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ABSTRACT
Grip handle motor vehicle rubber compound form diversification the rubbery product. To extend the commercial
grip handle rubber compound to the maximum, the guaranteed quality, highly dependent on an accurate method
in determining the shelf life of the product. The objective of the research was to know the effect temperature and
storage time on the characteristics of handle grip rubber compound and determine the shelf life of rubber
o
o
o
compounds by rice husk ash fillers. Determination of shelf life with temperature variations (25 C, 35 C and 45 C)
and storage time (1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 days). The results showed that rice husk ash fillers affect the shelf life of
the rubber compound. The characteristics of rubber compound met the requirements of the Indonesian National
Standard for grip handle rubber compound (SNI 06-7031-2004). Activation energy (EA) for the grip handle rubber
compound hardness of 14.4004 KJ / mol, tensile strength of 3.0257 KJ / mol, elongation at break of 3.5824 KJ /
3
mol and Abration resistance of 553 cm . Calculation of shelf life based on the tensile strength and the order one
o
reaction. The longest shelf life was found in the treatment of 25 C for 77 days.
Keywords: shelf life compound, grip handle rubber, rice husk ash

ABSTRAK
Karet pegangan setang kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk barang jadi
karet.. Untuk memperpanjang masa komersial kompon karet pegangan setang secara maksimal, dengan mutu
tetap terjamin, sangat tergantung pada metode yang akurat dalam penetapan umur simpan produk. Tujuan
penelitian untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap karakteristik kompon karet
pegangangan setang kendaraan bermotor sehingga mempunyai spesifikasi karet pegangan setang kendaraan
bermotor sesuai SNI 06-7031-2004 dan menentukan umur simpan kompon karet dengan bahan pengisi abu
sekam padi. Penentuan umur simpan kompon karet pegangan setang kendaraan bermotor dilakukan dengan
o
o
o
variasi suhu (25 C, 35 C dan 45 C) dan lama penyimpanan (1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 hari). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bahan pengisi abu sekam padi berpengaruh terhadap umur simpan kompon karet.
Karakteristik kompon karet yang dihasilkan memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia kompon karet
pegangan setang kendaraan bermotor (SNI 06-7031-2004). Energi Aktivasi (EA) kompon karet pegangan setang
untuk kekerasan sebesar 14,4004 KJ/mol, tegangan putus sebesar 3,0257 KJ/mol, perpanjangan putus sebesar
3
3,5824 KJ/mol dan ketahanan kikis sebesar 553 cm . Perhitungan umur simpan berdasarkan pada tegangan
o
putus dan reaksi ordo satu. Umur simpan kompon karet untuk variasi suhu penyimpanan 25 C memberikan
waktu simpan terlama, yaitu sebesar 77 hari.
Kata kunci: umur simpan kompon, karet pegangan setang, abu sekam padi

PENDAHULUAN
Kompon
karet
dihasilkan
dari
campuran karet dengan bahan-bahan kimia,
komposisi dan cara pencampurannya
dilakukan dengan penggilingan yang
dilakukan pada suhu tertentu (Mhardela,
2009; Peng, 2007). Komposisi kompon

karet berbeda-beda tergantung pada jenis
barang jadi karet yang akan dibuat. Proses
pengolahan barang jadi karet dapat
dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu
proses
pembuatan
kompon
dengan
pencampuran bahan baku karet dan bahanbahan pembantu dengan menggunakan two
rolls mill, dilanjutkan proses ekstrusi dengan
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mesin ekstruder, dan tahap terakhir adalah
proses vulkanisasi (Peng, 2007).
Salah satu bahan kimia karet yang
digunakan pada pembuatan kompon karet
adalah bahan pengisi. Bahan pengisi
ditambahkan dalam pembuatan kompon
karet untuk memperbaiki kekerasan karet
dan memperbesar volume kompon karet.
Bahan pengisi berfungsi sebagai penguat
(reinforcing) yang dapat memperbaiki sifat
fisik barang karet seperti meningkatkan
ketahanan sobek dan ketahanan kikis serta
tegangan putus dan memperkuat vulkanisat
(Muis, 2010; Boonstra, 2005).
Bahan
pengisi
yang
banyak
digunakan adalah carbon black, silika,
aluminium silikat dan magnesium silikat.
Carbon black adalah jenis bahan pengisi
yang paling umum digunakan dalam
pembuatan kompon. Penambahan carbon
black akan mempengaruhi sifat kompon,
viskositas dan kekuatan kompon akan
bertambah, namun penggunaan carbon
black mempunyai kelemahan, yaitu daya
lekat kompon akan berkurang. Carbon black
berasal dari minyak bumi dan mempunyai
kelemahan
tidak
biodegradable.
Keterbatasan minyak bumi dan isu
pentingnya
pengurangan
efek
emisi
karbondioksida yang timbul dalam proses
pembuatan kompon karet berbahan turunan
dari minyak bumi (Rahardjo, 2009), maka
dalam penelitian ini dilakukan untuk
pembuatan kompon dengan bahan pengisi
dari unsur non minyak bumi. Salah satu
sumber
daya
alam
yang
dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dalam
pembuatan kompon karet, adalah abu
sekam padi (Vichitcholchai et al., 2012;
Omofuma et al., 2011). Pemanfaatan abu
sekam padi sebagai bahan pengisi untuk
mengurangi ketergantungan bahan kimia
karet impor dan meningkatkan mutu barang
jadi karet.
Karet pegangan setang kendaraan
bermotor merupakan salah satu diversifikasi
produk barang jadi karet. Penggunaannya
sering mengalami keretakan atau pecah
akibat panas matahari dan pengaruh ozon,
sehingga
terjadi
pengusangan.
Pengusangan mempengaruhi ketahanan
fisik karet pegangan setang sepeda motor,
akibatnya akan mempengaruhi lama
pemakaian (Prasetya, 2012). Selama
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pemakaian,
karet
pegangan
setang
kendaraan bermotor mengalami perubahan
sifat fisik dan akhirnya menjadi tidak dapat
digunakan. Umur simpan selang waktu
antara bahan mulai diproduksi hingga tidak
dapat diterima oleh konsumen akibat
penyimpangan mutu (Rachtanapun et al,
2010). Pendugaan umur simpan produk
menjadi
semakin
penting,
karena
perkembangan teknologi dan peningkatan
minat konsumen dalam penggunaan produk
yang berkualitas. Untuk memperpanjang
masa komersial produk secara maksimal,
dengan tetap menjamin mutu produk,
sangat tergantung pada penetapan umur
simpan produk (Gimenz et al, 2012).
Untuk
memperpanjang
masa
komersial produk secara maksimal, dengan
mutu produk tetap terjamin, sangat
tergantung pada metode yang akurat
dalam penetapan umur simpan produk.
Metode
Accelerated
Storage
dapat
digunakan untuk menilai masa simpan
produk (Corradini dan Peleg, 2007).
Penentuan umur simpan kompon karet
dapat dilakukan melalui penerapan studi
kinetika
reaksi
dengan
pendekatan
menggunakan persamaan Arrhenius.
Umur simpan berkaitan dengan umur
penggunaan, Kondisi penyimpanan dapat
mempengaruhi kegunaan produk karet.
Suhu merupakan faktor lingkungan kritis
yang dapat mempengaruhi umur simpan
kompon karet. Selain itu, lama waktu
penyimpanan membuat kompon karet
semakin cepat rusak (Marlina et al., 2014;
Karmarkar, 2010). Sehubungan dengan hal
tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama
penyimpanan terhadap karakteristik kompon
karet pegangangan setang kendaraan
bermotor sehingga mempunyai spesifikasi
karet pegangan setang kendaraan bermotor
sesuai SNI 06-7031-2004 dan menentukan
umur simpan kompon karet dengan bahan
pengisi abu sekam padi.
METODE
Bahan
Bahan - bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rubber Smoked Sheet
(RSS), N-Butadiena rubber (NBR), Minarex
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oil, carbon black, Tri Methyl Quinon (TMQ),
sulfur, ZnO, asam stearat, N-Cyclohexyl-2Benzothiazyl Sulfenamide (CBS), cumaron
resin, Mercaptodithiobenzothiazol (MBTS),
Tetra Methyl Thiuram Disulfide (TMTD),
dietylen glikol, sekam padi.
Alat
Peralatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah timbangan metler
p1210 kapasitas 1200 g, timbangan duduk
merek Berkel kapasitas 15 kg, open mill L
40 cm D18 cm kapasitas 1 kg, cutting scraf
besar, alat press, cetakan sheet, autoclave,
glassware, peralatan destilasi dan gunting.
Cara Kerja
Kegiatan
penelitian
dilaksanakan
dengan
skala
laboratorium,
dengan
percobaan teknis, meliputi :
- Pembuatan bahan pengisi abu sekam padi
dengan proses pirolisis.
- Pembuatan kompon karet.
- Penentuan umur simpan kompon karet.
Penelitian dilaksanakan di Baristand
Industri Palembang dan PT. Wilqis
Bandung, dari Bulan Januari hingga
Oktober 2014.
Rancangan Percobaan
Kombinasi perlakuan suhu dan waktu
penyimpanan sebagai berikut:
- Perlakuan Suhu (S):
T1 = 25oC T2 = 35oC T3 = 45oC
- Perlakuan waktu (W):
W1 = 1 hari
W5 = 5 hari
W2 = 2 hari
W6 = 6 hari
W3 = 3 hari
W7 = 7 hari
W4 = 4 hari
Keterangan: 1 hari dihitung sebagai 1 x 24
jam.
Data pengukuran perubahan mutu
kompon karet menggunakan persamaan
regresi linier dan persamaan Arrhenius,
untuk
mengetahui
pengaruh
suhu
penyimpanan terhadap umur simpan produk
karet. Persamaan (1) merupakan Model
Arrhenius.
K = Ko. e-Ea/RT ……………………...…....... (1)
Dimana:

K = Konstanta perubahan mutu
Ko = Konstanta (tidak tergantung suhu)
Ea = Energi aktivasi
T = Suhu mutlak (oC + 273)
R = Konstanta gas (8,31 KJ/mol)
Persamaan (1) dapat diubah menjadi
Persamaan (2), yaitu persamaan logaritma
natural (ln):
Ln K = ln Ko – (Ea/RT) ………………...... (2)
Tahapan Penelitian
Pembuatan Bahan Pengisi Abu Sekam
Padi dengan Proses Pirolisis
Sekam padi dibakar, sampai menjadi
arang. Arang yang dihasilkan kemudian
diabukan dalam furnace dengan suhu
pengabuan
6000C
selama
4
jam.
Selanjutnya abu sekam padi yang diperoleh
digunakan sebagai bahan pengisi untuk
pembuatan kompon karet.
Prosedur Pembuatan Kompon Karet
1. Penimbangan
Bahan yang diperlukan untuk masingmasing formulasi kompon ditimbang sesuai
perlakuan. Jumlah dari setiap bahan di
dalam formulasi kompon dinyatakan dalam
phr (bagian per seratus karet).
2. Mixing (pencampuran)
Proses pencampuran dilakukan dalam
gilingan terbuka (open mill), yang terlebih
dahulu dibersihkan sebelum digunakan.
Selanjutnya dilakukan proses:
a. Mastikasi RSS selama 1-3 menit,
dilanjutkan mastikasi SBR selama 1-3
menit.
b. Pencampuran karet dengan bahan kimia
(pembuatan kompon karet/ vulkanisasi):
1) Vulkanisator (sulfur) ditambahkan dan
giling selama 2-3 menit.
2) Bahan penggiat/activator, ZnO dan
asam stearat ditambahkan, kemudian
dipotong sisi karet yang digiling satu
sampai tiga kali selama 2-3 menit.
3) Anti
oksidan,
fenol,
TMQ,
ditambahkan, dipotong setiap sisi
karet sampai 3 kali selama 2–3 menit.
4) Sebagian filler (pengisi) abu sekam
padi dan pelunak minyak minarek, dan
149

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 1, April 2014, Hal. 147 – 157

coumaron resin ditambahkan, setiap
sisi karet dipotong sampai dua atau
tiga kali selama 3-8 menit.
5) Sisa filler ditambahkan dan dipotong
setiap sisi karet dua atau tiga kali
selama 3–8 menit.
6) Accelerator
MBTS
dan
TMTD
ditambahkan,
setiap
sisi
karet
dipotong dua atau tiga kali selama 1–3
menit.
7) Kompon dikeluarkan dari open mill
dan ditentukan ukuran ketebalan
lembaran kompon dengan menyetel
jarak roll pada cetakan sheet,
dikeluarkan dan diletakkan diatas
plastik
transfaran
dan
kompon
dipotong disesuaikan dengan barang
jadi yang akan dibuat.
Karakterisasi
Analisis karakterisasi barang jadi karet
sebelum dan sesudah pengusangan,
meliputi: kekerasan, tegangan putus,
perpanjangan putus, dan ketahanan kikis.
Adapun
diagram
alir
proses
pembuatan kompon seperti pada Gambar 1.
RSS

SBR
MASTIKASI

Aktivator
Filler

Antioksidan
PENCAMPURAN

Pelunak
Vulkanisator

Pencepat
PEMERAMAN

KOMPON

Gambar 1. Tahapan proses pembuatan
kompon karet (Thomas,2003)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik
Penyimpanan
Pengujian
pengusangan
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Kompon

Sebelum

kompon karet sebelum
meliputi
parameter

kekerasan,
tegangan
putus
dan
perpanjangan putus. Karakterisasi kompon
karet sebelum pengusangan, dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Karakterisasi Kompon Karet
Sebelum Penyimpanan
Parameter uji
Hasil
Kekerasan (Shore A)
59
Tegangan putus (N/mm2)
78
Perpanjangan putus (%)
576
Ketahanan kikis (cm3)
553
Hasil pengujian kompon karet pada
Tabel 1, menunjukkan masing-masing
parameter memenuhi syarat mutu kompon
karet pegangan stang (grip handle) sepeda
motor SNI 06-7031-2004 dan kompon karet
komersial. Syarat mutu kompon karet karet
pegangan setang sesuai Standard Nasional
Indonesia (SNI), diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Persyaratan Mutu Kompon Karet
Kompon karet pegangan setang
(SNI 06-7031-2004)
Syarat
No.
Pengujian
Mutu
1.
Kekerasan (Shore A)
70+ 5
2.
Tegangan
Putus
Min 70
(N/mm2)
3.
Perpanjangan
Putus Min 200
(%)
Karakterisasi Kompon Karet Pegangan
Setang Selama Penyimpanan
Pengusangan
mengakibatkan
turunnya sifat fisik barang karet seperti
kekerasan,
tegangan
putus,
dan
perpanjangan
putus
selama
masa
penyimpanan. Karet menjadi keras dan
retak, lunak serta lekat-lekat. Perubahan
sifat fisik disebabkan terjadinya degradasi
karet karena oksidasi oleh oksigen dan
ozon. Oksidasi dipercepat dengan adanya
panas, sinar ultraviolet, dan logam-logam
yang
mengkatalisa
oksidasi
karet.
Ketahanan usang kompon karet dinyatakan
dengan perubahan kekerasan, tegangan
putus, dan perpanjangan putus.
Kekerasan (Shore A)
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Uji kekerasan (hardness) dilakukan
untuk mengetahui besarnya kekerasan
vulkanisat karet yang dilakukan dengan
menggunakan
kekuatan
penekanan
tertentu. Hasil pengujian kekerasan kompon
karet
pegangan
setang
selama
penyimpanan dengan nilai tertinggi pada
pada suhu 45oC lama penyimpanan hari ke
7 (tujuh), yaitu 67 Shore A dan dan nilai
terendah diperoleh pada suhu 25oC dan
35oC lama penyimpanan hari ke 1 , yaitu 59
Shore A.
Semakin tinggi suhu dan lama
penyimpanan
akan
menaikkan
nilai
kekerasan kompon karet. Nilai kekerasan
kompon karet semakin besar setelah
penyimpanan
dibanding
sebelum
penyimpanan. Hal ini, disebabkan panas
mempercepat
proses
oksidasi
dan
degradasi vulkanisat karet, pada waktu
pemanasan akan terjadi reaksi ikatan silang
gugus aldehida yang berasal dari bahan
karet dengan reaksi oksidasi yang
memutuskan rantai molekul karet (Refrizon,
2003). Kecepatan reaksi kondensasi ikatan
silang aldehida lebih cepat dibandingkan
kecepatan pemutusan ikatan rantai oleh
reaksi oksidasi. Hasil pengujian kekerasan
selama penyimpanan dilihat hari pada
Gambar 2.

Gambar 2. Kekerasan kompon karet
pegangan setang selama
penyimpanan
Semakin tinggi suhu dan lama
penyimpanan
akan
menaikkan
nilai
kekerasan kompon karet. Nilai kekerasan
kompon karet semakin besar setelah
penyimpanan
dibanding
sebelum
penyimpanan. Hal ini disebabkan panas
akan mempercepat proses oksidasi dan
degradasi pada vulkanisat karet, pada
waktu pemanasan akan terjadi reaksi ikatan

silang gugus aldehida yang berasal dari
bahan karet dengan reaksi oksidasi yang
memutuskan rantai molekul karet (Refrizon,
2003). Kecepatan reaksi kondensasi ikatan
silang aldehida lebih cepat dibandingkan
kecepatan pemutusan ikatan rantai oleh
reaksi oksidasi.
Sehingga karet akan
mengalami
pengerasan
setelah
pengusangan dengan suhu 70°C. Waktu
pemanasan terjadi reaksi oksidasi yang
memutuskan rantai molekul karet. Pada
waktu pemanasan akan terjadi reaksi ikatan
silang gugus aldehida yang berasal dari
bahan karet dengan reaksi oksidasi yang
memutuskan rantai molekul karet (Marlina
et al., 2014).
Selain itu, bahwa penambahan bahan
pengisi karet dapat mempertahankan sifat
elastisitas setelah penyimpanan. Abu
sekam padi memiliki gugus aktif silanol (SiOH), sehingga akan terjadi interaksi antara
gugus silanol pada permukaan abu sekam
padi dengan molekul karet.
Selain itu, perubahan kekerasan
kompon karet disebabkan terjadinya
oksidasi secara umum, semakin besar
jumlah ikatan jenuh dalam polimer karet,
semakin rentan degradasi. Polimer karet tak
jenuh tinggi dapat bereaksi dengan oksigen,
terutama ketika adanya energi. Energi dapat
berasal dari panas, pergeseran, dan sinar
ultraviolet (UV), yang menyebabkan lebih
cepat terjadinya oksidasi (Vught et al.,
2003). Kekerasan kompon karet setelah
penyimpanan untuk semua perlakuan
memenuhi syarat mutu kekerasan kompon
karet
pegangan
setang
kendaraan
bermotor,
sesuai
Standard
Nasional
Indonesia (SNI) 06-7031-2004, yaitu 70+ 5
Shore A.
Berdasarkan Gambar 2, diperoleh
persamaan regresi linier untuk setiap suhu
penyimpanan dan nilai koefisien korelasi
(R2) dan ordo reaksi seperti diuraikan pada
Tabel 3.
Tabel 3. Persamaan regresi linier parameter
kekerasan untuk setiap suhu
penyimpanan dan nilai koefisien
korelasi (R2) dan ordo reaksi.
No

Suhu
Penyimpa
nan

Persamaan
Regresi Linier

1.

25oC

y = 0,0096x +
4.075
y = -0,0002x +
0.0171

2.

o

35 C

Koefisien
Determinasi
(R2)

Ordo
Reaksi

0.9601

Satu

0.9859

Dua
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3.

45oC

y = -0,0003x +
0.0170

0.9223

Dua

Untuk kompon karet pegangan
setang, best fit line dari plot antara [C]
terhadap t menunjukkan bahwa perubahan
mutu kompon karet selama penyimpanan
lebih mengarah ke tidak linier, baik untuk
suhu penyimpanan 25oC, 35oC dan 45oC.
Dengan demikian perubahan mutu kompon
karet termasuk ordo satu atau dua. Analisa
lanjut dalam menentukan perubahan mutu
termasuk ordo satu atau dua. Berdasarkan
Tabel 3, hasil analisa suhu penyimpanan
25oC
menunjukkan
bahwa
koefisien
determinan (R2) plot straight line antara ln
[C], terhadap t lebih besar dari R2 dari plot
straight line antara 1/[C] terhadap t (suhu
penyimpanan 35oC dan 45oC), sehingga
disimpulkan termasuk ordo satu, sedangkan
perubahan kekerasan kompon karet yang
disimpan pada suhu 35oC dan 45oC
termasuk ordo dua.
Tegangan Putus (N/mm2)
Tegangan putus merupakan besar
beban yang diperlukan untuk meregangkan
potongan uji kompon karet sampai putus,
dinyatakan dengan N untuk setiap mm2 luas
penampang
potongan
uji
sebelum
diregangkan. Jika nilai tegangan putus
semakin besar, menunjukkan kompon karet
semakin elastis. Perubahan tegangan putus
kompon karet dengan nilai terendah pada
suhu 45oC dan lama penyimpanan 7 hari,
yaitu 57 kg/cm2 dan hasil pengujian
tegangan putus kompon karet tertinggi
diperoleh pada suhu 25oC dengan
perlakuan lama penyimpanan 3 hari, yaitu
77 N/mm2. Hasil pengujian tegangan putus
kompon karet pegangan setang dilihat pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Tegangan putus kompon karet
pegangan setang selama
penyimpanan.
Hasil pengujian perubahan tegangan
putus kompon karet pegangan setang pada
penelitian ini, menunjukkan daya elastis
kompon karet yang masih besar, ini
ditunjukkan dengan nilai tegangan putus
yang masih memenuhi syarat mutu kompon
karet pegangan setang sesuai SNI 06-70312004 adalah minimal 70 N/mm2. Semakin
tinggi suhu dan semakin lama penyimpanan
kompon karet perubahan tegangan putus
semakin kecil. Hal ini disebabkan panas
akan mempercepat terjadinya oksidasi pada
kompon karet. Secara kimia terbentuk
ikatan antara karet dengan gugus
fungsional abu sekam padi. Kemampuan
bahan pengisi abu sekam padi yang
mengandung gugus silanol (Si-OH) bereaksi
dengan gugus aktif pada molekul karet
untuk membentuk ikatan silang baru antar
molekul yang mempunyai efek antioksidan.
Polimer karet terdiri dari unit monomer
isoprene (C5H8) dengan satu ikatan rangkap
tiap monomernya. Adanya ikatan rangkap
dan gugus metilen merupakan gugus reaktif
untuk
terjadinya
ikatan
kimia
(Supraptiningsih,
2005;
Donnet
and
Custedero, 2005). Fungsi antioksidan untuk
melindungi karet dari kerusakan karena
pengaruh oksigen maupun ozon yang
terdapat di udara, karena unsur-unsur yang
terkandung dalam udara tersebut dapat
menurunkan sifat fisik atau bahkan
menimbulkan
retak-retak
dipermukaan
kompon karet (Phrommedetch, 2010).
Abu
sekam
padi
merupakan
antioksidan yang mengandung gugus aktif
hidroksi (OH) dan merupakan salah satu
bahan tambahan yang digunakan dalam
pembuatan kompon karet. Antioksidan
berfungsi untuk melindungi komponenkomponen molekul karet yang mempunyai
ikatan rangkap (bersifat tak jenuh).
Kemampuan fenol sebagai antioksidan akan
memberikan perlindungan yang baik
terhadap oksidasi ikatan rangkap molekul
karet, sehingga reaksi pemutusan ikatan
rangkap molekul karet oleh gugus fenol
akan berlangsung dengan baik (Prasad,
2006).
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Berdasarkan grafik pada Gambar 2,
diperoleh persamaan regresi linier untuk
setiap suhu penyimpanan dan nilai koefisien
korelasi (R2) dan ordo reaksi seperti
diuraikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Persamaan regresi linier parameter
tegangan putus untuk setiap suhu
penyimpanan dan nilai koefisien
korelasi (R2) dan ordo reaksi.
No.

Suhu
Penyimpanan

Persamaan
Regresi Linier

1.

25oC

2.

35oC

y = -0,0014x +
4,364
y = 0,0025x +
4,3658
y = 0,0029x +
4,3738

3.

o

45 C

Koefisien
Determina
si (R2)
0,9933

Ordo
Reak
si
Satu

0,9928

Satu

0,9867

Satu

Penentuan ordo reaksi, polanya sama
seperti pada perubahan kekerasan kompon
karet pegangan setang.
Perpanjangan Putus (%)
Perpanjangan
putus
merupakan
pertambahan panjang suatu potongan uji
kompon karet bila diregangkan sampai
putus, dinyatakan dengan persentase dari
panjang potongan uji sebelum diregangkan.
Hasil pengujian perpanjangan putus
dapat dilihat pada Gambar 4.

560% dan tertinggi diperoleh pada suhu
25oC dan 35oC dengan lama penyimpanan
1 hari, yaitu 578%.
Nilai perpanjangan putus kompon
karet pegangan setang , sesuai dengan
persyaratan untuk kompon karet pegangan
setang (grip handle) sepeda motor, SNI 067031-2004 adalah minimal 200%.
Abu sekam padi yang mengandung
silika termasuk bahan pengisi penguat
dalam pembuatan kompon karet (Alfa,
2005). Secara fisika terjadi adsorbsi molekul
karet melalui tenaga van der wall’s,
sedangkan secara kimia terbentuk ikatan
antara karet dengan gugus fungsional SiOH pada permukaan abu sekam padi
(Ghoreishy et al., 2011; Herminiwati dan
Nurhajati, 2005).
Penurunan
perpanjangan
putus
disebabkan karena terbentuknya ikatanikatan antara molekul karet dengan gugus
silanol pada permukaan abu sekam padi.
Banyaknya ikatan yang terbentuk akan
mengurangi keleluasaan gerak rantai
polimer, menyebabkan viskositas kompon
meningkat, kompon menjadi kaku, keras
dan elastisitasnya turun (Chuayjuljit et al.,
2001; Phrommedetch dan Pattamaprom,
2010).
Grafik pada Gambar 4, diperoleh
persamaan regresi linier untuk setiap suhu
penyimpanan dan nilai koefisien korelasi
(R2) dan ordo reaksi seperti diuraikan pada
Tabel 5.
Tabel 5. Persamaan regresi linier parameter
perpanjangan putus untuk setiap
suhu penyimpanan dan nilai
koefisien korelasi (R2) dan ordo
reaksi.

Gambar 4. Perpanjangan putus karet
pegangan setang selama
penyimpanan.
Nilai perpanjangan putus kompon
karet yang semakin tinggi menunjukkan
bahwa kompon karet semakin elastis.
Perubahan perpanjangan putus kompon
karet dengan nilai terendah pada suhu 45oC
dengan lama penyimpanan 7 hari, yaitu

Koefisien
Determinasi
(R2)
0,9686

Ordo
Reaks
i
Satu

y = -0,0033x +
6.3566

0,9953

Satu

y = -0,0045x +
6.3557

0,9892

Satu

No.

Suhu
Penyimpanan

Persamaan
Regresi Linier

1.

25oC

y = -0,0019x +
6.3576

2.

35oC

3.

45oC

Perubahan
perpanjangan
putus
setelah penyimpanan tidak signifikan
dengan nilai perpanjangan putus sebelum
penyimpanan. Hal ini disebabkan adanya
kemampuan abu sekam padi dan interaksi
keduanya dengan gugus aktif molekul karet,
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sehingga interaksi tersebut tidak merubah
struktur dari molekul karet (Surya, 2002).
Penurunan
perpanjangan
putus
disebabkan karena terbentuknya ikatanikatan antara molekul karet dengan gugus
hidroksi pada permukaan abu sekam padi.
Ketahanan Kikis (cm2)
Pengujian ketahanan kikis (abrassion
resistance), bertujuan untuk mengetahui
ketahanan kikis dari vulkanisat karet yang
digesekan pada sebuah ampelas kikis
dengan mutu tertentu, dengan tekanan dan
area tertentu. Ketahanan kikis merupakan
kesanggupan karet bertahan terhadap
gesekan dengan benda lain pada
pemakaiannya. Nilai ketahanan kikis
kompon karet semakin kecil, menunjukkan
bahwa kompon karet masih elastis.
Perubahan ketahanan kikis kompon karet
dengan nilai terendah pada suhu 45oC
dengan lama penyimpanan 7 hari, yaitu 532
cm2 dan hasil pengujian ketahanan kikis
kompon karet tertinggi diperoleh pada suhu
25oC dengan perlakuan lama penyimpanan
2 hari, yaitu 550 cm3.
Semakin tinggi suhu dan lama
penyimpanan kompon karet, menghasilkan
penurunan nilai ketahanan kikis kompon
karet. Penurunan ketahanan kikis setelah
penyimpanan masih memenuhi ketahanan
kikis kompon karet pegangan setang
kendaraan bermotor komersial, kisaran 400
– 600 cm3.
Abu sekam padi yang mengandung
gugus silanol mempunyai sifat sebagai
antioksidan yang kuat, melindungi karet dari
kerusakan
akibat
oksidasi.
Fungsi
antioksidan untuk melindungi karet dari
kerusakan karena pengaruh oksigen
maupun ozon yang terdapat di udara,
karena unsur-unsur yang terkandung dalam
udara tersebut dapat menurunkan sifat fisik
atau bahkan menimbulkan retak-retak
dipermukaan
kompon
karet
(Phrommedetch, 2010).
Hasil pengujian ketahanan kikis
kompon karet pegangan setang dapat
dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Ketahanan kikis kompon karet
pegangan setang selama
penyimpanan.
Selain itu, penambahan bahan pengisi
penguat dalam jumlah optimum, akan
meningkatkan ketahanan kikis kompon
karet (Alfa, 2005). Adanya partikel bahan
pengisi yang berukuran kecil, akan
memudahkan gugus fungsional bahan
pengisi berikatan dengan molekul karet,
sehingga interaksi yang terjadi baik secara
fisika dan kimia akan semakin baik (Sereda
et al, 2003; Marlina et al, 2014).
Grafik pada Gambar 5, diperoleh
persamaan regresi linier untuk setiap suhu
penyimpanan dan nilai koefisien korelasi
(R2) dan ordo reaksi seperti diuraikan pada
Tabel 6.
Tabel 6. Persamaan regresi linier
parameter ketahanan kikis untuk
setiap suhu penyimpanan dan nilai
koefisien korelasi (R2) dan ordo
reaksi.
No.

Suhu
Penyimpanan

1.

25oC

2.
3.

o

35 C
o

45 C

Persamaan
Regresi
Linier
y = -0,0047x +
6,3186
y = 0.0043x +
6,3174
y = -1E-05x +
0,0018

Koefisien
Determinasi
(R2)

Ordo
Reaksi

0,9788

Satu

0,9832

Satu

0,9595

Dua

Penentuan Umur simpan Kompon Karet
Pegangan Setang
Penentuan laju reaksi perubahan
mutu yang menggunakan suhu sebagai
salah satu parameter untuk mempercepat
kerusakan, maka laju penurunan mutunya
dapat ditentukan berdasarkan pada energi
aktivasinya. Berdasarkan persamaan (5)
regresi linier plot 1/T dan ln k yang
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merupakan persamaan Arrhenius untuk
setiap parameter pengamatan yang dapat
dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Persamaan Arrhenius untuk setiap
parameter pengamatan.
Parameter
Kekerasan

Tegangan Putus

Perpanjangan
Putus
Ketahanan Kikis

Persamaan Arrhenius
Ln K = -1,7329 (1/T) –
3,6259
R² = 0,6633
Ln K = 0,3641(1/T) –
6,8635
R² = 0,8953
Ln K = 0,4311(1/T) –
6,6567
R² = 0,9744
Ln K = -3,0764(1/T) –
1,288
R² = 0,7608

Parameter yang digunakan dalam
penentuan umur simpan kompon karet
pegangan setang kendaraan bermotor
adalah parameter yang mempunyai energi
aktivasi terendah karena semakin rendah
energi yang dibutuhkan untuk memulai
reaksi kerusakan lebih rendah sehingga
reaksi kerusakan akan berlangsung lebih
lama. Jika energi aktivasi tinggi maka energi
yang dibutuhkan untuk memulai reaksi
kerusakan lebih tinggi dan reaksi kerusakan
akan berlangsung lebih cepat. Penelitian ini,
parameter tegangan putus dengan nilai R2
sebesar 0,8953, mempunyai energi aktivasi
terendah yang ditunjukkan dalam Tabel 8.
Tabel 8. Nilai Energi Aktivasi untuk setiap
parameter pengamatan kompon
karet pegangan setang.
Parameter Mutu
Kekerasan (Shore A)
Tegangan Putus
2
(N/mm )
Perpanjangan Putus
(%)
Ketahanan Kikis
3
(cm )

Nilai Energi
Aktivasi
(EA)(KJ/mol)
14,4004
3,0257
3,5824
25.5649

Setelah parameter kunci ditentukan
yaitu parameter perpanjangan putus
kemudian umur simpan (t) dihitung dengan
persamaan kinetika reaksi berdasarkan

orde reaksinya. Nilai tegangan putus
kompon karet yang rendah dapat membuat
karet menjadi tidak elastis, retak-retak atau
pecah akibat panas matahari dan pengaruh
ozon sehingga terjadi pengusangan.
Pengusangan
akan
mempengaruhi
ketahanan fisik karet. Penetapan tingkat
kompon karet yang masih aman untuk
penyimpanan produk karet berdasarkan
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk
Kompon Karet Pegangan Stang Kendaraan
Bermotor (SNI 06-7031-2004), minimum 70
N/mm2.
Parameter tegangan putus mengikuti
kinetika orde satu sehingga persamaan
umur simpannya sesuai persamaan (3),
yaitu:
=
, ………………………(3)
Dimana, C = Konsentrasi C pada waktu T,
C0 = Konsentrasi awal A.
Hasil perhitungan umur simpan
kompon karet pegangan setang berbagai
variasi suhu dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Penentuan Umur Simpan Kompon
Karet Pegangan Setang.
Suhu
o
( C)
25
35
45

k
0.0014
0.0025
0.0029

Umur Simpan
(hari)
77
43
37

Tabel 9 menunjukkan umur simpan
kompon karet akan semakin lama dengan
rendahnya suhu penyimpanan. Arpah dan
Syarif (2000) menjelaskan bahwa suhu
merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap perubahan mutu produk. Semakin
tinggi suhu penyimpanan, maka laju reaksi
berbagai senyawa kimia akan semakin
cepat. Hal ini disebabkan panas akan
mempercepat
proses
oksidasi
dan
degradasi pada vulkanisat karet. Ketika
terjadi pemanasan maka terjadi reaksi
oksidasi yang memutuskan rantai molekul
karet. Suhu yang tinggi dan waktu yang
lama terjadinya pemutusan molekul karet
akan lebih cepat.
Selain itu, saat pemanasan akan
terjadi reaksi ikatan silang gugus aldehida
yang berasal dari bahan karet dengan
reaksi oksidasi yang memutuskan rantai
molekul karet, sehingga karet akan
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mengalami
pengerasan
setelah
pengusangan dengan suhu 70oC (Marlina,
2014). Berdasarkan Tabel 9, maka umur
simpan yang diambil adalah umur simpan
pada suhu 25oC, yaitu 77 hari. Waktu
penyimpanan tersebut memberikan waktu
simpan yang terlama, dan mampu menjaga
perubahan mutu kompon karet.
KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian,
dapat
disimpulkan, bahan pengisi abu sekam padi
berpengaruh
terhadap
umur
simpan
kompon karet. Perlakuan suhu (25oC, 35oC
dan 45oC) dan lama penyimpanan (1, 2, 3,
4, 5, 6 dan 7 hari) berpengaruh terhadap
karakteristik kompon karet pegangan setang
kendaraan bermotor. Karakteristik kompon
karet
yang
dihasilkan
memenuhi
persyaratan Standar Nasional Indonesia
kompon karet pegangan setang kendaraan
bermotor (SNI 06-7031-2004). Energi
Aktivasi (EA) kompon karet pegangan
setang untuk kekerasan sebesar 14,4004
KJ/mol, tegangan putus sebesar 3,0257
KJ/mol dan perpanjangan putus sebesar
3,5824 KJ/mol. Umur simpan kompon karet
untuk variasi suhu penyimpanan 25oC
memberikan waktu simpan terlama, yaitu
sebesar 77 hari.
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ABSTRACT
Nano fiber is important material to get the competitive, strategic and environment friendly product. Fibers
produced by electrospinning method for medical textile applications which diameter less than 100 nm – 500 nm
are classified as nano fibers. Alginate is widely uses in medical application, such as wound dressing, scaffold,
etc., due to nontoxic, biodegradable, biocompatible and can accelerate new cell regeneration. From the last
study known that alginate wound dressing contains antibiotic substances can be used as a and topical drug
delivery system for infected wound healing. This study was aimed to make webs of alginate/polyvinyl alcohols
fibers containing antibiotic subtances by electrospinning method for primary wound dressing that serves as a
topical drug delivery system. . Of the research is expected to obtain higher quality products, due to its high
surface area and porous. Testing to final product included chemical function and micro structure analysis,
bacterial resistance test and pre-clinical trials. From the test results known that product has a higher quality and
can be classified as nano medical textile. The product passed pre-clinical trials and can be used for primary
wound dressing that serves as a topical drug delivery system.
Keywords: alginate, electrospinning, medical textile, polyvinyl alcohol, topical drug delivery system

ABSTRAK
Serat nano merupakan material penting untuk menghasilkan produk yang kompetitif, strategis dan ramah
lingkungan. Serat hasil elektrosping untuk keperluan tekstil medis yang berdiameter <100 nm - 500 nm,
digolongkan sebagai serat nano. Alginat banyak digunakan di bidang medis, misalnya untuk pembalut luka,
rekayasa jaringan, dan lain sebagainya; karena bersifat nontoksik, biodegradable, biocompatible dan dapat
mempercepat pertumbuhan jaringan baru. Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa membran alginat yang
mengandung antibiotik dapat digunakan sebagai media penyampaian obat topikal untuk luka terinfeksi, tetapi
dengan metoda elektrospining akan diperoleh produk berkualitas lebih tinggi, karena mempunyai luas
permukaan yang sangat besar dan berpori. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan webs (lembaran tipis)
dari serat alginat/PVA yang mengandung obat melalui teknologi elektrospining untuk mendapatkan pembalut
luka primer yang berfungsi sebagai media penyampaian obat topikal. Pengujian yang dilakukan meliputi analisa
gugus fungsi, analisa struktur mikro dan uji pre klinis. Dari hasil uji diketahui bahwa produk tersebut dapat
digolongkan sebagai tekstil medis berskala nano dengan kualitas yang lebih tinggi. Selain itu lolos uji pre klinis
dan dapat digunakan untuk pembalut luka yang berfungsi sebagai media penyampaian obat topikal.
Kata kunci: alginat, elektrospining, media penyampaian obat topikal, polivinil alkohol, tekstil medis

PENDAHULUAN
Perkembangan di bidang tekstil, baik
yang berbahan baku serat alam maupun
serat buatan, semuanya ditujukan untuk
memenuhi permintaan konsumen yang
semakin tinggi terhadap kualitas suatu
produk. Material tekstil yang digunakan

untuk kesehatan dan medis terdiri dari
serat, benang, kain dan produk nonwoven
berupa webs (lembaran tipis). Adapun
kombinasi antara teknologi tekstil dan
pengetahuan di bidang medis telah
menghasilkan suatu hal baru yang disebut
tekstil medis. Hal tersebut sejalan dengan
dihasilkannya serat baru yang memenuhi
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persyaratan
medis
dan
teknologi
manufaktur untuk benang/kain (Jia Hong Lin
et.al., 2012; Panboon, 2005 Sun Ing Jeong,
2010).
Perkembangan di bidang tekstil medis
dianggap sebagai perkembangan baru,
karena hari-hari yang menyakitkan (painful
days) bagi para penderita berubah menjadi
hari-hari yang nyaman (comfortable days).
Adapun persyaratan utama untuk polimer
bio-medis antara lain yaitu harus bersifat
nontoksik, tidak menyebabkan alergi,
mudah disterilkan, mempunyai sifat mekanik
yang memadai, kuat, elastis, awet
(durability) dan mempunyai kesesuaian
alami
(biocompatibility).
Serat
yang
digunakanpun bervariasi, baik yang berasal
dari alam (kapas, sutera, rayon, alginat,
chitosan, kolagen, dsb.) maupun serat
buatan (poliester, poliamida, polietilena,
serat gelas, dsb.). Pangsa pasar tekstil
medis
semakin
berkembang,
dan
diantaranya adalah pembalut luka primer
(kontak dengan luka) (Panboon, 2005; Jia
Hong Lin et.al., 2012; Seungsin Lee et al.;
2007).
Sejak berabad-abad serat binatang
maupun tanaman telah digunakan untuk
menutupi
luka
guna
menghentikan
pendarahan, menyerap cairan yang keluar
dari luka/nanah, mengurangi rasa sakit dan
menyediakan
perlindungan
untuk
pembentukan jaringan baru. Pada manusia
normal, penyembuhan akan terjadi dalam
waktu sekitar 21 hari, sedangkan untuk luka
kronis sekitar 12 minggu. Pembalut luka
pada
umumnya
berbahan
dasar
karbohidrat, antara lain kapas, chitosan,
hidrogel dan alginat. Dari bahan tersebut
akan dihasilkan produk pembalut luka yang
berdaya serap tinggi, mudah digunakan dan
dilepas, melindungi terhadap serangan
bakteri, elastis, dapat mempertahankan
kelembaban pada sekitar luka dan menutup
luka. Beberapa pembalut luka modern pada
umumnya menggunakan alginat sebagai
bahan bakunya, karena relatif lebih murah
dan
dapat
mendorong
pertumbuhan
jaringan sel baru dan mengurangi
peradangan,
sehingga
mempercepat
penyembuhan luka (Panboon, 2005; Sun
Ing Jeong 2010; Yanga et al., 2010).
Alginat yang terkandung dalam
rumput laut coklat merupakan polisakarida
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yang terdiri dari residu asam β - d
manuronat dan asam α – l - guluronat (Sun
Ing Jeong, 2010). Di Indonesia yang paling
banyak ditemukan adalah jenis Sargassum
dan Turbinaria (Jana, 2006).
Adapun
polivinil
alcohol {(-C2H4O-)n} adalah
polimer sintetik yang bersifat nontoksik dan
larut dalam air, sehingga banyak digunakan
di berbagai bidang, antara lain bidang medis
dan farmasi (Jia Hong Lin et.al., 2012).
Basitrasin dan Neomisin (Gambar 1)
adalah antibiotika topikal penting pada
penanganan kasus di bidang kulit, terutama
untuk infeksi superfisial dengan area yang
terbatas dan setelah tindakan bedah
minor/kosmetik
(dermabrasi,
laser
resurfacing); untuk mengurangi resiko
infeksi setelah operasi dan mempercepat
penyembuhan luka. Penggunaan bahan
tersebut dapat mengurangi kebutuhan akan
obat oral, problem kepatuhan, efek samping
pada saluran pencernaan, dan potensi
terjadinya interaksi obat. Basitrasin adalah
antibiotik yang merupakan campuran dari
polipeptida
siklik
(C66H103N17O16S).
Basitrasin mengganggu sintesis dinding sel
bakteri
kokus
gram
positif
seperti
Staphylococcus dan Streptococcus. Adapun
kebanyakan bakteri gram negatif dan jamur
resisten terhadap obat ini. Basitrasin topikal
efektif untuk pengobatan infeksi bakteri
superfisial pada kulit. Obat ini juga sering
dikombinasikan dengan polimiksin B dan
Neomisin untuk pengobatan dermatitis yang
disertai dengan infeksi sekunder. Neomisin
adalah antibiotik golongan aminoglikosida
topikal yang sering digunakan untuk
mengobati infeksi akibat bakteri gram
negatif, dengan memberi efek membunuh
bakteri dengan mengganggu sintesis protein
(Gambar 3). Obat ini sering digunakan
sebagai profilaksis infeksi yang disebabkan
oleh abrasi superfisial, terluka, atau luka
bakar (Anonimous, 2008, Theresia dkk.,
2011).
Elektrospining telah diketahui sebagai
suatu proses untuk mendapatkan serat
yang sangat halus dan memiliki keunggulan
tertentu dibandingkan serat konvensional,
yaitu memiliki luas permukaan yang sangat
besar, karena diameternya berskala nano (1
nm = 10-9 m). Elektrospining adalah teknik
pembuatan
serat
nano
dengan
memanfaatkan gaya elektrostatik sebagai
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pendorong larutan polimer ketika disuntikan
dari spinneret ke suatu kolektor. Pancaran
larutan polimer berakselarasi memanjang
dan menyebar secara tidak beraturan ke
arah kolektor. Pancaran tersebut akan
menipis dan mengering seiring dengan
menguapnya pelarut, meninggalkan seratserat nano yang saling berhubungan satu
dengan lainnya membentuk jaring-jaring
yang solid berupa webs (Brown et.al, 2007;
Panboon, 2005; Sun Ing Jeong 2010).
Dalam dunia perdagangan serat nano
adalah serat yang mempunyai diameter
kurang dari 0,5 mikron (500 nm), sedangkan
serat
yang
telah
diproduksi
dan
diperdagangkan
mempunyai
diameter
antara 50 nm sampai 300 nm (Panboon,
2005).

Neomisin
Basitrasin
Gambar 1. Struktur Molekul
Serat nano dan elektrospinning
merupakan material dan teknologi yang
sangat penting untuk perkembangan di
berbagai bidang, khususnya dalam upaya
mencari bahan yang kompetitif, strategis
dan ramah lingkungan. Serat nano dapat
dibuat dalam bentuk webs berupa lembaran
tipis atau membran, sehingga tidak melalui
proses pertenunan atau perajutan. Di
bidang
biomedispun
serat
tersebut
berperanan
penting,
terutama
untuk
pembuatan pembalut luka (Brown, et.al.,
2007; Jia Hong Lin et.al., 2012; Seungsin
Lee et.al., 2007; Yanga et. al., 2010).
Pembuatan serat mikro hingga nano
dari larutan polimer alami seperti alginat,
gelatin dan chitosan tidak mungkin
dilakukan, karena sifat mekaniknya memiliki

banyak kekurangan dibanding polimer
sintetik, sehingga sukar untuk diproses
menggunakan
elektrospining.
Oleh
karenanya
larutan
polimernya
harus
dicampur dengan polimer sintetik, seperti
PVA (polivinil alkohol) atau PEO (polietilena
oksida) (Panboon, 2005; Sun Ing Jeong
2010; Theresia dkk., 2012, Yanga et. al.,
2010). Melalui metoda elektrospining
diperoleh webs dari serat alginat/PVA yang
dapat digunakan sebagai pembalut luka dan
scaffold untuk rekayasa jaringan (Sun Ing
Jeong, 2010; Theresia dkk., 2012).
Dari penelitian terdahulu diketahui
bahwa membran alginat yang mengandung
obat merupakan produk yang berhasil
menangani infeksi kulit yang disebabkan
oleh bakteri gram positif dan negatif
(Theresia dkk., 2011). Penelitian lainnya
yang mengarah pada pemanfaatan alginat
untuk pembalut luka telah dilakukan
(Bangun et.al., 2005; Theresia dkk., 2012),
namun webs alginat/PVA yang berfungsi
sebagai media penyampaian obat topikal
dengan uji klinis lengkap dan publikasinya
secara rinci mengenai efeknya terhadap
penyembuhan luka yang terinfeksi belum
banyak dijumpai (Jia Hong Lin et.al., 2012;
(Sun Ing Jeong, 2010).
Dari uraian di atas, maka dilakukan
penelitian lanjutan, yaitu pembuatan webs
alginat/PVA yang mengandung antibiotika
topikal dengan metoda elektrospining.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendapatkan produk berkualitas nano yang
dapat
digunakan
sebagai
media
penyampaian obat topikal, terutama untuk
luka yang terinfeksi. Hal ini dilakukan untuk
diversifikasi produk, karena alginat tersedia
dengan
harga
yang
relatif
murah,
sedangkan produk akhirnya mempunyai
nilai tambah yang cukup tinggi. Penelitian
yang dilakukan meliputi karakterisasi larutan
pintal dan pembuatan webs dengan alat
elektrospinning. Adapun pengujian terhadap
produk akhirnyanya meliputi analisa gugus
fungsi, analisa struktur mikro dan uji pre
klinis.
Hipotesis dari penelitian ini adalah
peningkatan efek penyembuhan terhadap
luka yang terinfeksi, dengan menggunakan
pembalut berskala nano berbasis alginat.
METODE
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Bahan
- Alginat
- Polivinil alkohol, alkohol, aquades,
Basitrasin, Neomicin (p.a. grade)
- Sedian bakteri E. coli dan S. aureus
- Kelinci albino jantan
Peralatan
Mesin Elektrospining, neraca analitis dan
Ionizer (untuk sterilisasi), Laminar Ailflow,
dan restrainer (kandang untuk kelinci
percobaan)
Cara Kerja
Percobaan dilakukan pada suhu
kamar dengan menyiapkan larutan pintal
yang terdiri dari larutan alginat dan PVA.
Larutan tersebut dituangkan ke syringe 10
ml untuk diproses dengan metoda
elektrospining {dengan jarum nomor 18
(0,96 mm)}. Webs yang terbentuk kemudian
diuji struktur mikronya dengan alat SEM.
Tegangan maksimal pada alat adalah 22
kV, sehingga percobaan yang dilakukan
disesuaikan dengan kondisi maksimal alat
tersebut.
Dari penelitian terdahulu dengan
menggunakan larutan alginat (3%)/PVA
10% telah diketahui kondisi proses untuk
mendapatkan struktur mikro webs dari serat
alginat/PVA yang relatif baik (Theresia,
2012).
Namun
dalam
upaya
memaksimalkan pemakaian alginat sampai
5%, maka dilakukan penelitian dengan
komposisi larutan seperti tercantum pada
Tabel 1 Dari hasil percobaan pendahuluan
diketahui bahwa proses elektrospining
dapat dilakukan dengan jarak antara ujung
spineret dan kolektor 15 cm, laju alir
larutan pintal 1 ml/jam, dengan suhu 23 24oC pada tegangan 22 kV. Selain itu,
guna
memperlancar
proses
dan
memperbaiki kualitas produk, maka ke
dalam larutan pintalnya ditambahkan pelarut
lain selain air, yaitu alkohol.
Percobaan dilanjutkan pada kondisi
optimal proses dengan menambahkan dua
dosis obat (rendah dan tinggi) ke dalam
larutan pintal (Anonimous, 2008). Produk
akhirnya kemudian diuji (khusus untuk uji
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pre klinis, dilakukan dulu proses sterilisasi
dengan alat Ionizer).
Pengujian
- Analisa gugus fungsi (Perkin Elmer
Spectrum One - FTIR - Spectrometer)
- Analisa struktur mikro (SEM Jeol, JSM
6360 LA)
- Uji resistensi terhadap bakteri
- Uji pre klinis (uji khasiat)
Tabel 1. Komposisi Larutan Pintal
Kode
A
B
C
D
E

Perbandingan
Alginat
PVA
(5%)
(12,5%)
8
2
6
4
5
5
4
6
2
8

Keterangan
Kurang baik
s.d.a.
Cukup baik
Baik
Baik sekali

Uji resistensi terhadap bakteri
Metoda yang digunakan adalah
metode difusi. Bakteri patogen yang
digunakan yaitu E. coli dan S. aureus.
Munculnya zona hambat/zona bening
mengelilingi contoh uji mengindikasikan
kesensitivitasan
organisme
terhadap
sampel tersebut. Dengan membandingkan
diameter dari zona bening dengan standar,
maka dapat ditentukan organisme apa yang
rentan atau resisten (Tabel 2) (Jawelz,
1995; Ryan, 2004, Van Saene et.al., 2005).
Tabel 2. Tingkat Kekuatan Antibakteri
(Jawelz, 1995)
Diameter Zona Bening
(DZB)

Resistensi
Mikroorganisme

> 20 mm
10 – 20 mm
5 – 10 mm
< 5 mm

Sangat sensitif
Sensitif
Kurang sensitif
Resisten

Uji pre klinis (Uji khasiat)
Pada uji ini digunakan dua contoh uji,
yaitu yang mengandung antibiotik dosis
rendah dan tinggi (Anonimous, 2008),
sehingga diperlukan 6 ekor kelinci albino
jantan (3 ekor/kelompok dosis). Selama uji
coba kelinci-kelinci tersebut disimpan di
ruang pemeliharan pada suhu 24  2C
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dengan
kelembaban
relatif
70-80%.
Pencahayaan adalah 12 jam terang dan 12
jam gelap. Pakan konvensional dan air
minum diberikan secara ad libitum
(secukupnya). Adapun pengujian yang
dilakukan
adalah
sebagai
berikut
(Anonymous, 2002; Hayes, 1989):
Dalam
Laminar
Airflow,
kelinci
percobaan dicukur bagian punggungnya,
kemudian dipilih dua bagian pada punggung
kiri, dan disuntik bakteri E. coli 0,05 ml
dengan kekeruhan 25%T. Perlakuan yang
sama untuk bagian kanan yang disuntik
dengan bakteri S. aureus 0,1 ml dengan
kekeruhan 25%T. Satu bagian kiri diobati
dengan contoh uji dan satu bagian lain
digunakan sebagai kontrol. Hal yang sama
dilakukan untuk punggung bagian kanan.
Selanjutnya contoh uji ditutupi kain kasa
dan diberi plester untuk mencegah
terlepasnya kain kasa dari kulit, kemudian
ditutupi dengan plastik dan yang terakhir
seluruh badannya dibungkus dengan kain
kasa pembalut. Satu hari setelah perlakuan
pembalut dibuka dan contoh uji diangkat,
kemudian dilakukan pengamatan terhadap
adanya eritema (pemerahan), edema
(pembengkakan) dan nanah. Selanjutnya
contoh uji ditempelkan kembali seperti
prosedur di atas. Pengamatan diulangi
setiap hari sampai sembuh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada proses elektrospining, terdapat
beberapa parameter yang berpengaruh
terhadap pembentukan serat, yaitu sifat
larutan, variabel terkendali dan parameter
ambien. Sifat larutan termasuk kekentalan,
daya hantar listrik, tegangan permukaan,
berat molekul polimer, momen dipol dan
konstanta dielektrik. Variabel terkendali
termasuk laju alir larutan polimer, kuat
medan listrik, jarak antara ujung spineret
dan kolektor, diameter jarum spineret,
komposisi kolektor dan geometri. Adapun
yang termasuk ke dalam parameter ambien
adalah suhu dan kelembaban ruangan serta
kecepatan
udara
dalam
ruang
elektrospining (Brown et.al, 2007).
Semakin rendah laju alir larutan, maka
diameter serat akan semakin kecil,
sedangkan bila terlalu tinggi hanya akan
terbentuk beads (butiran polimer bukan

serat), karena serat tidak sempat mengering
sebelum
mencapai
kolektor.
Untuk
mengatur diameter serat dan morfologinya,
antara lain dilakukan dengan cara mengatur
jarak jarak antara ujung spineret dan
kolektor. Jarak minimum dibutuhkan untuk
memberikan waktu yang cukup bagi serat
untuk mengering sebelum mencapai
kolektor. Namun, bila jarak tersebut terlalu
jauh/dekat, maka akan didapat hanya beads
(Brown et.al, 2007; Theresia dkk., 2012).
Variasi dari salah satu atau lebih parameter
ambien semisal suhu, kelembaban dan
kecepatan udara dalam ruanganpun dapat
berpengaruh terhadap pembentukan serat.
Dalam beberapa kasus, kenaikan suhu
berpengaruh
terhadap
mengecilnya
diameter serat. Peningkatan kelembaban
udara berpengaruh terhadap kenampakan
pori-pori pada permukaan serat, dan lebih
jauh lagi menyebabkan pori-pori tersebut
bersatu. Selain itu, proses elektrospining
tergantung pula pada pemlihan pelarut,
karena volatilitasnya berperanan dalam
pembentukan serat nano. Pelarut polimer
yang memiliki volatilitas tinggi dapat
menghasilkan serat nano dengan morfologi
yang lebih baik (Brown et.al, 2007).
Pembuatan Komposit Alginat/PVA
Viskositas dan tegangan permukaan
larutan berhubungan dengan konsentrasi
larutan polimer. Viskositas larutan yang
terlalu rendah akan menyebabkan larutan
mudah menetes, sedangkan viskositas
larutan yang terlalu tinggi menyebabkan
serat menjadi sukar terbentuk. Adapun
konduktivitas atau daya hantar listrik larutan
polimer berhubungan dengan muatan ion
yang akan berpengaruh terhadap pancaran
larutan polimer dari ujung spineret. Dari
literatur diketahui bahwa proses pembuatan
serat dengan metoda elektrospining untuk
larutan alginat saja sangat sukar dilakukan,
walaupun daya hantar listriknya cukup untuk
membentuk serat. Hal tersebut tidak hanya
disebabkan oleh viskositas, tetapi juga
karena ada gangguan lainnya, yaitu
repulsive force diantara polianion dari
polimer alginat, karena alginat terdiri dari
residu asam β - d manuronat dan asam α l- guluronat , sehingga larutan tersebut lebih
bersifat polielektrolit kationik (Sun Ing
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Jeong, 2010). Adapun hasil uji kestabilan
viskositas, viskositas dan Daya Hantar
Listrik larutan pintal disajikan pada Gambar
2 - 4, sedangkan hasil analisa struktur
permukan webs dengan menggunakan alat
SEM, disajikan pada Gambar 5 dan 6
Dari Gambar 2 terlihat bahwa
viskositas larutannya relatif stabil sampai
hari ketiga, sehingga larutan tersebut dapat
disimpan sampai hari ketiga sebelum
digunakan. Adapun dari Gambar 3 dan 4,
diketahui viskositas larutan A hampir sama
dengan larutan E, tetapi daya hantar
listriknya lebih besar daripada E. Namun
demikian, sewaktu proses elektrospining
berlangsung, ternyata larutan A tidak dapat
digunakan (banyak terbentuk beads). Begitu
pula untuk larutan B yang viskositasnya
hampir sama dengan D, namun daya
hantarnya lebih besar dari D, sehingga
larutan spining yang baik digunakan untuk
penelitian selanjutnya adalah larutan C, D
dan E.
Dari hasil pengamatan selama proses
berlangsung (Tabel 1) dan dari hasil analisa
struktur mikro, terlihat bahwa konsentrasi
alginat yang terlalu tinggi menyebabkan
terbentuknya banyak beads (Gambar 5.a.
dan b.). Beads tersebut merupakan larutan
pintal yang tidak berhasil ditarik oleh medan
listrik. Hal tersebut mungkin disebabkan
karena kurang seimbangnya antara laju alir
larutan polimer dengan tegangan listrik yang
digunakan atau mungkin pula karena
tegangan listrik yang digunakan kurang
optimal (Brown et.al, 2007; Seungsin Lee et
al., 2007).
Larutan pintal Alginat/PVA dengan
komposisi 5/5 sampai 2/8 dapat diproses
dan hasilnya cenderung membaik dengan
menaiknya
konsentrasi
PVA.
Untuk
Alginat/PVA 5/5 (Gambar 5.c.), terlihat mulai
terbentuknya serat nano hingga submikro,
namun masih banyak terbentuk beads.
Menurunnya konsentrasi alginat atau
menaiknya konsentrasi PVA selanjutnya
akan menghasilkan produk yang didominasi
oleh serat mikro hingga nano. Dari hasil
analisa struktur mikro membran tersebut),
kondisi terbaik diperoleh pada larutan E
(Alginat/PVA 2/8). Selain itu terlihat bahwa
produk yang berasal dari PVA 100% hanya
terdiri dari serat-serat dan tidak terbentuk
beads, sedangkan produk alginat/PVA akan
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terbentuk beads yang diduga berasal dari
alginat (Theresia dkk., 2012).
Akan
tetapi
dalam
upaya
memaksimalkan
penggunaan
alginat
sehubungan dengan sifatnya terhadap
kualitas biomedis, maka larutan alginat/PVA
dengan komposisi 5/5 (larutan pintal C)
dianggap
cukup
memadai
untuk
menghasilkan serat berskala mikro hingga
nano. Oleh karenanya, untuk percobaan
selanjutnya, maka dipilih larutan pintal
dengan
komposisi
tersebut
dengan
menambahkan dua variasi dosis obat, yaitu
dosis rendah dan tinggi (Anonimous, 2008).
Adapun struktur mikronya dapat dilihat pada
Gambar 6. Dari Gambar tersebut diketahui
bahwa, obat yang ditambahkan ke dalam
larutan pintal berpengaruh terhadap struktur
serat, yaitu obat tersebut terdistribusi di
sepanjang serat dan pada permukaan serat,
sehingga pada permukaan membran terlihat
bayangan halus berwarna putih.

Gambar 2. Kestabilan Larutan

Gambar 3. Viskositas Larutan
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penyerapan cairan (Peter et. all., 2004).
Dari Gambar 6 diketahui bahwa serat-serat
yang terbentuk dari hasil percobaan ini
mempunyai ukuran yang bervariasi, yaitu
sekitar 100 nm s/d < 500 nm, sehingga
produk tersebut dapat digolongkan sebagai
produk tekstil medis berkualitas nano. Untuk
itu, maka penelitian dilanjutkan melalui uji
pre klinis guna mengetahui sifat dan
khasiatnya sebagai media penyampaian
obat topikal.

Gambar 4. Daya Hantar Listrik

Analisa Gugus Fungsi

8/2

6/4

a.

5/5

c.

2/8

b.

4/6

PVA 100%

Gambar 5. Struktur Mikro Webs Aginat/PVA
(SEM 4000 x) dan PVA (SEM 5000 x)

Bahan baku webs tersebut adalah
alginat, polivinil alkohol, Basitrasin dan
Neomisin. Alginat merupakan polimer alam
dengan gugus aromatik (R-O-R) yang
mengandung gugus - OH, - COOH dan - CH, - C = C - dan - C = O; polivinil alkohol
merupakan polimer sintetis dengan rumus
kimia {(-C2H4O-)n}, sedangkan Basitrasin
dan Neomisin, berturut-turut merupakan
campuran
polipeptida
siklik
dan
aminoglukosida (Gambar 1). Gugus-gugus
fungsi tersebut dapat diidentifikasi melalui
analisa spektra FTIR (Silverstein et. al.
1975), dan hasilnya disajikan pada Gambar
7.
Dari hasil uji, diketahui bahwa alginat
dan polivinil alkohol mempunyai puncak
serapan pada panjang gelombang seperti
tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisa Gugus Fungsi
Polimer

Dengan obat
dosis rendah

Dengan obat
dosis tingi

Gambar 6. Struktur Mikro Webs
Alginat/PVA/obat
Webs yang terbuat dari nanofiber
untuk pembalut luka pada umumnya
memiliki ukuran pori antara 500 nm hingga
1 m, cukup kecil untuk melindungi luka dari
penetrasi bakteri dan juga memiliki luas
permukaan tinggi pada kisaran 5 hingga
100 m2/g yang sangat efisien untuk

Puncak serapan

Keterangan

31003000 cm-1
1400 –
1600 cm-1 dan
1000 - 1100 cm-1
1605 –
1466 cm-1
2900 –
3000 cm-1 dan
900 – 675 cm-1

pita uluran
C – H aromatik
gugus aromatik

Alginat
3600 –
3200 cm-1 dan
1420 - 1330 cm-1
1260 –
1000 cm-1
3500 cm-1 , 1600
cm-1
Sekitar
1400 cm-1
1605 – 1466 cm-1
Polivinil
alkohol

2900 –
3000 cm-1 dan

Gugus
C–C
gugus C-H
”stretching”
dan
C-H ”bending”
gugus
O-H”’streching” dan
O-H ”bending”
gugus C-O
gugus karbonil
gugus aromatik
R-O-R
gugus
C–C
Gugus
C-H stretching
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900 – 675 cm-1
3600 –
3200 cm-1 dan
1420 - 1330 cm-1

dan
C-H bending
gugus O-H”’streching”
dan
O-H ”bending”

Adapun webs alginat/PVA mempunyai
puncak pada beberapa panjang gelombang
yaitu:
- antara
3100-3000
cm-1
yang
menunjukkan adanya pita uluran C – H
aromatik
- antara 1400 – 1600 cm-1 dan 1000 1100 cm-1 yang menunjukkan adanya
gugus aromatik
- antara 1605 – 1466 cm-1 yang
menunjukkan adanya gugus C –
- antara 2900 - 3000 cm-1 dan 900 – 675
cm-1 yang menunjukkan adanya gugus
C-H ”stretching” dan C-H ”bending”
antara 3600 - 3200 cm-1 dan 1420 1330 cm-1 yang menunjukkan adanya
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Gambar 7. Spektra FTIR
Dengan membandingkan spektra
FTIR webs alginat/PVA dengan spektra
FTIR alginat dan PVA (Gambar 7) serta
Tabel 3, maka diketahui bahwa spektra
webs tersebut merupakan gabungan antara
spektra dari alginat dan polivinil alkohol.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
produk tersebut mempunyai serapan pada
panjang gelombang yang relatif sama
dengan alginat dan polivinil alkohol,
sehingga dapat dikatakan bahwa kedua
senyawa tersebut memiliki kandungan
senyawa organik yang sama dan menunjuk
kepada struktur kimia alginat dan polivinil
alkohol.
Seperti halnya di atas, dengan
membandingan
spektra
FTIR
webs
alginat/PVA
yang
mengandung
obat
(Gambar 7) dengan spektra FTIR alginat,
gelatin, Basitrasin dan Neomicin, maka
diketahui bahwa webs tersebut merupakan
gabungan antara spektra dari alginat, PVA
dan obat, sehingga dapat dikatakan bahwa
webs tersebut memiliki kandungan senyawa
organik yang relatif sama dan menunjuk
kepada struktur kimia alginat, polivinil
alkohol, Basitrasin dan Neomisin.
Ketebalan Webs
Untuk mendapatkan contoh uji yang
dapat
digunakan
sebagai
media
penyampaian obat topikal, maka percobaan
dilanjutkan sampai mendapatkan ketebalan
tertentu, Dari hasil uji diketahui bahwa
ketebalan rata-rata webs yang digunakan
untuk uji pre klinis memiliki ketebalan sekitar
0,4 mm.

Webs Serat Nano Alginat/Polivinil Alkohol... (Theresia Mutia, dkk)

Alginat/PVA/obat

Gambar 9. Hasil Uji Resistensi

Gambar 8. Foto Produk
Uji Resistensi Terhadap Bakteri
Contoh uji berupa lembaran tipis hasil
proses elektrospining ini berasal dari alginat
dan polivinil alkohol. Alginat sendiri telah
diketahui mempunyai sifat anti bakteri, atau
produk tersebut bukan merupakan media
pertumbuhan bagi bakteri (Thomas et.al,
2000), namun alginat/PVA dan alginat/PVA
yang mengandung obat belum diketahui
sifatnya terhadap bakteri. Oleh karena itu,
maka
dilakukan
percobaan
dengan
menggunakan dua jenis bakteri patogen,
yaitu Escherichia coli (gram negatif) dan
Staphylococcus aureus, (gram positif).
Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui
apakah produk
tersebut
mendukung
tumbuhnya mikroorganisme atau tidak.
Pemilihan terhadap bakteri patogen tersebut
antara lain adalah karena banyak terdapat
di sekeliling kita dan menyebabkan berbagai
penyakit, antara lain infeksi pada jaringan
kulit, dan lain-lain (Jawelz, 1995; Van
Saene, 2005). Metode yang digunakan
dalam uji resistensi ini adalah metode difusi.
E. coli

S. areus

Alginat/PVA
E. coli

S. areus

Dari hasil uji resistensi terhadap
bakteri pada webs alginat/PVA diketahui
bahwa bakteri tidak tumbuh pada bahan
tersebut. Padahal bakteri yang dipilih
bersifat patogen atau berbahaya bagi
kesehatan. Hal ini mengidentifikasi bahwa
produk tersebut bukan merupakan media
pertumbuhan
bakteri
atau
bukan
makanan/nutrisi bagi bakteri. Namun bukan
merupakan
antibiotik,
karena
tidak
ditemukan daerah zonasi di sekitarnya.
Kesimpulannya produk tersebut bersifat anti
bakteri dan apabila digunakan sebagai
pembalut luka primer, mampu melindungi
luka dari serangan bakteri.
Adapun dari hasil uji resistensi
terhadap bakteri pada webs alginat/PVA
yang mengandung obat, diketahui bahwa
bakteri tidak tumbuh pada produk tersebut
dan terlihat adanya daerah zonasi, yaitu
rata-rata sekitar 20 mm, yang menunjukkan
bahwa contoh uji bersifat anti biotik, karena
mempunyai sifat resistensi yang sensitif
terhadap mikroorganisme (bakteri yang
diuji).
Uji Khasiat
Fungsi kulit utamanya adalah untuk
proteksi.
Kebijakan
lembaga-lembaga
seperti FDA dan EPA di Amerika Serikat,
OECD dan EEC di Eropa secara
internasional
menunjukkan
bahwa
identifikasi
bahan-bahan
kimia
yang
berbahaya bagi kulit dan perlindungan
terhadap masyarakat dari pendedahan
terhadap bahan-bahan kimia menduduki
prioritas utama (Anonymous, 2002)
Infeksi kulit yang disebabkan oleh
bakteri,
jamur
dan
virus
dapat
menyebabkan
terjadinya
pemerahan,
pembengkakan dan terbentuknya nanah.
Untuk mengetahui apakah contoh uji yang
mengandung obat dapat digunakan sebagai
pembalut luka primer yang berfungsi
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sebagai media penyampaian obat topikal,
maka dilakukan pengujian terhadap kelinci
yang terinfeksi oleh bakteri gram positif dan
negatif. Sebagai bakteri gram positif dipilih
Staphylococcus aureus dan sebagai bakteri
gram negatif dipilih Escherichia coli, karena
keduanya dapat menginfeksi kulit
Pada
penelitian
ini
digunakan
Basitrasin dan Neomisin, yang berturut-turut
aktif terhadap bakteri gram positif dan gram
negatif. Adanya reduksi pemerahan,
pembengkakan dan pembentukan nanah
pada uji khasiat dapat digunakan sebagai
parameter kesembuhan infeksi kulit.
Dari hasil uji diketahui bahwa, luka kontrol
atau blangko (yang tidak ditempeli contoh
uji) menunjukkan peningkatan keparahan
dari hari ke hari; dan pada hari ke 5 masih
menunjukkan
infeksi
(pemerahan,
pembengkakan dan nanah). Adapun pada
luka yang ditempeli contoh uji menunjukkan
pengurangan pemerahan, nanah dan
pembengkakan, dan pada hari ke 5 luka
sudah menutup dan kering atau sembuh
sempurna
Pada penelitian ini digunakan dua
dosis yaitu dosis rendah dan dosis tinggi
(Anonimous, 2008), namun dari hasil
pengamatan
tidak
terlihat
adanya
perbedaaan, atau hasilnya relatif sama,
yaitu pada hari ke 3 sudah terlihat adanya
perbaikan luka dan hari ke 5, luka sudah
menutup dan kering (sembuh sempurna),
sedangkan kontrol masih basah dan tampak
benjolan merah (peradangan). Sebagai
contoh pada gambar 10 dan Tabel 4,
disajikan hasil pengamatan terhadap kelinci
yang diinduksi oleh bakteri S. aureus.
Dari hasil uji diketahui bahwa webs
dengan dosis antibiotika tropikal rendahpun
mempunyai efek penyembuhan yang lebih
baik (3 hari), apabila dibandingkan dengan
produk serupa yang konvensional dengan
dosis antibiotika tropikal yang tinggi (5 hari)
(Theresia dkk., 2011).
Adanya
variasi
kecepatan
penyembuhan dalam satu kelompok dosis
yang sama menunjukkan bahwa pertahanan
tubuh setiap kelinci berbeda. Kesembuhan
menunjukkan
bahwa
Neomisin
dan
Basitrasin dilepaskan dari contoh uji ke kulit
kelinci, berarti webs hasil percobaan di atas
dapat digunakan sebagai pembalut luka
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yang berfungsi sebagai media penyampaian
obat topikal.
Dari uraian di atas diketahui bahwa
webs alginat/PVA yang mengandung obat
dengan dosis rendah terbukti dapat
menghantarkan obat secara langsung
pada jaringan kulit dan berkualitas lebih
baik dibanding yang konvensional (Theresia
dkk., 2011). Diharapkan kelak produk
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
alternatif pembalut luka primer untuk luka
yang terinfeksi.

Punggung
diinduksi dengan
S. aureus

Bagian yang
terifeksi sebagian
ditutup dengan
contoh uji

Kemudian diplester
Kontrol
R1
R2

Setelah 3 hari
(terlihat efek penyembuhan; sedangkan
kontrol masih merah dan terdapat
benjolan)

Webs Serat Nano Alginat/Polivinil Alkohol... (Theresia Mutia, dkk)

digunakan sebagai media penyampaian
obat topikal. Selain itu kualitasnya lebih baik
dibanding produk yang konvensional.
SARAN

Setelah 5 hari

(Luka kering sempurna dan bagian R1
dan R2 sudah rata, sedangkan pada
kontrol masih terdapat benjolan)
Gambar A. Kelinci Percobaan yang
diinduksi oleh S. Aureus
Tabel 4.a. Induksi Oleh S . aureus
Kelinci 1

Kelinci 2

Kelinci 3

Kelompok

Kontrol
R1
R2

24
jam

48
jam

24
jam

48
jam

24
jam

48
jam

1
1
0,8
0,8
0,9
0,9

1
0,9
1
1
0,9
1

1
0,8
0,7
0,7
0,5
0,7

1
1,1
0,7
0,6
0,5
0,7

1
0,9
1
0,8
1
1

1,3
1,5
1,2
1,0
1,1
1,0

Tabel 4.b. Lanjutan
Kelinci 1
Kelompok

Kontrol
R1
R2

Kelinci 2

Kelinci 3

3
hari

5
hari

3
hari

5
hari

3
hari

5
hari

1,3
1,2
0,8
0,9
0,7
0,9

1
1,1
k
k
k
k

1,2
1,2
0,7
0,6
0,4
0,6

1
1,1
k
k
k
k

1,4
1,5
1
0,8
0,9
0,9

1,3
1,4
k
k
k
k

Catatan:
* R1 (dosis rendah), R2 (dosis tinggi)
* k (kering)
* Pada kontrol sampai hari ke 5 masih
ada benjolan
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini telah
dihasilkan
webs
alginat/PVA
yang
mengandung obat, berupa lapisan tipis yang
didominasi oleh serat berukuran < 500 nm,
sehingga dapat dikategorikan sebagai
produk tekstil medis berkualitas nano.
Produk tersebut lolos uji pre klinis dan dapat

Untuk mengetahui batas kadaluwarsa
produk, maka perlu dilakukan uji ulang,
misalnya setelah disimpan 6 bulan sampai 1
tahun atau bahkan sampai 3 tahun.
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Pemanfaatan Tepung Pisang Batu ...(Nanti Musita)

PEMANFAATAN TEPUNG PISANG BATU (MUSA BALBISIANA
COLLA) PADA PEMBUATAN KUE BROWNIES
THE UTILIZATION OF MUSA BALBISIANA BANANA FLOUR IN BROWNIES
CAKE PREPARATION
Nanti Musita
Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung, Kementerian Perindustrian
Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Lampung - Indonesia
e-mail: nantimusita@yahoo.co.id
diajukan: 30/10/2014, direvisi: 14/11/2014, disetujui: 27/11/2014
ABSTRACT
The utilization of balbisiana banana flour in preparing functional brownies cake had been studied in order to
increase the economic value of balbisiana banana. The objective of this research is to get a mixture of the
balbisiana banana flour and wheat flour that produces cake with acceptable organoleptic quality. The ratios
between balbisiana banana flour and wheat flour as variables of this research were B1(10:90), B2(20:80),
B3(30:70), B4(40:60), B5(50:50),and B6(60:40).The result of shown that balbisiana banana flour can be used as a
substitute of wheat flour in brownies cake preparation without changing of its color, taste, flavor, and texture. The
mix-flour brownies cake were well accepted by the panelists. The best ratio of the mix-flour was B3 (30%
balbisiana banana flour: 70% wheat flour). This mix-flour produced cake with 25.26% mouisture content, 1.33%
ash, 19.63% fat, 6.04% protein, 49.07% carbohydrates, 0.65% soluble dietary fiber, 23.08% insoluble dietary
fiber, and 21.06% Glisemix Index (GI). Simple economic calculation shown that the production of brownies cake is
feasible, i.e. or production capacity of 160 packages per day or 48.000 packages per year, the production cost is
Rp.10.146,55/package. With a selling price of Rp.12.000/package, the Break even Point (BEP) will be at
40.586,21 packages per year, Pay Back Period (PBP) is 0.26 years and Benefit Cost (B/C) ratio is 1.3.
Keywords: balbisiana banana flour, brownies.

ABSTRAK
Pemanfaatan tepung pisang batu dalam pembuatan kue brownies dipelajari untuk mendapatkan kue brownies
yang bersifat fungsional selain untuk meningkatkan nilai ekonomis pisang batu. Penelitian ini dilakukan untuk
mendapatkan campuran tepung pisang batu dan tepung terigu yang menghasilkan brownies fungsional dengan
sifat organoleptik yang dapat diterima. Campuran tepung pisang batu dan tepung terigu yang dicoba dalam
penelitian adalah B1(10:90), B2(20:80), B3(30:70), B4(40:60), B5(50:50) dan B6(60:40). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pisang batu dapat dipakai sebagai pengganti sebagian tepung terigu dalam membuat kue
brownies, tanpa mengubah warna, rasa, aroma, tekstur, dan penerimaan keseluruhan produk kue brownies
secara nyata. Formula B3 (30% tepung pisang batu: 70% tepung terigu) merupakan formula terbaik. Komposisi
produk ini adalah kadar air 25,26%, abu 1,33%, lemak 19,63%, protein 6,04%, karbohidrat 49,07%, serat pangan
larut 0,65%, serat pangan tidak larut 23,08%, dan Nilai Glisemik (GI) 21,06%. Produksi brownies fungsional
pisang batu dengan kapasitas 160 kemasan/hari atau 48.000 kemasan/tahun layak secara finansial, dengan HPP
sebesar Rp. 10.146,55/kemasan. Dengan harga jual sebesar Rp.12.000/kemasan, diperoleh BEP sebesar
40.586,21 kemasan/tahun, nilai PBP sebesar 0,26 tahun dan B/C ratio 1,3.
Kata kunci: tepung pisang batu, brownies

PENDAHULUAN
Pisang batu (Musa balbisiana Colla)
merupakan salah satu jenis pisang liar yang
mempunyai banyak biji dan bersifat diploid.
Selama ini pemanfaatan pisang batu belum
optimal padahal berpotensi menjadi sumber
karbohidrat dengan kadar pati resisten yang
relatif lebih tinggi (39,35%) dibandingkan

beberapa jenis pisang lainnya (Musita,
2008). Pati resisten yang merupakan salah
satu bagian bioaktif dalam bahan pangan
fungsional mempunyai efek prebiotik yang
mampu memberi perubahan komposisi
mikrobiota usus besar manusia secara
signifikan (Roberfroid, 2000). Salah satu
alternatif pengolahan pangan yang dapat
meningkatkan keawetan pisang adalah
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dengan diolah menjadi tepung dan
selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan
baku produk kue.
Penambahan
bahan
yang
mengandung serat dan antioksidan seperti
tepung pisang batu, merupakan suatu
inovasi
baru
dalam
produk
kue.
Penggunaan tepung pisang batu dalam
pembuatan
kue
diharapkan
dapat
menambah keragaman makanan fungsional
dan dapat meningkatkan nilai ekonomis
pisang batu.
Dalam penelitian ini dipelajari
penggunaan tepung pisang batu untuk
menggantikan sebagian terigu dalam
pembuatan kue brownies. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan campuran
tepung pisang batu dan tepung terigu yang
menghasilkan brownies fungsional yang
mempunyai sifat organoleptik yang diterima
oleh konsumen.
METODE
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pisang batu (Musa
balbisiana Colla) yang tua, tepung terigu
protein sedang, gula pasir, gula halus, coklat
bubuk, coklat masak, minyak goreng,
margarine, telur, ovalet dan bahan-bahan
lain.
Alat-alat yang dipergunakan adalah
pengukus, blender, loyang, baskom, mixer,
kompor gas, ayakan 80 mesh, perangkat
gelas untuk analisis dan alat-alat untuk uji
organoleptik.
Penelitian ini dilakukan dengan faktor
tunggal, yaitu proporsi tpung pisang batu
(%, b/b)) dengan tepung terigu (%, b/b),
yang terdiri dari 6 taraf yaitu B1 (10:90), B2
(20:80), B3 (30:70), B4 (40:60), B5 (50:50)
dan B6 (60:40) dengan 3 kali ulangan. Data
dianalisis dengan sidik ragam untuk

mendapatkan penduga ragam galat dan
analisis data dilanjutkan dengan uji BNJ
pada taraf 5%.
Pengamatan yang dilakukan adalah
uji organoleptik yang meliputi warna, rasa,
aroma, tekstur,dan penerimaan keseluruhan
pada semua brownies fungsional. Brownies
fungsional dengan skor organoleptik terbaik
kemudian akan dibandingkan dengan
kontrol dan dilakukan uji proksimat (kadar
air; abu; lemak; protein; (AOAC, 1990)),
kadar karbohidrat, kadar serat pangan (serat
larut dan serat tidak larut) dan nilai Glikemik
Indeks (GI), dan kajian aspek finansial.
Pembuatan Tepung Pisang Batu
Penelitian
ini
diawali
dengan
pembuatan tepung pisang batu. Buah
pisang batu dikupas, kemudian dicuci bersih
dan diiris tipis. Irisan pisang disusun dalam
Loyang, dikeringkan dalam oven dengan
suhu 500C selama 24 jam, lalu dihaluskan
dengan menggunakan mesin penggiling.
Tepung pisang kemudian diayak dengan
ayakan 80 mesh.
Pembuatan Brownies Fungsional
Brownies fungsional dibuat sesuai
formulasi pada Tabel 1 dan proses pada
Gambar 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Organoleptik
Hasil analisis (Tabel 2) menunjukkan
bahwa peningkatan proporsi tepung pisang
batu menurunkan skor warna, rasa, aroma,
tekstur, dan penerimaan keseluruhan
brownies fungsional.

Tabel 1. Formulasi brownies fungsional
Formulasi
B1(10:90)
Tepung pisang batu (g)
12,5
Tepung terigu (g)
112,5
Gula pasir (g)
225
Telur (butir)
6
Coklat bubuk (g)
50
Coklat masak (g)
100
Minyak goreng (ml)
75
Ovalet (sdt)
1
Sumber: Modifikasi formula Gusbud, 2011

172

B2(20:80)
25
100
225
6
50
100
75
1

B3(30:70)
37,5
87,5
225
6
50
100
75
1

B4(40:60)
50
75
225
6
50
100
75
1

B5(50:50)
62,5
62,5
225
6
50
100
75
1

F6(60:40)
75
50
225
6
50
100
75
1
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6 butir telur
225 g gula pasir,
1 sdt ovalet
Dikocok dengan mixer
selama ± 5-10 menit

Proporsi tepung
pisang: tepung
terigu (10:90, 20:80,
30:70, 50:50, 60:40
dan 60:40)

50 g Coklat bubuk
Pengadukan adonan
100 g coklat
masak, 75 ml
minyak goreng
Pengadukan kembali adonan
menggunakan spatula

Penuangan adonan ke dalam Loyang diikuti dengan
pengukusan adonan selama± 30 menit

Brownies
kukus

Gambar 1. Diagram alir pembuatan brownies fungsional
Sumber: Modifikasi metode Gusbud, 2011
Tabel 2. Hasil uji organoleptik brownies fungsional pisang batu
N
o
1
2
3
4

Parameter

Warna
Rasa
Aroma
Tekstur
Penerimaan
5
keseluruhan

Perlakuan
B1(10:90)

B2(20:80)

a

a

3,777

3,800 *
a
3,711 *
a
4,130
a
3,926
3,751

B3(30:70)

a

3,755
a
3,68
a
4,130
a
3,847

3,711
a
3,667
a
4,130 *
a
3,927 *

a

3,778 *

B4(40:60)

a

3,533
a
3,622
a
4,089
a
3,458

a

3,522

B5(50:50)

a

3,355
a
3,400
a
3,978
a
3,281

a

3,493

B6(60:40)

a

3,333
a
3,378
a
3,956
a
3,262

a

a

3,482

a

Keterangan: a. Huruf a merupakan nilai tengah uji BNJ pada taraf 5%.
b. Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda menurut uji BNJ
pada taraf 5%.
c. Tanda (*) = perlakuan terbaik

Warna
Skor warna brownies fungsional
berkisar antara 3,33 (coklat) sampai 3,80
(coklat tua) dengan rata-rata 3,58 (coklat
tua). Skor nilai tertinggi diperoleh pada
perlakuan B1 (10% tepung pisang batu:
90% tepung terigu) yang menghasilkan
warna brownies fungsional yang paling
disukai panelis. Sedangkan skor nilai
terendah
diperoleh
pada
perlakuan
B6(60:40) yang menunjukkan ketidaksukaan
panelis terhadap warna brownies fungsional
yang dihasilkan.

Secara umum pembentukan warna
coklat pada brownies fungsional berasal dari
coklat bubuk dan coklat masak yang
ditambahkan saat proses pembuatan. Selain
itu, pembentukan warna coklat juga terjadi
karena adanya reaksi enzimatik yang
disebabkan reaksi maillard dan karamelisasi
gula. Hal tersebut yang menghasilkan warna
coklat. Sedangkan reaksi karamelisasi gula
yang
juga
dapat
berperan
dalam
pembentukan warna disebabkan oleh
perubahan yang terjadi pada senyawa
polihidroksikarbonil seperti halnya gula-gula
pereduksi dan gula-gula lainnya dengan
173

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 3, Desember 2014, Hal. 171 – 178

adanya proses pemanasan. Skor warna
brownies fungsional yang semakin menurun
(uji organoleptik) disebabkan peningkatan
proporsi tepung pisang batu dan penurunan
jumlah tepung terigu yang ditambahkan. Hal
ini terkait dengan gula dan karbohidrat yang
terkandung pada tepung pisang batu lebih
sedikit (Musita, 2009) dibandingkan dengan
kandungan gula dan karbohidrat pada
tepung terigu.
Rasa
Skor yang dihasilkan berkisar antara
3,38 ( manis) sampai 3,71 (manis) dengan
skor rata-rata 3,58 (manis). Rasa manis
brownies fungsional yang dihasilkan berasal
dari penambahan 225 gram gula pasir. Pada
parameter rasa ini, perlakuan yang
menghasilkan rasa brownies yang paling
disukai panelis adalah perlakuan B1 (10%
tepung pisang batu: 90% tepung terigu), dan
seterusnya skor cenderung menurun hingga
pada perlakuan B6 (60:40) dengan rasa
yang manis dan kurang disukai panelis. Hal
ini disebabkan rasa khas tepung pisang batu
yang tawar. Sehingga dengan adanya
peningkatan proporsi tepung pisang batu,
rasa manis brownies fungsional yang
dihasilkan akan semakin berkurang.
Aroma
Skor aroma brownies fungsional
berkisar antara 3,96 (khas coklat) sampai
4,13 (khas coklat) dengan rata-rata 4,07
(khas coklat) yang secara keseluruhannya
produk brownies fungsional yang dihasilkan
mendapatkan respon yang baik dan disukai
panelis dengan aroma khas coklat. Tidak
berpengaruhnya
peningkatan
proporsi
tepung pisang batu dan penurunan tepung
terigu terhadap aroma brownies fungsional
yang dihasilkan disebabkan aroma khas
tepung pisang batu yang terpengaruh oleh
bahan-bahan tambahan seperti cokelat
bubuk dan coklat masak (dark chocolate)
sehingga aroma tersebut yang lebih
dominan.
Tekstur
Skor
tekstur
brownies
tertinggi
diperoleh perlakuan B3 (30% tepung pisang
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batu: 70% tepung terigu) dengan tekstur
yang disukai panelis (lembut) dan skor
terendah diperoleh perlakuan B6 (60:40)
dengan tekstur yang lembut.
Brownies
fungsional
dengan
penambahan proporsi tepung pisang batu
yang semakin tinggi akan menyebabkan
tekstur brownies fungsional lebih padat
akibat tingginya daya serap tepung pisang
batu terhadap air, sehingga tekstur yang
dihasilkan menjadi kurang lembut. Proses
pembentukan tekstur brownies fungsional
pada dasarnya terjadi akibat penguapan air
dan pengisian rongga oleh gas selama
pengukusan.
Penerimaan Keseluruhan
Skor
penerimaan
keseluruhan
brownies fungsional pada perlakuan B1, B2
dan B3 cenderung lebih disukai panelis
dengan perolehan skor tertinggi pada B3
(30% tepung pisang batu: 70% tepung
terigu), sedangkan skor terendah pada
perlakuan B6 (60:40).
Penurunan skor tersebut terkait
dengan adanya peningkatan proporsi
tepung pisang batu yang mempengaruhi
tingkat penerimaan terhadap warna dan
tekstur brownies fungsional yang dihasilkan,
karena semakin bertambah proporsi tepung
pisang batu yang digunakan warna brownies
fungsional yang dihasilkan akan semakin
pudar dan tekstur brownies fungsional akan
semakin kurang lembut. Hal serupa juga
dilaporkan oleh dalam Damayanti (2005)
bahwa peningkatan konsentrasi serat pada
kue jajanan pasar akan menurunkan
penerimaan panelis terhadap warna, rasa,
aroma dan tekstur kue yang dihasilkan.
Penentuan Perlakuan Terbaik
Penetuan perlakuan terbaik dan
disukai panelis hasil uji organoleptik dengan
menggunakan uji skoring dan uji hedonik
(kesukaan). Hasil pengujian organoleptik
menunjukkan bahwa perlakuan optimal yang
menghasilkan brownies fungsional yang
paling disukai adalah perlakuan B3 (30:70)
dengan proporsi tepung pisang batu
sebanyak 37,5 gram dan tepung terigu
sebanyak 87,5 gram (Tabel 2). Perlakuan
B3 menghasilkan brownies fungsional
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dengan kerakteristik organoleptik meliputi
warna coklat tua, rasa manis, aroma khas
coklat, bertekstur lembut, mempunyai
penerimaan keseluruhan yang disukai dan
mempunyai potensi komersialisasi yang
cukup baik sehingga produk dapat diterima
oleh konsumen.

Analisis Proksimat
Analisis proksimat dilakukan pada
brownies fungsional dengan perlakuan
terbaik yaitu perlakuan B3 (30% tepung
pisang batu: 70% tepung terigu).

Tabel 3. Perbandingan hasil analisis proksimat brownies fungsional perlakuan terbaik
dengan brownies kontrol
Parameter
Kadar air
Kadar abu
Kadar lemak
Kadar protein
Kadar karbohidrat (by difference)
Kadar serat pangan
Serat larut
Serat tidak larut
Total serat pangan
Kadar GI

Nilai
Brownies fungsional (30%
Brownies kontrol (100%
tepung pisang batu:70%
tepung terigu)*
tepung terigu)
25,26 %
17,48%
1,55%
1,44%
19,63%
20,47%
6,04%
4,16%
47,52%
56,45%
0,65%
23,08%
23,73%
20,53

3,16%
2,39%
5,55%
-

Sumber: *Damayanti, 2005

Kadar Air
Jika dilihat dan dibandingkan dengan
persentase kadar air pada brownies 100%
tepung terigu, terjadi suatu peningkatan
kadar air 17,48% menjadi 25,26%. Hal ini
disebabkan substitusi tepung terigu dengan
tepung pisang batu yang kadar airnya
7,46% (Musita, 2009) sehingga persentase
kadar air yang dihasilkan meningkat hampir
50% dari persentase awal. Sama halnya
seperti yang dituturkan Damayanti (2005)
dalam penelitiannya, kadar air brownies
kontrol
sebesar
17,48%,
sedangkan
brownies dengan penambahan 7,15% serat
cincau mengandung kadar air sebesar
19,79%. Peningkatan persentase kadar air
tersebut disebabkan adanya pensubstitusian
tepung terigu dengan serat cincau sebanyak
7,15%.
Kadar Abu
Kadar abu merupakan unsur-unsur
mineral sebagai sisa yang tertinggal setelah
bahan dibakar sampai bebas karbon.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,
diperoleh kadar abu sebesar 1,55%.
Berbeda dengan kadar abu yang diperoleh

dari analisis yang dilakukan pada brownies
kontrol yaitu sebesar 1,44% (Damayanti,
2005). Hal ini disebabkan oleh perbedaan
kadar abu pada tepung terigu 1,83 %
(Suarni dan Patong, 1999) dan tepung
pisang batu 5,3% (Musita, 2009). Sehingga
dengan adanya substitusi 30% tepung
pisang batu yang kadar abunya lebih tinggi
menyebabkan
peningkatan
persentase
kadar abu produk.
Kadar lemak
Lemak adalah sekelompok ikatan
organik yang mempunyai sifat dapat larut
dalam zat-zat pelarut tertentu, seperti
petroleum
benzene
dan
ether
(Soediatoetama, 2006 dalam Seprina,
2010). Menurut Matz and Matz (1978) dalam
Seprina (2010), lemak dapat memperbaiki
struktur
fisik
seperti pengembangan,
kelembutan tekstur dan aroma. Berdasarkan
hasil analisis diperoleh kadar lemak sebesar
19,63%, lebih rendah jika dibandingkan
dengan persentase analisis kadar lemak
brownies fungsional komersial yaitu sebesar
20,47%
(Damayanti,
2005).
Adanya
substitusi 30% tepung pisang batu ke dalam
adonan mengubah persentase kadar lemak
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brownies fungsional. Diketahui bahwa kadar
lemak tepung pisang batu tiga kali lebih
rendah dibandingkan dengan lemak yang
terkandung pada tepung terigu. Menurut
Suarni dan Patong (1999) persentase kadar
lemak pada tepung terigu adalah sebesar
2,09% sedangkan perolehan analisis kadar
lemak untuk tepung pisang batu adalah
0,6% (Musita, 2009). Dengan demikian,
persentase kadar lemak brownies kontrol
akan menjadi sedikit lebih rendah seiring
dengan adanya pensubstitusian tesebut.
Kadar Protein
Hasil analisis menunjukkan bahwa
kadar protein yang terkandung dalam
brownies fungsional dengan proporsi 30%
tepung pisang batu adalah sebesar 6,04%
lebih
tinggi
dibandingkan
dengan
persentase protein yang terkandung dalam
brownies kontrol yaitu sebesar 4,16%
(Damayanti, 2005). Hal ini menunjukkan
bahwa substitusi proporsi tepung terigu
dengan
tepung
pisang
batu
tidak
mengurangi kandungan protein melainkan
meningkatkan persentase protein produk.
Kadar Karbohidrat
Kandungan karbohidrat pada brownies
fungsional dengan 30% tepung pisang batu
adalah 47,52%. Kandungan karbohidrat ini
sedikit
berbeda
dengan
kandungan
karbohidrat brownies kontrol. Seperti yang
dilaporkan oleh Damayanti (2005) brownies
kontrol memiliki kandungan karbohidrat
sebesar 56,45%. Hal ini berkaitan dengan
besarnya persentase nutrisi dan gizi lain
yang terkandung dalam produk.
Kadar Serat Pangan
Serat pangan merupakan salah satu
komponen
penting
makanan
yang
sebaiknya ada dalam susunan diet seharihari. Serat telah diketahui mempunyai
banyak manfaat bagi tubuh terutama dalam
mencegah berbagai penyakit, meskipun
komponen ini belum dimasukkan sebagai
zat gizi. Serat pangan adalah tidak dapat
dicerna oleh enzim pencernaan manusia,
tetapi bakteri flora saluran pencernaan
terutama dalam kolon, dapat merombak
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serat tersebut (Roberfroid, 2000). Serat
pangan (TDF atau Total Dietary Fiber)
sering dibedakan atas kelarutannya dalam
air. Berdasarkan jenis kelarutannya, serat
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu serat
yang larut dalam air (Soluble Dietary Fiber
atau SDF) dan serat tidak larut dalam air
(Insoluble Dietary Fiber atau IDF). SDF
adalah serat pangan yang dapat larut dalam
air hangat atau panas serta dapat
terendapkan oleh air. Sedangkan IDF
diartikan sebagai serat pangan yang tidak
larut dalam air panas atau dingin. Hasil
penelitian Damayanti (2005) menunjukkan
kadar serat total yang terkandung dalam
brownies kontrol sebesar 5,55% dengan
3,16% kadar serat larut dan 2,36% kadar
serat tidak larut. Berdasarkan hasil analisis,
diperoleh 0,65% kadar serat larut dan
23,08% kadar serat tidak larut dengan total
kadar serat pangan sebesar 23,73%. Hal ini
menunjukkan bahwa brownies fungsional
dengan substitusi 30% tepung pisang batu
mempunyai kandungan serat pangan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan brownies
kontrol. Tingginya persentase kadar serat
tidak larut brownies fungsional juga
menunjukkan bahwa brownies fungsional
hasil penelitian mempunyai nilai glikemik
indeks yang rendah sehingga sangat baik
untuk dikembangkan sebagai makanan
sehat.
Kadar Glikemik Indeks (GI)
Menurut Rimbawan (2004), Glikemik
Indeks (GI) adalah tingkatan pangan
menurut efeknya terhadap kadar gula darah.
Dengan kata lain glikemik indeks adalah
respon glukosa darah terhadap makanan
dibandingkan dengan respon glukosa darah
terhadap glukosa murni. Glikemik Indeks
berguna untuk menentukan respon glukosa
darah terhadap jenis dan jumlah makanan
yang dikonsumsi. Glikemik Indeks bahan
makanan berbeda-beda tergantung pada
fisiologi, bukan pada kandungan bahan
makanan. Berdasarkan respon glikemiknya,
pangan dikelompokkan menjadi 3 kelompok,
yaitu pangan ber-GI tinggi (70 s.d. 100),
menengah (55 s.d. 69) dan redah (<55)
(Miller, et al., 2003 dalam Seprina, 2010).
Hasil
analisis
Glikemik
Indeks
brownies fungsional perlakuan B3 (30%
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tepung pisang batu: 70% tepung terigu)
dengan menggunakan kurva hidrolisis
selama 30 menit menghasilkan nilai
Glikemik Indeks total sebesar 20,53 yang
tergolong ke dalam nilai GI rendah (<55).
Sebuah makanan dengan GI rendah
akan melepaskan glukosa lebih lambat dan
mantap. Sebuah makanan dengan GI tinggi
menyebabkan kenaikan lebih cepat kadar
glukosa darah dan cocok untuk pemulihan
energi setelah latihan ketahanan atau untuk
seseorang
mengalami
hipoglikemia.
Konsumsi pangan dengan nilai GI rendah
diyakini memiliki keuntungan dibandingkan
dengan GI tinggi. Penerapan konsep GI
berguna bagi orang yang sedang mengatur
kadar gula darah, misalnya orang yang
mengalami diabetes. Penderita diabetes

mellitus dapat memilih makanan yang tidak
akan menaikkan kadar glukosa darah
dengan cepat (makanan memiliki GI
rendah), sehingga kadar glukosa darah
dapat dikontrol pada kadar yang tetap
normal (70-110 mg/dl) (Widowati, 2007).
Brownies fungsional pisang batu ini B3
(30:70)
mempunyai
potensi
untuk
dikembangkan sebagai makanan sehat
karena dapat membantu mengurangi
kemungkinan lonjakan kenaikan gula darah.
Kajian Aspek Finansial
Perhitungan biaya produksi dilakukan
terhadap perlakuan terbaik yaitu brownies
fungsional Perlakuan B3 (30% tepung
pisang
batu:
70%
tepung
terigu).

Tabel 4. Analisis aspek finansial pembuatan brownies fungsional tepung pisang batu
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Variabel
Total biaya investasi (biaya tetap)
Biaya tidak tetap/biaya operasional
Biaya penyusutannya
Harga Pokok Penjualan (HPP)
Harga penjualan
Titik Impas (Break Even Point)
B/C Ratio
Keuntungan
Return of Investment (ROI)
Jangka Waktu Pengembalian Modal (Payback Period)

Umur ekonomis usaha pembuatan
brownies fungsional pisang batu dalam
skala rumah tangga diperkirakan selama 4-5
tahun dengan 25 hari kerja setiap bulannya.
Bahan baku yang diperlukan adalah
sebanyak 1-2 tandan pisang batu/hari dalam
satu hari produksi yang ditepungkan dan
diproduksi menjadi brownies fungsional
pisang batu. Banyaknya brownies fungsional
pisang batu yang dihasilkan dalam 1 tahun
produksi adalah 160 kemasan/hari x 25
hari/bulan x 12 bulan/tahun = 48.000 kotak
(kemasan)/tahun.
Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh barang yang dijual atau harga
perolehan dari barang yang dijual. HPP
untuk 1 kotak brownies fungsional pisang
batu sebesar Rp.10.146,5521/kemasan,
sehingga
harga
penjualan
brownies
fungsional pisang batu pada penelitian ini
ditetapkan sebesar Rp.12.000/kemasan.

Nilai
Rp.23.038.000
Rp.487.034.500
Rp.3.615.500.
Rp.10.146,55/kemasan
Rp.12.000/kemasan
40.586,21 kemasan/tahun
1,3
Rp.88.965.500/tahun
18%
0,26 tahun (± 95 hari)

Berdasarkan perhitungan, produsen
akan mencapai titik impas pada penjualan
40.586,21 kemasan brownies fungsional
pisang batu dengan harga Rp.12.000/
kemasan.
B/C ratio produksi brownies fungsional
adalah 1,3 (lebih besar dari 1) dan nilai ROI
(Return of Investment) sebesar 18%, maka
usaha ini layak jual. Artinya setiap satuan
biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil
penjualan sebesar 1,3 kali lipat dimana
setiap
pembiayaan
sebesar
Rp.100
diperoleh keuntungan sebesar 18%
Keuntungan yang diperoleh pertahun
apabila produk terjual habis adalah nilai
penjualan
pertahun
dikurangi
biaya
pertahun. Pada jumlah penjualan 1 Tahun
sebesar Rp.576.000.000 maka keuntungan
pertahun sebesar Rp.88.965.500. Jadi
keuntungan yang akan ketika produk habis
terjual adalah Rp.88.965.500/tahun.
Estimasi jangka waktu pengembalian
investasi industri brownies fungsional pisang
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batu dapat dilihat dengan menghitung nilai
PBP (Payback Periode). PBP sebesar 0,26
tahun (± 95 hari) yang artinya dalam jangka
waktu tersebut, modal usaha pembuatan
brownies fungsional dari pisang batu akan
kembali.
KESIMPULAN
Pisang batu dapat dipakai sebagai
pengganti sebagian tepung terigu dalam
membuat kue brownies, tanpa mengubah
warna,
rasa,
aroma,
tekstur,
dan
penerimaan keseluruhan produk kue
brownies secara nyata. Formula B3 (30%
tepung pisang batu: 70% tepung terigu)
merupakan formula terbaik. Komposisi
produk ini adalah kadar air 25,26%, abu
1,33%, lemak 19,63%, protein 6,04%,
karbohidrat 49,07%, serat pangan larut
0,65%, serat pangan tidak larut 23,08%, dan
Nilai Glisemik (GI) 21,06%. Produksi
brownies fungsional pisang batu dengan
kapasitas 160 kemasan/hari atau 48.000
kemasan/tahun layak secara finansial,
dengan HPP sebesar Rp. 10.146,55
/kemasan. Dengan harga jual sebesar
Rp.12.000/kemasan, diperoleh BEP sebesar
40.586,21 kemasan /tahun, nilai PBP
sebesar 0,26 tahun dan B/C ratio 1,3
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ABSTRACT
The use of flocculants are preferred compared to the coagulants in water treatment processes, because more
stable of the influence of pH and slightly dosage. Polymer flocculants synthesis of non-renewable materials are
still widely used, the case can cause health and environmental problem, because it is not biodegradable
materials. Therefore it takes flocculants polymers derived from renewable natural material, which are safe,
affordable cost, suitable for a variety of purposes and has high activity. Some derivatives of polysaccharides and
protein can be used as flocculants, some certain protein have equivalent activity to flocculant synthesis
polyacrilamide (PAM). Gelatine from bovine hide waste is proreins derived from collagen by hydrolysis, its has
ability as a flocculants, procine gelatine even have the ability 2,6 times greater than the anionic PAM. Gelatine as
a flocculant may be used singly, modified, or combined with other types of flocculant for purification application,
water and waste water treatment.
Keywords: flocculants, bovine hide waste, gelatine, renewable

ABSTRAK
Pengolahan air menggunakan flokulan lebih disukai dibandingkan dengan koagulan, karena dosis pemakaian
sedikit dan lebih stabil terhadap pengaruh pH. Flokulan polimer sintetis dari bahan tidak terbarukan masih
banyak digunakan, padahal dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan, karena tidak bersiafat biodegradable. Oleh karena itu dibutuhkan flokulan polimer terbarukan yang berasal dari bahan alami, yang
bersifat aman, dengan biaya terjangkau, cocok untuk berbagai keperluan, serta memiliki aktivitas tinggi.
Beberapa turunan polisakarida dan protein dapat digunakan sebagai flokulan, protein tertentu memiliki aktivitas
setara dengan flokulan sintetis polyacrilamide (PAM). Gelatin kulit sapi limbah merupakan protein turunan dari
hidrolisa kolagen, memiliki kemampuan sebagai flokulan, bahkan gelatin babi memiliki kemampuan 2,6 kali lebih
besar dibandingkan dengan PAM an-ionik. Flokulan gelatin dapat digunakan secara tunggal, modifikasi, atau
kombinasi dengan flokulan jenis lainya untuk aplikasi penjernihan, pengolahan air dan air limbah.
Kata Kunci: flokulan, kulit sapi limbah, gelatin, terbarukan

PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk dan
produksi berdampak pada lingkungan dan
daya dukung alam. Sungai sebagai tempat
penampungan berbagai macam limbah,
secara alamiah sudah tidak mampu
membersihkan cemaran yang dikandungnya (Yudianto dan Yuebo, 2010). Air sungai
tercemar oleh limbah domestik, industri,
peternakan, dan pertanian, sehingga sudah
tidak sesuai peruntukannya, dan tidak dapat
digunakan secara maksimal untuk berbagai
keperluan (Armaita, 2012). Dampak dari

pencemaran air dan fenomena alam,
menyebabkan terjadinya perubahan fisik
sumber daya air dan kerusakan infrastruktur
yang berada pada sumber daya air tersebut
(Moelyo1, 2012).
Sumber air merupakan wadah air yang
terdapat diatas dan dibawah permukaan
tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai,
rawa, danau, situ, waduk, dan muara
(Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun
2001). Kualitas air yang berasal dari air
tanah, sungai, danau, dan waduk di
beberapa tempat di Indonesia telah
mengalami penurunan karena sumber179
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sumber pencemar dan sumber air tidak
dikendalikan serta dikelola secara baik
(Achmad dan Sudjianto, 2009). Industri
yang memanfaatkan air dari sumber air
tersebut sebagai bahan baku dan atau
penolong, perlu mengolahnya terlebih
dahulu sebelum menggunakan dalam
proses produksinya. Pengolahan bertujuan
agar proses produksi dan produk yang
dihasilkan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Pengolahan air termasuk air buangan
dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti; fisika, kimia, dan biologi maupun
kombinasinya. Penggunaan ba- han kimia
pada proses pengolahan air mempunyai
tujuan untuk memisahkan logam-logam
berat, senyawa fosfor, dan zat organik
beracun, serta partikel koloid. Pada proses
pengolahan air, penggunaan flokulan lebih
disukai dari pada koagulan. Hal ini karena
kinerja koagulan dipengaruhi oleh pH dan
penggunaannya cukup banyak, sedangkan
flokulan relatif lebih stabil terhadap
pengaruh pH dan penggunaannya relatif
lebih sedikit (Purwanto, dkk., 2013).
Sampai dengan saat ini, flokulan
polimer yang disiapkan dari bahan tidak
terbarukan masih banyak digunakan untuk
berbagai keperluan (Piazza, et al., 2011).
Jenis flokulan yang sering digunakan dalam
penanganan air limbah dan industri
fermentasi adalah flokulan an-organik dan
organik sintetis karena aktivitasnya kuat dan
biayanya murah (Nontembiso, et al., 2011).
Piazza et al. (2012) mengemukakan bahwa
flokulan dari polimer sintetis banyak
digunakan secara ekstensif untuk perbaikan air limbah, stabilisasi tanah, dan pengurangan kebocoran saluran air. Pada hal
beberapa peneliti mengemukakan bahwa
flokulan sintetis dapat menyebabkan
masalah kesehatan dan
lingkungan.
Sebagai contoh acrylamide monomer tidak
hanya bersifat neurotoxin dan karsinogen
kuat bagi manusia tetapi juga tidak dapat
diurai di alam (Nontembiso, et al., 2011).
Oleh karena itu dibutuhkan flokulan
pengganti yang biodegradable, dari bahan
terbarukan, biaya terjangkau, aman bagi
manusia dan mahluk hidup lainnya, serta
memiliki aktivitas tinggi. Bahan terbarukan
dapat berasal dari bahan alami (natural)
atau material limbah pertanian secara luas
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(Zeenat, et al., 2013). Penelitian terbaru
telah mengungkapkan bahwa beberapa
protein dapat bertindak sebagai flokulan
yang memiliki aktivitas setara dengan
flokulan an-ionik sintetis polyacrilamide
(PAM) (Piazza, et al., 2011).
Gelatin didefinisikan sebagai produk
dengan komponen utama protein yang
diperoleh melalui proses hidrolisis kolagen
dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang
hewan; menggunakan asam, basa, atau
ensim (GMIA, 2012). Gelatin merupakan
biopolimer penting yang kegunaannya
sangat luas (Mariod and Adam, 2013).
Kajian ini bertujuan memberikan alternative
pengolahan air dengan memanfaatkan
gelatin dari kulit sapi limbah dan aplikasinya
dilapangan, sehingga aman bagi mahluk
hidup, ramah terhadap ling- kungan dan
dapat terbarukan.
Koagulasi dan Flokulasi
Koagulasi dan flokulasi merupakan
suatu proses kimia, biasanya dilakukan
secara berurutan dengan tujuan untuk
memisahkan bahan tersuspensi dan koloid
dengan fasa cairnya. Koagulasi adalah
proses destabilisasi muatan partikel koloid
dan suspended solid menggunakan bahan
koagulan yang diikuti pengadukan cepat
untuk
mendispersikan
bahan
kimia
koagulan agar merata (Moelyo2, 2012),
sehingga akan terbentuk flok-flok halus
yang dapat diendapkan (Risdianto, 2007).
Pengadukan cepat juga bertujuan untuk
mempercepat dan menyeragamkan distribusi koagulan, sehingga proses pembentukan gumpalan dapat terjadi secara merata
(Risdianto, 2007).
Proses koagulasi berfungsi untuk
menetralkan atau mengurangi muatan
negatif pada partikel sehingga terjadi gaya
tarik van der walls dan mendorong
terjadinya agregasi kolloid serta zat-zat
tersuspensi
halus
untuk
membentuk
microfloc. Reaksi yang terjadi antara lain
sebagai berikut; pertama terjadi pengurangan zeta potensial (potensial elektrostatis) hingga suatu titik dimana gaya van
der walls dan agitasi yang diberikan
menjadikan partikel yang tidak stabil
bergabung serta membentuk flok. Kedua
terbentuk
agregasi
partikel
melalui
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rangkaian inter-partikulat antara grup reaktif
pada koloid; dan ketiga terjadi penangkapan
partikel koloid negatif oleh flok-flok
hidroksida yang mengendap (Moelyo2,
2012).
Terdapat tiga faktor yang saling
berkaitan sebagai penentu keberhasilan
suatu proses koagulasi yaitu; jenis
koagulan, pengadukan, dan dosis yang
digunakan. Jenis koagulan yang sering
digunakan untuk pengolahan air antara lain;
alumunium sulfat [Al2(SO4)3.18H2O], feri
sulfat [Fe2(SO4)3.9H2O], fero sulfat (FeSO4),
feri klorida (FeCl3), dan poly- alumunium
klorid (Risdianto, 2007 dan Kristijarti, dkk.,
2013).
Flokulasi didefinisikan sebagai proses
dimana partikel-partikel kecil pada suspensi
membentuk agregat menjadi kelompok
besar sehingga lebih mudah dipisahkan
dibanding partikel aslinya (Gregory, 2013),
atau merupakan proses berkumpulnya
partikel-partikel flok mikro membentuk
aglomerasi besar melalui pengadukan fisis
atau melalui aksi pengikatan oleh flokulan
(Krsistijarti,
dkk.,
2013).
Flokulasi
merupakan proses yang penggunaannya
sangat luas di industri, seperti bioteknologi,
prosesing mineral, pembuatan kertas,
pengolahan air dan air limbah serta lainnya
(Gregory,
2013).
Secara
skematis
destabilisasi dan flokulasi partikel disajikan
pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema destabilisasi dan
flokulasi partikel (Gregory,2013)
Mula-mula partikel tersuspensi berada pada kondisi yang stabil (stable), sehingga sulit dipisahkan. Penambahan
flokulan yang sesuai menjadikan partikel
tidak stabil (destabilized), kemudian partikel-partikel berbenturan dan bergabung
(collisions) membentuk aglomerasi besar
menjadi flok, sehingga mudah dipisahkan.
Flokulasi dibedakan menjadi dua
yaitu, mikro flokulasi (flokulasi perikinetik)

dan makro fokulasi (flokulasi ortokinetik).
Flokulasi perikinetik terjadi ketika partikel
teragregasi yang disebabkan karena
gerakan termal acak dari molekul cairan
yang disebut brownian motion. Brownian
motion mengakibatkan terjadinya tubrukan
antar partikel yang kemudian membentuk
partikel yang lebih besar. Semua reaksi dan
mekanisme
yang
terlibat
dalam
pendestabilisasian partikel dan pembentukan patikel yang lebih besar melalui
flokulasi perikinetik termasuk koagulasi
(Kristijarti, dkk., 2013).
Flokulasi ortokinetik terjadi ketika
partikel
teragregasi
karena
adanya
peningkatan garadien kecepatan dan
pencampuran dalam media, dan juga
disebabkan ketika partikel-partikel besar
menarik partikel-patikel kecil membentuk
patikel yang lebih besar atau disebut
pengendapan diferensial (Susanto, 2008;
Kristijarti, dkk., 2013).
Flokulan terdidri dari berbagai berat
molekul polimer yang berkarakter anionik,
kationik, dan nonionik. Digunakan untuk
meningkatkan efisiensi operasi pengendapan, penjernihan, penyaringan dan
sentrifugasi (Krsistijarti, dkk., 2013).
Flokulan anionik akan bereaksi
dengan suspensi bermuatan positif (zeta
potensial positif), biasanya berupa garam
dan hidroksida logam. Flokulan kationik
akan bereaksi dengan suspensi bermuatan
negatif (zeta potensial negatif), seperti silika
dan subatansi organik. Namun demikian hal
tersebut tidak berlaku umum, sebagai
contoh
flokulan
anionik
dapat
mengaglomerasi tanah liat (clays) yang
bersifat elektro negatif (Flocculant Info,
2013).
Terdapat tiga kelomok flokulan
(Flocculants Info, 2013) yang saat ini
digunakan yaitu; mineral, alami dan sintetis.
Flokulan mineral; berupa kolloid yang dapat
berperan pada beberapa mekanisme
flokulasi yaitu mengadsorbsi dan netralisasi
muatan. Sebagai contoh adalah silika yang
diaktifkan (activated silica), tanah liat
tertentu (bentonite clays), hidroksida logam
tertentu dengan struktur polimer (tawas dan
hidroksida besi).
Flokulan
sintetis
yang
umum
digunakan adalah polyacrilamide (PAM),
sedangkan untuk kegunaan pada kondisi
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tertentu dipakai polietilen-imine, poliamidaamine, poliamine, polietilen-oksida, dan
senyawa tersulfonasi. PAM merupakan
polimer non-ionik, dapat menjembatani
antara partikel dengan rantai polimer,
memiliki berat molekul paling tinggi diantara
sintesa kimia lainnya, yaitu 10–20 juta.
Biasanya
kekuatan
intrinsik
flokulan
meningkat seiring meningkatnya berat
molekul. Polimer dapat diberikan karakter
anionik melalui kopolimerisasi akrilamida
dengan asam akrilat. Kopolimerisasi
akrilamida dengan monomer kationik
menghasilkan polimer kationik (Flocculants
Info, 2013).
Flokulan alami, merupakan polimer
yang larut dalam air, berkarakter anionik,
kationik atau nonionik. Polimer nonionik
mengadsobsi partikel tersuspensi. Flokulan
alami yang paling umum adalah turunan pati
dari jagung dan kentang, polisakarida dan
alginat. Penggunaan turunan pati sebagai
flokulan untuk pengolahan air mengalami
penurunan, tetapi tetap penting untuk
industri kertas. Polisakarida biasa- nya
berasal dari guar gums, digunakan untuk
flokulan yang ber-medium asam. Alginat
berkarakter anionik, digunakan untuk
pengolahan air minum (Flokulan info, 2013).
Bioflokulan merupakan polimer esensial
yang diproduksi oleh mikro-organisme pada
fase pertumbuhannya (Nontembiso et al.,
2011), dengan produksi bioflok berbedabeda
tergantung
pada
komunitas
mikrobanya (Subahar etal., 2009). Bioflok
berkemampuan untuk aplikasi pada air
minum, pengolahan air limbah, proses
pengolahan hilir, dan proses fermentasi
(Nontembiso et al., 2011). Aplikasi bioflok
pada sistem akuakultur ditujukan untuk
mengatasi kualitas air biaya tinggi (Subahar
et al., 2009).
Renewable flocculants yang berasal
dari produk dan limbah pertanian dalam arti
luas telah dilaporkan oleh beberapa peneliti
antara lain yaitu; kitosan (Purwanti, 2003),
gelatin babi dan ekstrak protein dari daging
dan tulang (Piazza dan Garcia, 2010),
protein dari darah sapi (Piazza, et al., 2012),
campuran kitosan dan jamur lapuk putih
(Karelius, 2012), turunan polimer selulosa
yaitu karbosi-metil-selulosa (Zeenat, et al.,
2013), pati sagu termodifikasi digabung
dengan akrilamid (Purwanto dkk., 2013).
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Beberapa protein dari hasil pertanian dalam
arti luas memiliki kemampuan yang dapat
menggantikan PAM yang merupakan
flokulan turunan dari minyak bumi (Piazza
and Garcia, 2010).
Penggunaan tepung kitosan sebagai
flokulan pada pengolahan limbah cair
industri pengolahan udang memberi hasil
cukup baik, karena mampu menurunkan
kandungan pencemar antara 50 sampai
70% (Purwanti, 2003). Pemakaian campuran kitosan dan jamur lapuk putih sebagai
koagulan dan flokulan dapat nenurunkan
tingkat kekeruhan dan warna air gambut
serta dapat menjadikannya sebagai sumber
air bersih. Kondisi tersebut dicapai pada
perbandingan kitosan dengan jamur lapuk
putih sebesar 6 : 4 atau 4 : 6 dengan dosis
1000 mg campuran per liter air gambut
(Karelius, 2012). Pada berat kering yang
sama penggunaan gelatin babi dan ekstrak
protein dari daging serta tulang memiliki
kemampuan sebagai flokulan 2,6 dan 17
kali lebih besar dibanding PAM anionik
(Piazza and Garcia, 2010). Zeenat et al.
(2013) melaporkan bahwa dosis optimum
yang paling efektif untuk pengolahan air
limbah menggunakan flokulan karboksi metil
selulosa (CMC) adalah 70 mg/L pada
kondisi pH 7.
Gelatin dari Kulit Limbah
Industri penyamakan kulit dapat
digolongkan
kedalam
industri
yang
mengeluarkan limbah dalam jumlah banyak,
baik
limbah
cair
maupun
padat.
Penyamakan kulit basah yang dengan
perlakuan penggaraman sebanyak satu ton,
diperlukan air kurang lebih 40 m3, dan
bahan kimia untuk proses 452 kg. Dari
proses tersebut dihasilkan kulit samak
sebanyak 255 kg, limbah padat sebelum
samak sebesar 350 kg (berupa kulit hasil
trimming 100 kg dan fleshing 250 kg),
limbah padat sesudah samak (berupa split,
shaving dan cutting) sebesar 330 kg, dan
limbah bahan kimia dari prosesing sebesar
380 kg (Paul, et al., 2013). Limbah tersebut
belum termasuk bulu dan kotoran lainnya
serta limbah cair.
Limbah padat yang berupa kulit
terutama yang belum disamak, masih
memiliki manfaat ekonomi yang cukup
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besar, karena dapat digunakan sebagai
kerupuk kulit, makanan ternak atau bahan
baku gelatin yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan industri pangan maupun
bukan pangan. Gelatin merupakan salah
satu bahan yang prospektif karena bersifat
biodegradable dan biokompatibel dalam
lingkungan fisiologis yang dapat digunakan
sebagai bahan biomaterial (Dian, dkk.,
2012). Sebagai biomaterial, gelatin telah
digunakan secara luas untuk bahan
pembalut luka, kapsul, dan scaffold dalam
rekayasa jaringan.
Nurhalimah
(2010)
menyatakan
bahwa kulit limbah dapat diolah menjadi
gelatin melalui proses asam (hasil gelatin
Tipe A) atau proses basa (hasil gelatin Tipe
B). Proses alkali menghasilkan rendemen
lebih sedikit bila dibandingkan proses asam,
tetapi
karakteristik
(viskositas,
berat
molekul, dan kekuatan gel) lebih baik.
Proses asam meng- hasilkan rendemen
22,12% - 30,77%, sedangkan proses basa
hanya 6,40% - 26,12%. Menurut Arthadana
(2001) rende- men gelatin dari kulit sapi split
yang dipro- ses asam berkisar antara 26%–
41%, lebih tinggi dari yang dilaporkan
Nurhalimah (2010).
Dari data tersebut dimuka, secara
teoritis pada setiap penyamakan kulit
mentah 1000 kg, diturunkan kulit limbah
sebelum disamak (trimming) 100 kg.
Apabila diproses menjadi gelatin akan
dihasilkan gelatin tipe A sebanyak 22,12 kg
- 30,77 kg atau gelatin tipe B sebanyak 6,40
kg - 26,12 kg. Gelatin asal kulit limbah
sebelum disamak dapat digunakan untuk
berbagai keperluan seperti industri pangan
dan pharmasi karena tidak mengandung
logam berat (krom), dan juga untuk
photografi, serta untuk keperluan teknis.
Pada industri pangan gelatin antara lain
digunakan untuk penjernihan wine, beer,
vinegar dan sari buah (GMIA, 2012).
Sifat
Fisik-Kimia
Flokulan

Gelatin

sebagai

Gelatin padat bersifat tidak berwarna
sampai sedikit kekuningan, hampir tidak
berbau dan tidak berasa / hambar (Singh, et
al., 2002), dengan demikian gelatin mudah
menyesuaikan terhadap produk yang diolah.
Gelatin merupakan protein amphoter,

sehingga dapat bertidak sebagai asam atau
basa pada waktu bersamaan (Cole, 2000;
Jaswir, 2007; GMIA, 2012). Gelatin dalam
larutan asam bermuatan positif dan
bertindak sebagai kation, sedangkan dalam
larutan basa bermuatan negatif dan
bertindak sebagai an-ion (GMIA, 2012).
Memiliki titik iso-ionik 5 dan 9 tergantung
bahan dasar dan metoda pengolahannya
(Cole, 2000; Jaswir, 2007). Gelatin Tipe B
memiliki titik iso-ionik 4,7 – 5,4 (GMIA,
2012), sedang- kan menurut Cole (2000)
titik iso-ionik Tipe B 4,8 – 5,2. Gelatin Tipe A
titik iso-ioniknya 7-9 (Cole, 2000; GMIA,
2012).
Gelatin tidak larut dalam aseton,
kloroform, etanol (95%), eter, dan metanol;
tetapi larut dalam gliserin, asam dan alkali,
namun asam kuat dan basa kuat dapat
menyebabkan
terjadinya
presipitasi.
Membengkak dan melumat di dalam air;
secara bertahap dapat menyerap air
sebanyak 5 sampai 10 kali beratnya. Larut
dalam air panas, setelah pendinginan
hingga 350- 400 C berbentuk gel. Pada
temperatur > 400 C gelatin berada pada
sistem sol. Viskositas gel gelatin pada
media alkali lebih tinggi dibandingkan pada
media asam (Singh, et al., 2002). Gel dari
gelatin bersifat thermoreversible, dengan
titik leleh < 35oC atau dibawah suhu tubuh
manusia (Cole, 2000).
Unsur penyusun gelatin adalah
karbon (C) 50,5%, hidrogen (H) 6,8%,
nitrogen (N) 17%, dan oksigen (O) 25,2%.
Gelatin memiliki kandungan air 8-13% dan
densitas relatif 1,3 -1,4, serta berat molekul
bervariasi dari 15.000 – 400.000 (GMIA,
2012). Gelatin terdiri dari campuran asam
amino yang berikatan membentuk ikatan
peptida menjadi polimer. Menurut Dian dkk.
(2012), gelatin
merupakan
campuran
rantai polipeptida polidispersi dengan berat
molekul lebih dari 30 kDa. Gelatin yang
berat molekulnya tinggi memiliki kekuatan
lebih tinggi bila dibandingkan dengan gelatin
yang berat molekul rendah.
Asam amino penyusun gelatin kulit
sapi sebanyak 19 buah, yaitu alanine,
arginin, asam aspartat, sisteine, asam
glutamat, glisine, histidine, hidroksi-lisine,
hidroksi-proline, isoleusine, leusine, lisine,
metionine, penilalanin, proline, serine,
treonine, tirosine, dan valine. Kandungan
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yang paling dominan adalah glisine 26,927,5%, proline 14,8-16,4%, dan hidroksiproline 14,0-14,5%; sedangkan yang
terendah adalah sistein dan tirosin serta
hampir tidak mengandung triptophan
(GMIA, 2012). Struktur kimia penyusun
gelatin pada umumnya adalah sebagai
berikut: Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyp-GlyPro- (Jaswir, 2007), bangun struktur unit
penyusun gelatin disajikan seperti pada
Gambar 2.

Gambar 2. Unit Molekul Penyusun Gelatin
(Stavinskaya et al., 2014)
Hidroksi-proline berperan penting
dalam menstabilkan untaian triple-helix
melalui kemampuan ikatan hidrogen grupOH. Gelatin yang memiliki kandungan
hidroksi-prolin tinggi memiliki kemampuan
membentuk struktur triple-helix dengan
struktur gel gelatin yang stabil (Pranoto,
2009). Ikatan hidrogen antara molekul air
dan grup hidroksil bebas asam amino pada
gelatin juga berperan terhadap kekuatan
gelnya. Kekuatan gel gelatin juga meningkat
seiring peningkatan kandungan 4-hidroksiproline.
Gelatin memiliki sifat yang dapat
digunakan sebagai renewable flokulan,
karena merupakan polimer (alami) turunan
dari kolagen, bersifat amphoter, memiliki
aktivitas setara dengan PAM. Disamping itu,
gelatin dapat bereaksi dengan asam, basa,
aldehid dan gula aldehida, anionik dan
kationik polimer, elektrolit, ion logam,
plasticizer, preservatif, dan surfaktan
(Singh, et al., 2002). Sifat amphoter
menjadikan gelatin sebagai renewable
flokulan dapat beroperasi pada kisaran pH
yang luas yaitu dalam suasana asam
maupun basa. Dengan demikian flokulan
gelatin, dapat bertindak sebagai kation dan
anion pada waktu bersamaan. Atas dasar
itu, gelatin dapat diaplikasikan untuk operasi
penjernihan air, produk cair, atau limbah
184

cair yang bersifat asam maupun basa.
Proses flukolasi gelatin juga tidak
memerlukan penambahan kasium klorida
sedangkan PAM tidak efektif tanpa kalsium
klorida (Piazza and Garcia, 2010), Dengan
kata lain, penggunaan gelatin lebih praktis,
fleksibel dan luas.
Gelatin juga dapat bereaksi dengan
ion logam, dengan demikian operasi
penjernihan air, produk cair, atau limbah
cair menggunakan flokulan gelatin akan
diperoleh manfaat ganda yaitu disamping
menjernihkan atau mengendapkan partikel-partikel koloid, juga dapat mengurangi/
menurunkan kandungan ion-ion logam
termasuk logam berat. Hal ini berarti gelatin
juga cocok digunakan untuk menurunkan
kandungan logam-logam berat pada air
buangan industri. Manfaat lain dari
pengikatan ion logam oleh gelatin adalah
dapat meningkatkan kinerja bahan yang
kinerjanya dihambat oleh ion-ion logam.
Sebagai contoh ion Zn2+ dan Mg2+ pada
konsentrasi ≥ 4mM menjadi inhibitor
aktivitas enzim pektinase (Anggraini, dkk.,
2013). Dengan penambahan gelatin pada
produk yang mengandung ion logam
tersebut, akan dapat meningkatkan kenerja
enzim pektinase.
Gelatin dapat bereaksi dengan anionik
dan kationik polimer. Hal ini sangat
menguntungkan karena flokulan alami
apabila digabungkan dengan flokulan
sintetis akan menjadi kopolimer baru (hibrid)
yang bersifat unggul. Sifat unggul tersebut
merupakan
gabungan
dari
sifat-sifat
senyawa penyusunnya. Polimer hibrid
banyak diminati karena aplikasinya luas
(Purwanto dkk., 2013). Li et al. (2013)
menyatakan bahwa hidrolisat kolagen
apabila digabungkan dengan 3-chloro-2hydroxypropyl trimethyl ammonium chlorid
(CHPTAC) akan menjadi flokulan baru
dengan kemampuan flokulasi signifikan.
Apabila di kombinasikan dengan Al3+ dalam
dosis kecil memiliki kemampuan flokulasi
lebih baik dari polimer alumunium dan
sebanding dengan PAM.
Kinerja flokulan juga tergantung pada
sifat fisiko-kimia flokulan polimer, termasuk
berat molekul, muatan densitas, hidrofobik,
kepadatan absorbs, dan konformasi flokulan
teradsorbsi (Panjaitan, 2011). Dapat
dikemukan bahwa sebagai flokulan, gelatin
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dapat
diaplikasikan
secara
tunggal,
dikombinasikan dengan flokulan lain, dan
dimodifikasi/digabungkan menjadi kopolimer baru.
Beberapa keuntungan pemanfaatan
gelatin dari kulit limbah sebagai flokulan
ditinjau dari segi lingkungan antara lain;
membantu menekan volume limbah padat
industri penyamakan kulit, dapat digunakan untuk mengolah air limbah termasuk
limbah penyamakan kulit, aman, tidak
berbahaya bagi kesehatan, secara alamiah
mudah diurai sehingga ramah terhadap
lingkungan. Dari segi penggunaan lebih
praktis karena tidak memerlukan bahan
penolong kalsium klorida dan dapat
digunakan untuk operasi penjernihan
larutan sari buah, anggur, beer dan
minuman lainnya, serta untuk pengolahan
air dan air limbah. Dari segi teknis dapat
diaplikasikan pada suasana asam atau basa
sehingga derajad
keasaman daerah
operasi flokulasi menjadi lebih luas, dapat
menurunkan kandungan ion-ion logam, dan
meningkatkan kinerja flokulan jenis lain,
serta lumpur yang dihasilkan dapat
digunakan untuk pupuk.
Pengolahan Air Menggunakan Gelatin
Pengolahan air dari sumber air untuk
keperluan industri bertujuan agar air yang
digunakan sesuai dengan persyaratan
peruntukannya, sehingga tidak menggang
gu proses produksi dan atau kesehatan.
Proses kimia-fisika dapat dipilih untuk
mengolah air dari sumber air yang masih
mengandung bahan pencemar. Teknologi
pengolahan air yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik air yang akan
diproses dan persyaratan dari industri yang
akan menggunakannya.
Dosis penggunaan gelatin untuk
menurunkan polutan yang ada pada air dan
air limbah, vinegar, dan minuman (wine,
beer, dan sari buah) yang diproses harus
tepat. Pemberian bahan flokulan (gelatin)
perlu disesuaikan dengan kondisi air yang
diproses
dan
peruntukan
air
hasil
olahannya. Jika dosis yang digunakan
terlalu sedikit maka kotoran-kotoran yang
ada tidak terikat secara sempurna,
sebaliknya jika dosis terlalu banyak maka
lumpur yang terbentuk cenderung terapung

(Hendrawati, dkk., 2009). Untuk penentuan
dosis gelatin pada operasi pengolahan air
dan air limbah serta penjernihan sari buah
atau minuman dapat dilakukan dengan
menggunakan jartest.
Sebagai contoh aplikasi gelatin secara
tunggal adalah pada penjernihan sari buah
jeruk. Penambahan gelatin 0,2% kedalam
sari
buah
jeruk,
dengan
waktu
pengendapan 2 jam telah dapat menjernihkan sari buah jeruk yang diolah, serta
tidak mempengaruhi aroma dan rasa
(Rahangmetan, 2013). Kombinasi gelatin
dengan bahan penjernih lain memberikan
hasil yang lebih baik dari pada penggunaan salah satu bahan penjernih.
Penggunaan bentonit 2% dan gelatin 0,1%
pada proses pengolahan sari buah apel
manalagi diperoleh sari buah apel yang
paling baik dengan nilai turbidity sebesar
21,4 NTU (Nasution, 2011).
Informasi tentang penggunaan gelatin untuk operasi penjernihan air belum
ditemukan, pada hal dari sifat yang dimiliki,
gelatin dari kulit sapi limbah sesuai untuk
berbagai keperluan aplikasi seperti operasi
penjernihan air dan produk cair, serta untuk
pengolahan air limbah. Penelitian yang
dilakukan untuk penjernihan air dan
penanganan air limbah masih sebatas pada
kemampuan gelatin dalam mengen- dapkan
clays (Piazza and Garcia, 2010) maupun
kaolin (Li, et al., 2013). Dengan demikian
untuk aplikasi di lapangan masih diperlukan
penelitian lebih lanjut tentang penggunaan
gelatin untuk tujuan penjernihan air dan
penanganan limbah cair, agar tidak
menemui hambatan dan permasalahan.
Sifat Gelatin dalam Pengolahan Air
Beberapa karakteristik gelatin di
dalam pengolahan/penjernihan air antara
lain; dari segi fisik gelatin tidak berwarna
sampai sedikit kekuningan. Keadaan ini
memberi keuntungan karena gelatin tidak
memberi warna ikutan pada produk air yang
diolah. Gelatin hampir tidak berbau dan
tidak berasa (Singh, et al., 2002), dengan
demikian tidak meninggalkan bau dan rasa
pada produk air yang diolah.
Pada proses pengolahan air, gelatin
berfungsi sebagai media yang dapat
menjadikan partikel tersuspensi yang
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tadinya berada pada kondisi stabil dan sulit
dipisahkan, menjadi tidak stabil. Selanjutnya
patikel-partikel yang tidak stabil tersebut
saling
berbenturan
dan
bergabung
membentuk aglomerasi besar sehingga
menjadi mudah dipisahkan.
Pada pengolahan air yang bersifat
asam, gelatin dapat bermuatan positif dan
bertindak sebagai kation. Sedangkan pada
pengolahan air yang bersifat basa, gelatin
dapat bermuatan negatif dan bertindak
sebagai an-ion (GMIA, 2012). Pada
keadaan yang demikian gelatin memiliki
sifat yang sangat menguntungkan, karena
memiliki daerah operasi pada kisaran pH
yang luas yaitu dapat digunakan untuk
memproses air yang bersifat asam maupun
basa.
Gelatin dapat bereaksi dengan ion-ion
logam yang terdapat pada air yang diolah,
dengan demikian pada operasi penjernihan
disamping dapat mengen dapkan partikel
koloid,
juga
mampu
menurunkan
kandungan logam yang terdapat pada air
yang diproses. Dengan demikian produk air
yang
diolah
sangat
sesuai
untuk
memproses
bahan
yang
kinerjanya
dihambat ion logam.
Proses flokulasi menggunakan gelatin
untuk operasi penjernihan air tidak
memerlukan bahan tambahan kalsium
klorida. Keadaan ini menjadikan operasi
dapat lebih praktis dan murah karena tidak
memerlukan biaya tambahan.
Untuk memberikan hasil yang lebih
baik dalam proses pengolahan air, maka
pemakaian gelatin dapat dikombinasikan
dengan flokulan jenis lain seperti bentonit,
atau dimodifikasi dengan flokulan jenis lain
sehingga menjadi flokulan hybrid.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prospek aplikasi gelatin kulit sapi
limbah sebagai bahan penjernih air terbuka
lebar, karena beberapa keunggulan yang
dimiliki; antara lain tidak menimbulkan
warna, bau maupun rasa pada produk yang
diolah. Derajad keasaman daerah operasi
luas, dapat mengikat .ion-ion logam, untuk
aplikasi tidak memerlukan bahan penolong
lain, dapat dimodifikasi dan dikombinasikan
dengan flokulan jenis lain. Air dari hasil
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pengolahan sesuai untuk memproses bahan
yang kinerjanya terganggu ion-ion logam.
Penggunaan gelatin lebih praktis dan
mudah dibandingkan dengan flokulan
sintesis, karena proses operasinya tidak
memerlukan bahan penolong lain, hal ini
juga merupakan salah satu keunggulan
gelatin. Keunggulan lainnya adalah apabila
gelatin dikombinasikan dengan flokulan lain,
maka kenerja masing-masing flokulan akan
meningkat. Disamping itu juga bersifat
biodegradable
sehingga
tidak
akan
menimbulkan masalah pada lingkungan.
Perlu diketahui bahwa tidak semua
limbah kulit dari industri penyamakan kulit
dapat diolah menjadi gelatin pangan.
Limbah yang dapat diolah menjadi gelatin
untuk industri pangan termasuk untuk
proses pengolahan air yang peruntukan nya
sebagai air proses industri pangan adalah
limbah turunan kulit sebelum proses
penyamakan (Sugihartono, 2013). Limbah
kulit setelah penyamakan mengandung
bahan kimia berbahaya (krom). Apabila
diproses
menjadi
gelatin,
maka
dkhawatirkan senyawa krom akan terikut
pada produk gelatin yang dihasilkan.
Dari aspek ekonomi, eksploitasi
pemanfaatan kulit sapi limbah industri
penyamakan kulit menjadi gelatin sangat
strategis, karena mengolah limbah limbah
menjadi produk yang bernilai tambah dan
memiliki nilai ekonomi, serta dapat
membantu industri dalam menangani dan
menekan jumlah limbah padat. Keadan ini
juga dapat mengurangi atau menekan
pencemaran lingkungan, yang berarti pula
mengurangi biaya lingkungan. Dengan
demikian industri memperoleh keuntungan
ganda yaitu; limbah padat dapat diolah
menjadi produk yang bernilai ekonomi,
biaya pengolahan limbah padat dan
lingkungan dapat ditekan, serta produk
dapat digunakan untuk mengolah limbah
cairnya.
Pengolahan limbah kulit menjadi
gelatin juga dapat dikatakan sebagai upaya
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan
kulit. Proses pengolahannya
dapat
dilakukan
terpadu
dengan
industri
penyamakan atau terpisah, keadaan ini
berarti dapat membantu menciptakan
lapangan kerja dan lapangan usaha baru
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Teknologi pengolahan gelatin dari kulit
sapi limbah tergolong sederhana, tidak rumit
serta tidak memerlukan peralatan yang
mahal, oleh karena itu apabila harga gelatin
dapat bersaing dengan harga flokulan
sintetis, maka penggunaan gelatin untuk
pengolahan air memiliki prospek yang baik.
Dari uraian yang telah dikemuka- kan,
dapat dikatakan bahwa, pengolahan kulit
sapi limbah menjadi gelatin memiliki
prospek yang strategis, karena dapat
digunakan
untuk
berbagai
macam
keperluan industri termasuk untuk flokulan
pada proses pengolahan air. Disamping itu
dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
kulit,
pemanfaatan
limbah
padat,
mengurangi
pencemaran
dan
biaya
lingkungan, meningkatkan nilai ekonomis
dan nilai tambah, serta kegunaan kulit.
Keuntungan
lainnya
adalah
dapat
membantu menciptakan lapangan kerja dan
usaha baru.
KESIMPULAN
Penggunaan flokulan yang bersifat
renewable lebih disukai daripada koagulan
pada proses pengolahan air. Turunan pati,
polisakarida, alginat, gelatin , protein, dan
bioflok merupakan polimer alami yang dapat
digunakan sebagai flokulan yang bersifat
renewable. Gelatin dari kulit sapi limbah,
memiliki kemampuan setara dengan
flokulan sintetis, aman bagi mahluk hidup,
dan memiliki aktivitas, serta dapat
digunakan untuk berbagai keperluan.
SARAN
Aplikasi gelatin dari kulit limbah untuk
proses penjernihan, pengolahan air dan air
limbah, dapat dilakukan secara tunggal,
kombinasi atau modifikasi dengan flokulan
jenis lain.
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PENGGUNAAN BAKTERI HALOFILIK SEBAGAI BIOKATALISATOR
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS
GARAM NaCl DI MEJA KRISTALISASI
THE USE HALOPHILIC BACTERIA AS BIOCATALISATOR TO IMPROVE THE
QUALITY AND PRODUCTIVITY OF NaCl SALT IN CRYSTALIZATION POND
Marihati, Nani Harihastuti, Muryati, Nilawati,Syarifudin Eddy, dan Danny W. H
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Kementerian Perindustrian
Jl. Ki Mangunsarkoro No.6 Semarang – Indonesia
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ABSTRACT
The use of halophilic bacteria use as biocatalisator to improve the quality and productivity of NaCl salt in
crystallization pond was performed as a scaling upprocess previously done by BBTPPI. The presence of
halophilic could increase the NaCl content in salt cristalization process. This activity includes the production of
nutrients halophilic with Artemia salina as raw materials, and field trials at Pegaraman lll Sampang – Madura.
2
Total land area used 300 m consist of halophilic crystallization pond, halophilic enrichment pond, crystallization
control. The best nutritional composition for halophilic is : AS-3 consist of Artemia salina = 1.125 gram ; saline
O
water 20 Be = 450 ml; halophilic starter = 50 ml, sugar = 1,5 gram and urea = 0.5 gram. Crystallization process
0
in the beginning of the rainy season, using AS-3 nutrients at a concentration of 28 Be was the best treatment
that produces salt with NaCl content of 98.116 % and land productivity was 84 tons salt/ha/season. Control land
produce salt with NaCl content of 95.6 % and the productivity was 51 tons salt/ha/season .
Keywords : biocatalisator, halophilic, NaCl crystalization, productivity and salt quality

ABSTRAK
Penerapan penggunaan bakteri halofilik sebagai biokatalisator untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
garam NaCl di meja garam telah dilakukan pada skala lapangan di Pegaraman III Sampang – Madura.
Keberadaan bakteri halofilik mampu meningkatkan kadar NaCl pada proses kristalisasi garam. Tahapan
percobaan meliputi: pembuatan nutrisi halofilik berbahan baku tepung Artemia salina dan uji coba pengkayaan
2
bakteri halofilik dan kristalisasi. Luas lahan 300 m digunakan untuk meja kristalisasi bakteri halofilik, kolam
pengkayaan dan, meja kristalisasi kontrol. Komposisi nutrisi terbaik untuk bakteri halofilik adalah: AS-3 yang
O
terdiri dari tepung Artemia salina = 1,125 gram; air garam tua 20 Be = 450 ml; starter halofilik = 50 ml; gula = 1,5
gram dan urea = 0,5 gram. Uji coba proses kristalisasi di awal musim hujan, menggunakan nutrisi AS-3 pada
O
konsentrasi 28 Be merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan garam dengan kandungan NaCl 98,116%;
produktivitas lahan 84 ton garam/Ha/musim. Lahan kontrol menghasilkan garam dengan kandungan NaCl 95,6%
dan produktivitas 51 ton garam/Ha/musim..

Kata kunci : biokatalisator, halofilik, kristalisasi NaCl, produktifitas dan kualitas garam
PENDAHULUAN
Industri hijau merupakan sasaran
pembangunan industri yang harus dicapai
yang berkonsep zero waste dengan
menerapkan pola produksi bersih dalam
kegiatan proses produksinya. Dalam
penerapan
produksi
bersih,
yang
diutamakan
adalah
langkah-langkah
pencegahan
untuk
meminimalisasi
terbentuknya limbah. Salah satu langkah
pencegahan awal adalah evaluasi secara

keseluruhan segala sesuatu yang berkaitan
dengan pemakaian bahan baku/bahan
pembantu yang digunakan dalam proses
produksi, termasuk kemungkinannya untuk
penggantian pemakaian bahan baku/bahan
pembantu.
Industri pemakai garam membutuhkan
garam yang bermutu tinggi (dengan kadar
NaCl minimum 97%) agar tidak perlu
dilakukan
pencucian
dalam
proses
produksinya. Air bekas pencucian garam
menginfiltrasi pada tanah disekitarnya.
191

Jurnal Riset Industri (Journal of Industrial Research), Vol. 8 No. 3, Desember 2014, Hal. 191 – 196

Selain itu tidak adanya proses pencucian
garam akan meminimalkan kehilangan
garam dan menghemat biaya produksi
minimal 30. Data UNICEF tahun 2006
mengindikasikan masih sedikitnya garam
rakyat yang mengandung NaCl > 94,5%.
Road map klaster industri garam
Kementerian Perindustrian tahun 2009
memuat program jangka menengah yang
seiring dengan program pemerintah untuk
mandiri garam pada tahun 2014 baik garam
konsumsi (dengan NaCl minimum 94,5%)
maupun garam industri dengan kadar NaCl
minimum 97%. Kebutuhan garam industri
saat ini ± 2 juta ton/ tahun (BPKIMI, 2012).
Berbagai upaya pembinaan terhadap
petani garam telah dilakukan untuk
meningkatkan produktifitas dan kualitas
garam rakyat dengan pola kristalisasi
bertingkat (Hernanto.B, 1991), namun
sampai saat ini belum dapat mengubah pola
peladangan yang lebih produktif yang dapat
meningkatkan taraf hidup petani garam.
Penyebab
rendahnya
mutu
NaCl
disebabkan karena terjadinya kopresipitasi
garam-garam magnesium dan kalsium yang
mengkristal bersamaan dengan NaCl yang
umum
disebut
sebagai
impuritas
(Hernanto.B, 1991). Kopresipitasi dapat
dicegah dengan memanfaatkan bakteri
halofilik yang diberi nutrisi Luria Bertani
pada pemurnian NaCl (BBTPPI, 2011).
Joseph S. Davis, (2006) mengatakan bahwa
pengoperasian ladang garam dengan
menggabungkan sistem biologi dan fisika
dapat menaikkan kecepatan penguapan,
kualitas dan kuantitas garam yang
dihasilkan. Sistem biologi yang dimaksud
adalah adanya kehidupan plankton di air
garam 3,5 – 10OBe, A.salina di air garam 10
– 18OBe dan bakteri halofilik di air garam 18
– 25OBe.
Artemia salina adalah udang-udangan
tingkat rendah yang hidup diperairan
berkadar garam sedang, yang dalam bentuk
kista maupun biomassanya merupakan
nutrisi terutama bagi hewan perairan. Hasil
penelitian Marihati dkk (2013) menyebutkan
bahwa kadar protein biomassa A.salina
rata-rata 52,76%, karbohidrat 15,40%,
sedangkan
bangkai
dan
kotorannya
berkadar protein 51,53% serta karbohidrat
15,4%. Keberadaan A.salina dalam sistem
biologi di kolam peminihan ladang garam
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akan memakan plankton dan akan
dikeluarkan lagi sebagai kotoran yang
terbungkus dalam selaput tipis seperti pellet
yang tidak mudah hancursehingga akan
mengendap ke dasar kolam peminihan.
Dengan demikian air garam akan menjadi
jernih dan penguapan berjalan lancar
sehingga proses produksi garam tidak
terganggu. Bangkai dan kotoran A.salina
dapat menjadi nutrisi bagi kehidupan bakteri
halofilik di meja kristalisasi
Bakteri halofilik merupakan jenis
mikroorganisme yang dapat bertahan pada
kadar
garam
tinggi
dengan
cara
mempertahankan keseimbangan osmotik.
Adanya bakteri halofilik di meja kristalisasi
dapat mempercepat penguapan dan
meningkatkan kualitas garam karena bakteri
halofilik mengkomsumsi bahan organik yang
menyebabkan kekeruhan air garam, serta
menyerap panas matahari (Davis, 2006).
Aplikasi lapangan proses kristalisasi garam
menggunakan bakteri halofilik di ladang
garam masih memerlukan data pendukung
antara lain penggunaan A.salina sebagai
pengganti Luria Bertani untuk nutrisi bakteri
haloflik yang harganya sangat mahal
Tujuan dari penelitian ini adalah
diperolehnya data komposisi nutrisi halofilik
berbahan baku tepung A.salina dan produk
garam berkadar NaCl minimum 97% serta
produktivitas
minimum
80
ton/ha
lahan/tahun. Adapun sasaran penelitian ini
adalah membuat scale up pola peladangan
garam insitu bakteri halofilik di meja
kristalisasi menggunakan nutrisi berbahan
baku tepung A.salina.
METODE
Bahan dan Peralatan
Bahan penelitian yang digunakan
dalam penelitian adalah geomembrane,
media Luria Bertani, gula tebu, urea, reagen
untuk analisa garam ,air garam 20OBe dan
25OBe serta A.salina dari Sampang.
Lahan percobaan diperlukan untuk
pengkayaan
bakteri
halofilik,
meja
kristalisasi uji coba dan untuk meja
kristalisasi kontrol masing-masing ± 100 m2.
Lahan percobaan untuk pengkayaan bakteri
halofilik
berlapiskan
geomembrane
dilengkapi blower untuk aerasi dan
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homogenisasi antara nutrisi dengan bakteri
halofilik.
Peralatan yang digunakan antara lain
blower, pipa distribusi udara, tong plastik,
aerator, baume meter, spektrofotometer,
thermometer, anemometer, higrometer,
genset,
timbangan,
flowmeter
serta
beberapa peralatan gelas untuk percobaan
skala laboratorium.
Tahapan Percobaan
Kegiatan dalam penelitian ini terdiri
dari dua langkah yaitu kegiatan laboratorium
untuk pembuatan nutrisi halofilik dari tepung
A.salina dan percobaan pengkayaan bakteri
halofilik serta kristalisasi di lapangan. Uraian
dari masing-masing langkah adalah sebagai
berikut :
a. Pembuatan nutrisi bakteri halofilik dari
tepung A.salina.
Komposisi nutrisi terdiri dari tepung
A.salina sebagai sumber protein, serat
kasar sebagai sumber karbohidrat, gula
tebu
sebagai
tambahan
sumber
karbohidrat sederhana, dan urea sebagai
tambahan sumber nitrogen. Sebagai
variabel bebas adalah A. salina = 1,125
gr, air garam 20OBe = 450 mL, bibit
bakteri halofilik = 50 mL, sedangkan
variabel terikat terdiri dari gula tebu dan
urea yang komposisinya seperti pada
Tabel 1.
Tabel 1. Kode dan Perbandingan Pemakaian
Nutrisi
Urea
(g)
0
0,5
0,75
1

0
AS-0
-

0,5
AS-1
AS-5
AS-9
AS-13

Gula tebu (g)
1
1,5
AS-2
AS-3
AS-6
AS-7
AS-10
AS-11
AS-14
AS-15

2
AS-4
AS-8
AS-12
AS-16

1,25

- Kode AS adalah Artemia salina.
Masing-masing komposisi sebanyak
500 mL diaerasi dalam waktu tertentu
sampai diperoleh nilai pengukuran
transmittance
konstan
dengan
spektrofotometer λ = 590 nm. Sebagai
tolok ukur dilakukan percobaan dengan
komposisi tepung A.salina = 1,125 gr, air
garam 20OBe = 450 mL dan bibit bakteri
halofilik 50 mL. Komposisi nutrisi terpilih

dari hasil percobaan di tabel 1 digunakan
sebagai dasar pembuatan starter bakteri
halofilik sebanyak 200 L dan 400 L untuk
nutrisi uji coba kristalisasi di lapangan.
b. Uji
Coba
Pengkayaan
Halofilik dan Kristalisasi

Bakteri

Uji coba pengkayaan bakteri
halofilik dilakukan pada skala lapangan
pada lahan seluas 100 m2 berlapiskan
geomembran yang dilengkapi blower.
Ke dalam lahan tersebut dimasukkan air
garam 20OBe sebanyak 15 – 20 m3,
(ketinggian= 15 cm), kemudian taburkan
starter bakteri halofilik 200 L, dan nutrisi
bakteri halofilik 400 L. Biarkan selama
satu hari, setelah itu hidupkan blower.
Pengamatan dilakukan secara visual
terhadap perubahan warna air yang
semula
tidak
berwarna
menjadi
berwarna merah muda, dan pengukuran
kenaikkan derajat Baume air garam
dengan refraktometer. Ketinggian air
garam dijaga tetap 15 cm dengan
menambah
air
garam
20OBe.
Pengamatan dihentikan setelah air
garam mencapai 24OBe dan telah
berwarna merah muda, kemudian air
garam dialirkan pada meja kristalisasi.
Percobaan
kristalisasi
yang
dilakukan pada 2 (dua) meja yaitu meja
kontrol dan meja perlakuan. Pada meja
perlakuan dimasukkan air garam 24OBe
dengan bakteri halofilik, sedangkan
pada meja kontrol dimasukkan air garam
24OBe tanpa bakteri halofilik. Air garam
24OBe dialirkan ke meja kristalisasi
sampai ketinggian 5 cm. Apabila terjadi
kenaikkan konsentrasi NaCl maka
ditambahkan air garam 24OBe lagi untuk
mempertahankan ketinggian selalu tetap
5 cm. Contoh garam diambil pada
konsentrasi 28O Be, 29O Be dan 30O Be
untuk pengujian beberapa parameter
yaitu kadar air, SO4, Mg, Ca, Cl total dan
NaCl menggunakan metode SII 0140
tahun 1976 tentang Mutu dan Cara Uji
Garam Konsumsi. Berdasarkan data uji
parameter-parameter tersebut diatas
kemudian lakukan kristalisasi pada
kondisi penghentian proses pada derajat
baume yang menghasilkan kristal NaCl
tertinggi. Timbang hasil kristal dari meja
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tanpa bakteri halofilik maupun hasil
kristal dari meja dengan bakteri halofilik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Nutrisi Bakteri Halofilik
Berbahan Baku Tepung Artemia salina
Hasil percobaan pembuatan nutrisi
halofilik berbahan baku tepung Artemia
salina dapat dilihat pada Tabel 2 yang
menjelaskan bahwa secara umum semakin
lama waktu pengadukan, maka semakin
homogen kontak antara nutrisi dan bakteri
halofilik, maka nilai transmittance semakin
kecil dan larutan bertambah keruh dan
kemerahan.
Menurut
Oren,
(2010),
terjadinya kekeruhan larutan karena bakteri
halofilik jenis Salinabacter menghasiklan
gliserol, glisin, betain, ektoin, laktat asetat
dan dihidrosi aseton.

halnya mikroorganisme lainnya, ternyata
dalam proses perkembangbiakkan halofilik
juga lebih banyak membutuhkan unsur
karbon untuk memperbanyak struktur sel.
Dalam percobaan ini ditetapkan AS-3
sebagai nutrisi bakteri halofilik terpilih
dengan komposisi karena pemakaian gula
dan urea lebih sedikit dibandingkan A-15
sebagai berikut: tepung A. salina = 1,125
gram; air garam tua 20OBe = 450 mL; starter
bakteri halofilik = 50 mL; gula = 1,5 gram;
dan urea = 0,5 gram.
Uji Coba Pengkayaan bakteri halofilik
dan kristalisasi
Pengkayaan bakteri halofilik untuk
menaikkan kepekatan air garam dari 20OBe
menjadi 24OBe dicapai dalam waktu 6 hari
(Tabel 3).
Tabel 3. Pengamatan Pengkayaan Halofilik

Tabel 2. Transmittance Rata-Rata untuk
Pengadukan 7 Hari
No

Kode

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AS-0
AS-1
AS-2
AS-3
AS-4
AS-5
AS-6
AS-7
AS-8

Transmittance rata-rata
(%T) untuk pengadukan
3 hari
6 hari
7 hari
62
53
49
44
35
30
43
34
34
52
29
27,5
39,5
33
29
44
32
27
45,5
32
33
50
32
30,5
52,5
30
27,5

10
11
12
13
14
15
16
17

AS-9
AS-10
AS-11
AS-12
AS-13
AS-14
AS-15
AS-16

42
48,5
46
48
44
38
44
51

30
35
30
32,5
30
30
29
28

27
38
26
28,5
29
27,5
25
26

Nilai transmittance terkecil pada hari ke
7 pengadukan diperoleh dari komposisikomposisi nutrisi dengan kode : AS-3, AS-5,
AS-8, AS-9, AS-11, AS-14, AS-15 dan AS16. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Feni,
2011), bahwa karbon merupakan komponen
utama yang dibutuhkan mikroorganisme
untuk perkembang biakkannya sebagai
kerangka makro molekuler seluler dalam
bentuk komplek organik atau CO2. Seperti
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Berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat
bahwa kenaikan kepekatan air dari 20OBe
menjadi 24OBe diperlukan waktu selama 6
hari.
Pada
hari
kelima
dilakukan
penambahan air garam 20OBe sehingga
ketinggian air tetap (15 cm). Secara visual
air tampak air yang mengandung bakteri
halofilik dengan kepekatan tinggi berwarna
merah muda.
Berdasarkan pengamatan lapangan
pada hari ke-4 sudah mulai terjadi
perubahan warna menjadi merah muda
tetapi belum sempurna. Indikator ini
menyatakan bahwa bakteri halofilik sudah
tumbuh dan berkembang . Pada hari ke-6
dengan konsentrasi air garam 24OBe warna
merah muda semakin nyata yang
mengindikasikan bahwa bakteri halofilik
berkembang secara optimum dan air garam
siap untuk dikristalkan. Dalam pengkayaan
bakteri halofilik skala lapangan digunakan
blower
sebagai
aerator
sehingga
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mempercepat pertumbuhan bakteri halofilik
karena untuk kelangsungan hidupnya selain
karbon dan nitrogen dibutuhkan juga
adanya asupan oksigen (Syariffauzi, 2009).
Kandungan NaCl dan berat garam yang
diperoleh dari hasil uji coba kristalisasi
menggunakan bakteri halofilik terlihat pada
Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Kandungan NaCl Hasil Kristalisasi
Menggunakan Bakteri Halofilik
Konsentrasi air
garam
280 Be
290 Be
300 Be

Cl

Ca

Mg

SO4

Air
(H2O)

NaCl

57,393
58,265
56,947

0,119
0,120
0,159

0,565
0,492
0,480

0,811
0,879
0,879

5,735
2,919
4,499

98,118
97,253
97,021

Data pada Tabel 4 menjelaskan
bahwa menggunakan bakteri hallofilik di
meja kristalisasi dapat menghasilkan garam
dengan kadar NaCl 98,116% pada
kristalisasi 28OBe. Hasil ini melebihi hasil
kristal dari perlakuan kontrol yang kadar
NaCl-nya 95,6%. Usiglio dalam Hernanto B
(1991) menjelaskan bahwa pada kristalisasi
garam dengan konsentrasi air garam tua
28,5OBe terjadi ko-presipitasi garam NaCl
dengan garam-garam magnesium dan
kalsium (NaCl = 97,21%, MgCl2=0,405%,
MgSO4 = 0,36%, CaSO42H20 = 1,9985%).
Komposisi ini tidak bisa berubah kalau tidak
ada perlakuan pemisahan Mg dan Ca
konsentrasi air garam 24OBe warna merah
menggunakan bahan kimia (Lesdantina D,
Istikomah,
2009)
atau
perlakuan
pencegahan kopresipitasi yang pada
prinsipnya adalah pengaturan pengkristalan
berdasarkan nilai hasil kali kelarutan
masing-masing senyawa.
Adanya zat organik yang larut dalam
air akan membentuk asosiasi organik dan
air, yang dapat mempertajam perbedaan
nilai aktivitas ionik untuk Na, Mg dan Ca
sehingga pengendapan masing masing
komponen dapat sesuai dengan nilai hasil
kali
kelarutannya
(Bodner
dan
Pardue.,1989). Berdasarkan hal tersebut
diatas maka dapat dikatakan bahwa halofilik
yang
dalam
siklus
kehidupannya
mengeluarkan metabolit primer maupun
sekunder berupa bahan organik (Muryati,
2008) mampu mengurangi efek kopresipitasi yang terjadi pada proses
pengkristalan NaCl.

Tabel 5. Data Berat Garam Hasil Uji Coba
Hasil Uji Coba II
Kristalisasi Kontrol
Kristalisasi dengan
menggunakan
bakteri halofilik

Waktu
Pungut
(Hari)

Hasil
Panen
(kg)

Luas
Lahan
(m2)

10

600

103

10

750

79

Data pada Tabel 5 menginformasikan
bahwa kondisi iklim saat uji coba kurang
menguntungkan dan sempat terkena hujan
deras yang berpengaruh terhadap waktu
pungut dan kualitas garam. Kristalisasi
kontrol hanya mampu mengkristalkan
garam sampai konsentrasi 28OBe dalam
waktu 10 hari dan menghasilkan garam 600
kg,
sedangkan
pada
kristalisasi
menggunakan
bakteri
halofilik
dapat
menghasilkan garam sampai 750 kg atau
20% lebih besar dibanding kontrol.
KESIMPULAN
Komposisi nutrisi bakteri halofilik
pengganti Luria Bertani yaitu A. salina =
1,125 gram; air garam tua 20OBe = 450 mL;
starter bakteri halofilik = 50 mL; gula = 1,5
gram dan urea = 0,5 gram. Hasil terbaik dari
proses kristalisasi menggunakan bakteri
halofilik diperoleh pada konsentrasi air
garam 28 OBe dengan kandungan NaCl
98,116 % (2,5 % lebih tinggi dibanding
kontrol) dan produktivitas lahan garam ratarata 84 ton garam/Ha lahan/musim (64%
lebih banyak dari kontrol).
SARAN
Perlu
dilakukan
pengembangan
peladangan garam menggunakan bakteri
halofilik pada skala yang lebih luas dan
penelitian pemanfaatan bittern untuk
pembuatan MgO, pengawetan beberapa
bahan pangan yaitu: ikan, daging, sayuran.
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PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES CEMENT BOARD FROM GALAM BARK
WOOD WASTE
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Jl. P. Batur Barat No.2, Banjarbaru – Indonesia
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ABSTRACT
Galam wood (Melaleuca leucadendra), used as a building material, charcoal, and firewood. But galam bark wood
stripping results has not utilized. The purpose of research was to determine the physical mechanical properties
board from mix galam bark with cement. Bark galam is cut into pieces with a length of 2 cm, 4 cm and 6 cm,
washed with water and dried naturally air dried until the moisture content Board making from mix galam bark
wood and cemet with composition 1:1, 1:1,5 and 1:2. Parameters tested, namely the absorption of water, the
development of thick, density, modulus of rupture / MOR, modulus of elasticity /MOE and tensile strength.The
treatment repeated 3 times.The average value of the absorption of water for 2 hours 5.60 to 14.25 %. Developing
3
thick for 2 hours 2.01 to 18.23 %. Density of 1.11 to 1.20 gr/cm . Modulus of rupture/ MOR 25.96 to 79.26
2
2
2
kg/cm . Modulus of elasticity/MOE 2551.04 to 38181.07 kg/cm , and tensile strength 0.40 to 0.51 kg/cm .
Keywords: galam, bark wood, cement, board, physical, mechanical

ABSTRAK
Kayu galam (Melaleuca leucadendra), digunakan sebagai bahan bangunan, arang, dan kayu bakar; tetapi
limbah kulit hasil pengupasan kayu belum dimanfaatkan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan sifat fisik
mekanik papan dari campuran kulit kayu dan semen. Kulit kayu galam dipotong-potong dengan panjang 2 cm; 4
cm dan 6 cm. Dicuci dengan air dan dikeringkan secara alami hingga kadar air kering udara. Papan dibuat dari
campuran kulit kayu galam dan semen dengan perbandingan 1:1; 1:1,5 dan 1:2. Parameter yang diuji meliputi
penyerapan air, pengembangan tebal, kerapatan, kekuatan patah/MOR, lentur/MOE dan tarik. Perlakuan
diulang 3 kali. Rata-rata penyerapan air selama 2 jam adalah 5,60 – 14,25%. Pengembangan tebal selama 2
3
2
jam 2,01 – 18,23%. Kerapatan 1,11 – 1,20 gr/cm . Keteguhan patah/MOR 25,96 – 79,26 kg/cm . Keteguhan
2
2
lentur/MOE 2551,04–38181,07kg/cm , dan keteguhan tarik 0,40 – 0,51 kg/cm .
Kata kunci: galam, kulit kayu, semen, papan, fisik, mekanik

PENDAHULUAN
Di Indonesia penyebaran jenis kayu
galam
hampir
terdapat
di
seluruh
Kalimantan, sebagian Sumatera dan
Sulawesi. Khusus di Kalimantan Selatan
keberadaan kayu tersebut banyak dijumpai
hampir
di seluruh Kabupaten (Anonim,
2009).
Galam
(Melaleuca
leucadendra)
merupakan tumbuhan yang dapat mencapai
ketinggian 40 meter, dan diameter 35 cm.
Kayu galam yang termasuk kelas awet III
dan kelas kuat II, selama ini digunakan
untuk tiang bahan bangunan rumah, lantai
jembatan, sumber bahan pengolahan

produk kayu, kayu bakar, arang kayu dan
sebagainya (Onan, 2010). Masyarakat di
sekitarnya memanfaatkan kayu galam dijual
dalam bentuk yang telah dikupas kulitnya.
Kulit kayu galam belum dimanfaatkan,
ditumpuk dan dibakar.
Kulit kayu galam berbentuk seperti
lembaran kertas, agak tebal, berwarna
coklat agak kemerahan. Pada umumnya
bahan – bahan yang berasal dari kulit kayu
mengandung lignosellulosa. Bahan – bahan
yang berlignoselulosa dapat untuk bahan
papan semen, papan partikel, papan serat,
dan sebagainya.
Sutigno (1977), papan semen partikel
adalah salah satu jenis papan komposit
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yang dibuat dari campuran partikel – partikel
kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya
dengan semen sebagai perekatnya. Partikel
dibuat dengan cara kayu dipotong – potong
menjadi berukuran 50 cm dengan chain
saw, kemudian dimasukkan ke dalam flaker,
hasilnya berupa partikel berukuran panjang
30 – 40 mm dan tebal 0,2 – 0,3 mm.
Lebih lanjut Sulastiningsih dan
Sutigno (2008), mengatakan papan semen
adalah papan tiruan yang menggunakan
semen sebagai perekatnya, sedangkan
bahan bakunya dapat berupa partikel kayu
atau
partikel
bahan berlignoselulosa
lainnya;
seperti halnya dengan papan
partikel maka bentuk partikel untuk papan
semen antara lain dapat berupa selumbar
(flake), serutan (shaving), untai (strand),
suban (splinter) atau wol kayu (excelsior)
Industri papan semen partikel tidak
memerlukan persyaratan bahan baku yang
tinggi tetapi lebih ditekankan pada
pemanfaatan limbah kayu. Dimana produk
papan
semen
partikel
mempunyai
keunggulan
komporatif
diantaranya
kestabilan
dimensinya
baik,
tahan
kelembaban, tahan api, kedap suara, tahan
terhadap serangan jamur dan serangga
perusak kayu serta tidak beracun (Sri Asih,
2006)
Badejo (1986), semen berfungsi
sebagai bahan pengikat dan memiliki
ketahanan terhadap air, api, jamur dan
serangan rayap. Bowyer dan Haygreen
(1989), papan partikel yang menggunakan
perekat semen cocok untuk pemakaian
dinding eksterior dan interior. Papadopoulos
(2008), papan semen memiliki kelebihan
ketahanan
terhadap
api,
serangan
serangga, dan kerusakan yang dirasakan
selama bencana alam seperti gempa bumi
dan tropis badai, hal ini merupakan diantara
sifat yang dimiliki oleh papan semen, dan
membuat bahan serbaguna untuk atap,
plafon, dan lantai, partisi, cladding, dan
shuttering.
Menurut Badejo (1986), faktor-faktor
yang mempengaruhi papan semen yaitu
penggunaan geometri partikel dan rasio
pencampuran kayu semen,
faktor ini
memainkan
peran
utama
dalam
menentukan kualitas papan semen dan
penggunaan
akhir produk. Lebih lanjut
Badejo, et al. (2011), mengatakan geometri
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partikel adalah ukuran atau bentuk
(serpihan, lembaran, serat, potongan)
partikel dalam pembuatan papan partikel
semen, dapat mempengaruhi sifat fisik
mekanik.
Penelitian ini bertujuan menentukan
sifat fisik mekanik papan semen dari limbah
kulit kayu galam. Diharapkan dari penelitian
ini dapat menghasilkan papan semen yang
dapat memanfaatan limbah kulit kayu
galam.
METODE
Bahan
Bahan
baku
penelitian
yang
digunakan yaitu limbah kulit kayu galam
(Gambar 3) dari hasil pengupasan kayu
galam (Gambar 2). Limbah kulit kayu galam
diambil dari pengumpul kayu galam
(Gambar 1) di daerah kabupaten Tanah
Laut Pelaihari. Bahan penolong yang
dipakai yaitu perekat Jenis semen portland
yang dijual dipasaran.
Peralatan
Peralatan yang digunakan diantaranya
alat potong kulit kayu galam, alat cetakan
untuk pembuatan papan semen, alat press
hidrolik, dan alat uji sifat fisik mekanik
papan semen.
Metode Pengujian
Kulit kayu galam dipotong-potong
dengan panjang 2 cm, 4 cm dan 6 cm. Kulit
kayu galam dicuci dengan air untuk
menghilangkan
kotoran-kotoran
yang
mengganggu dalam proses perekatan. Kulit
kayu galam dikeringkan secara alami
hingga kadar air kurang lebih 7%.
Untuk membuat papan semen ukuran
30 cm x 30 cm x 1 cm dengan sasaran
ketebalan 1 cm, kulit kayu galam dicampur
perekat
semen
portland
dengan
perbandingan kulit kayu dan semen
masing-masing 1:1; 1:1,5 dan 1:2 dan
ditambah air secukupnya. Papan semen
dipress dingin secara hidrolik dengan
tekanan 15 kg/cm2 selama 24 jam. Papan
semen dikeringkan secara alami.
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Papan semen diuji sifat fisik mekanik
(penyerapan air, pengembangan tebal,
kerapatan,
keteguhan
patah/MOR,
keteguhan lentur/MOE dan keteguhan tarik)
menggunakan metode standar JIS A 54171992. Papan semen hasil penelitian
disajikan dalam Gambar 4.
Desain penelitian yang digunakan
yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola
faktorial dengan model menurut Sudjana
(1997), yaitu
Yijk = U + Ai + Bj + ABij + Eijk
Keterangan:
U = nilai rata-rata harapan
Ai = pengaruh perlakuan A pada tingkat ke-i
Bj = pengaruh perlakuan B pada tingkat ke-j
ABij = interaksi AB pada tingkat ke- i (A)
tingkat ke- j (B)
Eijk = kesalahan percobaan

Perlakuan penelitian yang digunakan
yaitu panjang kulit kayu galam (A) ada 3
yaitu : 2 cm (a1), 4 cm (a2) dan 6 cm (a3);
dan perlakuan perbandingan campuran
bahan baku dan semen (B) ada 3 yaitu 1: 1
(b1); 1: 1,5 (b2); dan 1: 2 (b3). Perlakuan
diulang 3 kali. Jumlah contoh penelitian/uji
yaitu 3 x 3 x 3 = 27. Data penelitian
selanjutnya dilakukan analisis persamaan
regresi dan uji beda nyata
jujur (BNJ).
Data analisa papan semen dari hasil
penelitian juga dibandingkan dengan
persyaratan kualitas papan partikel semen
dalam hal ini standar JIS A 5417-1992.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyerapan air

Gambar 1.Kayu Galam

Gambar 2.
Pengupasan

Penyerapan air terendah (5,60%)
dihasilkan pada
perlakuan panjang kulit
kayu galam 6 cm dan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen 1:2 ;
dan terbesar (14,25%) diperoleh pada
perlakuan panjang kulit kayu 2 cm dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan
semen 1:1 (Tabel 1). Dalam standar JIS A
5417-1992
penyerapan
air
tidak
dipersyaratkan. Sifat kulit kayu galam
termasuk sukar dalam menyerap air.
Masyarakat menggunakan kulit kayu galam
sebagai
bahan
untuk
penutup
lubang/sambungan kayu pada pembuatan
perahu tradisional. Semua perlakuan
berpengaruh nyata terhadap penyerapan air
(Tabel 2). uji regresi menunjukkan bahwa
penambahan panjang kulit kayu (X1) dan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen (X2) cenderung memperkecil nilai
penyerapan air (Tabel 3). Dari uji BNJ
diperoleh bahwa tidak semua perlakuan
menghasilkan perbedaan yang nyata (Tabel
4). Sebagai contoh perlakuan panjang kulit
kayu 2 cm dan perbandingan campuran kulit
kayu dengan semen 1: 1,5 (a1b2) sebesar
12,50% tidak memberikan perbedaan yang
nyata terhadap nilai penyerapan air yang
dihasilkan pada panjang kulit kayu 4 cm
dengan perbandingan campuran kulit kayu
dan semen 1:2,0 (a2b1) sebesar 12,40%.
Kadar air
Kadar
air
terendah
(10,28%)
dihasilkan pada perlakuan panjang kulit
kayu 6 cm dan perbandingan campuran kulit
kayu dengan semen 1:2; dan terbesar
(14,26%) dari perlakuan panjang kulit kayu
galam 2 cm dan perbandingan campuran

Gambar 3. Kulit Kayu
galam

Gambar 4. Papan
Semen
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kulit kayu dengan semen 1:1 (Tabel 1).
Semua perlakuan menghasilkan kadar air
memenuhi persyaratan JIS A 5417-1992 (di
bawah 16%). Makin panjang kulit kayu
galam dan banyak campuran semen maka
nilai kadar air makin rendah. Kadar air
berkaitan dengan penyerapan air dalam
papan semen. Panjang kulit kayu dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan
semen menunjukkan berpengaruh sangat
nyata terhadap kadar air yang dihasilkan
(Tabel 2). Uji regresi menunjukkan bahwa
panjang kulit kayu galam (X1) dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan
semen
(X2)
cenderung
tidak
menambah/mengurangi terhadap nilai kadar
air (Tabel 3). Tidak semua perlakuan
panjang kulit kayu galam dan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen
berbeda nyata. Sebagai contoh perlakuan
ukuran panjang kulit kayu 6 cm (a3) sebesar
13,17% dengan (a2) sebesar 13,03% tidak
memberikan
perbedaan
yang
nyata
terhadap nilai kadar air yang dihasilkan.
Namun untuk perlakuan perbandingan
campuran
kulit kayu dengan semen
(b1,b2,b3) menunjukkan perbedaan sangat
nyata.
Pengembangan tebal
Pengembangan
tebal
terendah
(2,01%) dihasilkan dari perlakuan panjang
kulit kayu 6 cm dan perbandingan campuran
kulit kayu dengan semen 1:2; nilai terbesar
(18,23%) dihasilkan dari panjang kulit kayu
6 cm dan perbandingan campuran kulit kayu
dengan semen 1:1 (Tabel 1). Persyaratan
pengembangan tebal papan semen menurut
JIS A 5417 – 1992 maksimal 8,3%.
Perlakuan yang memenuhi persyaratan
adalah panjang kulit kayu 4 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1: 2 (6,64%); panjang kulit kayu 6
cm dengan perbandingan campuran kulit
kayu dan semen 1:1,5 (4,62%); dan panjang
kulit kayu 6 cm dengan perbandingan
campuran kulit kayu dan semen 1:2
(2,01%).
Pengembangan tebal papan semen
selama perendaman dalam air dapat
ditentukan diantaranya dari jenis/sifat kulit
kayu atau bahan baku dan komposisi
semen yang di gunakan. Juga berkaitan
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dengan besarnya penyerapan dan kadar air
papan semen. Penyerapan air yang besar
dan kadar air tinggi akan menyebabkan
pengembangan tebal yang besar papan
semen. Menurut Olufemi et al (2012),
penyerapan air dan pengembangan tebal
adalah sifat fisik terkait dengan stabilitas
dimensi papan semen. Parameter ini
memberikan gambaran papan semen kayu
berperilaku bila digunakan dalam kondisi
kelembaban yang tinggi dan ini sangat
penting dalam papan semen untuk
penggunaan
eksternal. Lebih
lanjut
Olufemi et al (2012), mengatakan bahwa
pengembangan tebal papan semen juga
dipengaruhi oleh perbandingan campuran
bahan baku dengan semen. Kandungan
semen yang besar pada papan akan
menurunkan pengembangan tebal. Semple
and
Evans
(2007),
mengatakan
pengembangan tebal papan semen sangat
tergantung dari ukuran partikel geometri.
Peningkatan nilai pengembangan
tebal dapat disebabkan oleh peningkatan
panjang
partikel.
Semua
perlakuan
menunjukkan berpengaruh sangat nyata
terhadap pengmbangan tebal (Tabel 2). Uji
regresi menunjukkan bahwa panjang kulit
kayu galam (X1) dan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen (X2)
cenderung meningkatkan pengembangan
tebal (Tabel 3). Tidak semua perlakuan
interaksinya menghasilkan perbedaan yang
nyata (Tabel 4). Sebagai contoh perlakuan
panjang kulit kayu 6 cm dan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen 1:1
(a3b1) sebesar 18,23% tidak memberikan
perbedaan nyata terhadap pengembangan
tebal yang dihasilkan pada panjang kulit
kayu 4 cm dengan perbandingan campuran
kulit kayu dengan semen 1:1 (a2b1)
sebesar 17,53%.
Kerapatan
Kerapatan terendah (1,11 gr/cm3)
dihasilkan pada perlakuan panjang kulit
kayu 6 cm dengan perbandingan campuran
kulit kayu dan semen 1:1; dan terbesar
(1,20 gr/cm3) diperoleh dari perlakuan
panjang kulit kayu 2 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1:2 (Tabel 1). Persyaratan dalam JIS
A 5417 -1992 tidak mempersyaratkan nilai
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kerapatan. Meningkatnya kerapatan karena
ada penambahan rasio semen, sehingga
kuantitas semen dalam campuran yang
lebih padat dari pada kulit kayu. Kepadatan
tinggi bisa dikaitkan dengan sifat dari
ukuran kulit/ partikel kayu yang dapat
meningkatkan ikatan dan mengisi ruang
kosong di papan. Ukuran kulit kayu yang
lebih kecil cenderung ikatan yang lebih baik
dengan semen portland dari partikel yang
lebih besar. Panjang kulit dan perbandingan
campuran
kulit
kayu
dan
semen
berpengaruh
sangat
nyata
terhadap
kerapatan yang dihasilkan (Tabel 2). Dari uji
regresi diperoleh penambahan panjang kulit
kayu galam (X1) cenderung mengurangi
kerapatan. Penambahan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen (X2)
menunjukkan kecenderungan
kerapatan
makin beasr (Tabel 3). Tidak semua
perlakuan
ukuran
kulit
kayu
dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan
semen menghasilkan perbedaan yang nyata
(Tabel 4). Sebagai contoh panjang kulit
kayu 2 cm (a1) sebesar 1,167 g/cm3 tidak
memberikan perbedaan nyata terhadap nilai
kerapatan yang dihasilkan pada panjang
kulit kayu 4 cm (a2) sebesar 1,156 g/cm.
Kemudian
perlakuan
perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen 1:2 (b3)
sebesar 1,176 g/cm3 dengan 1:1,5 (b2)
sebesar 1,153 g/cm3 tidak berbeda nyata
terhadap nilai kerapatan yang dihasilkan.
Keteguhan patah
Keteguhan
patah/MOR
terendah
(25,96 kg/cm2) dihasilkan dari perlakuan
panjang kulit kayu 6 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1:1; dan terbesar (79,26 kg/cm2)
diperoleh pada panjang kulit kayu 2 cm
dengan perbandingan campuran kulit kayu
dan semen 1:2 (Tabel 1). Persyaratan
dalam JIS A 5417 – 1992 untuk nilai
keteguhan patah minimal 63 kg/cm2.
Perlakuan yang memenuhi persyaratan
dalam JIS A 5417 – 1992 yaitu ukuran
panjang kulit kayu 6 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1:1 (69,23 kg/cm2); perbandingan
campuran kulit kayu dan semen 1:1,5
(71,41
kg/cm2);
dan
perbandingan
campuran kulit kayu dan semen 1:2 (79,26

kg/cm2). Ikatan kekuatan papan meningkat
dengan meningkatnya dalam komponen
semen pada papan. Sementara ketika
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen meningkat dari 1:1 ke 1:2, dihasilkan
MOR dari papan meningkat. Namun
meningkatnya komponen semen papan di
atas 1:2 atau 1:2,5 akan mengakibatkan
penurunan keteguhan patah (Olufemi. et al,
2012).
Menurut Sotannde et al. ( 2011),
perlakuan persentase semen dan kayu, dan
interaksinya menunjukkan pengaruh yang
sangat nyata terhadap kekuatan patah/MOR
dan kekuatan elastisitas/MOE papan. Bakri
et al. (2006), papan yang mempunyai
proporsi semen lebih banyak bersifat lebih
kuat,
sehingga
kemampuan
papan
menahan beban lebih besar. Kondisi seperti
ini menghasilkan papan yang mempunyai
nilai MOR lebih besar. Perlakuan panjang
kulit kayu (A) dan perbandingan campuran
kulit kayu dan semen (B) menunjukkan
berpengaruh
sangat
nyata
terhadap
keteguhan patah yang dihasilkan (Tabel 2).
Penambahan panjang kulit kayu
galam (X1) menyebabkan penurunan
keteguhan
patah.
Penambahan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen (X2) menunjukkan kecenderungan
makin besar nilai keteguhan patah (Tabel
3). Semua perlakuan ukuran panjang kulit
kayu (a1, a2, dan a3) menghasilkan
perbedaan nyata. Perlakuan perbandingan
campuran ukuran panjang kulit dan semen
(b1, b2, dan b3) menunjukkan perbedaan
nyata. Namun tidak semua perlakuan
menunjukkan tersebut, contohnya perlakuan
perbandingan campuran ukuran kulit kayu
dengan semen 1: 1,5 (b2) sebesar 47, 15
kg/cm2 tidak memberikan perbedaan yang
nyata terhadap nilai keteguhan patah yang
dihasilkan pada perbandingan campuran
kulit kayu dengan semen 1:1 (b1) sebesar
43,27kg/cm2.
Keteguhan lentur
Keteguhan
lentur/MOE
terendah
(2551,04 kg/cm2) dihasilkan dari perlakuan
panjang kulit kayu 2 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1:1,5; dan terbesar (38181,07
kg/cm2) diperoleh dari perlakuan ukuran
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panjang kulit kayu 2 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1:2 (Tabel 1). Persyaratan nilai
keteguhan lentur/MOE dalam JIS A 5417 –
1992 yaitu minimum 24.000 kg/cm2. Semua
perlakuan memenuhi syarat JIS A 5417 –
1992.
Semua
perlakuan
menunjukkan
berpengaruh
sangat
nyata
terhadap
keteguhan lentur yang dihasilkan (Tabel 2).
Uji regresi diperoleh penambahan panjang
kulit kayu galam (X1) dapat menambah
kekuatan
lentur
yang
dihasilkan.
Penambahan perbandingan campuran kulit
kayu dengan semen (X2) menunjukkan
kecenderungan
makin
rendah
nilai
keteguhan lentur yang dihasilkan (Tabel 3).
Tidak semua perlakuan menghasilkan
perbedaan yang nyata terhadap keteguhan
lentur (Tabel 4). Contohnya panjang kulit
kayu 6 cm dengan perbandingan campuran
kulit kayu dengan semen !: 2 (a3b3)
sebesar 38081,07 kg/cm2 tidak memberikan
perbedaan yang nyata terhadap keteguhan
lentur yang dihasilkan pada panjang kulit
kayu 2 cm dengan perbandingan campuran
kulit kayu dengan semen 1: 2 (a1b3)
sebesar 38181,06 kg/cm2. Rudi and Andriati
(2012),
mengemukakan
kekuatan
lentur/MOE dan patah/MOR memiliki
hubungan linier dengan sifat peningkatan
kerapatan papan.

Keteguhan tarik
Keteguhan tarik terendah (0,40
kg/cm2) diperoleh pada panjang kulit kayu
galam 6 cm dengan perbandingan
campuran kulit kayu dan semen 1:1; dan
terbesar (0,51 kg/cm2) dihasilkan dari
perlakuan panjang kulit kayu 2 cm dengan
perbandingan campuran kulit kayu dan
semen 1: 2 (Tabel 1). Nilai keteguhan tarik
dalam
JIS
A
54171992
tidak
dipersyaratkan. Panjang kulit kayu dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan
semen berpengaruh sangat nyata terhadap
keteguhan tarik yang dihasilkan (Tabel 2).
Uji regresi diperoleh penambahan panjang
kulit kayu galam (X1) dan perbandingan
campuran kulit kayu dengan semen (X2)
menunjukkan kecenderungan makin kecil
nilai keteguhan tarik yang dihasilkan (Tabel
3). Karade et al. (2003),
mengatakan
partikel kayu yang lebih kecil cenderung
ikatan yang lebih baik dengan semen
portland dari pada partikel yang lebih besar
dalam komposit kayu-semen. Tidak semua
perlakuan panjang kulit kayu menghasilkan
perbedaan yang nyata terhadap keteguhan
tarik (Tabel 4). Sebagai contoh perlakuan
panjang kulit kayu 6 cm (a3) sebesar 0,43
kg/cm2 tidak memberikan perbedaan yang
nyata terhadap keteguhan tarik yang
dihasilkan pada panjang kulit kayu 4 cm
(a2) sebesar 0,41 kg/cm2

Tabel 1. Rata-rata Hasil Pengujian penyerapan air, kadar air, pengembangan tebal,
kerapatan, keteguhan lentur/MOE, keteguhan patah/MOR, dan keteguhan tarik
Hasil pengujian

No

Ukuran
panjang
kulit kayu
(cm)
(A)

Perbandi
ngan kulit kayu
dan semen
(B)

Penye
rapan
air
(%)

Kadar
Air
(%)

Pengem
bangan
tebal
(%)

Kera
patan
(gr/cm3)

Ketegu
han lentur
/MOE
(kg/cm2)

Ketegu
han
patah
/MOR
(kg/cm2)

Ketegu
han
tarik
(kg/cm2)

1

2

1: 1,0

14,25

13,58

8,64

1,13

23883,33

69,23

0,51

2

2

1:1,5

12,50

11,40

4,62

1,17

2551,04

71,41

0,47

3

2

1: 2,0

11,11

10,28

2,01

1,20

38181,06

79,26

0,45

4

4

1: 1,0

12,40

14,16

17,53

1,13

6410,41

34,62

0,47

5

4

1: 1,5

11,60

13,00

14,16

1,16

17833,34

39,67

0,42

6

4

1: 2,0

10,00

11,92

6,64

1,18

7933,37

42,52

0,40

7

6

1: 1,0

8,88

14,26

18,23

1,11

18948,92

25,96

0,42

8

6

1: 1,5

6,59

13,20

12,53

1,13

20636,83

30,37

0,41

9

6

1: 2,0

5,60

12,05

10,72

1,15

38081,07

34,62

0,40
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Tabel 2. Ringkasan analisis sidik ragam penyerapan air,kadarair, pengembangan tebal,
kerapatan, keteguhan lentur/MOE, keteguhan patah/MOR, dan keteguhan tarik
F-hitung

No.

1.
2.
3.

Sumber
keragaman

Derajat
bebas

Panjang kulit kayu (A)
Konsentrasi perekat (B )
Interaksi (AB)

2
2
4

Penyera
Pan air

Kadar
air

545,198 **
137,549 **
3,131 *

26,245 **
72,368 **
1,849 ns

Pengemba
ngan tebal

Ketegu
han
lenutr
/MOE

Kera
patan

919,588 **
7036,06 2 **
3,674 **

5,294 **
10,529 **
0,296 ns

50,215 **
48,101 **
40,772 **

Ketegu
han
Patah
/MOR
250,428 **
9,563 **
0,271 ns

Ketegu
han
tarik
27,87 7 **
15,438 **
1,544 ns

Keterangan : ** Sangat nyata
* Nyata
NS tidak nyata
Tabel 3. Persamaan regresi hubungan antara panjang kulit kayu galam (X1) dan
perbandingan campuran kulit kayu dengan semen (X2)
Koefisien
korelasi (r)

F-hitung

Y = 15,4 – 1,40 X1 + 0,322 X2
Y = 10,6 + 0,354 X1 + 0,389 X2
Y = 1,61 + 2,18 X1 + 0,14 X2
Y = 1,19 – 0,0917 X1 + 0,0011 X2

0,71
0,21
0,45
0,20

29,99 **
3,18 **
9,92 **
2,91 **

Y = 16930 + 1088 X1 – 1264 X2
Y = 89,8 – 10,7 X1 + 0,45 X2
Y = 0,521 – 0,0167 X1 – 0,010 X2

0,02
0,83
0,49

0,27 ns
58,59 **
11,46 **

Hasil pengujian

Persamaan regresi

Penyerapan air (%)
Kadar air (%))
Pengembangan tebal (%)
3
Kerapatan (gr/cm )
2

Keteguhan lentur/ MOE (kg/cm )
2
Keteguhan patah /MOR (kg/cm )
2
Keteguhan tarik (kg/cm )

Keterangan :
** Sangat nyata
NS: tidak nyata
Tabel 4. Hasil uji BNJ (beda nyata jujur) Perlakuan AB
No.

Parameter
uji

Perla
kuan
interaksi

Nilai rata-rata yang dibandingkan

1.

Penyerapan
air
(%)

AB

a1b1
14,25

a1b2
12,50

a2b1
12,40

a2b2
11.60

a1b3
11,11

a2b3
10,00

a3b1
8,88

a3b2
6,66

a3b3
5,60

2.

Pengembang
an tebal (%)

AB

a3b1
18,23

a2b1
17,53

a2b2
14,16

a3b2
12,53

a3b3
10,72

a1b1
8,64

6,64
a2b3

a1b2
4,62

a1b3
2,01

3

Keteguhan
lentur/MOE
( 10 3 kg/cm2)

AB

a1b3
38,181

a3b3
38,081

a3b1
18,948

a2b2
17,833

a1b1
23,833

a3b2
20,636

a2b3
7,933

a2b1
6,410

a1b2
2,551

Keterangan:
AB (Interaksi antara panjang kulit kayu dengan perbandingan campuran kulit kayu dan
semen)
______ Tidak berbeda nyata
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KESIMPULAN
Papan semen dari limbah kulit kayu
galam berukuran panjang kulit kayu 2 cm
dan perbandingan campuran kulit kayu
dengan semen 1:2, menghasilkan dar air,
pengembangan tebal, penyerapan air,
kerapatan, keteguhan patah /MOR,
keteguhan lentur/MOE dan keteguhan tarik
yang terbaik, dan memenuhi standar JIS A
5417-1992. Peningkatan kadar semen
dapat menurunkan penyerapan air dan
pengembangan tebal papan. Peningkatan
perbandingan campuran kadar semen
secara
nyata
mempengaruhi
pengembangan tebal dan kekuatan papan.
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ABSTRACT
Consumption Salt is a commodity which is continuously required by entire community to salty the food. Since its
function can not be replaced, the consumption salt is considered as a strategic product, and government
regulates its trade system to maintain the stability of salt supply for community. Wright regulation needs to be
supported by sufficient information on potential crisis that could significantly affected every institution in the
supply chain of consumption salt. The objective of this research is to define the potential crisis elements in
consumption salt trade system by using the Analytic Network Process (ANP). Analytic Network Process (ANP) is
a method of decision-making with many inter-related criterias. The problem is represented in a system with
dependency and feedback . Linkages found on ANP method is linkaged in a set of elements (nodes comparison)
as well as between different elements (cluster comparison). The result of the method will be a weight values of all
elements in the decision-making system. This research identified 5 main clusters, those are actors along the
supply chain, economics, technology and innovation, socio-politic, and environment. There are 24 factors within
these clusters which have a potention of being cause of crisis . ANP identified 6 dominant factors with a high
weight value, those are: price of salt (0,3159) , weather (0,4221), salt company (0,2303), regulation of the trade
system (0,3781), and new innovation (0,5382).
Keywords: Decision Making, Key Factor of Crisis, Salt Trade System, ANP

ABSTRAK
Garam konsumsi adalah komoditi yang secara terus menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. untuk
memberi cita rasa asin pada makanan. Karena fungsinya tidak bisa digantikan, maka garam konsumsi masuk
kedalam kelompok komoditi strategis yang diatur tata niaganya untuk menjaga kestabilan pasokan di
masyarakat. Dalam mengatur tata niaga garam konsumsi ini diperlukan informasi potensi krisis yang secara
signifikan dapat mempengaruhi setiap kelembagaan sepanjang rantai pasokan dalam menjalankan fungsinya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan faktor kunci penyebab krisis pada tataniaga garam nasional
menggunakan metode Proses Jejaring Analitik (Analytic Network Process / ANP). ANP adalah metode
pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang saling terkait. Permasalahan direpresentasikan dalam
sebuah sistem dengan ketergantungan (dependence) dan umpan balik (feedback). Keterkaitan yang terdapat
pada metode ANP adalah keterkaitan dalam satu set elemen (node comparison) dan keterkaitan terhadap
elemen yang berbeda (cluster comparison). Penggunaan metode ANP akan menghasilkan bobot nilai prioritas
pada seluruh elemen yang terdapat dalam sistem pengambilan keputusan. Melalui penelitian ini teridentifikasi 5
klaster utama yaitu pelaku pada tataniaga garam, ekonomi, teknologi dan inovasi, social - politik dan lingkungan.
Dalam seluruh klaster tersebut terdapat 24 faktor yang memiliki kecenderungan menjadi pemicu krisis. Dengan
menggunakan ANP teridentifikasi 6 faktor dengan bobot paling dominan yaitu: harga garam (0,3159), cuaca
(0,4221), perusahaan garam (0,2303), regulasi tata niaga (0,3781) dan inovasi baru (0,5382).
Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Faktor Kunci Krisis, Tataniaga Garam, ANP

PENDAHULUAN
Garam adalah salah satu komoditi
yang secara terus menerus dibutuhkan oleh

seluruh masyarakat. Fungsinya dalam
memberi cita rasa asin pada makanan tidak
bisa digantikan sehingga garam, khususnya
garam konsumsi, menjadi produk yang
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memiliki sifat strategis. Dengan sifat
tersebut, garam konsumsi menjadi sensitif
secara politis karena dapat mempengaruhi
ketahanan nasional, sehingga hampir
seluruh negara berusaha mencukupi sendiri
kebutuhan garam konsumsi walaupun tidak
layak secara ekonomi.
Kebutuhan garam di Indonesia
meningkat seiring dengan peningkatan
jumlah penduduk dan berkembangnya
jumlah industri pemakai garam. Hal tersebut
menghadapkan industri garam nasional
kedalam tuntutan untuk dapat memenuhi
kebutuhan nasional, persyaratan kualitas
produk, pengiriman dalam waktu dan harga
yang sesuai. Tantangan bertambah berat
manakala produksi garam lokal harus
bersaing dengan garam impor yang
mempunyai harga dan kualitas kompetitif.
Hal tersebut menyebabkan meningkatnya
kompleksitas pada pengelolaan tata niaga
garam nasional. Dengan keterbatasan lahan
produksi garam, terlibatnya petani kecil,
rantai pasok yang panjang, penetapan
harga dan pengaturan impor garam dapat
terjadi turbulensi yaitu keadaan yang
berubah sangat cepat, sulit diprediksi dan
ketidak pastian pada tata niaga garam
nasional.
Untuk dapat menjaga kestabilan
dalam tata niaga garam, pemerintah harus
dapat melihat turbulensi yang merupakan
kejadian mendadak yang secara signifikan
dapat mempengaruhi setiap lembaga pada
rantai
pasokan
dalam
menjalankan
fungsinya atau didefinisikan sebagai krisis
(Eriyatno
et
al.,
2010).
Semakin
meningkatnya kebutuhan garam, meningkat
pula potensi terjadinya turbulensi yang
disebabkan oleh ketidak pastian dan
menjadi penyebab terjadinya krisis. Melihat
hal tersebut pemerintah dituntut untuk dapat
secepat mungkin menentukan kebijakan
sebagai cara pengelolaan yang proaktif dari
berbagai kegiatan kelembagaan yang
mengarah pada keberlanjutan fungsinya
sesegera
mungkin
setelah
adanya
gangguan tersebut atau didefinisikan
sebagai manajemen krisis (Eriyatno et al.,
2010).
Penelitian ini difokuskan pada tata
niaga
garam
dengan
pertimbangan
kompleksitas masalah di dalam rantai
pasokannya yang terdiri dari kelembagaan
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yang panjang. Rantai pasokan melibatkan
banyak pihak dengan otonomi dan
kemampuan, struktur, strategi dan tujuan
yang berbeda-beda, sehingga diperlukan
analisis komprehensif terhadap faktor kunci
yang menjadi potensi krisis. Penelitian
diharapkan dapat mengidentifikasi secara
tepat dan akurat faktor-faktor yang rentan
terhadap ketidak pastian dan berpotensi
menjadi krisis. Hasil penelitian diharapkan
dapat
menjadi
alternatif
pemecahan
masalah secara cepat dan akurat dalam
menghadapi krisis baik yang bersifat
horisontal maupun vertikal.
Proses
Jejaring
Analitik
Network Process / ANP)

(Analytic

ANP
merupakan
pengembangan
metode Proses Hirarki Aanalisis (Analytical
Hierarchy Process / AHP). Metode ANP
mampu memperbaiki kelemahan AHP
berupa
kemampuan
mengakomodasi
keterkaitan antar kriteria atau alternatifnya
(Saaty, 1999). Keterkaitan pada metode
ANP ada 2 jenis, yaitu keterkaitan dalam
satu set elemen (inner dependence) dan
keterkaitan antar elemen yang berbeda
(outer dependence). Adanya keterkaitan
tersebut menyebabkan metode ANP lebih
kompleks dibanding metode AHP.
ANP digunakan untuk menentukan
skala prioritas relatif yang didapatkan dari
angka mutlak berdasarkan penilaian
individual (Saaty, 2005). Banyak keputusan
di dunia nyata yang tidak dapat dibangun
menjadi sebuah hirarki, karena interaksi dan
ketergantungan pada tingkatan yang
berbeda pada sebuah hirarki (Ustun, 2011).
Proses dari ANP dimulai dengan membuat
model dari struktur permasalahan yang
akan dikaji. Masalah yang dikaji harus
dinyatakan dengan jelas dan didekomposisi
menjadi sistem rasional seperti jaringan.
Struktur dapat diperoleh dengan pendapat
para pengambil keputusan melalui diskusi
mendalam (brainstorming) atau metode lain
yang sesuai. Model struktur tersebut
dikembangkan
kedalam
perbandingan
berpasangan. Setiap elemen keputusan
pada
masing-masing
komponen
dibandingkan secara berpasangan sesuai
dengan kepentingan atau tujuan terhadap
kriteria
yang
mempengaruhi.
Para
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pengambil keputusan diminta untuk menilai
serangkaian perbandingan berpasangan di
mana dua elemen atau dua komponen
dibandingkan kontribusinya dalam sebuah
kriteria.
Konstruksi model ANP disusun
berdasarkan literature review secara teori
maupun
empiris
dan
memberikan
pertanyaan pada pakar dan praktisi sukuk
serta melalui indepth interview untuk
mengkaji informasi secara lebih dalam
untuk memperoleh permasalahan yang
sebenarnya.
Tahap
kuantifikasi
model
menggunakan pertanyaan dalam kuesioner
ANP
berupa
pairwise
comparison
(pembandingan pasangan) antar elemen
dalam cluster untuk mengetahui mana
diantara keduanya yang lebih besar
pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa
besar perbedaannya melalui skala numerik
1-9. Data hasil penilaian kemudian
dikumpulkan dan diinput melalui software
super decision untuk diproses sehingga
menghasilkan output berbentuk prioritas
dan supermatriks. Hasil dari setiap
responden akan diinput pada jaringan ANP
tersendiri.
Geometric Mean
Untuk mengetahui hasil penilaian
individu
dari
para
responden
dan
menentukan hasil pendapat pada satu
kelompok dilakukan penilaian dengan
menghitung geometric mean (Saaty, 2006).
Pertanyaan berupa perbandingan (Pairwise
comparison)
dari
responden
akan
dikombinasikan sehingga membentuk suatu
konsensus. Geometric mean merupakan
jenis
penghitungan
rata-rata
yang
menunjukan tendensi atau nilai tertentu
dimana memiliki formula sebagai berikut:
........(1)
Rater Agreement
Rater agreement adalah ukuran yang
menunjukan
tingkat
kesesuaian
(persetujuan) para responden (R1-Rn)
terhadap suatu masalah dalam satu cluster.
Adapun alat yang digunakan untuk
mengukur rater agreement adalah Kendall’s

Coefficient of Concordance (W;0 < W≤ 1).
W=1
menunjukan
kesesuaian
yang
sempurna (Ascarya, 2010).
Untuk menghitung Kendall’s (W), yang
pertama adalah dengan memberikan
ranking pada setiap jawaban kemudian
menjumlahkannya.
........(2)
Nilai rata-rata dari total ranking adalah:
........(3)
Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan
formula:
........(4)
Sehingga diperoleh Kendall’s W, yaitu:
........(5)

Jika nilai pengujian W sebesar 1 (W=1),
dapat disimpulkan bahwa penilaian atau
pendapat dari para responden memiliki
kesesuaian yang sempurna. Sedangkan
ketika nilai W sebesar 0 atau semakin
mendekati 0, maka menunjukan adanya
ketidaksesuaian antar jawaban responden
atau jawaban bervariatif.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
analisis
kualitatif-kuantitatif
dimana
bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau
pandangan yang diwakili para pakar dan
praktisi industri garam di Indonesia. Alat
analisis yang digunakan adalah metode
ANP dan diolah dengan menggunakan
software
Super
Decision.
Tahapan
pebelitian dilakukan seperti pada Gambar 1,
sebagai berikut.
1. Melakukan wawancara yang mendalam
tentang permasalahan yang dikaji
kepada pakar dan praktisi yang
memahami dan menguasai masalah
secara komprehensif. Penelitian ini
melibatkan 5 orang pakar yang mewakili
industri, akademisi dan pemerintahan.
Dilakukan
dekomposisi
untuk
mengidentifikasi,
menganalisa,
dan
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2.

3.

4.

5.

menstruktur kompleksitas masalah ke
dalam jaringan ANP;
Menyusun
kuesioner
perbandingan
(pair-wise comparison) berdasarkan
pada jaringan ANP yang telah dibuat;
Melakukan wawancara kedua berupa
pengisian kuesioner kepada pakar dan
praktisi; dan
Melakukan sintesis dan proses data
(hasil survey dalam bentuk pengisian
kuesioner)
dengan
menggunakan
software ANP yaitu superdecisions;
Menganalisa hasil dan mengajukan
rekomendasi strategi.
Face Validity untuk konfirmasi hasil
ANP.
Kajian Pustaka

INDEPTH INTERVIEW

Penyusunan Kuesioner ANP

SURVEY PAKAR & PRAKTISI

ANALISIS DATA

VALIDASI HASIL

INTERPRETASI

Gambar 1. Tahapan penelitian
Identifikasi Keterkaitan Antar Klaster
Tata niaga garam secara garis besar
melibatkan sembilan aktor yang terbagi
menjadi 4 level pelaku. Sembilan aktor
tersebut terdiri dari petani, perusahaan
garam, pengumpul, pedagang besar,
produsen garam yodium, distributor, agen,
pengecer dan konsumen. Keuntungan
dalam tataniaga garam dapat diperoleh
apabila terjadi kontinuitas pasokan dan
peningkatan mutu produk. Kelangsungan
tataniaga garam sangat bergantung kepada
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cuaca, rantai distribusi dan kesesuaian
harga.
Permasalahan yang dihadapi dalam
tataniaga
garam
nasional
dapat
diformulasikan sebagai berikut:
1. Produksi garam sangat dipengaruhi
oleh cuaca, sedangkan Indonesia tidak
memiliki daya saing kompetitif maupun
komparatif yang menunjang produksi.
2. Rendahnya kepemilikan lahan oleh
petani garam menyebabkan terjadinya
pengumpul yang terdiri dari beberapa
tingkatan,
yang
mengakibatkan
panjangnya rantai pasok.
3. Ketersediaan tanah yang cocok untuk
lahan sangat terbatas.Sulit untuk
mendapatkan lahan dengan luas yang
mencapai skala ekonomi.
4. Regulasi kepemilikan tanah yang
kurang mendukung.
5. Sulitnya mendapatkan teknologi yang
berdaya saing untuk meningkatkan
produktifitas lahan.
6. Luasnya wilayah Indonesia dengan
bentuk kepulauan yang menyebabkan
tingginya biaya transportasi.
7. Kurang tepatnya pemerintah dalam
menetapkan harga dasar garam yang
menyebabkan tingginya harga di petani
dan selanjutnya menyebabkan harga
terlalu tinggi untuk diproduksi sebagai
garam beryodium sehingga sulit
mengimbangi harga garam impor.
8. Mahalnya biaya penyimpanan karena
tingginya curah hujan di Indonesia.
Permasalahan diatas intensitasnya
dapat meningkat bila terjadi beberapa hal
sebagai berikut:
1. Terjadi konversi lahan pegaraman yang
merupakan dampak pembangunan
sarana prasarana khususnya garam
kewilayah pegaraman. Sebagai contoh
adalah
pembangunan
jembatan
Suramadu dan Jalan Lintas Selatan
Madura
yang
dipastikan
akan
meningkatkan
harga
lahan
dan
perubahan
peruntukan
lahan
pegaraman menjadi kawasan industri,
perumahan dan komersial.
2. Terjadinya alih profesi petani garam yang
berpindah usaha kesektor lain, yang
lebih menjanjikan.

Identifikasi Faktor Kunci Krisis... (Sidik Herman, dkk)

3.

Lambatnya perkembangan teknologi
yang
mendukung
peningkatan
produktifitas lahan dan kualitas garam.
Dari formulasi permasalahan yang
didapat, dilakukan wawancara mendalam
dengan pakar pada bidang garam dan
industri yang bersifat nasional untuk
dilakukan brainstorming dan membuat
jejaring dari sumber krisis. Hasil dari

ekstaksi analisa kebutuhan dan hubungan
sebab akibat dari semua elemen sistem
dituangkan kedalam
sebuah jejaring
sebagai panduan dalam tahapan ini, jejaring
tersebut seperti terlihat dalam Gambar 2.

Gambar 2. Jejaring Keterkaitan Antar Elemen pada Tata Niaga Garam Nasional
Berdasarkan
hasil
wawancara
didapatkan 24 elemen yang terbagi menjadi
4 klaster. Seperti yang ditunjukkan dalam
Gambar 2, panah menunjukan hubungan
keterkaitan atau pengaruh dari elemen antar
klaster
(ketergantungan
luar
antar
komponen). Loop yang ada dalam
komponen menunjukkan hubungan antar
elemen didalam klaster.
Dalam gambar diatas diperlihatkan
bahwa
petani,
perusahaan
garam,
pengumpul, pedagang besar, produsen
garam yodium, distributor, agen dan
pengecer dipengaruhi oleh lima elemen dari
klaster ekonomi yaitu: biaya produksi,
panjang rantai pasok, biaya transportasi,
biaya
penggudangan
dan
distribusi
keuntungan. Elemen dari klaster teknologi
dan inovasi mempengaruhi biaya produksi,
selain itu bahwa petani, perusahaan garam
dan produsen garam yodium sangat
dipengaruhi kedua elemen dari klaster
teknologi dan inovasi. Elemen regulasi
teknologi pada klaster sosial dan politik
sangat mempengaruhi teknologi tradisional

dan inovasi baru. Petani dan perusahaan
garam
sangat
dipengaruhi
regulasi
pertanahan, regulasi tata niaga dan alih
profesi. Regulasi pertanahan sangat
mempengaruhi ketersediaan lahan dan
korversi lahan pada klaster lingkungan.
Petani dan perusahaan garam sangat
dipengaruhi cuaca, ketersediaan lahan dan
korversi lahan dari klaster lingkungan.
Nilai Rater Agreement ANP
Ukuran akurasi tingkat kesepakatan
para responden terhadap penentuan
prioritas strategi dan kriterianya yang dipilih
dapat diuji dengan menggunakan analisis
rater agreement. Nilai koefisien Kendall W
dihitung dengan menggunakan bantuan
program perangkat lunak pengolahan data
statistik “Minitab 16”.
Tabel
1
menunjukkah
hasil
pengolahan nilai koefisien Kendall W
terhadap seluruh atribut yang ada pada
framework ANP.
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Tabel 1. Indeks Keakuratan Koefisien Kendall’s
Koefisien
Kendall’s

Keterangan

Semua Klaster

0.4633

Signifikan

Klaster Ekonomi
Klaster
Lingkungan

0.1873

Signifikan

0.7777

Signifikan

Klaster Pelaku

0.9259

Sangat
Signifikan

Klaster
SosialPolitik

0.2888

Signifikan

Atribut/ Klaster

Hasil yang diperoleh memperlihatkan
secara statistik konsensus dari para pakar
dan praktisi terkait identifikasi sumber krisis.
Pada tabel menunjukkan bahwa klaster
pelaku dan klaster lingkungan yang paling
krusial yang menjadi perhatian bagi para
pakar dan praktisi, dengan nilai rater
agreement yang cukup besar (W=0.9259
dan 0.7777).
Pada
klaster
Klaster
Ekonomi
(W=0.1873) dan Klaster Sosial Politik
(0.2888) memiliki nilai rater agreement yang
rendah menunjukkan bahwa jawaban para
pakar dan praktisi terkait prioritisas pada
identifikasi sumber krisis lebih bervariatif.
Faktor Dominan Penyebab Krisis
Algoritma perhitungan pembobotan
yang dilakukan dimulai dari data dengan
bentuk pairwaise comparison sampai
dihasilkan bobot tiap indikator kinerjanya
jejaring yang terbentuk.Penilaian dilakukan
per-klaster sampai didapatkan bobot yang
dominan.
Hasil
pembobotan
yang
didapatkan, diklarifikasi oleh pakar.
Analisis hasil ANP secara keseluruhan
dapat disajikan dalam bentuk tabel yang
mencakup masing-masing cluster, subcluster (atribut), bobot dan prioritas. Hasil
prioritas masing-masing atribut per kluster
berdasarkan
keluaran
ANP
secara
keseluruhan dilihat pada Tabel 2.
Hasil output secara keseluruhan
memiliki dua nilai yaitu nilai Normalized by
cluster dan nilai Limiting. Nilai Normalized
by cluster adalah nilai prioritas pada setiap
satu klaster yang bernilai total satu atau
seratus persen jika dijumlah dalam satu
klaster. Nilai Limiting adalah nilai prioritas
pada seluruh prioritas node (atribut) antar
klaster.
Dalam
analisa
per-klaster
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digunakan nilai Limiting karena pada
dasarnya urutan prioritas pada pilihan
alternatif
pada
satu
klaster
akan
menghasilkan urutan yang sama baik
menggunakan nilai Normalized by Cluster
maupun menggunakan nilai Limiting.
Analisis hasil ANP secara keseluruhan
dapat disajikan dalam bentuk tabel yang
mencakup masing-masing cluster, subcluster (atribut), bobot dan prioritas.
Pada Gambar 3 yaitu klaster pelaku,
perusahaan garam memiliki nilai yang
paling dominan. Hal ini berarti bahwa
perusahaan garam memiliki peranan
penting dalam tataniaga garam nasional.
Perusahaan garam yang dalam hal ini
adalah
perusahaan
formal
yang
memproduksi garam bahan baku dari air
laut, pada saat ini hanya ada satu di
Indonesia, yaitu P.T. Garam (Persero) yang
memiliki kapasitas produksi relatif besar.
Pada
tahun
2012
perusahaan
ini
berkontribusi sebesar 24% terhadap
produksi garam nasional (PT. Garam,
2013). Selain skala produksinya besar,
rantai pasokan yang dimiliki perusahaan
tersebut
bersifat
formal
dan
luas.
Penyerapan tenaga kerja untuk menunjang
operasionalnya juga relatif besar. Teknologi
yang diterapkan yaitu penguapan bertingkat
dan penggunaan plastik geomembran di
meja kristalisasi, mampu menghasilkan
garam dengan kualitas yang lebih baik dari
garam rakyat, yaitu garam dengan kadar
NaCL 94,7- 97% dan kadar air 3 – 5%
(Trisnamurti et al., 2008). Gangguan
produksi garam pada perusahaan seperti
yang dijelaskan di atas dapat menjadi salah
satu potensi krisis.

Gambar 3. Hasil analisa ANP pada klaster
pelaku tataniaga garam nasional.
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Harga garam menjadi elemen yang
paling dominan dalam klaster harga. Seperti
terlihat pada gambar 4, harga garam
memiliki bobot yang dominan dan
teridentifikasi menjadi salah satu potensi
penyebab krisis Dengan permintaan garam
konsumsi
yang
relatif
stabil
(3,5
kg/orang/tahun), harga garam sangat
dipengaruhi
oleh
jumlah
pasokan.
Sementara pasokan garam lokal sangat
dipengaruhi oleh musim, adanya garam
impor yang mutunya lebih baik dengan
harga bersaing, akan menekan harga
garam rakyat.
Daya saing garam rakyat diperparah
oleh kekurang mampuan petani untuk
memproduksi garam yang berkualitas
karena keterbatasan lahan yang dimiliki.
Lokasi pegaraman yang terpencar-pencar

menyebabkan biaya distribusi lebih tinggi
dan menurunkan lagi daya kompetitifnya.
Banyaknya petani yang tidak dapat
menyimpan
garam
sendiri
karena
keterbatasan lahan, gudang dan modal,
juga memperlemah posisi petani dalam
menetapkan harga karena petani terpaksa
menjual murah garamnya.
Semua hal diatas menjadi alasan
diperlukannya penentuan harga dasar
garam oleh Pemerintah untuk menjamin
petani memperoleh keuntungan yang
berkeadilan namun dengan tetap menjaga
kestabilan tataniaga garam. Ketidak-tepatan
penetapan harga dasar garam dapat
menyebabkan tingginya harga di tingkat
petani yang berakibat harga terlalu tinggi
dan lebih tidak kompetitif menghadapi
garam impor.

Tabel 2. Hasil prioritas masing-masing atribut per kluster berdasarkan output Superdecision 2.0.
Normalized
By Cluster

Limiting

Rank
Normalized

Ranking
keseluruhan
(limiting)

J. Biaya Produksi

0.236

0.073

2

5

K. Panjang Rantai Pasok

0.070

0.022

6

18

L. Biaya Transportasi

0.149

0.046

3

9

M. Biaya Penggudangan

0.117

0.036

4

13

N. Harga Garam

0.316

0.098

1

1

O. Distribusi Keuntungan

0.091

0.028

5

15

R. Cuaca

0.422

0.084

1

2

S. Ketersediaan Lahan

0.376

0.075

2

4

T. Konversi Lahan

0.186

0.037

3

12

A. Petani

0.229

0.044

2

11

B. Perusahaan Garam

0.230

0.045

1

10

C. Pengumpul

0.086

0.017

5

20

D. Pedagang Besar
E. Produsen Garam
Yodium

0.114

0.022

4

17

0.126

0.024

3

16

F. Distributor

0.068

0.013

6

21

G. Agen

0.051

0.010

7

22

H. Pengecer

0.042

0.008

8

23

I. Konsumen

0.038

0.007

9

24

U. Regulasi Pertanahan

0.185

0.029

3

14

V. Regulasi Tata Niaga

0.378

0.060

1

7

W. Alih Profesi

0.127

0.020

4

19

X. Regulasi Teknologi

0.295

0.047

2

8

P. Teknologi Tradisional

0.446

0.062

2

6

Q. Inovasi Baru

0.538

0.075

1

3

Klaster

Ekonomi

Lingkungan

Pelaku

Sosial dan
Politik

Teknologi dan
Inovasi

Name
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Inovasi baru menjadi elemen dominan
pada klaster teknologi dan inovasi seperti
yang terlihat pada Gambar 5. Indonesia
tidak mempunyai daya saing komparatif dan
kompetitif untuk memproduksi garam
karena iklim yang tidak mendukung dan
terbatasnya ketersediaan lahan yang cocok
untuk pegaraman. Kondisi ini menyebabkan
produktifitas lahan pegaraman di Indonesia
rendah, yang seharusnya diimbangi dengan
teknologi
untuk
meningkatkannya.
Rendahnya pengembangan inovasi pada
industri garam, teridentifikasi sebagai salah
satu penyebab krisis pada penyediaan
garam nasional.

kemarau kering kontinyu minimum selama 4
bulan. Pada tahun 2012, ketika bulan kering
terjadi selama 4 bulan, produksi garam di
areal seluas 19,983 hektar mencapai
400.557 ton. Tetapi pada tahun 2010
dimana hari kering hanya terjadi 16 hari,
produksi hanya mencapai 30,600 ton (PT.
Garam, 2013). Hal tersebut menunjukan
ketergantungan industri garam terhadap
cuaca yang menyebabkan produksi garam
berfluktuatif mengikuti kondisi iklim pada
musim kemarau.
Pada klaster sosial dan politik
(Gambar 7), didapatkan bahwa regulasi
tataniaga garam menjadi elemen yang
teridentifikasi sebagai faktor kunci penyebab
krisis.
Keuntungan
tataniaga
garam
diperoleh
apabila
terjadi
kontinuitas
pasokan dan peningkatan mutu produk.
Kelangsungan tataniaga garam sangat
bergantung kepada cuaca, rantai distribusi,
kesesuaian harga dan pengembangan
teknologi yang mendukung peningkatan
kemampuan
produksi
garam
dan
penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu,
diperlukan ketepatan regulasi tataniaga
garam nasional.

Gambar 4. Hasil analisa ANP pada klaster
ekonomi.

Gambar 6. Hasil analisa ANP pada klaster
lingkungan.
Gambar 5. Hasil analisa ANP pada klaster
teknologi dan inovasi.
Gambar 6 memperlihatkan cuaca
menjadi elemen yang memiliki bobot
dominan
sebagai
penyebab
krisis.
Teknologi pembuatan garam di Indonesia
masih menggunakan sistem penguapan air
laut dengan sumber energi panas matahari,
sehingga memerlukan cuaca dengan curah
hujan rendah, maksimum antara 1.000 –
1.300 mm/tahun dengan sifat musim
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Gambar 7. Hasil analisa ANP pada klaster
sosial dan politik.
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KESIMPULAN
Metode ANP dapat digunakan untuk
mengidentifikasi
sumber
krisis
pada
tataniaga
garam
nasional
dengan
menggunakan keterkaitan dari elemen yang
terbagi menjadi 4 klaster. Berdasarkan
analisa yang dilakukan, harga garam
(0,3159), cuaca (0,4221), perusahaan
garam (0,2303), regulasi tata niaga (0,3781)
dan inovasi baru (0,5382) menjadi faktor
kunci penyebab krisis pada tataniaga garam
nasional. Kelima faktor kunci tersebut, dapat
menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan
untuk membuat kebijakan pencegahan
krisis maupun perbaikan bila telah terjadi
krisis.
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SEKAM PADI BERBASIS LINGKUNGAN
POLICIES MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENT BASED RICE
HUSK MINIMAZATION
Iman Kartono W., Rizal Syarief, Sam Herodian, dan Sutrisno
Institut Pertanian Bogor
Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor – Indonesia
email: iman_kartono@yahoo.com
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ABSTRACT
Paddy (Oryza Sativa) is a kind of plant assiduitly grown in Indonesia, mainly for its rice, while its other products
such as rice husk, rice bran, broken-rice, rice stalks are only considered as by product or even wastes. The result
of milling dried unhulled paddy ranges from 60 - 66%; the rest is the waste matter in the forms rice husk, rice
bran, rice sifting, broken rice. One of these wastes, rice husk, however, can in fact be developed to obtain added
value. However, rice husk has not been utilized maximally in Subang Regency; restricted merely to fuel and a
mixture substance for brick production, a condition resulting in the low cost of rice husk. In addition, rice husk
which is not maximally well taken care of and utilized count up to other waste from agriculture, food, and
industries, which have been a complicated problem in Indonesia. The major problem conceming rice husk
nowadays is the difficulty in obtaining fresh rice husk continually, while harvest is seasonal. Maximal utilization of
this waste will support development programs in regions or villages - an integral port of the national development
program as it is related to activities to prove settlement properly to live in, proper business to develop and proper
environment, direction, placement and guidance from surrounding community in order to reduce the gap 01
development among regions or areas. Then, with MDS (Multi Dimensional Scaling) analysis, problems due to the
application of illustration maximum dimensional were examined. Based on several choices of husk-based
products offered, and the choice of experts as primary date processed using AHP (Analytical Hierarchy Process),
the writer determine for minimalize Development Policy model in rice central region of Subang Regency, as a
dryer in paddy industry.
Keywords: rice husk development, MDS, AHP.

ABSTRAK
Padi (Oryza Sativa) adalah satu tanaman yang banyak ditanam di Indonesia dan selama ini ditujukan untuk
memperoleh beras, sedangkan produk yang lain seperti: sekam, dedak/bekatul, menir jerami I batang padi
dianggap sebagai limbah. Hasil penggilingan padi gabah kering giling menghasilkan beras sebesar 60 — 66%
sedangkan yang Iainnya berubah limbah adalah sekam, dedak/bekatul, menir. Salah satu limbah tersebut yang
dapat dikembangkan untuk memperoleh nilai tambah adalah Sekam. Selama mi pemanfaatan sekam di
Kabupaten Subang belum maksimal, masih terbatas pada bahan bakar dan campuran batu bata merah. Kondisi
tersebut menyebabkan nilal jual sekam rendah. Selanjutnya sekam yang belum termanfaatkan secara maksimal
juga limbah dan tanaman, makanan dan industri merupakan persoalan bagi Indonesia. Persoalan utama, saat
sekarang sulit diperoleh sekam segar secara terus menerus karena tanaman musiman. Masalah limbah baik
Iimbah pertanian, limbah pangan maupun limbah industri masih merupakan hal yang cukup rumit di Indonesia.
Kemudian dengan analisis MDS (Multi Dimensional Scaling) persoalan aplikasinya dapat berlanjut secara
maksimum. Atas dasar beberapa pilihan pemanfaatan Sekam maka dengan AHP (Analytical Hierarchy Process)
dapat ditentukan model kebijakan pengembangan minimalisasi sekam dikawasan sentra padi Kabupaten
Subang, sebagai bahan bakar mesin pengering dalam industri padi.
Kata kunci: pengembangan sekam, MDS, AHP

PENDAHULUAN
Penduduk dunia yang meningkat
dengan cepat dan membutuhkan pula
peningkatan
produksi
pangan
untuk

menutup kebutuhan pangan sebagai akibat
pertumbuhan
penduduk
tersebut.
Sedangkan
80%
bangsa
Indonesia
memakan beras sebagai hasil tanaman padi
(Medupe Janet Ayeni et al, 2013).
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Padi (Orvza sativa) adalah satu
tanaman yang banyak ditanam di Indonesia
dan selama ini penanaman padi ditujukan
untuk memperoleh beras. Hal ini sesuai
pendapat Samik dan Kristiono (1985), yaitu
bahwa budidaya tanaman padi pada
galibnya dimaksudkan untuk memperoleh
beras, sedangkan produk yang lain seperti
sekam, dedak/bekatul, menir/broken-rice,
jerami/batang padi dianggap sebagai hasil
samping (by product) atau malahan
dianggap limbah. Sekam adalah produk dari
penggilingan padi dan merupakan limbah
utama hasil industri pertanian padi. Sekam
saat ini merupakan sumber utama bahan
baku biomassa untuk diolah menjadi produk
yang mempunyai nilai tambah sebagai
komposisi silica (Genieva S.D et al, 2008).
Menurut Damardjati dan Oka (1989) hasil
milling
plant
gabah
kering
giling
menghasilkan beras sebesar 60 - 66%,
sedangkan yang lainnya. Berupa limbah
adalah sekam, dedak/bekatul, menir/broken
rice. Abu sekam sangat berpengaruh dalam
pembuatan beton dan produk semen. Oleh
karena itu sekam dapat digunakan sebagai
bahan baku beton ringan maupun beton
bertekanan tinggi (Gokhan Gorhan, Osman
Simsek, 2011).
Masalah
limbah,
baik
limbah
pertanian, limbah pangan maupun limbah
industri masih merupakan hal yang cukup
rumit di Indonesia. Begitu pula dengan
sekam yang merupakan limbah dalam
proses penggilingan padi masih kurang
maksimal mendapat perhatian dalam
pemanfaatannya. Reduksi polusi lingkungan
dan utilasi dari pertanian dari proses limbah
padi
merupakan
prasyarat
untuk
mensukseskan ekonomi dan pembangunan

berkelanjutan (Sevdalina Turmanova et al,
2012). Produksi padi di Kabupaten Subang
dan tahun 2005 — 2011 menunjukkan
peningkatan, seperti tersebut pada Tabel 1.
Pemanfaatan limbah sekam secara
maksimal selain dapat meminimalisasinya
dapat
pula
mendukung
program
pembangunan
daerah/desa.
Karena
program pembangunan daerah/desa yang
merupakan bagian integral dan program
pembangunan nasional dalam upaya
mengurangi kesenjangan.
Perumusan masalah dan pendekatan
masalah yang terjadi adalah bagi sebagian
masyarakat
Indonesia
(±80%)
yang
dimaksud dengan pangan adalah beras.
sehingga pengelolaan terhadap padi
tersebut hasil utamanya adalah beras.
Dalam hal ini, perlu ada perubahan mind set
bahwa beras tersebut hanya salah satu
produk industri padi, sehingga di luar beras,
seperti sekam masih dianggap limbah dan
merusak lingkungan. Dengan demikian
usaha pengembangan minimalis limbah
sekam. sekaligus memanfaatkannya untuk
menjadi produk yang mempunyai nilai
tambah.
Tujuan penelitian adalah melakukan
analisis terhadap limbah sekam sebagai
produk industri padi untuk diproses lebih
lanjut. sehingga dapat merancang kebijakan
pengembangannya dengan:
a. Menentukan
keberkelanjutan
usaha
pengembangan
minimalisasi
limbah
sekam.
b. Menentukan
kebijakan
usaha
pengembangan
minimalisasi
limbah
sekam.

Tabel 1. Produksi GKG (Gabah Kering Giling) dan sekam tahun 2005 – 2011a
Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
a

GKG (ton)
1.049.564
1.020.606
1.163.546
1.091.612
1.128.353
959.533
1.184.010

Sekam (ton)b
209.912.80
204.121.20
232.709.20
218.322.40
225.670.60
191.906.60
236.882.00

Sumber : BPS 2012
b
Konversi GKG ke sekam 20% (Somaatmaja 1981)
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METODE
Lokasi dan Pengumpulan Data
Lokasi penelitian berada di Kabupaten
Subang
dengan
pengertian
bahwa
kabupaten Subang dipilih secara sengaja
(purposive sampling) dengan pertimbangan
lokasi yang tidak terlalu jauh dan Jakarta
dan memiliki kelengkapan infrastruktur
sebagai berikut:
a. Sentra padi yang sudah masuk kategori
feasible atau bankable.
b. Sentra-sentra padi yang memiliki bahan
baku sekam yang berlimpah dan belum
termanfaatkan secara maksimal.
c. Lembaga Keuangan yang sedang
berkembang.
Pengumpulan data primer dilakukan
dengan cara wawancara kepada responden
terpilih dalam bentuk diskusi ataupun
kuistioner-kuistioner yang terukur dan
melakukan pengamatan terhadap kegiatan
di lokasi penelitian.
Responden dan kalangan fungsional ini
dipilih secara sengaja didasarkan atas
pertimbangan dan kniteria:
a. keberadaan responden, keterjangkauan
dan kesediaan untuk diwawancara.
b. Memiliki reputasi. kedudukan dan
menunjukkan
kredibilitas
sebagai
ahli/pakar sesuai bidang yang dteliti.
c. Memiliki pengalaman yang clapat
memberikan saran yang tepat dan
dapat
membantu
memecahkan
persoalan.
Pengumpulan data sekunder dihimpun
dan sumber-sumber seperti : pustaka. hasil
penelitian, laporan. dokumen/data dari
berbagai sumber instasi yang terkait.

merupakan faktor penentu disesuaikan
dengan kondisi di lokasi penelitian
antara lain adalah : dimensi biofisik,
sosekbud,
kelembagaan
dan
infrastruktur, serta pendanaan. Melalui
MDS ini maka posisi titik keberlanjutan
tersebut dapat divisualisasikan dalam
dua dimensi (sumbu horizontal dan
vertikal). Untuk memproyeksikan titiktitik tersebut pada garis mendatar
dilakukan proses rotasi, dengan titik
ekstrem “buruk” diberi nilai skor 0% dan
titik ekstrem “baik” diberi skor nilai
100%. Posisi keberlanjutan sistem yang
dikaji akan berada diantara dua titik
ekstrem tersebut. Nilai ini merupakan
nilai indeks keberlanjutan fungsi-fungsi
pengelolaan yang dilakukan pada saat
ini. Analisis dengan MDS ni melibatkan
5 dimensi yaitu Ekologi, Ekonomi, Sosial
budaya, Infrastruktur & Teknologi,
Hukum & Kelembagan.
2. Menggunakan
AHP
(Analythical
Hierarchy Process) dengan 5 level yaitu:
a. Focus Ultimate Goal
b. Faktor yang berpengaruh
c. Aktor sebagai stakeholder yang
berperan
d. Tujuan yang ingin dihasilkan/dicapai
e. Altematif yang dapat meminimalisasi
limbah sekam dan yang sekiranya
dapat diterapkan di Kabupaten
Subang,
yaitu
industri
papan
partikel, industri bioetanol, industri
karbon aktif, industri gasifikasi,
industri briket sekam, industri
pemanfaatan abu sekam untuk daur
ulang air limbah industri logam,
industri
gabah
kering
panen
berbahan bakar sekam.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analis Data

Analisis MDS

1. Menggunakan MDS (Multi Dimensional
Scaling) modifikasi dan Rapfish untuk
analisis
keberlanjutan.
mengidentifikasikan faktor penggerak
kunci dan melakukan analisis Monte
Carlo. Metode MDS status berkelanjutan
penelitian disusun berdasarkan indeks
pada setiap dimensi secara gabungan
maupun
parsial.
Dimensi
yang

Dimensi Ekologi
Keberlanjutan
lingkungan
(environmental sustainability), adalah suatu
keadaan yang menunjukkan bahwa sumber
daya alam kita terjaga dan lestari, dapat
mencukupi kebutuhan masa sekarang
hingga generasi yang akan datang.
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Indikator
yang
mempengaruhi
keberlanjutan
lingkungan
diantaranya
intensitas
kerusakan
sumberdaya,
ketersediaan sumberdaya, produktivitas
usaha.
Untuk
menuju
keberlanjutan
lingkungan, kita harus mampu memelihara
sumber daya alam tetap stabil, menghindari
eksploitasi sumber daya alam berlebihan
dan menjaga fungsi lingkungan. Konsep ini
juga
menyangkut
pemeliharaan
keanekaragaman hayati, stabilitas ruang
udara, dan fungsi ekosistem.
Dimensi ekologi memiliki hubungan
dengan aktivitas pemanfaatan budidaya
tanaman padi. Aktivitas pemanfaatannya
dapat menghasilkan dampak positif seperti
selain limbah produk samping padi yang
berkurang. juga meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai nilai-nilai lingkungan.
Dari analisis, indeks ekologi yang didapat
sebesar 41.844. Kondisi ini menjelaskan
bahwa
dimensi
ekologi
kurang
berkelanjutan karena nilai indeks dimensi
ekologi <50.
Setelah nilai ordinasi didapatkan.
kemudian dilakukan analisis laverage untuk
melihat atribut yang paling sensitif
memberikan pengaruh dalam membenihkan
kontribusi
terhadap
nilai
indeks
berkelanjutan.
Hasil
analisis
atribut
pengungkit (laverage) dapat dilihat pada
Gambar 2 terlihat bahwa penggunaan
pupuk memiliki nilai tertinggi yang berarti
atnibut tersebut memberikan pengaruh yang
paling tinggi pada indeks keberlanjutan
dimana pada lokasi penelitian, yaitu di

Kabupaten Subang, penggunaan pupuk
dalam kegiatan pertanian sangat tinggi
sehingga hal ini dapat mendorong untuk
meningkatkan hasil pertanian. Sebaliknya
kondisi prasarana jalan desa sangat
memprihatinkan,
sehinga
diperlukan
kebijaksanaan yang intensif dan serius dari
Pemerintah Daerah.
Dimensi Ekonomi
Dari analisis, indeks ekonomi yang
didapat sebesar 57.489. Nilai indeks
dimensi ekonomi ini berada pada kisaran
50-75. Kondisi ini menjelaskan bahwa
dimensi ekonomi berada pada kondisi
cukup berkelanjutan. Hasil analisis ordinasi
dimensi ekonomi tersaji pada Gambar 3.
Analisis laverage dilakukan untuk
melihat atribut yang paling sensitif
memberikan pengaruh dalam memberikan
kontribusi
terhadap
nilai
indeks
berkelanjutan.
Hasil analisis atribut pengungkit
(laverage) dapat dilihat pada Gambar 4
terlihat bahwa kelayakan usaha tani
memiliki nilai tertinggi yang berarti atribut
tersebut memberikan pengaruh yang paling
tinggi pada indeks keberlanjutan dimensi
ekonomi. Hal ini didukung pula oleh atribut
yang lain yaitu:
Distribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB, jumiah tenaga pertanian yang cukup
dan harga komoditas unggulan yang baik.
sehingga menyebabkan atribut presentasi
penduduk miskin menjadi kecil yang
meningkatkan ekonomi masyarakat.

Gambar 1 Analisis ordinasi dimensi ekologi
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Gambar 2 Hasil analisis atribut pengungkit dimensi ekologi
Dimensi Sosial dan Budaya
Dan analisis yang dilakukan, didapat
nilal indeks dimensi sosial dan budaya
sebesar 50.577. Nilai tersebut berada dalam
kisaran
50-75.
Kondisi
demikian
menjelaskan bahwa indeks dimensi sosial
dan budaya berada dalam kategori cukup
berkelanjutan.
Untuk hasil analisis atribut pengungkit
(laverage attributes) dimensi sosial dan
budaya tersaji pada Gambar 5 dan Gambar
6 dapat dilihat bahwa peran masyarakat
adat dalam kegiatan pertanian pada dimensi
sosial dan budaya memiliki nilai tertinggi
dibandingkan dengan atribut yang lain.
Hal ini juga didukung atribut pola
hubungan masyarakat dalam kegiatan
pertanian yang cukup tinggi dan atribut jarak
pemukiman ke kawasan usaha tani cukup
dekat sehingga presentase desa yang tidak
memiliki akses pedesaan menjadi kecil juga.
Dimensi Infrastruktur dan Teknologi
Selain dimensi ekologi, ekonomi,
sosial dan budaya, parameter lain yang
dianalisis yaitu dimensi infrastruktur dan
teknologi. Pada Gambar 7 tersaji hasil dari
analisis yang telah dilakukan. Nilai indeks
dimensi infrastruktur dan teknologi sebesar
54.745. Nilai indeks infrastruktur dan
teknologi tersebut berkisar antara 50-75.

Hal ini menjelaskan bahwa dimensi
infrastruktur dan teknologi tersebut berada
dalam kondisi cukup berkelanjutan.
Analisis atribut pangungkit (laverage
attributes) dilakukan untuk mengetahul
atribut yang sensitif terhadap indeks kondisi.
Pada Gambar 8 dimensi infrastruktur dan
teknologi. maka penggunaan alat dan mesin
budidaya tanaman padi (pompa air,
pemupukan) memiliki nilai tertinggi bila
dibandingkan dengan atribut yang lain.
Namun penerapan sertifikasi alat pertanian
tersebut masih dirasa kurang. Sehingga hal
ini, perlu mendapat perhatian Pemerintah
Daerah untuk membuat kebijakan dalam
meningkatkan penerapan sertifikasi bagi
alat dan mesin pertanian
Dimensi Hukum dan Kelembagaan
Pada Gambar 9 tersaji dan hasil
analis yang telah dilakukan. nilai indeks
dimensi
hukum
dan
kelembagaan
didapatkan sebesar 92.073. Nilai tersebut
berada dalam kisaran >75. Kondisi demikian
menjelaskan bahwa indeks dimensi hukum
dan kelembagaan berada dalam kategori
sangat baik berkelanjutan.
Analisis laverage pada atribut paling
sensitif
pada
dimensi
hukum
dan
kelembagaan
didapatkan
bahwa
sinkronisasi
kebijakan
memiliki
nilai
tertinggi. Kondisi ini menjelaskan bahwa
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atribut sinkronisasi kebijakan memiliki
pengaruh paling tinggi pada indeks
keberlanjutan
dimensi
hukum
dan
kelembagaan. Hal ini didukung pula oleh
atribut baik manfaat maupun peran asosiasi

bagi anggotanya, antara lain adalah
manfaat dan peran Balai Besar Padi dan
kelembagaan
lain
yang
mendukung
perencanaan
menjadi
terpadu.

Gambar 3 Analisis ordinasi dimensi ekonomi

Gambar 4 Hasil analisis atribut pengungkit dimensi ekonomi

220

Model Kebijakan Pengembangan Minimalisasi….(Iman Kartono W., dkk)

Gambar 5 Analisis ordinasi dimensi sosial dan budaya

Gambar 6 Hasil analisis atribut pengungkit dimensi sosial dan budaya

Gambar 7 Analisis ordinasi dimensi infrastruktur dan teknologi
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Gambar 8 Hasil analisis atribut pengungkit dimensi infrastruktur dan teknologi

Gambar 9 Analisis ordinasi dimensi hukum dan kelembagaan

Gambar 10 Hasil analisis atribut pengungkit dimensi hukum dan kelembagaan
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NiIai Agregat Berkelanjutan
Perbedaan
hasil
analisis
MDS
Montecarlo pada setiap nilai status
keberlanjutan tersebut disajikan pada Tabel
2.

Sesuai Tabel 2 perbedaan antara hasil
analisis MDS dan Montecarlo adalah
0.891% yaitu kurang dan 1%. maka hasil
analisis MDS adalah valid.

Tabel 2 Validasi data analisis MDS dan Montecarlo
No

Dimensi

1
Ekologi
2
Ekonomi
3
Sosial Budaya
4
Infrastruktur dan teknologi
5
Hukum dan kelembagaan
Jumlah rataan

Hasil Analisis MDS
(%)
41.844
57.489
50.577
54.745
92.073

HASIL DAN PEMBAHASAN
kebijakan pengembangan agribisnis
limbah sekam menggunakan analisis AHP
(Analytical Hierarchy Process) yang terdiri
dari 5 level seperti pada Gambar 11.
Komponen faktor di atas memperlihatkan
bahwa
faktor
ekonomi
merupakan
komponen
yang
paling
berpengaruh
terhadap
usaha
pengembangan
minimalisasi
limbah
sekam
berbasis
lingkungan.
Komponen
Faktor
dalam
AHP
merupakan hirarki atau level kedua yang
berpengaruh terhadap pcencapaian usaha
tujuan
pengembangan
meminimalisasi
limbah sekam berbasis lingkungan adalah
ekonomi dengan nilal 0.429 ekologi dengan

Hasil Analisis Montecarlo
(%)
41.798
56.688
50.411
54.315
89.047

Selisih
(%)
0.046
0.801
0.166
0.430
3.026
0.891

nilai 0.291, infrastruktur dan teknologi
dengan nilai 0.141, sosial dan budaya
dengan
nilai
0.096
serta
hukum
kelembagaan dengan nilai 0.043 Gambar
12.
Komponen
Aktor
dalam
AHP
merupakan hirarki atau level ketiga
merupakan komponen stakeholders yang
berpengaruh terhadap pencapaian usaha
pengembangan minimalisasi limbah sekam
berbasis
lingkungan.
Komponen
stakeholders ini memperlihatkan bahwa
petani merupakan stakeholders yang paling
dominan berpengaruh dan berperan dalam
usaha pengembangan minimalisasi sekam
berbasis lingkungan.

Focus

Faktor

Aktor

Tujuan

Alternatip

Gambar 11 Analisis AHP
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Gambar 12 Grafik komponen faktor
Tujuan dalam AHP merupakan hirarki
atau level keempat yang berpengaruh
terhadap pencapaian usaha pengembangan
minimalisasi
limbah
sekam,
yakni
minimalisasi limbah sekam. Komponen
tujuan di atas memperlihatkan bahwa
minimalisasi limbah merupakan tujuan
utama dalam
usaha
pengembangan
minimalisasi
Iimbah sekam
berbasis
lingkungan. Hal ini dimungkinkan dengan
melimpahnya sekam hasil penggilingan padi
yang belum termanfaatkan secara maksimal
Altematif dalam AHP merupakan hirarki
atau level kelima yang berpengaruh
terhadap pencapalan usaha pengembangan
minimalisasi limbah sekam. Altematif
pengembangam minimalisasi limbah sekam
yang dipilih yakni sebagai bahan bakar
untuk pengering Gabah Kering Panen
dalam industri padi Komponen Altematif
tersebut
memperlihatkan
bahwa
stakeholders lebih memilih limbah sekam
dijadikan bahan bakar hal ini mengingat
harga BBM yang terus meningkat maka
bahan bakar berbahan dasar limbah sekam
dapat menjadi altematif energi yang murah
dan mudah didapat

pengungkitnya adalah peran masyarakat
adat dalam kegiatan pertanian. Penggunaan
alat budidaya tanaman padi menjadi atnibut
paling
berpengaruh
pada
dimensi
infrastruktur dan teknologi, sementara
sinkronisasi membenikan pengaruh yang
paling tinggi dan dimensi hukum dan
kelembagaan. Berdasarkan dimensi ekologi,
penggunaan
pupuk
menjadi
atnibut
pengungkit yang paling berpengaruh.
SARAN
Di
masa
mendatang,
perlu
disosialisasikan
kebijakan
usaha
pengembangan minimalisasi limbah sekam
untuk industri gasifikasi yang memiliki nilai
tambah yang jauh lebih baik daripada hanya
sekedar sebagai bahan bakar langsung
untuk drying plant.
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Usaha pengembangan minimalisasi
limbah sekam sesuai dengan harapan
masyarakat Kabupaten Subang dan bersifat
berkelanjutan ditinjau dan dimensi ekonomi,
sosial budaya, infrastruktur dan teknologi,
hukum dan kelembagaan serta ekologis.
Atribut pengungkit (leverage) dan dimensi
ekonomi yang berpengaruh sangat tinggi
adalah kelayakan usaha tani, sementara
dan dimensi sosial dan budaya, atribut
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