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ABSTRAK 

Telah dilakukan sintesis, karakterisasi, dan aplikasi graphene oxide crosslink 

dengan asam tartarat . Graphene oxide dapat dibuat dengan menggunakan metode 

Hummer’s dan dilakukan crosslink dengan asam tartarat kemudian dilakukan 

karakterisasi dengan FTIR, XRD dan BET. Pada aplikasi graphene oxide crosslink 

asam tartarat untuk adsorpsi larutan hipoklorit (ClO-) dalam air, analisis larutan 

hipoklorit yang teradsorp menggunakan rhodamin B sebagai reagen dan diamati 

dengan spektrofotomater UV-Vis pada panjang gelombang 554 nm. Adsorpsi 

dilakukan menggunakan sistem batch menggunakan variasi pH, waktu, massa 

adsorben, dan suhu. Parameter adsorpsi yang ditentukan antara lain kinetika 

adsorpsi dan adsorpsi isoterm.Hasil optimasi parameter adsorpsi menunjukan 

bahwa adsorpsi ClO- optimum terjadi pada pH 4, dengan massa adsorben 0,05 

gram, selama 40 menit, dan pada suhu 30 oC. Jenis adsorpsi isoterm larutan 

hipoklorit (ClO-) pada graphene oxide crosslink asam tartarat mengikuti kinetika 

pseudo second order dengan nilai koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9192. Model 

isoterm mengikuti model Freundlich dengan KF = 3,0088 mg/g, n = 4,4964, 1/n = 

0,2224, dan R2 = 0,9805. Hasil persentase adsorpsi optimum larutan hipoklorit 

(ClO-) pada graphene oxide crosslink asam tartarat mencapai 69,7%. 
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