
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 

2015 di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Analisis FT-IR dilakukan di 

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Analisis C
13

-NMR dan H
1
-NMR 

dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Serpong. 

 

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan antara lain gelas beker, erlenmeyer, corong 

pemisah, pipet tetes, gelas ukur, oven, refluks, derigen, ember, kain penyaring, 

kertas saring, indikator universal, botol gelap, alumunium foil, neraca analitik, 

pengaduk, magnetic stirer, lemari asam, statif, buret,dan FT-IR, C
13

-NMR dan 

H
1
-NMR. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah tandan kosong sawit, 

HNO3, NaNO2, NaOH, Na2SO4, H2SO4, NaCl, HCl, KMnO4, H2C2O4, etanol dan 

aquades. 
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C.  Prosedur Penelitian 

1.  Preparasi Sampel 

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

mencuci sampel dengan air bersih dan menjemurnya di bawah sinar matahari 

selama satu hari. Selanjutnya, membelah tandan sawit yang setengah kering 

menjadi empat dan menjemurnya kembali di bawah sinar matahari selama satu 

hari agar kadar airnya berkurang. Kemudian memotong tandan sawit menjadi 

berukuran sekitar 2 cm 

2.  Proses Hidrolisis dan Delignifikasi Tandan Kosong Sawit  

Proses ini diawali dengan dilakukannya pemasakan menggunakan HNO3 3,5% 

dan 10 mg NaNO2 sebagai katalisselama 2 jam dengan suhu 90°C. Setalah itu 

TKS bebas pengotor disaring dan dicuci denga air sampai pH-nya netral. TKS 

yang sudah dicuci kemudian didelignifikasi dengan NaOH dan Na2SO4 2% 

masing- masing sebanyak 375 ml kemudian direfluks selama 1 jam dengan suhu 

50°C. Setelah didelignifikasi lindi hitam dengan pulp kasar dipisahkan dengan 

cara disaring. Pada penelitian ini dilakukan 4 variasi pada konsentrasi NaOH, 

yaitu 2%, 4%, 6,%, 8%, dan 10%. 

3.  Analisis Kuantitatif Lignin Pada Lindi Hitam 

Sebanyak 1 mL lindi hitam dimasukkan ke dalam gelas beaker kemudian 

ditambahkan 25 mL aquades. Setelah itu ditetesi dengan KMnO4 sampai warna 

larutan merah muda lalu ditambahkan 5mL H2SO4 8N. Campuran kemudian 

distirer dengan kecepatan 30 rpm selam 5 menit sampai suhu 70°C dan 
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ditambahkan 10 mL asam oksalat 0,01 N. Sambil dilakukan pemanasan kembali 

dan distirer selama 5 menit segera dititrasi dengan KMnO4 sampai warna 

campuran menjadi merah muda. Kadar lignin yang terdapat pada lindi hitam dapat 

diindikasi oleh nilai permanganat. Nilai permanganat dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut:  

 

𝑁𝑃  
𝑚𝑔

𝐿
 =  

  10 − 𝑎 − 𝑏 −  10 𝑥 𝑐   1 𝑥 31,6

𝑑
 𝑥 𝐹𝑃 

 

Dimana: 

NP = Nilai Permanganat 

a = Volume larutan standar KMnO4 0,01N 

b = Normalitas KMnO4 yang sebenarnya  

c = Normalitas asam oksalat 

d = Volume keseluruhan sampel uji 

FP = Faktor pengenceran 

 

 

4.  Isolasi Lignin dari Lindi Hitam 

Isolasi lignin yang dilakukan mengacu pada metode isolasi lignin yang dikembang 

oleh Kim et al (1987). Proses isolasi lignin dari lindi hitam dilakukan dengan cara 

presipitasi lignin menggunakan H2SO4. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

lindi hitam diencerkan menggunakan aqudes dengan perbandingan (1:2). 

Kemudian distirer dengan H2SO4 20% sampai pH larutan menjadi 2. Proses 

dititrasi dilakukan sambil pengadukan dan pemanasan sampai suhu 60° dengan 

hot magnetic stirer. Setelah dititrasi biarkan minimal selama 8 jam agar lignin 

terendapkan secara sempurna. Setelah lignin terendapkan dilakukan penyaringan 
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dengan kertas saring.dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50-60°C selam 24 

jam Untuk mendapatkan isolat lignin yang lebih murni dilakukan presipitasi 

ulang. Lignin dilarutkan dengan NaOH 2% dan dipresipitasi lagi dengan H2SO4 

20% sampai pH 2. Endapan kemudian disaring dan dicuci dengan H2SO4 dan 

aquades lalu dikeringkan dalam oven.  

5.  Uji Kadar Lignin 

Uji kadar lignin ini mengacu pada metode yang dikeluarkan oleh Technical 

Association of The Pulp and Paper Industry (TAPPI). Sebanyak 1 gram tepung 

lignin dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml kemudian ditambahkan 15 mL 

H2SO4 72% pada suhu 10-15°C. Setelah itu tutup dengan kaca arloji dan diamkan 

selama 2-3 menit sambil diaduk. Kemudian pindahkan campuran ke dalam labu 

erlenmeyer yang telah berisi 300-400 mL aquades dan diencerkan sampai 

volumenya 575 ml. Kemudian dipanaskan sampai mendidih dan dibiarkan selama 

4 jam dengan api kecil. Setelah itu didekantasi dan disaring. Endapan TKS yang 

terbentuk dicuci dengan air panas sampai bebas asam (diuji dengan kertas 

lakmus). Setelah itu dioven dengan suhu 105°C sampai berat konstan. Kadar ligin 

dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 

% 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 =  
𝐴

𝑊
 𝑥 100% 

 

Dimana 

A = berat lignin (gram) 

B = berat kering sampel (gram) 
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5. Keasaman Lignin atau pH  

Uji kadar lignin ini mengacu pada metode yang dikeluarkan oleh American 

Society for Testing and Material (ASTM). Sebanyak 1 gram tepung lignin 

dimasukkan ke dalam gelas kimia ditambah 10 mL air mendidih dan ditambahkan 

sedikit etanol. Suspensi lignin dipanaskan selama 15 menit dan dijaga agar tidak 

sampai kering (berbentuk lumpur). Lumpur lignin didinginkan pada ruang bebas 

asam, keasaman lignin diukur dengan menggunakan pH meter. Pada waktu 

pengukuran pH, gelas kimia diputar-putar sampai didapat pH konstan. 

6.  Analisis Densitas Lignin 

Ditimbang serbuk lignin 1 gram dalam gelas piala, serta piknometer berisi penuh 

NaOH. Tuang sedikit isi piknometer dan masukan serbuk lignin ke dalam 

piknometer, tambahkan kembali NaOH hingga pinkometer penuh dan ditimbang. 

Catat semua hasil penimbangan untuk menghitung densitas serbuk lignin. 

 

𝜌 =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 𝑋 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑁𝑎𝑂𝐻

 𝜇 + 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 −  𝑌
 

 

Dimana: 

µ = berat pikno + NaOH 

Y = berat pikno + NaOH + serbuk lignin 

 

 

7.  Analisis Lignin Dengan Spektrofotometer FT-IR 

Tepung lignin sebanyak 1 mg dibuat tablet dengan ditambahkan 150 mg KBr, 

kemudian diamati serapannya dengan bilangan gelombang 4000-400 cm
-1

 

(panjang gelombang 2,5 – 25 µm). 
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8.  Analisis Lignin Dengan Spektrofotometer 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR 

Tepung lignin yang akan diidentifikasi dilarutkan ke dalam pelarut inert yang 

tidak mengandung proton seperti DMSO, kemudian ditambahkan sedikit senyawa 

acuan. Larutan ini ditempatkan dalam tabung gelas tipis dengan tebal 5 mm 

ditengah-tengah kumparan frekuensi radio (rf) diantara dua kutub magnet yang 

sangat kuat kemudian energi dari kumparan rf ditambah secara terus-menerus. 

Energi pada frekuensi terpasang dari kumparan rf yang diserap cuplikan direkam 

dan memberikan spektrum NMR. 


