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III.     METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November 2014 sampai dengan bulan 

Maret 2015 di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, analisis menggunakan 

spektrofotometer Ultra Violet (UV) dilakukan di Laboratorium Anorganik Jurusan 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 

analisis DTG/DTA/TGA dilakukan di Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi 

Teknologi Universitas Lampung dan analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas beaker, labu takar, 

gelas ukur, corong pisah, neraca analitik, labu erlenmeyer, magnetic stirer, 

seperangkat alat refluks, indikator universal, cawan petri, botol gelap, alumunium 

foil, oven, termometer, lemari asam, vacum rotary evaporator, spektrofotometer 

UV, FTIR dan TGA.  Sedangkan bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah TKS, larutan NaOH, aquades, kertas saring, larutan H2SO4, Natrium 

Bisulfit (NaHSO3), metanol dan etanol. 



25 
 

C.   Prosedur Percobaan 

 

1. Preparasi Sampel 

 

Sampel TKS berasal dari pabrik kelapa sawit di Desa Wates.  Langkah pertama 

dalam preparasi yaitu  penjemuran TKS di bawah sinar matahari selama satu hari.  

Selanjutnya, pemotongan TKS yang setengah kering menjadi empat bagian dan 

menjemurnya kembali agar kadar airnya berkurang.  Kemudian menggunting - 

gunting TKS menjadi berukuran kecil dan diblender sampai diperoleh serbuk 

halus.  Tahap isolasi lignin dilakukan dengan menggunakan NaOH 15 % (b/v) 

yang bertujuan untuk delignifikasi.  Selanjutnya, proses pengasaman lindi hitam 

yang bersifat basa dengan menggunakan H2SO4 20 % (v/v) agar mempercepat 

pemutusan lignin dengan selulosa.  Kemudian diuapkan dalam penangas dan 

ditambahkan larutan etanol yang bertujuan untuk menghilangkan hemiselulosa. 

Selanjutnya, diuapkan kembali menggunakan vacum rotary evaporator pada suhu 

50 
o
C dengan tekanan stabil sebesar 250 mbar sampai diperoleh ekstrak pekat. 

Setelah itu, mengasamkan kembali larutan menggunakan H2SO4  20 % (v/v) 

dengan tujuan untuk mengendapkan lignin (Sun et al., 2012). 

 

2. Pembuataan Natrium Lignosulfonat dari Lignin 

 

Proses sulfonasi lignin menjadi Natrium Lignosulfonat (NaLS) menggunakan 

metode Sun et al.,(2012) yaitu lignin isolat seberat 10 gram, ditambahkan dengan 

200 ml NaHSO3  dengan variasi konsentrasi NaHSO3 sebesar 20 %. 40 %, 60 % 

dan 80 % (b/v). 
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Selanjutnya disuspensikan hingga pH 5 dengan penambahan katalis basa berupa 

NaOH 15 % (b/v).  Campuran hasil suspensi direfluks dengan suhu pemanasan 

100 
o
C selama 3 jam.  Hasil refluks ditambahkan 30 ml larutan metanol sambil 

dikocok kuat sehingga sisa bisulfit terendapkan dan dapat disaring.  Pelarut 

metanol yang masih terdapat dalam filtrat NaLS diuapkan menggunakan vacum 

rotary evaporator pada suhu 50 
o
C dengan tekanan stabil sebesar 250 mbar yang 

bertujuan untuk menghilangkan larutan metanol yang masih tersisa.  Sehingga 

diperoleh ekstrak pekat NaLS.  Selanjutnya, dikeringkan pada oven pada suhu 60 

o
C selama 1 jam untuk mendapatkan NaLS kering, dilanjutkan dengan 

penimbangan sampai diperoleh NaLS kering dengan berat konstan.   

 

3. Proses Kemurnian Natrium Lignosulfonat 

 

Sebanyak 1 gram NaLS dilarutkan dalam 100 ml aquadest, kemudian dipipet 5 ml 

larutan tersebut ke dalam gelas ukur berukuran 250 ml dan diencerkan sampai 200 

ml. Larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu volumetric 250 ml dan ditetapkan 

volumenya dengan aquadest.  Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 

(λ) sebesar 232 nm.  Tingkat kemurnian NaLS ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut :  

%  NaLS  =   
A232  × FP

Faktor  × gr  × 10
  ×  100 % 

Keterangan : 

% NaLS    =  persentase kemurnian NaLS 

A232           =  absorbansi yang diukur pada λ 232  nm 

FP              =  faktor pengenceran 
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Faktor        =  faktor NaLS (= 35) 

gr               =  bobot sampel 

 

4. Analisis DTA/TGA/DTG 

 

Analisis DTA/TGA/DTG digunakan untuk menentukan stabilitas NaLS.  

Pengukuran dilakukan dengan penimbangan 20 mg NaLS.  Selanjutnya, 

dimasukkan ke dalam cawan alumunium khusus untuk analisis DTG/TGA/DTA. 

Sampel dipanaskan dengan kecepatan pemanasan 10 °C/menit di bawah aliran gas 

nitrogen.  Pengukuran aliran panas dilakukan pada suhu pemanasan dari 50 – 400 

°C. 

 

5. Analisis FTIR 

 

Analisis FTIR dilakukan dilakukan dengan cara 20 mg NaLS dicampur dengan 2 

mg kalium bromida dan dibentuk menjadi pellet transparan.  Selanjutnya pellet 

dimasukkan ke dalam alat FTIR dengan panjang gelombang 4000 - 500 cm
-1

. 

 


