
III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai September 2015 dengan

tahapan isolasi selulosa dan sintesis CMC di Laboratorium Kimia Organik FMIPA

Universitas Lampung. Karakterisasi spektroskopi FT-IR  dan SEM  di

Laboratorium Kimia Organik Universitas Gajah Mada

B. Desain Penelitian

Desain penelitian dibagi dalam beberapa tahap, yaitu isolasi selulosa TKS,

karakterisasi selulosa TKS, sintesis CMC, dan tahap karakterisasi CMC. Secara

keseluruhan penelitian ini dapat digambarkan pada bagan alir yang disajikan pada

Lampiran 1dan 2.

C. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting. blender, ayakan,

neraca analitik, oven, hot plate, waterbath, erlenmeyer, gelas kimia, labu bulat,
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gelas ukur, buret, corong masir, batang pengaduk,shaker, thermometer, alat

refluks, desikator, pH-meter digital, FT-IR, SEM.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang akan digunakan untuk isolasi CMC adalah TKS yang diperoleh dari

pabrik pengolahan kelapa sawit di Wates Metro Lampung, natrium hidroksida

(NaOH), asam nitrat (HNO3), natrium nitrat (NaNO3), natrium sulfit (Na2SO3),

natrium hipokloroit (NaClO), hidrogen peroksida (H2O2), 2-propanol

(CH3CHOHCH3), metanol (CH3OH), etanol (CH3CH2OH) , natrium

monokloroasetat (NaMCA), asam asetat (CH3COOH), kalium dikromat

(K2Cr2O7), asam sulfat (H2SO4) pekat, indikator ferroin, ferro ammonium sulfat

(FAS), indikator universal.

D. Prosedur Penelitian

1. Preparasi sampel

Sampel TKS yang berasal dari pabrik kelapa sawit dicuci dengan air bersih dan

dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Selanjutnya, tandan kosong

sawit yang setengah kering di belah mejadi empat bagian dan dijemur kembali di

bawah sinar matahari selama satu hari agar kadar airnya berkurang.  Kemudian
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tandan kosong sawit dipotong menjadi berukuran sekotar 0,5 cm, tahap terakhir

sampel digiling dengan blender, dan diayak hingga diperoleh serbuk halus.

2. Isolasi Selulosa dari TKS

Untuk mendapatkan selulosa dari TKS dilakukan isolasi seperti yang dilakukan

Patraini (2014). Bubuk TKS sebanyak 75 gram dimasukkan kedalam gelas kimia

kemudian ditambahkan    1 L campuran HNO3 3,5% dan 10 mg NaNO3 dan

dipanaskan pada suhu 90oC di atas hot plate selama 2 jam. Setelah selesai

pemanasan dilakukan pencucian dan penyaringan dengan air bersih hingga

filtratnya netral (diuji dengan indikator universal). Selanjutnya ampas dimasukkan

ke dalam labu bulat lalu ditambahkan 350 mL NaOH 2% dan 350 mL Na2SO3 2%

dan direfluks selama 1 jam pada suhu 50oC. Setelah selesai kemudian disaring dan

dilakukan pencucian lagi hingga filtrat bersifat netral. Hasil penyaringan yang

berupa ampas kemudian dimasukkan kedalam gelas kimia dan ditambahkan

NaOCl 1,75% dan dipanaskan di waterbath pada temperatur mendidih selama 0,5

jam. Kemudian disaring dan ampas dicuci sampai pH filtrat netral.

Untuk mendapatkan selulosa dengan kemurnian tinggi (selulosa-α), maka ampas

tadi ditambahkan NaOH 17,5% dalam gelas kimia dan dipanaskan pada suhu

80oC selama 0,5 jam. Kemudian disaring, dicuci hingga filtrat netral. Selulosa

yang didapat harus diputihkan atau di-bleaching seperti yang telah dilakukan oleh

Jayanudin (2009).Tahap pemutihan atau bleaching ini dilakukan dengan cara
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melarutkan selulosa yang dihasilkan kedalam 500 mL larutan H2O2 10% dibiarkan

selama 1 jam. Selanjutnya disaring dan dicuci kembali kemudian dikeringkan

dalam oven pada suhu 60oC sampai didapatkan selulosa yang benar-benar kering.

3. Penentuan Kadar Selulosa-α dan Lignin

Kadar selulosa-α ditentukan dengan menggunakan metode uji SNI 0444:2009.

Selulosa hasil isolasi (pulp) ditimbang sebanyak 1,5 g kemudian dimasukkan

kedalam gelas kimia dan ditambahkan 75 mL larutan NaOH 17,5%. Catat waktu

pada saat larutan NaOH ditambahkan. Aduk pulp dengan batang pengaduk sampai

terdispersi sempurna. Cuci batang pengaduk dengan 25 mL NaOH 17,5%

tambahkan ke dalam gelas kimia , sehingga total larutan yang ditambahkan

menjadi 100 mL. Aduk suspensi pulp dengan batang pengaduk sampai 30 menit

sejak penambahan pertama larutan NaOH.

Setelah itu tambahkan 100 mL akuades pada suspensi pulp dan segera aduk

dengan batang pengaduk. Simpan gelas kimia untuk 30 menit berikutnya sehingga

total waktu ekstraksi seluruhnya sekitar 60 menit. Setelah 60 menit, aduk suspensi

dengan batang pengaduk dan tuangkan ke dalam corong masir.

Buang 10 mL sampai 20 mL filtrat pertama, kemudian kumpulkan filtrat sekitar

100 mL dalam labu yang kering dan bersih. Pipet filtrat 25 mL dan 10 mL larutan

kalium dikromat 0,5 N ke dalam labu 250 mL. Tambahkan dengan hati-hati 50
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mL asam sulfat pekat dengan menggoyang labu. Biarkan larutan tetap panas

selama 15 menit pada suhu 125-135oC, kemudian tambahkan 50 mL akuades dan

dinginkan pada suhu ruangan.

Tambahkan 2-4 tetes indikator ferroin dan titrasi dengan larutan ferro ammonium

sulfat 0,1 N sampai berwarna ungu. Lakukan titrasi blanko dengan mengganti

filtrat pulp dengan 12,5 mL larutan NaOH 17,5% dan 12,5 mL akuades.

Penentuan kadar selulosa-α menggunakan rumus:

= 100 − 6,85( − ) x N x 20
Dimana:

X = selulosa-α, dinyatakan dalam persen (%)

V1 = volume titrasi blanko, dinyatakan dalam milliliter (mL)

V2 = volume titrasi filtrat pulp, dinyatakan dalam milliliter (mL)

N = normalitas larutan ferro ammonium sulfat

A = volume filtrat pulp yang dianalisa, dinyatakan dalam milliliter (mL)

W = berat kering oven contoh uji pulp, dinyatakan dalam gram (g)

Kadar lignin ditentukan dengan menggunakan metode SNI 0492:2008. Selulosa

hasil isolasi (pulp) ditimbang sebanyak 1 g kemudian dimasukkan kedalam gelas

kimia 50 mL  dan tambahkan 15 mL  H2SO4 72%.  Aduk pulp dengan batang

pengaduk sampai terdispersi sempurna selama 2-3 menit kemudian tutup dengan
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penutup kaca dan biarkan selama 2 jam. Campuran yang dihasilkan kemudian

ditambah dengan akuades sebanyak 300 mL sambil dikocok dan tambahkan lagi

akuadest sampai 575 mL maka akan diperoleh larutan dan selanjutkan dilakukan

refluks selama 4 jam. Campuran didinginkan selama 24 jam sampai lignin

mengendap sempurna.  Kemudian endapan lignin disaring menggunakan kertas

saring yang telah diketahui bobotnya dan dicuci. Tahap terakhir, endapan lignin

tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC dan ditimbang.  Untuk

mengetahui bobot ligninnya digunakan rumus:

L = AB × 100%
Dimana:

L = Kadar lignin, dinyatakan dalam persen (%);

A = Endapan Lignin, dinyatakan dalam gram (g);

B = Berat Sampel, dinyatakan dalam gram (g).

4. Sintesis CMC

Sintesis CMC yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Togrul

and Arslan (2003), Hutomo (2012), Wijayani (2005). Sintesis CMC dilakukan

dengan menimbang 5 gram selulosa TKS kemudian dimasukkan kedalam

erlenmeyer 250 mL, kemudian ditambahkan 100 mL 2-propanol secara perlahan-

lahan.Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH  5% tetes demi tetes sebanyak 20

mL dan proses alkalisasi ini berlangsung selama 1 jam sambil dilakukan



28

pengadukan dengan shaker. Setelah selesai dilanjutkan proses karboksimetilasi

dengan menambahkan NaMCA 3 gram sedikit demi sedikit. Proses ini

berlangsung selama  3 jam pada suhu 55oC. Selama kedua proses ini berlangsung

pengaduk tetap berputar.

Setelah proses karboksimetilasi selesai, waterbath dimatikan kemudian campuran

ini dipindahkan kedalam gelas kimia dan selanjutnya dinetralkan dengan asam

asetat 90% sampai pH 7. Kemudian dilakukan pencucian dengan alkohol 70%

sebanyak 4 kali masing-masing sebanyak 100 mL.CMC yang didapatkan

kemudian dikeringkan dengan menggunakan pompa vakum. Akhirnya dibungkus

dalam aluminium foil dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 60oC.

CMC yang telah kering ini kemudian dihaluskan dan ditimbang sebagai rendemen

CMC kemudian disimpan dalam tempat tertutup.

Proses sintesis ini diulang dengan memvariasikan konsentrasi NaOH menjadi

10%, 15%, dan 20% dan massa NaMCA 3 gram, kemudian setelah diperoleh hasil

optimum dari konsentrasi yang digunakan selanjutnya dilakukan sintesis lagi

dengan memvariasikan massa NaMCA yaitu menjadi 4 g, 5 g, dan 6 g sehingga

diperoleh hasil yang optimum lagi dari massa yang digunakan.
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5. Analisis Kuantitatif CMC

5.1. Penentuan Derajat Substitusi (DS)

Penentuan derajat subtitusi mengacu pada penelitian Hong (2013).  Langkah

pertama, melarutkan 4 gram CMC ke dalam 75 mL etanol 95 % sambil diaduk

secara merata. Kemudian ke dalamnya ditambahkan 5 mL asam nitrat  2 M dan

campuran diaduk kembali selama 2 menit.. Selanjutnya, mendidihkan larutan

selama 10 menit. Kemudian mencuci larutan sampel dengan 20 mL etanol 95 %

pada suhu 600C sebanyak lima kali dan terakhhir mencucinya kembali dengan

metanol pa. Selanjutnya menyaring dan mengeringkannya dalam oven pada suhu

1050C selama 3,5 jam dan mendinginkannya di dalam desikator selama 30 menit.

Tahap berikutnya melarutkan 0,5 CMC kering ke dalam 100 mL akuades dan

mengaduknya.  Lalu menambahkan 25 mL larutan NaOH 0,3 M dan

mendidihkannya selama 15 menit.  Setelah itu menambahkan indikator PP dan

menitrasinya dengan larutan HCl 0,3 M.  Penentuan derajat subtitusi dilakukan

dengan menggunakan rumus dibawah ini.

% = [( − ) 0,059 100]
= (162 % ) [5900 − (58 % )]
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Keterangan :

Vo = mL HCl yang digunakan untuk mentirasi larutan blanko

Vn = mL HCl yang digunakan untuk mentirasi larutan sampel

M = molaritas HCl

m = berat sampel (gram)

5.2. Pengukuran pH larutan CMC 1%

Ditimbang 1 g berat kering CMC, ditambah 100 mL akuades kemudian

dipanaskan sampai suhu 70oC sambil diaduk sampai larut dan setelah dingin

diukur pH-nya.

5.3. Penentuan kadar NaCl

Ditimbang 1 g berat kering CMC dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan

diencerkan dengan 200 mL aquades. Larutan ini kemudian dititrasi dengan

AgNO3 0,1 N dan indikator K2CrO4 5%.

Kadar NaCl (%) = mg contoh x 100 %
5.4. Penentuan kemurnian CMC

Kemurnian CMC dihitung dengan cara berikut:

Kemurnian = 100% - % NaCl.


