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RINGKASAN 

 

  Peningkatan kapasitas produksi pulp dan kertas akan meningkatkan 

permasalahan lingkungan. Konsekuensinya adalah kewajiban manajemen industri 

untuk melakukan pelestarian lingkungan sesuai dengan peratutan yang berlaku. 

Beberapa upaya perlu dilakukan mulai dari bahan baku, proses produksi sampai 

ujung akhir proses pengolahan air limbah. 

Industri pulp dan kertas merupakan industri yang banyak mengeluarkan 

limbah cair yaitu dari unit pembuatan pulp dan unit pembuatan kertas. Air limbah 

proses pembuatan pulp berupa lindi hitam yang didominasi oleh senyawa lignin 

(Servos 1996), sehingga termasuk kategori bahan pencemar tinggi. Senyawa 

lignin mengandung gugus kromofor berwarna coklat kehitam-hitaman (Chupka 

1995). Pada umumnya di industri pulp dan kertas skala besar, lindi hitam ini 

dipulihkan kembali sebagai konservasi energi dari bahan kimia pemasak 

(Monacelli 1998 ; Philippe 1998), namun demikian masih ada sisa lindi hitam ini 

yang terbawa keluar bersama air limbah. 

Mengingat tingginya volume limbah yang mengandung lignin, maka akan 

sangat menguntungkan sekiranya limbah tersebut dapat diubah menjadi produk 

yang berdaya guna. Ternyata salah satu kandungan senyawa di dalam lignin jika 

dapat kita mengisolasinya maka senyawa tersebut dapat berfungsi sebagai zat 

antioksidan, senyawa tersebut adalah guaiakol. 

 Antioksidan merupakan komponen bioaktif yang dapat mencegah 

terjadinya reaksi oksidasi. Di dalam tubuh antioksidan memiliki berbagai manfaat 

diantaranya mengurangi akumulasi produk teroksidasi yang berbahaya, 

menetralisir racun, mencegah peradangan, membantu meregulasi gen 

perlindungan penyakit (Kruawan, 2006). Jadi akan sangat menguntungkan jika 

limbah lignin yang berjumlah besar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 

membuat zat antioksidan.   

Limbah lignin yang diambil dilakukan perlakuan pirolisis dengan suhu 

300-500
0
C. Hasil pirolisis diukur kapasitas antioksidan awalnya menggunakan 

metode DPPH. Nilai kapasitas antioksidan awal selanjutnya digunakan untuk 

mengetahui penurunan nilai kapasitas antioksidan yang terjadi selama pirolisis. 


