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ABSTRACT 

 

 

MANUFACTURING NANOCELLULOSE FROM WASTE BANANA SKIN 

WITH ACID HYPHROLYSIS METHOD 

 

 

By 

 

Faradilla Nabila Putri 

 

Research on the manufacture of nanocellulose from kepok banana peel waste has 

been carried out using the Acid Hydrolysis method with H2SO4 Sulfuric Acid. 

This study aims to determine the effect of giving H2SO4 to kepok banana peels 

and to the crystal structure and surface morphology of nanocellulose on kepok 

banana peels. The manufacture of nanocellulose was carried out in three stages, 

namely delignification using 10% NaOH, bleaching using 10% H2O2 and isolation 

of nanocellulose using H2SO4 with various concentrations of 5, 10, 15, and 20%. 

This research uses X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy 

(SEM) as its characterization. The resulting crystallite size ranges from 1,71 to 

1,98 nm and produces a lump-like morphological structure. 
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ABSTRAK 

 

PEMBUATAN NANOSELULOSA DARI LIMBAH KULIT PISANG 

KEPOK DENGAN METODE HIDROLISIS ASAM 

 

Oleh  

Faradilla Nabila Putri 

 

Telah dilakukan penelitian pembuatan Nanoselulosa dari limbah kulit pisang 

kepok menggunakan metode Hidrolisis Asam dengan Asam Sulfat H2SO4. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian H2SO4 pada kulit 

pisang kepok dan terhadap struktur Kristal serta morfologi permukaan 

nanoselulosa pada kulit pisang kepok. Pembuatan nanoselulosa ini dilakukan 

melalui tiga tahapan yaitu delignifikasi menggunakan NaOH 10%, bleaching 

menggunakan H2O2 10% dan isolasi nanoselulosa menggunakan H2SO4 dengan 

variasi konsentrasi 5, 10, 15, dan 20%. Penelitian ini menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM) sebagai 

karakterisasinya. Hasil ukuran kristalit yang dihasilkan berkisar antara 1,71 

hingga 1,98 nm dan menghasilkan struktur morfologi seperti gumpalan. 

 

Kata kunci: Hidrolisis Asam, H2SO4.,Nanoselulosa,Pisang Kepok, Selulosa 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selulosa merupakan senyawa organik penyusun utama dinding sel tumbuhan. 

Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di Bumi. Sekitar 33% dari 

semua materi tanaman adalah selulosa (Kennedy, 1993). Bahan berbasis selulosa 

sering digunakan karena memiliki sifat mekanik yang baik seperti kekuatan dan 

modulus regang yang tinggi, kemurnian tinggi, kapasitas mengikat air tinggi, dan 

struktur jaringan yang sangat baik. Produksi selulosa sekitar 100 miliar ton setiap 

tahunnya, sebagian dihasilkan dalam bentuk selulosa murni seperti yang terdapat 

dalam tanaman kapas. Namun paling banyak adalah yang berkombinasi dengan 

lignin dan polisakarida lain seperti hemiselulosa di dalam dinding sel tumbuhan 

(Klemm, 1998).  

 

Nanoselulosa merupakan salah satu material selulosa yang telah maju dan 

memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan karena sifat mekaniknya yang 

baik dan bahan bakunya berasal dari sumber daya alam melimpah serta dapat 

diperbarui. Nanoselulosa digambarkan sebagai produk atau ekstrak dari 

selulosa alam (ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan bakteri) yang terdiri 

dari bahan struktur berskala nano (Lin dan Dufresne, 2014). Kemunculan 
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nanoselulosa ditandai dengan danya peningkatan kristanilitas, aspek rasio, luas 

permukaan juga kemampuan dispersi serta biodegresi (Bingnan dkk., 2020). 

Nanoselulosa memiliki diameter 1-100 nm dan panjang 500-2000 nm. Nanoselosa 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam produk akhir seperti kertas, kardus, 

kosmetik, kesehatan, peralatan optik dan farmasi (Cherian dkk., 2010). 

 

Beberapa teknik untuk mengembangkan selulosa menjadi nanoselulosa 

diantaranya dengan hidrolisis asam, hidrolisis enzimatis, dan proses mekanis. 

Adapun penggunaan masing-masing metode ekstraksi dimungkinkan 

menghasilkan tipe nanoselulosa yang berbeda. Prinsip dari pembuatan 

nanoselulosa sendiri terbagi menjadi tiga tahap diantaranya Isolasi selulosa dari 

lignoselulosa dengan memisahkan selulosa dari lignin dan hemiselulosa melalui 

proses delignifikasi dengan larutan NaOH. Kemudian proses bleaching dengan 

agen oksidator dan terakhir dikonstruksi selulosa ukuran makro menjadi nano 

dengan berbagai macam teknik yang telah disebutkan untuk mengembangkan 

selulosa menjadi nanoselulosa tersebut (Cherian dkk., 2010). 

 

Buah pisang sangat dikenal dan banyak diminati di Indonesia. Pisang adalah salah 

satu tanaman atau tumbuhan yang memiliki ukuran relatif besar atau raksasa yang 

berdaun besar dengan suku Musaceae. Keberadaan pisang diseluruh dunia berada 

dan dipelihara di daerah tropis, sedangkan di daerah subtropis sebagian besar 

hanya mengenal buahnya saja. Sebagai Negara dengan iklim Tropis, Indonesia 

sendiri disebut-sebut sebagai negara produsen pisang nomor tujuh di dunia. 

Pisang seringkali diolah menjadi berbagai macam olahan makanan seperti keripik, 

pisang krispi, pisang molen, bolu pisang dan masih banyak lagi. Dalam 
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pengolahan pisang itu sendiri, tentunya menghasilkan limbah seperti kulit pisang. 

Limbah kulit pisang umuumnya memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Oleh 

karena kandungan selulosanya yang cukup tinggi, maka limbah kulit pisang 

sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan 

nanoselulosa. Disamping itu, kulit pisang dapat dengan mudah dijumpai 

dimanapun serta dapat pula membantu untuk pengurangan limbah yang akan 

meminimalisir adanya pencemaran lingkungan.  

 

Pada penelitian sebelumnya,  telah banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk 

pembuatan Nanoselulosa. Seperti penelitian menggunakan asam kuat yaitu 

campuran air deionized dengan asam klorida dan asam sulfat pada bahan serat 

selulosa dan menghsasilkan nanoselulosa berukuran 60-570 nm (Zhang, 2007). 

Kemudian penelitian yang menghasilkan Nanoselulosa berdiameter rata-rata 12,1-

25,1 nm setelah proses oksidasi pada temperatur 60-80 °C pada limbah kulit 

pisang Ambon (Ashari dkk., 2021). Kemudian pada limbah kulit jagung dengan 

konsentrasi asam sulfat dengan variasi asam 45%, 55%, dan 65% dengan 

Nanoselulosanya berturut turut sebesar 0,2002 gram, 0,1020 gram dan 0,0905 

gram (Ningtyas dkk., 2020). Berdasarkan hal ini, penelitian pembuatan 

Nanoselulosa akan dilakukan dengan berbahan dasar limbah kulit pisang kepok 

dengan menggunakan metode Hidrolisis Asam dengan asam yang digunakan 

adalah Asam sulfat (H2SO4) dan memvariasikan berbagai jenis konsentrasi dengan 

variasi 5, 10,15, dan 20%. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam pada proses hidrolisis asam 

terhadap nanoselulosa yang dihasilkan? 

2. Bagaimana pengaruh waktu pada proses hidrolisis selulosa terhadap 

nanoselulosa yang dihasilkan? 

3. Bagaimanakah struktur nanoselulosa pada kulit pisang kepok setelah 

pemberian dengan berbagai konsentrasi asam sulfat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui perbedaan karakteristik nanoselulosa dari kulit pisang kepok 

setelah pemberian asam H2SO4 dengan berbagai variasi konsentrasi. 

2. Mengetahui perbedaan struktur morfologi permukaan nanoselulosa dari kulit 

pisang kapok setelah pemberian asam H2SO4 dengan berbagai variasi 

konsentrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kulit pisang. 

2. Menjadikan limbah pisang sebagai bahan baku utama pada pembuatan 

nanoselulosa. 

3. Menambah referensi mengenai nanoselulosa dari sumber kulit pisang kepok. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pisang  

Pisang merupakan tanaman asli di daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Nama latin dari tanaman ini adalah Musa Paradisiaca. Pisang adalah tumbuhan 

Monokotil yang termasuk dalam familia Musaceae. Pohonnya memiliki tinggi dua 

meter hingga sembilan meter, akar rizoma berada dalam tanah dan pelepahnya 

terdiri dari lembaran daun dan mahkota daun tempat munculnya bakal buah. 

Pisang merupakan komoditas unggulan yang mudah diusahakan, berumur singkat 

dan dapat dipanen sepanjang tahun. Salah satu jenis pisang yang banyak dijumpai 

di pasaran adalah pisang kepok (Musa paradisiaca formatypica). Pisang kepok 

termasuk dalam jenis buah klimaterik yang artinya setelah diakukan pemanenan, 

pisang akan mengalami proses pematangan yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya etilen dan laju respirasi pada pisang kepok tersebut, sehingga 

mempengaruhi umur simpan buah (Sylvia dkk., 2015). 
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Gambar 2.1 Pisang kepok 

 

Pada umumnya, bagian daging buah pisang yang banyak dimanfaatkan untuk 

berbagai jenis olahan makanan sehari-hari, sementara kulitnya belum 

dimanfaatkan secara nyata. Pisang mempunyai kandungan selulosa yang cukup 

tinggi dengan lignoselulosanya secara rinci dapat terlihat pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Fraksi Lignoselulosa limbah pisang (Kabenge dkk., 2018) 

Fraksi Lignoselulosa 

 

Kulit (%) Daun (%) Pseudostem (%) 

Hemiselulosa 41.38 ± 0.78 23.46 ± 0.54 25.36 ± 0.18 

Selulosa 9.9 ± 0.14 35.58 ± 1.36 38.48 ± 1.05 

Lignin 8.9 ± 1.28 10.58 ± 1.36 05.77 ± 0.16 

 

Oleh karena kandungan selulosanya yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

lignin dan akumulsi limbah kulit pisang setiap harinya sangatlah banyak, maka 

limbah kulit pisang sangat cocok dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif 

untuk permbuatan Nanoselulosa.  
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B. Selulosa 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun jaringan dinding sel tumbuh 

tumbuhan. Selulosa adalah senyawa organik yang paling umum di Bumi. Sekitar 

33% dari semua materi tanaman adalah Selulosa. Selulosa merupakan biomassa 

yang paling banyak dalam tumbuhan. Pada dasarnya selulosa terdapat pada setiap 

tanaman, termasuk tanaman semusim, tanaman perdu, tanaman rambat, bahkan 

tanaman sederhana sekalipun seperti jamur, ganggang, dan lumut (Singh dkk., 

1993). Selulosa merupakan komponen struktural yang paling penting dari hampir 

semua dinding sel tanaman hijau, terutama di banyak serat alam seperti rami, 

goni, rami, kapas, dll. 

 

Selulosa adalah polimer organik yang paling umum, mewakili sekitar 1,5 triliun 

ton dari total produksi biomassa tahunan, dan dianggap sebagai sumber bahan 

baku yang hampir tidak ada habisnya untuk permintaan yang meningkat akan 

produk yang ramah lingkungan dan biokompatibel (Kim dkk., 2015).  

Selulosa mempunyai rumus molekul (C6H10O5)n. dengan n adalah derajat  

Polimerisasi. Selulosa dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif jika 

memungkinkan untuk mengubah selulosa secara efisien menjadi gula monomer  

melalui proses hidrolisis (Trache dkk., 2020). Pemahaman tentang asosiasi 

selulosa di dalam tanaman sangat penting untuk pemahaman yang efektif 

tentang sifat-sifat struktur mikro dan Nanoselulosa, serta untuk 

pengembangan prosedur produksinya. Struktur hierarki serat selulosa juga 

ditunjukkan pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Representasi skematis dari struktur hierarki serat selulosa dan  

struktur kimia selulosa (Casanova dkk., 2021) 

 

 

Mikrofibril selulosa dicirikan oleh kisaran diameter dari 2 hingga 30 nm, 

tergantung pada sumber selulosa, dan panjangnya dapat mencapai beberapa 

mikrometer. Mikrofibril ini terdiri dari daerah kristal dan amorf dan 

berkumpul menjadi unit yang lebih besar disebut makrofibril Gambar 2.2, 

yang selanjutnya diatur lebih lanjut menjadi serat selulosa tanaman 

makroskopik, di mana fibril selulosa tertanam dalam matriks lunak yang 

terutama terdiri dari lignin dan hemiselulosa (Casanova dkk., 2021). 

Berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida 

(NaOH) 17,5% selulosa dapat dibedakan tiga jenis yaitu: 

 

 

Hemiselulos

a Lignin 

Selulosa 

Makrofibri Mikrofibril Dasar Mikrofibril Sel Tumbuhan Sumber 

Selulosa 

Anhidroglukosa 

Selobiosa 

Daerah  

Amorf 

Daerah 

Kristal 
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 Selulosa α (Alpha Cellulose)  

Selulosa α (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut dalam 

NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi 600-1500. 

Selulosa α dipakai sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa. Selulosa α 

merupakan kualiatas selulosa paling tinggi (murni). Apabila selulosa α lebih besar 

dari 92% maka akan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku utama 

propelan atau peledak, sedangkan selulosa kualitas dibawah 92% dapat digunakan 

sebagai bahan baku pada industri kertas dan industri sandang. Semakin tinggi 

kadar α selulosa maka semakin bagus mutunya 

.  

Gambar 2.3 Struktur alfa selulosa (Chen, 2014). 

 

 Selulosa β (Betha Cellulose)  

Selulosa β (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan 

NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15-90, dapat mengendap 

bila dinetralkan  
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Gambar 2.4 Struktur Beta Selulosa (Chen, 2014). 

 

 Selulosa γ (Gamma Cellulose) 

Selulosa γ (Gamma Cellulose) sama seperti selulosa beta, tetapi DP nya kurang 

dari 15, kandungan utamanya adalah hemiselulosa (polisakarida yang bukan 

selulosa, jika dihidrolisis akan menghasilkan manosa, galaktosa, xylosa, arabinosa 

dan asam uranat) dan holoselulosa (bagian dari serat yang bebas dari sari dan 

lignin, terdiri dari campuran semua selulosa dan hemiselulosa) (Chen, 2014). 

 

C. Hemiselulosa 

Hemiselulosa adalah heteropolimer yang tersusun oleh rantai pendek, linier, 

dan bercabang dari berbagai jenis monomer seperti pentosa dan heksosa. 

Hemiselulosa mewakili sekitar 20–35% dalam biomassa lignoselulosa. 

Sementara pada kulit pisang mengandung hemiselulosa 41.38 ± 0.78 % (Kabenge 

dkk., 2018). Perlekatan hemiselulosa dengan selulosa dan lignin berkaitan 

dengan kekuatan struktur dinding sel tumbuhan dapat terlihat pada Gambar 

2.5 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/1-s2.0-S2588913318300036-main%20(3).en.id.docx%23_bookmark26
file:///C:/Users/User/Downloads/1-s2.0-S2588913318300036-main%20(3).en.id.docx%23_bookmark18
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Gambar 2.5 Struktur utama dinding sel tumbuhan dalam biomassa    

lignoselulosa yang terdiri dari lignin, hemiselulosa, dan 

selulosa (Phanthong dkk., 2018). 

 

 

Jenis hemiselulosa yang umum adalah xilan dan glukomanan. Hemiselulosa 

dapat dihidrolisis oleh asam, alkali, atau enzim dalam kondisi ringan untuk 

produksi bahan bakar etanol dan bahan kimia berharga dari oligomer atau 

monomernya yang dapat digunakan untuk industri makanan, kosmetik, 

pertambangan dan sebagainya. Hemiselulosa tidak larut dalam air tapi 

larut dalam larutan alkali encer dan lebih mudah dihidrolisa oleh asam 

daripada selulosa. Hemiselulosa memiliki fungsi sebagai perekat dan 

mempercepat pembentukan serat. Hilangnya hemiselulosa akan 

mengakibatkan adanya lubang antar fibril dan berkurangnya ikatan antar 

serat (Phanthong dkk., 2018).  

 

D. Lignin 

 

Lignin adalah bahan organik terbanyak kedua di tumbuhan setelah selulosa. 

Lignin mewakili sekitar 10-25% berat biomassa lignoselulosa kering. Kulit 

pisang mengandung lignin sebesar 8.9 ± 1.28 %. Lignin dibentuk dengan 

penghilangan non-reversibel air dari gula ,terutama xilosa untuk membuat struktur 

aromatik. Lignifikasi berlangsung pada tanaman dewasa untuk kestabilan mekanik 

Dinding Sel Tumbuhan 

Selulosa Lignin 

Mikrofibril 

Hemiselulosa 

file:///C:/Users/User/Downloads/1-s2.0-S2588913318300036-main%20(3).en.id.docx%23_bookmark34


12 
 

tanaman. Lignin berfungsi memberi kekakuan kepada tanaman, terlokalisasi pada 

permukaan lumen dan daerah dinding berpori untuk mempertahankan kekuatan 

dinding, permeabilitas dan membantu transport air. Lignin tahan serangan 

mikroorganisme dan kebanyakan dalam bentuk cincin aromatik yang tahan 

terhadap proses anaerobik sehingga kerusakan akibat proses anaerobik pada lignin 

adalah lambat (Bismarck dkk., 2005). 

 

Lignin berfungsi pula untuk mengatur transportasi cairan pada tanaman hidup dan 

memungkinkan pohon untuk tumbuh lebih tinggi dan berkontak langsung dengan 

cahaya matahari (Bismarck dkk., 2005). Lignin dapat diisolasi dari tanaman 

sebagai sisa yang tak larut setelah  penghilangan polisakarida dengan hidrolisis. 

Secara alternatif,  lignin dapat dihidrolisis dan diekstraksi ataupun diubah menjadi 

turunan yang larut. Adanya lignin menyebabkan warna menjadi kecoklatan 

sehingga perlu adanya pemisahan melalui pemutihan. Banyaknya lignin juga 

berpengaruh terhadap konsumsi bahan kimia dalam pemasakan dan pemutihan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi pelarutan lignin, 

selulosa, dan hemiselulosa adalah suhu, tekanan, serta konsentrasi pada larutan 

pemasak (Casey, 1980). 

 

E. Nanoselulosa 

Nanoselulosa adalah serat alami yang dapat diekstraksi dari selulosa. Perhatian 

khusus adalah ukuran serat nanoselulosa yang umumnya mengandung diameter 

kurang dari 100 nm dan beberapa mikrometer panjangnya. Umumnya, keluarga 

nanoselulosa dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu selulosa nanocrystals (CNC), 

dengan sebutan lain selulosa nanokristalin, selulosa (nano) kumis, mikrokristal 
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selulosa seperti batang,  selulosa nanofibril (CNF), dengan sinonim nanoselulosa 

berfibrilasi (NFC), selulosa mikrofibrilasi (MFC), serat nano selulosa, dan 

selulosa bakteri (BC), juga disebut sebagai selulosa mikroba. Sumber untuk 

ekstraksi CNC dan CNF adalah kayu, ton,, jerami gandum, bit gula, umbi 

kentang, kulit berry, rami, ganggang, dan tunicin (Lin dan Dufresne., 2014). CNC 

merupakan nanoselulosa yang bentuknya menyerupai jarum diperoleh melalui 

hidrolisis asam kuat dengan aspek rasio kecil < 15-20 nm. Umumnya, ukuran 

CNC dapat bervariasi dari lebar 5-70 nm dan panjangnya 100-250 nm. Secara 

umum, partikel CNC memiliki highly crystalline (54-88%) (Moon dkk., 2011). 

CNF yaitu fibril selulosa yang dihasilkan dari metode seperti mekanik dan juga 

dapat dihasilkan dengan cara hidrolisis asam lemah. Umumnya, CNF ini memiliki 

diameter bervariasi yaitu dari 5-60 nm dengan panjang beberapa mikrometer dan 

bersifat fleksibel (Jonoobi dkk., 2015). Metode yang paling umum untuk 

mendapatkan CNC adalah dengan Hidrolisis secara kimia dengan asam pekat 

(HCl atau H2SO4). Metode ini memberikan hasil yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hidrolisis enzim, namun memerlukan investasi modal yang 

lebih tinggi, karena bahan yang lebih mahal untuk reaktor, tangki, dan perpipaan 

(Zain dkk., 2015).. Sementara untuk CNF metode yang umum digunakan adalah 

dengan hidolisis enzimatis yang biasanya dilakukan dalam kondisi termal dan 

tekanan ringan, menghasilkan proses intensif energi yang lebih rendah. Enzim 

yang dapat digunakan pada metode ini adalah Endoglucanase, Trichoderma 

reseei cellulases, konsorsium mikroba anaerobic (Clostridium sp. Dan 

coccobacillus), Exoglucanase, dan Endo-exoglucanase (Fritz dkk., 2015). Selain 

kedua metode diatas, produksi nanoselulosa dapat diperoleh dengan metode 
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mekanik. Proses mekanis dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

compression (CMT) and roller mechanical (RMT), cryocrushing, dan 

homogenisasi bertekanan tinggi (Bharimalla dkk., 2015). Ada banyak sekali 

aplikasi dari nanoselulosa itu sendiri. Diantaranya adalah 

 

 Aplikasi dibidang medis 

Dalam aplikasinya di dunia medis, Nanoselulosa sering digunakan sebagai drug 

delivery pada biomedis untuk  keperluan  farmasi. sistem penghantaran obat yang 

efisien   menunjukkan beberapa   karakteristik penting seperti   penargetan,   

peningkatan   kelarutan,   pelepasan obat  terkontrol,    stabilitas  obat,  dan  efek  

terapeutik. Selulosa  nanokristal  dapat  dijadikan sebagai  eksipien dan   pembawa   

farmasi yang   sesuai   karena   stabilitas koloidnya,  rasio  permukaan-volume 

yang  tinggi,  dan muatan    permukaan    negatif    yang    memungkinkan memuat 

obat-obatan bermuatan ataunetral, mengendalikan pelepasan senyawa aktif, dan 

mengangkut gen ke sel target (Trache dkk., 2020). 

 

 Aplikasi dibidang kosmetik 

Selulosa  nanokristal dapat digunakan dalam produk kosmetik seperti lotion, 

sabun, perawatan rambut, dan  pewarna. Perusahaan  kosmetik  termasuk  L'Oréal 

menunjukkan  minat  pada  nanomaterial yang  bersifat  biokompatibel, 

biodegradabilitas dan nanomaterial berbasis  bahan  biologis (Klemm dkk., 2018). 
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 Aplikasi dibidang Bioteknologi 

Penggunaan nanoselulosa pada bidang pertanian telah  dimanfaatkan  sebagai 

lapisan pelindung untuk  benih,  tanaman,  dan  bahan  makanan.  Lapisan 

komposit nanoselulosa bernilai karena sifat mekanik dan penghalangnya, 

kemampuan  terurai  secara  hayati,  dan aplikasi terhadap  perlindungan tanaman. 

Nanoselulosa digunakan sebagai   pelapis atau film untuk   memanen dan 

menyimpan tanaman,  serta untuk  melindungi  tanaman atau  bagian  tanaman  

yang  mudah  rusak.  Pelapis atau film berbahan   dasar   nanoselulosa   tersebut 

efektif   untuk melindungi produk pertanian yang segar maupun olahan (Lavicola 

dkk., 2017). 

Adapun beberapa aplikasi lainnya mengenai beberapa aplikasi dari selulosa dan 

nanoselulosa untuk slow release bahan alam pada beberapa bidang seperti 

biomedis, kosmetik, dan bioteknologi dijelaskan pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2  Selulosa dan nanoselulosa sebagai agen slow release bahan alam 

Bahan  Material Alam    Hasil     Referensi 

Natrium 

karboksilme

til selulosa 

(Na-CMC) 

Asam caffeic, 

asam 

klorogenik, 

asam 

rosmarinik 

Efisiensi 

enkapsulasi > 90% 

Produk yang 

dihasilkan sekitar 

40% Memiliki 

kemampuan rilis 

dan stabilitas 

senyawa aktivitas 

antioksidan tidak 

berkurang 

 

Aguiar dkk., 2017 

Na-CMC Ekstrak Lannea 

macrocarpa 
 

Efisiensi 

enkapsulasi tinggi 

dengan stabilitas 

fungsional yang 

bagus 

Sansone dkk., 2014 

Selulosa 

nanofibril 

(SNF) 

Gum Arabica 

dan 
Maltodextrin 

Effisiensi enkapsulasi 

74,33% -84,30& 

Kelarutan 82,8% -

82,9% Control 

realese minyak 54% 

De Sauza dkk., 

2018 

 

Bromelaine Peningkatan 

control realese 

pada aktivitas 

antibakteri (12,79 

mg/mL, 0,17 

AU/mL) 

Ataide dkk., 2017 

Selulosa 

nanofibril 

Kurkumin Peningkatan 

aktivitas antioksidan 

dan antimikroba 

Valencia dkk., 2019 

Selulosa   

nanokristal  

Limonene (zat aditif pada 

kosmetik, 

makanan,obat-

obatan) Efisiensi 

enkapsulasi 79%-

100% Enkapsulasi 

melindungi emulsi 

sampel 

Ibáñez dkk., 2020 

 

 

 

 

 

 

Bakteri 

nanoselulosa 
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F. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

X-Ray Diffraction (XRD) adalah alat untuk menyelidiki struktur halus materi. 

XRD digunakan untuk melakukan karakterisasi dengan memanfaatkan sinar-X. 

Sinar-X adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energy tinggi yaitu 200 

eV sampai 1 MeV dan panjang gelombangnya berkisar antara 0.5-2.5 angstrom 

(Ǻ) (           Pada awalnya, difraksi sinar-x hanya digunakan untuk 

penentuan struktur kristal. Metode XRD berdasarkan sifat difraksi sinar-X, yaitu 

sinar-X terjadi jika suatu bahan ditembakan dengan elektron kecepatan dan 

tegangan tinggi dalam suatu tabung vakum. Elektron-elektron dipercepat yang 

berasal dari filament (katoda) menumbuk target (anoda) yang berada dalam 

tabung sinar-X sehingga elektron-elektron tersebut mengalami perlambatan. 

Proses pembentukan Sinar-X dalam tabung elektron dapat dilihat pada (Gambar 

2.6) 

 

Gambar 2.6  Proses pembentukan Sinar-x dalam tabung elektron  
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Jika seberkas sinar-X dengan panjang gelombang (λ) diarahkan pada permukaan 

kristal dengan sudut ϴ, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh bidang kristal. 

Sinar yang sefase akan saling menguatkan dan yang tidak sefase akan saling 

meniadakan atau melemahkan. Berkas sinar sefase tersebut yang menghasilkan 

puncak difraksi. Besar sudut difraksi tergantung pada panjang gelombang (λ) 

berkas sinar-X dan jarak antar bidang penghamburan (d). Skema difraksi Hukum 

Bragg dapat dilihat pada (Gambar 2.7) 

 

Gamabar 2.7 Skematik Hukum Bragg (Cullity, 1977). 

 

Gambar 2.5 menunjukkan seberkas sinar-X pertama dengan panjang gelombang å 

jatuh pada kristal dengan sudut ϴ terhadap permukaan bidang kristal yang 

jaraknya adalah d. Seberkas sinar-X pertama yang akan mengenai atom A pada 

bidang pertama dan sinar-X kedua yang mengenai atom B pada bidang berikutnya 

mengakibatkan masing-masing atom menghambur dalam arah rambat. Sinar yang 

berinteferensi saling menguatkan terjadi ketika sinar-sinar yang terdifraksi beda 

lintasannya sebesar kelipatan bulat dari panjang gelombang. Difraksi akan saling 

menguatkan jika memenuhi persamaan bragg sebagai berikut: 
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         …………………………..(1) 

 

Dengan d adalah  jarak antar bidang dalam Kristal, kemudian ϴ adalah Sudut 

difraksi, n adalah orde difraksi (0,1,2,3,…..) dan λ adalah panjang gelombangnya.  

(Cullity, 1977). 

 

 

Hasil analisis dengan XRD adalah berupa difraktogram yang berupa susunan garis 

atau puncak dengan intensitas dan posisi berbeda-beda yang spesifik pada 

material yang dianalisis. Tiap fase kristalin mempunyai susunan difraktogram 

yang karakteristik, maka dapat digunakan sebagai sidik jari untuk uji identifikasi 

Penentuan kesesuaian struktur kristal yang terbentuk dilakukan dengan 

mencocokkan setiap puncak yang muncul pada difraktogram pada nilai sudut 2θ 

dan d tertentu hasil analisis dengan data dari JCPDS (Joint Committee Powder 

Diffraction Standar) sehingga diperoleh informasi orientasi bidang kristal yang 

terbentuk. Jika semua orientasi bidang kristal teridentifikasi dipastikan struktur 

kristal terdapat kesesuaan.  

Difraksi sinar X dapat digunakan untuk menentukan ukuran kristal (crystallite 

size) dengan fase tertentu (Anthony, 1989). Penentuannya merujuk pada puncak-

puncak utama pola difraktogram melalui pendekatan persamaan Debye Scherrer 

yang dirumuskan: 

   
  

     
…………………… (2) 

 (Scherrer, 1918). 
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Sementara itu, perhitungan puncak kristalinitas dilakukan dengan metode Segal 

dan kawan-kawan guna menghitung indeks kristalinitas (Crl) dari selulosa. Segal 

mendapatkan bahwa area kristalin berada di kisi (002), dengan 2θ ≈ 21,5°. 

Sementara area amorfus berada di antara kisi (002) dengan (101), di mana kisi 

(101) berada di nilai 2θ ≈ 15°. Nilai indeks kristalinitas didapat dari rasio antara 

puncak kristalin (I002-Iam) dengan total intensitas (I002) dari spektra XRD 

setelah dilakukan dekonvolusi. 

      
        

    
 .     ................................(3) 

 

Dimana     adalah intensitas hamburan amorfus. Intensitas hamburan kristalin 

terletak pada kisi (002) dan memiliki sudut difraksi                (Segal, 1959). 

Adapun contoh dari penggunaan Difraksi sinar-x untuk karakterisasi adalah 

seperti penelitian yang dilakukan oleh (Bakar dkk., 2021) untuk mensintesis 

nanoselulosa dari oil palm mesocarp fiber (OPMF) dengan penambahan hidrolisis 

asam lemah konsentrasi rendah yaitu oxalic acid dehydrate (OAD) dapat terlihat 

seperti (Gambar 2.8) 
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Gambar 2.8 Analisis XRD  (a) OPMF mentah, (b) OPMF yang diputihkan, (c) 

OPMF yang diisolasi dengan 11% berat OAD dan (d) OPMF yang diisolasi 

dengan 13% berat OAD (Bakar dkk., 2021) 

 

 

 

Gambar 2.9 Indeks Kristalinitas XRD dari OPMF (nanoselulosa) 

(Bakar dkk., 2021) 

 

Semua sampel menunjukkan intensitas puncak yang tinggi pada 2ϴ dengan nilai  

21-22℃ terkait dengan struktur Kristal selulosa. Puncak lebar di sekitar     

menunjukkan susunan amorf OPMF yang merupakan selulosa polimorf I kristalin. 

Puncak intensitas tinggi pada 2ϴ sekitar    untuk OPMF yang diputihkan 

mewakili komposisi tinggi dari struktur kristal serat. Kristalinitas indeks (CrI) dari 
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OPMF terisolasi meningkat dari 39,5% untuk serat mentah menjadi 70,4 dan 

70,0% untuk 11 dan wt13% berat OAD masing-masing. Peningkatan nilai CrI 

menunjukkan bahwa perlakuan hidrotermal dan hidrolisis asam berhasil 

menghilangkan lignin dan hemiselulosa yang melekat pada serat selulosa. nilai 

CrI dalam penelitian ini sangat luar biasa karena konsentrasi OAD yang 

digunakan sangat rendah yaitu 11 dan wt13% berat. Terbukti dengan 

menggunakan perlakuan hidrotermal dan ditambah dengan konsentrasi asam 

lemah (OAD) konsentrasi rendah, nilai CrI OPMFs sebanding dan sama baiknya 

dengan yang menggunakan asam pekat dan kuat (Bakar dkk., 2021). 

 

G. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan teknik karakterisasi material 

yang digunakan untuk melihat struktur mikro dan morgfologi permukaan partikel 

sampai pada ukuran 1 nm . SEM dapat membentuk bayangan permukaan 

specimen secara  mikroskopik. SEM mempunyai daya pisah sekitar 0,5 nm 

dengan perbesaran maksimum sekitar 500.000 kali (Gabriel, 1985). 

 

Teknik SEM pada dasarnya merupakan pemeriksaan dan analisis permukaan data 

atau tampilan yang diperoleh dari permukaan atau lapisan setebal 20    yang 

merupakan gambar topografi dari penangkapan electron sekunder yang 

dipancarkan oleh spesimen. SEM dapat digunakan untuk mengetahui informasi 

mengenai  

1. Topografi, yaitu ciri-ciri permukaan dan teksturnya (kekerasan, sifat 

memantulkan cahaya, dan sebagainya). 

2. Morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun. 
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3. Kristalografi, yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari butir-butir 

didalam sampel yang diamati (konduktivitas, sifat elektrik, kekuatan, dan 

sebagainya) (Reed, 2005). 

Mikroskop ini bekerja dengan mengandalkan tembakan elektron yang dihasilkan 

dari senapan elektron dan diberi tegangan katoda di atas 25 kV dengan kuat arus 

sekitar 50-500       A. Selanjutnya elektron primer difokuskan hingga 

berinteraksi dengan atom pada sampel/bahan seperti pada (Gambar 2.9) 

 

Gambar 2.10 Skema kerja alat SEM (Reed, 1993). 

Pada Gambar 2.10 terlihat bahwa elektron yang keluar dari senapan electron atau 

elektron primer dengan energi yang sangat besar secara langsung tepat menumbuk 

atom sampel yang telah ditargetkan akibat pengaruh lensa kondeser dan kisi. Pada 

saat terjadinya interaksi antara elektron primer dan elektron terluar dari sampel, 

misalnya kulit K, pada saat itu juga terjadi sebuah hamburan elektron yang 

mengakibatkan elektron di kulit K terpental (tereksistasi) keluar karena energinya 

lebih kecil daripada energi elektron primer. Dengan kenyataan ini, electron primer 
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dapat memberikan sisa energinya pada elektron-elektron yang ada dikulit L, M, N 

dan seterusnya dengan cara menjatuhkan dirinya hingga menuju kulit yang 

terdekat dengan inti akibat gaya inti. Untuk elektron-elektron yang berada pada 

kulit-kulit di atasnya akan kelebihan energi sehingga secara beraturan, elektron-

elektron tersebut masing-masing akan naik menuju ke kulit terluar (Gaya 

Coulomb lebih besar dari sebelumnya). Pada saat elektron kelebihan energi dan 

pindah ke kulit atasnya itulah akan timbul sinar-X. Dengan melihat kejadian-

kejadian tersebut, mikroskop elektron menggunakan panjang gelombang sinar-X 

yang  keluar dari sampel. Sinar-X yang keluar dari sampel tersebut akan diubah ke 

dalam sinyal pulsa oleh photomultiplier selanjutnya pulsa tersebut diubah menjadi 

bilangan digital melalui Analog to Digital Converter (ADC) agar dapat dibaca 

oleh computer yang telah terinstalasi dengan Multi Channel Analyser (MCA). 

Informasi dari konverter sinar-X tersebut memberikan hasil spectrum tinggi pulsa 

(energi) terhadap waktu. Hasil inilah yang akan disebut dengan Energy Dispersive 

Spectrometry (EDS). EDS ini dapat memberikan informasi mengenai keberadaan 

unsur-unsur dalam sampel dengan cara melihat tingkat energi dari Ka yang tertera 

dalam intensitas. Intensitas-intensitas dalam bentuk energi (keV) akan dicocokkan 

dengan data energi standar (Sharma, dkk., 1999). 

 

Cara terbentuknya gambar pada SEM berdasarkan deteksi elektron sekunder atau 

elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel 

tersebut discan dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang 

terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudonya 

ditampilkan dalam gradasi gelap-terang pada layar monitor CRT (cathode ray 

tube). Di layar CRT inilah gambar struktur obyek yang sudah diperbesar bisa 
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dilihat dari sudut pandang tiga dimensi. Secara spesifik, ketika berkas elektron 

discan pada permukaan sampel, terjadi interaksi elektron dengan atom-atom di 

permukaan maupun di bawah permukaan sampel. Seperti terlihat pada (Gambar 

2.11), akibat interaksi tersebut sebagian besar berkas elektron berhasil keluar 

kembali, elektron-elektron tersebut disebut sebagai electron hamburan balik atau 

Backscattered Electrons (BSE), sebagian kecil elektron masuk ke dalam bahan 

kemudian memindahkan sebagian besar energi pada elektron atom sehingga 

terpental ke luar permukaan bahan, disebut electron sekunder atau Secondary 

Electrons (SE). Pembentukan elektron-elektron sekunder selalu diikuti proses 

munculnya X-ray yang karakteristik untuk setiap elemen, sehingga dapat 

digunakan untuk mengukur kandungan elemen yang ada di dalam bahan yang 

diteliti (Smith, 1990). 

 

Gambar 2.11  Sinyal hasil interaksi berkas electron dengan sampel (Reed, 1993). 

Hasil karakterisasi berupa citra dari SEM dapat diolah lebih lanjut untuk 

memperoleh distribusi ukuran partikelnya melalui sarana software tertentu. 

Sinar x 

(Elektron hamburan balik) 

Elektron Sekunder 

Volume inteaksi Sampel 

Auger Elektoron 
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Terdapat beberapa macam software untuk pengolahan data untuk analisis partikel 

yang didapat dari public domain, software tersebut dalah NIH-image, Scion 

Image, dan Image-J. NIH-image dan Scion image digunakan pada Sistem Operasi 

Komputer Machintosh dan Windows. Sementara Image-J yang berbasis 

pemrograman Java dapat digunakan untuk sistem operasi komputer Windows, 

Linux, maupun Machintosh (Woehrle dkk., 2006). Langkah pertama yang harus 

dilakukan untuk menganalisis ukuran partikel dari suatu gambar SEM dengan 

Image J adalah dengan mengkalibrasi ukuran pixel gambar dengan ukuran acuan. 

Ukuran acuan biasanya ditampilkan pada hasil gambar SEM berupa garis dengan 

skala untuk menunjukkan tingkat perbesaran yang dilakukan. Kalibrasi dilakukan 

dengan cara membuka gambar yang akan dianalisis setelah itu, menggambar 

dengan garis lurus sepanjang ukuran acuan dengan memilih Icon garis pada Tool 

Bar. Kemudian set skala yang dipilih dengan klik Analyze > Set Scale. Kemudian 

menyesuaikan keterangan yang diperlukan dengan mengisi kolom-kolom sesuai 

ukuran yang acuan yang diinginkan. Pilih cek list global untuk menggunakan 

pengaturan kalibrasi yang dibuat sampai Image-J ditutup. Bila gambar yang 

dipakai dalam format RGB maka harus diubah menjadi 8-bit dengan cara Image > 

Type > 8-bit. Penggunaan Image-J untuk analisis partikel membutuhkan definisi 

bagian gambar yang didefinisikan sebagai benda atau partikel dan bagian gambar 

yang didefinisikan sebagai latar belakang (background) yang disebut sebagai 

segmentasi gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Image > Adjust > 

Threshold. Dengan mengatur level Threshold maka dapat diatur tingkat kecerahan 

gambar untuk definisi benda / partikel dan latar belakangnya. Setelah dilakukan 

penyesuaian Threshold maka pengukuran besar / luas partikel yang dimaksud 
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dapat dilakukan fitur analisis partikel dalam Image-J. Analisis partikel dalam 

Image-J dapat dilakukan dengan cara klik Analyze > Set Measurements untuk 

menentukan keluaran apa saja yang dikehendaki dalam analisis partikel. 

Kemudian analisis partikel dilakukan dengan klik Analyze > Analyze Particle 

(Ross, Jacqui 2009). 

Adapun contoh hasil karakterisasi SEM  dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Batcha, 2022) tentang pembuatan nanoselulosa dari jerami teff terlihat pada 

(Gambar 2.12) 

   

Gambar 2.12 Mikrograf SEM jerami teff (a) dan nanoselulosa (b) setelah 

hidrolisis (Batcha, 2022). 

 

Gambar 2.12 menggambarkan hasil pemeriksaan morfologi sampel jerami teff dan 

nanoselulosa. Perubahan struktur nanoselulosa kemungkinan besar terkait dengan 

penghilangan komponen non-selulosa dari jerami setelah langkah-langkah 

perlakuan kimia yang berbeda. Selama hidrolisis, asam berdifusi secara istimewa 

ke bagian amorf serat selulosa, menghidrolisis jaringan glikosidik yang mudah 

diakses dan menghilangkan area amorf. Permukaan nanoselulosa menjadi lebih 

halus dari permukaan jerami setelah hidrolisis asam (Batcha, 2022). 
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III.  METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2022. Pengambilan 

data dilalukan di Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Neraca Analitik, gelas 

beaker, spatula, plastic wrap, gelas ukur, labu Erlenmeyer, magnetic strirer, 

hotplate, centrifuge, kertas lakmus, waterbath, ultrasonic cleaner, statif, cawan 

petri, aluminium foil, oven,  mortar, tissue serta penyaring. Sedangkan bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah limbah kulit pisang, etanol, NaOH, H2O2, 

aquades. Sedangkan untuk karakterisasi sampel, penelitian ini menggunakan SEM 

dan XRD. 

C. Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan 

yaitu prepasrasi sampel, pemisahan lignin dari selulosa, bleaching, mensintesis 

dengan 



29 
 

hidrolisis asam, dan karakterisasi menggunakan XRD dan SEM untuk mengetahui 

struktur fasa dan mikrostruktur serta kandungan sampel. Adapun secara terperinci 

tahapan proses-proses tersebut dapat diterangkan lebih lanjut. 

1. Preparasi Sampel 

Preparasi sampel bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan sampel agar 

siap digunakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dengan cara limbah kulit 

pisang yang akan digunakan dicuci terlebih dahulu hingga bersih dari kotoran. 

Setelah itu, limbah kulit pisang dikeringkan pada suhu 80 - 90℃ hingga limbah 

kult pisang mengering lalu limbah kulit pisang tersebut dipotong potong menjadi 

beberapa bagian, kemudian limbah kulit pisang tersebut diblender hingga 

mendapatkan serbuk limbah kulit pisang yang siap untuk dijadikan bahan dasar 

pembuatan nanoselulosa. Adapun tahapan proses dari preparasi sampel tersebut 

dapat terlihat seperti pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram alir preparasi sampel 

 

 

2. Isolasi Selulosa 

Isolasi selulosa bertujuan untuk memisahkan lignin dan hemiselulosa dari selulosa 

dengan cara serbuk limbah kulit pisang sebanyak 5 g diberikan larutan NaOH 

10% 5 ml  kemudian dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu, NaOH dibuang dan 

serbuk limbah kulit pisang tersebut disaring dengan menggunakan penyaring agar 

Limbah kulit pisang 

Dicuci dengan air hingga bersih 

kemudian dikeringkan 

Limbah kulit pisang yang telah 

dikeringkan 

Serbuk limbah kulit pisang 

Dipotong potong menjadi bagian-

bagian yang kecil kemudaian 

dihaluskan dengan blender 

Mulai 

Selesai 
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siap digunakan ke tahap selanjutnya. Adapun tahapan proses pada isolasi selulosa 

tersebut dapat terlihat pada Gambar 3.2 

                                                                                                                   

 

Gambar 3.2  Diagram alir isolasi selulosa 

 

 

3. Bleaching 

Pada proses ini, serbuk limbah kulit pisang sebanyak 5 g tersebut  diberikan 

larutan H2O2 10% kemudian dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu, larutan H202 

tersebut dibuang dan dipisahkan dari saerbuk limbah kulit pisang. Lalu, serbuk 

limbah kulit pisang tersebut dicuci dengan aquades hingga warnanya memutih dan 

phnya netral. Adapun tahapan dari proses bleaching tersebut dapat terlihat seperti 

pada Gambar 3.3 

Serbuk limbah kulit pisang 

Dicampurkan dengan larutan NaOH 

10%, di strirer, dan didiamkan 

selama 24 jam 

Serbuk imbah kulit pisang yang 

terbebas oleh lignin dan 

hemiselulosa 

Mulai 

Selesai 
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Gambar 3.3 Diagram alir bleaching 

 

4. Isolasi Nanoselulosa 

Proses yang digunakan pada tahapan ini yaitu proses hidrolisis asam dengan cara 

mengeringkan serbuk limbah kulit pisang terlebih dahulu di dalam oven pada 

suhu ruangan. Setelah serbuk limbah kulit pisang tersebut kering, kemudian 

ditimbang pada neraca analitik untuk mengetahui berat sampel setelah diberi 

perlakuan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah itu, serbuk limbah kulit 

pisang diperikan larutan H2S04 dengan variasi konsentrasi 5%, 10%,15%, dan 

20%. Lalu, dimasak dalam waterbath selama 3,5 jam pada suhu 50 ℃. kemudian., 

dinetralkan dengan centrifuge hingga phnya menjadi netral. Setelah itu, sampel 

Serbuk Limbah kulit pisang 

yang terbebas oleh lignin dan 

hemiselulosa 

Dicampurkan dengan larutan H
2
O

2
 

10%, dan didiamkan selama 24 jam, 

dicuci dengan aquades hingga 

memutih dan phnya netral 

Serbuk selulosa berwarna 

putih 

Mulai 

Selesai 
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tersebut di masukkan ke dalam ultrasonic cleaner untuk membersihkan sampel 

dari bakteri. Kemudian sampel di oven dengan suhu 20-40℃ hingga kering. 

Setelah itu, tumbuk sampel hingga hancur dengan menggunakan mortar untuk di 

karakterisasi. Adapun tahapan dari proses isolasi nanoselulosa tersebut dapat 

terlihat seperti pada (Gambar 3.4). 

 

Gambar 3.4 Diagram alir isolasi nanoselulosa 

5. Karakterisasi Sampel 

Setelah proses isolasi nanoselulosa selesai dan menghasilkan serbuk nanoselulosa 

yang telah kering, proses selanjutnya adalah mengkarakterisasi serbuk 

nanoselulosa tersebut dengan menggunakan XRD dan SEM. 

Serbuk selulosa berwarna putih 

Dikeringkan dengan oven dengan 

suhu 20-40℃,  ditimbang 

Serbuk kering 

Dicampur dengan H
2
SO

4
 5% , 

dipanaskan selama 3,5 jam dengan 

suhu 50 ℃,  didiamkan selama 24 jam, 

dicuci dengan centrifuge hingga phnya 

netral, dibersihkan dengan ultrasonic 

cleanerdikeringkan dengan oven 

dengan suhu 20-40℃ 

Mulai 

Selesai 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Hasil analisis XRD nanoselulosa pada limbah kulit pisang kepok dengan 

metode hidrolisis asam pada konsentrasi 5%, 10%, 15% , dan 20% 

menghasilkan ukuran Kristalit nanoselulosa dengan kisaran 1,71 nm 

hingga 1,98 nm  

2. Hasil analisis XRD nanoselulosa pada limbah kulit pisang kepok dengan 

metode hidrolisis asam pada konsentrasi 5%, 10%, 15% , dan 20% 

menghasilkan indeks kristalinitas yang telah dihitung dengan rumus Segal 

senilai 53.48% hingga 56.47% . 

3. konsentrasi asam yang paling tinggi dan didiamkan dalam waktu 

semalaman dapat merusak struktur kristalin pada selulosa sehingga bagian 

kristalin ikut hancur dan larut bersama bagian amorf pada selulosa yang 

kemudian ikut terbuang bersama larutan asam sulfat (H2SO4) dapat 

mempengaruhi indeks kristalinitas pada pembuatan nanoselulsosa. 

4. Analisis SEM pada pembuatan nanoselulosa pada kulit pisang kepok 

dengan konsentrasi 5% menghasilkan gambar struktur seperti gumpalan 

yang  tidak teratur seratnya tidak terlihat karena menggunakan perbesaran 

10.000x
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B. Saran 

Pada penelitan selanjutnya disarankan agar menstrerilkan alat dan bahan yang 

akan digunakan terlebih dahulu agar tidak terkontantaminasi oleh partikel-partikel 

lain sehingga tidak mempengaruhi proses jalannya penelitian dan ada baiknya jika 

analisis SEM digunakan pada semua konsentrasi yang dipakai pada penelitian. 
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