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Abstract 

This Research is the experiment research with aim to know the influence of 

concentration of NaOH used at the scouring process of the fibre of pineapple leaf non fruit 

(the agave fibre) to the physical characteristics of the agave fibre (force, elongation, softness, 

moisture regain, and absorpsion). 

Research materials taken away from fibre of pineapple leaf non fruit (the agave fibre) 

area Patuk Gunung Kidul obtained by mechanic. The scouring process of the agave fibre use 

NaOH with the variation of concentration 1 g / l, 3 g / l, and 5 g / l. Data collecting is done 

with the examination of the physical characteristic of the agave fibre, that is: force, 

elongation, softness, moisture regain, and absorpsion executed in laboratory of Physics and 

Chemistry of Textile of BBT Bandung. Technique analyse the data use the ANAVA one-way 

and test to continue DMRT. 

The result of research indicate that the concentration NaOH used at the scouring  

process of agave fibre have an effect on the reality of force, elongation, softness, and 

absorpsion of the agave fibre but do not have an effect on the reality to moisture regain. This 

matter is shown with the existence of real difference of force, elongation, softness, and 

absorpsion, however there is no real difference of moisture regain of the agave fibre 

evaluated from grey of fibre and concentration NaOH 1 g / l, 3 g / l, and 5 g / l at real 

different level 5%. Excelsior of concentration NaOH, so to decrease of force and elongation, 

but softness and absorpsion progressively to increase.  

 

Key words: Concentration of NaOH, Scouring Prosess, The Agave Fibre, Physical 

characteristic. 

 

 

Pendahuluan 

 Serat Daun Nanas Non Buah (agave) merupakan salah satu jenis serat alam sellulosa 

dan termasuk salah satu jenis serat alam tekstil yang berpotensial besar untuk dikembangkan 

dan dimanfaatkan untuk keperluan industri kecil kerajinan dan tekstil. Akan tetapi seperti 

halnya serat alam lainnya, serat daun nanas non buah ini juga memiliki kelemahan, yaitu 

diantaranya: seratnya kasar dan kaku (hard fibre), kurang fleksibel, warnanya kurang 

putih/bersih, dan tidak tahan terhadap jamur apabila disimpan terlalu lama dalam ruangan 

lembab. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap serat daun 
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nanas non buah ini sebelum diproduksi menjadi bentuk kerajinan / tekstil guna memperbaiki 

mutu dan dan sifat-sifat fisisnya. Sebab sifat-sifat fisis serat akan mempengaruhi sifat-sifat 

produk yang akan dihasilkannya (Herlison Enie, 1981: 11). 

 Salah satu cara pengolahan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu serat daun nanas non buah adalah dengan proses pemasakan (pembersihan serat). 

Proses ini merupakan bagian dari proses persiapan penyempurnaan yang harus dikerjakan 

terutama pada serat-serat alam sellusosa dan lazim dilakukan sebelum proses-proses 

selanjutnya (Soeparman, Th.- : 4). Oleh karena itu proses pemasakan ini dikerjakan pada serat 

daun nanas non buah yang masih mentah (grey), menggunakan bahan-bahan/zat-zat pemasak 

yang sesuai untuk serat tersebut, diantaranya adalah  NaOH (Natrium Hidroksida), yaitu zat 

kimia yang bersifat alkalis/basa dan berfungsi untuk menghilangkan atau membersihkan zat-

zat dan kotoran-kotoran yang melekat pada serat tersebut.  

 Agar proses pemasakan ini dapat berjalan dengan efektif  yaitu zat-zat dan kotoran-

kotorannya dapat hilang dengan sempurna, maka sistem pemasakannya dilakukan secara 

sistem panas (suhu  100 C). Zat-zat dan kotoran-kotoran tersebut adalah lemak, minyak, 

lignin, lilin, sisa-sisa daun, debu, dan sebagainya. Dengan hilangnya zat-zat dan kotoran 

tersebut, maka serat akan menjadi bersih sehingga akan memperlancar proses-proses 

selanjutnya dan dapat menghambat tumbuhnya jamur. Akan tetapi karena NaOH bersifat 

korosif dan dapat merusak serat apabila digunakan berlebihan, maka dalam pemakaiannya 

harus diperhitungkan konsentrasinya supaya tepat (Arifin L, 1994: 43). Oleh karena itu, perlu 

diketahui pengaruh konsentrasi NaOH tersebut terhadap sifat-sifat fisis serat daun nanas non 

buah. Dengan harapan, supaya tujuan pemasakan tercapai, sifat-sifat fisis serat tidak rusak, 

bahkan dapat memperbaiki sifat-sifat fisis seratnya. 

 Agar terlihat jelas perbedaan pengaruh konsentrasi NaOH di atas terhadap sifat-sifat 

fisis serat daun nanas non buah, maka faktor-faktor lain seperti sistem pemasakan, jenis zat 

yang digunakan, waktu pemasakan, suhu pemasakan, dan alat yang digunakan, dibuat konstan 

/ tidak ikut dimanipulasi. Dan supaya data yang diperoleh valid dan reliable maka kondisi 

ruang pengujian harus dibuat standar dan alat-alat pengujian yang digunakan sudah 

dikalibrasi. Sebagai sample kontrol adalah serat daun nanas non buah yang masih 
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mentah/grey yang tidak ikut dimasak. Pengujian sifat-sifat fisis meliputi: kekuatan tarik 

(gram), mulur (%), kehalusan (denier), moisture regain(%), dan daya serap (% per detik).     

 Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: (1) Seberapa 

besar kekuatan tarik, mulur, kehalusan, moisture regain, dan daya serap serat  daun nanas non 

buah yang masih mentah/grey? (2) adakah perbedaan pengaruh konsentrasi NaOH 1 g/l, 3 g/l, 

dan 5 g/l, pada proses pemasakan serat daun nanas non buah terhadap kekuatan tarik, mulur, 

kehalusan, moisture regain, dan daya serap serat tersebut?. 

  

Serat Daun Nanas Non Buah (agave) 

 Serat daun nanas non buah berasal dari daun tanaman nanas non buah yang masuk 

dalam taksonomi tumbuhan: Class : monocotyledone, Ordo: liliales, familia : agaveceae, 

genus: agave, dan species : sisalana  (Sri Darjanti, 1984: 5). 

 Daun nanas non buah tebal, panjang, bergetah, ujungnya berduri, tepinya kaku, 

warnanya hijau gelap dan sering tertutup lilin. Panjang daun dapat mencapai 2 m (rata-rata 1,2 

m) dengan ukuran lebar 10 – 15 cm. Tiap lembar daun beratnya  700 gram dan mengandung 

2,5 % serat yang terdiri dari  1000 serat elementer. 

 Serat daun nanas non buah tergolong serat yang kasar (hard fibre), sangat kuat dan 

kurang fleksibel (mulurnya kurang). Panjang serat secara teknis mencapai 1 – 1,25 m, 

berwarna krem, kekuning-kuningan atau hijau kekuningan, sampai putih dan berkilau. 

Panjang serat elementer 3 – 6 mm dengan diameter rata-rata 24 , seratnya kaku dan apabila 

diamati dengan mikroskop, bentuk memanjang/membujurnya seperti silinder dengan lumen 

lebar, pada ujung sel tumpul kadang-kadang bercabang. Penampang melintangnya berbentuk 

segi banyak dengan lumen berbentuk lonjong sampai segi banyak membulat. Serat ini tahan 

terhadap air laut dan mempunyai daya serap yang cukup baik dengan kadar uap air dalam 

serat (% MR) yang cukup tinggi. Serat daun nanas non buah yang baru diambil masih 

mengandung kotoran-kotoran, sehingga diperlukan proses pembersihan. Namun jika diolah 

dengan alkali kuat dengan suhu tinggi, seratnya mungkin menjadi lemah (Arifin L, 1994: 40). 

 Serat daun nanas non buah ini dapat diperoleh dengan memisahkan seratnya dari 

daging daun baik secara mekanik ataupun rendaman. Secara mekanik, serat diperoleh dari 

daun dengan jalan menghancurkan (crushing) daging daunnya kemudian diserut (scrapping) 
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untuk melepaskan daging daunnya dari filamen seratnya. Pengerjaan ini dapat dilakukan 

dengan alat decortication yaitu sebuah alat penyerut yang berbentuk silinder pelat besi dengan 

pisau-pisau penyerut bertenaga diesel dengan kecepatan putar 300 – 400 putaran per menit. 

Alat ini juga dilengkapi dengan alat penyemprot air untuk membersihkan daging daunnya 

dengan tekanan tinggi (  15 L per detik dengan tekanan 2 atm). Secara mekanik dapat juga 

dilakukan secara manual/tradisional/konvensional yaitu dengan tenaga manusia menggunakan 

bambu  yang telah dibelah tengahnya ataupun dengan tempurung/ potongan kaca. Sedangkan 

secara rendaman dapat dilakukan dalam air baik air mengalir maupun tak mengalir, dalam 

lumpur, ataupun dalam larutan zat kimia. Proses rendaman ini dimaksudkan agar terjadi 

proses pembusukan (rotting) pada daging daun sehingga yang tersisa hanyalah filamen 

seratnya saja. Setelah serat diperoleh, maka langsung dicuci bersih dan dikeringkan sehingga 

diperoleh serat grey /masih mentah yang masih mengandung banyak kotoran. 

 

NaOH (Natrium Hidroksida) 

 NaOH ini merupakan zat kimia yang bersifat basa kuat. Dalam perdagangan lebih 

dikenal dengan nama caustic soda yang berupa padatan (kripik/kristal) berwarna putih. Selain 

dikenal dengan nama caustic soda, NaOH dikenal juga sebagai soda api, natronloog, kostik 

putih, ataupun sodium hidrat. Adapun sifat-sifat dari NaOH ini antara lain : 

1. Merupakan kristal putih yang mudah mencair atau luntur, dan dapat menyerap air dan 

karbon dioksida (CO2) dari udara, larut dalam air, alcohol dan gliserol. 

2. Bersifat korosif untuk jaringan mata, kulit, dan selaput pernafasan. Oleh karena itu uap 

kostik soda yang diijinkan pada di udara hanya sebanyak 2 mg tiap meter kubik udara. 

3. Pada suhu yang tinggi akan menguap, dan pada suhu yang sangat tinggi terpisah menjadi 

logam Na, zat pembakar dan zat cair. 

4. Titik didihnya 318ºC, berat jenisnya 2,13 , titik bekunya 5ºC - 11ºC, titik lelehnya 97,8 ºC. 

5. Tekanan uapnya 1 mm Hg,  pH larutan basa kuat. 

(Surya Indah, 1996: 21). 

 NaOH ini banyak digunakan pada pembuatan rayon, kertas, sabun, detergent, proses 

pengolahan tekstil, dan sebagainya (Pedoman Praktikum Kimia Tekstil : 8). Dalam proses 

pemasakan serat alam sellulosa, NaOH ini berfungsi untuk melarutkan lemak dan kotoran 
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yang terdapat dalam serat sehingga serat menjadi bersih (Soeparman, 1967: 265). Akan tetapi 

karena NaOH ini juga bersifat korosif yang merusak bahan-bahan seperti tekstil, kulit, 

ataupun kertas, maka dalam pemakaiannya harus memperhitungkan konsentrasinya (Utari B, 

1986: 12). Oleh karena itu dalam penelitian ini, konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 1 

g/l, 3 g/l, dan 5 g/l. 

 

Proses Pemasakan (scouring) Serat Daun Nanas Non Buah 

 Tujuan proses pemasakan serat daun nanas non buah adalah untuk menghilangkan zat-

zat (bahan-bahan bukan serat) yang merupakan kotoran-kotoran dari serat. Zat-zat tersebut 

dapat menghalangi penyerapan serta mengganggu proses berikutnya (Arifin, 1994: 40). 

Sebagian besar zat-zat bukan serat/ kotoran tersebut merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan jamur dan bakteri, sehingga apabila zat ini tidak dihilangkan maka akan 

berpengaruh jelek terhadap mutu barang jadinya. Lemak dan malam akan menghalangi 

penyerapan zat warna / zat pengelantang apabila serat tersebut akan diwarnaii atau 

dikelantang. 

 Untuk proses pemasakan serat daun nanas non buah ini menggunakan NaOH dengan 

tiga variasi konsentrasi yaitu 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l. Proses pengerjaannya dengan sistem panas 

(± 100ºC) dan terbuka (tanpa tekanan), dengan waktu 1 jam dan menggunakan vlot 1:40. 

Adapun prosedur pengerjaannya adalah sebagai berikut : 

1. Menimbang NaOH yang diperlukan sesuai resep. 

2. Kemudian NaOH yang telah ditimbang tersebut dilarutkan dalam air dengan vlot yang 

telah ditentukan. 

3. Serat daun nanas non buah yang akan dimasak ditimbang sesuai resep, kemudian 

dimasukkan dalam larutan NaOH dan dipanaskan /direbus sampai suhu ± 100ºC 

(mendidih) selama 1 jam. 

4. Setelah 1 jam, kemudian larutan NaOH dibuang diganti dengan air dan dipanaskan selama 

± 15 menit. Setelah itu serat dicuci bersih dengan air dingin dan dikeringkan (Reda Rizal, 

1984: 24). 
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Pada proses pemasakan dengan NaOH akan terjadi reaksi sebagai berikut : 

R – COO – H   +  NaOH   → R – COO – Na  +  H2O 

(lemak)    (sabun natrium yang mudah larut dalam air)  

(Winarni & Oriyati, 1981: 13). 

 

Sifat-sifat Fisis Serat 

 Sifat-sifat serat mempengaruhi sifat-sifat benang atau kain (produk) yang dihasilkan. 

Semua pengolahan benang atau kain baik secara mekanik maupun kimia selalu berdasarkan 

pada sifat-sifat yang dimiliki  oleh seratnya (Herlison Enie, 1981: 11). Kadang juga sifat-sifat 

serat ini dapat berubah karena adanya proses   pengolahan / penyempurnaan serat. Oleh 

karenanya ada beberapa proses pengolahan serat yang dimaksudkan untuk memperbaiki sifat-

sifat serat tersebut, salah satu diantaranya adalah proses pemasakan. 

 Sifat-sifat serat yang dimaksud di atas mencakup pula sifat-sifat fisis serat yang antara 

lain meliputi: kekuatan tarik, mulur, kehalusan, moisture regain, dan daya serap serat. Sifat-

sifat fisis ini dapat diketahui dengan cara melakukan pengujian di laboratorium Fisika Tekstil 

dan Kimia Tekstil menggunakan alat-alat yang telah dikalibrasi berdasarkan SII. 

 

Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan deskripsi teoritis diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya 

yaitu :  terdapat perbedaan positif kekuatan tarik, mulur, kehalusan, moisture regain, dan daya 

serap serat daun nanas non buah ditinjau dari grey serat dan konsentrasi NaOH yang berbeda 

pada proses pemasakan serat dengan sistem panas. 

Cara Penelitian 

 Proses pemasakan serat daun nanas non buah dalam penelitian ini dilakukan di 

laboratorium kimia PKK FT UNY. Kemudian Pengujian sifat-sifat fisisnya dilakukan di 

laboratorium Fisika dan Kimia Tekstil Balai  Besar Pengembangan dan Penelitian Industri 

Tekstil (BBT) Bandung. Dalam penelitian ini diterapkan adanya kelompok kontrol yang 

diberi simbol Sampel A (grey) dan kelompok treatment yang terdiri dari tiga sample yaitu 

Sampel B (NaOH 1 g/l), Sampel C (NaOH 3 g/l), dan Sampel D (NaOH 5 g/l). Kelompok 
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kontrol adalah kelompok yang tidak dimasak, sedangkan kelompok treatment adalah 

kelompok yang dimasak dengan NaOH konsentrasi 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l. 

 Serat daun nanas non buah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari daerah 

Patuk Gunung Kidul dengan spesifikasi daun nomor  3 – 5 dari bawah, umur tanaman  3 – 

6 tahun. Pengambilan serat secara mekanik yaitu dengan cara dikerok/diserut dengan 

tempurung yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan menjadi grey serat.  

Adapun bahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Serat daun nanas non buah yang masih mentah (grey) 

2. NaOH (Natrium Hidroksida) kripik/kristal 

3. Air sebagai pelarut. 

 

Instrumen penelitian 

1. Untuk proses pemasakan :  gelas ukur, gelas piala, pengaduk, panic email, timbangan 

analitik, bak/ember, termometer, kompor gas, kertas pH, arloji, dan rak penjemur. 

2. Alat uji kekuatan tarik dan mulur serat per helai :  Fafegraph M merk Textechno-Germany 

Type F100 CN buatan Jerman. 

3. Alat uji kehalusan serat cara penimbangan : neraca analitik merk Sartorius kapasitas 160 

mg, pemotong, dan alat penjepit. 

4. Alat uji moisture regain serat : neraca analitik merk Sartorius kapasitas 200 mg, oven, 

tang/capit, eksikator, dan zat higroskopik yang sesuai (CaCl2 atau CaCO4). 

5. Alat uji daya serap serat terhadap air cara keranjang: neraca analitik merk Sartorius 

kapasitas 200 mg, keranjang tembaga, gelas piala, penjepit, dan stop watch. 

6. Lembar kerja (prosedur kerja) eksperimen/penelitian. 

7. Instruksi kerja pengujian dengan alat Fafegraph M dan alat uji kehalusan, SII, dan ASTM. 

8. Resep-resep pemasakan sistem panas dengan NaOH, dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Resep-resep untuk Proses Pemasakan Serat Daun Nanas Non Buah dengan 

Sistem Panas Menggunakan NaOH. 

Resep-resep NaOH 1 g/l 

(sample B) 

NaOH 3 g/l 

(sample C) 

NaOH 5 g/l 

(sample D) 

Berat serat 

Vlot 

Air (pelarut) 

NaOH kripik 

Suhu 

Waktu 

PH 

100 gram 

1 : 40 

4000 cc ( 4 L) 

4 gram 

100 C 

1 jam 

10 

100 gram 

1 : 40 

4000 cc ( 4 L) 

12 gram 

100 C 

1 jam 

12 

100 gram 

1 : 40 

4000 cc ( 4 L) 

20 gram 

100 C 

1 jam 

14 

 

Prosedur Kerja Eksperimen / Penelitian 

1. Menyiapkan instrumen penelitian (alat-alat pemasakan) dan bahan-bahan penelitian yang 

diperlukan. 

2. Menimbang serat daun nanas non buah dan NaOH sesuai resep. 

3. Pelaksanaan proses pemasakan serat daun nanas non buah dengan system panas sesuai 

prosedur. 

4. Menghitung penurunan berat serat dalam prosentase dengan rumus: 

                                                                        x – y  

% lemak dan kotoran yang hilang/larut  =  ------------ X 100%  

                                                         x      
       dimana :  x = berat serat sebelum dimasak, y = berat serat setelah dimasak. 

       (Reda Rizal, 1986: 25). 

5. Pengujian sifat-sifat fisis serat daun nanas non buah meliputi : kekuatan tarik, mulur, 

kehalusan, moisture regain, dan daya serap serat. Kemudian data yang diperoleh dari 

pengujian tersebut ditabulasi dalam bentuk tabel-tabel untuk mempermudah analisis 

datanya. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varians (ANAVA) 

satu jalur yaitu untuk mengetahui pengaruh nyata konsentrasi NaOH terhadap sifat-sifat fisis 

serat, dan untuk mengetahui perbedaan rata-rata tiap konsentrasi NaOH diuji lanjut dengan 

Uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data Nilai Rata-rata Hasil Pengujian Sifat-sifat Fisis Serat Daun Nanas Non 

Buah  
Pengujian K. Kontrol K. Treatment 

Sifat-sifat Fisis 

Serat 

 (Grey 

sample A) 

NaOH 1 g/l 

(sample B) 

NaOH 3 g/l 

(sample C) 

NaOH 5 g/l 

(sample D) 

Kekuatan Tarik 

(gram) 

414, 13 380,69 255,39 203,51 

Mulur (%) 2,90 2,85 2,74 2,41 

Kehalusan 

(Denier) 

126,24 119,74 90,99 81,32 

Moisture Regain 

(%) 

12,94 11,10 10,74 8,93 

Daya serap  

(% per detik) 

7,65 46,77 56,73 101,28 

 

 Hasil analisis varians (ANAVA) dari data hasil penelitian tersebut di atas ternyata 

menunjukkan bahwa kekuatan tarik, mulur, kehalusan, dan daya serap serat, dipengaruhi oleh 

konsentrasi NaOH pada taraf beda nyata 5%.  Sedangkan moisture regain serat tidak 

dipengaruhi oleh konsentrasi NaOH pada taraf beda nyata 5%. Ini berarti hipotesis “terdapat 

perbedaan positif kekuatan tarik, mulur, kehalusan, dan daya serap serat daun nanas non buah 

ditinjau dari grey serat dan serat yang dimasak dengan NaOH konsentrasi 1 g/l, 3 g/l, dan 5 

g/l” diterima pada taraf signifikansi 5%. Dan hipotesis “terdapat perbedaan positif  moisture 

regain serat daun nanas non buah ditinjau dari grey serat dan serat yang dimasak dengan 

NaOH konsentrasi 1 g/l, 3 g/l,dan 5 g/l” ditolak pada taraf sifnifikansi 5%. 

 Hasil uji DMRT rata-rata kekuatan tarik serat daun nanas non buah menunjukkan 

bahwa konsentrasi NaOH 1 g/l tidak berbeda nyata dengan grey serat, namun konsentrasi 

NaOH 3 g/l dan 5g/l berbeda nyata. Antara 3 g/l dan 5 g/l juga menunjukkan perbedaan nyata. 

Ini berarti bahwa penambahan konsentrasi NaOH mengakibatkan berkurangnya kekuatan 

tarik serat daun nanas non  buah. Menurunnya kekuatan tarik tersebut disebabkan dengan 

bertambahnya konsentrasi NaOH, maka larutan lebih bersifat alkalis sehingga mengakibatkan 

kerusakan serat yang lebih besar. Arifin Lubis (1994) menyatakan bahwa serat alam yang 

dimasak dengan zat alkali konsentrasi tinggi akan mengalami kerusakan lebih besar sehingga 

konsentrasinya harus diperhitungkan. Dari data hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 
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diketahui rata-rata penurunan kekuatan tarik serat daun nanas non buah ditinjau dari grey serat 

dan serat yang telah dimasak dengan NaOH konsentrasi 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l berturut-turut 

adalah sebesar 33,44 gr (8,78%), 125,30 gr (32,91%), dan 177,18 gr (46,54%). 

  Hasil uji DMRT rata-rata mulur serat daun nanas non buah menunjukkan bahwa 

diantara grey serat, konsentrasi NaOH 1 g/l, dan 3 g/l, tidak menunjukkan adanya perbedaan 

nyata. Akan tetapi diantara grey serat dan konsentrasi NaOH 5 g/l menunjukkan perbedaan 

nyata, begitupun antara konsentrasi 1 g/l dan 3 g/l dengan 5 g/l juga terdapat perbedaan nyata. 

Ini berarti penambahan konsentrasi NaOH mengakibatkan berkurangnya mulur serat daun 

nanas non buah. Berkurangnya mulur serat tersebut disebabkan dengan bertambahnya 

konsentrasi NaOH berarti larutan semakin bersifat alkalis dan  mengakibatkan kerusakan serat 

lebih besar, sehingga derajat polimerisasi serat semakin tinggi. Makin tingginya derajat 

polimerisasi serat, kecenderungan molekul serat untuk membentuk daerah kristal makin 

tinggi, sehingga kecenderungan molekul serat membentuk daerah amorf makin kecil. Dengan 

makin sedikitnya daerah amorf pada serat maka mulur serat cenderung makin kecil (Achmad 

Syukur, 1993). Dari data hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat diketahui nalai rata-rata 

penurunan mulur serat daun nanas non buah ditinjau dari grey serat dan serat yang dimasak 

dengan NaOH konsentrasi 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l, berturut-turut adalah 0,05%, 0,16%, dan 

0,49%. 

 Hasil uji DMRT rata-rata kehalusan serat daun nanas non buah menunjukkan bahwa 

diantara grey serat, konsentrasi NaOH 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l, terdapat perbedaan nyata. Ini 

berarti bahwa penambahan konsentrasi NaOH mengakibatkan semakin kecilnya perbandingan 

berat per panjang (semakin halus), karena serat akan semakin terurai menjadi serat-serat 

individu (elementer) dan zat-zat yang bukan serat akan larut dalam air (serat semakin bersih) 

(Roetjito, 1979:39). Dari data hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui pertambahan 

kehalusan serat ditinjau dari grey serat dan serat yang diamsak dengan NaOH konsentrasi 1 

g/l, 3 g/l, dan 5 g/l, berturut-turut adalah sebesar 6,50 denier (5,15%), 35,25 denier (27,92%), 

dan 44,92 denier (35,58%). 

 Hasil uji DMRT rata-rata moisture regain serat daun nanas non buah menunjukkan 

bahwa diantara grey serat, konsentrasi NaOH 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l, ternyata tidak ada 

perbedaan nyata, walupun dilihat dari data tersebut diatas terdapat selisih rata-rata moisture 
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regainnya. Tetapi selisih rata-rata ini dianggap sangat kecil. Ini berarti bahwa penambahan 

konsentrasi NaOH tidak mempengaruhi moisture regain serat daun nanas non buah, sebab 

ternyata moisture regain suatu serat lebih banyak dipengaruhi oleh jenis serat itu sendiri yaitu 

dari struktur molekulnya. Semakin banyak jumlah gugus hidroksil pada suatu serat, maka 

serat tersebut akan semakin banyak menyerap uap air sehingga semakin bersifat higroskopis 

(Soeprijono, 1973:5). 

   Hasil uji DMRT rata-rata daya serap serat daun nanas non buah menunjukkan bahwa 

diantara grey serat, konsentrasi NaOH 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l, terdapat perbedaan nyata. Ini 

berarti penambahan konsentrasi NaOH mengakibatkan semakin bertambahnya daya serap 

serat daun nanas non buah karena serat semakin bersih (zat-zat / kotoran bukan serat larut 

dalam air dan hilang). Dengan demikian, membuat serat daun nanas non buah tidak terhalangi 

lagi oleh zat-zat bukan serat seperti pectin, lilin, lemak dan kotoran-kotoran lainnya sehingga 

mempermudah penyerapan serat terhadap air. Dengan kata lain daya serap semakin tinggi. 

Dari data hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui rata-rata penambahan daya serap 

serat daun nanas non buah ditinjau dari grey serat dan serat yang dimasak dengan NaOH 

konsentrasi 1 g/l, 3 g/l, dan 5 g/l berturut-turut sebesar 39,19 % per detik, 49,08 % per detik, 

dan 93,62 % per detik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa: 

1. Sifat-sifat fisis grey serat daun nanas non buah adalah sebagai berikut: 

a.  Kekuatan tarik serat    :  414,13 gram 

b.  Mulur serat    :  2,90 % 

c.  Kehalusan serat   :  126,24 denier 

d.  Moisture regain serat   :  12,94 % 

e.  Daya serap serat   :  7,65 % per detik 

Dari data tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa grey serat daun nanas non buah 

merupakan serat yang kuat namun kasar (hard fibre), mulurnya rendah, dan daya serapnya 

juga masih rendah karena masih mengandung banyak zat-zat bukan serat dan kotoran-

kotoran yang masih melekat pada serat, akan tetapi moisture regainnya termasuk tinggi. 
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2. Konsentrasi NaOH yang digunakan pada proses pemasakan serat daun nanas non buah 

secara sistem panas berpengaruh nyata pada kekuatan tarik, mulur, kehalusan, dan daya 

serap serat, namun tidak berpengaruh nyata pada moisture regain serat. Semakin tinggi 

konsentrasi NaOH yang digunakan, maka semakin berkurang kekuatan tarik dan 

mulurnya tetapi semakin bertambah kehalusan dan daya serapnya. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan serat daun nanas non buah yang baik, maka 

disarankan perlu adanya proses pengolahan serat dengan cara pemasakan. Akan tetapi dalam 

proses pemasakan ini harus diperhatikan jenis zat yang digunakan, konsentrasinya, vlot, 

waktu pemorosesan, dan sistem pemasakannya. 
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