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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengantar 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari proses fungsionalisasi polietilen 

dengan grafting (mencangkok) monomer hidrofilik 4-vinil piridin (4VP) dan 

monomer hidrofob glisidil metakrilat (GMA) untuk mendapatkan polietilen yang 

mempunyai sifat yang dimiliki 4VP dan GMA teraminasi serta membandingkan 

aktivitas kedua monomer tersebut terhadap bakteri patogen seperti E. Coli dan S. 

Aureus.  Bakteri merupakan organisme hidup bersel tunggal, tidak memiliki 

klorofil, dan memiliki DNA dan RNA.  Bakteri dapat melakukan metabolisme, 

tumbuh dan berkembang biak.  Lapisan luar bakteri terdiri dari dua komponen 

yaitu dinding sel yang kaku dan membran sitoplasma atau membran plasma 

(Pelezar and Chan, 1986).  Di dalamnya terdapat sitoplasma seperti ribosom, 

mesosom, granula, vakuola, dan inti sel.  Selain itu beberapa bakteri juga 

mempunyai struktur tambahan lain seperti filament yang menonjol ke luar dari 

permukaan sel yaitu flagella yang berfungsi sebagai alat penggerak dan fimbria 

sebagai alat untuk melekatkan diri (Gupte, 1990).  Karena bakteri dapat hidup dan 

berkembang biak dengan baik pada berbagai polimer termasuk polietilen, 

sehingga perlu dilakukan uji antibakteri polietilen yang telah terikat 4VP (PE-

4VP) dan polietilen terikat GMA teraminasi (PE-GMA-aminasi) hasil dari 
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penelitian ini untuk mengetahui kemampuan polietilen dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. 

 

Fungsionalisasi polietilen ini diawali dengan proses pemurnian polietilen yang 

dilanjutkan dengan grafting 4-vinil piridin dan glisidil metakrilat pada permukaan 

polietilen menggunakan radiasi gamma. Karakteristik polietilen tergrafting 4VP 

(PE-g-4VP) dan glisidil metakrilat (PE-g-GMA) yang diperoleh, dievaluasi dari 

kapasitas adsorpsi air dan pelarut organik, kekuatan tarik serta penghambatan 

pertumbuhan bakteri.  Untuk melihat perubahan fungsionalitas sampel dan 

distribusi kedua monomer yang homogen pada permukaan film PE, sebelum dan 

sesudah proses pencangkokan, film polietilen dikarakterisasi dengan IR, XRD dan 

SEM.   

 

B.   Pemurnian Polietilen  

 

Untuk menghilangkan pengotor dan zat-zat aditif yang terdapat pada film, film 

polietilen dimurnikan dengan cara merefluks menggunakan metanol pada suhu 

60
o
C selama 8 jam.  Perangkat refluks yang digunakan dapat disajikan sebagai 

berikut: 

                                   

Gambar 12. Perangkat refluks 
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Sampel film yang telah direfluks kemudian dikeringkan pada suhu 40
o
C selama 2 

jam dan ditimbang.  Sehingga akan didapatkan film polietilen murni dengan berat 

yang konstan. 

 

C. Kopolimerisasi Cangkok Polietilen Terhadap 4-Vinil Piridin (PE-g-4VP) 

 

Sampel film PE murni yang telah diketahui berat konstannya, selanjutnya 

dikopolimerisasi cangkok dengan monomer 4-Vinil Piridin dengan variabel dosis 

radiasi, konsentrasi monomer 4-Vinil Piridin, waktu reaksi polimerisasi dan 

variasi jenis pelarut.  Proses pencangkokan 4-Vinil Piridin pada polietilen 

merupakan reaksi rantai yang terdiri dari tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi.  

Tahapan reaksi pencangkokan 4-Vinil Piridin pada PE dapat digambarkan pada 

gambar 13 berikut. 

 

Inisiasi :   
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Terminasi : 

 

                                

(C H2-C H)m---

N                     

C H2=C H

N  

                                                                                                        

C H2-C H2

N         

C H2=C H

N    

Gambar 13. Tahapan reaksi pencangkokan 4-Vinil Piridin pada polietilen 

 

 

1. Pengaruh dosis radiasi PE-g-4VP 

Proses kopolimerisasi grafting (pencangkokan) monomer merupakan salah satu 

cara untuk memodifikasi permukaan polimer sehingga diperoleh sifat-sifat 

permukaan yang sesuai peruntukannya.  Beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses polimerisasi pencangkokan antara lain dosis radiasi.  Radiasi adalah suatu 

bentuk transfer energi ke dalam ruang dalam bentuk suatu berkas atau melalui 

suatu gelombang dan memberikan seluruh atau sebagian energinya jika 

berinteraksi dengan materi.  Radiasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

radiasi sinar gamma yang berasal dari Cobalt-60.  Penggunaan Cobalt-60 karena 

sumber radiasi ini memiliki energi yang lebih besar dibandingkan sumber radiasi 

lain seperti Cesium-137 (Wulandari, 2007). 

--(-CH2-CH2-)n 

--(-CH2-CH2-)n + 

--(-CH2-CH2-)n 

PE tercangkok poli 4-VP 
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Satuan dosis radiasi yang biasa digunakan adaalah RAD (Radiation Adsorbed 

Dose) yang sama dengan satuan energi absorbs dari 100 erg per gram sampel (1 

sampel = 100 erg/g).  Gray adalah satuan lain untuk radiasi yang menyatakan 

sejumlah energi sebesar 1 joule yang diserap tiap 1 kg bahan (1 Gy = 1 j/kg).  

Pemilihan metode pra-iradiasi pada penelitian ini didasarkan ksarena monomer 

yang digunakan lebih reaktif dibandingkan polietilen sebagai polimer karena 

polietilen bila diradiasi dalam atmosfer udara akan teroksidasi sehingga akan 

mengalami degradasi.  Selain itu beberapa penelitian mengatakan bahwa metode 

ini minim terhadap homopolimerisasi serta telah digunakan dalam beberapa 

penelitian diantaranya sintesis  bahan membran sel bahan bakar (Yohan et al., 

2005) dan studi pendahuluan preparasi membran untuk sel bahan bakar membrane 

elektrolit polimer (Yohan et al., 2008). 

Proses kopolimerisasi pencangkokan yang diinisiasi dengan radiasi sinar-γ (
60

Co) 

mengikuti mekanisme radikal bebas.  Oleh karena itu persen pencangkokan (% G) 

sangat bergantung pada banyaknya radikal bebas yang terbentuk baik pada 

polimer maupun pada monomer.  Pengaruh dosis total radiasi terhadap persen 

pencangkokan film HDPE ditunjukan pada gambar 14.   
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 Gambar 14.  Pengaruh dosis total radiasi terhadap persen pencangkokan. 

(Kondisi percobaan: Monomer 4-vinil piridin 10%, waktu pencangkokan 4jam 

dan suhu pencangkokan 60
o
C). 

Dari gambar diatas terlihat bahwa persen pencangkokan meningkat seiring 

dengan meningkatnya dosis total radiasi.  Kecendrungan semacam ini sesuai 

dengan yang telah dilaporkan oleh Gupta et al (2000).  Hal ini disebabkan dengan 

meningkatnya dosis radiasi maka jumlah radikal bebas yang dihasilkan juga 

meningkat, karena setiap radikal bebas dapat melakukan reaksi rantai membentuk 

polimer dengan adisi 10
3
-10

5 
satuan monomer (Djojosubroto, 1978).  Hal ini 

mengakibatkan reaksi polimerisasi dengan monomer menjadi semakin tinggi.  

Bila dosis total radiasi dinaikan diperkirakan persen pencangkokannya juga akan 

terus meningkat.  Namun demikian, pada suatu dosis total tertentu akan dicapai 

harga %G yang maksimum karena adanya rekombinasi di antara radikal-radikal 

bebasnya (Hegazy et al, 1981).  Terlebih untuk polimer semikristalin, dosis total 

radiasi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan kristalinitas.  HDPE 

dilaporkan memiliki bagian kristalin berkisar 85-95%, sehingga tingginya kadar 

kristalinitas ini berakibat pada penurunan kecepatan difusi monomer pada polimer 

induk (backbone).  Berarti dosis yang terlalu tinggi akan menurunkan efisiensi 
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radikal pada reaksi pencangkokan.  Dari percobaan diperoleh dosis total optimum 

untuk film HDPE adalah 30 kGy. 

2. Pengaruh konsentrasi monomer PE-g-4VP 

Salah satu aspek kinetika dan fenomena transfer yang paling berperan dalam 

metode pencangkokan dengan inisiasi radiasi adalah konsentrasi monomer.  

Pengaruh konsentrasi monomer terhadap persen pencangkokan film HDPE 

diperlihatkan pada gambar 15.  Tampak dengan jelas bahwa pada setiap film, 

persen pencangkokan meningkat dengan naiknya konsentrasi monomer.  

Konsentrasi monomer memberi pengaruh pada pada persen pencangkokan karena 

berkaitan dengan difusibilitas monomer atau kemampuan monomer berdifusi 

kedalam matriks film.  Difusibilitas akan meningkat dengan meningkatnya 

konnsentrasi monomer (Gupta et al., 2000). 

Pada gambar 15 dapat dilihat pula bahwa persen pencangkokan terus naik sampai 

pada titik optimumnya yaitu pada konsentrasi 10% (v/v).  Pada konsentrasi diatas 

10% (v/v) terjadi persen pencangkokan yang menurun.  Hal ini diduga karena 

adanya transfer radikal bebas dari polimer ke monomernya, monomer-monomer 

radikal ini akan berkompetisi sehingga pada keadaan tertentu monomer akan 

bereaksi dengan monomer lain yang radikal sehingga dapat menyebabkan 

homopolimerisasi.  Homopolimerisasi adalah polimerisasi yang terjadi antara 

monomer yang sejenis.  Tingginya kadar homopolimer sangat dipengaruhi oleh 

konsentrasi monomer dan kemampuan monomer dalam menembus matriks film.  

Konsentrasi monomer terbaik untuk sistem pencangkokan dengan sistem yang 
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lain tidak selalu sama.  Hal ini bergantung pada berbagai factor, diantaranya  jenis 

pelarut, bahan polimer induk, serta laju dan dosis total radiasi yang digunakan.  

 

Gambar 15.  Pengaruh konsentrasi monomer terhadap persen pencangkokan. 

(Kondisi percobaan: Dosis radiasi 30 kGy waktu pencangkokan 4 jam dan suhu 

pencangkokan 60
o
C) 

 

3. Pengaruh waktu reaksi kopolimerisasi PE-g-4VP 

Keleluasaan radikal bebas untuk bereaksi dengan monomer dan difusi monomer 

pada film polietilen juga bergantung pada waktu reaksi kopolimerisasi.  Pengaruh 

waktu reaksi kopolimerisasi terhadap persen pencangkokan dapat dilihat  pada 

gambar berikut.   
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Gambar 16.  Pengaruh waktu polimerisasi terhadap persen pencangkokan. 

(Kondisi percobaan: Dosis radiasi 30 kGy, 10%(v/v) 4-vinil piridin dan suhu 

pencangkokan 60
o
C). 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa persen pencangkokan meningkat seiring dengan 

bertambahnya waktu reaksi kopolimerisasi.  Pada 5 jam pertama persen 

pencangkokan meningkat secara tajam, namun pada jam berikutnya persen 

pencangkokan tidak memberikan perubahan penambahan yang berarti dengan 

bertambahnya waktu reaksi.  Hal ini disebabkan dengan bertambahnya waktu 

pencangkokan memberikan pengaruh keleluasaan radikal bebas bereaksi dengan 

monomer sehingga menghasilkan persen pencangkokan yang bertambah.  Waktu 

pencangkokan yang terlalu lama (>6 jam) tidak memberikan perubahan yang 

berarti, diduga sebagai akibat meningkatnya reaksi homopolimerisasi. 

4. Pengaruh jenis pelarut pada PE-g-4VP 

Difusi monomer kedalam bagian aktif film polimer membutuhkan media 

pembawa yaitu pelarut.  Oleh karena itu, mobilitas media pelarut dalam 
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membantu proses difusi merupakan salah satu faktor yang sangat penting.  

Gambar berikut ini memperlihatkan pengaruh jenis pelarut terhadap persen 

pencangkokan. 

 
 

Gambar 17.  Pengaruh pelarut terhadap persen pencangkokan 

(Kondisi: Suasana N2, dosis 30 kGy, konsentrasi 4VP 10% dan waktu 5 jam) 

 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pelarut metanol 20% memberikan 

persentase grafting yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut yang lain.  

Setelah itu pelarut metanol 10% dan pelarut metanol 40%.  Hal ini menunjukan 

bahwa kemampuan pelarut campuran metanol 20% dalam membawa monomer 

4VP ke bagian aktif film polietilen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut 

yang lain.  Hal ini dimungkinkan karena 4VP bersifat agak polar sedangkan air 

dan metanol bersifat polar, sehingga pelarut metanol 20% memiliki kemampuan 

dalam melarutkan monomer 4VP yang lebih besar dibandingkan dengan pelarut 

yang lain sehingga mampu membawa monomer kebagian aktif polimer lebih baik 
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dibandingkan dengan pelarut yang lain.  Gambar 18 memperlihatkan contoh film 

polietilen dan kopolimer PE-g-4VP 

         

(a)                                                            (b) 

 

        (c) 

Gambar 18.  (a) Polietilen murni  (b) Polietilen terkopolimerisasi cangkok 4VP 

3,51 %  (c) Polietilen terkopolimerisasi cangkok GMA 3,16% 

 

Polietilen murni terlihat secara visual memiliki warna bening, sedangkan setelah 

dicangkok dengan 4-VP terlihat berwarna kecoklatan dan terlihat lebih besar dari 

polietilen murni.  Sementara itu, polietilen setelah dicangkok dengan GMA 

berwarna putih benih dan kaku (getas). 
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D. Kopolimerisasi Cangkok Polietilen Terhadap Glisidil Metakrilat (PE-g-     

GMA) 

 

Pada kopolimerisasi cangkok polietilen terhadap glisidil metakrilat (PE-g-GMA) 

memiliki persamaan dengan kopolimerisasi cangkok polietilen terhadap 4-Vinil 

Piridin yaitu untuk mengetahui kondisi optimum PE-g-GMA berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi proses pencangkokan.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pencangkokan adalah dosis radiasi, konsentrasi monomer, 

waktu reaksi, dan jenis pelarut.  Pada pencangkokan PE-GMA digunakan dosis 

radiasi optimum yang telah diketahui pada percobaan sebelumnya yakni 30 kGy.  

Menurut Tuncer, et al. 2006 dengan menggunakan monomer yang sama 

digunakan dosis radiasi sebesar 30 kGy.  Tahapan yang terjadi pada reaksi 

polimerisasi PE-g-GMA juga sama dengan reaksi polimerisasi PE-g-4VP yaitu 

inisiasi, propagasi dan terminasi. 

Inisiasi  : 
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Propagasi  : 
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Gambar 19. Tahapan reaksi pencangkokan glisidil metakrilat pada film PE 
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 Mekanisme reaksi rantai pembentukan polimer dalam proses kopolimerisasi meliputi 

tahap-tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi.  Kekhasan reaksi kopolimerisasi adalah 

pada tahap inisiasi.  Pada pencangkokan secara radiasi, inisiasinya adalah radikal yang 

dihasilkan dari proses inisiasi polimer.  Radikal polimer yang terbentuk pada tahap 

propagasi akan bereaksi dengan suatu matriks melalui tiga cara yaitu:  

a).  Perpindahan radikal ke suatu monomer.  Pada cara ini rantai polimer yang masih aktif 

akan memindahkan radikal bebasnya ke monomer dan kemudian polimer itu tidak aktif 

lagi.  Selanjutnya monomer yang aktif akan melakukan reaksi homopolimerisasi. 

b).  Perpindahan radikal ke spesies lain.  Peristiwa ini member efek tidak langsung pada 

reaksi. 

c).  Perpindahan radikal ke pelarut.  Perisiwa ini akan sangat menentukan hasil reaksi.  Pemilihan 

pelarut yang baik akan memberikan hasil pencangkokan yang baik pula. 

Selanjutnya pada tahap terminasi aktivitas pertumbuhan polimer akan terhenti melalui dua 

mekanisme terminasi, yaitu adisi dua polimer yang tumbuh menjadi satu polimer dan 

disproporsionasi sebuah atom dari salah satu radikal ke radikal lain, kemudian membentuk satu 

molekul jenuh dan satu molekul tidak jenuh.                                                             

1. Pengaruh konsentrasi glisidil metakrilat (GMA) 

Pengaruh konsentrasi monomer glisidil metakrilat terhadap pencangkokan PE-g-

GMA dengan dosis radiasi 30 kGy dapat dipelajari dari grafik dibawah ini. 
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Gambar 20. Pengaruh konsentrasi monomer terhadap persen pencangkokan. 

(Kondisi percobaan: Dosis radiasi 30 kGy waktu pencangkokan 4 jam dan suhu 

pencangkokan 60
o
C) 

 

Dari gambar 20 diatas menunjukkan bahwa pada konsentrasi monomer GMA 

10% memiliki persen pencangkokan yang jauh lebih besar dibandingkan pada 

konsentrasi 5%.  Hal ini disebabkan karena tersedianya monomer sebanyak 10% 

tersebut akan memberikan banyak monomer GMA yang dapat digunakan untuk 

pertumbuhan rantai.  Sebaliknya jika monomer yang tersedia sedikit maka 

pertumbuhan rantai lebih lanjut berlangsung lebih lambat.  Dengan demikian 

dapat diperkirakan pada konsentrasi GMA 10% dihasilkan rantai GMA yang lebih 

panjang daripada konsentrasi GMA 5%.  Namun pada konsentrasi GMA 15% 

menunjukan hasil yang terbalik yaitu % grafting jauh menurun dibandingkan 

konsentrasi GMA 5% dan 10%.  Hal ini kemungkinan disebabkan karena dengan 

konsentrasi monomernya yang tinggi dapat berakibat pada meningkatnya 

homopolimer dalam larutan karena reaksi antara molekul monomer yang 

menghasilkan homopolimer cenderung meningkat.  Sehingga pada percobaan ini 

menunjukan bahwa dengan menggunakan dosis yang tetap, konsentrasi GMA 
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10% menunjukan persen pencangkokan yang optimum dibandingkan konsentrasi 

monomer 5% dan 15%.  Kesimpulan ini didapat dari kenyataan bahwa pada akhir 

proses pencangkokan, masih banyak GMA yang tersisa di dalam filtrate dan 

membentuk lapisan terpisah dari campuran air.  Lapisan terpisah inilah yang 

diperkirakan merupakan homopolimer yang terbentuk selama reaksi 

pencangkokan.  Homopolimer dapat terbentuk antara lain melalui reaksi 

pemindahan pusat aktif dari polietilen pada monomer.  Monomer yang 

mengandung pusat aktif ini selanjutnya bereaksi dengan molekul monomer 

lainnya dan membentuk homopolimer.  Makin tinggi konsentrasi monomer yang 

tersedia maka semakin banyak tumbukan antar molekul GMA yang dihasilkan.  

Kondisi ini meningkatkan kemudahan reaksi antara monomer untuk membentuk 

homopolimer. 

2. Pengaruh waktu reaksi PE-g-GMA 

Pengaruh waktu reaksi pencangkokan PE-g-GMA dapat ditunjukan dengan grafik 

berikut: 

 

Gambar 21. Pengaruh waktu polimerisasi terhadap persen pencangkokan. 

(Kondisi percobaan: Dosis radiasi 30 kGy, 10%(v/v) glisidil metakrilat dan suhu 

pencangkokan 60
o
C). 
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Berdasarkan gambar 21 menunjukan bahwa waktu reaksi 4 jam menghasilkan % 

grafting yang lebih besar dibandingkan waktu reaksi 1, 2 dan 3 jam.  Hal ini 

dimungkinkan karena dengan bertambahnya waktu reaksi pencangkokan maka 

reaksi antara monomer dengan pusat aktif (radikal bebas) dapat berlangsung lebih 

lama, akibatnya jumlah monomer yang bereaksi semakin bertambah.   

Pada awal reaksi, pencangkokan terjadi melalui reaksi antara pusat aktif pada 

permukaan PE dengan monomer GMA.  Dengan bertambahnya waktu, monomer 

GMA akan berdifusi dan bereaksi dengan pusat aktif yang terbentuk di dalam film 

polietilen.  Pada waktu tertentu reaksi antara monomer dengan pusat aktif dalam 

film polietilen berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi antara monomer 

dengan pusat aktif yang terdapat pada permukaan polietilen.  .  Pertumbuhan ini 

dapat terjadi jika dalam sistem tersedia sejumlah monomer yang cukup untuk 

reaksi tersebut.  Sebaliknya, jika dalam sistem hanya tersedia sedikit monomer 

maka tidak akan dihasilkan pertumbuhan rantai lebih lanjut.  Selain itu pula, 

besarnya % pencangkokan pada 4 jam pertama dimungkinkan karena radikal 

bebas masih banyak dan lebih leluasa untuk bereaksi dengan monomer, kecepatan 

tahap propagasi pun masih sangat tinggi dan laju pembentukan homopolimer 

masih kecil.  Namun pada waktu > 4jam % pencangkokan cenderung tidak 

berubah, hal ini dimungkinkan karena jumlah laju reaksi pembentukan 

homopolimer lebih besar dari laju pengikatan radikal monomer pada PE film.  

3. Pengaruh pelarut pada PE-g-GMA 

Pada gambar 22 berikut akan ditunjukan pengaruh pelarut pada proses 

pencangkokan PE-GMA. 
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Gambar 22. Pengaruh jenis pelarut terhadap persen pencangkokan 

(Kondisi: Suasana N2, dosis radiasi 30 kGy, [GMA] 10% dan waktu 4 jam) 

 

Pelarut merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi proses pencangkokan.  

Pelarut merupakan suatu media pembawa yang menghantarkan monomer kedalam 

matriks polimer, dalam hal ini mengahantarkan monomer GMA ke dalam matriks 

film polietilen.  Dengan menggunakan film polietilen sebagai polimer, GMA 

sebagai monomer dengan konsentrasi 10%, dosis radiasi sebesar 30 kGy dan  waktu 

reaksi 4 jam dengan pelarut air dihasilkan % pencangkokan terbesar, jika 

dibandingkan dengan pelarut aseton dan metanol.  Hal ini diduga kemampuan air 

dalam membawa GMA ke bagian aktif film polietilen lebih tinggi dibandingkan 

pelarut-pelarut yang lain.  Hal ini dimungkinkan karena GMA adalah suatu 

monomer hidrofob.  Dari ketiga jenis pelarut yang digunakan, diduga laju 

pembentukan homopolimer pada pelarut aseton dan metanol lebih besar 

dibandingkan pada pelarut air.  Sehingga persen pencangkokan yakni jumlah 
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monomer yang terikat pada PE lebih besar dalam pelarut air dibandingkan dalam 

dua pelarut lainnya. 

4)  Aminasi PE-g-GMA 

Gugus epoksi dari GMA diketahui dapat bereaksi dengan alkohol (Kim et al., 1991) 

dan amin (Yu and Ryu, 1999).  Dalam penelitian ini untuk memasukkan gugus N 

pada sampel PE-g-GMA dalam penelitian ini telah dilakukan reaksi aminasi.  

Dalam reaksi aminasi ini, digunakan etilendiamin sebagai sumber N yang 

direaksikan dengan sampel PE-GMA pada suhu 70
o
C.  Persen aminasi diketahui 

berdasarkan pertambahan berat yang didapatkan setelah reaksi aminasi berlangsung.  

Persen aminasi disajikan pada gambar 23 berikut: 

 

Gambar 23. Persen aminasi sampel PE-GMA-aminasi dengan berbagai konsentrasi 

etilendiamin 

 

Berdasarkan gambar 23 diketahui bahwa penambahan konsentrasi etilendiamin 

akan berpengaruh pada persen aminasi, semakin besar konsentrasi etilendiamin 

semakin besar pula persen aminasinya.  Hal ini menunjukan bahwa penambahan 

konsentrasi etilendiamin berpengaruh pula pada penambahan besarnya gugus N 
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yang terikat pada sampel PE-GMA.  Sehingga diharapkan sampel PE-GMA yang 

mengikat N dari etilendiamin yang mampu digunakan sebagai penghambat bakteri.  

Reaksinya sebagai berikut: 

--(C H2-C H2-)n-- (CH2-C

C H3

C=O

O-CH2-CH-CH2 

--(C H2-C H2-)n-- (CH2-C

C H3

C=O

O-CH2-CH-CH2 

 

Gambar 24. Reaksi aminasi PE-GMA terhadap etilendiamin 

E. Uji Swelling 

 

Pada penelitian ini telah dilakukan uji swelling sampel PE, PE-4VP, PE-GMA-

aminasi terhadap sejumlah pelarut yaitu air, metanol dan n-heksan untuk 

mengetahui tingkat penyerapan sampel terhadap pelarut.  Sampel ditimbang untuk 

mengetahui berat awal sampel, selanjutnya direndam dalam pelarut selama 24 jam 

dan ditimbang untuk mengetahui berat akhir sehingga persentase swelling dapat 

diketahui.  Hasil swelling sampel terhadap sejumlah pelarut disajikan dalam gambar 

25:  

O 

+ H2N-CH2-CH2-NH2 

OH NH-CH2-CH2-NH2 

PE-g-GMA 

Etilendiamin 
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Gambar 25. Hasil uji swelling sampel film polietilen terhadap berbagai pelarut 

 

Dengan melihat perbandingan persen swelling yang telah disajikan pada gambar 

25 diatas, dapat diketahui bahwa persen swelling sampel film PE murni lebih 

besar terdapat pada pelarut n-heksan.  Hal ini dikarenakan sampel film PE bersifat 

hidrofob sehingga mudah larut dalam pelarut non polar yaitu n-heksan 

dibandingkan dengan pelarut air dan metanol.  Pada gambar diatas juga 

menunjukan bahwa sampel PE-4VP memiliki persen swelling terbesar pada 

pelarut air.  Hal ini mengindikasikan pada karakteristik monomer 4VP yang 

merupakan senyawa polar (El-Sayed et al., 1997; Inderjeet et al., 1997; 

Ghanshyam et al.,  2000).  Selain itu, adanya pasangan elektron bebas pada atom 

N yang elektronegatif dari gugus 4VP yang tergrafting pada permukaan polietilen 

diharapkan dapat menambah daya swelling polietilen yakni dengan cara 

membentuk ikatan hidrogen dalam pelarut (adsorpsi kimia).  Dengan demikian, 

polietilen yang tercangkok  4VP akan memiliki daya swelling pelarut yang lebih 

tinggi pada pelarut polar yaitu air dibandingkan pelarut yang lebih non polar yaitu 

n-heksan.  Selain itu, hal ini membuktikan pula bahwa pencangkokan 4VP pada 
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polietilen yang bersifat hidrofob telah terjadi.  Untuk sampel PE-g-GMA, persen 

swelling terbesar didapatkan pada pelarut metanol.  Hal ini dimungkinkan karena 

adanya etilendiamin yang terikat pada PE-g-GMA yang bersifat hidrofob.  

Dengan adanya etilendiamin, gugus N yang terikat pada sampel PE-g-GMA 

memberikan pengaruh kelarutan pada pelarut polar.  Sehingga pada penelitian ini 

sampel PE-g-GMA-aminasi memiliki kemampuan swelling terbesar pada metanol 

yang kepolarannya lebih kecil dari air.  Namun hal ini menunjukan bahwa gugus 

N dari etilendiamin telah berhasil terikat pada PE-g-GMA. 

F. Karakterisasi  

Polietilen yang telah terkopolimerisasi cangkok 4-Vinil Piridin (PE-g-4VP) 

maupun Glisidil Metakrilat (PE-g-GMA), selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan tiga metode analisis yaitu FT-IR untuk analisis perubahan gugus 

fungsi, XRD untuk mengetahui perubahan kristalinitas film polietilen hasil 

kopolimerisasi cangkok, dan SEM untuk menganalisis perubahan struktur 

permukaan.. 

1). FT-IR (Fourier Transform Infra Red) 

Film polietilen murni (PE), kopolimerisasi cangkok polietilen-4 Vinil Piridin (PE-

4VP), kopolimerisasi cangkok polietilen–Glisidil Metakrilat (PE-GMA) dan 

aminasi PE-GMA akan diidentifikasi menggunakan Spektroskopi FT-IR 

a. Film polietilen murni (PE) 

Spektrum serapan FT-IR film PE ditunjukan pada gambar 26.   
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Gambar 26. Spektrum film polietilen murni 

 

Pada gambar 26 dapat dilihat adanya pita khas hidrokarbon yaitu puncak serapan 

yang tinggi pada panjang gelombang 2931 cm
-1

 yang menunjukan daerah uluran 

C-H (C-H: 3300-2900 cm
-1

).  Selain itu juga terlihat pita serapan yang kuat pada 

pada panjang gelombang 1465 cm
-1

 yang menunjukan daerah uluran C-H (C-H 

lentur : 1300-1475 cm-
1
) (Creswell et al., 1982), serta pita serapan CH2-CH2-CH2 
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pada panjang gelombang 725 cm
-1

 (Annissa, 2007).  Pita-pita serapan tersebut 

merupakan pita serapan yang khas dari film polietilen. 

b. Pencangkokan film polietilen terhadap 4VP (PE-g-4VP) 

 Spektrum serapan FT-IR film PE-4VP ditunjukan pada gambar 27 

 

Gambar 27. Spektrum film PE-g-4VP 

 

Dari gambar 27 dapat dilihat bahwa pita-pita serapan yang khas untuk polietilen 

masih terlihat.  Selain itu pula, muncul pita-pita serapan baru yaitu pada panjang 

gelombang 1599 cm
-1

 yang menunjukan serapan adanya gugus fenil dari piridin 

(fenil: 1500-1600 cm
-1

) (Yulita, 1995).  Serapan baru juga muncul pada panjang 

gelombang 3376 cm
-1

 yang menunjukan adanya serapan gugus N-H dari 4-

VinilPiridin (N-H : 3750-3000 cm
-1

).  Hal ini membuktikan bahwa 4-Vinil Piridin 

telah berhasil dicangkokan pada film polietilen. 
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Spektrum film PE dan film PE-g-4VP menunjukan spektrum yang mirip.  Hal ini 

menunjukan bahwa proses pencangkokan tidak sampai mengubah struktur asli 

polietilen  

c. Pencangkokan film polietilen terhadap Glisidil Metakrilat (PE-g-GMA) 

Spektrum serapan FT-IR film PE-g-GMA ditunjukan pada gambar 28 berikut 

 

Gambar 28.  Spektrum film PE-g-GMA 

 

Pada gambar 27 diatas dapat dilihat bahwa pita-pita serapan khas PE masih 

terlihat pada spektrum PE-g-GMA.  Namun yang paling penting pada gambar 4.8 

terlihat pula muncul serapan baru yang kuat yaitu pada panjang gelombang 1731 

cm
-1

 yang menunjukan adanya serapan karbonil C=O dari suatu ester (C=O : 

1600-1800 cm
-1

) dan serapan C-O pada panjang gelombang 1149 cm
-1

 serta gugus 

epoksi pada panjang gelombang 1263 cm
-1

. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa glisidil metakrilat telah berhasil 

tercangkok pada film polietilen.  Selain itu spektrum film PE mempuyai serapan 
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yang sama dengan film PE-g-GMA yang menandakan bahwa tidak adanya 

perubahan struktur pada film polietilen akibat proses pencangkokan. 

d. Aminasi film PEg-GMA 

Spektrum serapan aminasi film PE-g-GMA ditunjukan pada gambar 29. 

 

Gambar 29. Spektrum serapan aminasi film PE-g-GMA 

 

Pada senyawa etilendiamin terdapat 2 gugus hidrogen pada satu nitrogen amina.  

Namun setelah etilendiamin terikat pada film PE-g-GMA maka gugus N akan 

terikat pada gugus C yang berasal dari gugus epoksi dan memiliki 1 gugus 

hidrogen.  Sehingga pada gambar 28 dapat terlihat bahwa muncul serapan baru 

yaitu pada panjang gelombang 3297 cm
-1

 yang menunjukan adanya pita serapan 

N-H (N-H: 3750-3000 cm
-1

).  Selain itu juga terdapat daerah serapan C-N pada 

daerah sidik jari yaitu pada daerah panjang gelombang 1396-964 cm
-1

.  Untuk itu 
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dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengikatan etilendiamin pada film PE-g-

GMA. 

2).  SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Film polietilen murni (PE), kopolimerisasi cangkok polietilen-4 Vinil Piridin (PE-

g-4VP), kopolimerisasi cangkok polietilen–Glisidil Metakrilat (PE-g-GMA) dan 

aminasi PE-g-GMA akan diidentifikasi menggunakan SEM untuk mengetahui 

struktur permukaannya akibat proses pencangkokan yang ditunjukan pada gambar 

30 berikut: 

 

   
(a)                                             (b) 

 

 
      (c) 

Gambar 30.  Hasil foto menggunakan SEM  (a) PE murni (b) PE-g-4VP (c)   

                     aminasi PE-g-GMA dengan perbesaran 1500X 
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Gambar 30 (a) diatas merupakan hasil pengamatan struktur permukaan film 

polietilen dengan pembesaran 1500 X.  Untuk film polietilen murni terlihat bahwa 

permukaannya homogen, bentuk seratnya tidak terlihat jelas, tetapi struktur 

tampak sperti bongkahan-bongkahan kecil dan rapi serta  tersusun rata diseluruh 

bagian permukaan polietilen. Sedangkan pada gambar 30 (b) merupakan film PE-

g- 4VP dengan persen grafting sebesar 5,65 %, menunjukan struktur permukaan 

yang heterogen serta permukaannya tidak rata, seratnya terlihat kasar dan terdapat 

rongga pada bagian tengah permukaan film yang diperkirakan telah masuknya 

gugus 4-Vinil Piridn pada permukaan film.  Dari gambar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa reaksi polimerisasi grafting telah terjadi dengan baik.  Hal ini 

terlihat dari perubahan topografi permukaan yang semula PE murni terlihat 

homogen menjadi bentuk heterogen karena adanya rongga ditengah permukaan 

PE. 

 

Pada gambar 30 (c) menunjukan hasil foto dari aminasi PE-g-GMA dengan 

persen grafting 6,81%.  Permukaan film nampak kasar dengan bentuk serat yang 

kecil dan terlihat jelas serta nampak adanya seperti alur yang menyelimuti 

permukaan film yang tersebar rata pada seluruh bagian film.  Perubahan bentuk 

serat yang menyelimuti permukaan film inilah yang diperkirakan glisidil 

metakrilat telah terikat pada film PE.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan SEM terlihat perbedaan morfologi permukaan antara film 

PE murni dengan PE-g-4VP dan aminasi PE-g-GMA namun tidak mengubah 

struktur dasar film polietilen tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa proses 

pencangkokan telah berhasil dilakukan. 
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3). XRD (X-Ray Difraction) 

 

Untuk mengetahui kristalinitas film polietilen setelah proses pencangkokan, 

dilakukan analisis menggunakan XRD, dengan hasil analisis XRD melalui 

program PCPDFWIN 1997 atau JCPDS (International Centre for Diffraction 

Data) menunjukan hubungan antara nilai intensitas/puncak difraksi (I) dan sudut 

difraksi (2θ) yang ditunjukan pada gambar 31.  

 

Gambar 31.  Hasil analisis XRD (a) PE Murni, (b) PE-g-GMA-En, (c) PE-g-4VP 
 

Pada Gambar 31 dapat dilihat bahwa spektrum film PE murni pada intensitas 

relatif 100% mempunyai peak sebesar 21.9, ternyata hasil yang diperoleh nilainya 

mendekati nilai data standard (data base PDF = Powder Diffraction File data base) 

yaitu PDF file no : 11-0834 (lampiran 3). 

21.86 

. 

21.7 

. 

21.9 

. 

36.52 
. 

24.74 . 36.66 . 

24.22 
. 36.7 

. 

24.42 
. 

(c) 

(b) 

(a) 
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Film PE murni mempunyai fasa amorf yang sedikit, begitu pula dengan PE 

tercangkok 4-VP dan PE tercangkok GMA yang mengikat etilendiamin.  Namun 

penambahan 4-VP dan GMA cendrung mengakibatkan terjadinya penurunan 

intesitas puncak-puncak jika dibandingkan dengan film PE murni.  Dari hasil 

analisis XRD tersebut dapat dilihat bahwa penambahan 4-VP dan GMA tidak 

mengubah struktur kristalin dari PE murni. 

4). Kekuatan Tarik (Tensile Strength) 

 

Untuk melihat sifat mekanik dari film PE murni, PE tercangkok 4VP dan PE 

tercangkok GMA teraminasi maka telah dilakukan uji kekuatan tarik menggunakan 

alat tensile strength.  Kekuatan tarik yaitu regangan maksimum sampel sampai 

putus.  Hasil analisis kekuatan tarik dapat dilihat pada tabel 4. berikut: 

Tabel  4.  Hasil analisis kuat tarik film PE murni, PE-4VP dengan persen 

pencangkokan 1,45% dan PE-GMA dengan persen pencangkokan 

1,25% 

Sampel Ketebalan 

(mm) 

Yield 

(kg/cm
2
) 

Kekuatan tarik (TS) Pertambahan 

panjang (%) 
Kg Kg/cm

2
 

PE murni 0.07 

0.06 

0.07 

1476.19 

1555.55 

1761.9 

0.41 

0.40 

0.44 

1952.38 

2222.22 

2095.23 

550 

570 

500 

Rata-rata 0.065 1597.88 0.42 2089.9 540 

PE-4VP 0.06 

0.06 

0.07 

2222.22 

1666.67 

1857.14 

0.59 

0.57 

0.66 

3277.78 

3166.67 

3142.86 

600 

650 

650 

Rata-rata 0.063 1915.34 0.61 3195.77 633.33 

PE-GMA- 0.09 1555.5 0.56 2074 650 
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aminasi 0.09 

0.07 

1555.5 

1666.7 

0.54 

0.58 

2000 

2761.9 

600 

690 

 

Rata-rata 0.083 1592.56 0.56 2278.63 646.67 

 

Dengan melihat data pada table 4, dapat diketahui bahwa proses pencangkokan 

polietilen dengan menggunakan monomer 4-VP dan GMA mengalami kenaikan 

pertambahan panjang dan kekuatan tarik.  Penambahan ini dimungkinkan karena 

persen pencangkokan yang kecil sehingga tidak berpengaruh pada kekuatan 

mekanik, namun jika persen pencangkokan terlalu tinggi maka kekuatan tariknya 

pun akan mengalami penurunan (Walsby, 2001).  Selain itu, sampel yang 

digunakan pada proses pencangkokan ini memiliki kristalinitas yang tinggi, 

namun setelah terinisiasi mengalami penurunan kristalinitas sehingga terdapat 

fase amorf didalamnya yang menimbulkan bertambahnya kekuatan tarik.  

Hasil uji mekanik tensile strength (kekuatan tarik) dapat dilihat dengan jelas pada 

gambar 31 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Hasil uji kekuatan tarik (tensile strength) PE murni, PE-g-4VP dan 

PE-g-GMA  
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G. Uji Aktifitas Antibakteri 

 

Pada penelitian ini, telah dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan 

teknik difusi.  Teknik difusi ini merupakan teknik dengan menggunakan 

pembenihan padat, biasanya digunakan kertas cakram yang mengandung 

antibakteri tertentu untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibakteri tesebut.  

Teknik ini berdasarkan pengamatan terbentuk zona hambatan pertumbuhan 

disekeliling cakram.  Lebarnya zona hambatan yang terbentuk menunjukkan 

derajat kepekaan bakteri terhadap zat antibakteri atau antibiotik yang diuji 

(Bonang, 1982). 

Pengujian aktivitas antibakteri dengan metode ini, dilakukan dengan meletakkan 

kertas cakram diatas permukaan medium padat yang telah mengandung biakan 

cair bakteri (suspensi bakteri), lalu diinkubasi pada suhu 37 
o
C selama 24 jam.  

Adapun cara penanaman biakan bakteri dilakukan dengan menyebarkannya pada 

medium padat (Lorian, 1980). 

Dalampenelitian ini, dilakukan uji aktivitas bakteri dari film PE, PE tercangkok 

4VP (PE-g-4VP), PE tercangkok GMA teraminasi (PE-g-GMA-aminasi) terhadap 

bakteri patogen terdiri dari E. coli dan S. aureus ke dalam cawan petri yang 

berbeda.  Pada masing-masing cawan petri tersebut terdapat kontrol positif dan 

kontrol negatif.  Kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol 

dikarenakan kloramfenikol mempunyai daya antimikroba yang kuat dengan jalan 

menghambat  sintesis protein mikroba.  Selain itu kloramfenikol merupakan 

antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang aktif terhadap organisme-

organisme aerobik dan anaerobik gram positif maupun gram negatif (Katzung, 
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Metanol 

2004).  Sedangkan, kontrol negatif yang digunakan yaitu metanol karena metanol 

digunakan sebagai pelarut dalam proses pencangkokan.  Kemampuan sampel 

menghambat pertumbuhan bakteri dapat dilihat dari zona hambat (zona bening) 

yang terbentuk disekitarnya.  Dalam hal ini dinding sel bakteri dianggap 

bermuatan negatif, sampel PE-g-4VP dan PE-g-GMA bermuatan positif maka 

apabila bereaksi akan mengalami interaksi elektrostatik yang akan melisis dinding 

sel bakteri sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan bakteri.  

Tabel 5. Zona bening inhibisi hasil uji aktifitas antibakteri polietilen murni. 

Sampel Zona Bening Inhibisi (cm) 

E. coli  S. aureus 

Kloramfenikol (K) 3,5 3,0 

Metanol 0,7 1,0 

Polietilen (PE) - - 

 

   

(a)                                                           (b) 

Gambar 33. Hasil uji antibakteri sampel film PE terhadap S. Aureus (a) dan E.   

                      Coli (b). 

 

Kloramfenikol PE 

Metanol 

PE 
Kloramfenikol 

Metanol 
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Gambar 32 diatas menunjukan aktifitas antibakteri film polietilen murni.  

Kloramfenikol sebagai kontrol positif memilki aktifitas antibakteri yang 

ditunjukan dengan besarnya zona bening yaitu 30 mm untuk bakteri S. Aureus  

(bakteri gram positif) dan 35 mm untuk bakteri E. Coli (bakteri gram negatif).  

Kloramfenikol bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein mikroba, yang 

dihambat adalah enzim peptidil transferase yang berperan sebagai katalisator 

untuk membentuk ikatan-ikatan peptida pada proses sintesis protein mikroba 

(http://Medicastore.com/Obat Kloramfenikol). 

Metanol sebagai pelarut pada proses pencangkokan digunakan sebagai kontrol 

negatif menunjukan zona bening yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

kloramfenikol.  Namun hal ini menunjukan bahwa pelarut yang digunakan juga 

memiliki kemampuan dalam menghambat bakteri, hal ini kemungkinan 

dikarenakan metanol memiliki gugus negatif OH
-
 yang dapat mempengaruhi 

aktivitas bakteri dengan cara berikatan dengan ribosom.  

Sedangkan polietilen murni tidak menunjukan adanya aktifitas antibakteri.  Hal ini 

dapat dilihat dari struktur polietilen sendiri yang tidak memiliki gugus atau sifat 

kimia sebagai antibakteri. 

Uji aktivitas antibakteri polietilen tercangkok 4-VP (PE-g-4VP), GMA (PE-g-

GMA dan PE-g-GMA teraminasi  

 

Table  6. Zona bening inhibisi PE Murni, PE-g-4VP  3,44% dan PE-g-GMA 3,81% 

Sampel Zona Bening Inhibisi (cm) 

E. coli  S. aureus 

Polietilen - - 

http://medicastore.com/Obat


91 

 

PE-g-4VP 1,5 1,7 

PE-g-GMA - 0,7 

 

 

(a)                                                               (b) 

Gambar 34. Hasil uji antibakteri sampel film PE, PE-g-4VP dan PE-g-GMA 

terhadap S. Aureus (a) dan E. Coli (b). 

 

Pada Gambar 33, terlihat bahwa pada PE tidak terbentuk zona bening disekitarnya 

hal ini menunjukkan bahwa PE tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri.  

Begitu juga dengan PE-g-GMA pada Gambar 33 tidak terbentuk zona bening di 

sekitarnya.  Hal ini disebabkan karena gugus epoksi pada GMA tidak memiliki 

sifat antibakteri.  

Hasil uji aktivitas antibakteri untuk sampel  PE-g-GMA-En, dan PE-g-4VP  

terhadap E. coli dan S. aureus dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 17 untuk 

hasil difusinya. 

Table 7. Zona bening inhibisi PE Murni, PE-g-4VP  3,44%, PE-g-GMA 3,81% dan 

PE-g-GMA-aminasi (5M En) 

Sampel Zona Bening Inhibisi (cm) 

S.Aureus  E. Coli 

Kloramfenikol 3,5 3,4 

Metanol 2,0 1,7 

PE-4VP 

PE 

PE-GMA 

PE 

PE-4VP PE-GMA 
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PE-g-4VP 1,5 1,5 

PE-g-GMA-En 1,2 1,0 

   

 

 

(a)                                                   (b) 

Gambar 35. Hasil uji antibakteri sampel film PE-g-4VP  dan PE-g-GMA-En    

terhadap E. Coli (a) dan S. Aureus (b). 

 

Pada Gambar 34 dapat dilihat bahwa kloramfenikol, metanol, PE-g-GMA-En dan 

PE-g-4VP dapat menghambat pertumbuhan bakteri hal ini dapat dilihat dari zona 

bening yang terbentuk di sekitar cakram maupun sampel tersebut.  PE-g-GMA-En 

dan PE-g-4VP memiliki sifat antibakteri, walaupun tidak sebaik kontrol 

negatifnya (Kloramfenikol) dan kontrol positif (metanol). 

 

PE-GMA-En 

Kloramfenikol 
Metanol 

4-VP 4-VP Metanol 

Kloramfenikol PE-GMA-En 
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Pelarut Persentase adsorpsi (%) 

PE Murni PE-4VP PE-GMA-Aminasi 

Air 9,221 47,836 0,8 

Metanol 3,49 9,695 3,81 

n-heksan 10,675 5,368 2,72 

Gambar 4.14. Hasil adsorpsi sampel pada beberapa pelarut 

Berdasarkan gambar diatas  

 

 

 

Pelarut PE Murni Pe-4VP PE-GMA-aminasi 

Awal Akhir % adsorpsi Awal  Akhir %adsorpsi Awal Akhir %adsorpsi 

Air 0,1558 0,1725 10,719 0,0624 0,0922 47,756 0,1252 0,1258  

0,1558 0,1678 7,702 0,0624 0,0923 47,917 0,1248   

rata-rata 0,1558 0,1702 9,211 0,0624 0,0923 47,836    

Metanol 0,1719 0,1763 2,559 0,0624 0,0680 8,974 0,1285 0,1334 3,81 

 0,1719 0,1795 4,421 0,0624 0,0689 10,417    

Rata-rata 0,1719 0,1779 3,49 0,0624 0,0684 9,695    

n-heksan 0,1719 0,1890 9,948 0,0624 0,0659 5,609 0,1285 0,1320 2,724 
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0,1719 0,1915 11,402 0,0624 0,0656 5,128    

Rata-rata 0,1719 0,1903 10,675 0,0624 0,0657 5,368    

 

Hasil analisis kuat tarik (tensil strength) polietilen 

Sampel Ketebalan 

(mm) 

(perpanjangan 

Putus) (%) 

TS (tensil 

strength) 

Yield 

(kg/cm
2
) 

PE      

 

 

7).  Hasil Uji Antibakteri 

Untuk melihat adanya daya antibakteri sampel terhadap mikroorganisme, maka 

pada penelitian ini telah dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram 

negatif (E. Coli) dan bakteri gram positif (S. Aureus).  Hasil uji antibakteri sampel 

terhadap bakteri E. Coli dan S. Aureus disajikan pada gambar berikut. 
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