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ABSTRAK 

 

STUDY RECOVERY N-ASETIL GLUKOSAMIN DENGAN METODE 

EKSTRAKSI PELARUT 

 

Oleh 

 

EDI SURYADI 

 

Pada penelitian ini, telah dilakukan recovery N-asetil glukosamin dengan 

menggunakan metode ekstraksi pelarut. Sampel N-asetilglukosamin yang digunakan 

pada penelitian ini adalah N-asetilglukosamin standar (WAKO, Jepang). Dilakukan uji 

kelarutan untuk mendapakan pelarut yang optimum pada rekristalisasi N-

asetilglukosamin menggunakan pelarut metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, dan 

butanol. Kristal dapat terbentuk hanya pada pelarut etanol, n-propanol, dan 

isopropanol. Rendemen rata-rata rekristalisasi N-asetilglukosamin tertinggi diperoleh 

pada pelarut isopropanol yaitu  96,78 %, sedangkan yang paling rendah pada pelarut 

etanol yaitu 32,14 %. Melalui thermogravimetric analysis, menunjukkan bahwa 

persentase dekomposisi hasil dari rekristalisasi dan N-asetilglukosamin standar tidak 

jauh berbeda. Melalui SEM, menunjukkan bahwa morfologi kristal N-asetilglukosamin 

dari pelarut n-propanol dan isopropanol berbentuk batang dengan ukuran yang lebih 

kecil dan seragam dibandingkan dengan N-asetilglukosamin standar dan kristal N-

asetilglukosamin dari pelarut etanol. Hasil XRD menunjukkan bahwa puncak yang 

dihasilkan pada rekristalisasi N-asetilglukosamin sesuai dengan puncak N-

asetilglukosamin dari kartu standar PCPDFWIN No. 36-1523. 

 

 

Kata Kunci : Kristal, Rekristalisasi, N-asetilglukosamin, SEM, TGA, XRD. 



ABSTRACT 

 

 

STUDY RECOVERY N-ACETYLGLUCOSAMINE WITH SOLVENT 

EXTRACTION METHOD 

 

 

By  

 

 

EDI SURYADI 

 

 

 

The research recovery of N-acetyl glucosamine has been done by using the solvents 

extraction method. Standard N-acetylglucosamine (WAKO, Japan) is used in this 

research as the standard samples. The solubility of N-acetylglucosamine standard has 

been tested to know optimum solvent on recrystallization of N-acetylglucosamine used 

methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol, and buthanol. Crystals can be formed only 

on ethanol, n-propanol, and isopropanol. The highest recrystallization N-

acetylglucosamin average yields is obtained at isopropanol solvent that was 96,78 %, 

while the lowest at etanol solvent that was 32,14 %. The result of thermogravimetric 

analysis shown that decomposition percentage from result of recrystallization and 

standard N-acetylglucosamine is similar. The morphology appearance of crystal N-

acetylglucosamine from SEM used n-propanol and isopropanol solvent has rod shape 

with smaller size than standard N-acetylglucosamine and crystal N-acetylglucosamine 

used etanol solvent. XRD difractogram showed that the peaks from recrystallization 

N-acetylglucosamine is accordance with the peaks of N-acetylglucosamine from 

standard card PCPDFWIN No. 36-1523. 

 

 

Keywords : Crystal, Recrystallization , N-acetylglucosamine, SEM, TGA, XRD. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

N-asetil-D-glukosamina merupakan struktur monomer dari polimer kitin bersifat 

larut sehingga lebih mudah diaplikasikan dalam bidang farmasi dan pangan 

fungsional. Seiring dengan bertambahnya faktor usia, maka tubuh kita pun untuk 

mensintesis glukosamina maupun N-asetilglukosamina menurun sehingga dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang terjadi, seperti yang sering 

dihadapi pada fase ini adalah masalah tulang dan sendi, seperti osteoarthritis dan 

osteophorosis. sehingga menyebabkan penyakit osteoartritis. Osteoartritis ini 

dapat menyebabkan radang sendi yang bersifat kronis dan progresif disertai 

kerusakan tulang rawan sendi berupa integrasi (pecah) dan perlunakan pada 

permukaan sendi dengan pertumbuhan tulang rawan sendi ditepi tulang (Rasjad, 

2003).  

 

 

Selain itu N-asetilglukosamin dapat juga digunakan sebagai penetrant kulit yang 

baik serta mampu mengurangi hiperpigmentasi pada wajah. Kombinasi antara 2% 

N-asetilglukosamin dengan 4% niacinamida dapat meningkatkan penampilan 
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hiperpigmentasi pada wajah (Donald et al., 2007). Di negara maju seperti Jepang, 

N-asetil-D- glukosamina telah diaplikasikan dalam bidang industri 

pangan/minuman (Aiba, 2009). Menurut (Chen et al., 2010) yang menyatakan 

bahwa N-asetilglukosamin telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun 

terakhir karena dapat digunakan untuk aktivitas terapeutik dalam osteoarthritis. 

Secara khusus, permintaan N-asetilglukosamin dalam industri makanan kesehatan 

tumbuh cepat.  

 

 

Oleh karena itu, dengan banyaknya kebutuhan N-asetilglukosamin yang 

digunakan didalam industri maupun kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya 

peningkatan kemurnian dari N-asetilglukosamin, sehingga dapat digunakan 

dengan baik. Dalam recovery N-asetilglukosamina diperlukan pelarut-pelarut 

yang tidak dapat melarutkan serta tidak bereaksi dengan N-asetilglukosamina, hal 

ini karena proses pemisahan N-asetilglukosamina akan terdistribusikan diantara 

dua pelarut yang tidak saling bercampur satu sama lain.  

 

 
Dalam penelitian ini, akan dilakukan recovery N-asetilglukosamina dengan 

menggunakan metode ekstraksi pelarut yang didasarkan pada kepolaran. Untuk 

mengetahui N-asetilglukosamin yang telah direkristalisasi baik struktur kristal, 

morfologi maupun kemurniannya dapat dilakukan karakterisasi dengan SEM, 

TG/DTA dan XRD. Rekristalisasi N-asetilglukosamin ini sebagai langkah 

alternative tanpa proses freezedry untuk mengefesiensikan energi yang 

diperlukan pada pembentukan kristal N-asetilglukosamin.
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan recovery N-asetilglukosamina dengan menggunakan metode 

ekstraksi pelarut metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, dan butanol. 

2. Melakukan karakterisasi SEM, TG/DTA, dan XRD dari N-asetil 

glukosamin yang ditelah direkristalisasi. 

3. Mengefesiensikan energi yang digunakan pada pembentukan kristal N-

asetilglukosamin dari proses freezedry. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang morfologi, 

struktur kristal, maupun kemurnian dari recovery N-asetilglukosamin dan dapat 

juga diperoleh bahwa energi yang diperlukan pada pembentukan kristal N-

asetilglukosamin lebih efisien dibandingkan menggunakan freezedry.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. N-asetilglukosamina 

 

 

 

N-asetil-D-glukosamina atau 2 -( asetilamino )-2 -deoksi-D-glukopiranosa 

merupakan struktur monomer dari polimer kitin, berbentuk kristal berwarna putih, 

bersifat larut dalam air dan berasa manis. Karena sifatnya yang mudah larut dalam 

air maka senyawa ini lebih mudah diaplikasikan dalam bidang farmasi dan pangan 

fungsional (Aiba, 2009). 

N-asetilglukosamina (GlcNAc) merupakan monomer dari kitin yang memiliki 

rumus molekul C8H15NO6 yang berisi campuran murni 6.9 % nitrogen dengan 

struktur kimia yang sama dengan selulosa yang diganti oleh suatu unit asetil amino 

(CH3COONH2) (Pasaribu, 2004). Struktur kimia GlcNAc dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1. Struktur N-asetilglukosamina. 
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GlcNAc memiliki fungsi sebagai bioregulator dan mendapat perhatian besar 

dalam osteoarthritis dan digunakan sebagai pengganti gula (Sashiwa et al., 2002). 

Senyawa GlcNAc pada umumnya dihasilkan melalui hidrolisis asam (HCl) dari 

kitin. Produksi GlcNAc yang paling baik dari hidrolisis β kitin. GlcNAc yang 

dihasilkan dari kitin harus melalui dua tahap, awalnya kitin dipecah secara 

perlahan oleh endokitinase menjadi oligosakarida, selanjutnya oligosakarida 

dipecah secara cepat oleh eksokitinase menjadi GlcNAc (Sashiwa et al., 2003). 

Selain itu, monosakarida ini dapat dimanfaatkan untuk kecantikan kulit, 

meningkatkan daya ingat, dan mengontrol fungsi usus dengan memacu 

perkembangan Bifidobakterium yang menguntungkan bagi tubuh manusia (Aiba, 

2009). Di alam, GlcNAc dimanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber karbon 

dan nitrogen. N-asetilglukosamina juga  dimanfaatkan sebagai antibiotik dan 

pengawet (Yurnaliza, 2002). 

 

 

Senyawa D-glukosamina dan N-asetil-D-glukosamina banyak digunakan untuk 

terapi berbagai penyakit seperti osteoarthritis, gastritis, alergi makanan, divertiku 

litis, inflammatory bowel disease dan digunakan sebagai prebiotik. Di negara maju 

seperti Jepang, N-asetil-D-glukosamina telah diaplikasikan dalam industri 

pangan/minuman. GlcNac ditambahkan dalam produk seperti yoghurt dan teh 

hijau dengan dosis 0.5- 1.6 gram perhari (Aiba, 2009). Jika dibandingkan dengan 

D-glukosamina, N-asetil-D glukosamina lebih disukai karena bersifat lebih stabil 

dan rasanya manis sehingga lebih dapat diterima jika diaplikasikan melalui oral. 

Kedua senyawa tersebut biasanya disintesa secara kimiawi dengan cara 
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menghidrolisis kitin menggunakan asam kuat (HCI) pada suhu tinggi. Metode ini 

kurang disukai karena sulit untuk dikontrol, produknya rendah dan limbahnya 

dapat menimbulkan efek pencemaran terhadap lingkungan. Alternatif untuk 

mengatasi hal tersebut diantaranya adalah hidrolisis kitin secara enzimatis dengan 

memanfaatkan aktivitas kitinase (Orikoshi et al., 2005). 

 

 

B. Kristal  

 

 

 

Kristal terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion atau molekul-molekul 

zat padat yang memiliki susunan berulang dan jarak yang teratur 

dalam tiga dimensi. Pada hubungan lokal yang teratur, suatu kristal harus 

memiliki rentang yang panjang pada koordinasi atom-atom atau ion dalam 

pola tiga dimensi sehingga menghasilkan rentang yang panjang sebagai 

karakteristik dari bentuk kristal tersebut. Ditinjau dari struktur atom penyusunnya, 

bahan padat dibedakan menjadi tiga yaitu kristal tunggal (monocrystal), polikristal 

(polycrystal), dan amorf (Smallman, 2000). Pada kristal tunggal, atom atau 

penyusunnya mempunyai struktur yang tetap karena atom-atom atau molekul-

molekul penyusunnya tersusun secara teratur dalam pola tiga dimensi dan pola-

pola ini berulang secara periodik dalam rentang yang panjang tak berhingga. 

 

 

Polikristal dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari kristal-kristal tunggal 

yang memiliki ukuran sangat kecil dan saling menumpuk yang membentuk 

benda padat. Struktur amorf menyerupai pola hampir sama dengan kristal,  
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akan tetapi pola susunan atom-atom, ion-ion atau molekul-molekul yang dimiliki 

tidak teratur dengan jangka yang pendek. Amorf terbentuk karena proses 

pendinginan yang terlalu cepat sehingga atom-atom tidak dapat dengan tepat 

menempati lokasi kisinya. Bahan seperti gelas, nonkristalin ataupun vitrus yaitu 

memiliki struktur yang identik dengan amorf . Susunan dua-dimensional 

simetris dari dua jenis atom yang berbeda antara kristal dan amorf ditunjukan 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. (a). Susunan atom kristal, (b). Susunan atom amorf (Smallman, 

1999). 

 

 

1. Struktur Kristal 

 

 

 

Susunan khas atom-atom dalam kristal disebut struktur kristal. Struktur kristal 

dibangun oleh sel satuan (unit cell) yang merupakan sekumpulan atom yang 

tersusun secara khusus, secara periodik berulang dalam tiga dimensi dalam 

suatu kisi kristal (crystal lattice). Geometri kristal dalam ruang dimensi tiga 

yang merupakan karakteristik kristal memiliki pola yang berbeda-beda. Suatu 

kristal yang terdiri dari jutaan atom dapat dinyatakan dengan ukuran, bentuk, 
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dan susunan sel satuan yang berulang dengan pola pengulangan yang menjadi 

ciri khas dari suatu kristal. 

 

 

Gambar 3. Sumbu dan sudut antar sumbu kristal (Edi, 2000). 

 

 

Sumbu-sumbu a, b, dan c adalah sumbu-sumbu yang dikaitkan 

dengan parameter kisi kristal. Untuk α, β, dan γ merupakan sudut antara 

sumbu-sumbu referensi kristal. Menurut anggapan Bravais (1848), 

berdasarkan kisi bidang dan kisi ruang kristal mempunyai 14 kisi dan 

berdasarkan perbandingan sumbu-sumbu kristal dan hubungan sudut satu 

dengan sudut yang lain, kristal dikelompokkan menjadi 7 sistem kristal 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tujuh sistem kristal dan empat belas kisi Bravais (Vlack, 2004). 

 

 

Sistem Kristal Parameter Kisi Kisi Bravais Simbol 

Kubik a = b = c 

α = β = γ = 90° 

 

Simpel 

Pusat Badan 

Pusat Muka 

P 

I 

C 

 

Monoklinik  a ≠ b ≠ c 

a = β = 90° ≠ γ 

Simpel 

Pusat Dasar 

P 

C 

Triklinik a ≠ b ≠ c 

a ≠ β ≠ γ ≠ 90° 

Simpel P 

Tetragonal  a = b ≠ c 

α = β = γ = 90° 

Simpel 

Pusat Badan 

P 

I 

Orthorombik a ≠ b ≠ c 

α = β = γ = 90° 

Simpel 

Pusat Dasar 

Pusat Badan 

Pusat Muka 

P 

C 

I 

F 

Trigonal / 

Rhombohedral 

a = b = c 

a = β = γ ≠ 90° < 

120° 

Simpel P 

Hexagonal/ 

Rombus 

a = b ≠ c 

a = β = 90°, γ = 

120° 

Simpel P 

 

     
 

Gambar 4. Tujuh sistem kristal dengan empat belas kisi Bravais. (Vlack,  

2004). 
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C. Rekristalisasi 

 

 

Rekristalisasi merupakan metode yang sangat penting dalam melakukan 

pemurnian untuk komponen larutan organik. Ada tujuh metode dalam rekristalisasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Memilih pelarut. 

2. Melarutkan zat terlarut. 

3. Menghilangkan warna larutan. 

4. Memindahkan zat padat. 

5. Mengkristalkan larutan. 

6. Mengumpulkan, dan mencuci kristal. 

7. Mengeringkan produknya (Willamson, 1999). 

Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya 

dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut berdasarkan kepolaran. Prinsip 

kristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan 

kelarutan zat pencampur atau pengotornya. Larutan yang terjadi dipisahkan satu 

sama lain, kemudian larutan zat yang diinginkan dikristalkan dengan cara 

menjenuhkannya (Svehla, 1979). 

 

Kristalisasi adalah pembentukan partikel padatan didalam sebuah fasa yang 

homogen. Proses kristalisasi adalah kebalikan dari proses pelarutan. Mula-mula 

molekul zat terlarut membentuk agregat dengan molekul pelarut, lalu terjadi kisi-
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kisi diantara molekul zat terlarut yang terus tumbuh membentuk kristal yang lebih 

besar diantara molekul pelarutnya, sambil melepaskan energi. Kristalisasi zat akan 

menghasilkan kristal yang identik dan teratur bentuknya sesuai dengan sifat kristal 

senyawanya. Pembentukan Kristal ini akan mencapai kondisi optimum bila berada 

dalam kesetimbangan. 

 

Dalam mengkristalisasi suatu senyawa harus memilih pelarut yang sesuai dengan 

kepolaran senyawa tersebut. Setelah senyawa tersebut dilarutkan ke dalam pelarut 

yang memiliki kepolaran yang sama, kemudian dipanaskan sampai semua 

senyawanya larut sempurna. Apabila pada temperatur kamar senyawa tersebut 

telah larut sempurna di dalam pelarut, maka tidak perlu lagi dilakukan pemanasan. 

Pemanasan hanya dilakukan apabila senyawa tersebut belum atau tidak larut 

sempurna pada keadaan suhu kamar. Salah satu faktor keberhasilan proses 

kristalisasi dan rekristalisasi adalah pemilihan zat pelarut (Svehla, 1979). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut yang sesuai adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelarut tidak hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. 

2. Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak 

melarutkan zat pengotornya. 

3. Titik didih pelarut harus rendah, hal ini untuk mempermudah pengeringan 

kristal yang terbentuk. 
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4. Titik didih harus lebih rendah dari titik leleh zat yang akan dimurnikan agar 

zat tersebut tidak terurai (Svehla, 1979). 

 

Ukuran kristal yang terbentuk selama pengendapan dapat didasarkan pada dua 

faktor yaitu laju pembentukan inti (nukleasi) dan laju pertumbuhan kristal. Bila 

laju pembentukan inti tinggi, maka kristal yang akan diperoleh semakin banyak 

tetapi tidak satupun dari inti yang akan tumbuh menjadi besar, jadi terbentuk 

endapan yang terdiri dari partikel-partikel kecil. Laju pembentukan inti didasarkan 

pada derajat lewat jenuh dari larutan. Makin tinggi derajat lewat jenuh, maka 

makin besarlah kemungkinan untuk membentuk inti baru serta laju pembentukan 

inti akan semakin banyak (Svehla, 1979). 

 

D. Konstanta Kesetimbangan (Ksp) 

 

 

 

1. Kelarutan 

 

 

 

Kelarutan suatu zat yaitu banyaknya zat yang dapat larut maksimal dalam 

sejumlah volume tertentu air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan 

antara lain jenis zat terlarut, jenis pelarut, suhu, pH, dan volume. Satuan 

kelarutan Adalah mol/L. Jika padatan AgCl kita larutkan ke dalam air, 

molekul-molekul AgCl memisahkan diri permukaan padatan maka akan ada 

dua proses yang berlawanan arah (proses bolak-balik), yaitu proses pelarutan 

padatan AgCl dan proses pembentukan ulang padatan AgCl. Mula-mula, laju 
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pelarutan padatan AgCl sangat cepat dibandingkan dengan laju pembentukan 

ulang padatan tersebut. Makin lama, konsentrasi AgCl yang terlarut 

meningkat dengan teratur dan laju pembentukan ulang padatan juga 

meningkat. Pada saat laju pelarutan padatan AgCl sama dengan pembentukan 

ulang padatan, maka proses yang berlawanan arah tersebut kita katakan 

berada dalam kesetimbangan. Pada kondisi kesetimbangan ini, larutan AgCl 

tepat jenuh. Jumlah AgCl yang dapat larut sampai dengan tercapai kondisi 

tepat jenuh dinamakan kelarutan AgCl. Secara umum, kelarutan suatu zat 

dalam air adalah batas maksimal dari jumlah suatu zat yang dapat larut dalam 

sejumlah tertentu air. (Chang, 2005). 

 

 

2. Hasil Kali Kelarutan 

 

 

Hasil kali kelarutan suatu senyawa adalah hasil kali konsentrasi molar dari 

ion-ion penyusunnya, dimana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien 

stoikiometrinya didalam persamaan kesetimbangan (Chang, 2005). Rumus 

tetapan kesetimbangan yang menggambarkan kesetimbangan antara senyawa 

ion yang sedikit larut dengan ion-ionnya dalam larutan berair dinamakan 

tetapan hasil kali kelarutan, disingkat Ksp. (Petrucci, 1987). 

Secara umum : 

Ksp AxBy = [ Ay+]x [Bx-]y  
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3. Hubungan Antara Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

 

Jika bentuk umum suatu zat yang sedikit larut dalam air adalah AxBy, 

maka persamaan kesetimbangan larutan tersebut adalah sebagai berikut : 

AxBy            xAy+ + yBx- 

Persamaan tetapan hasil kali kelarutan dari AxBy adalah sebagai berikut : 

Ksp = [ Ay+]x [Bx-]y 

Bila kelarutan zat AxBy adalah s secara stokiometri [Ay+] yang terbentuk 

adalah xs dan [Bx-] yang terbentuk adalah ys, maka persamaan Ksp menjadi 

Ksp = (xs)x × (ys)y 

Sehingga 

 

dengan x dan y adalah koefisien dari ion-ion. ( Chang, 2005). 

 

Walaupun AgCl merupakan zat yang sukar larut, campuran Ag+ (dari AgNO3) 

dan Cl- (dari HCl) tidak selalu menghasilkan endapan putih AgCl Hasil yang 

mungkin terjadi dari percampuran tersebut adalah : 

(1) larutan tak jenuh  : bila [Ag+ ] [Cl- ] < Ksp.AgCl 

(2) tepat jenuh   : bila [Ag+ ] [Cl- ] = Ksp.AgCl 

(3) larutan lewat jenuh : bila [Ag+ ] [Cl- ] > Ksp.AgCl. 

Secara umum   : Campuran Ay+ dengan Bx- → AxBy akan : 

(1) membentuk endapan jika [Ay+]x [Bx-]y > Ksp-nya 
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(2) tepat jenuh jika [Ay+]x [Bx-]y = Ksp-nya 

(3) belum membentuk endapan jika [Ay+]x [Bx-]y < Ksp-nya ( Kasmadi, 2008). 

 

E. AFM (Atomic Force Microscopy) 

 

 

 

Atomic Force Microscopy (AFM) merupakan mikroskop yang dapat digunakan 

untuk mengetahui morfologi serta ukuran suatu sampel dalam skala atom. AFM 

hanya memindai pada permukaan sampel sehingga AFM hanya melakukan 

pengukuran antara tip dan permukaan sampel.  

 

Prinsip dasar AFM adalah interaksi gaya antara tip dengan suatu permukaan. 

Prinsip kerja dari AFM yaitu tip digeser ketika berhubungan dengan permukaan 

sampel. Tip ini akan menyesuaikan bentuk permukaan sampel, jika terdapat 

permukaan yang timbul, maka tip akan membelok ke atas. Besarnya pembelokan 

tersebut akan diukur oleh photodetector berdasarkan pada sinar laser yang 

dipantulkan oleh permukaan cantilever dan diubah menjadi gambar oleh software 

sehingga akan dihasilkan topografi sampel secara tiga dimensi (Kittel, 2005).  

 

 

F. SEM (Scanning Electron Microscopy) 

 

 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan mikroskop yang menggunakan 

pancaran sinar yang timbul akibat eksitasi elektron untuk melihat partikel 

berukuran mikron. SEM dapat menunjukkan gambar spesimen lebih jelas dan 
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memiliki tingkat resolusi yang lebih tinggi. Prinsip dasar dari SEM ialah 

berdasarkan atas sebuah peristiwa interaksi antara sinar elektron dengan spesimen 

padatan. Sedangkan prinsip kerja SEM adalah deteksi elektron yang dihamburkan 

oleh suatu sampel padatan ketika ditembak oleh berkas elektron berenergi tinggi 

secara terus-menerus. Analisis tersebut dipercepat di dalam electromagnetic coil 

yang dihubungkan dengan cathode ray tube (CRT) sehingga dihasilkan suatu 

informasi mengenai keadaan permukaan suatu sampel senyawa. Gambar atau foto 

yang dihasilkan oleh SEM memiliki penampilan tiga dimensi serta berguna dalam 

menentukan struktur permukaan dari sebuah sampel.  

Sebuah filamen (electron gun) pada scanning electron microscopy digunakan 

untuk membangkitkan sinar elektron pada sebuah vakum yang dihasilkan dalam 

sebuah kamar dimana sampel disimpan untuk dianalisis. Sinar tersebut diarahkan 

dengan akurat oleh lensa kondensor elektromagnetik, difokuskan oleh lensa 

objektif, dan dipindai melewati permukaan sampel oleh gulungan pendeteksi 

elektromagnetik.  

Metode penggambaran yang utama ialah dengan mengumpulkan elektron sekunder 

yang dilepaskan oleh sampel. Elektron sekunder dideteksi oleh sebuah material 

kilau yang menghasilkan kilat cahaya dari elektron-elektron. Selanjutnya, kilat 

cahaya dideteksi dan diperkuat oleh sebuah photomultiplier tube. Dengan 

menghubungkan posisi pemindaian sampel dengan sinyal yang dihasilkan, maka 

dihasilkan gambar atau foto berwarna hitam putih (Ayyad, 2011). Dalam 

penelitian ini, karakterisasi SEM dilakukan untuk dapat mengetahui morfologi dari 
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N-asetilglukosamina yang telah direkristalisasi sehingga dapat dibandingkan 

dengan N-asetil glukosamina yang standar.  

 

 

G.   TG/DTA (Thermogravimetric / Differential Thermal Analysis) 

 

 

 

Thermogravimetric Analysis (TGA) merupakan suatu teknik analisis untuk 

menentukan stabilitas termal suatu material dan fraksi komponen volatile dengan 

menghitung perubahan berat yang dihubungkan dengan perubahan temperatur. 

Seperti analisis ketepatan yang tinggi pada tiga pengukuran antara lain: berat, 

temperatur, dan perubahan temperatur. Suatu kurva hilangnya berat dapat 

digunakan untuk mengetahui titik hilangnya berat (Steven, 2001). 

 

Thermogravimetri adalah teknik untuk mengukur perubahan berat dari suatu 

senyawa sebagai fungsi dari temperatur ataupun waktu. TGA biasanya dapat 

digunakan dalam pengujian untuk menentukan karakteristik material, penurunan 

temperatur, kandungan material yang diserap, komponen anorganik dan organik 

didalam material, dekomposisi bahan yang mudah meledak dan residu bahan 

pelarut. 

 

Differential Thermal Analysis (DTA) merupakan suatu teknik analisis termal 

dimana perubahan material diukur sebagai fungsi temperatur. Kegunaan DTA ini 

untuk mempelajari sifat termal dan perubahan fasa akibat perubahan entalpi dari 

suatu material. Kurva DTA dapat digunakan sebagai finger print material yang 

dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Kelebihan dari metode ini antara lain: 
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dapat digunakan pada temperatur tinggi, bentuk dan volume sampel yang fleksibel, 

serta dapat menentukan temperatur reaksi dan temperatur transisi sampel (Steven, 

2001). 

Prinsip analisis DTA adalah pengukuran pada perbedaan temperatur yang terjadi 

antara material sampel dan pembanding sebagai hasil dari reaksi dekomposisi. 

Sampel adalah material yang akan dianalisis, sedangkan material referensi adalah 

material dengan substansi yang diketahui dan tidak efektif secara termal. Dengan 

menggunakan DTA, material akan dipanaskan pada temperatur tinggi dan 

mengalami reaksi dekomposisi. Dekomposisi material akan diamati dalam bentuk 

kurva DTA sebagai fungsi temperatur yang diplot terhadap waktu. Reaksi 

dekomposisi dipengaruhi oleh efek spesi lain, rasio ukuran dan volume, serta 

komposisi material.  

 

 

H. XRD (X-Ray Diffraction) 

 

 

 

Teknik X-Ray Diffraction (XRD) berperan penting dalam proses analisis padatan 

kristalin. XRD adalah metode karakterisasi yang digunakan untuk mengetahui ciri 

utama kristal, seperti parameter kisi dan tipe struktur. Selain itu, juga 

dimanfaatkan untuk mengetahui rincian lain seperti susunan berbagai jenis atom 

dalam kristal, kehadiran cacat, orientasi, dan cacat kristal (Smallman, 2000). Sinar 

X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,05 sampai 

0,25 nm (0,5 sampai 2,5 Å) yang mendekati jarak antar atom kristal (Smith, 1990). 

Sinar-X dapat terjadi apabila suatu logam yang telah ditargetkan ditumbuki oleh 
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seberkas elektron yang mempunyai energi yang tinggi, elektron–elektron tersebut 

akan mengalami pengurangan kecepatan dengan cepat dan energi kinetik elektron 

yang menumbuk sebagian besar diubah menjadi panas dan kurang dari 1% diubah 

menjadi sinar-X (Cullity, 1978). Sinar-X ini akan menghasilkan sinar dalam 

beberapa arah, ada yang menguatkan atau berinterferensi konstruktif serta tidak 

sefasa dan saling meniadakan atau berinterferensi destruktif (Beiser, 1995).  

 

Karakterisasi difraktometri sinar X digunakan untuk mengetahui struktur kristal, 

identifikasi fase kristal serta mengetahui perubahan bentuk kristal. Difaksi 

merupakan fenomena penghamburan. Saat sinar-X bertemu dengan padatan 

kristal, maka sinar akan berhamburan ke semua arah. Pada beberapa arah ini, sinar 

hambur berada dalam fase dan menguatkan yang lainnya untuk membentuk sinar 

difraksi. Prinsip karakterisasi XRD adalah difraksi panjang gelombang sinar-X 

yang tersebar setelah bertumbukan dengan atom kristal. Hasil tumbukan 

menyebabkan puncak-puncak yang dapat digunakan untuk menentukan parameter 

spesifik kristal (Suryanarayana, 1998). Teknik difraksi sinar-X dapat digunakan 

untuk analisis struktur kristal, karena setiap unsur atau senyawa mempunyai pola 

yang sudah tertentu. Apabila dalam analisis ini pola difraksi unsur diketahui maka 

unsur tersebut dapat ditentukan (Smallaman, 2000). Padatan dapat berupa kristal 

atau non-kristal. Keadaan kristal dikarakterisasi dengan kisi-kisi orde sempurna 

dan keadaan non-kristal dikarakterisasi dengan kisi-kisi yang tidak beraturan 

(Swarbrick, 2007). Struktur kristal suatu material dapat diketahui dengan 

melakukan percobaan difraksi sinar-X. Apabila sinar-X jatuh pada kisi kristal, 
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sinar tersebut akan didifraksikan artinya sinar yang mempunyai fasa yang sama 

akan saling menguatkan dan yang mempunyai fasa berlawanan akan saling 

menghilangkan (Cullity, 1978).
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat 

 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 

2016, dengan tahapan kegiatan yaitu : preparasi N-asetilglukosamin dengan 

ekstraksi pelarut, dan karakterisasinya N-asetilglukosamin dengan menggunakan 

X-Ray Diffraction (XRD) dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Atomic 

Force Microscopy (AFM), Scanning Electron Microscopy (SEM), 

Thermogravimetric / Differential Thermal Analysis  (TG/DTA) yang dilakukan di 

UPT. Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung.  

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas laboratorium, 

neraca analitik, AFM, SEM Zeiss EVO series, SII TG/DTA 7300, dan XRD.  

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah N-asetilglukosamin standar 

dari Wako, metanol, etanol, propanol, isopropanol, butanol, dan akuades.
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C. Prosedur Penelitian 

 

 

 

1. Preparasi Rekristalisasi N-asetilglukosamina 

 

 

N-asetilglukosamin standar ditimbang sebanyak 100 mg, kemudian 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 mL akuades, kemudian 

secara perlahan ditambahkan pelarut dengan variasi yang berbeda pada tiap 

tabung reaksi seperti metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, dan butanol 

dengan sambil diaduk hingga terbentuk nukleasi. Didiamkan hingga 

terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk dikeringkan dengan menggunakan 

oven pada suhu 80 ˚C selama 2 jam. 

 

2. Karakterisasi N-asetilglukosamin 

 

 

a. Karakterisasi dengan AFM 

 

 

Karakterisasi N-asetilglukosamin standar dengan N-asetilglukosamin 

hasil dari rekristalisasi menggunakan Atomic Force Microscopy (AFM) 

untuk mengetahui perubahan bentuk kristal yang dihasilkan. 

 

 

b. Karakterisasi dengan SEM 

 

 

Karakterisasi N-asetilglukosamin hasil rekristalisasi diuji menggunakan 

Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk mengetahui perubahan dan 
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karakteristik morfologi pada N-asetilglukosamin sehingga dapat 

ditampilkan dalam tampilan Gambar 3 dimensi.  

 

c. Karakterisasi dengan TG/DTA 

 

 

Recovery N-asetilglukosamin yang dihasilkan kemudian diuji 

dekomposisi material sebagai fungsi temperatur berdasarkan perubahan 

entalpi material menggunakan alat TG/DTA. Sampel ditimbang sekitar 

7 mg dan dimasukan dalam thermocouple yang terbuat dari platina. 

Thermocouple berisi sampel dan material reference kemudian 

ditempatkan dalam furnace. Analisis dilakukan pada temperatur 40-

600˚C dengan laju pemanasan 10˚C/menit. 

 

 

d. Karakterisasi dengan XRD 

 

 

Karakterisasi dengan XRD dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu 

sintering terhadap struktur kristalografi sampel N-asetilglukosamin, 

apakah sampel bersifat amorf atau kristalin. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Kristal N-asetilglukosamin dapat terbentuk hanya pada pelarut etanol, n-

propanol, dan isopropanol. 

2. Rendemen rata-rata kristal N-asetilglukosamin yang paling tinggi 96,78% 

diperoleh dengan pelarut isopropanol, sedangkan yang paling rendah 

sebesar 32,14% pada pelarut etanol. 

3. Melalui hasil analisis SEM, N-asetilglukosamin standar dan kristal N-

asetilglukosamin dari pelarut etanol berbentuk seperti batang dengan 

ukuran besar dan tidak seragam, sedangkan kristal N-asetilglukosamin 

dari pelarut n-propanol dan isopropanol berbentuk seperti batang dengan 

ukuran lebih kecil dan bentuknya seragam. 

4. Berdasarkan hasil termogram TGA menunjukkan bahwa hasil 

rekristalisasi N-asetilglukosamin baik dengan pelarut etanol, n-propanol 
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maupun isopropanol tidak jauh berbeda dengan termogram TGA N-

asetilglukosamin yang standar. 

5.    Hasil difraktogram XRD menunjukkan bahwa pada N-asetilglukosamin  

hasil rekristalisasi terdapat tiga puncak yaitu pada daerah 2θ = 10.1471̊, 

27.6735˚, dan 30.7955˚ hal ini sesuai dengan kartu standar PCPDFWIN 

No. 36-1523. 

 

 

B. SARAN 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan : 

1. Perlu dilakukan variasi temperatur pada proses rekristalisasi.  

2. Perlu dilakukan proses pembentukan inti kristal dengan menggunakan 

metode yang berbeda. 
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