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III.  METODELODI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.   Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai September 2014, dengan 

tahapan kegiatan, yaitu: ekstraksi onggok singkong dan pembuatan produk plastik 

di Laboratoriun Kimia Biopolimer, serta karakteristik produk dilakukan di 

Laboratorium Biomassa Terpadu Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam,Universitas Lampung. 

 

B.    Alat dan Bahan 

 

Adapun alat-alat yang dipergunakan dalam penilitian ini yaitu penangas air, gelas 

piala, DSC (Differential Scanning Calorimetry) tipe SII X-DSC7000, TG/DTA 

(Differential Thermal Analysis / Thermogravimetric Analisys) seri 7000 dengan 

Autosampler, Hot Plate Magnetic Stirrer, neraca Analitik digital tipe Kem ABJ, 

oven, alat crimpper, Electrical Cooling, blender, gelas kimia, gelas ukur, kertas 

aring, corong, labu elenmeyer, platinum pan, almunium pan, 1 set alat Extruder 

HAAKE Rheomex OS, FTIR (Fourier Transform Infrared) Varian 2000 Scimitar 

series, dan SEM (Scanning Electron Microscopy). 
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Sedangkan, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu limbah padat 

tapioka (onggok), Low Density Polietilen murni (LDPE), gliserol, akuades, 

indikator universal, larutan NaOH 4%, dan larutan NaClO 1,7%. 

 

C.   Prosedur Penelitian 

 

1. Ekstraksi Selulosa dari Limbah Padat Tapioka (Onggok). 

 

Limbah padat tapioka (onggok) dicuci dengan akuades kemudian dikeringkan 

hingga kering, selanjutnya direndam dalam akuades selama 3 hari, selama 

perendaman pada selang waktu 4-5 jam air akuades diganti. Onggok kemudian 

direbus selama 15 menit dan dicuci dengan akuades, kemudian dikeringkan dan 

dihaluskan dengan menggunakan blender agar didapatkan serat yang lebih halus  

Selajutnya sebanyak 5 gram onggok ditambahkan 100 ml NaOH 4% dan 

dilakukan pengadukan menggunakan Hot Plate Magnetic Stirrer pada suhu  

125 oC selama 2 jam,  kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dicuci 

dengan akuades hingga pH netral, setelah itu dilakukan proses pemutihan 

(bleaching) menggunakan 100 ml  NaClO 1,7 % pada suhu 125 oC selama 4 jam 

menggunakan Hot Plate Magnetic Stirrer, kemudian disaring kembali 

menggunakan kertas saring dan dicuci kembali dengan akuades hingga pH netral 

(Rasha M et al., 2012). 

 

2. Pembuatan Film Plastik Campuran LDPE-Selulosa-Gliserol. 

 

Untuk mendapatkan film plastik campuran LDPE-Selulosa-Gliserol dilakukan 

dengan teknik blending menggunakan perbandingan persen berat.   
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Pada komposisi pertama yaitu komposisi campuran LDPE-selulosa-gliserol 

dengan gliserol sebagai variabel tetap, disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.   Komposisi Campuran LDPE-Selulosa-Gliserol dengan gliserol sebagai  

    variabel tetap. 

 

Variabel Komposisi 

LDPE (%)     100 85 80 75 70 

Selulosa (%)         - 5 10 15 20 

Gliserol (%)       - 10 10 10 10 

Total Berat (Gram)    50 50 50 50 50 

 

Pada komposisi kedua yaitu komposisi campuran LDPE-selulosa-gliserol dengan 

selulosa sebagai variabel tetap, disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.   Komposisi Campuran LDPE-Selulosa-Gliserol dengan selulosa sebagai  

    variabel tetap. 

 

Variabel Komposisi 

LDPE (%)     100 75 70 65 60 

Selulosa (%)          - 10 10 10 10 

Gliserol (%)        - 15 20 25 30 

Total Berat (Gram)     50 50 50 50 50  

 

Campuran LDPE-Selulosa-Gliserol dicampurkan melalui proses mixing 

menggunakan Rheomex Thermo Haake pada temperatur 160 oC dan kecepatan 

rotor 30 rpm selama 3 menit dan dicetak dalam bentuk film plastik menggunakan 

Exrtuder HAAKE Rheomex OS pada kondisi TS1 140 oC, TS2 150 oC, TS3 160 oC 

dan Tdies 160 oC dengan kecepatan rotor 20 rpm.  Plastik yang keluar pada split 

capilarryty dies kemudian dicetak menjadi bentuk film pada mesin HAAKE 

PolyLab sehingga diperoleh plastik berbentuk film. 
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3.  Analisisi Termal dan Karakteristik Plastik Campuran LDPE- Selulosa- 

    Gliserol. 

 

a. Analisis Termal dengan DSC 

 

Sampel polimer ditimbang dengan kisaran berat antara 2,5 – 5,5 mg dengan 

menggunakan neraca analitik. Setelah itu, plastik campuran LDPE-selulosa-

gliserol dimasukan kedalam almunium pan dan di pres menggunakan alat 

crimpper untuk dilakukan analisis menggunakan DSC, dimana rentang suhu yang 

digunakan adalah 20-300 oC dan laju pemanasan yang digunakan adalah  

10 oC/min.  

 

b. Analisis Termal dengan TG/DTA  

 

Sampel polimer ditimbang dengan kisaran berat antara 2,5 – 5,5 mg dengan 

menggunakan neraca Analitik. Setelah itu, Plastik campuran LDPE-selulosa-

gliserol dimasukan kedalam platinum pan untuk dilakukan analisis menggunakan 

TG/DTA dengan menggunakan rentang suhu 35-500 oC dan laju pemanasan yang 

digunakan adalah 10 oC/min. 

 

c. Karakterisasi dengan Spektrofotometri FT-IR 

 

Hasil terbaik campuran plastik LDPE-selulosa-gliserol dikarakteristik dengan 

spektrofotometri IR. Plastik campuran LDPE- selulosa-gliserol dibuat pelet 

dengan KBr, kemudian dilakukan scanning pada daerah frekuensi antara 4000  

cm-1 sampai dengan 400 cm-1. Hasil karakteristik yang diperoleh dibandingkan 

dengan pembacaan Plastik campuran LDPE-selulosa-gliserol standar. 


