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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai sintesis kitosan dari limbah sisik ikan nila (oreochromis 

niloticus) sebagai adsorben logam Cu
2+

. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis kitosan 

dari limbah sisik ikan nila (oreochromis niloticus), mengetahui karakteristik kitosan dari limbah 

sisik ikan nila (oreochromis niloticus) dan mengaplikasikannya sebagai adsorben logam Cu
2+

. 

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan diantaranya sintesis kitosan yang meliputi 

demineralisasi, deproteinasi dan deasetilasi, karakterisasi kitin dan kitosan yang meliputi analisis 

FTIR kitin dan kitosan, perhitungan DD kitosan, , uji organoleptik, dan uji kadar air, uji 

kapasitas adsorpsi kitosan terhadap logam Cu
2+

 menggunakan variasi pH, konsentrasi dan waktu 

kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitosan dapat disintesis dari limbah sisik ikan nila 

(Oreochromis niloticus) dengan karakteristik fisik berbentuk serbuk, berwarna putih, tidak 

berbau, kadar air 10%, dan derajat deasetilasi sebesar 57,96%. Adapun rendemen transformasi 

kitin menjadi kitosan yang dihasilkan sebesar 92,40%. Kitosan dari limbah sisik ikan nila 

(oreochromis niloticus) dapat digunakan sebagai adsorben logam Cu
2+ 

dengan persen kapsitas 

adsorpsi tertinggi sebesar 93.47%. 

Kata kunci: Limbah sisik ikan nila, Kitosan, Adsorben, Logam Cu
2+ 

PENDAHULUAN 

Pencemaran limbah logam berat pada 

perairan merupakan salah satu permasalahan 

lingkungan yang penting saat ini. Limbah 

logam berat dapat berasal dari sebagian 

besar industri yang bergerak di bidang 

pengolahan bahan mentah seperti industri 

tekstil, industri perminyakan, industri besi 

dan baja, industri pertambangan dan lain-

lain. Salah satu logam berat yang termasuk 

bersifat toksik tinggi yaitu logam Cu. 

Pencemaran logam berat khususnya logam 

Cu
2+

 dapat di atasi dengan berbagai metode 

salah satunya yaitu metode adsorpsi. 

Adsorpsi dapat dilakukan menggunakan 

berbagai jenis adsorben seperti arang aktif, 

zeolite, bentonite, nano partikel dan kitosan. 

Kitosan dapat berinteraksi membentuk 

kompleks dengan logam Cu. Logam Cu
2+ 

 

termasuk ke dalam borderline (daerah 

peralihan antara asam keras dan asam 

lunak). Gugus aktif adsorben kitosan adalah 

gugus amina (NH2) dan hidroksi (OH) 

tergolong ke dalam basa keras karena 

memiliki atom yang sangat elektronegatif. 

Kitosan merupakan polimer dari 2-Amina-2-

Deoksi-D-glukosa yang terikat oleh ikatan 

glikosida pada posisi β (1-4). Kitosan 

merupakan polisakarida linear yang berasal 

dari kitin yang telah dihilangkan gugus 

asetilnya dengan menggunakan basa kuat 

pada proses deasetilasi.  

 

Gambar 2.4 Struktur kitosan  

 

Kitosan memiliki rantai lebih pendek 

daripada kitin. Kitosan mudah mengalami 

degradasi secara biologis (biodegradable), 

memiliki sifat kationik, non-toksik, , 

biocompatible , memiliki aktivitas khelat , 
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tidak larut dalam air, asam anorganik lemah, 

asam-asam organik, alkali pekat, alkohol 

dan aseton. Tetapi kitosan larut dalam 

dimetil asetamida dan lithium klorida atau 

asam lemah seperti asetat dan formian 

(Trisnawati, dkk., 2013). Salah satu sumber 

pembuatan kitosan yaitu sisik ikan. 

Disamping memiliki kandungan logam 

essensial, sisik ikan memiliki kandungan 

kitin sebesar 0,4-3,7% (Nurjanah, dkk., 

2010) 

METODE PENELITIAN 

Sintesis kitosan 

Sintesis kitosan dilakukan dalam tiga taahap 

yaitu demineralisasi, deproteinasi dan 

deasetilasi. Demineralisasi dilakukan dengan  

Mereaksikan 50 gram sampel serbuk sisik 

ikan nila dan direndam dalam 300 mL 

larutan HCl 1M (1:6 w/v) selama 3 jam pada 

suhu ruang dan diaduk menggunakan 

magnetic stirrer. Selanjutnya dilakukan 

proses deproteinasi, endapan hasil 

demineralisasi kemudian dihilangkan 

proteinnya dengan cara mencampurkan 150 

mL larutan NaOH 4M dan di refluks pada 

suhu 90
0
C selama 60 menit. Hasil yang 

diperoleh kemudian dipisahkan 

menggunakan corong pisah. Endapan 

disaring dan dicuci menggunakan aquades. 

Kitin yang diperoleh di keringkan dalam 

oven suhu 100
0
C. Endapan yang diperoleh 

selanjutnya ditimbang untuk mengetahui 

persen rendemen yang diperoleh. 

Selanjutnya dilakukan diuji menggunakan 

FTIR. Proses selanjutnya yaitu deasetilasi. 

Sebanyak 5 gram sampel kitin di deasetilasi 

menggunakan NaOH 8M sebanyak 100 mL 

pada suhu 100
0
C selama 60 menit. 

Selanjutnya campuran dipisahkan 

menggunakan corong pisah, disaring dan 

kemudian dicuci menggunakan aquades. 

Hasil yang diperoleh dikeringkan dalam 

oven suhu 100
0
C. Endapan yang diperoleh 

merupakan kitosan. Selanjutnya dilakukan 

karakterisasi kitosan. 

 

Perhitungan derajat deasetilasi 

Persen derajat deasetilasi dapat dihitung 

menggunakan hasil spektrofotometer IR 

yakni membandingkan absorbansi pada 

bilangan gelombang untuk gugus amina -

NH (1650-1500) cm
-1

 (A 1655) dengan 

absorbansi pada bilangan gelombang untuk 

amina primer (3500-3200) cm
-1

 (A 3450), 

dengan nilai absorbansi 1,33 pada proses 

deasetilasi sempurna. Perhitungan derajat 

deasetilasi dapat dilakukan menggunakan 

persamaan (Khan, dkk., 2002) : 

DD = 1 − [
𝐴 1655

𝐴 3450
×

1

1,33
] × 100%Uji 

Kapasitas adsorpsi kitosan  

1. Analisis kadar logam Cu
2+ 

menggunakan 

Spektrofotometer AAS 

Analisis kadar logam Cu
2+ 

dilakukan 

dengan membuat kurva kalibrasi terlebih 

dahulu kemudian diukur kadar logam 

menggunakan Spektofotometer AAS. Kurva 

kalibrasi dibuat dengan mencari hubungan 

antara konsentrasi larutan standar terhadap 

absorbansi, sehingga diperoleh persamaan 

linier sesuai dengan persamaan berikut: 

𝑦 =  𝑏𝑥 + 𝑎 

Keterangan: 

𝑦 :Absorbansi 

𝑥 :Konsentrasi larutan standar 

𝑎 :Intersep (titik potong garis dengan 

sumbu y) 

𝑏 :Slope (Kemiringan garis) 

2. Penentuan pengaruh adsorpsi 

a. Pengaruh pH 

Sebanyak 10 mL larutan ion logam Cu
2+ 

dengan konsentrasi 5 ppm dimasukkan ke 

dalam gelas erlenmeyer kemudian pH 

larutan diatur menjadi pH  2; 3; 4; 5; dan 6 

dengan penambahan buffer sitrat, HCl (0,1 

M) dan NaOH (0,1 M). Adsorben sebanyak 

0,05 g dimasukkan ke dalam masing-masing 

larutan dan dikocokselama 30 menit. Setelah 

itu campuran disaring dan filtrat dari 

campuran tersebut diukur konsentrasi ion 



logamnya menggunakan Spektrofotometer 

AAS untuk mengetahui nilai Q. Nilai Q 

diperoleh seperti pada persamaan berikut.  

 

Q = 
(Co-Ce)×V

m
  

Keterangan: 

V : Volume larutan (L) 

m : Massa adsorben (g) 

b.  Pengaruh konsentrasi 

 Sebanyak 10 mL larutan ion logam 

Cu
2+

 konsentrasi 1; 3; 5; dan 7 ppm 

dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer. 

Pada larutan tersebut kemudian diatur pH 

larutannya menjadi pH optimum adsorpsi 

dengan penambahan buffer sitrat, HCl (0,1 

M) dan NaOH (0,1 M). Adsorben sebanyak 

0,05 g  dimasukkan ke dalam masing-

masing larutan dan dikocokselama 30 menit. 

Setelah itu campuran disaring dan filtrat dari 

campuran tersebut diukur konsentrasi ion 

logamnya menggunakan Spektrofotometer 

AAS untuk mengetahui nilai Q seperti pada 

persamaan 3.5.  

c.  Pengaruh waktu kontak 

Sebanyak 10 mL larutan ion logam Cu
2+

 

pada konsentrasi optimum dimasukkan ke 

dalam gelas erlenmeyer. Pada larutan 

tersebut kemudian diatur pH larutannya 

menjadi pH optimum adsorpsi dengan 

penambahan buffer sitrat, HCl (0,1 M) dan 

NaOH (0,1 M). Adsorben sebanyak 0,05 g 

dimasukkan ke dalam masing-masing 

larutan dan dikocokselama 10; 15; 20; 25; 

30; dan 35 menit. Setelah itu campuran 

disaring dan filtrat dari campuran tersebut 

diukur konsentrasi ion logamnya 

menggunakan Spektrofotometer AAS untuk 

mengetahui nilai Q. Adsorben dengan 

kondisi optimum adsorpsi selanjutnya diuji 

FTIR. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sintesis kitosan  

Proses demineralisasi merupakan 

tahap penghilangan garam-garam anorganik 

dan kandungan mineral yang terdapat dalam 

sampel. Pada proses demineralisasi ini 

terjadi reaksi asam-basa. Terjadinya proses 

pemisahan mineral ditunjukkan dengan 

terbentuknya gas CO2 berupa gelembung 

udara pada saat larutan HCl ditambahkan 

dalam sampel. Adapun reaksinya sebagai 

berikut : 

Ca3(PO4)2(s)+ 6HCl(aq)→ 3CaCl2(aq)+ 2H3PO4(aq) 

CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O + CO2(g) 

Sampel sisik ikan nila yang telah 

melewati tahap demineralisasi kemudian 

dilanjutkan dengan tahap deproteinasi yang 

merupakan proses pemutusan ikatan protein 

pada kitin. Pada prinsipnya proses 

deproteinasi adalah memisahkan atau 

melepaskan ikatan kovalen antara protein 

dengan kitin. Kitin dan protein membentuk 

kompleks yang  stabil  seperti  contohnya  

glikoprotein (Kalut, 2008). Pada proses 

deproteinasi terjadi reaksi pelepasan protein 

yang terikat pada kitin kemudian protein 

tersebut berikatan dengan Na
+
 dari NaOH 

sehingga terbentuk Na-proteinat yang 

ditandai dengan pengentalan larutan saat 

reaksi berlangsung. Efektifitas 

berlangsungnya proses deproteinasi 

tergantung pada konsentrasi NaOH yang 

digunakan karena semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka yang 

terjadi bukan lagi pemutusan ikatan 

hidrogen intermolekul antara kitin dan 

protein akan tetapi di duga terjadi 

pemutusan gugus asetil (Putra dan Rr, 

2015).  Rendemen kitin yang diperoleh pada 

proses deproteinasi sisik ikan nila adalah 

sebesar 16,2%. Kitin yang diperoleh 

selanjutnya dikarakterisasi menggunakan 

FTIR. 

 

Gambar 4.4 Spektrum FTIR kitin sisik ikan 

nila (Oreochromis niloticus ) hasil penelitian  



Dari hasil analisis FTIR kitin sisik 

ikan nila, terlihat serapan untuk gugus  O-H 

tumpang tindih dengan gugus N-H sekunder 

yang terlihat peak yang melebar pada 

bilangan gelombang 3425,58 cm
-1

. Serapan 

lainnya yaitu pada 2854,65 cm-
1
 merupakan 

CH alifatik yang menyatu  pada pita uluran 

O-H sama seperti uluran N-H. Vibrasi ulur 

C=O pada 1635,64 cm
-1

  merupakan serapan 

khas yang dimiliki oleh kitin karena 

memiliki gugus asetil. Adanya serapan pada 

1419,61 cm
-1

 menandakan adanya gugus C-

H. Adanya serapan pada 1033,85 cm-
1 

menunjukkan vibrasi C-O dalam cincin kitin 

dan memunculkan banyak puncak karena 

hidroksida dari kitin mengandung ikatan 

tunggal C-O. Berdasarkan hasil analisis 

gugus fungsi menggunakan FTIR, benar 

menunjukkan adanya serapan-serapan 

krakteristik kitin. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pada proses ini telah 

terbentuk kitin. Proses deasetilasi 

merupakan proses penghilangan gugus asetil 

(CH3CHO
-
) pada kitin. Proses deasetilasi 

bertujuan untuk memutuskan ikatan kovalen 

antara gugus asetil dengan nitrogen pada 

gugus asetamida kitin sehingga berubah 

menjadi gugus amina (-NH2). Gugus amina 

dengan adanya gugus ini kitosan dapat 

mengadsorpsi ion logam dengan membentuk 

senyawa kompleks (khelat). Reaksi yang 

terjadi pada proses ini yaitu, saat dilakukan 

deasetilasi menggunakan NaOH, gugus 

karbonil akan diserang oleh nukleofil OH
-
, 

sehingga terjadi reaksi adisi dan membentuk 

zat antara. Zat antara tersebut selanjutnya 

mengalami reaksi eleminasi sehingga gugus 

asetil pada asetamida lepas dan membentuk 

asetat. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Reaksi deasetilasi 

Proses deasetilasi dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu kekuatan 

basa, konsentrasi basa, waktu reaksi dan 

suhu. Pada penelitian ini dilakukan 

deasetilasi menggunakan larutan NaOH 

pada suhu 100
0
C sehingga diperoleh 

rendemen kitosan sebesar 92,4% dengan 

derajat deasetilasi sebesar 57,96%. 

 
Gambar 4.7 FTIR kitosan sisik ikan nila 

(Oreochromis niloticus) hasil penelitian 

 

Dari hasil karakterisasi kitosan 

menggunakan spektroskopi FTIR terlihat 

terjadi pergeseran beberapa bilangan 

gelombang yang diakibatkan oleh proses 

deasetilasi dari kitin menjadi kitosan. Proses 

ini menyebabkan gugus-gugus kitosan lebih 

terbebas dari pengotor. Terdapat serapan 

pada bilangan gelombang 3455 cm
-1

 yang 

merupakan uluran OH yang tumpang tindih 

dengan serapan gugus NH dari amina pada 

bilangan gelombang 3334 cm
-1

. Terdapat 

serapan pada puncak 2890,58 cm
-1

 yang 

merupakan serapan C-H dari alkana. 

Terdapat serapan pada bilangan gelombang 

1415 cm
-1 

yang merupakan ikatan C-H 

amina. Adanya amina tersebut merupakan 

ciri khas dari kitosan. Berdasarkan hasil 

analisis gugus fungsi menggunakan FTIR, 

benar menunjukkan adanya serapan-serapan 

krakteristik kitosan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pada proses ini telah 

terbentuk kitosan.  

Adsorpsi logam Cu 
Pengaruh pH logam Cu

2+
 terhadap kapasitas 

adsorpsi kitosan 
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Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa 

derajat keasaman atau pH mempengaruhi 

proses adsorpsi logam Cu
2+

.  

 

Gambar 4.9 Pengaruh pH terhadap kapasitas 

adsorpsi logam Cu
2+ 

 

Dari kurva yang disajikan terlihat bahwa 

kondisi pH dengan kapasitas adsorpsi 

tertinggi berada pada pH 4. Dalam suasana 

asam (pH 2) dengan pelarut air, logam Cu
2+ 

cenderung membentuk kation (Sembiring, 

dkk., 2009). Sehingga pada kondisi asam 

atau pH rendah cenderung terjadi kompetisi 

dengan ion H
+ 

untuk berikatan pada gugus 

aktif kitosan yaitu -NH2. Dalam hal ini, 

gugus -NH2 bertindak sebagai basa lewis 

dengan mendonorkan pasangan elektron 

bebas dari atom N. Sedangkan ion logam 

bertindak sebagai asam lewis yang 

menerima pasangan elektron bebas. Adanya 

kompetisi ini mengakibatkan logam Cu
2+ 

yang teradsorpsi sedikit. Adapun grafik 

spesies logam Cu
2+

 pada rentang pH 2-12 

dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Spesies ion Cu

2+
 pada rentang 

pH 2-12 (Powell dkk., 2007) 

 

Pada derajat keasaman diatas pH 4 terjadi 

penurunan kapasitas adsorpsi. Pada kondisi 

pH diatas 4 jumlah ion Cu
2+

 yang 

teradsorpsi cenderung menurun. Penurunan 

ini diduga karena di atas pH 4 spesies Cu
2+

 

berkurang dan membentuk Cu(OH)
+
 dan 

Cu(OH)2. Hal ini menunjukkan bahwa 

kitosan dapat  mengadsorpsi logam Cu
2+

 

terbesar pada pH 4. 

Pengaruh konsentrasi logam Cu
2+

 terhadap 

kapasitas adsorpsi kitosan 

 
Gambar 4.11 Pengaruh konsentrasi logam 

Cu
2+

 terhadap kapasitas adsorpsi  

 

Berdasarkan Gambar 4.11 terlihat bahwa 

konsentrasi logam Cu
2+

 berpengaruh 

terhadap kapasitas adsorpsi kitosan. 

Kapasitas adsorpsi kitosan berbanding lurus 

dengan konsentrasi awal logam Cu
2+

 pada 

range konsentrasi 1,3,5 ,dan 7 ppm . Nilai 

kapasitas adsorpsi kitosan terus meningkat 

pada kisaran konsentrasi tersebut dengan 

persen kapasitas adsorpsi sebesar 46,62%, 

namun pada penelitian ini belum mencapai 

titik kesetimbangan. Nilai kapasitas adsorpsi 

yang meningkat seiring bertambahnya 

konsentrasi logam Cu
2+

 menunjukkan bahwa 

logam yang teradsorpsi dan berikatan 

dengan gugus aktif kitosan semakin banyak. 

Hal ini disebabkan karena pada seiring 

meningkatnya konsentrasi logam Cu
2+

 maka 

jumlah ion logam dalam larutan semakin 

banyak sehingga kecendrungan logam dan 

kitosan berinteraksi semakin besar dan 

mengakibatkan banyaknya ion logam yang 

teradsorpsi.  
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Pengaruh waktu kontak logam Cu
2+ 

terhadap 

kapasitas adsorpsi kitosan 

  
Gambar 4.12 pengaruh waktu kontak 

terhadap kapasitas adsorpsi kitosan 

 

Berdasarkan gambar 4.12 terlihat bahwa 

waktu kontak mempengaruhi kapasitas 

adsorpsi logam Cu
2+

 oleh kitosan. Diperoleh 

waktu kontak logam Cu
2+

 dengan persen 

adsorbat terjerap tertinggi yaitu pada 100 

menit. Pada saat waktu kontak 40 menit 

hingga 100 menit terjadi peningkatan nilai 

kapasitas adsorpsi. Hal ini terjadi karena 

terjadi interaksi antara gugus aktif kitosan 

dengan  logam Cu
2+

. Adsorpsi logam Cu
2+

 

berbanding lurus dengan waktu kontak. Pada 

saat adsorben mencapai titik optimum maka 

adsorben cenderung untuk tidak mengikat 

logam Cu
2+

 karena kondisi adsorben sudah 

jenuh dan ion logam yang telah teradsorpsi 

pada permukaan adsorben akan mulai 

mengalami proses desorpsi (Afrizal dan 

Purwanto, 2011). 

Isotherm adsorpsi 

 
Gambar 4.14 Isotherm Freundlich 

 

 
Gambar 4.15 Isotherm Langmuir 

Berdasarkan Gambar 4.14 dan Gambar 4.15, 

terlihat perbandingan nilai R
2
 pada isotherm 

Freundlich dan isotherm Langmuir. Model 

isotherm yang sesuai dengan data hasil 

penelitian diuji dengan analisis regresi linear 

sederhana yaitu dengan melihat data nilai 

koefisien korelasinya (R
2
). Jika nilai R

2
 

semakin mendekati 1 maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang semakin 

besar dan keterkaitan antar variabel semakin 

kuat (Apriyanti, dkk., 2018). Dalam 

penelitian ini, nilai R
2
 pada isotherm 

Freundlich lebih mendekati 1 dibandingkan 

dengan R
2
 pada isotherm Langmuir. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini 

digunakan isotherm Freundlich yang artinya, 

penyerapan logam Cu
2+

 yang terjadi adalah 

secara fisisorpsi (penyerapan secara fisika) 

(Madina, 2017). Berdasarkan model 

isotherm Freundlich mengasumsikan bahwa 

adsorben memiliki permukaan yang 

heterogen dan tiap molekul memiliki potensi 

penjerapan yang berbeda-beda serta asumsi 

bahwa adsorpsi terjadi multilayer pada 

permukaan adsorben (Langenati, dkk., 

2012). 

Termodinamika adsorpsi 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan 

termodinamika adsorpsi terhadap adsorpsi 

logam Cu
2+

. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui besar energi (E) yang terjadi 

saat berlangsungnya proses adsorpsi logam 

Cu
2+

 oleh kitosan. Dari hasil perhitungan, 

diperoleh nilai E adsorpsi sebesar 1.7035 
kj/mol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
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bahwa pada proses adsorpsi logam Cu
2+

 oleh 

kitosan berlangsung secara fisika. Hal ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

nilai E untuk adsorpsi fisika terjadi pada 

rentang 2,1-20,9 kj/mol, sedangkan untuk 

adsorpsi kimia terjadi pada rentang 20,9-

418,4 kj/ mol. (Kosasih, dkk., 2010). 

 

Kinetika adsorpsi  

Kajian kinetika adsorpsi pada penelitian ini 

dilakukan untuk menentukan model adsorpsi 

yang tepat untuk adsorpsi logam Cu
2+ 

menggunakan kitosan. Data yang digunakan 

untuk menghitung kinetika adsorpsi yaitu 

data adsorpsi pada pengaruh waktu kontak 

terhadap kapasitas adsorpsi. Penentuan 

model kinetika orde I dapat dibuat dengan 

memplot hubungan antara ln Ce dengan t 

(menit) seperti pada Gambar 4.16 

 

Gambar4.16 Grafik model kinetika orde I 

Pada Gambar 4.16 dapat dilihat nilai y= 

0.0061x-0.3741 dengan nilai R
2
 sebesar 

0.9784. Dari persamaan linier tersebut 

dihitung nilai kontanta kinetika adsorpsinya 

(K) sebesar 61×10
-4

. 

Penentuan model kinetika orde II dilakukan 

menggunakan persamaan 2.3 dengan 

membuat grafik hubungan 1/Ce terhadap t 

(menit) seperti pada Gambar 4.17.  

 

Gambar 4.17 Grafik model kinetika orde II 

Pada Gambar 4.17 diperoleh persamaan 

linier yaitu y= 0.0129x + 1.3308 dengan 

nilai R
2
 sebesar 0.9683. Dari persamaan 

linier tersebut dapat dihitung nilai K dengan 

hasil sebesar 129×10
-4

. 

Penentuan model kinetika adsorpsi pseudo 

orde I dapat dibuat berdasarkan persamaan 

2.3 dengan membuat grafik hubungan log 

(Qe –Qt) terhadap t (menit) seperti Gambar 

4.18 

 

Gambar 4.18 Grafik model kinetika pseudo 

orde I 

Pada Gambar 4.18 dapat dilihat persamaan 

linier yaitu y= -0.0088x-1.3087 dengan nilai 

R
2
 sebesar 0.954. Berdasarkan persamaan 

linier tersebut dapat dihitung nilai K. Dalam 

hal ini, K sama dengan –slpoe dikalikan 

dengan konstanta 2.303 sehingga diperoleh 

nilai K sebesar 20266×10
-5

. 

 Penentuan model kinetika pseudo 

orde II dapat dihitung berdasarkan 

persamaan 2.3 dengan memplot hubungan 

y = -0.0061x - 0.3741 

R² = 0.9784 
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antara t/Qt terhadap t (menit) seperti pada 

Gambar 4.19 

 

Gambar 4.19 Grafik model kinetika pseudo 

orde II 

Pada Gambar 4.19 dapat dilihat persamaan 

linier yaitu y= 2.1265x +4.798 dengan nilai 

R
2
 sebsar 0.999. Dari persamaan linier 

tersebut dapat dihitung niali K untuk model 

kinetika pseudo orde II yaitu sebesar 

943×10
-3

. 

Tabel 4.6 Data hasil penentuan model 

kinetika adsorpsi 

Model 

kinetika 
Parameter 

Nilai 

parameter 

Orde I 
R

2 
0.978 

K (menit
-1

) 61×10
-4 

Orde II 
R

2 
0.968 

K (menit
-1

) 129×10
-4 

Pseudo orde 

I 

R
2 

0.954 

K (menit
-1

) 20266×10
-5 

Pseudo orde 

II 

R
2 

0.999 

K (menit
-1

) 943×10
-3 

Berdasarkan data Tabel 4.6 nilai R
2
 

yang paling mendekati angka 1 yaitu nilai 

R
2
 sebesar 0.999, artinya model kinetika 

yang tepat untuk menggambarkan laju 

kinetika adsorpsi logam Cu
2+ 

oleh kitosan 

yaitu adsorpsi terjadi terjadi secara kimia 

melalui mekanisme elektrostatik dan 

pembentukan kompleks khelat antara logam 

Cu
2+

 dengan kitosan. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini, 

kitosan mengadsorpsi logam Cu
2+

 secara 

kimia dan fisika. Hal ini terjadi karena 

adsorben kitosan di sintesis dari bahan alam 

sehingga memungkinkan terjadi adsorpsi 

secara kimia dan fisika. Adsorpsi kimia 

dibuktikan dengan adanya pergeseran 

bilangan gelombang dan peningkatan nilai 

transmitan pada FTIR kitosan setelah 

adsorpsi. Sedangkan adsorpsi fisika 

dibuktikan dengan nilai termodinamika 

adsorpsi dibawah 20kj/mol yang artinya 

berlangsung adsorpsi secara fisika. Dalam 

penelitian ini, model isotherm yang tepat 

untuk menggambarkan adsorpsi yang terjadi 

yaitu model isotherm Freundlich. Model 

Freundlich yang menyatakan adsorpsi logam 

Cu
2+

 oleh kitosan terjadi secara fisika dan 

membentuk lapisan multilayer. Hal ini 

diperkuat dengan hasil perhitungan model 

kinetika adsorpsi dengan hasil model 

kinetika terjadi pada pseudo orde II. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kitosan dapat disintesis dari sisik ikan 

nila (Oreochromis niloticus ) melalui 3 

tahap yaitu demineralisasi, deproteinasi, 

dan deasetilasi. Dari proses tersebut 

diperoleh kitosan dengan derajat 

deasetilasi sebesar 57,96 %.  

2. Hasil karakterisasi kitosan diperoleh 

produk kitosan dari limbah sisik ikan nila 

(Oreochromis niloticus) dengan kadar air 

sebesar 10%, rendemen transformasi dari 

kitin ke kitosan sebesar 92,4% dan 

derajat deasetilasi kitosan sebesar 

57,96%. 

3. Kapasitas adsorpsi dapat dipengaruhi 

oleh pH, konsentrasi dan waktu kontak 

logam Cu
2+

.  pH optimum diperoleh pada 

pH 4 dan waktu kontak optimum pada 

100 menit. Sedangkan untuk nilai 

kapasitas adsorpsi pada variasi 

konsentrasi, pada konsentrasi logam Cu
2+

 

dari 1 ppm sampai dengan 7 ppm 

berbanding lurus dengan kapasitas 

adsorpsi kitosan.  
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