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PERBAIKAN SERAT RAMI DENGAN PROSES PENDAHULUAN
MENGGUNAKAN ASAM FOSFAT SEBELUM PROSES
" RETTING"
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Neni Rustini Eriawati
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ABSTRAK

'Haramay' atau rami merupakan serat batang yang mengandung serat se/u/osa sebagai unsur utama, yang
tercampur dengan hemise/u/osa, pectin dan lignin sebagai perekat serat dB/am bentuk ikatan. Untuk penggunaan
sebagai serer teksti/, serat batang ini harus dibebaskan dari bahan perekatnya, yang disebut proses 'reiling',
sebe/um proses pemasakan, pence/upan dan penyempumaan di da/am industri teksti/. Pads proses 'reiling'
pe/arutan bahan perekat dapat di/akukan dengan enzim da/am bio tekn%gi atau ekstraksi dB/am kondisi alkali kuat
da/am tekn%gi yang biasa di/akukan. Penggunaan natrium hidroksida sebagai pe/arut bahan perekat dapat
di/akukan dengan mudah dengan days pe/arutan yang baik, tetapi dapat menurunkan kekuatan serat. Proses
pendahu/uan pada serat batang dengan asam fosfat (H3PO4) sebe/um 'reiling', diharapkan dapat menghidro/isa
beberapa bahan perekat yang tidak dapat /arut dB/am kondisi alkali, termasuk pigmen a/am yang membuat serat
berwama putih krem. Da/am pene/itian ini, proses pendahu/uan pads serat batang dengan asam fosfat di/akukan
dB/am beberapa kondisi me/iputi konsentrasi asam fosfat (5 m/l1- 25 m/I1), waktu den suhu proses (1-3 jam pads
suhu SOOC atau 12-24 jam pads suhu kamar), diikuti dengan penetra/an deism /arutan alkali encer. Proses "relling"
di/akukan deism proses pemasakan dengan variasi konsentrasi natrium hidroksida (NaOH 3SOBe, 10m/11-30 mI1),
den kemudian dilanjutkan dengan proses penge/antangan dengan /arutan hydrogen peroksida. Sete/ah proses
tersebut, terhadap serat batang jenis rami dilakukan pengujian terhadap pengurangan bera[ kekuatan tarik dan
derajat putih serer rami, untuk dibandingkan hasilnya dengan serat rami tanpa proses pendahu/uan dengan asam
fosfat. Hasil terbaik dipero/eh pads contoh yang diproses pendahu/uan dengan 5 m/11 H3PO4 pada suhu 500C se/ama
2jam, dilanjutkan dengan proses 'reIling' dengan 20 m/11 NaOH 3SOBe pada suhu mendidih se/ama 1 jam.

ABSTRACT

IMPROVEMENT OF 'HARAMAY' FIBER BY PRE-TREATMENT OF RETTING PROCESS WITH PHOSPHIC ACID.
'Haramay' as bast fiber contains of cellulose fiber as the main part, mixed with hemicellulose, pectine, and lignin as
binding material for cellulose fiber to keep it together in the bundle form. For textile material, this bast fiber has to be
freed from its binding material, called as reffing process, before subjecting to scouring, dyeing and finishing process
in textile industry. In the reffing process the dissolve of binding material can be done either by using enzyme in bio
technology or extraction with strong alkaline condition in common technology. Using sodium hydroxide for dissolving
the binding material can be carried out easily with good dissolving ability, but can render the strength retention of the
cellulose fiber. Pre-treatment of the bast fiber with phosphoric acid (HJPO4). is expected to hydrolyze some of the
binding materials that can not be dissolved in alkaline condition, including naturel pigment that colored the fiber witll
creamy white. In this study, the pre-treatment process before reffing with phosphoric acid was carried out in various
condition, such as concentration of phosphoric acid (5 mlll- 25 mtll), time and temperature of pre-treatment (1-3
hours at 5C1'C or 12-24 hours at room temperature), followed by neutre/ization in dilute alkaline. The reffing process
was carried out by means of scouring in various concentretion of sodium hydroxide (NaOH 380Be, 10ml1l-30 mil),
and then was continued with bleaching process in hydrogen peroxide solution, After carrying out those experiment,
the bast fiber that called 'haramay' was subjected to testing for weight reduction, strength retention and degree of
whiteness, From the testing results it is concluded that pra-treatment with phosphoric acid can increase the weight
reduction, strength retention or tenacity and degree of whiteness of haramay fiber compared to the ones without pre-
treatment with phosphoric acid. The best result was obtained by pre-treatment with 5 mill H3PO4 at 5C1'C for 2 hours,
continued by reffing process with 20 mill NaOH 38°Be at boiling temperature for one hour. '.

daya serapnya yang cukup tinggi sehingga enak dipakai.
Sampai sa at ini kebutuhan kapas Indonesia masih
tergantung import, karena kapas sulit ditanam di
Indonesia, karena panen akan rusak bila terkena hujan.

PENDAHULUAN

P emakaian bahan tekstil dari serat kapas sampai saat
ini masih sang at digemari di daerah tropis, karena
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Untuk mengurangi ketergantungan kapas import perlu
diusahakan serat alam lain yaitu haramay (rami)
merupakan serat batang sebagai substitusi kapas yang
mudah ditanam dan dikembangkan di Indonesia. Rami
adalah serat. alam yang diperoleh dari batang tanaman
Bashmeria Nivea, tanaman ini menghasilkan serat yang
kuat dan mengkilap. Tanaman rami mulai dapat dituai
setelah berumur 3 -4 bulan dihitung sejak penanaman
atau sekurang-kurangnya 70 hari. Tinggi batang 1,5 -2,5
meter, dan diameter 1,25 -2 cm. Dari tanaman haramay
dihasilkan serat rami yang sifat kimianya relatif tidak
berbeda dengan kapas tetapi serat rami mempunyai sifat
spesifik sehingga dalam teknik pengerjaannya perlu
penelitian untuk mendapatkan metoda yang tepat dengan
hasil yang baik. Serat rami setelah mengalami pemisahan
serat dari batangnya (dekortisasi) tidak begitu saja dapat
diproses pads mesin pemintalan, karena serat masih
mengelompok, yang membuat serat rami masih kaku.
Masalah tersebut dapat diatasi yaitu perlu proses
pemasakan pendahuluan sehingga serat dapat terurai
secara individu. Menurut Denis RA menjelaskan bahwa
proses pemasakan rami yang baik adalah terlebih dahulu
melakukan proses pendahuluan dengan asam, baru
dilanjutkan dengan proses pemasakan dengan natrium
hidroksida. Serat selulosa pada dasarnya udak tahan
terhadap asam untuk mencegah kemungkinan terjadinya
kerusakan serat oleh asam fosfat perlu dilakukan
penelitian. Didalam serat rami selain zat-zat pektin yang
dapat larut dalam natrium hidroksida terdapat juga zat lain
seperti gom yang menurut Kirby RH gom tersebut terdiri
dari unsur poli sakharida yang dapat terhidrolisa oleh
as am membentuk polimer yang lebih pendek. Oleh
karena itu penggunaan asam fosfat sebagai proses
pendahuluan diharapkan membantu kelarutan gom pacta
proses retting (pemasakan) serat rami dengan natrium
hidroksida sehingga hasil pemasakan lebih sempurna.

Penetralan
Bahan dikerjakan dalam larutan

natriumkarbonat 1 gr/l, perbandingan larutan 1 : 20,
suhu kamar waktu 15 men it. Untuk mencari kondisi
terbaik hasil proses pendahuluan dengan as am fosfat
bahan diuji terhadap pengurangan berat dan
tenacity. Dari kondisi terbaik tersebut selanjutnya
dilakukan proses retting (pemasakan) dengan
natrium hidroksida.

Proses retting (pemasakan) dengan natrium
hidroksida

Bahan yang dikerjakan dengan natrium
hidroksida hanya bahan yang dikerjakan dengan
as am fosfat pad a kondisi terbaik. Pada proses
pemasakan bahan diproses dalam larutan natrium
hidroksida 3SoBe dengan variasi konsentrasi daTi 10
sampai 30 mVl dengan sclang 10 mill, teepol 2 mIll,
perbandingan larutan 1 : 20, suhu mendidih, waktu 1jam.

Proses pengelantangan dengan hidrogen peroksida
Bahan diproses pengelantangan dalam

larutan hidrogen peroksida 30 % = 30 mIll

konsentrasi, natrium hidroksida 38°Be pad a pH 11,
teepol 2 mVl, natrium silikat 0,75 gr/l dan
perbandingan larutan 1 : 20, suhu 85°C dan waktu
pengerjaan 1 jam.

Pengujian
a. Tenacity dengan alat stelometer 154 dengan

prinsip pengerjaan, serat rami disisir, dijepit
dengan jarak jepit tertentu, dipotong pad a
panjang tertentu, diputus pada alat uji dan
ditimbang beratnya. Dengan perhitungan beban
putus (Kp) dikalikan 14,9 dibagi berat dalam
miligram kali konstanta.

b. Pengurangan berat, evaluasi dilakukan dengan
cara menghitung pengurangan berat yaitu berat
sebelum proses dikurangi berat sesudah proses
dibagi berat sebelum proses dikalikan 100%

c. Pengujian derajat putih dengan mengukur nilai y
yaitu kecerahan dengan whiteness meter dengan
prinsip nilai y semakin besar maka bahan
semakin putih.

TATA KERJA

BAHAN

Bahan yang dipakai percobaan adalah serat
rami yang telah mengalami dekortisasi dengan
komposisi serat batang sesudah retting adalah
seIuIosa 71,3 %, hemi selulosa 18,5 %, lignin 2,2 %,
pektin 2,0 %, lilin 1,7 %, zat lain 4,3 % HASIL DAN PEMBAHASAN

Oari hasil percobaan dan evaluasi data
pengujian dapat dikemukakan hal -hal sebagai
berikut :

METODA

Proses pendahuluan dengan asam fosfat
Bahan dikerjakan dalam larutan asam

fosfat dengan variasi 5 sid 25 mill dengan selang 5

mill, teepoll mill, perbandingan larutan 1 : 20 suhu
di variasi antara suhu kamar dan suhu 50°C, waktu

di variasi pada suhu 50°C variasi lsld 3 jam dengan
selang 1 jam, dan suhu kamar dengan waktu 12 dan

24 jam.

Proses pengerjaan pendahuluan dengan as am fosfat
a. Pengurangan berat (%)

Hasil proses pendahuluan dengan asam
fosfat dapat dilihat pada Gambar 1 clan Gambar 2
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Gambar 3, Hubungan antara konsentrasi asam fosfat
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Gambar 1. Hubungan antara konsentrasi asam fosfat
dan pengurangan berat pads suhu 5(jJC
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Gambar 2. Hubungan an/Bra konsen/rasi asam fosfat
dan pengurangan be rat pads suhu kamar

OJ dalam serat rami selain zat pektin yang
larut dalam natrium hidroksida terdapat zat lain
seperti gom, menurut Kirby RH gom terse but terdiri
dari unsur polisakarida yang terhidrolisa oleh asam.
Oari Gambar 1 dan 2 diatas ternyata bahwa makin
besar konsentrasi as am fosfat maka persentasi
pengurangan berat semakin besar. Hal ini
disebabkan karena asam fosfat akan menghidrolisa
gom sehingga mudah larut pada proses pencucian
dengan hilangnya gom terse but, maka serat akan
terurai antara satu dengan lainnya. Proses
pcmasakan dcngan pcngcrjaan pcndahuluan pad a
suhu 50°C dalam waktu yang lebih singkat akan
menghasilkan persentasi pengurangan berat yang
lebih besar hila dibandingkan pad a suhu kamar.
Karena pada suhu makin tinggi yaitu 50°C energi
semakin besar sehingga as am fosfat lebih aktif dan
hidrolisa gom semakin efektif. Waktu dalam proses
pendahuluan dengan asam fosfat waktu lebih lama
proses hidrolisa serat rami semakin besar sampai

batas tertentu. Setelah gom hilang perpanjangan
waktu tidak mempengaruhi pengurangan berat.

Gambar 4. Hubungan antara konsentrasi asam fosfat
dan tenacity (grlrex) pada suhu kamar

Dari Gambar 3 dan 4 tcrsebut terlihat
bahwa kenaikan konsentrasi asam fosfat sampai 5
mVI clan waktu proses lebih lama sampai 1 -2 jam
pad a suhu 50°C dan kenaikan konsentrasi asam
fosfat sampai 15 -20 mIll pada suhu kamar
mengakibatkan kenaikan tenacity. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut, kenaikan konsentrasi
asam fosfat, suhu dan waktu proses sampai batas
tertentu akan mengakibatkan proses hidrolisa gom
oleh asam fosfat semakin reaktif sehingga gom
mudah tarot pada proses pencucian. Dengan
hilangnya gom tersebut maka serat akan terurai
an tara satu dengan yang lain. Schingga serat
semakin halus, dengan demikian perbandingan
antara kekuatan dan kehalusan serat yang menjadi
dasar perhitungan tenacity akan menjadi naik.
Walaupun persentasi pengurangan berat semakin
bertambah, dengan bertambahnya konsentrasi, suhu
dan waktu tidak berarti nilai tenacity terns naik.
Karena kalau gomnya sudah hilang maka asam
fosfat akan merusak dan memutuskan rantai selulosa
mengakibatkan nilai tenacity menjadi turun dengan
reaksi hidrolisa selulosa sebagai berikut :
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Gambar 5. Reaksi hidrolisa selulosa (9)

Pada Gambar B menunjukan bahwa adanya
hidrolisa oleh asam terjadi pemutusan rantai di
sakarida pada monomer selulosa, diikuti oleh
pembukaan rantai monosakarida me.mbentuk gugus
aldehida dengan adanya oksigen dari udara akan
berubah menjadi gugus karboksilat seperti C.
Karena adanya pemutusan rantai molekul maka
terjadi pengurangan kekuatan tarik dari individu
serat rami terse but akibatnya terjadi penurunan
tenacity serat rami per bundel

c. Kondisi terbaik proses pendahuluan dengan
asam fosfat

Pemilihan kondisi terbaik berdasarkan
analisa" Varians, dilakukan uji rentang Newman
Keuls untuk menentukan ranking masing-masing
perlakuan. Kemudian setiap ranking dinilai kondisi
terbaik percobaan ditentukan berdasarkan interaksi
tiga komponen, konsentrasi, suhu dan waktu dengan
pertimbangan pemakaian konsentrasi asam fosfat
serendah-rendahnya dengan pengurangan berat dan
tenacity setinggi-tingginya. Berdasarkan hal tersebut
telah dipilih kondisi terbaik percobaan pendahuluan
yang selanjutnya akan diproses pemasakan dan

pengelantangan yaitu,
Rami I : Serat rami yang dikerjakan dengan asam

fosfat. Konsentrasi 20 mill selama 12
jam pada suhu kamar

Rami II: Serat rami yang dikerjakan dengan as am
fosfat selama 2 jam dengan konsentrasi 5
mVI pada suhu 50°C

Rami III : Sebagai pembanding adalah serat rami
yang tidak dikerjakan dengan asam
fosfat

0
A 10 20 30

Konsentrasi Natrium Hidroksida 38 Be (mVI)

Gambar 6. Hubungan antara konsentrasi Na OH
terhadap pengurangan berat pada
konsentrasi a5am fosfat terbaik
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Gambar 7. Hubungan antara konsentrasi Na OH
terhadap tenacity pada konsentrasi asam
fosfat terbaik

Pad a proses retting (pemasakan) dengan natrium
hidroksida terjadi perubahan sebagai berikut :

Zat putih telur dan bagian-bagian lain yang
mengandung nitrogen akan larut dalam alkali,
Pektin-pektin akan berubah menjadi garam yang
larut, Minyak lemak dan malam oleh alkali dapat
tersabunkan dan sabun yang terjadi membantu
proses pencucian, Protein akan dihidrolisa menjadi
pepton yang larut dalam air, Kotoran-kotoran sisa
kulit akan jatuh atau lepas karena gerakan mekanis
dan gaya berat alat degumming, Zat pigmen alam
yang memberikan wama kekuning-ku:ningan/
kecoklat-coklatan akan hilang pada proses 'penge-
lantangan dengan hidrogen peroksida (oksidator).
Pada Gambar 6 dan 7 diatas terlihat bahwa semakin
tinggi konsentrasi natrium hidroksida semakin
banyak persentasi pengurangan berat. Nilai persen-
tasi pengurangan berat untuk serat rami yang
dikerjakan pendahuluan dengan as am fosfat temyata
lebih tinggi bila dibandingkan tanpa pengerjaan
pendahuluan. Hal ini disebabkan karena serat rami
yang telah dikerjakan dengan asam fosfat gugus

Proses retting (pemasakan) dengan natrium
hidroksida.

Hasil pengujian pengurangan berat (%)
Tenacity (grffex) dapat dilihat pada Gambar 6 clan 7
berikut ini.
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Gambar 9. Hubungan antara konsentrasi NaOH
terl1adap ni/ai Y sebe/um penge/an-tangan

fH,OH

Gambar 10. Hubungan antara konsentrasi NaOH
terhadap nilai sesudah pengelant~flgan

Dari Gambar 10 terlihat bahwa nilai Y
sesudah pengelantangan memberikan angka yang
lebih besar hal disebabkan karena.. proses
pengelantangan yang mempergunakan hidrogen
peroksida dalam suasana alkali akan menghasilkan
oksigen yang aktif yang mengoksidasi pigmen alam
yang ada sehingga bahan menjadi lebih putih reaksi
kimia penguraian hidrogen peroksida dapat dilihat
pada reaksi kimia sebagai berikut :

H202 + OH ~ H2O + H02'

H02 ~ OH .+ On

H2 0 ~ 2 H2O + 02

Dari reaksi di atas terlihat hidrogen
peroksida akan mengurai menjadi HO2 -dalam
suasana alkali, selanjutnya terbentuk oksigen natal
yang akan mengoksidasi ikatan rangkap pigmen
alam menjadi ikatan tunggal yang tidak berwama,
sehingga bahan menjadi lebih putih seperti terlihat
pada Gambar 10. Proses pengelantangan yang
dilakukan pada kondisi alkali dengan penambahan
natrium hidoksida, maka apabila pada proses
pemasakan sebelumnya kurang sempuma dalam
proses pengelantangan ini proses pemasakan
berlanjut clan disempumakan, sehingga
penghilangan kotoran menjadi lebih bersih... Selain
bahan menjadi lebih putih karena proses oksidasi
pigmen alamo Apabila dibandingkan antara Rami I,
Rami II dan Rami III temyata proses yang paling

CH,OH

Gambar 8. Pemutusan rantai molekul serat seJulosa
didalam larutan NaOH

Dari hasil analisa statistik pengerjaan Na
OH 3SoBe 20 mill clan 30 mi/l tidak menunjukkan
perbedaan yang berarti sehingga disarankan
memakai Na OH 3SoBe 20 ml/l.

Proses pengelantangan dengan hidrogen

peroksida
Hasil pengujian pengelantangan dengan

hidrogen peroksida dapat dilihat pada Gambar 9 clan
10.

Oari Gambar 9 terlihat bahwa nilai derajat
putih untuk serat rami menunjukkan nilai reflektansi
Y lebih tinggi dibandingkan dengan serat yang tidak
dilakukan pengerjaan pendahuluan dengan as am
fosfat. Oalam hal ini nilai y lebih besar berarti serat

rami lebih putih.
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putih dengan nilai y tertinggi adalah proses Rami II,
hal ini dikarenakan bahwa pada proses tersebut
dengan proses 'fendahuluan dengan asam fosfat
dengan suhu 50 C pcnghilangan gom lebih efektif.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses
pendahuluan dengan as am fosfat pada suhu 50 ° C

lebih efektif dari pad a suhu kamar dan
mempergunakan konsentrasi yang lebih kecil yaitu 5
mIll dan waktu lebih singkat yaitu 2 jam.

Dari hasil percobaan dan evaluasi data
pengujian dicapai pada pengerjaan dengan Na OH
3SoBe konsentrasi 20 mVI, proses pengelantangan
dengan larutan hidrogen peroksida lebih praktis dan
kemungkinan perusakan serat lebih kecil serta
waktu proses lebih singkat.
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TANYAJAWAB

Fathurrachman
~ Apakah dasar pemilihan asam fosfat

dibandingkan dengan asam-asam lain (misal
sulfat, nitrat, dll) ?

Kuntari Sasas
-9- Pada dasarnya serat se/u/ose tidak tahan

terhadap asam kuat, te/ah di/akukan pro
pene/itian dengan asam sulfat don asam
ch/orida bahan terjadi kerusakan serat /ebih
besar dari asam fosfat, se/ain itu dengan
asam fosfat kemungkinan terjadi penguraian
gom, fectin, kemi se/u/osa yang /ebih efektij;
hasi/nya dengan asam fosfat mempunyai
pegangan /ebih ha/us, asam nitrat komi
memang tidak mencoba karena beracun, Jodi
nanti ka/au dipakai untuk industri keci/
do/am penggunaan memer/ukan penje/asan
yang cukup panjang untuk membuat mereka
hati-hati.

Dari hasil percobaan dan evaluasi data

pengujian dapat disimpulkan,
I. Proses degumming serat rami dengan proses

pendahuluan dengan as am fosfat akan
memberikan basil pengurangan berat, tenacity
dan derajat putih yang lebih baik hila
dibandingkan dengan tanpa pengerjaan dengan
asam fosfat.

2. Proses pengerjaan ~endahuluan dengan asam
fosfat pacta suhu 50 C waktu lebih singkat hila
dibandingkan dengan suhu kamar dan
penggunaan konsentrasi lebih kecil.

3. Kondisi terbaik dicapai pacta pengerjaan sebagai
berikut:
a. untuk pengerjaan pendahuluan suhu 50°C

dengan asam fosfat konsentrasi 5 mVI waktu
2 jam dilanjutkan dengan pemasakan natrium
hidroksida 20 mIll dan pengelantangan
dengan hidrogen peroksida 30 mVI.

b. untuk pengerjaan pendahuluan suhu kamar
dengan as am sulfat konsentrasi 20 mVI, waktu
12 jam dilanjutkan dengan pemasakan dengan
natrium hidroksida 20 mVI dan
pengelantangan H2O2 30 mVI
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