil
penelitian
ini
diharapkan
memberikan
gambaran
pemahaman dan penguasaan peneliti di
balai-balai litbang industri tersebut tentang
paten.
Tujuan penelitian ini secara spesifik ialah
untuk mengetahui:
1) Tingkat pemahaman para peneliti di
Balai Besar dan Baristand tentang paten
2) Penerapan paten di Balai Besar dan
Baristand.
Manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi
Puskatek ialah sebagai bahan masukan
bagi program pengembangan kebijakan
terkait dengan HKI, serta pemicu bagi balaibalai litbang industri untuk mendorong
peningkatan pemahaman dan penerapan
paten di institusinya.
Ruang lingkup penelitian ini meliputi:
1) Identifikasi atas pemahaman HKI oleh
para peneliti di balai litbang industri,
khususnya mencakup pengertian paten
dan informasi paten;
2) Identifikasi atas penerapan paten pada
hasil-hasil litbang di balai litbang industri,
baik dalam taraf yang sangat awal yaitu
pendaftaran hak paten sampai diperolehnya hak paten terkait;

JENIS DAN PERKEMBANGAN HKI
Jenis-jenis HKI
Secara umum HKI dibagi dalam dua
kategori, yaitu: (1) Hak Cipta dan (2) Hak
Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (UU 19 tahun 2002:
Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Hak Kekayaan
Industri meliputi: Paten, Merek, Desain
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.
Berikut adalah penjelasan tentang jenisjenis HKI tersebut.
1) Hak Cipta (copyright), adalah suatu hak
yang diberikan pada pencipta atas karya
literatur dan artistik mereka. Tujuan
utamanya untuk memberikan perlindungan
atas hak cipta dan untuk mendukung serta
memberikan penghargaan atas buah
kreativitas.
2) Paten (patent), adalah hak eksklusif
yang diberikan negara kepada inventor atas
hasil invensinya di bidang teknologi, untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya (UU 14/2001).
3) Merk Dagang (trademark), adalah tanda
yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa (UU 15/2001).
4) Desain Industri (industrial design),
adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan
kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta
dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan (UU 31/2000).
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5) Sirkuit Terpadu, adalah suatu produk
dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang
di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian
atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik (UU
32/2000).
6) Rahasia Dagang (trade secret) adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang
teknologi
dan/atau
bisnis,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia
Dagang (UU 30/2000). Berbeda dari jenis
HKI lainnya,
rahasia dagang
tidak
dipublikasikan ke publik. Rahasia dagang
dilindungi selama informasi tersebut tidak
”dibocorkan” oleh pemilik rahasia dagang.
7) Perlindungan
Varietas
Tanaman,
didefinisikan sebagai sekelompok tanaman
dari suatu jenis atau spesies yang ditandai
oleh
bentuk
tanaman,
pertumbuhan
tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan
ekspresi
karakteristik
genotipe
atau
kombinasi
genotipe
yang
dapat
membedakan dari jenis atau spesies yang
sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat
yang menentukan dan apabila diperbanyak
tidak mengalami perubahan (UU 29/2000).
Perkembangan HKI di Indonesia
Landasan hukum HKI nasional dimulai
dengan dikeluarkannya Undang-undang No
21 tahun 1961 tentang merek. Disusul
dengan diterbitkannya Undang-undang No 6
tahun 1982 tentang hak cipta, yang diikuti
dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri.
Indonesia telah meratifikasi persetujuan
pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO) melalui UU No 7 tahun 1994.
Dengan demikian, Indonesia telah sepakat
untuk melaksakan persetujuan tersebut
dengan segala lampirannya. Lampiran yang
berkaitan dengan HKI ialah Trade Related
Aspects of Intellectual Property Right
(TRIP), memuat norma-norma dan standar
perlindungan bagi karya intelektual.
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Sejalan dengan masuknya Indonesia
menjadi anggota WTO dan diratifikasinya
beberapa konvensi international di bidang
HKI, maka Indonesia telah menyelaraskan
berbagai peraturan perundang-undangan
tentang HKI.
Di bidang paten, landasan hukum yang
paling tinggi dan mendasari landasan
hukum lainnya adalah UU Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 109). UU ini mulai
diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2001,
terdiri dari 17 bab dan 139 pasal.
Pemerintah
Indonesia
menyadari
pentingnya
litbang/rekayasa,
oleh
karenanya
pemerintah
secara
terus
menerus
melakukan
upaya
untuk
mendorong para peneliti agar melakukan
penelitian yang bermutu dan bertaraf
internasional.
Penghargaanpun sering diberikan kepada
para peneliti yang mempunyai penelitian
berbobot, seperti dilakukan Kementerian
Negara Riset dan Teknologi (Penghargaan
Inovasi
Indonesia),
Kementerian
Perindustrian
(Penghargaan
Rintisan
Teknologi),
Kementerian
Perdagangan
(Indonesia
ICT award),
Ditjen
HKI
(Penghargaan Inovasi Paten), maupun
instansi lain, seperti KADIN (Technopreneur
Award) dan Yayasan Inovasi Teknologi
(Penghargaan Emil Salim).
Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
Indonesia, baik di perguruan tinggi maupun
di lembaga litbang kementerian, umumnya
masih belum berorientasi untuk memperoleh
paten. Penelitian seringkali berakhir pada
pembuatan laporan penelitian dan publikasi
pada jurnal ilmiah, yang kemudian
digunakan untuk mendapatkan angka kredit.
Demikian pula, penelitian yang dihasilkan
belum banyak yang bisa diaplikasikan pada
industri.
Indikator yang menunjukkan bahwa para
peneliti Indonesia belum berorientasi pada
perolehan paten dapat dilihat dari rendahnya
permohonan paten yang diajukan oleh
pemohon dari dalam negeri. Berdasarkan
data Ditjen HKI pada periode November
2010, jumlah permohonan paten yang
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diajukan oleh pemohon dari dalam negeri
selama periode 2001 sampai dengan
Oktober 2010 hanya 6.357 buah atau sekitar
8,4% dari 75.709 permohonan paten total
yang diajukan di Indonesia. Pemohonan
paten yang diajukan di Indonesia oleh
pemohon dari Amerika Serikat tercatat
menduduki peringkat pertama dengan
jumlah 20.438 (17,0%), disusul pemohon
dari Jepang sebanyak 13.558 (17,91%)
pada peringkat kedua dan Jerman 6.661
(8,8%) pada peringkat ketiga. Diikuti oleh
Indonesia sendiri pada peringkat keempat
(Ditjen HKI, 2010).
LANDASAN TEORI
Pemahaman Paten
Penguasaan teknologi merupakan kunci
keberhasilan suatu bangsa. Hal ini dapat
diketahui dari keberhasilan Jepang, Korea
Selatan dan Taiwan, yang tumbuh dari
negara berkembang menjadi negara maju,
walaupun tidak memiliki sumber daya alam
yang mencukupi. Negara-negara tersebut
melakukan peningkatan kegiatan litbang
untuk memperoleh teknologi terbaik dan
kompetitif.
Pengembangan dan penguasaan teknologi
tidak akan mungkin tercapai dengan baik,
tanpa adanya dukungan budaya kreatif dan
inovatif dari sebagian besar masyarakat,
sehingga
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan
dapat
menghasilkan
teknologi terbaik dan kompetitif. Budaya
kreatif dan inovatif hanya akan tumbuh dan
berkembang
dengan
subur
dalam
lingkungan masyarakat yang menghargai,
menegakkan, dan melindungi HKI.
Bidang dalam HKI yang berkaitan dengan
teknologi adalah paten. Hak paten
memberikan hak eksklusif kepada inventor
(penemu) untuk memperoleh manfaat
ekonomi dari invensinya di bidang teknologi
selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif
ini
diberikan
untuk
memberikan
penghargaan kepada inventor, karena untuk
menghasilkan suatu invensi yang layak
diberi paten, inventor telah menghabiskan
banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran

dalam
melakukan
penelitian
dan
pengembangan, sehingga memacunya terus
berkarya. Hak eksklusif ini juga mendorong
investasi karena adanya kesempatan untuk
mengembalikan biaya yang dikeluarkan
dalam mengembangkan invensi.
Pemahaman
tentang
paten
sangat
diperlukan oleh para peneliti atau inovator,
selain untuk mengetahui hak yang akan
diperolehnya juga perlunya menghindari
pelanggaran atas hak kekayaan intelektual
pihak lain.
Informasi Paten
Dalam mengembangkan suatu kegiatan
paten sebaiknya dimulai dengan mencari
informasi tentang paten yang sudah ada
ataupun jenis teknologi yang belum
dikembangkan patennya. Informasi paten
merupakan kumpulan publikasi informasi
teknik yang ditemukan dalam dokumen
paten, yaitu dokumen permohonan paten
dan dokumen yang telah diberi paten,
beserta informasi hukum terkait.
Berdasarkan sistem paten yang berlaku
secara
universal,
setiap
dokumen
permohonan paten dan dokumen yang telah
diberi paten harus dipublikasikan kepada
masyarakat. Berbeda dengan kumpulan
publikasi informasi teknik berupa dokumen
non-paten yang biasanya termuat dalam
jurnal ilmiah dan database yang hanya bisa
diakses oleh pelanggan tetap dan/atau
dengan membayar sejumlah biaya tertentu,
informasi paten dapat diakses oleh
masyarakat secara bebas pada hampir
semua kantor paten di dunia.
Informasi paten dapat membantu membuat
keputusan ketika memilih strategi untuk
meneliti atau mengembangkan produk baru.
Jika ada masalah teknis, tidak ada cara
yang lebih baik untuk menemukan apa
solusi yang ada dengan melihat informasi
paten lainnya (EPO, 2010).
Rincian teknis dari penelitian yang dilakukan
oleh pihak lain mungkin muncul pertama
dalam dokumen paten, jauh sebelum produk
tersebut mencapai pasar. Informasi paten
dapat digunakan untuk mengidentifikasi
paten yang tidak lagi berlaku dan dapat
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bebas digunakan. Melalui informasi paten,
inovator juga dapat memastikan tidak akan
terjadi pelanggaran terhadap paten lain
sebelum mengeluarkan sebuah produk baru.
Kriteria Pemberian Paten
Paten hanya dapat diberikan untuk invensi
yang memenuhi kriteria baru, mengandung
langkah inventif serta dapat diterapkan
dalam industri, sebagaimana tertuang dalam
UU 14/2001 tentang Paten, pasal 2 ayat (1).
Invensi dianggap baru apabila pada tanggal
penerimaan, invensi tersebut tidak sama
dengan
teknologi
yang
diungkapkan
sebelumnya.
Suatu invensi “tidak sama” adalah bukan
sekedar beda, melainkan dilihat apakah ciri
teknis invensi tersebut sama atau tidak
sama
dengan
ciri
teknis
invensi
sebelumnya. Sedangkan arti “teknologi yang
diungkapkan sebelumnya” adalah teknologi
yang telah diumumkan, baik di Indonesia
maupun di luar negeri, dalam suatu tulisan,
uraian lisan, peragaan, atau dengan cara
lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan invensi tersebut, sebelum
tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
Baru berarti bahwa teknologi yang diajukan
harus
berbeda
dengan
teknologi
sebelumnya (state of the art). Yang dapat
menggugurkan kebaruan suatu permohonan
paten mencakup dokumen paten dan
dokumen non-paten yang telah diumumkan
atau ditempatkan pada sarana apapun yang
dapat diakses masyarakat di mana pun di
seluruh dunia dan dalam bahasa apapun.
Teknologi yang diungkapkan sebelumnya
tersebut mencakup dokumen permohonan
paten yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah tanggal
penerimaan atau tanggal prioritas dokumen
permohonan paten yang pemeriksaan
substantifnya sedang dilakukan, tetapi
tanggal penerimaan dokumen permohonan
paten yang diajukan di Indonesia tersebut
lebih awal daripada tanggal penerimaan
atau tanggal prioritas dokumen yang
pemeriksaan
substantifnya
sedang
dilakukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan yang muncul
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akibat adanya invensi yang sama yang
diajukan oleh pemohon yang berbeda dalam
waktu yang tidak bersamaan (conflicting
application).
Tanggal
prioritas
adalah
tanggal
penerimaan di negara asal dengan
ketentuan
kedua
negara
merupakan
anggota Konvensi Paris atau WTO serta
permohonan paten di negara tujuan
diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal
prioritas.
Dalam Pasal 2 UU paten dinyatakan bahwa
suatu invensi mengandung langkah inventif
jika invensi tersebut bagi seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang
teknik merupakan hal yang tidak dapat
diduga sebelumnya. Penilaian ini harus
dilakukan dengan memperhatikan keahlian
yang ada pada saat permohonan paten
diajukan atau yang telah ada pada saat
diajukan permohonan paten pertama di
negara asal yang merupakan
anggota
Konvensi Paris atau WTO jika tanggal
prioritas diakui.
Pengertian mengenai invensi yang dapat
diterapkan dalam industri termuat dalam
penjelasan Pasal 5 UU yang sama, yaitu
jika invensi tersebut dapat dilaksanakan
dalam industri seperti yang diuraikan dalam
permohonan paten. Apabila invensi tersebut
berupa produk, harus dapat dibuat secara
massal atau berulang-ulang dengan kualitas
yang sama, sedangkan apabila invensi
tersebut berupa proses, harus dapat
dijalankan atau digunakan dalam praktek.
Menurut pasal 7 UU 14/2001, selain
memenuhi kriteria pemberian paten, suatu
invensi hanya dapat diberi paten jika bukan
merupakan invensi tentang:
1) Proses atau produk yang pengumuman
dan penggunaan atau pelaksanaannya
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;
2) Metode
pemeriksaan,
perawatan,
pengobatan dan/atau pembedahan yang
diterapkan terhadap manusia dan/atau
hewan;
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3) Teori dan metode di bidang ilmu
pengetahuan dan matematika; atau
a. semua makhluk hidup, kecuali jasad
renik;
b. proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan,
kecuali
proses non-biologis atau
proses mikrobiologis.
UU 14/2001 juga menyediakan bentuk
perlindungan yang disebut paten sederhana,
terbatas pada alat atau produk yang
berwujud (tangible).
Menurut Pasal 6 dan Pasal 105, paten
sederhana hanya dapat diberikan untuk
invensi yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk,
konfigurasi, konstruksi, komponennya serta
dapat diterapkan dalam industri.
Alat atau produk tersebut bukan hanya
sekedar berbeda ciri teknisnya tetapi harus
memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis
dari invensi sebelumnya, seperti manfaat
ekonomis (lebih murah dari sebelumnya),
penggunaannya lebih mudah, teknologinya
tepat guna, atau produknya banyak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kriteria nilai kegunaan praktis ini pada
dasarnya sama dengan kriteria langkah
inventif tetapi dengan tingkat kompleksitas
yang lebih rendah.
Prosedur Permohonan Paten
Prosedur permohonan paten menurut UU
No. 14/2001 meliputi tahap-tahap berikut ini
yang intinya dilakukan melakukan prosedur
sebagai berikut.
1) Pengajuan permohonan paten
2) Pemeriksaan persyaratan minimum
3) Pemeriksaaan administratif
4) Pengumuman
5) Permohonan pemeriksaaan substantif
6) Pemeriksaan substantif
7) Keputusan pemberian atau penolakan
permohonan paten.

METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian ini mengunakan
metode studi kasus yang berkonsentrasi
pada analisis pemahaman dan penerapan
paten di Balai Litbang Industri. Obyek
penelitian adalah para peneliti yang berada
di 11 Balai Besar (sektoral) dan 11 Balai
Riset dan Standardisasi (Baristand) yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pengumpulan data primer dilakukan secara
sampling. Setiap Balai diwakili oleh 2
responden, yang dipilih secara convenience,
satu orang berstatus peneliti senior dan satu
orang lainnya ditunjuk oleh Kepala Balai
yang bersangkutan. Diperoleh 42 jawaban
kuesioner yang valid untuk dijadikan bahan
analisis.
Data sekunder diperoleh dari dokumen
Puskatek, Ditjen HKI dan literatur berbagai
terbitan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman tentang Paten
Pemahaman
tentang
paten
sangat
diperlukan oleh para peneliti atau inovator
tentang perlunya memiliki atau menghindari
pelanggaran atas hak kekayaan intelektual
khususnya paten. Untuk mengetahui
pemahaman para peneliti di balai litbang
industri
tentang
pemahaman
paten,
pertanyaan yang diberikan mencakup
pengertian dasar paten, jangka waktu untuk
perlindungan paten, penyebab invensi tidak
dapat diberi paten, kegiatan yang dapat
dianggap
melanggar
paten,
dan
pemahaman akan dokumen paten. Hasilnya
dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat
Gambar 1).

Secara skematik prosedur ini dapat dilihat
dalam situs jaringan Ditjen HKI Kementerian
Hukum
dan
Hak
Asasi
Manusia
(http://www.dgip.go.id).
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Ketepatan atas pengertian paten mencapai
nilai
rata-rata
69%
menunjukkan
pemahaman tentang paten yang cukup baik
yang dimiliki oleh sebagian besar peneliti.
Semua responden (100%) memahami
bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif
yang diberikan kepada inventornya. Hak
eksklusif tersebut termasuk melarang pihak
lain melaksanakan paten tanpa persetujuan
inventor
(dijawab
benar
oleh
88%
responden).
Responden
juga
benar
mengetahui
bahwa
tidak
semua
permohonan paten dapat disetujui (98%).
Namun sayang, hanya 31% responden yang
menjawab benar bahwa selama masa
perlindungannya pemberian paten bisa
dibatalkan oleh karena suatu alasan.
Pengalaman dalam hal paten yang kurang,
menyebabkan hanya 36% responden yang
menjawab tepat pertanyaan no. 2 tentang
kapan jangka waktu untuk perlindungan
paten mulai dihitung. Sebanyak 31%
responden masih rancu antara tanggal
pengajuan permohonan paten dan tanggal
penerimaan, yaitu tanggal setelah semua
syarat minimum dipenuhi.
Setelah suatu invensi didaftarkan, tidak
selalu invensi tersebut mendapat paten, ada
beberapa faktor yang menyebabkan suatu
invensi gagal memperoleh paten. Dalam hal
ini, secara rata-rata hanya 59% jawaban
responden yang tepat. Ketidakpahaman ini
memberi kemungkinan terjadinya invensi
yang mengandung pelanggaran paten
meskipun dilakukan secara tidak disengaja.
Terkait
dengan
pelanggaran
paten
(pertanyaan no. 4), ternyata ketepatan
jawaban benar rata-rata sebanyak 62%.
Ketidaktahuan terbesar terjadi pada butir c,
yaitu bahwa mengimpor produk yang
semata-mata dihasilkan dari penggunaan
proses produksi yang diberi paten adalah
merupakan kegiatan yang melanggar paten
(dijawab benar hanya oleh 36% responden).
Pemahaman
ini
diperlukan
untuk
menghindari terjadinya pelanggaran atas
hak cipta produk asing.
Pemahaman yang baik juga masih
diperlukan mengingat jawaban tentang
kebaruan invensi hanya memperoleh rata28

rata ketepatan jawaban sebesar 70%.
Besarnya
jawaban
ini
menunjukkan
pemahaman prosedur pengajuan paten
sudah cukup baik tetapi belum seperti yang
diharapkan.
Pemahaman Informasi Paten
Sangat menggembirakan bahwa semua
responden (100%) telah mengetahui tentang
informasi paten sebagaimana hasil jawaban
dalam pertanyaan no. 6, meskipun dari
pertanyaan berikutnya hanya 49% rata-rata
jawaban yang tepat tentang informasi paten.
Hal ini menunjukkan masih lemahnya
pemahaman tentang informasi paten.
Sumber pemahaman informasi paten
responden
khususnya
berasal
dari
seminar/workshop (86%), disusul oleh
internet dan media cetak. Dari pertanyaan
no. 9 diketahui sebanyak 86% responden
pernah
mengakses
informasi
paten,
terbanyak melalui internet (76%), sebagai
media yang termudah dan termurah.
Sementara media lainnya seperti sumber
informasi dan media cetak masih rendah
pemakaiannya.
Semua responden menyatakan ingin
mengetahui lebih lanjut tentang informasi
paten (pertanyaan no. 11). Menunjukkan
keingintahuan yang besar untuk mengetahui
akses yang lebih tepat dan lebih luas
berkaitan dengan paten. Menjadi kewajiban
instansi terkait, seperti Puskatek dan Ditjen
HKI sendiri untuk memfasilitasi hal ini.
Hampir
semua
responden
(95%)
menyatakan menguasai bahasa Inggris
secara tulisan. Ini merupakan prasyarat
untuk bisa mendapatkan informasi paten
karena umumnya paten ditulis dalam
bahasa Inggris. Meskipun demikian, dari
pertanyaan no. 13 diketahui hanya sebagian
kecil responden (18%) yang dapat
memahami seluruh informasi paten yang
tidak diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian
pihak peneliti sendiri untuk meningkatkan
kemampuan
bahasa
Inggrisnya
dan
meningkatkan
kemampuannya
dalam
mengakses paten. Pemahaman informasi
tentang paten disajikan dalam gambar 2.
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Pemanfaatan Perlindungan Paten atas
Hasil Litbang

Pemahaman tentang Public Domain
Dalam kaitannya dengan istilah public
domain, hampir semua responden pernah
mendengarnya, tetapi hanya 79% rata-rata
responden menjawab tepat pertanyaan no.
15 tentang pengertian public domain. Hanya
62% responden yakin bahwa public domain
merupakan invensi yang merupakan milik
umum.
Seperti halnya informasi paten, sebagian
responden mengetahui istilah public domain
dalam hubungannya dengan paten dari
seminar/workshop (71%), disusul diketahui
dari internet dan media cetak.
Jawaban pertanyaan no. 17 tentang
pemahaman
public
domain
dalam
hubungannya dengan paten memiliki ratarata ketepatan jawaban 55%. Sedangkan
jawaban atas pertanyaan dapatkah invensi
yang merupakan public domain memperoleh
perlindungan paten, dijawab tepat oleh 78%
responden.
Rangkuman jawaban responden atas
pemahaman dasar public domain disajikan
pada Gambar 3 berikut.

Dari 22 lembaga litbang di bawah BPKIMI,
10 diantaranya telah mengajukan paten atas
hasil litbangnya. Namun, sampai akhir tahun
2010 baru 3 invensi yang telah mendapat
hak paten (granted). Rendahnya jumlah
paten ini harus menjadi perhatian pimpinan
terkait mengingat salah satu ukuran kinerja
riset adalah jumlah paten. Perlu diupayakan
berbagai insentif dan jenis penghargaan
sebagai daya tarik dalam meningkatkan
penelitian menuju diperolehnya hak paten.
Menjawab pertanyaan no. 21, alasan utama
responden mendaftarkan paten ialah untuk
mencegah digunakannya paten oleh pihak
lain (85%), selain merupakan kebijakan
instansi (50%). Kesadaran pentingnya
perlindungan paten didukung oleh jawaban
90% responden yang keberatan apabila
patennya dilanggar oleh pihak lain, karena
tindakan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan (76%) dan
menyadari bahwa litbang merupakan hasil
kreativitas yang menghabiskan tenaga,
waktu dan biaya (68%).
Selanjutnya, dari pertanyaan no. 25
mengenai pengalihan hak paten yang
dihasilkan oleh litbang, 71% dari responden
menyatakan bahwa paten yang dihasilkan
oleh litbang Industri dapat dialihkan ke pihak
lain dengan imbalan royalti. Dapat diartikan
bahwa manfaat ekonomi dari paten telah
disadari oleh sebagian besar responden.
Tentang alasan melakukan suatu penelitian/
pengembangan/rekayasa, 81% responden
menyatakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat industri dan teknologi, jauh di
atas pilihan lain yaitu karena tugas pokok
dan memenuhi angka kredit (45%) dan
tugas dari atasan (26%). Ini menunjukkan
meningkatnya kesadaran peneliti akan
fungsi mereka. Sementara, kendala utama
yang
dihadapi
oleh
peneliti
dalam
melakukan litbang/rekayasa (pertanyaan no.
27) ialah keterbatasan teknologi pendukung
dan keterbatasan sumber dana (masing2
bernilai 74% dan 71%), sementara
keterbatasan informasi mendapat nilai 31%.
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Pemanfaatan Informasi Paten
Gambaran pemanfaatan informasi paten
diperoleh dari pertanyaan no. 28 sampai
dengan 33. Sebanyak 79% responden
memperoleh inspirasi litbang/rekayasi dari
observasi lapangan, 57% berasal dari
literatur (dokumen non-paten), dan hanya
33% yang menggunakan informasi paten
(dokumen paten) sebagai sumber inspirasi
penelitian.
Responden memanfaatkan informasi paten
sebagai
informasi
penelitian
untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat (52%)
atau untuk menghasilkan penelitian yang
dapat diberi paten (48%). Keadaan ini
menunjukkan bahwa banyak instansi yang
mempunyai kebijakan untuk memanfaatkan
perlindungan paten atas hasil penelitian
yang dilakukan namun kepentingan untuk
melayani pasar/industri juga menjadi
prioritas. Terdapat kemungkinan proses
pengajuan paten maupun biaya menjadi
kendala, atau kebijakan membantu industri
kecil sehingga banyak peneliti merelakan
invensinya bagi kepentingan publik.
Database paten yang banyak diakses ialah
IPDL (Indonesia), yang mencapai 52%.
Sementara, sumber data lain seperti
USPTO (Amerika), EPO (Eropa), dan JPO
(Jepang) belum banyak diakses oleh para
responden.
Ini
kemungkinan
karena
ketidaktahuan responden akan sumber
informasi paten yang dapat diakses.
Pada pertanyaan no. 31 tentang informasi
paten yang masih mempunyai nilai pasar
bila dilakukan litbang/rekayasa, jawaban
terbanyak ialah dokumen paten dan
dokumen non-paten yang telah diumumkan
tetapi tidak diajukan permohonan patennya
di Indonesia (62%), diikuti oleh paten yang
habis masa perlindungannya (52%) dan
permohonan paten yang ditolak atau ditarik
kembali (45%), lihat Gambar 4.
Dari berbagai jawaban responden, terkesan
bahwa responden masih belum memahami
secara baik tentang paten, khususnya
informasi paten. Masih terlihat kerancuan
dalam menjawab pertanyaan. Sebagai
contoh,
paten
yang
masih
dalam
perlindungan dianggap oleh 38% masih
30

memiliki nilai pasar bila dilakukan penelitian.
Demikian pula, permohonan paten yang
sedang diajukan di Indonesia juga dianggap
memiliki nilai pasar (26%) bagi peneliti. Hal
ini menunjukkan masih diperlukannya
pemahaman paten yang lebih dalam lagi
bagi para peneliti. Disini mungkin perlu
ditingkatkannya peran Sentra HKI yang
telah dibangun di balai-balai.

Dari pertanyaan selanjutnya, diketahui
bahwa hampir semua responden (93%)
percaya informasi paten dapat membantu
kegiatan litbang/rekayasa, dan oleh karena
itu ketersediaan akses akan meningkatkan
penggunaan informasi paten sebagai
sumber inspirasinya.
Dukungan Pemerintah
Dukungan pemerintah dipercaya sangat
diperlukan dalam pemanfaatan informasi
paten,
sebagaimana
jawaban
95%
responden atas pertanyaan no. 34. Bentuk
dukungan pemerintah tersebut sebagai
terlihat dalam Gambar 5 berikut.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis pemahaman dan
penerapan paten dengan mengambil
sampel 42 (empatpuluh dua) responden
yang mewakili balai-balai litbang industri,
diperoleh hasil sebagai berikut:
1)
Pemahaman paten oleh responden sudah
tergolong baik, tetapi responden belum
memanfaatkan secara maksimal khususnya
dalam hal menggunakan informasi paten
sebagai sumber inspirasi litbang/rekayasa.
2) Hasil litbang yang didaftarkan untuk
mendapatkan perlindungan paten juga
masih rendah. Pada akhir tahun 2010,
hanya 10 balai litbang yang telah
mendaftarkan
hasil
litbangnya
untuk
mendapatkan paten, dengan hasil 3 buah
buah paten (granted).
Dari pembahasan di atas dapat diambil
rangkuman sebagai berikut:
Responden umumnya (69%) sudah
mengenal paten, namun pemahaman
teknis akan jangka perlindungan paten
dan kriteria invensi yang dapat
memperoleh paten masih relatif kurang
memuaskan.
Ketepatan jawaban dalam pemahaman
informasi paten masih relatif rendah
(49%), memerlukan bimbingan dan
akses yang lebih luas tentang manfaat
informasi paten.
Adanya penguasaan bahasa Inggris
responden yang lemah, menyebabkan
hanya sekitar 18% responden yang
dapat memahami isi paten dalam
bahasa Inggris secara utuh.
Sebagian peneliti melakukan penelitian
atas dasar tugas atasan dan dalam
rangka memperoleh angka kredit, belum
optimal untuk menghasilkan sesuatu
invensi yang baru.
Informasi paten belum dimanfaatkan
secara maksimal, hanya 33% dari
responden
yang
memanfaatkan
informasi paten sebagai inspirasi dalam
litbang, itupun yang paling banyak
dimanfaatkan adalah IPDL (52%).

Sebanyak 95% responden percaya
bahwa pemanfaatan informasi paten
memerlukan dukungan pemerintah, dan
yang paling diperlukan ialah pelatihan
penelusuran paten.
SARAN
Dari hasil analisis, disarankan perlunya
beberapa hal sebagai berikut:
1) Disusunnya
pola
pembinaan
pemahaman dan penguasaan HKI bagi
para peneliti/perekayasa yang lebih
komprehensif
2) Keterlibatan intensif pimpinan balai
dalam menghasilkan penelitian terapan
yang berkualitas dan inovatif
3) Disediakannya fasilitas insentif atau
akses menuju tersedianya insentif bagi
peneliti/perekayasa dalam melakukan
penelitian terapan
4) Disusunnya mekanisme pembagian
royalti paten yang lebih menarik dalam
merangsang dihasilkannya invensi yang
prospektif
dipatenkan,
dan
atau
penghargaan yang signifikan atas
penelitian yang laku komersial
5) Peningkatan efektifitas peran Sentra HKI
di balai-balai litbang sebagai manajer
atau pengelola yang mengidentifikasi
jenis
penelitian/perekayasaan
yang
memiliki prospek pasar dan potensial
investornya.
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LAMPIRAN HASIL PENELITIAN

A
1

PEMAHAMAN PATEN
Berikut ini adalah pemahaman yang benar mengenai paten:
Paten adalah hak eksklusif atas invensi yang diberikan selama jangka
a
waktu
Invensi merupakan kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang
b
teknologi.
Hak eksklusif pemegang paten adalah melaksanakan sendiri patennya
c
dan melarang pihak lain melaksanakan patennya tanpa persetujuannya.
Larangan terhadap pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa
d
persetujuan pemegang paten adalah tanpa pengecualian sama sekali.
Paten diberikan berdasarkan permohonan, semua permohonan paten
e
dapat diberi paten.
Selama masa perlindungannya, paten yang telah diberi dapat
f
mengalami pembatalan.

Jumlah

Persen

Ketepa
tan

42

100

100

21

50

50

19

45

45

5

12

88

1

2

98

13

31

31
69

2

3

Jangka waktu untuk perlindungan paten, yaitu 20 tahun untuk paten biasa
dan 10 tahun untuk paten sederhana, dihitung sejak: (pilih satu jawaban)
a
Tanggal pengajuan permohonan
b
Tanggal penerimaan dokumen lengkap
c
Tanggal prioritas
d
Tanggal pengumuman
e
Tanggal pengajuan pemeriksaan
f
Tanggal pemberian paten
Berikut ini adalah penyebab suatu invensi tidak dapat diberi paten:
Invensi sama dengan invensi (dokumen paten dan non-paten) yang
a.
telah diumumkan sebelumnya.
Invensi merupakan pengembangan dari invensi (dokumen paten dan
b.
non-paten) yang telah diumumkan sebelumnya.
c. Invensi tidak canggih
d. Invensi tidak dapat diterapkan dalam industri.
Invensi telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam percobaan
e. dengan tujuan penelitian dan pengembangan 7 bulan sebelum tanggal
penerimaan.
Invensi telah dipertunjukkan dalam pameran resmi di Indonesia 5 bulan
f.
sebelum tanggal penerimaan.

13
15
0
4
0
14

31
36
0
10
0
33

31
36
0
0
0
0
36

41

98

98

3

7

93

1
9

2
21

98
21

8

19

19

11

26

26
59

4

Berikut ini adalah kegiatan yang melanggar paten:
Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,
a
menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk
yang diberi paten
Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat
b
barang
Mengimpor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan
c
proses produksi yang diberi paten
Melaksanakan paten untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
d
percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar
dari pemegang paten

26

62

62

23

55

55

15

36

36

2

5

95

62
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5

B.
6

7

Permohonan paten diajukan tanggal 10 Juni 2010 dan memperoleh tanggal
penerimaan pada tanggal yang sama. Manakah di antara dokumen
pembanding berikut ini yang menggugurkan kebaruan invensi tersebut?
Dokumen paten yang diajukan pada Kantor Paten Eropa yang
a.
diumumkan tanggal 24 Maret 2010.
Dokumen paten diajukan di Indonesia yang diumumkan pada 24 Maret
b.
2010.
c. Dokumen bukan-paten yang diumumkan tanggal 24 Maret 2010.
Dokumen paten diajukan pada Kantor Paten Eropa yang diumumkan 10
d.
Juli 2010.
Dokumen paten diajukan di Indonesia yang diumumkan tanggal 10 Juli
e.
2010.
f.
Dokumen bukan-paten yang diumumkan tanggal 10 Juli 2010.
PEMAHAMAN INFORMASI PATEN
Pernahkan Saudara mendengar istilah “informasi paten”?
a. Pernah
b. Tidak pernah
Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang pengertian informasi
paten:
a. Informasi umum tentang paten yang diperoleh dari media massa.
b. Informasi yang ditemukan dalam dokumen paten.
c. Informasi hukum tentang dokumen paten.
Informasi yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi
d.
litbang/rekayasa.

21

50

50

30

71

71

7

17

17

2

5

95

5

12

88

1

2

98
70

42

100

0

0

16
23
19

38
55
45

62
55
45

14

33

33
49

8

9

10

11

12

13

Pemahaman tersebut Saudara peroleh dari:
a. Seminar/pelatihan/workshop
b. Media cetak
c. Media elektronik (offline)
d. Internet
e. Lainnya, sebutkan…………….
Pernahkah Saudara mengakses informasi paten?
a. Pernah
b. Tidak pernah
Bagaimana cara Saudara mengakses informasi paten?
a. Datang langsung ke sumber informasi
b. Melalui media cetak
c. Melalui media elektronik (offline)
d. Melalui internet
e. Lainnya, sebutkan……………….
Apakah Saudara ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi paten?
a. Ya
b. Tidak
Bahasa asing apa sajakah yang anda kuasai secara tulisan?
a. Inggris
b. Lainnya, sebutkan……………………………
Apakah Saudara dapat memahami informasi paten yang tidak diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia
a. Seluruhnya
b. Sebagian
c. Sedikit
d. Tidak sama sekali

36
10
5
15
5

86
24
12
36
12

36
6

86
14

8
8
0
32
2

19
19
0
76
5

42
0

100
0

40
0

95
0

7
25
9
1

18
63
23
2

33

Pemahaman dan Penerapan Paten .……… (Eddy Herjanto)

C
14

15

PEMAHAMAN PUBLIC DOMAIN
Pernahkan Saudara mendengar istilah public domain dalam hubungannya
dengan paten?
a. Pernah
b. Tidak pernah
Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang pengertian public domain
dalam hubungannya dengan paten:
a. Invensi yang merupakan milik umum.
b. Invensi yang tidak mempunyai perlindungan paten.
Melaksanakan invensi tersebut untuk tujuan ekonomi, contohnya
c.
menjual, merupakan pelanggaran paten.
Melaksanakan paten untuk tujuan non-ekonomi, contohnya penelitian,
d.
merupakan pelanggaran paten.

41
1

98
2

26
29

63
71

62
69

5

12

88

1

2

98
79

16

17

Pemahaman tersebut Saudara peroleh dari:
a. Seminar/pelatihan/workshop
b. Media cetak
c. Media elektronik (offline)
d. Internet
e. Lainnya, sebutkan…………….
Berikut ini merupakan public domain dalam hubungannya dengan paten:
a. Invensi yang sedang diajukan permohonan patennya di Indonesia
b. Invensi yang diberi paten.
c. Invensi yang permohonan patennya ditolak atau ditarik kembali.
Invensi (dokumen paten dan non-paten) yang telah diumumkan tetapi
d.
tidak
e. Paten yang habis masa perlindungannya (paten kadaluarsa)
Paten yang mengalami pembatalan sekalipun masa perlindungan belum
f.
habis

29
12
2
12
6

71
29
5
29
15

1
5
14

2
12
34

98
88
33

18

44

43

21

51

50

8

20

19
55

18

D.
19

20

21

22

34

Dapatkah invensi yang merupakan public domain memperoleh perlindungan
paten?
a. Bisa
b. Tidak bisa
PEMANFAATAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS HASIL LITBANG
Apakah invensi hasil litbang/rekayasa yang dilakukan instansi Saudara telah
ada yang didaftarkan patennya?
a. Ada.
b. Belum ada.
Invensi yang didaftarkan patennya tersebut di atas merupakan:
a. pengembangan paten pihak lain
b. pesanan dari pihak lain
c. observasi lapangan (trend pasar, kebutuhan masyarakat)
d. lainnya, sebutkan............
Alasan mendaftarkan paten tersebut adalah:
a. mencegah pelaksanaan paten oleh pihak lain
b. kebijakan instansi Saudara
c. mendahului kompetitor
d. alasan lainnya, sebutkan………………..
Apakah Saudara keberatan apabila paten saudara dilanggar oleh pihak lain?
a. keberatan
b. tidak keberatan

9
32
41

22
78

20
22

48
52

3
1
8
6

15
5
40
30

17
10
3
0

85
50
15
0

38
1

90
2

78
78
78
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23

24

25

26

27

E.
28

29

30

31

c. ragu-ragu
Alasan keberatan Saudara adalah:
a. merupakan hasil kreativitas yang menghabiskan tenaga, waktu dan biaya
b. merugikan secara moral dan material
c. tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
d. lainnya, sebutkan..............….
Alasan Saudara tidak mengajukan keberatan adalah:
a. mendorong masyarakat lebih berkreasi dan berinovasi
b. paten bersifat dinamis/selalu berubah sesuai dengan keinginan pasar
c. faktor sosial budaya (amal)
d. lainnya, sebutkan..
Menurut Saudara, paten yang dihasilkan oleh litbang industri:
a. dialihkan kepada pihak lain dengan imbalan royalti (dilisensikan)
b. dilaksanakan sendiri oleh litbang industri
c. diberikan kepada masyarakat untuk digunakan
d. lainnya, sebutkan………………………….
Apakah alasan Saudara melakukan suatu litbang/rekayasa?
a. tugas dari atasan
b. tugas pokok dan memenuhi angka kredit
c. memenuhi kebutuhan masyarakat industri dan teknologi
d. alasan lainnya, sebutkan…………………
Apakah kendala Saudara dalam melakukan litbang/rekayasa?
a. keterbatasan informasi
b. keterbatasan teknologi pendukung
c. keterbatasan sumber dana
d. keterbatasan sumber daya manusia
e. Lainnya, sebutkan……………..
PEMANFAATAN INFORMASI PATEN
Darimanakah Saudara mendapatkan inspirasi litbang/rekayasa?
a. informasi paten (dokumen paten)
b. literatur (dokumen non-paten)
c. observasi lapangan (trend pasar, kebutuhan masyarakat)
d. lainnya, sebutkan……………….
Apa alasan Saudara memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi
penelitian/ pengembangan/rekayasa?
a. Sebagai bahan bacaaan untuk tambahan informasi
Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang memenuhi kebutuhan
b.
masyarakat
c. Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang lebih berkualitas/canggih
d. Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang dapat diberi paten
Database paten yang pernah diakses untuk mendapatkan informasi paten:
a. IPDL (DGIP)
b. USPTO
c. EPO
d. JPO
e. lainnya, sebutkan…………………
Menurut Saudara, manakah dari informasi paten berikut ini yang masih
mempunyai nilai pasar bila dilakukan litbang/rekayasa?
Dokumen paten dan non-paten yang telah diumumkan tetapi tidak
a.
diajukan
b. Permohonan patennya yang sedang diajukan di Indonesia
c. Permohonan paten yang ditolak atau ditarik kembali.

3

7

26
19
29
2

68
50
76
5

1
1
1
0

33
33
33
0

30
11
7
1

71
26
17
2

11
19
34
3

26
45
81
7

13
31
30
15
4

31
74
71
36
10

14
24
33
8

33
57
79
19

18

43

22

52

17
20

40
48

22
8
6
9
6

52
19
14
21
14

26

62

11
19

26
45
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d.
e.

32

33

34

35

36

Paten yang masih dalam masa perlindungan.
Paten yang habis masa perlindungannya (paten kadaluarsa)
Paten yg mengalami pembatalan sekalipun masa perlindungan belum
f.
habis.
Menurut Saudara, apakah dengan memanfaatkan informasi paten dapat
membantu Saudara dalam litbang/rekayasa?
a. Ya
b. Tidak
c. Ragu-ragu
Apakah Saudara akan menggunakan informasi paten sebagai sumber
inspirasi litbang/rekayasa?
a. Ya
b. Tidak
c. Ragu-ragu
Menurut Saudara, apakah pemanfaatan informasi paten dalam penelitian/
pengembangan/rekayasa memerlukan dukungan pemerintah?
a. Ya
b. Tidak
Dukungan pemerintah yang paling diperlukan oleh litbang industri?
a
Penyediaan akses informasi seperti akses internet bagi setiap peneliti
b
Adanya unit dalam litbang yang berfungsi menyediakan informasi paten
Penyediaan jurnal-jurnal ilmiah untuk mengetahui perkembangan
c
teknologi
d
Penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten bagi para peneliti
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38
52
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24

39
0
3

93
0
7

40
0
2

95
0
5

40
2

95
5

23
25

58
63

27

68

29
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MINYAK BIJI KARET EPOKSI SEBAGAI BAHAN PELUNAK
UNTUK PEMBUATAN SEAL RADIATOR
EPOXIDED RUBBER SEEDS OIL AS A SOFTENER AGENT
FOR RADIATOR SEAL
Rahmaniar, Hari Adi Prasetya
Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang
rahmaniar_een@yahoo.co.id , hariadiprasetya@yahoo.co.id
ABSTRAK
Seal radiator merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk barang jadi karet yang digunakan
pada kendaraan bermotor. Salah satu kelemahan dari seal radiator adalah terjadinya pengerasan
akibat perubahan temperatur, sehingga sifat elastisnya menurun. Hal ini akan mengakibatkan
terjadinya kebocoran pada tutup radiator. Minyak biji karet yang digunakan dalam pembuatan seal
radiator yaitu minyak biji karet yang diepoksi. Dengan menggunakan minyak biji karet epoksi sebagai
bahan pelunak dalam pembuatan seal radiator diharapkan dapat meningkatkan elastisitas terutama
terhadap panas dan tekanan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan formulasi yang tepat dalam
kompon karet dengan penambahan minyak biji karet epoksi untuk pembuatan seal radiator yang
memenuhi standar mutu, dan menghitung kelayakan usahanya. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 (dua) kali ulangan dan terdiri dari dua
faktor. Faktor pertama bahan pelunak ( P1 : 6 phr, P2 : 9 phr dan P3 : 12 phr) dan faktor ke dua bahan
pengisi (C1 : 40 phr, C2 : 50 phr dan C3 : 60 phr). Parameter yang diuji kekerasan, modulus,
immersion in water yaitu volume dan ketahanan sobek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan konsentrasi minyak biji karet epoksi dan carbon black serta interaksinya berpengaruh
nyata terhadap parameter yang diuji. Perlakuan terbaik diperoleh pada konsentrasi minyak biji karet
epoksi 9 phr, carbon black 40 phr, dengan karakteristik kompon karet seal radiator yaitu kekerasan 70
2
Shore A, modulus 90,31 kg/cm , ketahanan terhadap air untuk volume 0,36% dan ketahanan sobek
65 kg/cm. Hasil penelitian ini telah memenuhi spesifikasi pasar seal radiator ( kekerasan 65 shore A,
2
modulus 53 kg/cm , ketahanan terhadap air 1,55% dan ketahanan sobek 55 kg/cm).
Kata Kunci: Minyak biji karet epoksi, kompon karet, seal radiator
ABSTRACT
Radiator seal is one of the product diversification form of rubber goods that used in the vehicle engine.
One of the weaknesses of radiator seal is the hardening process dua to the temperature was change,
it will make on decrease elasticity. Furthermore, the decrease of elasticity will cause of leak radiator
seal. Rubber seeds oil used for forming of radiator seal is made from epoxided rubber seeds oil. The
role of epoxided rubber seeds oil as the softener agent is to increase the elasticity which is
concerning to temperature and pressure change. The objective of the resaearch was to determine a
proper formulation in the rubber compound processing by addition of rubber seeds oil epoxy to make
seal radiator under the quality specification and calculation of feasibility study. The experimental
design used in this study was Complete Randomized Design (CRD) with two replications and two
factors. The first factor were filler materials (C1: 40 phr, C2 : 50 phr and C3 : 60 phr ) and the second
factor was softeners (P1 : 6 phr, P2 : 9 phr and P3 : 12 phr respectively). The tested parameters were
hardness, modulus , immersion in water and Tear resistance. The results showed that addition of
epoxy rubber seeds oil concentration and carbon black as well as their interactions had significant
effect on the tested parameters. The best parameter was found at epoxy rubber seeds at oil
concentration was 9 phr and carbon black of 40 phr. The characteristic of seal radiator rubber
compound were hardness 70 Shore A, modulus 90,31 kg/cm, water resistance to volume 0,36% and
tear resistance 65 kg/cm. The result of this research has complied market specifications for seal
radiator (hardness 65 shore A, modulus 53 kg/cm, water resistance to volume 1.55% and tear
resistance 55 kg/cm).
Keyword: Epoxided Rubber Seeds Oil, Rubber Compound, Radiator Seal.
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PENDAHULUAN
Minyak biji karet tergolong minyak berwujud
cair dan mempunyai sifat mudah mengering
(Swern, 1979). Ditinjau dari komposisi asam
lemaknya, minyak biji karet mengandung
asam linolenat yang cukup tinggi (35%
sampai dengan 38%). Asam linoleat adalah
asam lemak tak jenuh rantai panjang (C18)
yang mempunyai dua ikatan rangkap pada
kedudukan atom C nya. Adanya ikatan
rangkap tersebut memungkinkan terbentuknya
minyak biji karet epoksi.
Minyak biji karet epoksi adalah minyak biji
karet yang mengandung gugus oxiren
sebagai akibat epoksidasi ikatan rangkap
tak jenuh minyak biji karet dengan senyawa
peroksi. Gugus oxiren adalah suatu gugus
yang reaktif sehingga mudah mengalami reaksi
pembukaan cincin. Epoksidasi merupakan
senyawa yang mengandung tiga cincin
berupa eter yang masing-masing memberi
ciri tersendiri. Menurut Blackley (1983),
minyak epoksi dan ester epoksi banyak
digunakan sebagai bahan pelunak dan
sekaligus pemantap kompon polivinilklorida
(PVC).
Penelitian terhadap proses epoksidasi yang
telah dilakukan adalah perbaikan tekstur
karet alam melalui proses epoksidasi
terhadap lateks secara langsung (Roy et al.,
1990, Burfield et al., 2003). Kelemahan dari
proses secara langsung pada lateks adalah
terjadinya denaturasi protein lateks akibat
dari penambahan asam H2O2. Selain itu,
proses epoksidasi terhadap lateks langsung
memerlukan
pengontrolan
terhadap
pembentukan gugus oksiren. Pengontrolan
ini diperlukan agar gugus oksiren yang telah
terbentuk tidak terbuka membentuk gugus
hidroksil dan gugus furan (Roy et al., 1990).
Modifikasi proses epoksidasi terhadap karet
dilakukan secara tidak langsung pada lateks
dengan menambahkan minyak yang telah
mengalami epoksida ke dalam kompon
karet. Keuntungan dari proses ini adalah
mempermudah proses pelenturan karet dan
tingkat kelenturan karet yang diinginkan
dapat diatur lebih mudah dengan mengatur
konsentrasi penambahan minyak terepoksi.
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Senyawa epoksi merupakan produk komersial
yang dapat diaplikasikan untuk beberapa
kegunaan seperti pelentur (plasticizer),
stabilizer dan coating pada resin polimer, serta
merupakan anti oksidan pada pengolahan
karet alam (Sinaga, 2007).
Agar dihasilkan barang jadi karet yang layak
digunakan, terlebih dulu karet mentah
dicampur dengan bahan kimia misalnya
bahan pelunak dan bahan pengisi.
Bahan pelunak merupakan salah satu
bahan kimia inti sebagai penyusun struktur
molekul yang banyak digunakan dalam
pembuatan kompon untuk barang jadi karet.
Bahan pelunak merupakan senyawa organik
yang dikenal dengan nama peptiser,
plasticiser dan softener. Kompon karet akan
mengalami pengerasan bila tidak diimbangi
dengan bahan pelunak yang cukup.
Pengerasan akan mengakibatkan kualitas
produk barang jadi karet menurun. Bahan
pelunak pada pembuatan kompon karet saat
ini banyak digunakan berasal dari minyak
bumi (petroleum oil) yaitu jenis minyak
mineral
seperti parafinik, naftenik dan
aromatik. Bahan pelunak yang berasal dari
minyak bumi mempunyai kelemahan, antara
lain tidak ramah lingkungan, menyebabkan
iritasi, korosif dan bersifat karsinogenik.
Oleh karena itu perlu adanya alternatif
penggunaan bahan pelunak yang lain yang
dapat diperbarui yaitu minyak yang berasal
dari bahan nabati.
Seal radiator merupakan salah satu bentuk
diversifikasi produk barang jadi karet yang
digunakan pada kendaraan bermotor. Dalam
penggunaannya, seal radiator harus memiliki
ketahanan terhadap panas dan tekanan.
Salah satu kelemahan dari seal radiator adalah
terjadinya pengerasan akibat perubahan
temperatur, sehingga sifat elastisnya menurun.
Hal ini akan mengakibatkan terjadinya
kebocoran pada tutup radiator.
Minyak biji karet yang digunakan dalam
pembuatan seal radiator yaitu minyak biji
karet yang telah diepoksi. Modifikasi melalui
reaksi epoksidasi minyak biji karet merupakan
salah satu usaha untuk meningkatkan mutu
minyak biji karet.
Dengan menggunakan
minyak biji karet epoksi sebagai bahan pelunak
dalam pembuatan seal radiator diharapkan
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dapat meningkatkan elastisitas terutama
terhadap perubahan temperatur
dan
tekanan.
Tujuan
dari
penelitian
ini
mendapatkan formulasi yang tepat dalam
kompon karet dengan penambahan minyak biji
karet epoksi untuk pembuatan seal radiator.
BAHAN DAN METODE

minyak biji karet epoksi 6 phr, P 2 = minyak
biji karet epoksi 9 phr dan P3 = minyak biji
karet epoksi 12 phr. Faktor kedua adalah
bahan pengisi (C), yaitu C1 = Carbon Black (N
330) 40 phr, C2 = Carbon Black (N 330) 50 phr
dan C3 = Carbon Black (N 330) 60 phr.
3. Prosedur Kerja

1. Bahan dan Alat

Tahapan penelitian :

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah vulkalent, Natural Rubber (NR),
minyak biji karet, H2O2, CaCO3, sulfur, ZnO,
resin amberlit IR 20, asam asetat glasial pa,
carbon black, n-heksana, TMQ, asam
stearat, DP6, CBS, cumoron resin, dan
kaolin. Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah open mill, pressing
rubber, moulding, cutting scrub, neraca
analitik, alat refluks dan peralatan gelas
untuk analisis.

A. Proses epoksi minyak biji karet

2. Metode Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan dalam skala
laboratorium, percobaan menggunakan
variasi bahan pelunak (minyak biji karet
epoksi) dan bahan pengisi (carbon black).
Pengujian mutu dilakukan terhadap kompon
seal karet radiator. Rancangan Percobaan
yang dilakukan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL), 2 (dua) kali ulangan
dan terdiri dari dua faktor. Faktor pertama
adalah bahan pelunak (P), yaitu : P1 =

Minyak biji karet, n-heksana 10% sebanyak
150 mL, asam asetat glasial dan resin
amberlit IR-20 dipanaskan. Penambahan
hidrogen peroksida ke dalam campuran
dilakukan setelah suhu campuran mencapai
500C. Selama penambahan hidrogen
peroksida, suhu campuran dipertahankan
agar tetap pada 50oC. Setelah itu campuran
direfluks pada suhu 75 oC selama 10 jam.
Minyak biji karet epoksi dipisahkan dari hasil
epoksidasi dengan menggunakan vakum
evaporator.
B. Formula Kompon Karet
Pada tahap ini dilakukan persiapan dan
penimbangan bahan baku dan bahan kimia
pendukung. Perlakuan komposisi sesuai
dengan jumlah atau susunan dari formula
kompon (Tabel 1). Jumlah dari setiap bahan
dalam resep dinyatakan dalam PHR (per
hundred rubber).
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Tabel 1. Formula Kompon Karet

C. Pembuatan Kompon
Pada tahap ini dilakukan proses mastikasi atau
penggilingan karet dan bahan kimia
pendukung.Penggilingan
tersebut
menggunakan gilingan terbuka (open mill).
Selanjutnya dilakukan proses mastikasi karet
(polymer). Mastikasi dilakukan dengan urutan
sebagai berikut:
Mastikasi NR selama 10-15 menit di digiling
sampai lunak. Pencampuran polymer
dengan bahan kimia (pembuatan kompon
karet/vulkanisasi).
Penambahan accelerator (CBS & DPG),
activator (ZnO & SA), anti oksidan (TMQ)
secara bersama-sama 5 menit. Penambahan
cumaron
resin
sampai
pengilingan
rata/homogen. Lalu ditambahkan filler ( CB,
Kaolin, CaCO3) sedikit demi sedikit 10 menit
Softener ditambahkan sedikit demi sedikit
sambil terus digiling sampai tercampur
homogen. Didiamkan min 4 jam, agar
kompon tercampur homogen, Setelah itu
kompon digiling kembali untuk dimasukan
sulphur (5 menit), Didiamkan/didinginkan
pada suhu 20°C s/d 25°C, setelah itu
kompon dapat digunakan untuk proses
vulkanisasi.
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2.4. PARAMETER YANG DIAMATI
Terhadap kompon dan karet komponen
kendaraan bermotor yang dihasilkan,
parameter yang diuji adalah:
a. Kekerasan, Shore A
b. Modulus, kg/cm3
c. Ketahanan terhadap air, volume (%)
d. Ketahanan Sobek, kg/cm
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kekerasan (Hardness), Shore A
Kekerasan dari vulkanisat berbeda-beda,
tergantung pada jumlah bahan pengisi dan
jumlah bahan pelunak yang digunakan
dalam kompon (Bhuana, K.S dan Thomas, J
(1994). Prinsip dari pengukuran kekerasan
dengan alat shore A adalah pengukuran
penetrasi dari jumlah dengan beban tetap,
terhadap vulkanisat karet pada kondisi
tertentu.
Hasil pengujian kekerasan seal radiator
hasil penelitian
minyak karet
epoksi
berkisar antara 63 shore A hingga 78 shore
A kompon karet terendah diperoleh pada
perlakuan P3C1 yaitu 63 dan tertinggi
diperoleh pada perlakuan P 3C3 sebesar 78.
Nilai kekerasan seal radiator yg terbaik
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Gambar 1. Kekerasan (shore A) Seal
Radiator

140

Semakin besar persentase bahan pelunak
yang ditambahkan, maka kompon seal
radiator karet akan semakin lunak.
Penambahan minyak akan melunakan
kompon dan akan menurunkan jumlah
ikatan silang yang terbentuk (Thomas,
2003).
Kekerasan merupakan sifat yang sangat
mempengaruhi penampilan dan ketahanan
barang jadi karet. Pelunak dalam hal ini
minyak
biji
karet
epoksi
sangat
mempengaruhi kekerasan kompon seal
radiator
Minyak
biji
karet
epoksi
mengandung gugus oxiren sebagai akibat
epoksidasi ikatan rangkap yang terdapat
pada minyak biji karet. Gugus oxiren akan
berikatan pada ikatan rangkap yang
terdapat pada rantai poliisoprene sehingga
ikatan rangkap akan putus. Dengan adanya
pemutusan ikatan rangkap akan terjadi
perubahan sifat fisik karet menjadi lebih
elastis. Kekerasan kompon karet terjadi,
karena adanya reaksi ikatan silang antara
gugus aldehida pada rantai poliisoprene (1-6
per-rantai)
dengan
gugus
aldehida
terkondensasi yang ada didalam bahan
bukan karet (Refrizon, 2003).
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2

76

80

Tegangan
tarik
(modulus)
merupakan
besarnya beban yang diperlukan untuk
meregangkan
potongan
uji
sampai
perpanjangan tertentu, dinyatakan dengan tiap
cm2 luas penampang potongan uji sebelum
diregangkan (Kusnata, 1976). Modulus
merupakan sifat fisika bahan jadi karet yang
fungsi utamanya ukuran, struktur dan
banyaknya penambahan bahan pengisi. Hasil
pengujian tegangan tarik seal radiator hasil
penelitian minyak karet epoksi berkisar antara
67,9 kg/cm2 hingga 117,86 kg/cm2 dan nilai
terendah diperoleh pada perlakuan P3C1 yaitu
67,69 kg/cm2 dan tertinggi diperoleh pada
perlakuan P2C3 sebesar 117,86 kg/cm2 . Hasil
pengujian Tegangan Tarik (%) Seal Radiator
dapat dilihat pada Gambar 2.

P1
C

90

B. Tegangan tarik (Modulus 300 %),
kg/cm2.

P1
C

terdapat pada perlakuan P 2C1 ( pelunak
minyak biji karet 9 phr dan carbon black 40
phr). Hasil pengujian
kekerasan Seal
radiator dapat dilihat pada Gambar 1.

Perlakuan

Gambar 2. Tegangan Tarik (%) Seal
Radiator
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C. Ketahanan terhadap
Resistance)

Air

(Water

Ketahanan terhadap air (water resistance)
adalah hasil proses pengujian dengan tekanan
air untuk mengetahui
perubahan secara
volume (%). Hasil pengujian volume seal
radiator yang diperoleh dari penelitian minyak
karet epoksi berkisar antara -0,04 hingga 3,16.
Nilai terendah diperoleh pada perlakuan P1C3
yaitu -0,04 dan tertinggi diperoleh pada
perlakuan P3C2 sebesar 3,16. Perubahan
volume terbaik terdapat pada perlakuan P1C3
karena mengalami perubahan volume yang
kecil dibandingkan dengan perlakuan lain,
tetapi perubahan volumenya tidak begitu
signifikan jika dibandingkan dengan perlakuan
P2C1 yaitu 0,36, dimana perbedaan persentase
(0,1%). Hasil pengujian volume kompon seal
radiator dapat dilihat pada Gambar 3.
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Pengaruh panambahan minyak biji karet
epoksi terhadap tegangan tarik (modulus
300%) akan menyebabkan menurunnya
tegangan tarik (modulus 300%) dari vulkanisat.
Hal ini sesuai dengan pendapat Gelling (1988)
yang menyatakan bahwa modifikasi kimia yang
merubah struktur ruang teratur dari molekul
karet dapat menurunkan kekuatan dari karet
tersebut. Tegangan tarik (modulus 300%)
merupakan besarnya gaya yang dibutuhkan
untuk menarik sampel sampai perpanjangan
tiga kali lipat dari panjang awal (Craig, 1969).
Dari variasi konsentrasi bahan pengisi, ternyata
semakin banyak bahan pengisi yang
ditambahkan maka nilai modulusnya semakin
besar. Hal ini dikarenakan nilai tegangan tarik
(modulus) sangat dipengaruhi oleh ukuran
partikel, struktur dan jumlah carbon black yang
ditambahkan. Carbon black dengan ukuran
partikel kecil akan memberikan nilai tegangan
putus tertinggi pada penambahan optimum.
Makin meningkat kadar carbon black, makin
tinggi nilai tegangan tarik yang akan dicapai.

-1.5
-2.5

-1.85

-3.5
-3.65
-4.5

-4.25
Perlakuan

Gambar 3. Volume (%) Seal Radiator
Perubahan volume terhadap seal radiator
disebabkan oleh masuknya sebagian molekulmolekul air pada bagian molekul-molekul seal
radiator yang mempunyai kerapatan massa
jenis yang rendah atau permabilitas yang
rendah. Permabilitas seal radiator dipengaruhi
oleh kerapatan massa jenis formula kompon
pembentuk seal radiator.
Penambahan karbon black ke dalam formula
kompon seal radiator, akan menghasilkan
kompon karet seal radiator yang mempunyai
konduktivitas listrik yang lebih tinggi,
dibandingkan dengan konduktivitas karet alam
itu sendiri. Karet alam adalah isolator
sedangkan konduktivitas dari karbon black
adalah semikonduktor. Dengan adanya
konduktivitas listrik memungkinkan seal
radiator yang dibuat akan mempunyai
kemampuan daya ikat antar molekul-molekul
karet alam, bahan pelunak dan bahan pengisi
lainnya yang lebih kokoh. Carbon black
sebagai filler dapat mengurangi perubahan
volume
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D. Ketahanan Sobek (TearResistance,
kg/cm)
Pengujian ketahanan sobek (tear resistance),
bertujuan untuk mengetahui tenaga maksimum
yang dibutuhkan untuk memutuskan potongan
uji. Pengujian ini mengukur gaya atau tenaga
yang dibutuhkan untuk menyobek potongan uji
sampai putus. (Thomas, 2003). Nilai ketahanan
sobek kompon karet yang semakin besar
menunjukkan bahwa kompon karet semakin
elastis. Namun demikian, nilai ketahanan
sobek yang terbaik tergantung dari barang
jadi karetnya.
Hasil pengujian ketahanan sobek kompon
karet terendah diperoleh pada perlakuan P1C3
(minyak biji karet epoksi 6 phr dan carbon black
60 phr) dan perlakuan P3C3 (minyak biji karet
epoksi 12 phr dan carbon black 60 phr) yaitu
46 kg/cm2. Hasil pengujian ketahanan sobek
kompon seal radiator tertinggi diperoleh pada
P3C1 (minyak biji karet epoksi 12 phr dan
carbon black 40 phr), yaitu 68 kg/cm2. Hasil
pengujian ketahanan sobek kompon seal
radiator dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Ketahanan
kompon seal radiator
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Hasil analisis terhadap Water Resistance pada
suhu 75 oC ± 1 oC dengan waktu reaksi selama
10 jam menunjukkan
persentase epoksida
yang terbentuk cenderung semakin besar. Hal
ini disebabkan semakin lama suhu reaksi maka
kesempatan molekul-molekul zat pereaksi
untuk saling bertumbukan membentuk
ikatan kompon seal radiator semakin luas.
Disamping itu ikatan rangkap yang terdapat
dalam minyak biji karet semakin banyak
mengalami oksidasi pembukaan ikatan
rangkap.
Seal radiator yang baik adalah seal radiator
yang tidak mengalami perubahan volume
jika dilakukan perendaman dalam air dan
jika digunakan sebagai penahan uap panas
pada tutup radiator. Hasil uji perubahan
volume dipasaran menggunakan pelunak
(minarex oil) lebih besar yaitu 1,94%, jika
dibandingkan dengan yang menggunakan
minyak biji karet epoksi yaitu pada
perlakuan
P2C1 volume bertambah dari
volume awal mengalami kenaikan sekitar
0,36%.

Perlakuan

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang didapat, maka dapat
ditarik kesimpulan yaitu : Perlakuan terbaik
didapat pada perlakuan P 2C1 (pelunak
minyak biji karet 9 phr dan carbon black 40
phr). Didapat hasil uji, kekerasan 70 Shore
A, modulus 90,31 kg/cm, ketahanan
terhadap air untuk volume 0,36% dan
ketahanan sobek 65 kg/cm.
Hasil penelitian ini telah memenuhi spesifikasi
pasar seal radiator ( kekerasan 65 shore A,
modulus 53 kg/cm2, ketahanan terhadap air
1,55% dan ketahanan sobek 55).
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SINTESIS NANO KRISTALIN KOMPOSIT ALUMINA-ZIRKONIA DENGAN
TEMPLATE PULP ORYZA SATIVA MELALUI METODE KALSINASI PREKURSOR
SYNTHESIS OF NANO- ALU MINA COMPOSITE CRYSTALLINE ZIRKONIA
ORYZA SATIVA PULP BY TEMPLATE METHOD PRECURSOR CALCINATION
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ABSTRAK
Nano kristalin komposit alumina-zirkonia disintesis melalui metode kalsinasi prekursor dengan pulp oryza sativa
sebagai template serta Al(NO3)3.9H2O dan ZrCl4 sebagai prekursor dengan komposisi molar 80:20. Pencampuran
prekursor, pelarut, dan pulp menggunakan ultra turrax T25 pada RPM 15000 selama 3 menit sebanyak 3 kali.
Kalsinasi yang ditujukan untuk memperbaiki morfologi dan pembentukan fasa dilakukan pada temperatur 900,
1000, 1100, 1200, dan 1250°C. Untuk mengetahui sifat-sifat dari material komposit yang terbentuk, dilakukan
karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Dari hasil XRD, dapat
diidentifikasi fasa dari komposit yang muncul, yaitu tetragonal-zirkonia, monoklinik-zirkonia, dan δ-alumina. Fasa
tunggal tetragonal-zirkonia muncul pada sampel yang dikalsinasi pada temperatur 900-1100°C, sementara
sampel yang dikalsinasi pada temperatur yang lebih tinggi menghasilkan fasa campuran antara tetragonalzirkonia dan monoklinik-zirkonia. Dari hasil SEM, terlihat bahwa morfologi partikel memiliki bentuk menyerupai
bentuk dari pulp, yang mana bentuk ini merupakan akibat dari pencampuran dengan kecepatan tinggi.
Kata kunci: Komposit, Alumina-Zirkonia, Tetragonal-Zirkonia, Monoklinik-Zirkonia, Pulp.

ABSTRACT
Nanocrystalline composite alumina-zirconia has been successfully synthesized by precursor calcining process
with oryza sativa pulp as template. The synthesis of alumina-zirconia composite was done using Al(NO3)3.9H2O
and ZrCl4 as precursors with molar ratio of 80:20. The mixing of precursors, solvent, and pulp was carried out by
means of ultra turrax T25 homogenizer at 15000 rpm for 3 times with each for 3 minutes. The calcination process
for the formation of the phase of alumina-zirconia composite was performed at 900, 1000, 1100, 1200, and
1250°C. To indentify the properties of alumina-zirconia composite, the X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning
Electron Microscope (SEM) need to be employed. Based on XRD analysis result, it can be seen that the phase of
alumina-zirconia composite are tetragonal-zirconia, monoclinic-zirconia, and δ-alumina. The single phase of
tetragonal-zirconia appears for samples annealed at 900-1100°C; while for sampels annealed at 1200°C and
1250°C, it appears to have multiphase of tetragonal-zirconia and monoclinic-zirconia. The transformation of
singlephase of tetragonal-zirconia to multiphase of tetragonal-zirconia and monoclinic-zirconia is believed to be
due to the increase of crystallite size as the calcination temperature increased, thus causes the subsequent
growth of the crystalls. According to SEM micrograph, it can be seen that the morphology of particles has a shape
resemble to the morphology of pulp, which is the effect of mixing at high RPM.
Keywords: Composite, Alumina-Zirconia, Tetragonal-Zirconia, Monoclinic-Zirconia, Pulp.

PENDAHULUAN
Alumina (Al2O3) merupakan salah satu material
oksida yang memiliki sifat serta karakteristik
mekanik dan stabilitas termal yang baik[1,2,3].
Sementara zirkonia (ZrO2) merupakan material
oksida yang penting dalam berbagai aplikasi,
seperti penggunaannya dalam keramik
refaktori dan material tahan abrasi. Selain itu,

zirconia yang memiliki luas area besar dapat
digunakan sebagai katalis[4], sensor gas[5] dan
solid oxide fuel cell[6]. Komposit alumina
zirkonia dengan alumina sebagai matrik sering
dikenal dengan istilah zirconia toughened
alumina (ZTA).
Penambahan zirkonia kedalam matrik alumina
sangat berperan dalam meningkatkan dan
memperbaiki
sifat
mekanik
alumina.
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Sementara gabungan dari kedua material
tersebut
memiliki
keuntungan
dalam
penggunaan alumina yang murah serta
zirconia yang memiliki kekuatan (strength)
yang tinggi. Seperti
telah diketahui,
peningkatan kekuatan dan ketangguhan
(thoughness) dari ZTA sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, diantaranya adalah ukuran
partikel, sifat dasar dari partikel ZrO2, dan
distribusinya didalam matriks, di mana dalam
hal ini sangat tergantung sekali kepada proses
sintesis komposit ZTA[3].
Kekuatan dan ketangguhan dari alumina dapat
diperbaiki dan ditingkatkan dengan menambahkan sebanyak 10-20 vol% fasa
metastabil tetragonal (t) zirkonia, dimana fasa
tersebut dapat dengan mudah bertransformasi
ke dalam fasa yang lebih stabil, yaitu
monoklinik (m) zirkonia[7]. Biasanya hal itu
terjadi apabila terdapat suatu patahan (crack)
dalam struktur matriks alumina, dan zirkonia
yang berada pada daerah patahan tersebut
akan bertransformasi dari fasa tetragonal ke
fasa monoklinik yang mengakibatkan ekspansi
volume sebesar 3%[7]. Penambahan volume
tersebut akan mengakibatkan tegangan tekan
(compressive stresses) di dalam struktur
matriks alumina yang dapat mendorong
timbulnya patahan yang lebih besar yang pada
akhirnya akan mempengaruhi ketangguhan
dari material[7]. Oleh karena itu mempertahankan fasa dari tetragonal zirkonia di
dalam matriks alumina sangat penting untuk
menjaga
kekerasan
dan
ketangguhan
komposit ZTA.
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Berbagai metode sintesis seperti conventional
dry/wet milling dari campuran zirkonia dan
alumina[8,9], liquid precursor method[10], dan solgel[11] telah banyak dilakukan. Hal yang penting
untuk diketahui adalah sintesis komposit
alumina-zirkonia
dengan
menggunakan
metode conventional dry (solid state solution)/
wet milling, memiliki beberapa kekurangan
dalam hal homogenitas campuran dalam skala
atomik,
sinterabilitas,
dan
besarnya
kemungkinan tercampur oleh pengotor.
Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi
apabila proses sintesis yang digunakan adalah
proses sintesis dengan larutan kimia, seperti
sol-gel.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat
komposit alumina-zirconia dengan ukuran
partikel berskala nano meter yang disintesis
melalui larutan kimia dengan menambahkan
suatu aditif
yang berfungsi
sebagai
template, dalam
hal ini berfungsi untuk
menjaga kerapatan dari molekul-molekul
garam prekursor untuk tidak saling beraglomerasi. Template yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pulp oryza sativa (limbah
merang padi) yang mudah diperoleh, dan
harganyapun sangat murah.
METODOLOGI PENELITIAN
Alur penelitian “Sintesis dan Karakterisasi
Komposit Alumina-Zirkonia dengan Pulp
Oryza Sativa Sebagai Template Melalui
Metode Precursor Calcining Process” dapat
dilihat dalam Gambar 1.

Jurnal Riset Industri Vol. V, No. 1, 2011, Hal. 79-86

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Sintesis Dan Karakterisasi Komposit Alumina-Zirkonia
Dengan Pulp Oryza Sativa Sebagai Template Melalui Metode Precursor Calcining Process
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan bahan-bahan yang memiliki
kualitas analytical grade dan digunakan tanpa
pemurnian lebih lanjut. Sementara, peralatan
dan instrumentasi yang dipergunakan adalah
ultra turrax T25, tungku listrik Nabertherm,
XRD, Philips Analytical X-Ray dan SEM, JEOL
JSM-35C
.
Prosedur Penelitian
Sejumlah Al(NO3)3.9H2O dan ZrCl4 dengan
komposisi molar 80:20, masing masing
dilarutkan dalam ethanol dan isopropanol
dan diaduk dengan magnetic stirrer selama
15 menit sehingga diperoleh larutan
Al(NO3)3 dan Zr(i-Pr)4. Konsentrasi total
larutan diatur pada nilai 0,1M. Kedua larutan
tersebut dicampur dan diaduk selama 30
menit sambil dimasukkan pulp merang
dengan perbadingan berat prekursor dan
pulp adalah 1:4. Selanjutnya, campuran
larutan di atas diaduk pada kecepatan tinggi
dengan menggunakan alat ultra turrax T25
pada RPM 15.000 selama 3 menit sebanyak

3 kali. Agar terjadi hidrolisis, larutan
amoniak 25% ditambahkan sedikit demi
sedikit sambil diaduk hingga didapatkan pH
sama dengan 6 lalu di aduk selama 60
menit dan di-aging selama 24 jam.
Selanjutnya dilakukan penyaringan hingga
diperoleh gel bersama-sama dengan pulp
dan dicuci dengan menggunakan aqua dm
sebanyak tiga kali. Gel yang telah dicuci
dilakukan perlakuan panas pada temperatur
550˚C selama 3 jam yang bertujuan untuk
menghilangkan karbon dari pulp (decarbonize)
dan dilanjutkan dengan kalsinasi pada
temperatur 900 °C, 1000 °C, 1100 °C selama
60 menit, dan 1200°C dan 1250°C selama 60
menit untuk sampel yang sebelumnya telah
dikalsinasi pada 900°C. Sampel-sampel yang
terbentuk diberi nama: AZ900°C, AZ1000°C,
AZ1100°C, AZ1200°C dan AZ1250°C.
Karakterisasi pada kelima sampel tersebut
dilakukan dengan meng-gunakan X-Ray
Diffraction (XRD, Philips Analytical X-Ray, Cu
Kα, λ=1,54Å) untuk mengetahui fasa-fasa yang
terbentuk dan menghitung ukuran kristal yang
terbentuk, serta Scanning Electron Microscope
(SEM, JEOL JSM-35C) untuk mengetahui
morfologi partikelnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada gambar 2 terlihat pola XRD dari
komposit alumina-zirkonia yang dikalsinasi
pada temperatur 900°C, 1000°C, 1100°C,
1200°C dan 1250°C. Berdasarkan kelima
pola XRD tersebut, dapat diketahui bahwa
terdeteksi tiga fasa yang terbentuk, yaitu
fasa tetragonal-zirkonia, monoklinik-zirkonia,
dan δ-alumina.

Pada temperatur kalsinasi 900°C, 1000°C
dan 1100°C fasa yang muncul adalah fasa
tunggal dari tetragonal-zirkonia sementara
pada temperatur kalsinasi 1200°C dan
1250°C fasa yang muncul adalah fasa dari
tetragonal-zirkonia, monoklinik-zirkonia, dan
δ-alumina, yang mana pada temperatur ini
sampel yang di kalsinasi pada dua
temperatur tersebut adalah sampel yang
sebelumnya
telah
dikalsinasi
pada
temperatur 900°C.

Gambar 2. Pola XRD komposit Alumina-Zirconia, m=monoklinik, t=tetragonal,
δ=δ-alumina
Fasa α-alumina merupakan fasa stabil secara
termodinamik dari alumina, bilamana dalam
sintesis terutama dalam kalsinasi, α-alumina
diperoleh melalui tranformasi yang diawali dari
boehmite, yaitu: boehmite → γ → δ → θ → α[7].
Transformasi fasa ini disebabkan oleh nukleasi
dan mekanisme pertumbuhan kristal[7,12]. Fasa
dari α-alumina merupakan fasa yang paling
stabil dikarenakan energi bebas dari α-alumina
lebih kecil dari pada transisi fasa-fasa
sebelumnya[7]. Berdasarkan hasil XRD pada
gambar 2, dapat dilihat bahwa fasa yang
terbentuk saat kalsinasi pada 1200°C dan
1250°C hanya sampai pada δ-alumina, dan
belum dapat dicapai fasa dari α-alumina. Hal ini
kemungkinan
disebabkan
oleh
belum
cukupnya energi saat kalsinasi pada
temperatur tersebut untuk terjadinya proses
transformasi alumina ke fasa yang paling stabil
(α-alumina). Selain itu ukuran partikel juga
memiliki peranan dalam transformasi fasa ini, di
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mana ukuran partikel yang lebih kecil akan
membutuhkan energi yang lebih kecil dalam
transformasi fasanya.
Selain itu pada hasil XRD pada Gambar 2,
terlihat bahwa pada temperatur kalsinasi
900°C, 1000°C, dan 1100°C zirkonia yang
terbentuk memiliki fasa tunggal, yaitu
tetragonal-zirkonia, namun pada temperatur
kalsinasi yang lebih tinggi, yaitu 1200°C dan
1250°C, zirkonia yang terbentuk memiliki fasa
monoklinik dan tetragonal.Pada keadaan
temperatur ruang, zirkonia umumnya berfasa
stabil monoklinik, walaupun sebelumnya telah
dilakukan perlakuan panas pada temperatur
yang tinggi[7,13].
Transformasi fasa dari bulk zirkonia dimulai
dari: monoklinik-zirkonia → tetragonal-zirkonia
pada temperatur 1170°C → kubik-zirkonia
pada temperatur 2370°C[14-17]. Berdasarkan
grafik XRD tersebut, pada temperatur kalsinasi
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1200°C dan 1250°C terlihat bahwa zirkonia
yang terbentuk memiliki dua fasa, yaitu
monoklinik dan tetragonal sementara pada
temperatur kalsinasi yang lebih rendah zirkonia
membentuk fasa tetragonal.
Stabilitas fasa tetragonal dari zirkonia
ditengarai dipengaruhi oleh ukuran kristal
zirkonia yang kecil di dalam matriks Al2O3, di
mana ukuran kristal yang kecil mengurangi
energi bebas dari pembentukan tetragonal
zirkonia
jika
dibandingkan
dengan
pembentukan monoklinik zirkonia[3]. Sehingga
di sini, dengan mening-katnya temperatur
kalsinasi yang diikuti oleh pertumbuhan kristal
akan menyebabkan transformasi dari fasa
tetragonal zirkonia ke monoklinik zirkonia saat
perlakuan panas telah selesai dan temperatur
turun ke temperatur ruang[3].
Berdasarkan Gambar 1 pula, dapat dilihat
bahwa semakin tinggi temperatur kalsinasi
semakin tajam puncak yang terbentuk. Hal
ini menandakan bahwa kristalinitas yang
terbentuk semakin baik seiring dengan
meningkatnya temperatur kalsinasi. Merujuk
puncak-puncak utama pola XRD pada
Gambar 1, dapat dicari ukuran suatu Kristal
dengan fasa tertentu melalui pendekatan
persamaan Scherrer.

Width at Half Maxima (FWHM). Berdasarkan
persamaan tersebut, ukuran kristal dari fasa
tetragonal zirkonia ditunjukkan oleh grafik pada
Gambar 2. Ukuran kristal terendah adalah 5,9
nm untuk sampel yang dikalsinasi pada 900°C
sedangkan ukuran kristal terbesar adalah 25,7
nm untuk sampel yang dikalsinasi pada
1250°C. Sehingga disini terlihat adanya profil
dari kenaikan ukuran kristal seiring dengan
naiknya temperatur kalsinasi, yang mana
kalsinasi pada temperatur 1200°C dan 1250°C
yang memiliki ukuran kristal masing-masing
20,7 dan 25,7 nm memperlihatkan munculnya
dua fasa, yaitu monoklinik-zirkonia dan
tetragonal-zirkonia.

(1)
D adalah ukuran dari kristal, K adalah faktor
bentuk dari kristal dengan nilai sama dengan
0,9-1, λ adalah panjang gelombang dari sinarX, yaitu 1,54056 Å, dan β adalah nilai dari Full

Gambar 3. Ukuran kristal untuk fasa tetragonal
zirkoni
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Gambar 4. SEM komposit alumina-zirkonia dengan perbedaan temperatur kalsinasi
(a) ZA900°C dan (b) ZA1000°C

Gambar 5. SEM komposit alumina-zirkonia dengan perbedaan
temperatur kalsinasi (a) ZA1100°C, (b) ZA1200°C, dan (c) ZA125
Perlakuan panas pada temperatur yang
lebih tinggi malah menyebabkan fasa dari
tetragonal zirkonia tidak stabil sehingga
muncul fasa monokliniknya. Hal ini
ditengarai akibat dari semakin besarnya
ukuran kristal karena adanya mekanisme
pertumbuhan kristal ketika temperatur saat
perlakuan panas lebih tinggi, sehingga
mengakibatkan meningkatnya energi bebas
untuk pembentukan tetragonal zirkonia
daripada monoklinik zirkonia.
Gambar 5 memperlihatkan hasil karakterisasi
SEM dari sampel komposit alumina-zirkonia
dengan perbedaan temperatur kalsinasi.
Berdasarkan mikrograf SEM yang dihasilkan,
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dapat diketahui bahwa mikrostruktur yang
terbentuk memperlihatkan suatu struktur
bongkahan yang memanjang terdiri atas
kumpulan-kumpulan partikel nano komposit
alumina-zirkonia, yang mana pola memanjang
ini mengikuti pola dari pulp. Bentuk
mikrostruktur
yang
memanjang
ini
kemungkinan
diakibatkan
oleh
proses
penghalusan pulp dengan menggunakan ultra
turrax pada kecepatan 15000 rpm di dalam
larutan prekursor. Dengan tingginya kecepatan
dari ultra turrax memungkinkan untuk prekursor
merembes dan menyelimuti permukaan pulp
dengan lebih baik, sehingga pada saat
dilakukan hidrolisis, koloid yang yang terbentuk
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akan langsung menempel pada pulp. Oleh
karena itu, pada perbesaran yang lebih tinggi
dapat dilihat bahwa adanya butiran-butiran
yang kecil yang menyelimuti suatu bongkahan.
Partikel-partikel kecil tersebut diperkirakan
adalah partikel dari zirkonia yang tergabung
dalam matriks partikel alumina.
Prospek Ekonomis
Pulp oryza sativa dari limbah merang padi
sebagai template dalam pembuatan nano
komposit alumina-zirconia, sangat mudah
diperoleh di Indonesia dan harganya jauh
lebih murah dibanding template sintetis
seperti polivinil alkohol (PVA) atau etilen
glikol, yang harganya cukup mahal sehingga
prospek nilai ekonomi pembuatan nano
komposit alumina-zirconia dengan template
Pulp oryza sativa dari limbah merang padi
sebagai bahan alternatif, sangat baik.
KESIMPULAN
Sintesis komposit alumina-zirconia telah
berhasil diteliti dengan menggunakan metode
precursor calcining process dengan pulp oryza
sativa sebagai template dengan perlakuan
panas pada temperatur 900°C hingga 1250°C.
Melalui metode ini, dapat disimpulkan:
1. Mineral yang dihasilkan dalam komposit
alumina-zirkonia
adalah
monoklinikzirconia,tetragonal-zirkonia
dan
δalumina.
2. Pada temperatur kalsinasi 900-1100°C,
fasa zirkonia yang terbentuk adalah fasa
tetragonal dengan ukuran kristal berkisar
antara 5,9-18,2 nm, sedangkan pada
1200°C dan 1250°C didapatkan fasa
monoklinik dan tetragonal dengan ukuran
kristal pada fasa tetragonal adalah 20,7
dan 25,7 nm.
3. Fasa alumina yang terbentuk adalah δalumina pada temperatur 1200°C dan
1250°C.
4. Sintesis komposit alumina dan zirkonia
melalui metode precursor calcining
process dengan pengadukan pada
kecepatan tinggi, yaitu 15000 rpm,

mengkibatkan
morfologi
partikel
mengikuti alur dari pulp, yaitu seperti
bongkahan memanjang dengan ukuran
pada skala mikrometer.
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PRODUKSI XILANASE DARI TONGKOL JAGUNG DENGAN SISTEM BIOPROSES
MENGGUNAKAN BACILLUS CIRCULANS UNTUK PRA-PEMUTIHAN PULP
PRODUCTION OF XYLANASE FROM CORN COB BY BIOPROCESS SYSTEM
USING BACILLUS CIRCULANS FOR PRE-BLEACHING PULP
Krisna Septiningrum, Chandra Apriana P
Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Perindustrian Indonesia
krisnabio@yahoo.co.id

ABSTRAK
Proses pemutihan pulp dengan menggunakan bahan kimia klorin menghasilkan bahan buangan yang
mengandung senyawa klor organik yang bersifat toksik sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang serius.
Penggunaan xilanase pada proses pra-pemutihan pulp dapat menurunkan jumlah senyawa klorin yang
digunakan. Namun xilanase komersial dengan harga yang murah yang sesuai dengan kondisi pra-pemutihan
pulp, yaitu tahan suhu tinggi dan pH alkali, belum tersedia.
Penelitian mengenai biokonversi serbuk tongkol jagung menggunakan Bacillus circulans dengan proses
fermentasi fase padat untuk produksi xilanase telah berhasil dilakukan. Bakteri hasil aktivasi dengan medium
xilan sejumlah 2,58 x 107 CFU/mL digunakan sebagai inokulum untuk produksi xilanase. Fermentasi dilakukan
pada suhu 37 ± 1°C. Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari pengaruh penambahan moistening solutions’
(MS), rasio substrat-MS, jumlah inokulum dan waktu produksi terhadap produksi xilanase. Ekstrak kasar yang
diperoleh dari kondisi optimum kemudian dikarakterisasi pH dan suhu optimum, aktivitas selulase dan berat
molekulnya.
Aktivitas xilanase tertinggi yaitu sebesar 11,006 U/mL dicapai pada penambahan MS 7 dengan komposisi
K2HPO4 1 mg, MgSO4. 7H2O 0,2 mg dan CaCl2. 2 H2O 0,1 mg (mg/g substrat); rasio substrat-MS = 1:2,5 (w/v);
penambahan inokulum 10% (v/w) dengan waktu produksi 96 jam. Xilanase yang diperoleh memiliki aktivitas
optimum pada pH 8,5 dengan suhu optimum 50oC dengan aktivitas selulase 0,07 U/mL. Ekstrak kasar
mengandung satu jenis xilanase dengan berat molekul 60,42 kDa. Karakteristik xilanase yang dihasilkan tersebut
telah sesuai dengan proses pra-pemutihan di industri pulp dan kertas.
Kata kunci: Xilanase, Bacillus circulans, fermentasi fase padat (SSF), tongkol jagung, pra-pemutihan

ABSTRACT
The chemical bleaching process uses considerable amount of chlorine and chlorine-based chemicals that forms
toxic byproducts causing serious pollution problems. The use of xylanases in pre-bleaching stage can reduce the
amount of chlorine needed for kraft pulp bleaching. Nowadays, commercial low price xylanase that is suitable for
pre-bleaching pulp condition, i.e. alkalistable and thermostable, is not available yet.
A bioprocess research on corn cob powder bioconversion using Bacillus circulans for xylanase production under
solid state fermentation has been successfully carried out. Activation process using xylan medium produced
bacterial cell (2.58 x 107 CFU/mL) was used as inoculums in fermentation process at 37 ± 1°C. The influence of
various parameters such as moistening solutions (MS), substrate-MS ratio (moisture level), size of inoculums and
incubation periods to xylanase yield were evaluated. Optimum pH, temperature, cellulase activity and molecular
mass of crude enzymes from optimum condition were determined.
The highest xylanase activity (11.006 U/mL) was obtained when MS 7 (K2HPO4 1 mg, MgSO4. 7H2O 0,2 mg and
CaCl2. 2 H2O 0,1 mg (mg/g substrate)) was added in substrate-MS with ratio 1: 2.5 (w/v); 10% (v/w) inoculum
size and 96 hours production time. Cellulase activity was 0.07 U/mL meanwhile xylanase activity was obtained at
optimum pH and temperature 8.5 and 50°C respectively. Crude enzymes contained one type of enzyme with
molecular mass 60.42 kDa. Crude enzymes of xylanase from B. circulans exhibited favorable for pre-bleaching
stage in pulp and paper industry because of its optimum activity in alkaline pH and high temperature.
Keywords: xylanase, Bacillus circulans, solid state fermentation (SSF), corn cob, pre-bleaching

PENDAHULUAN
Beberapa industri pulp di Indonesia masih
menggunakan bahan kimia berbahan dasar
klorin dalam proses pemutihan pulp, karena
sifatnya
yang
reaktif,
efektif
dan

menghasilkan pulp dengan sifat fisik dan
derajat putih tinggi, dengan harga yang
relatif murah. Tujuan utama dari proses
pemutihan adalah untuk meningkatkan
derajat putih pulp. Proses pemutihan pulp
tidak hanya membuat pulp menjadi lebih
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putih atau cerah, tetapi juga membuatnya
stabil sehingga tidak menguning atau
kehilangan kekuatan selama penyimpanan
(Dence
dan
Reeve
(ed.),
1996).
Penggunaan klor sebagai bahan pemutih
pulp mulai banyak ditinggalkan karena
buangannya mengandung senyawa klor
organik (dioksin dan furan) yang bersifat
toksik, mutagenik, persisten, bioakumulatif
sehingga
menimbulkan
persoalan
lingkungan yang sangat serius (Dence dan
Reeve (ed.), 1996). Salah satu metode
alternatif
untuk
mengurangi
dampak
lingkungan
yang
ditimbulkan
oleh
penggunaan klor adalah penggunaan
xilanase.
Xilanase (1,4-β-D-xilan xilanohidrolase, E.C
3.2.1.8) merupakan kelompok enzim yang
memiliki kemampuan untuk menghidrolisis
xilan. Enzim ini digunakan dalam proses pra
pemutihan (pre-bleaching) pulp kimia (Kirk
dan Jeffries, 1996). Dalam proses
pemutihan pulp, xilanase berfungsi sebagai
fasilitator untuk mempermudah proses
penghilangan kompleks lignin-karbohidrat
(LCC) yang terbentuk saat proses pulping
sehingga mudah bereaksi dengan bahan
kimia pemutih dan meningkatkan ekstraksi
lignin (Beg et al., 2001). Penggunaan
xilanase dapat menurunkan konsumsi
senyawa klorin sampai dengan 20 - 40%
dan dapat meningkatkan kualitas kertas
yang dihasilkan (Dhillon et al., 2000b; Beg et
al., 2001). Selain itu, penggunaan enzim
dalam proses pemutihan pulp biayanya lebih
rendah jika dibandingkan dengan proses
delignifikasi oksigen, extended cooking, dan
substitusi ozon, klorin dan hidrogen
peroksida yang membutuhkan biaya tinggi.
Karakteristik xilanase yang dapat digunakan
dalam proses pemutihan ini diharapkan
tahan suhu tinggi (60-70oC), tahan pH alkali
(Nakamura
et
al.,
1993),
berupa
endoxilanase (Viikari et al., 1994) dan bebas
dari aktivitas selulase.
Hingga saat ini, aplikasi penggunaan
xilanase pada industri pulp dan kertas
sangat jarang karena adanya beberapa
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:
belum tersedianya xilanase komersial yang
sesuai dengan dengan kondisi proses pra88

pemutihan pulp (tahan suhu tinggi dan pH
alkali); proses produksi xilanase saat ini
menggunakan xilan murni sebagai induser
sehingga biaya produksi mahal; enzim
bersifat
eksotik
(bukan
anorganik),
penyimpanan enzim yang terlalu lama tanpa
menggunakan metode penyimpanan yang
baik dapat menurunkan aktivitas enzim
sehingga dosis pemakaian terus meningkat,
dan kurangnya transfer teknologi mengenai
penggunaan enzim di industri. Karakteristik
xilanase komersial yang ada saat ini
memiliki suhu optimum kurang dari 50 °C
dengan pH asam atau netral (Dhillon et al.,
2000a) sehingga kurang sesuai dengan
kondisi
proses
pra-pemutihan
pulp.
Beberapa contoh xilanase komersial yang
ada saat ini adalah Irgazyme (pH 5 - 7, 55
o
C), Cartazyme HS-10 (pH 3 - 5, 30 °C – 50
°C), Pulpzyme HB (pH 6 - 8, 50 °C - 55 °C)
dan Novozyme (pH 8, 40 °C) (Dhillon et al.,
2000a).
Salah
satu
persyaratan
utama
menggunakan susbtrat padat untuk produksi
xilanase adalah kandungan xilan yang
tinggi, yang biasanya ditunjukkan oleh
kandungan
hemiselulosanya.
Tongkol
jagung diketahui mengandung xilan yang
lebih tinggi dibandingkan bagas tebu, oat
hulls, sekam, kulit kacang dan kulit biji
kapas (Tabel 1). Kandungan xilan atau
pentosan pada tongkol jagung berkisar
antara 12,4-12,9% (Richana et al., 1994).
Sumber lain menyatakan dari seluruh limbah
pertanian yang ada, kandungan xilan dalam
tongkol jagung menunjukkan jumlah tertinggi
yaitu dapat mencapai 40g/100g. Hal ini
mengindikasikan tongkol jagung mempunyai
prospek sebagai bahan baku industri
maupun pengolahan berbasis xilan, seperti
produksi xilanase, furfural dan xilitol.
Penggunaan tongkol jagung sebagai
enhancer untuk produksi xilanase dari
Streptomyces
cyaneus
SN32
telah
dilakukan oleh Ninawe dan Kuhad (2005,
dalam Gupta dan Kar, 2008). Selain itu,
Shah
dan
Madamwar
(2005)
juga
menggunakan
tongkol
jagung
untuk
memproduksi xilanase dari Aspergilus
foetidus MTCC 4898. Hasil penelitian dari
keduanya menunjukkan tongkol jagung
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merupakan substrat padat terbaik untuk
produksi xilanase jika dibandingkan dengan
kulit gandum, bagas, jerami padi, sekam
dan jerami gandum.
Tabel 1. Kandungan xilan dari beberapa
limbah pertanian
Bahan
Bagas tebu
Oat hulls
Tongkol jagung
Sekam
Kulit kacang
Kulit biji kapas
Sumber: Richana et al., 1994

Xilan (%)
9,6
12,3
12,9
6,3
6,3
10,2

Indonesia merupakan salah satu negara
yang berpotensi besar dalam penyediaan
bahan baku yang berasal dari limbah
pertanian. Produksi jagung nasional pada
tahun 2009 adalah ±17,59 juta ton per tahun
dengan
luas
panen
507.333
Ha
(www.setneg.go.id). Produk samping yang
dihasilkan dari usaha tani jagung yaitu
jerami jagung (daun, batang) dan tongkol
jagung. Jerami jagung semakin populer
untuk makanan ternak, sedangkan untuk
tongkol belum ada pemanfaatan yang
bernilai ekonomi. Rohaeni et al. (2005)
menyatakan potensi limbah berupa jerami
jagung adalah sebesar 12,19 ton/ha dalam
bentuk segar sedang tongkolnya 1 ton/ha.
Limbah lignoselulosa yang berlimpah dan
belum termanfaatkan dapat dikonversi
menjadi produk akhir yang lebih bernilai
secara ekonomi dengan menggunakan
fermentasi fase padat (Prabhakar et al.,
2005).
Saat ini produksi enzim banyak dilakukan
dengan menggunakan metode fermentasi
fasa padat atau solid state fermentation
(SSF).
Prinsip
dasar
SSF
adalah
pertumbuhan mikroba pada substrat padat
basah dengan kadar air rendah atau berada
di dalam pori tanpa adanya pergerakan air
(Archana
dan
Satyanarayana,
1997;
Prabhakar et al., 2005) namun substrat
harus memiliki kadar air yang cukup untuk
mendukung pertumbuhan dan metabolisme
mikroba (Singhania et al., 2009). Proses
produksi dengan SSF memiliki beberapa
keuntungan jika dibandingkan dengan
metode
lain
seperti
sub
merged

fermentation. Keuntungan dari sisi ekonomi
diantaranya adalah medium fermentasi yang
lebih murah, peralatan dan pengaturan
operasi sederhana diperoleh jumlah produk
yang lebih tinggi, kebutuhan energi yang
rendah, proses scaling up yang lebih
mudah, stabilitas produk yang lebih tinggi
dan pengendalian kontaminasi lebih mudah
karena rendahnya kadar air saat fermentasi
berlangsung (Prabhakar et al., 2005;
Singhania et al., 2009).
Salah satu faktor utama keberhasilan proses
SSF adalah pemilihan substrat padat.
Substrat padat tersebut digunakan sebagai
tempat hidup dan sumber nutrisi mikroba
untuk melakukan aktivitas hidupnya (Shah
dan Madamwar, 2005). Oleh karena itu
substrat padat sebaiknya mengandung
makronutrisi (karbon, nitrogen), mikronutrisi
dan elemen-elemen lainnya yang dapat
mendukung aktivitas mikroba.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
xilanase hasil pemurnian parsial dari
Bacillus circulans aktif pada suhu 50 – 80°C,
pH 8,5 – 10, dan memiliki aktivitas selulase
yang rendah (Septiningrum dan Moeis,
2009). Karakteristik xilanase yang dihasilkan
tersebut telah sesuai dengan proses prapemutihan di industri pulp dan kertas.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
memproduksi
xilanase
menggunakan
serbuk tongkol jagung dari Bacillus circulans
dengan proses SSF. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat mengatasi kendalakendala dalam ketersediaan enzim yang
spesifik untuk pra-pemutihan pulp dengan
harga yang murah.
BAHAN DAN METODA
Bahan dan Alat
Jenis mikroba yang digunakan untuk
penelitian ini adalah Bacillus circulans yang
diperoleh dari Sekolah Ilmu dan Teknologi
Hayati, ITB. Medium yang digunakan untuk
penelitian terdiri dari tiga medium. Medium
pertama adalah nutrient agar (NA) untuk
menyimpan bakteri koleksi. Medium kedua
yaitu Nutrient Broth (NB) yang digunakan
sebagai medium aktivasi bakteri untuk
89
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produksi enzim. Medium ketiga adalah
medium xilan yang digunakan untuk aktivasi
berikutnya. Medium xilan terdiri dari pepton
0,5%, ekstrak ragi 0,5%, K2HPO4 0,1%, Mg
SO4.7H2O 0,02%, xilan birch wood 0,5%
(Sigma Chemical), pH medium diatur 10,5
dengan Na2CO3 1% (Nakamura et al., 1993
dengan modifikasi).
Substrat padat yang digunakan untuk
produksi enzim adalah tongkol jagung yang
sudah dijadikan serbuk dengan ukuran 2040 mesh. Moistening solutions (MS) yang
digunakan ada tiga jenis yaitu MS1, MS7
dan MS 8. MS adalah larutan garam yang
terdiri dari MgSO4. 7H2O, K2HPO4, dan
CaCl2. 2H2O. Adapun komposisi larutan
garam tersebut adalah MS I (MgSO4. 7H2O
0,2 g/L; K2HPO4 0,4 g/L), MS 7 (mg/g
substrat) terdiri dari K2HPO4 1 mg, MgSO4.
7H2O 0,2 mg dan CaCl2. 2 H2O 0,1 mg,
sedangkan komposisi MS 8 (mg/g substrat)
adalah K2HPO4 10 mg, MgSO4. 7H2O 2 mg,
dan CaCl2. 2 H2O 1mg. Bahan-bahan lain
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
pereaksi untuk uji aktivitas xilanase dan
pereaksi untuk karakterisasi xilanase.
Peralatan utama yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peralatan gelas, laminar
air
flow,
rotary
shaker,
inkubator,
refrigerated centrifuge, sentrifuse klinis,
pengaduk
magnetik,
vortex
mixer,
spektrofotometer UV-vis, dan waterbath.
Prosedur Kerja
1. Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut: penyiapan substrat padat,
penyiapan inokulum mikroba, dan perlakuan
pembuatan enzim. Alur penelitian dapat
dilihat pada Gambar 1. Ekstrak kasar enzim
yang diperoleh kemudian ditentukan pH dan
suhu optimum, aktivitas selulase dan berat
molekulnya.
2. Pengujian produk enzim
Uji aktivitas ekstrak kasar xilanase dan
pengukuran gula pereduksi dilakukan
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dengan menggunakan metode Nakamura et
al. (1993, dengan Modifikasi) dan metode
Walker dan Harmon (1996). Ekstrak kasar
enzim diencerkan sejumlah 2,5-100x dalam
buffer Tris-Glisin 100 mM pH 8,5. Larutan
xilan birch wood (Sigma Chemical) 3%
digunakan sebagai substrat untuk uji
aktivitas. Satu unit (U) aktivitas xilanase
didefinisikan sebagai jumlah enzim yang
dapat menghasilkan 1 µmol gula pereduksi
(xilosa) per menit pada kondisi percobaan
(buffer Glisin-NaOH 100 mM pH 8,5, suhu
50oC).
Aktivitas xilanase diuji dengan mengukur
jumlah gula pereduksi dari xilan dengan
menggunakan metode Ferisianida Alkali.
Campuran enzim ditambahkan Kalium
ferrisianida (K3Fe(CN)6) 10,6 mM sejumlah
600 µL, kemudian dididihkan selama
sepuluh
menit.
Campuran
tersebut
didinginkan lalu ditambahkan akuades
sejumlah 4 mL dan diukur absorbansinya
pada panjang gelombang 420 nm.
Konsentrasi standar xilosa yang digunakan
adalah 0-80 mg/100mL.
Karakterisasi produk enzim
Penentuan pH optimum dilakukan dengan
menguji aktivitas xilanase pada rentang pH
8–10,5 dengan interval 0,5. Untuk
penentuan pH optimum digunakan tiga jenis
buffer yaitu buffer Tris-Cl untuk pH 8, buffer
Glisin-NaOH untuk pH 8,5-10 dan buffer
NaHCO3-Na2CO3
untuk
pH
10,5.
Penyesuaian pH enzim dilakukan dengan
cara mengencerkan enzim 10-100x pada
berbagai pH sehingga konsentrasi akhir
buffer pada reaksi 100 mM. Penentuan suhu
optimum dilakukan dengan menguji aktivitas
xilanase pada rentang suhu 30-70oC dengan
rentang 10oC pada pH optimum. Uji aktivitas
selulase (Metode Wang et al)*), keragaman
dan berat molekul xilanase dalam ekstrak
kasar (Metode Elektroforesis Sodium
Dodecyl Sulphate – Poly Acrylamide Gel
Electrophoresis (SDS-PAGE)) dilakukan di
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi (BPPT). Metode ini yang biasa
digunakan
di
BPPT,
penulis
tidak
mengetahui sumber pustakanya
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Gambar 1. Alur penelitian pembuatan xilanase
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi dan Karakterisasi Tongkol Jagung
Karakteristik tongkol jagung yang digunakan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
1 kg tongkol jagung (kering) dapat diperoleh
66% serbuk tongkol jagung, 33% produk
halus dan 1% debu terbang, artinya dari 1
ton tongkol jagung dapat diperoleh 660 kg
serbuk tongkol jagung.
Tabel 2. Hasil Analisis Kimia Tongkol
Jagung
Komponen Kimia

Kandungan (%)

Hemiselulosa (pentosan)
α-selulosa
Lignin
Total Karbon
Total Nitrogen
Kadar air

30,91
26,81
15,52
39,80
2,12
8,38

Hasil karakterisasi menunjukkan tongkol
jagung memiliki kandungan hemiselulosa
yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk
produksi xilanase. Xilan dari tongkol jagung
akan berperan sebagai induser untuk

produksi enzim dengan harapan produksi
xilanase akan meningkat. Selain itu, tongkol
jagung mengandung karbon cukup tinggi
karena mengandung selulosa, hemiselulosa
dan lignin, disamping itu mengandung pula
nitrogen sehingga kebutuhan nitrogen untuk
aktivitas
mikroba
dapat
terpenuhi.
Keberadaan nitrogen penting karena dapat
mempengaruhi pola fermentasi yang terjadi
dalam proses SSF.
Pengaruh penambahan Moistening
Solutions (MS)
Larutan garam mineral penting untuk
produksi enzim karena beberapa enzim
seperti xilanase, selulase dan proteinase
sangat
sensitif
terhadap
komposisi
moistening solutions yang digunakan (Shah
dan Madamwar, 2005). Larutan garam yang
mengandung campuran mineral esensial
seperti Mg, K, dan P perlu ditambahkan
dengan konsentrasi tertentu kedalam
medium
fermentasi
karena
adanya
penambahan satu atau beberapa kombinasi
konsentrasi larutan mineral berpengaruh
terhadap proses fermentasi dan produk
metabolit yang dihasilkan oleh mikroba.
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Moistening solutions berbeda seperti larutan
Na2CO3 dan larutan Na2CO3 dengan garam
mineral MS 1, MS7 dan MS 8*) digunakan
untuk produksi enzim menggunakan proses
SSF (Gambar 2). Komposisi ini dipilih
karena xilanase dapat dihasilkan dalam
konsentrasi cukup tinggi oleh mikroba jika
kandungan fosfat dalam medium tinggi
(Shindhu et al., 2006). Selain itu karena
komposisi bahan kimia yang digunakan
sederhana, mudah diperoleh dan murah dari
sisi ekonomi sehingga biaya produksi
xilanase rendah. Substrat padat yang
digunakan ditambahkan moistening agents
dengan garam mineral sehingga diperoleh
kandungan air ± 60% dengan pH awal ±10.
Pengaturan
pH
dilakukan
dengan
menggunakan larutan Na2CO3 sebagai
pelarut moistening solutions. Hasil penelitian
menunjukkan MS 7 diketahui sebagai
mosturizing solutions yang terbaik untuk
produksi xilanase (0,124 U/mL) jika
dibandingkan dengan larutan Na 2CO3, dan
larutan Na2CO3 dengan MS 1 dan MS 8.
Larutan Na2CO3 yang ditambahkan mineral
MS7 ini selanjutnya digunakan untuk
produksi xilanase.

Gambar 2. Pengaruh penambahan
moistening solutions terhadap produksi
xilanase
Ekstrak kasar diproduksi pada serbuk
tongkol jagung pH 10; suhu 37 oC; selama 72
jam. Kondisi uji aktivitas: buffer Glisin-NaOH
100 mM pH 8,5 pada suhu 50 oC
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Pengaruh
rasio
substrat
padat:
moistening solutions (moisture content)
Kadar air (moisture content) merupakan
faktor terpenting penentu keberhasilan
proses SSF (Shah dan Madamwar, 2005).
Kadar air dalam proses SSF diperoleh
dengan cara membasahi substrat padat
dengan moistening solutions dengan rasio
tertentu. Kadar air ini berpengaruh terhadap
sifat fisik substrat padat yang digunakan
sebagai medium fermentasi yang pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan mikroba dan biosintesis
produk. Jika kadar air proses SSF terlalu
tinggi, porositas substrat akan menurun
akibatnya ukuran partikel dan tekstur
substrat berubah, dan transfer oksigen
menjadi rendah. Sebaliknya, jika kadar air
proses
SSF
terlalu
rendah
akan
menurunkan kelarutan nutrisi dari substrat
padat akibatnya pertumbuhan mikroba
terganggu sehingga produksi enzim akan
terhambat.
Hasil penelitian menunjukkan produksi
xilanase terendah diperoleh pada rasio
substrat padat : MS 7 = 1 : 1 yaitu 0,007
U/mL kemudian meningkat seiring dengan
meningkatnya rasio substrat padat terhadap
moistening agents (Gambar 3). Aktivitas
xilanase meningkat sejumlah 697x ketika
substrat padat dibasahi MS7 dengan
perbandingan 1 : 2,5 (4,883 U/mL) jika
dibandingkan dengan rasio 1 : 1. Sehingga
rasio substrat padat : MS 7 = 1 : 2,5
digunakan
untuk
produksi
xilanase
selanjutnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Gessesse dan Mamo (1999), yang
menyatakan produksi xilanase oleh Bacillus
sp.
menggunakan
SSF
mencapai
maksimum
ketika
substrat
dibasahi
moistening solutions dengan rasio lebih
rendah yaitu 1 : 0,5 s/d 1 : 1,5. Perbedaan
ini dapat terjadi karena adanya variasi
karakteristik pengikatan air dari substrat
yang digunakan dalam proses fermentasi
(Shah dan Madamwar, 2005).
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waktu singkat dan produksi xilanase menjadi
terhambat. Jika jumlah inokulum lebih besar
dari 10% maka akan terjadi kompetisi
bakteri untuk mendapatkan nutrisi di dalam
proses fermentasi akibatnya biomassa yang
terbentuk
tidak
maksimum
sehingga
produksi xilanase menjadi berkurang.

Gambar 3. Pengaruh rasio substrat padat :
MS 7 terhadap produksi xilanase
Ekstrak kasar diproduksi pada serbuk
tongkol jagung pH 10; suhu 37 oC; selama 72
jam. Kondisi uji aktivitas: buffer Glisin-NaOH
100 mM pH 8,5 pada suhu 50 oC
Pengaruh jumlah inokulum
Agar kualitas proses fermentasi dapat
terjaga maka prosedur inokulasi yang
digunakan dalam fermentasi harus
konsisten.
Dua
hal
yang
harus
dipertimbangkan dalam prosedur inokulasi
adalah jumlah dan umur inokulum yang
digunakan (Stanbury dan Whitaker, 1987).
Berdasarkan pola pertumbuhan Bacillus
circulans yang telah dilakukan pada
percobaan sebelumnya, jumlah inokulum
yang digunakan untuk produksi xilanase
adalah 2,58 x 107 CFU/mL dengan umur
inokulum 18 jam.
Untuk menentukan jumlah inokulum yang
digunakan dalam proses SSF maka
dilakukan percobaan variasi penambahan
inokulum dengan rentang 5% - 20% (v/w).
Hasil penelitian menunjukkan aktivitas
xilanase tertinggi yaitu 8,38 U/mL diperoleh
ketika inokulum sejumlah 10% (v/w)
ditambahkan ke proses SSF (Gambar 4)
dengan rasio substrat : MS 7= 1 : 2,5.
Aktivitas xilanase terendah diperoleh ketika
inokulum sejumlah 20% ditambahkan ke
dalam proses fermentasi, yaitu 5,885 U/mL.
Inokulum lebih kecil dari 10% tidak sesuai
untuk produksi xilanase karena inokulum
yang digunakan jumlahnya tidak optimum
sehingga bakteri sulit untuk beradaptasi
akibatnya fase lag menjadi lebih panjang,
bakteri tidak terlalu aktif akibatnya biomassa
yang terbentuk tidak maksimum dalam

Gambar 4. Pengaruh variasi inokulum
terhadap produksi xilanase
Ekstrak kasar diproduksi pada serbuk
tongkol jagung pH 10; suhu 37 oC; selama 72
jam. Kondisi uji aktivitas: buffer Glisin-NaOH
100 mM pH 8,5 pada suhu 50oC
Pengaruh Waktu Produksi
Bacillus dapat tumbuh dengan baik pada
substrat padat karena kemampuannya
membentuk sel berfilamen sehingga dapat
menempel dan berpenetrasi pada permukaan
substrat untuk mencari air yang dibutuhkan
untuk hidupnya (Archana dan Satyanarayana,
1997). Untuk mengetahui waktu produksi
xilanase maka dilakukan penelitian penentuan
waktu produksi xilanase yang dilakukan
selama 168 jam (Gambar 5). Xilanase mulai
terbentuk pada hari ke-2 dengan aktivitas
1,544 U/mL kemudian meningkat tajam sampai
hari ke-4, lalu aktivitasnya menurun hingga hari
ke-7 (5,102 U/mL).
Hasil penelitian
menunjukkan aktivitas xilanase tertinggi
diperoleh pada hari ke-4 dengan aktivitas
11,006 U/mL. Hasil yang serupa ditunjukkan
oleh penelitian yang dilakukan oleh Sindhu et al
(2006) yang menggunakan B. megaterium
untuk produksi xilanase. Hasil yang berbeda
ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh
Archana dan Satyanarayana (1997), aktivitas
xilanase tertinggi dari B. licheniformis
menggunakan proses SSF diperoleh pada hari
ke-3. Perbedaan ini disebabkan oleh
93

Produksi Xilanase Dari Tongkol Jagung……….(Krisna)

karakteristik strain yang digunakan untuk
produksi seperti laju pertumbuhan bakteri dan
pola produksi enzim yang akan berpengaruh
terhadap waktu produksi xilanase.

proses fermentasi mencapai 8,24 pada hari ke4. Adanya penurunan pH selama proses
fermentasi berlangsung karena terbentuknya
asam-asam organik sebagai produk akhir
proses metabolisme. Sedangkan, adanya
peningkatan pH terjadi karena mikroba mulai
menggunakan nitrogen sebagai sumber nutrisi
akibatnya konsentrasi amonia di dalam proses
fermentasi meningkat. Berdasarkan hasil
penelitian, aktivitas xilanase tertinggi diperoleh
ketika log cell density bakteri mencapai 9,9 (9,9
x 109 CFU/ g berat kering) dengan kadar air
76,43%.

Gambar 5. Pengaruh periode waktu
inkubasi terhadap produksi xilanase
Ekstrak kasar diproduksi pada serbuk
tongkol jagung pH 10; suhu 37 oC; selama
tujuh hari berturut-turut (sampling 24 jam
sekali), rasio substrat : MS 7 = 1 : 2,5.
Kondisi uji aktivitas: buffer Glisin-NaOH 100
mM pH 8,5 pada suhu 50oC
Adanya penurunan aktivitas xilanase dari
hari ke-5 s/d hari ke-7 mungkin disebabkan
adanya:
1. produk akhir proses enzimatik seperti
xilosa yang berperan sebagai inhibitor
umpan balik pada konsentrasi yang
tinggi sehingga produksi xilanase
terhambat.
2. Represi katabolit biosintesis xilanase
oleh glukosa. Keberadaan glukosa pada
medium akan menghambat aktivitas
gen xilanase untuk memproduksi
xilanase. (Kulkarni et al., 1999)
Selama proses fermentasi berlangsung juga
dilakukan pengamatan pH (Gambar 6), cell
density dan kadar air. pH berperan penting
dalam proses fermentasi karena setiap
organisme memiliki rentang pH optimum
untuk tumbuh dan melakukan aktivitasnya.
Faktor lingkungan ini berperan dalam
menentukan proses enzimatis yang terjadi di
dalam sel dan transpor enzim melalui
membran sel. Hasil penelitian menunjukkan
pH awal proses fermentasi adalah ±10,
kemudian menurun pada hari ke-1 (6,52)
kemudian
meningkat
lagi
sehingga
mencapai 8,99 pada hari ke-7. Aktivitas
xilanase mencapai maksimum ketika pH
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Gambar 6. pH proses fermentasi selama
proses SSF berlangsung menggunakan
Bacillus circulans
Karakterisasi Produk Xilanase
Karakterisasi xilanase dilakukan terhadap
ekstrak kasar enzim hasil produksi dengan
menggunakan fermentasi fase padat,
meliputi parameter pH, suhu, berat molekul,
keragaman xilanase dan aktivitas selulase.
1. Pengaruh pH
Pengaruh variasi pH terhadap akivitas
xilanase
ditentukan
dengan
menguji
aktivitas enzim dengan substrat xilan birch
wood 3%. Penyesuaian pH uji dilakukan
dengan melarutkan enzim dalam larutan
buffer (pH 8 – 10,5) dengan interval 0,5.
Pemilihan larutan buffer didasarkan pada
pertimbangan kisaran pH yang diinginkan.
Stabilitas buffer berhubungan dengan
substrat, kofaktor, kekuatan ion, dan kondisi
bebas kontaminan. Hasil penelitian untuk
pH optimum, menunjukkan xilanase dari
Bacillus circulans memiliki rentang pH yang
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luas yaitu 8,0 - 10,5 (Gambar 7). Aktivitas
xilanase tertinggi diperoleh pada pH 8,5
dengan aktivitas 8,80 U/mL, kemudian
aktivitas xilanase mengalami penurunan
yang tajam dengan aktivitas xilanase
terendah pada pH 10,5 (1,39 U/mL).
2. Pengaruh suhu
Pengaruh suhu terhadap aktivitas xilanase
dilakukan dengan menginkubasi xilanase
pada rentang suhu 30-70oC selama 30
menit pada pH 8,5 (Gambar 8). Xilanase
Bacillus circulans memiliki rentang suhu
yang cukup luas yaitu 30° – 70° C dengan
aktivitas tertinggi pada suhu 50 oC (6,13
U/mL). Pada suhu 30°C aktivitas xilanase
1,7 U/ mL kemudian mencapai aktivitas
tertinggi pada suhu 50°C kemudian
menurun hingga mencapai aktivitas 1,3 U/
mL pada suhu 70°C.
Apakah dalam percobaan ini dipakai birch
wood? Ya, sesuai dengan penjelasan di
metode kerja
Kondisi optimum dibutuhkan xilanase untuk
membentuk komplek enzim-substrat pada
semua
sisi
aktif
enzim
sehingga
mengaktifkan seluruh enzim untuk mengikat
substrat dan mengubahnya menjadi produk.
Dibandingkan dengan xilanase dari mikroba
lain, suhu optimum xilanase masih pada
kisaran suhu optimum sebagian besar
xilanase dari Bacillus sp. Menurut Sunna
dan Antranikian (1997), xilanase dari
Bacillus sp. mempunyai kisaran suhu
optimum antara 50-70°C pada pH 6-10.
Dhillon dan Khanna (2000b) menunjukkan
bahwa xilanase dari B. circulans AB 16 yang
ditumbuhkan pada sekam padi mempunyai
suhu optimum pada 80°C dan pH 6 - 7.
Nakamura et al. (1993) yang menunjukkan
pH optimum xilanase dari Bacillus sp. 41M-1
dicapai pada pH 9 dan menunjukkan
penurunan yang drastis pada pH 10 dan 11.

Gambar 7. Pengaruh pH terhadap
aktivitas xilanase

Gambar 8. Pengaruh suhu terhadap
aktivitas xilanase Kondisi uji aktivitas:
buffer Glisin-NaOH 100 mM pH 8,5
3. Keragaman Xilanase, Berat Molekul
Xilanase dan Aktivitas Selulase
Untuk mengetahui keragaman dan berat
molekul xilanase pada ekstrak kasar Bacillus
circulans maka dilakukan elektroforesis SDSPAGE. Metode ini merupakan salah satu cara
untuk menganalisis dan mengkarakterisasi
makromolekul. Gel poliakrilamida yang
mengandung
SDS
digunakan
untuk
memisahkan dan mengkarakterisasi campuran
protein, karena dapat memisahkan protein
berdasarkan ukuran, muatan dan titik
isoelektriknya. Hasil elektroforesis menunjukkan ekstrak kasar mengandung satu
jenis xilanase dengan berat molekul 60,42 kDa.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kulkarni et al
(1999) yang menyatakan bahwa berat molekul
xilanase pada mikroba berkisar antara 8 – 145
kDa.
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Uji selulase dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh
Wang et al. Hasil uji menunjukkan bahwa
aktivitas selulase pada ekstrak kasar sangat
rendah yaitu sekitar 0,63% (0,7 U/mL) jika
dibandingkan dengan aktivitas xilanase
yang diperoleh (11,006 U/mL). Uji selulase
perlu dilakukan karena xilanase yang
digunakan pada proses pra-pemutihan
sebaiknya tidak memiliki aktivitas selulase
atau memiliki aktivitas yang rendah. Selain
itu juga digunakan untuk mengetahui
apakah
Bacillus
yang
digunakan
menghasilkan selulase dengan aktivitas
cukup tinggi atau tidak karena tongkol
jagung yang digunakan mengandung αselulosa cukup tinggi (26,81%) yang
merupakan
substrat
untuk
produksi
selulase. Tsujibo et al. (1992 dalam Tuncer,
2000) menyatakan aktivitas carboxymethyl
cellulase (CMC-ase) yang tinggi dapat
mendegradasi
serat
selulosa
dan
menurunkan sifat pulp yang dihasilkan
dalam proses pemutihan pulp secara
biologi. Berdasarkan hal tersebut diketahui
bahwa, xilanase yang dihasilkan oleh
Bacillus sesuai dengan karakteristik yang
diinginkan untuk proses biobleaching karena
memiliki aktivitas selulase yang rendah
(Viikari et al, 1994).
KESIMPULAN
Xilanase telah dapat diproduksi dari tongkol
jagung menggunakan Bacillus circulans
dengan metode fermentasi fase padat.
Aktivitas xilanase tertinggi yaitu sebesar
11,006 U/mL diperoleh pada penambahan
MS 7 dengan rasio substrat - MS = 1:2,5;
penambahan inokulum 10% dengan waktu
inkubasi 96 jam pada suhu 37 ± 1°C.
Karakterisasi enzim menunjukkan xilanase
dari Bacillus circulans memiliki aktivitas
selulase sebesar 0,07 U/mL dengan pH dan
suhu optimum 8,5 dan 50oC. Hasil SDSPAGE
menunjukkan
ekstrak
kasar
mengandung satu jenis xilanase dengan
berat molekul 60,42 kDa. Karakteristik
xilanase yang dihasilkan dari B. circulans ini
telah sesuai dengan proses pra-pemutihan
di indisutri pulp dan kertas.
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