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PENDAHULUAN 

Selama berabad-abad, kertas menjadi salah satu benda yang tak terpisahkan dari pencatatan 

sejarah dunia. Namun tahukah Anda siapa yang pertama kali menemukan kertas? 

Sebelum kertas ditemukan, orang kuno menggunakan beragam material untuk mencatat 

sesuatu. Orang Mesir kuno menuliskan catatan di batang pohon, di piringan tanah oleh orang 

Mesopotamia, di kulit domba oleh orang eropa dan yang lainnya. 

Terinspirasi dari proses penggulungan sutra, orang China kuno berhasil menemukan bahan 

seperti kertas yang disebut bo yang terbuat dari sutra. Namun produksi bo sangatlah mahal 

karena kelangkaan bahan. 

Pada awal abad ke dua, pejabat pengadilan bernama Cai Lun berhasil menemukan kertas 

jenis baru yang terbuat dari kulit kayu, kain, batang gandum dan yang lainnya. Kertas jenis 

ini relatif murah, ringan, tipis, tahan lama dan lebih cocok untuk digunakan dengan kuas. 

Pada awal abad ke tiga, proses pembuatan kertas pertama ini menyebar ke wilayah Korea dan 

kemudian mencapai Jepang. kertas jenis ini merambah negeri Arab pada masa Dinasti Tang 

dan mulai menyentuh Eropa pada abad ke 12. 

Pada abad ke 16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh 

dunia. 

1.1 Latar belakang 

Kertas ditemukan oleh Ts’ai Lun oleh 105 AD selama Dinasti Han dan menyebar kebarat 

melalui Jalan Sutra, Papermaking dan manufaktur. di Eropa dimulai di Semenanjung Iberia, 

saat ini Portugal dan Spanyol dan Sisilia. di abad ke-10 kaum Muslim yang tinggal di sana 

pada waktu itu, perlahan menyebar ke Italia, Perancis Selatan mencapai Jerman oleh 1400. 

Di Eropa abad pertengahan, yang sampai saat kerajinan pembuatan kertas adalah mekanik 

dengan menggunakan waterpower, yang pabrik kertas air pertama di Semenanjung Iberia 

yang telah dibangun di kota Portugis Leiria di 1411, dan proses lainnya. Ekspansi yang cepat 

produksi kertas Eropa itu benar-benar ditingkatkan dengan penemuan mesin cetak dan 

awal Revolusi Percetakan di abad ke-15. 
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 Kata “kertas” etimologis berasal dari papyros, Yunani Kuno untuk papirus Tanaman 

Cyperus. Papirus adalah, kertas tebal seperti bahan dihasilkan dari empulur dari papirus 

Cyperus tanaman yang digunakan di Mesir kuno dan lainnya budaya 

Mediterania untuk menulis, sebelum pembuatan kertas di Cina. Papyrus adalah laminasi 

“tanaman alami, sementara kertas dibuat dari serat yang sifat telah diubah oleh maserasi atau 

disintegrasi. 

PEMBAHASAN 

2.1 Asal Usul kertas 

Peradaban Mesir Kuno menyumbangkan papirus sebagai media tulis menulis. 

Penggunaan papirus sebagai media tulis menulis ini digunakan pada peradaban Mesir Kuno 

pada masa wangsa firaun kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di 

Laut Tengah dan menyebar ke seantero Eropa, meskipun penggunaan papirus masih 

dirasakan sangat mahal. 

Dari kata papirus (papyrus) itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris, papier dalam 

bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis misalnya atau papel dalam bahasa Spanyol 

yang berarti kertas. 

Tercatat dalam sejarah adalah peradaban China yang menyumbangkan kertas bagi Dunia. 

Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero 

China pada tahun 101 Masehi. 

Penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa 

China ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu meskipun pada awalnya cara 

pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia. 

Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ketangan orang-orang Arab pada masa 

Abbasiyah terutama setelah kalahnya pasukan Dinasti Tang dalam Pertempuran Sungai Talas 

pada tahun 751 Masehi dimana para tawanan-tawanan perang mengajarkan cara pembuatan 

kertas kepada orang-orang Arab sehingga dizaman Abbasiyah, muncullah pusat-pusat 

industri kertas baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya, 

kemudian menyebar ke Italia dan India lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan 

jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia. 
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Penemu bahan kertas Ts'ai Lun besar kemungkinan sebuah nama yang asing kedengaran di 

kuping pembaca. Menimbang betapa penting penemuannya, amatlah mengherankan orang-

orang Barat meremehkannya begitu saja. 

Tidak sedikit ensiklopedia besar tak mencantumkan namanya barang sepatah pun. 

Ini sungguh keterlaluan. Ditilik dari sudut arti penting kegunaan kertas amat langkanya Ts'ai 

Lun disebut-sebut bisa menimbulkan sangkaan jangan-jangan Ts'ai Lun sebuah figur tak 

menentu dan tidak bisa dipercaya ada atau tidaknya. 

Tetapi, penyelidikan seksama membuktikan dengan mutlak jelas bahwa Ts'ai Lun itu benar-

benar ada dan bukan sejenis jin dalam dongeng. Dia seorang pegawai negeri pada pengadilan 

kerajaan yang di tahun 105 M mempersembahkan contoh kertas kepada Kaisar Ho Ti. 

Catatan Cina tentang penemuan Ts'ai Lun ini (terdapat dalam penulisan sejarah resmi dinasti 

Han) sepenuhnya terus terang dan dapat dipercaya, tanpa sedikit pun ada bau-bau magi atau 

dongeng. 

Orang-orang Cina senantiasa menghubungkan nama Ts'ai Lun dengan penemu kertas dan 

namanya tersohor di seluruh Cina. 

Tak banyak yang dapat diketahui perihal kehidupan Ts'ai Lun, kecuali ada menyebut dia itu 

orang kebirian. Tercatat pula kaisar teramat girang dengan penemuan Ts'ai Lun, dan ia 

membuatnya naik pangkat, dapat gelar kebangsawanan dan dengan sendirinya jadi cukong. 

Tetapi, belakangan dia terlibat dalam komplotan anti istana yang menyeret ke kejatuhannya. 

Catatan-catatan Cina menyebut --sesudah dia disepak-- Ts'ai Lun mandi bersih-bersih, 

mengenakan gaunnya yang terindah, lantas meneguk racun. 

Penggunaan kertas meluas di seluruh Cina pada abad ke-2, dan dalam beberapa abad saja 

Cina sudah sanggup mengekspor kertas ke negara-negara Asia. 
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Lama sekali Cina merahasiakan cara pembikinan kertas ini. Di tahun 751, apa lacur, beberapa 

tenaga ahli pembikin kertas tertawan oleh orang-orang Arab sehingga dalam tempo singkat 

kertas sudah diprodusir di Bagdad dan Sarmarkand. Teknik pembikinan kertas menyebar ke 

seluruh dunia Arab dan baru di abad ke-12 orang-orang Eropa belajar teknik ini. 

 

Sesudah itulah pemakaian kertas mulai berkembang luas dan sesudah Gutenberg menemukan 

mesin cetak modern, kertas menggantikan kedudukan kulit kambing sebagai sarana tulis-

menulis di Barat. Kini penggunaan kertas begitu umumnya sehingga tak seorang pun sanggup 

membayangkan bagaimana bentuk dunia tanpa kertas. 

Di Cina sebelum penemuan Ts'ai Lun umumnya buku dibuat dari bambu. Keruan saja buku 

macam itu terlampau berat dan kikuk. Memang ada juga buku yang dibuat dari sutera tetapi 

harganya amat mahal buat umum.Sedangkan di Barat --sebelum ada kertas-- buku ditulis di 

atas kulit kambing atau lembu. Material ini sebagai pengganti papyrus yang digemari oleh 

orang-orang Yunani, Romawi dan Mesir. Baik kulit maupun papyrus bukan saja termasuk 

barang langka tetapi juga harga sulit terjangkau. 

 

2.2 Isi, Jenis dan Ukuran kertas 

Ada berbagai standar ukuran kertas internasional, terutama standar ISO (antara lain A4, B3, 

C4, dsb.) dan standar lokal di Amerika Utara (misalnya ukuran letter, legal, ledger, dsb.). 

Ukuran-ukuran ini mempengaruhi kertas surat, kertas kerja, kartu dan dokumen cetakan. 

Standar-standar ini juga mencakup ukuran-ukuran amplop. Ukuran kertas secara 

Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar. 

Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam milimeter dan centimeter. 
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Seri A 

 

Perbandingan ukuran kertas yang mirip dengan A4. 

Merupakan standard ukuran kertas internasional, ISO 216, berdasarkan standar Jerman DIN 

476 standar. Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. 

Ukuran kertas ISO semua didasarkan atas rasio aspek tunggal "akar 2", atau kira-kira 

1:1,4142. Dasar ukuran kertas ISO adalah A0 ("a nol") yang luasnya setara dengan satu meter 

persegi; dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 by 1,189 millimetres (33.1 in 

× 46.8 in). 

Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi A1 

adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. Ukuran yang paling banyak digunakan 

adalah A4. 
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Ukuran kertas ISO 

Format Seri A 

Ukuran mm × mm in × in 

A0 841 x 1189 33.11 × 46.81 

A1 594 x 841 23.39 × 33.11 

A2 420 x 594 16.54 × 23.39 

A3 297 x 420 11.69 × 16.54 

A4 210 x 297 8.27 × 11.69 

A4s 215 x 297 8.46 × 11.69 

A5 148 x 210 5.83 × 8.27 

A6 105 x 148 4.13 × 5.83 

A7 74 x 105 2.91 × 4.13 

A8 52 x 74 2.05 × 2.91 

A9 37 x 52 1.46 × 2.05 

A10 26 x 37 1.02 × 1.46 

 

Seri B 
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Ukuran kertas seri B (ISO). 

Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan 

lukisan dinding 

Ukuran kertas ISO 

Format Seri B 

Ukuran mm × mm in × in 

B0 1000 X 1414 39.37 × 55.67 

B1 707 X 1000 27.83 × 39.37 

B2 500 X 707 19.69 × 27.83 

B3 353 X 500 13.90 × 19.69 

B4 250 X 353 9.84 × 13.90 

B5 176 X 250 6.93 × 9.84 

B6 125 X 176 4.92 × 6.93 

B7 88 X 125 3.46 × 4.92 

B8 62 X 88 2.44 × 3.46 

B9 44 X 62 1.73 × 2.44 

B10 31 X 44 1.22 × 1.73 

Seri C 
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Ukuran kertas seri C (ISO). 

Seri C biasa digunakan untuk map, kartu pos dan amplop 

Ukuran kertas ISO 

Format Seri C 

Ukuran mm × mm in × in 

C0 917 X 1297 36.10 × 51.06 

C1 648 X 917 25.51 × 36.10 

C2 458 X 648 18.03 × 25.51 

C3 324 X 458 12.76 × 18.03 

C4 229 X 324 9.02 × 12.76 

C5 162 X 229 6.38 × 9.02 

C6 114 X 162 4.49 × 6.38 

C7 81 X 114 3.19 × 4.49 

C8 57 X 81 2.24 × 3.19 

C9 40 × 57 1.57 × 2.24 

C10 28 × 40 1.10 × 1.57 

Seri R 

Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto 

2R 60mm x 90mm 

3R 89mm x 127mm 

4R 102mm x 152mm 

5R 127mm x 178mm 

6R 152mm x 203mm 

8R 203mm x 254mm 

8R Plus 203mm x 305mm 



10R 254mm x 305mm 

10R Plus 254mm x 381mm 

11R 279mm x 356mm 

11R Plus 279mm x 432mm 

12R 305mm x 381mm 

12R Plus 305mm x 465 mm 

14R 284mm x 353mm 

17R 305mm x 405mm 

19R 305mm x 455mm 

Seri F 

Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio. 

 F4 = (215 x 330 mm) (8.5 x 13 inch) 

Seri kertas lain 

Ada beberapa ukuran lain yang kadang-kadang memakai nama Inggris, diantaranya Letter, 

Legal, Kwarto (sedikit lebih kecil dari A4), A4+, A3+ 

Ukuran kertas Amerika Utara 

Ukuran umum (Loose sizes) 

Standar kertas yang dipakai umum di Amerika Serikat, Kanada dan Mexico adalah bagian 

dari seri tradisional yang asalnya tidak diketahui lagi, karena tidak tercatat sejarahnya. 

Ukuran "Letter", "legal", "ledger", dan "tabloid" adalah yang paling umum digunakan sehari-

hari. "American Forest and Paper Association" berpendapat bahwa dimensi ukuran kertas 

"letter" (8,5 × 11 in) berasal dari zaman pembuatan kertas dengan tangan, dan ukuran panjang 

kertas 11 inci adalah sekitar seperempat ""rata-rata bentangan maksimum lengan seorang 

pekerja (vatman) yang berpengalaman." Namun, tidak dapat dijelaskan bagaimana 

ditentukannya lebar atau rasio aspek ukuran itu. Di luar Amerika Utara, ukuran "Letter" juga 

dikenal "American Quarto" dan ukuran ini memang hampir tepat seperempat dari ukuran 
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kertas Inggris (Imperial/British) kuno yang disebut "Demy 4to" ([demi kuarto]; 17½"×22½"), 

yang memberi ruang ½" untuk pemotongan. 

Ukuran kertas Amerika Utara 

Ukuran in × in mm × mm 

Letter  
8.5 × 11 216 × 279 

Legal 8.5 × 14 216 × 356 

Junior Legal 8.0 × 5.0 203 × 127 

Ledger
[4]

 17 × 11 432 × 279 

Tabloid 11 × 17 279 × 432 

Ada juga ukuran kertas tambahan yang diberi nama "government-letter" oleh IEEE Printer 

Working Group: kertas berukuran 8 in × 10 
1
⁄2 in (203.2 mm × 266.7 mm) yang digunakan di 

Amerika Serikat dan Kanada bagi anak-anak untuk menulis. Diperkenalkan oleh Herbert 

Hoover ketika menjabat sebagai Secretary of Commerce Amerika Serikat untuk digunakan 

dalam formulir pemerintah resmi, rupanya untuk mendapatkan diskon dari pembelian kertas 

bagi sekolah-sekolah. Pada tahun-tahun selanjutnya, ketika mesin fotokopi sudah banyak, 

rakyat ingin membuat fotokopi dari formulir yang sama, tetapi mesin-mesin itu umumnya 

tidak mempunyai ukuran yang sama pada kotak cadangan kertas. Ronald Reagan kemudian 

memerintahkan pemerintah AS untuk berganti ke ukuran kertas biasa (8 
1
⁄2 in × 11 in or 

215.9 mm × 279.4 mm). Ukuran 8 ×|10 ½ inci masih sering digunakan untuk "spiral-bound 

notebook" dan sejenisnya. 

Ukuran kertas Amerika Serikat ("U.S. paper sizes") menjadi standar di Amerika Serikat, 

Filipina dan Chile. Kedua negara terakhir ini menggunakan ukuran "letter" Amerika Serikat, 

tetapi ukuran kertas "legal" di Filipina dan Chile adalah 8 ½ × 13 inci. Ukuran ISO juga ada, 

tetapi jarang digunakan, baik di Amerika Serikat maupun di Filipina. 

Di Canada, Ukuran kertas Amerika Serikat menjadi standar de facto. Namun, pemerintah 

menggunakan kombinasi ukuran kertas ISO, dan standar CAN 2-9.60M "Paper Sizes for 

Correspondence" dengan spesifikasi ukuran kertas P1 sampai P6, yang merupakan 

pembulatan ukuran kertas Amerika Serikat sampai 5 mm terdekat. 
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Mexico telah memakai standar ISO, tetapi ukuran kertas "letter" Amerika tetap merupakan 

format yang digunakan luas. Hampir tidak dijumpai kertas berukuran standar ISO dalam 

penggunaan sehari-hari, dengan "Carta 216 mm × 279 mm" (letter), "Oficio 

216 mm × 340 mm" (legal) dan "Doble carta" (ledger/tabloid) digunakan di mana-mana. 

Ukuran Amerika juga dipakai luas dan umum di Colombia. 

Ukuran kertas ANSI 

 

Ukuran kertas seri ANSI. 

Pada tahun 1996, "American National Standards Institute" memakai standar ANSI/ASME 

Y14.1 yang mengatur ukuran kertas berdasarkan standar de facto ukuran "letter" 8 ½ × 11 

inci, yang disebut "ANSI A". Seri ini juga memasukkan ukuran "ledger"/"tabloid" sebagai 

"ANSI B". Seri ini mirip dengan standar ISO, yaitu memotong satu ukuran kertas 

menghasilkan 2 potong kertas berukuran berikutnya. Berbeda dengan standar ISO, rasio 

aspek arbitrary memaksa seri ini mempunyai 2 pilihan rasio aspek. Seri ANSI (ANSI series) 

adalah sebagai berikut: 
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Nama in × in mm × mm Rasio Alias Mirip ukuran ISO 

ANSI A 8½ × 11 216 × 279 1.2941 Letter A4 

ANSI B 
17 × 11 

11 × 17 

432 × 279 

279 × 432 
1.5455 

Ledger 

Tabloid 
A3 

ANSI C 17 × 22 432 × 559 1.2941 
 

A2 

ANSI D 22 × 34 559 × 864 1.5455 
 

A1 

ANSI E 34 × 44 864 × 1118 1.2941 
 

A0 

Ukuran Arsitektur 

 

Ukuran kertas Arsitektur (Architectural series). 

Selain sistem ANSI, juga ada seri kertas yang digunakan dalam bidang arsitektur 

(architectural series). Seri ini tetap memakai prinsip bahwa membagi satu ukuran kertas 

menghasilkan 2 potong kertas berukuran lebih rendah.
[8]

 Lebih disukai oleh arsitek di 

Amerika Utara karena mempunyai rasio aspek (4:3 dan 3:2) yang terdiri dari bilangan bulat 

kecil, tidak seperti ukuran ANSI (atau ISO). Lagi pula, rasio aspek 4:3 sesuai dengan rasio 

aspek tradisional layar komputer .
[8]

 Ukuran kertas arsitektur mengandung singkatan "Arch", 

sebagai berikut: 
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Nama in × in mm × mm Rasio 

Arch A 9 × 12 229 × 305 3:4 

Arch B 12 × 18 305 × 457 2:3 

Arch C 18 × 24 457 × 610 3:4 

Arch D 24 × 36 610 × 914 2:3 

Arch E 36 × 48 914 × 1219 3:4 

Arch E1 30 × 42 762 × 1067 5:7 

Arch E2 26 x 38 660 x 965 13:19 

Arch E3 27 x 39 686 x 991 9:13 

Ukuran Personal Organizer 

Personal Organizer buatan sejumlah perusahaan 

Perusahaan Nama 
Ukuran kertas (dengan berbagai ukuran 

lubang) 

Filofax 

  

 
M2 103 x 64 mm dengan 3 lubang 

 
Mini 105 x 67 mm dengan 5 lubang 

 
Pocket 120 x 81 mm dengan 6 lubang 

 
Personal 171 x 95 mm dengan 6 lubang 

 
Slimline 171 x 95 mm dengan 6 lubang 

 
A5 210 x 148 mm dengan 6 lubang 

 
Deskfax (B5) 250 × 176 mm dengan 9 lubang 

 
A4 297 x 210 mm dengan 4 lubang 

Franklin Planner  

  

 
Micro 2⅝ x 4¼ in (66.675 x 108 mm) 

 
Pocket 3½ x 6 in (89 x 152 mm) 

 
Compact 4¼ x 6¾ in (108 x 171 mm) 

 
Classic 5½ x 8½ in (140 x 216 mm) 
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Monarch 8½ x 11 in (216 x 280 mm) 

*Jeppesen Aeronautical 

Charts 

Jeppesen 

Chart 
5½ x 8½ in (140 x 216 mm) 7 lubang 

FAA Aeronautical Charts FAA Chart 5½ x 8½ in (140 x 216 mm) 3 lubang di atas 

Ukuran Kartu Indeks (Index card) dan Kartu Nama (business card) 

Kartu Indeks dan Kartu Nama 

Ukuran in × in mm × mm Rasio 

Kartu Indeks  
3 × 5 76 × 127 1.6 

Kartu Indeks 4 × 6 102 × 152 1.5 

Kartu Indeks 5 × 8 127 × 203 1.6 

Kartu Nama Internasional * 2⅛ × 3.37 53.98 × 85.6 1.586 

Kartu Nama Amerika Serikat 2 × 3.5 51 × 89 1.75 

Kartu Nama Jepang ~2.165 × ~3.583 55 × 91 ~1.65 

Kartu Nama Hungaria ~1.969 × ~3.543 50 × 90 1.8 

* Ukuran ini sama besarnya dengan persegi panjang terkecil yang memuat Kartu Kredit 

(credit card). Namun, ukuran kartu kredit (credit card size), sesuai aturan ISO/IEC 7810, 

mengharuskan sudut melingkar dan ketebalan tertentu. 

Ukuran lain-lain 

Ukuran in × in 
mm × 

mm 
Rasio dot x dot 

Organizer J 2.75 × 5 70 × 127 ~1.8142 
 

Compact 
4.25 × 

6.75 
108 × 171 1.5833 

 

Organizer L, Statement, Half Letter, Memo, 

Jepps* 
5.5 × 8.5 140 × 216 1.54 

 

Executive, Monarch 7.25 × 184 × 267 ~1.4483 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeppesen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=FAA&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartu_Indeks&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7810


10.5 

Government-Letter 8 × 10.5 203 × 267 1.3125 
 

Foolscap, Folio
[4]

 8.27 × 13 210 × 330 1.625 
 

Letter, Organizer M 8.5 × 11 216 × 279 ~1.2941 
 

Fanfold 12x8.5, German Std Fanfold 8.5 × 12 216 × 304 1.407 612 × 864 

Government-Legal, Folio 8.5 × 13 216 × 330 ~1.5294 
 

Legal 8.5 × 14 216 × 356 1.6481 
 

Quarto 9 × 11 229 × 279 1.2 
 

US Std Fanfold 
11 × 

14.875 
279 × 377 ~1.3513 

792 × 

1071 

Ledger, Tabloid, Organizer K, Bible 11 × 17 279 × 432 1.54 
 

Super-B 13 × 19 330 × 483 ~1.4615 
 

Post 
15.5 × 

19.5 
394 × 489 ~1.2581 

 

Crown 15 × 20 381 × 508 1.3 
 

Large Post 16.5 × 21 419 × 533 1.27 
 

Demy 
17.5 × 

22.5 
445 × 572 ~1.2857 

 

Medium 18 × 23 457 × 584 1.27 
 

Broadsheet 18 × 24 457 × 610 1.3 
 

Royal 20 × 25 508 × 635 1.25 
 

Elephant 23 × 28 584 × 711 ~1.2174 
 

Double Demy 22.5 × 35 572 × 889 1.5 
 

Quad Demy 35 × 45 
889 × 

1143 
~1.2857 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran_kertas#cite_note-PPD-4


2.3 Pembuatan Kertas 

Di tahun 1799, seorang Prancis bernama Nicholas Louis Robert menemukan proses untuk 

membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, dengan melalui 

perbaikan-perbaikan alat ini kini dikenal sebagai mesin Fourdrinier. 

Penemuan mesin silinder oleh John Dickinson di tahun 1809 telah menyebabkan 

meningkatnya penggunaan mesin Fourdrinier dalam pembuatan kertas-kertas tipis. 

 

Tahun 1826, steam cylinder untuk pertama kalinya digunakan dalam pengeringan dan pada 

tahun 1927 Amerika Serikat mulai menggunakan mesin Fourdrinier. Peningkatan produksi 

oleh mesin Fourdrinier dan mesin silinder telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

bahan baku kain bekas yang makin lama makin berkurang. Tahun 1814, Friedrich Gottlob 

Keller menemukan proses mekanik pembuatan pulp dari kayu, tapi kualitas kertas yang 

dihasilkan masih rendah. 

Sekitar tahun 1853-1854, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan 

kertas dengan menggunakan proses soda. Tahun 1857, seorang kimiawan dari Amerika 

bernama Benjamin Chew Tilghman mendapatkan British Patent untuk proses sulfit. 

Pulp yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan. Proses kraft dihasilkan 

dari eksperimen dasar oleh Carl Dahl pada tahun 1884 di Danzig. Proses ini biasa disebut 

proses sulfat, karena Na2SO4 digunakan sebagai make-up kimia untuk sisa larutan pemasak. 

Berikut Proses PEmbuatan Kertas Pada Jaman Tsai Lun 

 

http://1.bp.blogspot.com/_6uUasSlGpW0/TKv9Xp79WrI/AAAAAAAAAFs/oETXd-Exfgg/s1600/Proses+Pembuatan+Kertas+1.JPG


 

 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Beragam jenis kertas dapat digunakan untuk fungsi yang berbeda baik sebagai bahan dasar 

pembuatan produk fungsional seperti; bungkus kado, buku tulis, tas kertas, poster, atau 

sebagai bahan-bahan dasar pembuatan produk kriya, bahkan media artistik dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan karya seni atau material patung. Berkreasi dengan 

kertas sungguh merupakan pengalaman yang menarik. 
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