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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Laboratorim Fisika Material Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga, Laboratorium Metalurgi ITS Surabaya 

melakukan uji morfologi, Laboratorium Teknik Kimia Ubaya Surabaya 

melakukan uji FTIR dan Laboratorium Fisika Material Universitas Brawijaya 

Malang melakukan uji tarik. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan 

mulai dari bulan Februari 2011 sampai Juli 2011. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat-alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah bak koagolasi, neraca 

digital, cawan, magnetic stirer, pinset, selotip, gelas beker, screen mesh, cutter, 

mikrometer sekrup, spektrofotometer IR tipe Buck Scientific 500, mesin uji tarik 

dan mikroskop optik. 

3.2.2 Bahan-bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitin ini adalah cangkang kepiting, gula 

pasir sebagai sumber sukrosa, nira siwalan (legen), bakteri Acetobacter-xylinum, 

larutan HCl, larutan NaOH, asam asetat, urea dan aquades. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SINTESIS DAN KARAKTERISASI BIOSELULOSA– 
KITOSAN SERTA PEMANFAATANNYA DALAM BIDANG MEDIS

AGUS SETIAWAN



21 
 

 

3.3 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 

Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan penelitian 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Larutan Sampel 

Sebelum pembuatan larutan sampel, sampel dicuci dengan air mengalir 

kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering 

sampel cangkang kepiting digiling sampai menjadi halus atau serbuk ukuran 40-

60 mesh dan ditimbang. 

Pembuatan larutan NaOH 3,5% (w/v) dilakukan dengan cara menimbang 

sebanyak 3,5 gram NaOH, kemudian dilarutkan menggunakan aquades dalam 

beker ukuran 100 ml dengan ketentuan NaOH dimasukkan sedikit demi sedikit 

karena pada NaOH terjadi reaksi eksoterm. Setelah larut semua, dipindahkan 

kedalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas 

kemudian dikocok sampai homogen. 

Pembuatan larutan HCl 2N (v/v) dilakukan dengan cara mengambil HCl 20% 

sebanyak 50 ml dan di encerkan kedalam labu ukur sehingga volume larutan 

menjadi 163 ml dengan ketentuan aquades dimasukkan terlebih dahulu kedalam 

labu ukur kamudian ditambahkan HCl dan dikocok sampai homogen.  

Pembuatan larutan NaOH 60% (w/v) dilakukan dengan cara menimbang 

sebanyak 60 gram NaOH, kemudian dilarutkan menggunakan aquades dalam 

beker ukuran 100 ml dengan ketentuan NaOH dimasukkan sedikit demi sedikit 

karena pada NaOH terjadi reaksi eksoterm. Setelah larut semua, dipindahkan 

kedalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas 

kemudian dikocok sampai homogen. 
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Pembuatan larutan asam asetat 0,75% (v/v) dilakukan dengan cara 

mengambil asam asetat 98% sebanyak 5  ml dan di encerkan kedalam labu ukur 

sehingga volume larutan menjadi 653 ml, dan untuk mendapatkan larutan asam 

asetat 25% dilakukan dengan menambahkan asam asetat 98% sebanyak 25 ml 

kedalam labu ukur sehingga volume larutan menjadi 98 ml  dengan ketentuan 

aquades dimasukkan terlebih dahulu kedalam labu ukur kamudian ditambahkan 

asam asetat dan dikocok sampai homogen.  

 

3.4.2 Tahap Isolasi Kitin dari Cangkang Kepiting 

3.4.2.1 Tahap Deproteinasi 

Cangkang kepiting yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam gelas beker 

dengan ditambahkan dengan natrium hidroksida 3,5% dengan perbandingan 1:10 

(w/v). Proses deproteinasi dilakukan selama ± 2 jam pada suhu 75 oC dengan 

pengadukkan magnetik stirer. Cangkang kepiting dicuci dengan menggunakan 

aquades hingga pH air cucian netral. Setelah itu dikeringkan dalam oven pada 

suhu 80 oC sampai kering. Dalam proses ini didapatkan crude kitin. 

 

3.4.2.2 Tahap Demineralisasi 

Crude kitin dimasukkan ke dalam gelas beker kemudian ditambahkan larutan 

HCl 2N dengan perbandingan antara crude kitin dengan larutan HCl 1:15 (w/v). 

Pada proses ini dilakukan dengan pengadukan menggunakan magnetik stirer 

selama 30 menit pada suhu kamar. Setelah itu crude kitin dicuci dengan aquades 
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hingga pH air cucian netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80 oC 

sampai kering. Dalam proses ini akan menghasilkan kitin. 

 

3.4.3 Tahap Tranformasi Kitin menjadi Kitosan 

Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan kitin ke dalam gelas beker, 

kemudian ditambahkan larutan NaOH 60% dengan perbandingan kitin dan larutan 

NaOH 1 : 10 (w/v). Campuran direbus dengan suhu 110°C selama 2 jam dengan 

pengadukan dengan magnetik stirer. Setelah itu menyaring campuran, kemudian 

mencucinya dengan aquades hingga didapatkan pH air cucian netral. Langkah 

selanjutnya adalah dengan mengeringkan di dalam oven dengan pada suhu 80°C 

sampai kering, sehingga diperoleh kitosan . Kitosan yang diperoleh, kemudian 

ditimbang dan dicatat. 

 

3.4.4 Karakterisasi Kitin dan Kitosan 

Untuk mengetahui adanya perubahan kitin dan kitosan yang diperoleh dari 

proses deasetilasi, maka dilakukan dua macam pengujian, yaitu uji kelarutan dan 

uji spekstroskopi IR. 

Uji kelarutan antara kitin dan kitosan dapat dilakukan dengan melarutkan 

serbuk yang diperoleh kedalam larutan asam asetat 0,75%. Jika serbuk tersebut 

tidak larut, maka serbuk tersebut adalah kitin. Namun apabila serbuk tersebut 

larut, maka serbuk tersebut telah menjadi kitosan. 

Uji spektroskopi IR dilakukan untuk melihat derajat deasetilasi pada kitin dan 

kitosan. Derajat deasetilasi dapat ditentukan dengan menggunakan metode base 
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line, yaitu menggunakan spektroskopi gugus amida, sekitar 1655 cm-1 dan puncak 

spektrum  gugus hidroksil sekitar 3450 cm-1.  Perbandingan 2 gugus tersebut 

ditentukan dengan cara membuat garis lurus dari 1800 cm-1 sampai 1600 cm-1 

sebagai garis dasar bagi pita gugus amida dan membuat garis lurus dari 4000 cm-1 

sampai 2500 cm-1 sampai garis dasar pita hidroksil. 

 

3.4.5 Pembuatan Bioselulosa 

3.4.5.1 Pembuatan Bioselulosa tanpa Kitosan 

Sebanyak 100 ml air nira siwalan hasil penyaringan dituangkan ke dalam 

gelas beker yang telah dilengkapi dengan pengaduk magnet, ditambah 10 gram 

gula pasir dan 0,5 gram urea, selanjutnya diaduk hingga larut. Campuran 

diasamkan dengan penambahan CH3COOH 25% hingga pH = 4 sambil 

dipanaskan. Kemudian dituangkan dalam keadaan panas didalam wadah 

fermentasi yang telah disterilkan dan ditutup. Dibiarkan hingga suhu kamar, lalu 

ditambahkan 20 ml media starter Acetobacter xylium. Difermentasi hingga 8-14 

hari pada suhu kamar. Lapisan partikel yang terbentuk dicuci dengan aquades 

kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 70 – 80 °C. Produk yang diperoleh 

dikarakterisasi secara spektroskopi FT-IR, uji ketebalan, uji morfologi, uji 

ketahanan terhadap air lalu dilakukan uji tarik. 
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3.4.5.2 Pembuatan Bioselulosa-Kitosan 

Sebanyak 100 ml air nira siwalan hasil penyaringan dituangkan ke dalam 

gelas beker yang telah dilengkapi dengan pengaduk magnet, ditambah 10 gram 

gula pasir dan 0,5 gram urea, selanjutnya diaduk hingga larut. Campuran 

diasamkan dengan penambahan CH3COOH 25% hingga pH = 4. Ditambahkan 1 

gram kitosan sambil dipanaskan. Kemudian dituangkan dalam keadaan panas 

didalam wadah fermentasi yang telah disterilkan dan ditutup. Dibiarkan hingga 

suhu kamar, lalu ditambahkan 20 ml media starter Acetobacter xylium. 

Difermentasi hingga 8-14 hari pada suhu kamar. Diulangi perlakuan yang 

sama untuk masing-masing sampel dengan penambahan kitosan sebesar 1 gram, 2 

gram, 3 gram, 4 gram, dan 5 gram. Lapisan partikel yang terbentuk dicuci dengan 

aquades kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 70 – 80 °C. Produk yang 

diperoleh dikarakterisasi secara spektroskopi FT-IR, uji ketebalan, uji morfologi, 

uji ketahanan terhadap air lalu dilakukan uji tarik. 

 

3.4.6 Karakteristik Bioselulosa 

3.4.6.1 Uji Ketebalan Bioselulosa  

Uji ketebalan pada sampel uji dilakukan menggunakan Mikro-Cal. Ketebalan 

sampel diukur pada posisi yang berbeda-beda kemudian hasilnya dirata-rata. 

 

3.4.6.2 Uji Tarik Bioselulosa 

Penentuan sifat mekanik dilakukan dengan cara memotong sampel dengan 

ukuran 150x10 mm. Ujung-ujung sampel dikaitkan pada alat uji dan beban 
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penarik dipasang pada satuan beban newton. Sampel ditarik dengan kecepatan 

tertentu hingga putus. Besar beban penarik maksimum (Fmax) dan perubahan 

panjang sampel saat putus dicatat. Data pengukuran tegangan dan regangan 

diubah menjadi kuat tarik (σ) dan kemuluran (ε). Dengan persamaan secara 

matematik adalah : 

𝜎 =
F

𝐴
        (3.1) 

Keterangan :  σ = Stress (N/m2) 

  F = Beban (N) 

  A = Luas permukaan (cm2) 

 

𝜀 =
𝐿−𝐿𝑜

𝐿𝑜
𝑥100%      (3.2) 

Keterangan :  ε = Elongation (%) 

   L = Panjang akhir spesimen (cm) 

   Lo = Panjang mula-mula spesimen (cm) 

 

3.4.6.3 Uji Morfologi Bioselulosa 

Uji morfologi Bioselulosa-kitosan dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop optik. Pengujian dilakukan dengan cara memotong bioselulosa-kitosan 

dengan ukuran 1cm x 1cm, kemudian meletakkan sampel diatas preparat setelah 

itu diamati dengan menggunakan mikroskop, sehingga dapat melihat struktur 

permukaan bioselulosa-kitosan. 
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3.4.6.4 Uji Spektrokopi IR 

Uji spektroskopi IR dilakukan dengan cara menggerus Bioselulosa-kitosan 

bersama KBr dengan perbandingan 1:10 (w/w). Digunakan KBr karena tempat sel 

cuplikan dari sampel harus terbuat dari bahan-bahan yang tembus sinar 

inframerah seperti NaCl dan KBr. Campuran kemudian dipres dengan 

menggunakan alat pengepres pada tekanan 10 torr, sehingga menjadi pelet yang 

padat. Pelet ini kemudian dianalisis menggunakan Spektroskopi tipe Buck 

Scientific 500. Hasil IR diperoleh dalam bentuk spektrum yang menggambarkan 

besarnya nilai % transmitan dan bilangan gelombang, sehingga dapat diketahui 

gugus fungsi apa saja yang terdapat pada Bioselulosa-Kitosan 

 

3.4.6.5 Uji penyerapan (swelling) terhadap air 

Bioselulosa dipotong dengan ukuran 3 x 3 cm dan diukur berat mula-mula 

(Wo), kemudian direndam dalam aquades selama 15 menit. Setelah itu diukur lagi 

beratnya (Wa) dan prosentasi swelling ditentukan dengan persamaan berikut : 

% Swelling = 
𝑊𝑎  − 𝑊𝑜

𝑊𝑜
 𝑥 100%    (3.3) 

dengan : % Swelling  = prosentase penyerapan bioselulosa 

  Wo  = berat mula-mula 

  Wa  = berat akhir 
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