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ABSTRAK 

 
Pencemaran logam Cu(II) di perairan, mengakibatkan aspek negatif bagi manusia 
dan lingkungan sehingga perlu untuk dihilangkan. Salah satu metode yang 
potensial yaitu dengan cara adsorpsi. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
kapasitas adsorbsi kitosan-urea dengan metode adsorpsi fluidisasi untuk 
penyerapan ion logam Cu(II). Adsorben diperoleh dengan memodifikasi kitosan 
menjadi kitosan-urea dengan mereaksikan dengan CMC yang berfungsi sebagai 
stabilizer penambah berat molekul, glutaraldehid sebagai agen crosslinked dan 
urea sebagai penambah gugus fungsi yang selanjutnya digunakan untuk 
mengadsorpsi larutan CuSO4 100 ppm dengan variasi waktu antara 10 hingga 150 
menit. Kolom fluidisasi yang digunakan divariasi antara jarak distributor udara 
dan kasa sebesar 2 cm dan 5 cm. Adsorben kitosan-urea dikarakterisasi dengan 
FTIR dan larutan Cu(II) setelah diadsorpsi diukur absorbansinya dengan 
menggunakan AAS. Daya serap maksimal adsorben kitosan-urea pada adsorbsi 
fluidisasi dengan kolom jarak antara distributor udara dan kasa penahan adsorben  
2 cm diperoleh sebesar 35.69 mg/g atau 89.22% dan adsorbsi fluidisasi dengan 
kolom jarak antara distributor udara dan kasa penahan adsorben  5 cm sebesar  
34.63 mg/g atau 86.57% dengan waktu kontak optimal selama 60 menit.  

 

 

Kata kunci : Kitin, kitosan, adsorpsi, fluidisasi, CMC, glutaraldehid, urea, logam 

Cu(II) 
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ABSTRACT 

 

Contamination methal of Cu(II) in the watter makes negative impact especialy for 
human and aquatic life. One of the potencial method to removed methal of Cu(II) 
is doing adsorption. This experiment was conducted to knowing adsorption 
capacity of kitosan-urea as adsorbent  with fluidity adsorption method to adsorp 
metal of Cu(II). This research had been done with modification chitosan into 
chitosan-urea with addition of CMC which used as stabilizer to augmentation of 
molecule weight, glutaraldehyde as cross linker and urea as addition of functional 
group, this adsorbent is used to adsorp 100 ppm CuSO4 liquid in variation contact 
time 10 until 90 minute. Fluidized column is made in 2 different distance between 
air distributor and adsorbent gauze, which is 2 cm and 5 cm. Adsorbent of 
chitosan-urea is characterizated with FTIR, meanwhile the solution of Cu(II) is 
measured using AAS after it is adsorpted to knowing its absorbantion. The result 
of percent adsorption maximum in this experiment with fluiditation distance 
between 2 cm and 5 cm is 35.69 mg/g or 89.22%  and 34.63 mg/g or 86.57% over 
60 minute. 
 
 
 
 
 
Key word : Chitin, chitosan, adsorption, fluiditation, CMC, glutaraldehyde, urea, 

methal of Cu(II) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Seiring meningkatnya kualitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan taraf 

hidup, maka perkembangan industri juga tidak dapat terelakan. Dampak  negatif 

dari perkembangan industri ini adalah limbah yang dihasilkan industri juga ikut 

meningkat. Limbah hasil industri yang sebagian besar berupa zat pencemar, 

merupakan penyebab utama dari pencemaran air, lingkungan dan ekosistem 

makhluk hidup terutama manusia. Salah satu zat pencemar yang paling berbahaya 

adalah logam berat. Menurut Palar (2008), logam-logam berat yang terlarut dalam 

perairan pada konsentrasi tertentu dapat berubah fungsi menjadi sumber racun 

bagi kehidupan perairan . Logam berat yang terdapat pada zat pencemar ini dapat 

mengakibatkan potensi negatif terutama pada manusia. Beberapa gangguan oleh 

logam berat jika terakumulasi di dalam tubuh yaitu, gangguan hati, gangguan 

syaraf, anemia dan gangguan ginjal. Salah satu logam berat yang menjadi limbah 

dan merugikan ekosistem perairan yaitu logam Cu(II). Kelebihan logam Cu(II) di 

tubuh, dapat mengakibatkan efek keracunan, kerusakan pada otak, penurunan 

fungsi ginjal dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. 

Beberapa metode yang digunakan untuk menghilangkan logam berat, 

diantaranya yaitu dengan metode presipitasi, pertukaran ion/osmosis, ekstraksi 

dan adsorpsi. Pada umumnya metode presipitasi adalah metode yang paling 

ekonomis, tetapi tidak efisien untuk larutan encer, untuk metode pertukaran ion 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Adsorpsi Fluidisasi Cu(II) Menggunakan Kitosan-Urea 
dengan Penambahan Karboksimetil selulosa (CMC) dan Glutaraldehid

Reylah Mustika Dewa



2 
 

yang sebetulnya efektif, memiliki beberapa kelemahan yaitu memerlukan 

peralataan dan biaya operasional yang relatif mahal, sedangkan kelemahan dari 

metode ekstraksi yaitu memerlukan pelarut organik yang mahal dan seringkali 

mempunyai sifat toksik dan sangat berbahaya. Metode adsorpsi adalah salah satu 

metode alternatif yang paling potensial karena prosesnya yang relatif sederhana, 

dapat bekerja pada konsentrasi rendah,  adsorben/bukan pencemar dapat didaur 

ulang dan biaya yang dibutuhkan relatif murah (Ratnaningsih, 2007). Metode 

adsorpsi yang terbukti efektif untuk mengurangi konsentrasi logam pada limbah 

perairan diantaranya yaitu dengan menggunakan berbagai adsorben seperti zeolit, 

arang aktif atau bentonit. Bentonit memiliki daya kapasitas adsorpsi 55,5 mg/g 

untuk mengadsorpsi logam Cr, Hg, Pb (Qihui Wang et al., 2010). 

Senyawa sintesis yang dapat berpotensi dikembangkan untuk mengadsorpsi 

logam berat, salah satunya adalah kitosan. Kitosan merupakan biopolimer dari 

hasil proses deasetilasi kitin yang banyak ditemukan pada cangkang crustasea, 

serangga, dinding sel jamur. Umumnya penggunaan kitin yang bersumber dari 

udang, kepiting, dan limbah cumi-cumi dari proses industri lebih sering menjadi 

sumber pokok yang sering digunakan akhir-akhir ini. Kandungan umum pada 

cangkang kepiting yaitu protein 15,60 - 23,90%, kalsium karbonat 53,70 - 

78,40%, dan kitin 18,70 - 32,20% yang juga tergantung pada jenis kepiting dan 

tempat hidupnya (Puspawati dan Simpen, 2010). 

Kitosan  memiliki struktur β-(1,4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucose dan unit 

β-(1,4)-2-amino-2-deoxy-β-D-glucose (Kim, 2011). Kitosan dapat membentuk 

koordinasi dengan logam karena memiliki gugus amino pada rantai C kedua. 
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Atom nitrogen yang terdapat pada gugus amino berperan sebagai donor elektron 

yang dapat bereaksi secara kompleks dengan ion logam, sehingga gugus amino 

dan hidroksil yang terdapat pada kitosan berperan aktif dalam mengadsorpsi ion 

logam (Jagtap et al., 2009). Menurut Sun et al., (2005) adsorpsi logam Cu(II) 

dengan menggunakan kitosan murni menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimal 

sebesar 147,739 mg/g. 

Kitosan telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bidang farmasi, 

medis, kimia dan lingkungan. Kegunaan dari berbagai bidang inilah yang  

menyebabkan kitosan banyak dimodifikasi oleh para peneliti untuk 

memaksimalkan daya aplikasi kitosan. Salah satu bentuk modifikasi kitosan untuk 

menghindarkan kitosan agar tidak larut dalam pH asam sebagai adsorben, yaitu 

dengan cara cross linked (Rojas et al., 2004). Secara umum bahan cross linked 

kitosan yang sering digunakan adalah formaldehid dan glutaraldehid. Perbedaan 

antara formaldehid dan glutaraldehid terletak pada gugus fungsinya, formaldehid 

memiliki satu gugus fungsi dan glutalardehid memiliki dua gugus fungsi. 

Kemampuan cross linked yang paling baik adalah dengan menggunakan 

glutaraldehid sebagai agen cross linked dikarenakan glutaraldehid memiliki 2 

gugus fungsi yang aktif, sehingga diharapkan mampu bereaksi secara efektif 

dengan kitosan dan menjadikan agen cross linked yang baik. 

Beberapa modifikasi kitosan menggunakan glutaraldehid diantaranya pada 

cross linked karboksimetil-kitosan (Sun et al., 2005) dan epoksiamin kitosan atau 

GA-C-ENCS (Anirudhan et al., 2009). Menurut Lin Wang et al., (2010) adsorpsi 

logam Hg(II) dengan menggunakan adsorben kitosan termodifikasi dengan 
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glutaraldehid dan tiourea menghasilkan kapasitas adsorpsi sebesar 6,29 mmol/g 

atau sekitar  1258 mg/g. Sedangkan Menurut Shafaei Ashraf et al., (2007) 

adsorpsi logam Hg(II) dengan menggunakan kitosan murni menghasilkan 

kapasitas adsorpsi maksimal sebesar 1127,1 mg/g. Hal ini membuktikan bahwa 

kitosan termodifikasi dapat meningkatkan dan memaksimalkan kapasitas adsorpsi 

kitosan sebagai adsorben. 

Pada umumnya metode adsorpsi logam berat yang sering digunakan selama 

ini yaitu metode batch atau sistem aliran silang, namun metode batch memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu dibutuhkan jumlah adsorben yang banyak akibat 

penampungan larutan dan adsorben dari batch ke batch berikutnya, pemurnian 

yang kurang merata terhadap adsorben, serta efisiensi terhadap waktu penyerapan 

logam terhadap adsorben (Crittenden, 1998). Selain menggunakan metode batch, 

adsorpsi dengan metode fluidisasi menggunakan kolom fluidized bed lebih efisien 

karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu  dapat mengontrol 

partikel yang tercampur secara otomatis, sirkulasi padatan yang sangat besar, 

cocok untuk operasi skala besar, panas dan kecepatan transfer massa antara gas 

dan partikel sangat tinggi (Y.G Yates, 1983).  

Pada penelitian ini akan digunakan rajungan sebagai sumber kitin yang 

kemudian akan dirubah menjadi kitosan. Kitosan yang telah diperoleh nantinya 

akan disintesis dengan menggunakan CMC yang akan di cross linked kan dengan 

glutaraldehid, lalu direaksikan dengan urea dan diharapkan menghasilkan kitosan-

urea dengan gugus fungsi yang memiliki banyak elektron bebas sehingga dapat 

menyerap dan mengadsorpsi logam Cu(II). Selain itu, proses adsorpsi yang 
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digunakan di penelitian ini yaitu metode adsorpsi fluidisasi dengan menggunakan 

dua fluidized bed yang berbeda. Perbedaan fluidized bed terletak pada  jarak 

antara  distributor udara dengan kasa adsorben sebesar 2 cm dan 5 cm. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kapasitas adsorpsi maksimal dari kitosan-urea. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mensintesis kitosan-urea dengan penambahan CMC dan 

glutaraldehid? 

2. Bagaimana pengaruh jarak antara distributor udara dengan kasa adsorben 

pada kolom fluidized bed, pada adsorbsi logam Cu(II) dengan 

menggunakan adsorben kitosan-urea? 

3. Berapa kapasitas adsorpsi maksimal kitosan-urea dalam menyerap ion 

logam Cu(II) melalui proses adsorpsi fluidisasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sintesis kitosan-urea dengan penambahan CMC dan 

glutaraldehid. 

2. Mengetahui pengaruh jarak antara distributor udara dengan kasa adsorben 

pada kolom fluidized bed, pada adsorbsi logam Cu(II) dengan 

menggunakan adsorben kitosan-urea. 

3. Untuk mengetahui kapasitas adsorpsi maksimal kitosan-urea dalam 

menyerap ion logam Cu(II) melalui proses adsorpsi fluidisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengolahan 

limbah yang mengandung logam berat di masyarakat dan memperbanyak variasi 

modifikasi kitosan yang telah ada untuk memaksimalkan daya adsorbsi pada 

logam berat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rajungan 

Rajungan atau Portunus pelagicus termasuk hewan dasar laut yang dapat 

berenang ke permukaan pada malam hari untuk mencari makan. Rajungan 

merupakan satu family dengan kepiting. Cangkang kepiting secara umum 

mengandung protein 15,60-23,90%, kalsium karbonat 53,70-78,40%, dan kitin 

18,70-32,20% yang juga tergantung pada jenis kepiting dan tempat hidupnya 

(Puspawati dan Simpen, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kepiting rajungan 

Rajungan hidup di daerah pantai berpasir lumpur dan di perairan depan hutan 

mangrove. Klasifikasi rajungan menurut Indriyani (2006) adalah sebagai berikut : 

Filum   : Arthropoda 

Kelas   : Crustacea 

Sub kelas  : Malacostraca 

Ordo   : Eucaridae 

Sub ordo  : Decapoda 
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Famili   : Portunidae 

Genus   : Portunus 

Spesies  : Portunus pelagis ♂ dan Portunus trituberculatus ♀ 

Dari aktivitas pengambilan dagingnya oleh industri pengolahan rajungan 

dihasilkan limbah kulit keras (cangkang) cukup banyak yang jumlahnya dapat 

mencapai sekitar 40-60 % dari total berat rajungan. Cangkang rajungan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, tetapi pemanfaatan ini belum dapat 

mengatasi limbah cangkang rajungan secara maksimal. Padahal limbah cangkang 

rajungan masih mengandung senyawa kimia cukup banyak. 

Tabel 2.1 Komposisi cangkang rajungan  

Komposisi Dalam persen (%) 
Kadar air 5,50 
Kadar abu 48,43 

Kadar protein 40,53 
Kitin 15,04 

Kadar asetil 88,12 
Sumber: Hartati (2002) 

2.2 Kitin 

Kitin berasal dari bahasa yunani chiton, yang berarti baju rantai besi. Kitin 

merupakan komponen utama dari eksoskeleton invertebrata, crustacea, insekta, 

dan juga dinding sel dari fungi dan yeast dimana komponen ini berfungsi sebagai 

komponen penyokong dan pelindung. Senyawa kitin banyak terdapat pada kulit 

luar hewan seperti antropoda, molusca, annelida dan juga terdapat pada dinding 

sel tingkat rendah seperti fungi. Di alam, keberadaan kitin melimpah sebagai 

polisakarida setelah selulosa  (Sirait, 2002). 
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Kitin merupakan kopolimer dari unit N-asetil-D-glukosamin yang berikatan 

dengan β-(1-4)glikosidik, dengan rumus molekul (C8H13NO5)n. Penggunaan kitin 

yang bersumber dari udang, kepiting, dan limbah cumi-cumi dari proses industri 

yang sering digunakan pada dewasa ini (Kim, 2011). 

 

Gambar 2.2. Struktur kitin 

Menurut Rinaudo (2006), kitin merupakan makromolekul berbentuk 

padatan amorf atau kristal dengan panas spesifik 0,373 kal/g°C, berwarna putih, 

dapat terurai secara kimia dan hayati terutama oleh bakteri penghasil enzim 

lisozim dan kitinase. Kitin bersifat tidak larut dalam air, asam anorganik encer, 

asam organik, alkali pekat dan pelarut organik tetapi larut dalam asam pekat, 

seperti asam sulfat, asam nitrit, asam fosfat dan asam formiat anhidrous. Melalui 

modifikasi struktur kimianya maka akan diperoleh senyawa turunan kitin yang 

mempunyai sifat kimia yang lebih baik. Salah satu turunan kitin adalah kitosan. 

Proses pembuatan kitin menjadi kitosan dapat dilakukan dengan proses 

deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi dan deasetilasi (Sugita, 2009). 
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2.3 Kitosan 

Kitosan adalah suatu rantai linear dari D-Glukosamin dan N-Asetil D-

Glukosamin yang terangkai pada posisi β(1-4), mempunyai rumus poli (2-amino-

2-dioksi-β-D-glukosa), merupakan turunan dari kitin dan dapat dihasilkan dengan 

proses hidrolisis kitin menggunakan basa kuat (Eugene, 2010). Ketika kitin 

mengandung berat nitrogen lebih dari 7%, atau ketika derajat deasetilasinya (DD) 

lebih dari 60%, maka dihasilkanlah kitosan. Kitosan merupakan biopolymer dari 

unit D-glukosamin dan unit GlcNAc yang diperoleh melalui proses deasetilasi 

dari kitin dengan penambahan larutan basa kuat berkonsentrasi tinggi (Kim, 

2011), karena dalam bentuk kationik, bentuk kitosan yang tidak larut dalam air 

akan membentuk polielektronik dengan anion polielektrolit (Kusmawati, 2006). 

 Kitosan mempunyai kelarutan yang baik dalam asam-asam organik encer, 

sedangkan kitin tidak larut dalam air dan kebanyakan pelarut organik, larut dalam 

heksafloroaseton, heksafloroisopropanol dan dimetilasetamida yang mengandung 

5% LiCl. Terkait dengan kelarutan tersebut, kitosan menjadi lebih menarik dan 

mempunyai aplikasi yang lebih luas daripada kitin (Agusnar, 2006). 

 

Gambar 2.3. Struktur kitosan 
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Reaksi pembentukan kitosan dari kitin merupakan reaksi hidrolisis suatu 

amida oleh suatu basa. Parameter utama yang mempengaruhi karakterikstik 

kitosan adalah bobot molekularnya (M/W) dan tingkat derajat deasetilasi (DD). 

Kitosan memiliki berat molekul yang tinggi. Berat molekul dari kitosan bervariasi 

berdasarkan sumber materialnya dan metode preparasinya. Kitin memiliki berat 

molekul biasanya lebih besar dari satu juta Dalton, sementara berat molekul pada 

kitosan antara 100KDa - 1200KDa, bergantung pada proses dan kualitas produk 

(Kim, 2011). 

Kemampuan kitosan untuk mengikat logam dengan cara mengkhelat berasal 

dari kadar nitrogen yang tinggi pada rantai polimernya. Kitosan mempunyai satu 

kumparan amino linier bagi setiap unit glukosa. Kumpulan amino ini mempunyai 

sepasang elektron yang dapat berkoordinat membentuk ikatan–ikatan aktif dengan 

kation-kation logam. Unsur nitrogen pada setiap monomer kitosan dikatakan 

sebagai gugus yang aktif berkoordinat dengan kation logam (Hutahahean, 2001). 

Telah dilakukan penelitian tentang kitosan mengenai kegunaan potensialnya, 

pada dasarnya kitosan digunakan antara lain dalam bidang kosmetik, makanan, 

pengolahan air, perlindungan lingkungan dan obat-obatan (Kim, 2011) 

 

2.4 Karakterisasi kitin dan kitosan 

1. Uji Kelarutan 

Uji kelarutan kitosan dapat dilakukan dengan cara melarutkan serbuk 

kedalam larutan asam asetat  2% dengan perbandingan 1:100. Jika ternyata tidak 
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larut, maka serbuk tersebut adalah kitin. Sebaliknya kitosan dapat larut dengan 

larutan asam asetat 2% (Puspawati dan simpen, 2010). 

2. Derajat Deasetilasi 

Derajat deasetilasi kitosan dapat diukur melalui beberapa metode. Metode 

yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan Fourier Transform Infra 

Red (FTIR) yang pertama kali diajukan oleh Moore dan Robert pada tahun 1977. 

Keuntungan dari teknik ini adalah waktu yang relatif cepat, efisien karena tidak 

perlu murni, dan dengan tingkat ketelitian yang tinggi (Sugita, 2009).  

Uji spektroskopi FTIR digunakan untuk menentukan derajat deasetilasi. 

Deasetilasi ditentukan dengan metode baseline. Cara penentuan derajat deasetilasi 

dihitung dari nilai perbandingan pita serapan antara puncak absorbansi gugus 

amida sekitar 1655 cm-1 dan puncak absorbansi gugus hidroksil sekitar 3450 cm-1. 

Perbandingan dua 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 hingga 2500 cm-1 sebagai garis dasar pita 

gugus hidroksil (Baxter et al., 1992).  

Karakteristik kitin dan kitosan dengan menggunakan spektrometer infra merah 

secara literatur dapat ditunjukkan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 : Spektra Infra merah kitin dan kitosan  

Gugus Kitin Kitosan 
-OH 3500 - 3200 

N-H stretching 3330 - 3060 3350 - 3180 
C-H stretching 3000 - 2840 
C=O stretching 1680- 1640 - 

N-H bending. NH2 bending 1570 - 1515 1655 - 1620 
Sumber: Silverstein (2005). 
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Derajat deasetilasi ditentukan untuk mengetahui seberapa besar kitin yang sudah 

berubah menjadi kitosan. Derajat deasetilasi kitosan ditentukan melalui 

persamaan (Baxter et al., 1992): 

     )]115
3410
1588(100[ 

A
ADD    (1)  

Dengan : 

DD =  Derajat Deasetilasi 

A1588 = Absorbansi pada bilangan gelombang 1588 cm-1 untuk serapan  

gugus amida/asetamida 

A3410 = Absorbansi pada bilangan gelombang 3410 cm-1 untuk serapan 

gugus hidroksil 

Semakin banyak gugus asetil yang dihilangkan, maka semakin tinggi nilai 

derajat deasetilasinya. Kitosan dengan derajat deasetilasi 70-90% dinamakan 

kitosan pasaran (Puspawati dan Simpen, 2010).    

3. Berat Molekul (BM) 

Salah satu metode untuk menentukan berat molekul rata-rata yaitu dengan 

metode viskosimetri. Pengukuran berat molekul rata-rata dilakukan dengan cara 

pengukuran viskositas larutan dengan pembanding viskositas dari pelarut murni 

(Billmeyer, 1984). Alat yang digunakaan adalah viskometer Ostwald yaitu dengan 

cara menghitung lamanya waktu yang diperlukan cairan tertentu untuk melalui 

pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Hal 

tersebut terjadi akibat adanya perbedaaan tekanan antara kedua ujung pipa U yang 

besarnya diasumsikan sebanding dengan berat jenis cairan (Bird, 1993). 
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Penentuan berat molekul dapat diketahui melalui persamaan – persaman di bawah 

ini. Viskositas spesifik dihitung dengan persamaan (2) : 

  (2) 

Dengan : 

sp  = viskositas spesifik (detik) 

t  = waktu yang diperlukan untuk mengalirnya larutan sampel (detik) 

t0  =  waktu yang diperlukan untuk mengalirnya larutan solven (detik) 

η1 =  viskositas pelarut 

η2 = viskositas larutan 

 

Viskositas spesifik yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan viskositas 

intrinsik melalui persamaan Huggins (Billmeyer, 1984). 

  (3) 

Dengan :  

ηsp  = viskositas spesifik 

η’ = viskositas intrinsik 

C = konsentrasi 

k = konstanta  

Untuk menghitung berat molekul rata-rata maka viskositas intrinsik 

disubstitusikan kedalam persamaan Mark-Houwink Sakurada dalam persamaan 

(4): 
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(4) 

Nilai K dan a untuk kitosan adalah 1,40 x 10-4 dan 0,83. Dari persamaan 

Mark-Houwink Sakurada dapat diperoleh nilai massa molekul rata-rata kitosan 

(Mv) (Brandrup dan Immergut, 1989). 

 

2.5 Kitosan Termodifikasi 

Banyak dilakukan penelitian untuk menemukan aplikasi yang baru dari 

kitosan. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dalam kimia dan teknologi 

kitosan adalah pengembangan modifikasi kimianya. Modifikasi kimia dari kitosan 

perlu terus dikembangkan dengan lebih aktif untuk menjelajahi aplikasi produk 

yang baru. Kitosan mempunyai sifat fisik yang khas yaitu mudah dibentuk 

menjadi spons, larutan, gel, pasta, membran dan serat yang sangat bermanfaat 

dalam aplikasinya (Kaban, 2009). 

Aplikasi khusus berdasarkan sifat yang dipunyai kitosan adalah untuk 

pengolahan limbah cair terutama sebagai bahan bersifat resin penukar ion untuk 

minimalisasi logam-logam berat, mengkoagulasi minyak/lemak, mengurangi 

kekeruhan, penstabil minyak, rasa dan lemak dalam produk industri pangan. 

Adanya gugus amino dan hidroksil dari kitosan menyebabkan kitosan mudah 

dimodifikasi secara kimia (Kaban, 2009). 

Sebagai adsorben, kitosan dapat dimodifikasi dalam berbagai bentuk, antara 

lain butir, serpihan, hidrogel dan membran. Kitosan sebagai adsorben 

dimanfaatkan untuk proses adsorpsi ion logam berat. Besarnya afinitas kitosan 

dalam mengikat ion logam sangat bergantung pada karakteristik makrostruktur 
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kitosan yang dipengaruhi oleh sumber dan kondisi pada saat sintesis. Perbedaan 

bentuk kitosan akan berpengaruh pada luas permukaannya. Semakin kecil ukuran 

kitosan, maka luas permukaan kitosan akan semakin besar, dan proses adsorpsi 

pun dapat berlangsung dengan baik (Purwatiningsih, 2009). 

Modifikasi kimia kitosan menjadi butiran kitosan dapat meningkatkan 

kapasitas serapnya. Namun, kapasitas adsorpsi, selektivitas dan aplikasi kitosan 

dapat ditingkatkan lagi dengan cara memodifikasinya baik secara kimiawi 

maupun secara fisis. Modifikasi tersebut banyak dilakukan melalui perpaduan 

antara kitosan dan beberapa polimer lain, baik polimer alam maupun polimer 

sintetik.  

Modifikasi yang sering ditempuh oleh para peneliti yaitu dengan cara cross 

linked antar rantai atau mengubah menjadi bentuk garam. Cross linked dilakukan 

dengan menggunakan senyawa yang setidaknya memiliki dua gugus fungsi aktif, 

salah satunya glutaraldehid. Glutaraldehid merupakan agen cross linked yang 

paling banyak digunakan, karena rantai kitosan melalui reaksi pembentukan basa 

Schiff (amina tersubsitusi –CH=NR) antar gugus aldehida glutaraldehid dan 

gugus –NH2 kitosan. Namun derajat cross linked yang terlalu banyak juga akan 

menurunkan jumlah –NH2, sehingga kapasitas adsorpsi maksimumnya juga 

menurun. Selain itu, reaksi glutaraldehid dan kitosan dapat melemahkan ikatan 

antara atom nitrogen dan ion logam yang akan diserap (Osifo et al., 2008). 

Kitosan terikat silang dengan agen cross linked glutaraldehid telah diterapkan 

untuk menyerap berbagai logam berat (Cestari et al., 2007), afinitas kitosan 

tersebut untuk menyerap logam berbeda-beda. Cestari (2007), juga menyatakan 
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bahwa afinitas penyerapan kitosan terhadap Cu(II) lebih besar jika dibandingkan 

dengan penyerapan pada logam Co(II).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4. Reaksi antara kitosan, CMC, glutaraldehid dan Urea 

sehingga dihasilkan kitosan-Urea 
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2.6 Urea 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, 

oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga dikenal 

dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain 

yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide dan 

carbonyldiamine.  

Urea merupakan pupuk nitrogen yang paling mudah dipakai. Zat ini 

mengandung nitrogen paling tinggi (46%) diantara semua pupuk padat. Urea 

mudah dibuat menjadi pelet atau granul (butiran) dan mudah diangkut dalam 

bentuk curah maupun dalam kantong dan tidak mengandung bahaya ledakan. Zat 

ini mudah larut didalam air dan tidak mempunyai residu garam sesudah dipakai 

untuk tanaman. Kadang-kadang zat ini juga digunakan untuk pemberian makanan 

daun. Disamping penggunaannya sebagai pupuk, urea juga digunakan sebagai 

tambahan makanan protein untuk hewan pemamah biak, juga dalam produksi 

melamin, dalam pembuatan resin, plastik, adhesif, bahan pelapis, bahan anti ciut, 

tekstil, dan resin perpindahan ion. Bahan ini merupakan bahan antara dalam 

pembuatan amonium sulfat, asam sulfanat, dan ftalosianina (Austin, 1997).  

Prinsip pembuatan urea pada umumnya yaitu dengan mereaksikan antara 

amonia dan karbondioksida pada tekanan dan temperatur tinggi didalam reaktor 

kontinyu untuk membentuk amonium karbamat (reaksi1) selanjutnya amonium 

karbamat yang terbentuk didehidrasi menjadi urea (reaksi 2). 
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Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:  

Reaksi 1 : 2 NH3(g) + CO2(g)  NH2COONH4(g)  

Reaksi 2 : NH2COONH4(g)  NH2CONH2(g) + H2O(l)  

Sintesis urea dilakukan dengan amonia yang berlebih agar kesetimbangan dapat 

bergeser ke arah kanan sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih banyak 

(Rachman, 2006). 

 

2.7 Logam Berat Cu(II) 

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 

gr/cm3 terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang 

tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periode 4 

sampai 7 (Palar, 2008). 

Logam berat dapat menyebabkan timbulnya suatu bahaya bagi makhluk hidup 

apabila ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam lingkungan air, tanah dan 

udara, sehingga logam berat mempunyai sifat yang dapat merusak jaringan tubuh 

makhluk hidup. Logam berat ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia 

tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya 

racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, sehingga 

proses metabolisme tubuh terputus. Lebih jauh lagi, logam berat ini akan 

bertindak sebagai penyebab alergi, mutagen, teratogen atau karsinogen bagi 

manusia. Jalur masuknya adalah melalui kulit, pernapasan dan pencernaan (Palar, 

2008). 
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Tembaga (Cu) adalah logam dengan warna merah muda, yang lunak dengan 

nomor atom 29 dan massa atom 63,546, dengan titik lebur 1083oC dan titik didih 

2310oC, berjari-jari atom 1,173 Å dan berjari-jari ion sebesar 0,96 Å. Tembaga 

adalah logam transisi mudah regang dan mudah ditempa, berbentuk kristal dengan 

warna kemerahan dan di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas 

(Lahuddin, 2007). 

Tembaga bersifat racun bagi makhluk hidup dan merupakan salah satu logam 

berat yang mencemari lingkungan perairan. Logam ini dapat menyebabkan 

pengaruh negativ atau bersifat toksik terhadap organisme air dan manusia pada 

batas konsentrasi tertentu. Kandungan maksimal logam yang diperbolehkan dalam 

air  adalah 1 mg/L. Bentuk tembaga yang paling beracun adalah debu-debu Cu 

yang dapat mengakibatkan kematian pada dosis 3,5 mg/Kg. Keracunan Cu secara 

kronis dapat dilihat dengan timbulnya penyakit Wilson dan Kinsky. Gejala dari 

penyakit Wilson ini adalah terjadi hepatic cirrhosis, kerusakan pada otak, serta 

terjadinya penurunan kerja ginjal dan pengendapan Cu dalam kornea mata (Palar, 

2008). 

 

2.8 Adsorpsi 

Adsorpsi adalah serangkaian proses yang terdiri dari reaksi permukaan zat 

padat (adsorben) dengan melibatkan pencemar (adsorbat), baik dalam keadaan 

fase cair maupun gas. Proses adsorpsi terjadi disebabkan oleh tarikan antar 

adsorbat dan permukaan adsorben dimana menggunakan media yang tidak mudah 

larut untuk menghilangkan ion positif atau negatif dari larutan elektrolit dan 
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melepaskan ion – ion yang bermuatan sejenis dalam larutan tersebut (Kasmadi, 

2002). Faktor yang  dapat mempengaruhi proses adsorpsi adalah jenis adsorben, 

macam zat yang diadsorpsi, konsentrasi zat, luas permukaan adsorben, dan 

temperatur saat proses berlangsung. Zat yang bersifat asam akan mudah di 

adsorbs dengan adsorben basa, demikian pula sebaliknya, karena asam dan basa 

akan saling tarik-menarik. Begitu juga pada konsentrasi zat, semakin tinggi 

konsentrasi, makin besar adsorbat yang dapat teradsorbsi.  

Berdasarkan fenomena kejadiannya, adsorpsi juga dibedakan menjadi tiga 

macam. Yang pertama disebut chemisorption, terjadi karena ikatan kimia 

(chemical bonding) antara molekul zat terlarut (solute) dengan molekul adsorben. 

Adsorpsi ini bersifat sangat eksotermis dan tidak dapat berbalik (irreversible). 

Yang kedua, adsorpsi fisika (physical adsorption), terjadi karena gaya tarik 

molekul oleh gaya Van Der Waals dan yang ketiga disebut ion exchange 

(pertukaran ion), dan terjadi karena gaya elektrostatis (Crittenden, 1998). 

Macam-macam isotherm adsorpsi antara lain adalah isoterem Langmuir, 

isoterm BET (Bruner Emmet Teller), dan isoterem Freundlich. Isotherm Langmuir 

atau bisa disebut juga dengan adsorpsi kimiawi yaitu terbentuknya sebuah ikatan 

kimia ionik atau kovalen antara adsorben dan adsorbat. Isotherm Langmuir 

merupakan isoterem paling sederhana yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap 

bagian tempat adsorpsi adalah ekivalen. Untuk isotherm BET, yaitu volume total 

yang teradsorpsi sebanding dengan jumlah partikel yang teradsorpsi. Sedangkan 

pada isoterem Freunlich menghubungkan antara jumlah bahan yang teradsorpsi 

dengan konsentrasi bahan dalam larutan (House, 2007).                                                                        
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2.9 Adsorpsi Fluidisasi 

Adsorpsi fluidisasi yaitu suatu proses adsorpsi dengan menggunakan kolom 

fluidized bed. Proses adsorpsi ini yaitu air limbah di kontakkan dengan adsorben 

yang berupa butiran dalam suatu kolom yang berisi fluida cair. Udara dialirkan 

dari arah bawah kolom agar partikel adsorben bergerak keatas sehingga partikel 

melayang-layang dan menyerap logam yang terdapat dalam larutan yang diolah 

seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Kolom fluidisasi (fluidized bed) 

Keuntungan dari proses fluidisasi yaitu aliran udara dan partikel dapat 

terkontrol secara otomatis dan tercampur dalam kondisi hampir isothermal, serta 

panas dan kecepatan transfer massa antara gas dan partikel sangat tinggi, selain itu 

karena sirkulasi padatan yang sangat besar,proses ini cocok untuk operasi skala 

besar (Crittenden, 1998).  

Bila kecepatan gas terlampau tinggi, maka butiran padatan akan terbawa 

keluar bed, keadaan yang seperti ini sangat tidak diinginkan. Apabila laju alir 

terlalu rendah, maka butiran padatan akan tetap diam karena gas tersebut mengalir 

melalui ruang antar partikel tanpa terjadi perubahan susunan partikel tersebut, 
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keadaan yang demikian ini dinamakan fluidisasi jelek yang berarti tidak terjadi 

fluidisasi. Apabila laju alir gas dinaikkan, maka akan mencapai suatu keadaan 

dimana padatan akan tersuspensi di dalam aliran gas yang melaluinya. Pada 

keadaan ini masing – masing butiran akan terpisahkan satu sama lain sehingga 

dapat bergerak dengan mudah (Crittenden, 1998).  

Proses fluidisasi digunakan dalam dunia industri seperti pemindahan padatan 

(conveyor untuk solid), perpindahan panas (seperti pendinginan untuk bijih 

alumina panas), proses drying dan sizing pada pembakaran. 

 

2.10 AAS 

Atomic Adsorption Spectrometry (AAS) adalah salah satu metode 

spektrofotometri yang dapat digunakan untuk analisis kuantitatif logam-logam 

dalam jumlah renik. Alat ini sangat peka untuk analisa logam dalam kadar yang 

kecil (kurang dari 1ppm) dan pelaksanaannya relatif sederhana dapat digunakan 

untuk berbagai macam bentuk sampel baik berupa cairan atau material biologis.  

Metode AAS berprinsip pada absorbansi cahaya oleh atom. Atom-atom 

menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat 

unsurnya dan hanya pada gelombang tertentu atom dapat tereksitasi dan 

mengabsorbsi sinar (Ismail, 2003). 

Pada garis besarnya, instrumentasi untuk spektrometri serapan atom terdiri 

dari lima bagian utama, yaitu sumber sinar, sistem pengatoman, monokromator, 

detektor dan sistem pembacaan (Khopkar, 2003). 
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Atomisasi terjadi melalui beberapa tahap, mula-mula larutan sampel 

disemprotkan ke nyala api, selanjutnya terjadi evaporasi pelarut, menghasilkan 

partikel padat yang halus pada nyala. Partikel ini berubah menjadi bentuk uap, 

selanjutnya sebagian atau seluruhnya mengalami disosiasi menjadi atom-atom 

netral. Proses ini diakibatkan oleh pengaruh langsung dari panas atau peristiwa 

reduksi oleh substansi – substansi pada nyala (Ismail, 2003). 

 

2.11 FTIR 

Secara umum, spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra Red) pada 

prinsipnya sama dengan spektroskopi infra merah, perbedaannya yaitu pada 

spektroskopi FTIR ditambahkan alat optik (fourier transform) untuk 

menghasilkan spektra yang lebih baik, sehingga spektroskopi FTIR dapat 

menghasilkan puncak yang diinginkan, dimana dengan spektroskopi inframerah 

puncak tersebut tidak muncul (Khan, et al., 2002).  

Penggunaan spektroskopi FTIR untuk analisa banyak digunakan untuk 

identifikasi suatu senyawa. Hal ini disebabkan spektrum FTIR suatu senyawa 

(misalnya senyawa organik) bersifat khas, artinya senyawa yang berbeda akan 

mempunyai spektrum yang berbeda pula. Vibrasi ikatan kimia pada suatu molekul 

menyebabkan pita serapan hampir seluruhnya di daerah spektrum IR yakni 4000 

cm-1 – 400 cm-1. 

Instrumen FTIR dapat memiliki resolusi yang sangat tinggi (0.001 cm-1). 

Teknik ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu relatif lebih cepat, sampel 

tidak perlu murni, dan tingkat ketelitian tinggi (Sugita,  2009). 
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Spektroskopi FTIR berfungsi untuk menentukan beberapa jenis analisis, 

diantaranya yaitu untuk mengidentifikasi material yang belum diketahui, untuk 

menentukan struktur gugus fungsional suatu molekul, untuk menentukan kualitas 

dari sampel, dan dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen di dalam 

campuran.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisik dan Laboratorium 

Kimia Organik, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Airlangga, pada bulan Februari sampai bulan Juli 2012. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.2.1 Bahan - bahan 

Bahan – bahan yang digunakan pada penelitian ini berderajat pro analisis, 

kecuali disebutkan lain. Bahan-bahan tersebut diantaranya cangkang rajungan, 

natrium hidroksida (NaOH) teknis, asam klorida (HCl) teknis, asam nitrat (HNO3) 

teknis, asam asetat, aseton, glutaraldehid, karboksimetil selulosa (CMC), urea, 

akuades dan tembaga(II)sulfat (CuSO4.5H2O). 

3.2.2 Peralatan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tabung reaksi, 

erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, gelas piala, magnetic stirrer, pipet volume, 

labu ukur, corong Buchner, krus porselen, neraca analitik, pemanas (hot plate), 

termometer, pengayak mesh, seperangkat peralatan kolom fluidisasi (fluidized 

bed), Fourier Transform Infra Red (FTIR), Viskometer Ostwald dan Atomic 

Adsorption Spectrometry (AAS). 
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3.3 Diagram Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesis kitosan - urea 

 Larutan di 
Uji 
dengan 
AAS  

 Kitosan-
urea diuji 
dengan 
BET 

1. Deproteinasi dengan larutan 
NaOH 3,5% pada 65oC 
selama 2 jam  

2. Demineralisasi dengan 
larutan HCl 2N selama 30 
menit 

3. Depigmentasi dengan aseton 

Analisis data 

Deasetilasi dengan larutan 
NaOH 50% pada suhu > 95oC 
selama 2 jam  

Cangkang Rajungan 

1. Kitosan ditambahkan 
karboksimetil selulosa 
dipanaskan pada suhu 60oC  

2. 3,00 gram urea dilarutkan 
dalam 60 ml akuades dan 
glutaraldehid 1% . 

3. Di tambahkan ke dalam 
karboksimetil kitosan yang 
sudah dilarutkan, refluks  
selama 4 jam pada suhu 
70oC 

Uji FTIR Isolasi Kitin 

Sintesis Kitosan 

1. Uji 
kelaruta 

2. Uji FTIR 
3. Penentuan 

BM 
4. Penentuan 

DD 

Perbandingan jarak antara bed 
dan dasar kolom 2 dan 5 cm  

Adsorbsi Fluidisasi dengan 
variasi waktu antara 10 

sampai 90 menit 

 Uji FTIR 

 Uji BET 
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3.4 Prosedur Kerja  

3.4.1 Pembuatan larutan 

3.4.1.1 Pembuatan larutan NaOH 3.5 % (w/v)  

Sebanyak 3,5 g NaOH 98% ditimbang dan dilarutkan dengan akuades 

dalam gelas beker 50 mL. Selanjutnya larutan dipindahkan kedalam labu ukur 100 

mL lalu diencerkan dengan menambahkan akuades sampai tanda batas dan di 

homogenkan. 

3.4.1.2 Pembuatan larutan HCl 2N (v/v)  

Pipet sebanyak 19,10 mL larutan HCl 32%. Kemudian dimasukkan dalam 

labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan menambahkan akuades hingga tanda 

batas lalu di homogenkan. 

3.4.1.3 Pembuatan larutan NaOH 50 %  

Sebanyak 50 g NaOH 98% ditimbang, dan dilarutkan dengan akuades 

dalam gelas beker 50 mL. Selanjutnya larutan dipindahkan kedalam labu ukur 100 

mL dan diencerkan dengan menambahkan akuades sampai tanda batas lalu di 

homogenkan. 

3.4.1.4 Pembuatan larutan asam asetat 2% 

Sebanyak 2 mL larutan asam asetat 98% diambil dengan menggunakan 

pipet ukur, kemudian dipindahkan kedalam labu ukur 100 mL dan diencerkan 

dengan menambahkan akuades hingga tanda batas lalu di homogenkan. 

3.4.1.5 Pembuatan larutan glutaraldehid 1 % 

Sebanyak 1 mL glutaraldehid 98% dilarutkan dalam labu ukur 100 mL, 

kemudian diencerkan dengan akuades hingga tanda batas lalu di homogenkan. 
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3.4.1.6 Pembuatan larutan asam nitrat 1% 

Sebanyak 15 mL liter larutan HNO3 65% dipipet menggunakan pipet 

volume, kemudian dipindahkan kedalam labu ukur 1000 mL dan diencerkan 

dengan akuades hingga tanda batas lalu di homogenkan. 

3.4.2 Penyiapan serbuk cangkang rajungan 

Cangkang rajungan yang telah di cuci bersih dari kotoran yang menempel, 

dikeringkan di bawah sinar matahari dan dihaluskan, kemudian diayak dengan 

menggunakan pengayak mesh. 

3.4.3 Pembuatan kitosan dari kitin  

Isolasi kitin dari cangkang rajungan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 

pertama dilakukan ekstraksi kitin yang melalui tahapan deproteinasi, 

demineralisasi dan depigmentasi. Selanjutnya dilakukan transformasi kitin 

menjadi kitosan melalui tahap deasetilasi. Dilakukan penimbangan berat akhir dan 

berat awal pada setiap tahapan untuk menentukan besarnya rendemen yang 

diperoleh (Sugita, 2009). 

Pada tahap deproteinasi yaitu tahap pemisahan protein pada cangkang 

rajungan, cangkang rajungan yang telah dihaluskan, diayak dan dimasukkan ke 

dalam gelas beaker kemudian ditambahkan larutan NaOH 3,5% (w/v) dengan 

perbandingan antara serbuk cangkang rajungan dan NaOH sebesar (1:10). Proses 

ini dilakukan pemanasan selama 2 jam pada suhu 65oC disertai dengan 

pengadukkan. Selanjutnya cangkang rajungan disaring dengan penyaring kain dan 

residunya dicuci dengan aquades hingga pH air netral. Kemudian dikeringkan di 

dalam oven pada suhu kurang dari 50oC dan dibiarkan selama satu malam. Hasil 
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akhir dari tahap deproteinasi ini dinamakan crude kitin. Massa crude kitin yang 

diperoleh ditimbang dan dicatat (Silfianita dan Syahril, 2002). 

Tahap demineralisasi (pemisahan mineral dari cangkang rajungan), 

tahapannya yaitu crude kitin dimasukkan dalam beaker gelas dan ditambahkan 

larutan HCl 2N dengan perbandingan antara crude kitin dengan HCl adalah 

(1:15). Proses ini dilakukan dengan pengadukkan selama 30 menit pada suhu 

kamar. Setelah itu, larutan crude kitin disaring dengan penyaring kain sehingga 

diperoleh residu. Residu yang diperoleh, dicuci dengan akuades hingga pH air 

cucian netral. Selanjutnya hasil cucian residu dikeringkan di dalam oven pada 

suhu sekitar 50oC dan dibiarkan selama satu malam (Silfianita dan Syahril, 2002). 

Pada tahap depigmentasi (penghilangan warna), endapan hasil 

demineralisasi diekstrak dengan aseton dengan perbandingan hasil demineralisasi 

dan aseton sebesar 1:10. Pencucian endapan dilakukan dengan akuades sampai pH 

netral, kemudian disaring berulang-ulang dan endapan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 50oC. 

Sedangkan pada tahap deasetilasi (tahap transformasi kitin menjadi kitosan) 

yaitu dilakukan dengan cara merendam kitin dalam larutan NaOH 50% dengan 

perbandingan antara kitin dan NaOH sebanyak 1:10 dan dimasukkan ke dalam 

beaker gelas kemudian dipanaskan pada suhu 100o – 120oC selama dua jam. 

Hasilnya disaring dan dicuci hingga netral, lalu dikeringkan sampai terbentuk 

bubuk kitosan (Silfianita dan Syahril, 2002). 
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3.4.4 Karakterisasi kitosan 

a. Uji kelarutan 

 Uji kelarutan kitosan dapat dilakukan dengan cara melarutkan serbuk 

kedalam larutan asam asetat  2% dengan perbandingan 1:100. Jika ternyata tidak 

larut, maka serbuk tersebut adalah kitin. Sebaliknya kitosan dapat larut dengan 

larutan asam asetat encer (Puspawati, 2010). 

b. Penentuan berat molekul rata-rata 

Penentuan berat molekul rata-rata kitosan dilakukan berdasarkan metode 

viskosimetri Ostwald dengan menentukan waktu alir pelarut asam asetat (to) dan 

waktu alir larutan kitosan (t) sehingga nilai viskositas spesifik (ηsp). Larutan 

kitosan dibuat dengan cara melarutkan 0,15 g kitosan kedalam 100 mL asam 

asetat 0,75% (w/v), kamudian diencerkan dengan variasi konsentrasi 0,2 ; 0,4 ; 0,6 

; 0,8 dan dimasukkan dalam Viskosimeter ostwald sebanyak 10 mL dan diukur 

waktu alirnya. Begitu pula pada larutan murninya.   Untuk menentukan berat 

molekul rata-rata kitosan ( Mv ) ditentukan mengikuti persamaan Mark-Houwink 

dengan nilai K dan a untuk kitosan adalah 1,40 x 10-4 dan 0,83 (No Hong dan 

Meyer, 1999).  

c. Uji FTIR 

 Uji spektroskopi FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan 

untuk menentukan derajat deasetilasi. Derajat deasetilasi ditentukan dengan 

metode baseline. Cara penentuan derajat deasetilasi dihitung dari nilai 

perbandingan pita serapan antara puncak absorbansi gugus amida sekitar 1655  

cm-1 dan puncak absorbansi gugus hidroksil sekitar 3450 cm-1. Perbandingan dua 
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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 hingga 2500 cm-1 sebagai garis dasar pita gugus hidroksil.  

3.4.5 Pembuatan adsorben kitosan – urea dan karakterisasinya 

3.4.5.1 Pembuatan CMC-kitosan 

 Kitosan 10 g dilarutkan dalam 100 mL asam asetat 2%, selanjutnya 

ditambah 13,5 gr NaOH dan direaksikan pada waterbath dengan suhu 50o C 

selama 60 menit. Kemudian ditambahkan 20 mL larutan CMC dengan ditetesi dan 

diaduk, lalu direaksikan kembali selama 4 jam pada suhu 50o C. Reaksi dihentikan 

dengan penambahan etanol dan didesikator selama 1 hari, lalu direaksikan dengan 

etanol dan HCl pekat dengan perbandingan 10:1 dan distirer selama 30 menit pada 

suhu kamar. Hasilnya kemudian disaring dengan etanol dan dibiarkan kering. 

3.4.5.2 Pembuatan kitosan - urea 

Sebanyak 3,0 gram urea dilarutkan dalam akuades 60 mL, lalu 

ditambahkan 17,1 mL larutan glutaraldehid dan dimasukkan kedalam labu alas 

bulat yang kemudian di aduk dengan stirrer sambil dipanaskan pada suhu 50oC. 

Pada gelas beaker yang lain, dimasukkan 1,36 g CMC-kitosan yang kemudian 

dilarutkan dalam akuades 30 mL dan dipanaskan pada suhu 50oC. Gelas beaker 

yang telah berisi larutan CMC-Kitosan kemudian dicampurkan dalam labu alas 

bulat yang berisi larutan Glutaraldehid-Urea. Labu di refluks dan dipanaskan pada 

suhu 70oC selama empat jam. Selanjutnya resin, hasil dari refluks dicuci beberapa 

kali dengan larutan NaOH, air suling dan aseton. Resin kemudian disaring lalu 

dikeringkan pada suhu 60oC selama 2 jam. 
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3.4.5.3 Karakterisasi kitosan – urea dengan FTIR 

Sebanyak 1 mg digerus dengan  10-100 mg KBr dalam keadaan bebas air 

dan dibuat pelet atau lempeng KBr. Kemudian pelet KBr ini diukur serapannya 

dengan IR. Terbentuknya kitosan-urea ditandai dengan terbentuknya puncak 

serapan C = N  pada bilangan gelombang 1660 cm-1, puncak serapan C - N pada 

bilangan gelombang 1200 cm-1, dan puncak serapan C=O pada bilangan 

gelombang 1710 cm-1. 

 

3.5 Pembuatan Larutan Cu(II) 

3.5.1 Pembuatan larutan induk Cu(II)  

 Ditimbang secara teliti 3,9273 g CuSO4.5H2O dan dilarutkan dengan 20 

mL HNO3 1% dalam gelas beaker 100 mL. larutan dipindahkan secara kuantitatif 

dalam labu ukur 1000 mL dan diencerkan dengan menggunakan HNO3 1% 

sampai tanda batas lalu dihomogenkan. Diperoleh larutan Cu(II) 1000 ppm. 

Kemudian dibuat larutan kerja 100 ppm dengan melakukan pengenceran dari 

larutan induk 1000 ppm.  

3.5.2 Pembuatan kurva kalibrasi Cu(II) 

 Larutan Cu(II) 100 ppm diambil dengan buret masing-masing sebanyak 2, 

4, 6, 8 dan 10 mL dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan 

aquadem sampai tanda batas lalu dihomogenkan. Diperoleh larutan Cu(II) dengan 

konsentrasi masing-masing sebesar 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm kemudian diukur 

absorbansinya dengan menggunakan AAS pada panjang gelombang maksimum 

324,8 nm. Kurva yang diperoleh adalah kurva absorbansi Vs konsentrasi. 
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Persamaan garis regresi untuk kurva kalibrasi diturunkan dari persamaan : 

 y= ax + b 

dimana a= slope; dan b= intersept 

Dengan mensubstitusikan data ke dalam persamaan berikut : 

(5) 

Sedangkan untuk harga b adalah  

b = y’ – ax’ 

dimana : 

y’ adalah rerata y 

x’ adalah rerata x 

konsentrasi sampel dapat dihitung dengan dengan menggunakan persamaan garis 

regresi y = ax + b, maka :      (6) 

Keterangan : 

x = konsentrasi sampel 

y = absorbansi rata-rata 

a = slope 

b = intersept 

fp = faktor pengenceran  

3.5.3 Pembuatan larutan sampel Cu(II) 

 Konsentrasi larutan sampel Cu(II) yang diperlukan adalah 100 ppm. 

Larutan ini dapat diperoleh dengan mengencerkan larutan induk 1000 ppm 

kedalam labu ukur 250 mL dan di encerkan dengan aquadem sampai tanda batas. 

Proses yang dilakukan secara kuantitatif. 
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3.6 Proses Adsorbsi Fluidisasi 

Kolom fuidisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fluidized bed. 

Fluidized bed yang digunakan ada 2 buah. Diberlakukan jarak antara distributor 

udara dan kasa penahan butiran yaitu 2 cm dan 5 cm. Disiapkan konsentrasi 

larutan CuSO4 100  ppm sebanyak 200, sementara itu adsorben kitosan – urea 

diletakkan pada kasa penahan dan masing-masing larutan CuSO4 dimasukkan 

kedalam kolom fluidisasi. Proses adsorbsi di lakukan dengan variasi waktu 10 

sampai dengan 90 menit. Larutan CuSO4 yang telah mengalami adsorpsi diukur 

konsentrasinya dengan menggunakan AAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

Gambar 3.1 Proses adsorbsi fluidisasi dengan fluidized bed 

Keterangan : 

1 = kasa penahan adsorben 

2 = tempat pemasukan uap/udara 

3 = pompa udara 

4 = tempat adsorben dan adsorbat 

Dibuat 2 kolom 
jarak 2 cm dan 5 
cm untuk dibuat 
perbandingan 
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3.7 Penentuan Kapasitas Adsorpsi Kitosan Urea 

Kapasitas Adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode 

fluidisasi dapat diketahui dengan menggunakan persamaan dibawah ini 

(Monhanty et al, 2005) : 

q1     =       (7) 

Dengan keterangan : 

Co = Konsentrasi awal (mg/L) 

Ce = Konsentrasi akhir (mg/L) 

V = Volume larutan (L) 

m = Massa adsorben (gr) 

 Sedangkan Persen daya serap adsorpsi dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut : 

% Daya serap =                 x100%  

          (8) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penyiapan Serbuk Cangkang Rajungan 

Cangkang rajungan harus dipreparasi terlebih dahulu agar kitin lebih mudah 

untuk diisolasi. Pertama-tama cangkang rajungan dicuci bersih dari kotoran yang 

menempel, lalu kemudian di keringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi 

kadar air dan di haluskan dengan cara di blender. Setelah menjadi lebih halus, 

kemudian cangkang rajungan tersebut di ayak dengan menggunakan pengayak 

mesh 60.  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Serbuk rajungan setelah di preparasi 

4.2 Hasil Pembuatan Kitosan 

 Pada penelitian ini, kitosan  diperoleh dengan terlebih dahulu mengisolasi 

kitin yang terdapat pada cangkang rajungan dan selanjutnya merubah gugus 

asetamida pada kitin, menjadi gugus amina. Hasil rendemen pembuatan kitosan 

dari cangkang rajungan pada penelitian ini adalah sebesar 50%. 

4.2.1 Hasil isolasi kitin 

Ada beberapa tahapan untuk mengisolasi kitin yang terdapat pada rajungan, 

yaitu tahap deproteinasi, demineralisasi dan depigmentasi. Pada tahap 
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deproteinasi, serbuk cangkang rajungan ditambahkan larutan NaOH 3,5% (w/v) 

dengan perbandingan 1:10 dan dipanaskan selama 2 jam pada suhu 65oC disertai 

dengan pengadukan. Penambahan larutan NaOH 3,5% (w/v) ini berfungsi untuk 

menghilangkan kandungan protein yang terdapat pada cangkang rajungan. 

Selanjutnya hasil tahapan deproteinasi ini disaring dengan kertas saring dan 

residunya dicuci dengan aquades hingga pH air netral. Kemudian dikeringkan di 

dalam oven pada suhu kurang dari 50oC dan dibiarkan selama satu malam. Hasil 

akhir dari tahap deprotenasi ini dinamakan crude kitin. Rendemen crude kitin 

yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 68,18%. 

Tahap selanjutnya yaitu demineralisasi, merupakan tahapan penghilangan 

kandungan mineral yang terdapat pada crude kitin. Crude kitin dimasukkan dalam 

beaker gelas dan ditambahkan larutan HCl 2N dengan perbandingan antara crude 

kitin dengan HCl adalah (1:15). Proses ini dilakukan dengan pengadukan selama 

30 menit pada suhu kamar. Pada saat penambahan HCl 2N, dihasilkan senyawa 

CaCl2 yang larut dan gelembung-gelembung gas CO2 karena umumnya, mineral 

yang terkandung pada crude kitin berupa CaCO3 dan Ca3(PO4)2 jika ditambahkan 

HCl akan terjadi reaksi sebagai berikut (Vogel, 1985): 

CaCO3(aq) + 2HCl(aq)  CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

Ca3(PO4)2() + 4HCl(aq)  2CaCl2(aq) + Ca(HPO4)2(l) 

Setelah itu, larutan crude kitin disaring dengan kertas saring sehingga 

diperoleh residu. Residu yang diperoleh, dicuci dengan akuades hingga pH air 

cucian netral. Selanjutnya hasil cucian residu dikeringkan di dalam oven pada 
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suhu sekitar 50oC dan dibiarkan selama satu malam. Hasil rendemen tahapan 

demineralisasi ini adalah sebesar 42,67%. 

Sedangkan pada depigmentasi yaitu tahapan penghilangan pigmen yang 

terdapat pada residu, dilakukan dengan menambahkan aseton dengan 

perbandingan residu dan aseton sebesar 1:10. Proses ini dilakukan dengan 

pengadukkan selama 30 menit pada suhu kamar. Selanjutnya hasilnya disaring 

dan pencucian endapan dilakukan dengan akuades sampai pH netral lalu 

dikeringkan dalam oven pada suhu 50oC. Endapan yang telah kering ini 

merupakan kitin yang telah berhasil diisolasi. Rendemen yang diperoleh dari hasil 

isolasi kitin adalah sebesar 68,75%. 

4.2.2 Hasil sintesis kitosan 

Untuk merubah dan mentransformasikan kitin menjadi kitosan dilakukan 

melalui tahapan deasetilasi. Tahapan deasetilasi ini yaitu merubah gugus 

asetamida yang terdapat pada kitin menjadi gugus amina dengan cara merendam 

kitin dalam larutan NaOH 50% dengan perbandingan antara kitin dan NaOH 

sebanyak 1:10. Selanjutnya proses dilakukan selama 2 jam dengan pengadukan 

pada suhu 100o – 120oC. Endapan yang diperoleh disebut kitosan. Serbuk kitosan 

yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai struktur yang lebih halus daripada 

kitin.  
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   (a)     (b) 

Gambar 4.2 Serbuk kitin (a) dan serbuk kitosan (b) 

Pada proses ini digunakan NaOH 50% karena NaOH yang berkonsentrasi 

tinggi berfungsi untuk memutuskan ikatan antara gugus karboksil dengan atom 

nitrogen yang terdapat pada kitin sehingga mengaktifkan gugus amino yang 

mensubsitusi gugus asetil pada kitin. Mekanisme reaksi perubahan kitin menjadi 

kitosan ditunjukkan pada gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mekanisme reaksi perubahan kitin menjadi kitosan 

Reaksi yang terjadi pada proses perubahan kitin menjadi kitosan 

merupakan reaksi hidrolisis dalam larutan basa yang meliputi reaksi adisi oleh ion 
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OH-, reaksi eliminasi, dan reaksi serah terima proton. Untuk selanjutnya, endapan 

yang diperoleh pada proses ini disaring dan dicuci hingga netral. Rendemen 

kitosan dalam penelitian ini sebesar 50%. 

Tabel 4.1 Rendemen isolasi kitin dan pembuatan kitosan: 

Proses Massa awal (g) Massa akhir (g) Rendemen (%) 
Serbuk rajungan 565 550 97,34 
Deproteinasi 550 375 68,18 
Demineralisasi 375 160 42,67 
Depigmentasi 160 110 68,75 
Deasetilasi 110 55 50 

  

4.3 Hasil Karakterisasi Kitin dan Kitosan 

 Untuk mengetahui apakah kitosan sudah terbentuk dari proses deasetilasi 

kitin, maka diperlukan karakterisasi. Beberapa karakterisasi atau uji pembuktian 

terbentuknya kitosan, diantaranya yaitu uji kelarutan, uji penentuan berat molekul 

kitosan, uji gugus fungsi dengan FTIR dan uji penentuan Derajat Deasetilasi (DD) 

kitosan. 

4.3.1 Hasil uji kelarutan 

Hasil uji yang paling sederhana untuk mengetahui terbentuknya kitosan 

setelah melalui tahapan deasetilasi yaitu dengan melakukan uji kelarutan 

menggunakan asam asetat 2%. Kitosan yang diuji dapat larut dalam asam asetat 

2%, sedangkan kitin tidak dapat larut. Hal ini dikarenakan pada kitosan terdapat 

gugus amina yang mengandung atom N yang memiliki elektron bebas, sehingga 

dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karboksil yang terdapat dalam 

asam asetat 2%. Selain itu kelarutan kitosan juga dipengaruhi oleh derajat 
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deasetilasinya. Semakin tinggi derajat deasetilasi kitosan, maka akan semakin 

mudah larut dalam asam asetat 2%.  

 

 

 

 

Gambar 4.4 Perbandingan hasil kelarutan antara kitin (a) dan kitosan (b) 

4.3.2 Hasil penentuan berat molekul 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan berat molekul 

rata-rata kitosan hasil isolasi yaitu dengan metode viskosimetri. Pengukuran berat 

molekul rata-rata dilakukan dengan cara pengukuran viskositas larutan dengan 

pembanding viskositas dari pelarut murni. Alat yang digunakan adalah viskometer 

Ostwald yaitu dengan cara menghitung lamanya waktu yang diperlukan cairan 

tertentu untuk melalui pipa kapiler oleh adanya gaya yang disebabkan berat cairan 

itu sendiri. Dari perhitungan sesuai dengan persamaan Mark Houwik Sakurada, 

diperoleh berat molekul kitosan pada penelitian ini sebesar 568.727,54 g/mol atau 

sebesar 568.727,54 dalton. Besar nilai berat molekul kitosan yang diperoleh pada 

penelitian ini telah sesuai dengan literatur yang menyatakan berat molekul pada 

kitosan umumnya berkisar antara 100.000 Da – 1.200.000 Da, bergantung pada 

proses dan kualitas produk (Kim, 2011). Uji karakterisasi penentuan berat 

molekul pada penelitian ini diperlukan untuk mengetahui berapa nilai berat 

molekul pada kitosan, karena besarnya berat molekul suatu adsorben dapat 

mempengaruhi daya adsorpsi kitosan sebagai adsorben. Semakin besar berat 
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molekul, maka jari jari pori yang terbentuk semakin kecil, sehingga kapasitas 

adsorpsi akan semakin meningkat. 

4.3.3 Hasi uji FTIR 

 Uji FTIR (Fourier Transform Infra Red) kitin dan kitosan di lakukan di 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan 

gugus fungsi yang terdapat pada kitin dan kitosan. Sejumlah kitin/kitosan digerus 

bersama dengan KBr dengan perbandingan 1:10 (w/w). Penggunaan KBr 

dilakukan karena sel tempat cuplikan harus tembus sinar infra merah, seperti KBr 

atau NaCl. Campuran ini kemudian diproses dengan alat pengepres pada tekanan 

10 torr sehingga menjadi pelet yang padat. Selanjutnya pelet dianalisis 

menggunakan alat FTIR (Fourier Transform Infra Red), sehingga dihasilkan 

spektra kitin dan kitosan yang ditunjukkan pada gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil spektra FTIR kitin 

 Dari hasil spektra FTIR kitin yang terdapat pada gambar 4.5, dapat terlihat 

pita serapan untuk gugus hidroksil (OH) terlihat peak yang melebar dari bilangan 
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gelombang 3500 – 3000 cm-1, dengan puncaknya berada pada bilangan 

gelombang 3448,72 cm-1. Sedangkan  peak N-H sekunder yang seharusnya 

muncul pada bilangan gelombang diatas 3500 cm-1, tidak dapat terlihat pada 

spektra ini karena tertutup oleh gugus hidroksil, namun gugus N-H sekunder dapat 

ditunjukkan pada bilangan gelombang disekitar 1627,92 cm-1 yang membuktikan 

bahwa terdapat gugus asetamida pada senyawa tersebut. Sedangkan untuk hasil 

spektra FTIR senyawa kitosan ditunjukkan pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil spektra FTIR kitosan 

Pada hasil spektra kitosan Gambar 4.6, dapat dilihat adanya perbedaan 

dengan hasil spektra pada kitin. Pada kitosan, tidak adanya peak pada bilangan 

gelombang 1627,92 cm-1 yang menunjukkan hilangnya gugus amina sekunder (N-

H) pada senyawa ini, selain itu tidak adanya peak pada bilangan gelombang 

disekitar 1700 cm-1, juga menunjukkan bahwa struktur ini tidak memiliki gugus 

karbonil. Munculnya peak pada bilangan gelombang di 1381,0 cm-1 menunjukkan 

bahwa terdapat gugus fungsi CN stretching pada penelitian ini. 
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Berdasarakan spektra FTIR kitin dan kitosan, maka dapat ditentukan 

derajat deasetilasi (DD) dengan menggunakan metode base line atau 

menggunakan software computer “DDKProject” (Dini,2011). Dari hasil 

perhitungan software berdasarkan persamaan (1) (Baxter et al., 1992),  didapatkan 

nilai derajat deasetilasi kitin sebesar 43,54% dan derajat deasetilasi kitosan 

sebesar 84,43%. Semakin besar derajat deasetilasi kitosan, maka kitosan yang 

terbentuk semakin baik. Pada umumnya DD kitosan bernilai lebih dari 70% 

(Puspawati dan Simpen, 2010). 

 

4.4 Hasil Pembuatan Adsorben Kitosan-Urea dan Karakterisasinya 

 Tahapan untuk mensintesis kitosan-urea dibagi menjadi 2 tahapan. 

Tahapan pertama yaitu mereaksikan kitosan dengan CMC 

(karboksimetilselulosa), lalu tahapan selanjutnya yaitu mereaksikan kitosan-CMC 

dengan glutaraldehid-urea.  

4.4.1 Hasil pembuatan kitosan-CMC 

Hasil pembuatan kitosan-CMC dilakukan dengan mereaksikan antara 

kitosan dengan CMC (karboksimetilselulosa). Pertama-tama melarutkan kitosan  

dalam asam asetat 2% yang bertujuan agar kitosan yang telah larut, mudah untuk 

bereaksi dan berikatan dengan senyawa lain. Selanjutnya menambahkan NaOH 

dan direaksikan pada waterbath dengan suhu 50o C. Kemudian ditambahkan 

larutan CMC tetes demi tetes dan diaduk, lalu direaksikan kembali selama 4 jam 

pada suhu 50o C. Reaksi dihentikan dengan penambahan etanol dan di desikator 

selama 1 hari, lalu direaksikan dengan etanol dan HCl pekat dan distirer selama 
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30 menit pada suhu kamar. Hasilnya kemudian disaring dengan etanol dan 

dibiarkan kering.  Senyawa yang dihasilkan pada penelitian ini sudah tidak lagi 

berbentuk serbuk, karena penambahan CMC berfungsi untuk menaikkan berat 

molekul kitosan, bentuk kitosan-CMC menjadi gumpalan lebih besar daripada 

kitosan biasa. Dilihat dari struktur senyawanya, CMC juga memiliki sifat untuk 

mengadsorpsi, namun karena CMC mudah larut dalam air sehingga sulit untuk 

digunakan sebagai adsorben terutama dalam larutan atau adsorbat yang 

mengandung air. Adsorben yang memiliki berat molekul yang lebih besar, maka 

pori-pori akan semakin kecil, selain itu elektron bebas juga akan semakin banyak, 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi pada adsorben kitosan-urea pada 

penelitian ini. Senyawa ini memiliki sifat larut dalam air, sehingga pembilasan 

dilakukan dengan etanol hingga netral. Mekanisme reaksi antara kitosan dan CMC 

dijelaskan pada gambar 4.7: 
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Gambar 4.7 Mekanisme reaksi antara kitosan dan CMC 

Pada mekanisme reaksi antara kitosan dan CMC, struktur karboksilat yang 

bermuatan negatif pada CMC akan berikatan dengan C ke enam pada kitosan 

yang bermuatan positif, lalu  gugus OH akan dilepas dan terprotonkan menjadi 

air, sehingga membentuk senyawa kitosan-CMC yang ditunjukkan pada gambar 

4.7. Hasil spektra FTIR kitosan-CMC terdapat pada Gambar 4.8: 
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Gambar 4.8 Hasil spektra FTIR kitosan-CMC 

Dari hasil spektra FTIR kitosan-CMC yang terdapat pada gambar 4.8, 

dapat terlihat pita serapan gugus hidroksil (OH) yang ditunjukkan dengan peak 

melebar dengan puncak pada bilangan gelombang 3448,72 cm-1, gugus (C=O) 

asam karboksilat yang ditunjukkan pada peak yang menajam pada bilangan 

gelombang 1635,64 cm-1. Adanya gugus eter (C-O-C) yang ditunjukkan pada 

bilangan gelombang 1026,13 cm-1.  

4.4.2 Hasil pembuatan kitosan-urea 

Sebelum kitosan-CMC disintesis menjadi kitosan-urea, glutaraldehid dan 

urea direkasikan terlebih dahulu berikatan membentuk suatu senyawa yang 

nantinya agar bisa bereaksi pada gugus amina pada kitosan. Fungsi glutaraldehid 

yaitu sebagai agen cross linked dan urea berfungsi untuk menambahkan gugus 

fungsi yang terdapat pada kitosan, sehingga dihasilkan adsorben kitosan-urea 

menjadi suatu senyawa yang memiliki lebih banyak elektron bebas, dapat 
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membentuk polimer net work dan mampu menjadi adsorben yang maksimal agar 

mampu menyerap ion logam lebih banyak. Urea terlebih dahulu dilarutkan 

kedalam air agar mudah untuk berikatan dengan glutaraldehid, lalu dimasukkan 

dalam labu alas bulat, kemudian ditambahkan larutan glutaraldehid dan 

selanjutnya direaksikan dengan cara direfluks selama 3 jam pada suhu 50oC. 

Dilakukan pada suhu 50oC yaitu agar mempercepat reaksi antara glutaraldehid 

dan kitosan. Mekanisme reaksi antara glutaraldehid dan urea dapat ditunjukkan 

pada gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Mekanisme reaksi urea dan glutaraldehid 

Mekanisme reaksi antara urea dan glutaraldehid terjadi karena gugus 

amina pada urea merupakan suatu basa Schiff yang merupakan amina 

tersubsusitusi yang kurang stabil, sehingga menjadi stabil jika berikatan dengan 

gugus aldehid pada senyawa glutaraldehid. Pertama-tama gugus karbonil pada 

glutaraldehid bermuatan parsial postif, yang diikuti dengan lepasnya proton dari 
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nitrogen yang terdapat pada senyawa urea, sehingga diperoleh proton dari 

oksigen. Kemudian selanjutnya gugus OH akan lepas dan terprotonkan menjadi 

air, menghasilkan senyawa glutaraldehid-urea yang ditunjukkan pada gambar 4.9. 

Tahapan selanjutnya yaitu mensintesis kitosan-urea dengan menambahkan 

kitosan-CMC yang sebelumnya telah dilarutkan dalam akuades 30 mL ke dalam 

labu alas bulat yang berisi, dilarutkan dalam akuades agar lebih mudah bereaksi 

dengan glutaraldehid-urea. Selanjutnya di refluks selama 8 jam dengan suhu 70oC. 

Mereaksikan adsorben ini memerlukan waktu yang lama, sehingga digunakanlah  

suhu 70oC agar mempercepat reaksi.  

Kitosan-urea yang terbentuk dicuci berturut-turut menggunakan NaOH 

1M, akuadem dan aseton. Pencucian hasil akhir dengaan NaOH dan akuadem 

berfungsi untuk menetralkan kitosan-urea yang terbentuk, sedangkan pencucian 

dengan aseton berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat 

pada kitosan-urea. Serbuk kitosan-urea yang terbentuk berwarna coklat 

kekuningan, berbeda dengan serbuk kitosan-CMC yang menggumpal dan 

berwarna coklat keputihan, hal ini dikarenakan karena senyawa agen cross linked 

glutaraldehid yang ditambahkan berwarna kuning, sehingga kitosan-urea 

berwarna coklat kekuningan. 

 

 

 

    (a)     (b) 

Gambar 4.10 Kitosan-CMC (a) dan kitosan-urea (b) 
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Mekanisme reaksi hingga terbentuknya kitosan-urea dapat dijelaskan pada 

gambar 4.11: 
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Gambar 4.11 Mekanisme reaksi sintesis Kitosan-Urea 
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 Mekanisme reaksi sintesis kitosan-urea pada umumnya sama seperti reaksi 

antara glutaraldehid dan urea. Bahwa gugus karbonil yang bermuatan positif akan 

menyerang dan mengikat gugus nitrogen pada kitosan, sehingga membentuk 

amina tersier yang lebih stabil, seperti yang terdapat pada gambar 4.11. Untuk 

selanjutnya, dari gugus gugus tersebut, dikarakterisasi hasil FTIRnya yang 

ditunjukkan pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Hasil spektra FTIR kitosan-urea 

Spektra FTIR kitosan-urea yang terdapat pada gambar 4.12 menunjukkan 

pita serapan gugus hidroksil (OH), yang ditunjukkan dengan peak yang melebar 

pada bilangan gelombang 3425,58 cm-1, pada bilangan gelombang 1674,81 cm-1 

dan 1543,05 cm-1 dengan peak lemah menunjukkan adanya ikatan (C=N) yang 

tidak dimiliki oleh kitosan-CMC. Sedangkan pada bilangan gelombang 3749,62 

cm-1 menunjukkan C=O overtone.untuk lebih jelasnya, transformasi perbedaan 

gugus fungsi FTIR kitosan-CMC dengan kitosan-urea dapat dilihat melalui tabel 

4.2. 
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Tabel 4.2 Transformasi kitosan-CMC dan kitosan-urea: 

Jenis Vibrasi Bilangan Gelombang (cm-1) 
Kitosan-CMC Kitosan-Urea 

OH stretching 3448,72 3425,56 
C-O (eter) 1026,13 1072,42 
C=O stretching 1635,64 - 
C=N - 1674,81 ; 1543,05 

 
 Kitosan-urea yang terbentuk diharapkan membentuk struktur net work atau 

seperti jala, sehingga atom N yang memiliki elektron bebas, dapat membentuk 

khelat atau sistem koordinasi dengan logam Cu(II) sehingga dapat menjadi 

adsorben yang memiliki kapasitas asorpsi yang tinggi. 

 

4.5 Hasil Pembuatan Kurva Kalibrasi standar Cu(II) 

 Pembuatan kurva kalibrasi Cu(II) dilakukan dari larutan standar Cu(II) 

yang telah diketahui konsentrasinya. Kurva standar ini di buat dengan tujuan 

untuk menentukan konsentrasi larutan Cu(II) dalam sampel. Pada penelitian ini, 

digunakan CuSO4.5H2O sebagai bahan utama karena sifatnya yang mudah larut 

dalam air dan memiliki kemurnian yang tinggi. Larutan standar Cu ini dibuat 

dengan berbagai konsentrasi dan kemudian diukur absorbansinya menggunakan 

AAS dengan nyala udara asetilen pada panjang gelombang maksimal sebesar 

342,8 nm. Absorbansi menunjukkan kemampuan sampel untuk menyerap radiasi 

elektromagnetik pada panjang gelombang maksimum yang dimiliki oleh suatu 

logam. Setelah diperoleh beberapa data konsentrasi dan absorbansi, selanjutnya 

dibuat persamaan regeresi liniernya dengan konsentrasi pada sumbu X dan 
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absoransi pada sumbu Y. Kurva standar yang dihasilkan pada penelitian ini 

terdapat pada gambar : 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Kurva kalibrasi larutan standar Cu(II) 

Hasil dari kurva kalibrasi standar Cu(II),  bahwa semakin besar 

konsentrasi larutan Cu, maka absorbansinya juga akan semakin besar. Hal ini 

sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi suatu 

senyawa berbanding lurus dengan konsentrasinya (Cantle,1982). Sedangkan 

persamaan regresi liner yang didapat adalah sebesar y = 0,1461x + 0,01854 

dengan nilai koefisien relasinya sebesar 0,9993. Hasil persamaan regresi linier ini 

digunakan untuk mengukur konsentrasi Cu(II) yang belum diketahui dalam 

sampel dengan memasukkan pada persamaan di atas. 

 

4.6 Hasil Adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode fluidisasi 

 Proses adsorpsi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

metode fluidisasi. Pada proses adsorpsi secara fluidisasi, kontak antar butiran 

adsorben dan fluida (adsorbat) terjadi dengan baik, karena setiap butiran adsorben 
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akan terpisah dari butiran yang lain dan bergerak bebas secara homogen di dalam 

cairan adsorbat sehingga mengakibatkan permukaan kontak menjadi luas dan 

dapat terjadi proses penyerapan yang sempurna. Selain itu penggunaan metode 

fluidisasi ini juga telah banyak dilakukan pada proses industri karena efisien.  

 Pertama larutan sampel Cu(II) 100 ppm sebanyak 200 ml dimasukkan 

kedalam kolom fluidezed bed, kemudian di adsorpsi dengan variasi waktu yang 

berbeda, selanjutnya sisa larutan logam Cu(II) setelah diadsorpsi, diukur 

absorbansinya dengan menggunakan AAS. Setelah diadsorpsi, larutan sampel 

Cu(II) diukur pHnya dengan menggunakan pH meter, didapatkan pH bersifat 

asam sebesar 4,7. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keasaman dari larutan 

sampel setelah diadsorpsi, sebab sifat asam diperlukan agar larutan sampel Cu(II) 

membentuk ion dalam larutannya dan tidak ada yang mengendap, sehingga dapat 

terukur sempurna dengan AAS. Pada penelitian ini juga digunakan adsorpsi 

dengan jarak kasa dan distributor udara sebesar 2 cm dan 5 cm agar dapat 

diperoleh  jarak yang optimal dalam pengaliran udara, sehingga adsorpsi dapat 

terjadi secara maksimal. 

4.6.1 Hasil adsorpsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea pada kolom 

fluidisasi dengan jarak antara kasa dan distributor udara 2 cm 

 Digunakan adsorben kitosan-urea pada adsorpsi ion logam Cu(II) karena 

kitosan-urea memiliki struktur molekul yang lebih besar, memiliki banyak gugus 

fungsi dan elektron bebas sehingga dapat mengadsorpsi ion logam Cu(II) secara 

maksimal dibandingkan dengan kitosan yang tidak mengalami modifikasi. 

Larutan sampel CuSO4 100 ppm di adsorpsi dengan menggunakan adsorben 
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kitosan-urea dengan variasi waktu berbeda yaitu 10 sampai 90 menit. Setelah di 

lakukan, larutan sampel di ukur absorbansinya dengan menggunakan AAS. 

Konsentrasi akhir sampel dapat diketahui dengan memasukkan nilai absorbansi 

pada persamaan regersi linier kurva larutan stadar Cu, sehingga didapatkan 

konsentrasi akhir dalam ppm. Konsentrasi akhir larutan Cu(II) pada berbagai 

variasi waktu yang berbeda dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 4.14  Grafik hubungan antara waktu dan konsentrasi akhir larutan Cu(II) 

pada proses adsorbsi fluidisasi dengan adsorben kitosan-urea pada 
kolom 2cm 

 
Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa konsentrasi larutan Cu(II) semakin 

menurun dari waktu adsorpsi 10 menit hingga penurunan paling rendah terdapat 

pada waktu adsorpsi selama 60 menit, kemudian konsentrasi mengalami sedikit 

peningkatan/desorpsi pada waktu 70 menit. Hal ini menunjukkan bahwa waktu 

adsorpsi ion logam Cu(II) yang paling maksimal dilakukan selama 60 menit, 

karena setelah 60 menit, adsorbat akan mengalami desorpsi. Desorpsi adalah 

proses pelepasan kembali ion yang telah berikatan dengan gugus aktif. Desorpsi 

ini terjadi karena lemahnya interaksi yang terjadi antara ion logam Cu(II) dengan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Adsorpsi Fluidisasi Cu(II) Menggunakan Kitosan-Urea 
dengan Penambahan Karboksimetil selulosa (CMC) dan Glutaraldehid

Reylah Mustika Dewa



 58

gugus amina, atau dikatakan telah mengalami kejenuhan. Pada penelitian ini 

desorpsi yang terjadi tidak mengakibatkan perubahan kenaikan konsentrasi larutan 

Cu(II) yang besar dan cocok untuk digunakan dalam skala industri. 

4.6.2 Hasil adsorpsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea pada kolom 

fluidisasi dengan jarak antara kasa dan distributor udara 5 cm  

Adsorpsi larutan Cu(II) dengan kitosan-urea pada jarak kolom 5 cm 

memiliki metode yang sama seperti adsorpsi sebelumnya, namun yang 

membedakan adalah jarak antara distributor udara dengan kasa adsorben, agar 

dapat diketahui jarak yang ideal untuk memaksimalkan proses adsorbsi pada 

kolom fluidisasi yang digunakan. Pada penelitian ini didapatkan konsentrasi akhir 

pada berbagai waktu yang dapat dilihat pada kurva 4.15: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15  Grafik hubungan antara waktu dan konsentrasi akhir larutan Cu(II) 
pada proses adsorbsi fluidisasi dengan adsorben kitosan-urea pada 
kolom 5cm 

 
Dari hasil data adsorpsi pada kolom 5 cm, terjadi hampir sama seperti data 

adsorpsi pada kolom 2 cm. Pada kurva menunjukkan bahwa konsentrasi larutan 

Cu(II) semakin menurun dari waktu adsorpsi 10 menit hingga penurunan paling 
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rendah, terdapat pada waktu adsorpsi selama 60 menit, kemudian konsentrasi 

mengalami desorpsi diatas waktu 60 menit. Hal ini menunjukkan bahwa waktu 

adsorpsi ion logam Cu(II) yang paling optimum dilakukan selama 60 menit. Nilai 

konsentrasi akhir larutan Cu(II) pada proses adsorbsi fluidisasi dengan adsorben 

kitosan-urea pada kolom 2 cm adalah sebesar 10,78 ppm, sedangkan pada kolom 

5 cm adalah sebesar 13,43 ppm yang berarti kolom fluidisasi dengan 

menggunakan jarak distributor udara dan adsorben yang optimal adalah pada jarak 

2 cm. Hal ini dikarenakan semakin kecil jarak kasa dan distributor udara, maka 

laju kecepatan udara akan semakin besar dan mengakibatkan adsorben kitosan-

urea dapat bergerak lebih bebas dan cepat pula, sehingga kolom fluidisasi dengan 

jarak 2 cm lebih efisien dan efektif daripada kolom fluidisasi dengan jarak 5 cm. 

 

4.7 Hasil Kapasitas Adsorbsi Ion Logam Cu(II) dengan Kitosan-Urea Pada 

Metode fluidisasi 

 Kapasitas Adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode 

fluidisasi dapat diketahui dengan menggunakan persamaan (7), sedangkan persen 

daya serap dapat diketahui dengan menggunakan persamaan (8).  Pada penelitian 

ini akan dibandingkan besar kapasitas adsorpsi dan persen daya adsorpsi logam 

Cu(II) antara adsorben kitosan-urea dengan adsorben kitosan biasa. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui daya serap manakah yang paling baik antara 

adsorben kitosan atau adsorben kitosan-urea. 
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4.7.1 Hasil kapasitas adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea pada 

metode fluidisasi pada kolom 2 cm 

Hasil kapasitas adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode 

fluidisasi pada kolom 2 cm yang paling optimal adalah sebesar 35,69 mg/g pada 

waktu 60 menit, sedangkan kapasitas adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan 

metode fluidisasi pada kolom 2 cm pada waktu 60 menit adalah sebesar 32,19 

mg/g. Perbandingan persen daya serap antara  adsorben kitosan-urea jika 

dibandingkan adsorben kitosan biasa dapat dilihat pada kurva gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Grafik hubungan antara waktu dan persen daya serap dengan 
adsorben kitosan dengan kitosan-urea pada kolom 2 cm 

 
Dalam larutan, logam berat Cu(II) dapat dijumpai dalam bentuk kation, 

sehingga dapat diadsorbsi dan berikatan oleh gugus fungsi yang memiliki elektron 

bebas, yaitu N. Pada Gambar 4.16, terlihat bahwa adsorben kitosan-urea 

mengadsorpsi ion Cu(II) lebih banyak daripada adsorben kitosan yang tidak 

dimodifikasi. Pada waktu 60 menit, adsorben kitosan memiliki persen daya serap 

maksimal sebesar 89,22% sedangkan adsorben kitosan membutuhkan waktu 

selama 210 menit agar memiliki persen daya serap sebesar 88,80%. Ini 
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dikarenakan adsorben kitosan-urea memiliki lebih banyak pasangan elektron 

bebas, sehingga akan semakin banyak mengikat logam Cu(II) secara maksimal, 

hal ini membuktikan bahwa adsorben kitosan-urea lebih unggul daripada adsorben 

kitosan yang tidak dimodifikasi karena lebih efisien terhadap waktu. 

4.7.2 Hasil kapasitas Adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode 

fluidisasi pada kolom 5 cm 

Hasil kapasitas adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan-urea metode 

fluidisasi pada kolom 5 cm yang paling maksimal adalah sebesar 34,63 mg/g pada 

waktu 60 menit, sedangkan kapasitas adsorbsi ion logam Cu(II) dengan kitosan 

metode fluidisasi pada kolom 5 cm pada waktu 60 menit adalah sebesar 32,11 

mg/g. Perbandingan persen daya serap antara  adsorben kitosan-urea jika 

dibandingkan adsorben kitosan biasa dapat dilihat pada kurva gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Grafik hubungan antara waktu dan persen daya serap dengan 
adsorben kitosan dengan kitosan-urea pada kolom 5 cm 

 
Pada Gambar 4.17, terlihat bahwa adsorben kitosan-urea mengadsorpsi 

lebih banyak ion Cu(II) daripada adsorben kitosan yang tidak dimodifikasi. Pada 

waktu 60 menit, adsorben kitosan-urea memiliki persen daya serap sebesar 
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86,57% sedangkan adsorben kitosan membutuhkan waktu selama 150 menit agar 

memiliki persen daya serap sebesar 86,58%, sehingga adsorben kitosan-urea lebih 

efisien terhadap waktu adsorpsi, dibandingkan adsorben kitosan. Pada penelitian 

ini, desorpsi terjadi tidak berdampak cukup besar pada persen daya serap kitosan-

urea, sehingga cocok digunakan dalam bidang industri.  

 

4.8 Hasil Perbandingan Uji BET antara Adsorben Kitosan dan Kitosan-Urea 

Uji BET dilakukan di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

Surabaya. Analisa BET ini bertujuan untuk mengetahui luas area, volume total 

pori, dan jejari rata-rata pori. Penentuan luas area, volume total pori dan jejari 

rata-rata pori selengkapnya disajikan dalam tabel 4.2, data BET kitosan 

berdasarkan data penelitian cahyaningrum (2008). 

Tabel 4.2. Perbandingan luas permukaan dan jari-jari pori antara adsorben 
kitosan dan kitosan-urea 

 

Parameter Kitosan Kitosan-urea 
sebelum adsorpsi 

Kitosan-urea 
sesudah adsorpsi 

Spesifik Surface 
area ( m2/g) 0.0635 0.023 0.042 

Jari-jari pori (A) 3.7070 532.8 122.505 
Volume pori 
(cc/g) - 0.001 0.001 

 

Dari data tabel, dapat dijelaskan bahwa luas permukaan (surface area) 

kitosan-urea sebelum diadsorpsisi lebih kecil daripada luas permukaan kitosan-

urea setelah diadsorpsi. Hal ini diakarenakan adanya ikatan kitosan-urea setelah 

diadsorpsi dengan ion logam Cu(II). 
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Dari ukuran jari-jari pori adsorben, jari-jari pori adsorben kitosan jauh lebih 

kecil daripada adsorben kitosan-urea. Semakin besar jari-jari pori, maka 

kemampuan adsorben tersebut untuk mengikat/mengadsorp logam, juga akan 

semakin besar/banyak, sehingga semakin besar jari-jari pori, maka kemampuan 

adsorpsi juga meningkat. Pada adsorben kitosan-urea setelah diadsorpsi 

mengalami penurunan jari-jari pori, sehingga pori adsorben kitosan-urea telah 

diisi oleh logam Cu(II), sehingga mengakibatkan ukuran jari-jari adsorben 

kitosan-urea setelah diadsorpsi lebih kecil daripada adsorben kitosan-urea 

sebelum diadsorpsi. Hal ini didukung pada waktu kontak selama 60 menit,  

besarnya daya adsorpsi kitosan-urea yaitu sebesar 89.22 % sedangkan besar daya 

adsorpsi kitosan sebesar 80.48%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Proses adsorpsil ion logam Cu(II) metode fluidisasi dengan adsorben 

kitosan-urea menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kitosan-urea dapat disintesis dengan mereaksikan antara kitosan dengan 

CMC, selanjutnya mereaksikannya dengan glutaraldehid dan Urea. 

Kitosan-urea yang diperoleh berwarna coklat kekuningan. 

2. Jarak distributor udara dengan kasa adsorben pada kolom fluidized bed, 

pada adsorbsi logam Cu(II) dengan menggunakan adsorben kitosan-urea 

yang optimal adalah sebesar 2 cm. Karena semakin kecil jarak, maka 

udara yang dialirkan akan semakin besar, sehingga adsorben dapat 

bergerak lebih cepat, memperluas kontak antara adsorben dan adsorbat dan 

meningkatkan daya serap adsorben kitosan-urea. 

3. Kapasitas maksimal adsorben kitosan-urea dalam menyerap ion logam 

Cu(II) melalui proses adsorpsi fluidisasi pada jarak 2 cm dan 5 cm 

berturut-turut adalah sebesar sebesar 35,69 mg/g atau 89,22% dan 34,63 

mg/g atau 86,57% dengan waktu kontak paling ideal selama 60 menit. Jika 

dibandingkan dengan nilai kapasitas adsorben kitosan tanpa modifikasi, 

maka adsorben kitosan-urea lebih unggul karena mampu mengadsorpsi ion 

logam Cu(II) dan efisien terhadap waktu. 
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4.2 Saran 

 Saran pada penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk memaksimalkan kapasitas adsorben kitosan-urea, terutama dengan 

melibatkan pengukuran isotherm adsorpsi dengan memvariasi pengaruh pH, suhu 

maupun pengaruh besar tekanan udara pada kolom fluidisasi. 
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Lampiran 1 

Perhitungan berat molekul kitosan 

Tabel penentuan waktu alir kitosan 

Konsentrasi kitosan Waktu alir (s) Waktu alir 
rata-rata (s) (A) (g/dL) Ke-1 Ke-2 Ke-3 

Pelarut Pelarut 12,45 12,68 12,74 12,62 
0,1 0,015 15,35 15,69 14,95 15,33 
0,2 0,03 20,03 20,25 20,68 20,32 
0,3 0,045 27,48 27,43 27,86 27,59 
0,4 0,06 37,30 37,17 36,89 37,12 

 

Tabel viskositas spesifik dari variasi konsentrasi kitosan 

Konsentrasi kitosan (g/dL) trata-rata (s) ηsp [ (t-to)/to] ηsp/C 
0,015 15,33 0,2155 14,3685 
0,03 20,32 0,6109 20,3661 
0,045 27,59 1,1863 26,3637 
0,06 37,12 1,9416 32,3613 

 

Selanjutnya setelah diperoleh data-data seperti diatas, dibuat grafik antara 

viskositas reduksi (ηsp/C) sebagai sumbu y dan konsentrasi larutan (C) sebagai 

sumbu x. Grafik dapat dilihat pada gambar. 
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Gambar : Grafik penentuan berat molekul kitosan (Mv) 

Didapatkan regresi linier y = 399,8x + 8,370, dengan menggunakan persamaan 

Mark Houwik Sakurada, viskositas intrinsik digunakan untuk mencari berat 

molekul rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut : 

Diketahui : y = 399,8x + 8,370 

  K = 1,4 x 10-4 

  a = 0,83 

  [η] = K x Mva  

Ditanya : Mv ? 

Jawab : Mv =  

 

  Mv =    = 568.727,54 g/mol  
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Lampiran 2 

Derajat deasetilasi kitin 

Software ”DDKProject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilangan gelombang pengukuran = 3455 

TU ukur = 23.861556443299 

TO ukur = 10.398824 

A ukur = 0.3607145406111262 

#### 

Bilangan gelombang referensi = 1655 

T0Ref   = 17.764843 

Tref   = 26.7089780263158 

Aref 1655  = 0.177095897111906 

#### 

 Rumus yang digunakan adalah = Baxter 

DD  = 100 – [(0.177095897111906/0.3607145406111262)x115] 

Derajat Deasetilasi kitin sebesar 43.5397637884038 % atau 43.54 % 
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Lampiran 3 

Derajat deasetilasi kitosan 

Software ”DDKProject 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilangan gelombang pengukuran = 3455 

TU ukur = 22.0806499726027 

TO ukur = 8.408035 

A ukur  = 0.419317342412297 

#### 

Bilangan gelombang referensi = 1655 

T0Ref   = 24.185736 

Tref   = 27.5641843636364 

Aref 1655  = 0.0567858380298918 

#### 

 Rumus yang digunakan adalah = Baxter 

DD  = 100 – [(0.0567858380298918/0.419317342412297)x115] 

Derajat Deasetilasi kitin sebesar 84.4261834345585 % atau 84.43% 
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Lampiran 4 

Hasil spektra FTIR kitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peak Intensity Corr. Intensity Base (H) Base (L) Area Corr. Area 

1 354.9 2.282 41.862 362.62 308.61 33.952 16.908 

2 470.63 25.498 0.509 478.35 408.91 39.199 0.386 

3 532.35 23.319 0.533 540.07 478.35 37.672 0.198 

4 570.93 22.773 1.262 663.51 547.78 72.695 2.419 

5 694.37 25.87 1.481 864.11 671.23 100.783 2.19 

6 894.97 32.691 1.772 910.4 871.82 17.987 0.413 

7 956.69 26.937 1.547 964.41 918.12 24.258 0.571 

8 1026.13 18.007 3.212 1041.56 972.12 46.037 2.371 

9 1072.42 17.053 3.194 1095.57 1049.28 34.057 1.887 

10 1257.59 29.604 1.242 1273.02 1226.73 23.998 0.335 

11 1319.31 24.866 4.999 1342.46 1280.73 34.989 2.869 

12 1381.03 22.147 5.172 1396.46 1350.17 27.629 2.087 

13 1427.32 26.027 1.23 1473.62 1404.18 39.633 0.76 

14 1550.77 20.123 6.844 1597.06 1489.05 67.135 6.302 

15 1627.92 18.59 2.769 1643.35 1604.77 26.398 1.238 

16 2137.13 34.948 0.768 2222 1990.54 104.395 1.327 

17 2276 34.995 0.06 2283.72 2229.71 24.501 0.016 

18 2337.72 32.009 1.632 2353.16 2283.72 32.675 0.39 

19 2368.59 30.048 3.391 2391.73 2353.16 19.23 0.877 

20 2885.51 22.219 0.606 2900.94 2399.45 262.935 0.272 

21 2931.8 21.663 0.959 2947.23 2908.65 25.326 0.413 

22 3109.25 18.899 1.282 3132.4 3001.24 87.742 1.25 

23 3271.27 13.003 1.041 3294.42 3140.11 123.956 1.864 

24 3448.72 10.399 0.502 3471.87 3302.13 158.131 0.997 

25 3749.62 19.318 1.808 3788.19 3726.47 42.683 0.983 
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Lampiran 5 

Hasil spektra FTIR kitosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peak Intensity Corr. Intensity Base (H) Base (L) Area Corr. Area 

1 324.04 26.558 11.637 339.47 316.33 11.701 1.928 
2 354.9 5.163 25.512 362.62 339.47 20.721 8.886 
3 478.35 19.245 0.552 486.06 370.33 77.813 3.83 
4 516.92 19.068 0.28 540.07 486.06 38.716 0.176 
5 586.36 19.08 0.06 594.08 547.78 33.19 0.052 
6 894.97 23.523 0.262 902.69 864.11 23.735 0.049 
7 1033.85 19.271 0.344 1041.56 910.4 88.587 0.926 
8 1087.85 18.804 1.175 1134.14 1049.28 60.761 1.384 
9 1327.03 23.743 0.32 1334.74 1280.73 33.17 0.254 

10 1381.03 22.356 1.211 1404.18 1350.17 34.348 0.526 
11 1658.78 21.39 5.083 1766.8 1512.19 158.047 10.519

12 2337.72 23.549 1.052 2353.16 1982.82 218.371 0.625 
13 2368.59 21.916 2.451 2391.73 2353.16 24.529 0.873 
14 2877.79 17.28 0.111 2885.51 2399.45 325.632 0.037 
15 2924.09 16.974 0.401 2978.09 2893.22 64.773 0.322 
16 3448.72 9.418 5.03 3641.6 2985.81 595.714 59.741

17 3749.62 12.802 1.129 3788.19 3726.47 53.76 0.91 
18 3857.63 12.882 0.264 3888.49 3834.49 47.743 0.159 
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Lampiran 6 

Hasil spektra FTIR kitosan-CMC 

 

 

  Peak Intensity Corr. Intensity Base (H) Base (L) Area Corr. Area 

1 493.78 13.252 0.812 532.35 385.76 125.237 2.909 

2 578.64 13.202 0.039 586.36 540.07 40.574 0.068 

3 1026.13 13.698 0.332 1033.85 918.12 92.634 0.49 

4 1095.57 12.322 1.458 1134.14 1041.56 82.157 2.44 

5 1319.31 15.068 0.742 1342.46 1280.73 49.984 0.84 

6 1381.03 13.9 1.135 1404.18 1350.17 45.073 0.802 

7 1527.62 12.877 1.345 1558.48 1481.33 66.343 1.619 

8 1635.64 9.715 4.726 1820.8 1566.2 223.784 14.942 

9 2121.7 13.56 1.623 2252.86 1867.09 321.634 10.314 

10 2306.86 14.137 0.016 2314.58 2260.57 45.818 0.032 

11 2337.72 13.512 0.474 2353.16 2314.58 33.158 0.262 

12 2368.59 12.692 0.919 2391.73 2353.16 33.989 0.572 

13 2931.8 6.408 0.112 2939.52 2399.45 563.322 4.831 

14 3448.72 2.09 3.814 3726.47 2947.23 1121.244 169.918 

15 3749.62 5.241 0.365 3788.19 3734.19 68.028 0.588 

16 3942.5 5.36 0.032 3950.22 3919.35 39.01 0.011 
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Lampiran 7 

Hasil spektra FTIR kitosan-urea 

 

  Peak Intensity Corr. Intensity Base (H) Base (L) Area Corr. Area 

1 339.47 8.494 34.498 347.19 308.61 20.729 9.636 

2 370.33 15.816 9.848 393.48 362.62 21.176 2.679 

3 462.92 19.167 0.344 470.63 401.19 47.618 0.328 

4 509.21 18.31 0.831 555.5 486.06 50.559 0.709 

5 956.69 22.371 0.585 979.84 879.54 63.509 0.445 

6 1072.42 20.834 2.11 1249.87 987.55 172.377 5.79 

7 1303.88 23.289 0.385 1334.74 1257.59 48.509 0.329 

8 1381.03 22.005 1.012 1396.46 1342.46 34.674 0.36 

9 1543.05 21.445 1.08 1558.48 1512.19 30.078 0.397 

10 1635.64 20.331 0.598 1643.35 1597.06 31.326 0.339 

11 1874.81 25.871 0.213 1913.39 1867.09 27.08 0.086 

12 2152.56 25.244 0.463 2229.71 1990.54 141.67 1.159 

13 2276 25.283 0.085 2299.15 2245.14 32.191 0.037 

14 2337.72 23.852 1.25 2353.16 2314.58 23.512 0.403 

15 2368.59 22.288 2.44 2391.73 2353.16 24.27 0.861 

16 2854.65 17.725 1.358 2877.79 2399.45 309.721 0.56 

17 2924.09 15.46 3.558 2985.81 2885.51 75.688 3.489 

18 3425.58 12.039 0.173 3433.29 3001.24 349.214 0.568 

19 3749.62 13.854 1.126 3765.05 3726.47 32.287 0.604 

20 3803.63 14.168 0.573 3819.06 3795.91 19.317 0.107 

21 3857.63 13.629 0.347 3888.49 3834.49 46.368 0.21 
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Lampiran 8 

Kurva kalibrasi larutan standar Cu(II) 

Tabel absorbansi larutan standar logam Cu(II) 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi 
2 0,2921 
4 0,5851 
6 0,8858 
8 1,1545 
10 1,4235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Kurva kalibrasi larutan standar logam Cu(II) 
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Lampiran 9 

Data absorbansi absorben kitosan dan kitosan-Urea pada kolom fluidisasi jarak 

antara kasa dan distributor udara 2 cm dan 5 cm 

 

Dimasukkan nilai absorbansi rata-rata kedalam nilai y dalam persamaan regresi :  

y   = 0.1461x + 0.01854 

absorbansi  = 0.1461 (konsentrasi /faktor pengenceran)  + 0.01854 

Konsentrasi  = [(absorbansi – 0.01854) x Faktor pengenceran] / 0.1461 

  = [(0.5889 – 0.01854) x 5] / 0.1461 = 19.52 ppm 

1. Data absorbansi kitosan pada kolom fluidisasi 2cm 

Tabel absorbansi dan konsentrasi akhir pada adsorbsi kolom 2 cm dengan 

adsorben Kitosan 

Waktu 
(menit) 

Absorbansi 
1 

Absorbansi 
2 

Absorbansi 
rata-rata 

Pengenceran 
konsentrasi 
akhir (ppm) 

60 0.5824 0.5954 0.5889 5 19.52 
90 0.5647 0.5763 0.5705 5 18.89 
120 0.5228 0.5422 0.5325 5 17.59 
150 0.4251 0.4489 0.4370 5 14.32 
180 0.4198 0.4308 0.4253 5 13.92 
210 0.3267 0.3549 0.3458 5 11.20 
240 0.2388 0.2436 0.2412 5 7.62 
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2. Data absorbansi kitosan pada kolom fluidisasi 5 cm 

Tabel absorbansi dan konsentrasi akhir pada adsorbsi kolom 5 cm dengan 

adsorben kitosan 

Waktu 
(menit) 

Absorbansi 
1 

Absorbansi 
2 

Absorbansi 
rata-rata 

Pengenceran 
konsentrasi 
akhir (ppm) 

60 0.5876 0.6026 0.5951 5 19.73 
90 0.5401 0.5541 0.5471 5 18.09 
120 0.5170 0.5392 0.5281 5 17.44 
150 0.3953 0.4261 0.4107 5 13.42 
180 0.3713 0.4039 0.3876 5 12.63 
210 0.3487 0.3615 0.3557 5 11.54 
240 0.3085 0.3241 0.3163 5 10.19 

 

3. Data absorbansi kitosan-urea pada kolom fluidisasi 2 cm 

Tabel absorbansi dan konsentrasi akhir pada adsorbsi kolom 2 cm dengan 

adsorben kitosan-urea 

Waktu 
(menit) 

Absorbansi 
1 

Absorbansi 
2 

Absorbansi 
rata-rata 

Pengenceran
konsentrasi 
akhir (ppm) 

10 0.4206 0.4282 0.4244 5 13.89 
20 0.4132 0.4164 0.4148 5 13.56 
30 0.3949 0.4013 0.3981 5 12.99 
40 0.3712 0.3998 0.3855 5 12.56 
50 0.3619 0.3625 0.3622 5 11.76 
60 0.3260 0.3410 0.3335 5 10.78 
70 0.3331 0.3491 0.3411 5 11.04 
80 0.3552 0.3586 0.3569 5 11.58 
90 0.3439 0.3443 0.3441 5 11.14 
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4. Data absorbansi kitosan-urea pada kolom fluidisasi 5 cm 

Tabel absorbansi dan konsentrasi akhir pada adsorbsi kolom 5 cm dengan 

adsorben kitosan-urea 

Waktu 
(menit) 

Absorbansi 
1 

Absorbansi 
2 

Absorbansi 
rata-rata 

Pengenceran
konsentrasi 
akhir (ppm) 

10 0.4346 0.4352 0.4349 5 14.25 
20 0.4339 0.4353 0.4346 5 14.24 
30 0.4286 0.4302 0.4294 5 14.06 
40 0.4260 0.4292 0.4276 5 14 
50 0.4254 0.4258 0.4256 5 13.93 
60 0.4066 0.4154 0.4110 5 13.43 
70 0.4198 0.4226 0.4212 5 13.78 
80 0.4157 0.4173 0.4165 5 13.62 
90 0.4185 0.4193 0.4189 5 13.7 
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Lampiran 10 

Kapasitas adsorpsi dan persen daya serap absorben kitosan dan kitosan-Urea pada 

kolom fluidisasi jarak antara kasa dan distributor udara 2 cm dan 5 cm 

 

 Kapasitas adsorpsi     =    

Co= Konsentrasi awal (mg/L) 

Ce = Konsentrasi akhir (mg/L) 

V = Volume larutan (L) 

m = Massa adsorben (gr)  

 

 Daya serap (%)  =           x100% 

1. Kapasitas adsorpsi kitosan pada kolom fluidisasi 2 cm 

 Kapasitas adsorpsi =  [0.2 (100 – 19.52)] / 0.5 = 32.19 mg/g 

 Daya serap (%) = [ (100-19.52)/100] x 100% = 80.48% 

Tabel kapasitas adsorpsi pada kolom 2 cm dengan adsorben kitosan 

Waktu 

(menit) 

massa 

adsorben (gr) 

Volume 

adsorbat (L) 

Konsentrasi 

awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

Kapasitas 

adsorpsi (mg/g) 

Daya serap 

(%) 

60 0.5 0.2 100 19.52 32.19 80.48 

90 0.5 0.2 100 18.89 32.44 81.11 

120 0.5 0.2 100 17.59 32.97 82.41 

150 0.5 0.2 100 14.32 34.27 85.68 

180 0.5 0.2 100 13.92 34.43 86.08 

210 0.5 0.2 100 11.20 35.52 88.80 

240 0.5 0.2 100 7.62 36.95 92.38 
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2. Kapasitas adsorpsi kitosan pada kolom fluidisasi 5 cm 

Tabel  kapasitas adsorpsi pada kolom 5 cm dengan adsorben kitosan 

Waktu 

(menit) 

massa 

adsorben (gr) 

Volume 

adsorbat (L) 

Konsentrasi 

awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

Kapasitas 

adsorpsi (mg/g) 

Persen 

adsorpsi (%) 

60 0.5 0.2 100 19.73 32.11 80.27 

90 0.5 0.2 100 18.09 32.76 80.27 

120 0.5 0.2 100 17.44 33.03 82.56 

150 0.5 0.2 100 13.42 34.63 86.58 

180 0.5 0.2 100 12.63 34.95 87.37 

210 0.5 0.2 100 11.54 35.38 88.46 

240 0.5 0.2 100 10.19 35.92 89.81 

 

3. Kapasitas adsorpsi kitosan-urea pada kolom fluidisasi 2 cm 

Tabel  kapasitas adsorpsi pada kolom 2 cm dengan adsorben kitosan-urea 

Waktu 

(menit) 

massa 

adsorben (gr) 

Volume 

adsorbat (L) 

Konsentrasi 

awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

Kapasitas 

adsorpsi (mg/g) 

Persen 

adsorpsi (%) 

10 0.5 0.2 100 13.89 34.44 86.11 

20 0.5 0.2 100 13.56 34.58 86.44 

30 0.5 0.2 100 12.99 34.81 87.01 

40 0.5 0.2 100 12.56 34.98 87.44 

50 0.5 0.2 100 11.76 35.30 88.24 

60 0.5 0.2 100 10.78 35.69 89.22 

90 0.5 0.2 100 11.04 35.58 88.96 

120 0.5 0.2 100 11.58 35.37 88.42 

150 0.5 0.2 100 11.14 35.54 88.86 
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4. Kapasitas adsorpsi kitosan-urea pada kolom fluidisasi 5 cm 

Tabel  kapasitas adsorpsi pada kolom 5 cm dengan adsorben kitosan-urea 

Waktu 

(menit) 

massa 

adsorben (gr) 

Volume 

adsorbat (L) 

Konsentrasi 

awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

Kapasitas 

adsorpsi (mg/g) 

Persen 

adsorpsi (%) 

10 0.5 0.2 100 14.25 34.30 85.75 

20 0.5 0.2 100 14.24 34.30 85.76 

30 0.5 0.2 100 14.06 34.38 85.94 

40 0.5 0.2 100 14.00 34.40 86.00 

50 0.5 0.2 100 13.93 34.43 86.07 

60 0.5 0.2 100 13.43 34.63 86.57 

90 0.5 0.2 100 13.78 34.49 86.22 

120 0.5 0.2 100 13.62 34.55 86.38 

150 0.5 0.2 100 13.70 34.52 86.30 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Adsorpsi Fluidisasi Cu(II) Menggunakan Kitosan-Urea 
dengan Penambahan Karboksimetil selulosa (CMC) dan Glutaraldehid

Reylah Mustika Dewa


	1. SAMPUL
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN
	5. ABSTRAK
	6. ABSTRACT
	7. KATA PENGANTAR
	8. DAFTAR ISI
	9. DAFTAR TABEL
	10. DAFTAR GAMBAR
	11. DAFTAR LAMPIRAN
	12. BAB 1
	13. BAB 2
	14. BAB 3
	15. BAB 4
	16. BAB 5
	17. DAFTAR PUSTAKA
	18. LAMPIRAN



