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ABSTRAK 

 

 Telah dilakukan penelitian aplikasi kitosan teraktivasi asam askorbat sebagai adsorben 

zat warna remazol yellow. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembuatan kitosan dan 

karakteristiknya, aktivasi kitosan dengan menggunakan asam askorbat, kondisi optimum, serta 

pola adsorpsi isoterm kitosan teraktivasi asam askorbat dalam mengadsorpsi remazol yellow. 

Kitosan telah dibuat dari kitin cangkang rajungan melalui proses deasetilasi. Isolasi kitin dari 

cangkang rajungan dilakukan melalui proses deproteinasi dan demineralisasi. Kitosan teraktivasi 

dipelajari kemampuannya dalam mengadsorpsi zat warna remazol yelow. Karakterisasi kitosan 

meliputi penentuan kadar air, uji ninhindrin serta derajat deasetilasi yang dihitung dengan 

metode spektroskopi infra merah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kondisi optimum pada 

adsorpsi zat warna remazol yellow oleh kitosan teraktivasi pada pH 4, waktu kontak 30 menit, 

dan konsentrasi 25 ppm dengan kapasitas adsorpsi masing-masing sebesar 2,583 mg/g, 2,912 

mg/g, dan 4,275 mg/g. Adsorpsi remazol yellow pada kitosan teraktivasi berlangsung secara 

fisika. Adsorpsi terjadi akibat adanya gugus -NH3
+
 yang dimiliki oleh kitosan teraktivasi asam 

askorbat yang mengalami interaksi elektrostatik dengan gugus -SO3
- 
yang dimiliki oleh remazol 

yellow. 

 

Kata kunci : Kitosan teraktivasi asam askorbat, remazol yellow, adsorpsi, Freundlich. 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan industri tekstil yang cukup 

pesat dewasa ini banyak memberi manfaat 

bagi kesejahteraan masyarakat. Namun tidak 

bisa dipungkiri kemajuan ini juga dapat 

membawa dampak negatif terhadap 

permasalahan lingkungan. Dampak negatif 

tersebut berupa limbah cair yang merupakan 

hasil samping dari proses dalam industri 

tekstil tersebut. Zat warna yang paling 

banyak digunakan pada industri tekstil 

adalah zat warna azo. Zat warna azo 

mempunyai karakteristik utama yaitu 

terdapatnya gugus nitrogen yang berikatan 

ganda dengan nitrogen, dikenal sebagai 

rantai azo (-N=N). Salah satu zat warna 

reaktif golongan azo yang banyak 

digunakan dalam industri tekstil adalah 

remazol yellow. Munculnya limbah zat 

warna reaktif yang berasal dari proses 

industri tekstil menyebabkan lingkungan 

sekitar semakin tercemar sehingga perlu 

pengolahan lebih lanjut.  

Di lain pihak, limbah cangkang 

rajungan sangat melimpah namun tanpa 
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pemanfaatan, sehingga cangkang rajungan 

dapat dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan kitosan. Pembuatan kitosan dari 

limbah cangkang rajungan dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dari cangkang 

rajungan itu sendiri. Kitin dalam cangkang 

berikatan dengan protein, lipid, garam-

garam anorganik seperti kalsium karbonat 

serta pigmen-pigmen lainnya (Tanasale 

dkk., 2012). Sehingga perlu dilakukan 

isolasi kitin yang terdapat pada cangkang 

rajungan.  

Akan tetapi, pengunaaan kitosan 

secara langsung sebagai adsorben kurang 

efektif karena kitosan rapuh secara mekanik 

dan mudah didegradasi secara biologi, serta 

mudah larut dalam asam ecer (Lin dkk., 

2007). Untuk mengatasi hal tersebut, salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengaktivasi kitosan. Salah satu 

cara aktivasi kitosan adalah menggunakan 

asam askorbat seperti yang telah dilakukan 

oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh 

Pramesti (2012) tentang pemanfaatan 

kitosan termodifikasi asam askorbat sebagai 

adsorben ion logam Fe(III) dan Cr(III).   

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan studi lebih lanjut terhadap potensi 

kitosan teraktivasi asam askorbat dari 

limbah cangkang rajungan sebagai adsorben 

zat warna jenis remazol yellow. Kajian 

meliputi kapasitas adsorpsi kitosan 

teraktivasi asam askorbat terhadap zat warna 

remazol yellow pada variasi pH larutan, 

waktu kontak dan konsentrasi zat remazol 

yellow untuk mengetahui isotherm 

adsorpsinya. 

METODE PENELITIAN 

Isolasi Kitosan 

a. Demineralisasi 

100 g serbuk limbah cangkang rajungan 

yang sudah dihaluskan tersebut ditambahkan 

dengan larutan HCl 1,5 M dengan 

perbandingan1:15 (b/v). Campuran 

dipanaskan pada suhu 60-70ºC selama 4 jam 

sambil distirer, sehingga diperoleh dalam 

bentuk supersenatan. Padatan yang 

diperoleh dicuci dengan aquades untuk 

menghilangkan HCl yang tersisa sampai pH 

netral. Selanjutnya padatan dikeringkan 

pada oven dengan temperatur 60ºC selama 8 

jam. 

b. Deproteinasi 

Hasil demineralisasi ditambahkan 

larutan NaOH 3,5% dengan perbandingan 

1:10 (b/v). Campuran dipanaskan pada suhu 

60-70ºC selama 1 jam sambil dilakukan 

pengadukan. Padatan yang diperoleh dicuci 

dengan aquades untuk menghilangkan 

NaOH yang tersisa sampai pH netral. Air 

hasil cucian diuji dengan indikator pp, bila 

tidak terjadi perubahan warna merah muda 

(pink) maka sisa OH
-
 yang terkandung 

sudah hilang. Padatan yang diperoleh 

dikeringkan dalam oven 60ºC selama 8 jam 

kemudian didinginkan dalam desikator. 

Setelah itu sampel tersebut ditimbang. Kitin 

yang diperoleh dianalisis dengan FTIR. 

c. Deasetilasi 

Hasil proses deproteinasi ditambahkan 

larutan NaOH 60% dengan 

perbandingan1:10 (b/v). Campuran diaduk 

dan dipanaskan pada suhu 100-110ºC 

selama 1 jam sehingga diperoleh padatan 

dalam bentuk super senatan. Padatan yang 

diperoleh dicuci dengan aquades untuk 

menghilangkan NaOH yang tersisa sampai 

pH netral. Padatan yang diperoleh 

dikeringkan dalam oven 60ºC selama 8 jam 

kemudian didinginkan dalam desikator. 

Setelah itu sampel ditimbang. Kitosan yang 

diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan 

FTIR. 

Karakterisasi Kitosan 

Karakterisasi kitosan yang dilakukan 

meliputi : uji organoleptik (uji bau, tekstur, 



dan warna), rendemen, kadar air, kelarutan 

kitosan, uji ninhidrin, dan derajat deasetilasi. 

Pembuatan Adsorben Kitosan 

Teraktivasi Asam Askorbat 

Kitosan sebanyak 2,7 g dilarutkan 

dalam 100 ml larutan asam asetat 2% 

kemudian diaduk dengan magnetic stirer 

sampai menjadi homogen, larutan kental 

yang terbentuk selanjutnya diteteskan dalam 

larutan NaOH 1M, setelah 24 jam kontak 

dengan NaOH, kitosan beads yang didapat 

dicuci dengan akuades sampai pH netral. 

Selanjutnya direndam dalam larutan asam 

askorbat 0,5% selama 24 jam, hasil yang 

didapat dicuci dengan akuades, kemudian 

dikeringkan pada suhu 25°C sampai tercapai 

berat konstan. Selanjutnya kitosan yang 

telah dimodifikasi tersebut dianalisis dengan 

spektrometri IR (Pramesti, 2012). 

 

Adsorpsi Larutan Remazol Yellow 

a. Pembuatan Spektrum Absorpsi 

Zat Warna 

 Larutan remazol yellow 20 ppm 

sebanyak 25 ml diukur absorbansinya pada 

berbagai panjang gelombang dengan 

spektroskopi UV-Vis untuk mendapatkan 

panjang gelombang maksimum. 

b. Pembuatan Kurva Standar untuk 

Spektroskopi UV-Vis 

 Larutan standar remazol yellow dengan 

variasi 5, 15, 25, 35, dan 45 ppm diukur 

absorbansinya dengan spektroskopi UV-Vis. 

c. Variasi pH larutan remazol 

yellow 

 Larutan remazol yellow 10 ml dengan 

konsentrasi 15 ppm diatur pHnya dengan 

penambahan NaOH dan HCl menjadi pH 2, 

3, 4, 5, dan 6 kemudian ke dalam masing-

masing larutan ditambahkan 50 mg kitosan 

teraktivasi asam askorbat. Campuran diaduk 

dengan kecepatan 150 rpm selama 1 jam 

(Sakkayawong dkk., 2005). Setelah itu 

larutan disaring dianalisa dengan 

spektroskopi UV-Vis. 

d. Variasi Waktu Pengadukan 

 Larutan remazol Yellow 10 ml pada 

konsentrasi 15 ppm dan pH optimum hasil 

orientasi sebelumnya ditambahkan 50 mg 

kitosan kitosan teraktivasi asam askorbat, 

diaduk dengan kecepatan 150 rpm dengan 

variasi waktu pengadukan selama 15, 30, 45, 

60, dan 75 menit. Larutan disaring kemudian 

dianalisa dengan spektroskopi UV-Vis. 

e. Variasi Konsentrasi Larutan 

remazol yellow 

 Larutan remazol yellow 10 ml dengan 

variasi konsentrasi 5, 10, 15, 20 dan 25 ppm 

diatur pada pH optimum hasil orientasi 

sebelumnya, kemudian ditambahkan 50 mg 

kitosan teraktivasi asam askorbat dan 

diaduk dengan kecepatan 150 rpm dengan 

waktu pengadukan optimum hasil orientasi 

sebelumnya. Larutan kemudian disaring dan 

dianalisa dengan spektroskopi UV-Vis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses demineralisasi 

Proses demineralisasi bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan mineral atau 

garam-garam anorganik yang terdapat pada 

cangkang rajungan. Kandungan mineral 

utamanya adalah CaCO3 dan Ca3(PO4)2 

dalam jumlah sedikit (Tanasale dkk., 2012). 

Mineral dalam cangkang rajungan dapat 

mencapai sekitar 40-50% tiap berat bahan 

kering (Hargono dan Sumanti, 2008). Pada 

proses ini, setelah penambahan HCl 1,5 M 

terbentuk buih yang terkumpul pada 

permukaan larutan. Proses pemisahan 

mineral ditunjukkan dengan terbentuknya 

gas CO2 berupa gelembung udara pada saat 

larutan HCl ditambahkan ke dalam sampel. 

Gelembung-gelembung CO2 yang dihasilkan 

pada proses demineralisasi merupakan 

indikator telah berakhirnya reaksi antara 

HCl dengan garam mineral (Hendri, 2008). 

Rendemen yang dihasilkan sebesar 20% 

berwarna kecoklatan dan berbentuk serbuk. 



Proses deproteinasi 

Proses deproteinasi bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan protein dalam 

cangkang rajungan. Protein dalam cangkang 

rajungan mencapai sekitar 17,87%  (Sukma 

dkk., 2014), protein tersebut berikatan 

kovalen dengan kitin. Dalam proses ini 

serbuk cangkang rajungan direaksikan 

dengan NaOH 3,5% selama 1 jam pada suhu 

60-70ºC disertai dengan pengadukan. Proses 

pengadukan dan pemanasan bertujuan untuk 

mempercepat pengikatan ujung rantai 

protein dengan NaOH sehingga proses 

degradasi dan pengendapan protein 

berlangsung sempurna.  

 Pada saat deproteinasi, protein yang 

terdapat dalam cangkang rajungan akan larut 

dalam basa sehingga protein yang berikatan 

kovalen pada kitin akan terlepas. Larutan 

menjadi sedikit mengental yang 

mengindikasikan adanya kandungan protein 

dalam kitin yang terlepas dan berikatan 

dengan ion Na
+
 dalam larutan membentuk 

Na-proteinat (Yuliusman dan Adelina, 

2010). Reaksi pada proses deproteinasi 

dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 Reaksi antara protein dengan basa 

Rendemen yang diperoleh dari 

proses deproteinasi sebesar 15% berwarna 

kream dan berbentuk serbuk. Kitin yang 

diperoleh selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan FTIR. Hasil karakterisasi 

FTIR ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Spektrum FTIR kitin 

 

 

O-H dan N-H 

overlap 

C-H C=O 
C-O-C 

C-N 

amida 



Tabel 1 Bilangan gelombang FTIR kitin 

Gugus 

Fungsi 

Bilangan gelombang (cm
-1

) 

kitin yang diperoleh 

Bilangan gelombang (cm
-1

) kitin 

literature (Sudarma, 2014) 

O-H 

N-H amida 
3504,08 

3650-3500 

3520-3060 

C-H 2927,8 2960-2800 

C=O amida 1638 1700-1630 

C-N amida 1424,21 1450-1400 

C-O-C 1074,3 1150-1000 

 

Dari hasil spektrum FTIR kitin yang 

terdapat pada Gambar 2, dapat dilihat pita 

serapan untuk gugus hidroksil (OH) 

tumpang tindih dengan gugus N-H yang 

terlihat peak yang melebar pada bilangan 

gelombang 3504,08 cm
-1

. Tumpang tindih 

terjadi karena dekatnya rentang serapan 

yang dimiliki oleh gugus O-H dan N-H. 

Serapan lainnya yaitu pada 2927,8 cm
-1

 

merupakan uluran C-H alifatik. Vibrasi ulur 

C=O pada 1638 cm
-1

  merupakan serapan 

khas yang dimiliki oleh kitin karena 

memiliki gugus asetil serta serapan khas dari 

gugus C-N (amida) pada bilangan 

gelombang 1424,21 cm
-1

.  Adanya serapan 

pada 1074,3 cm
-1

 menunjukkan vibrasi C-O-

C dalam cincin kitin.  

Proses deasetilasi  

Proses deasetilasi merupakan proses 

penghilangan gugus asetil (-COCH3) yang 

terkandung dalam kitin dengan 

menggunakan larutan alkali agar gugus 

asetil tersebut dapat berubah menjadi gugus 

amina (-NH2). Pada proses deasetilasi 

dilakukan dengan menggunakan larutan 

NaOH 60%. Penggunaan larutan NaOH 

60% disebabkan pada kondisi tersebut 

merupakan kondisi optimum pada proses 

transformasi gugus asetil yang berikatan 

dengan atom nitrogen membentuk gugus 

amina (Rochima dkk., 2007). Larutan NaOH 

berfungsi membantu pemutusan (katalis) 

ikatan antara gugus asetil dengan atom 

nitrogen sehingga berubah menjadi gugus 

amino (-NH2). Selanjutnya kitosan yang 

diperoleh dianalisis dengan FTIR. Spektrum 

FTIR hasil analisis kitosan dapat dilihat 

pada Gambar 3.  

 

Gambar 3 a) Spektrum FTIR kitin b) Spektrum FTIR kitosan 

(a) 

(b) 

O-H 

 N-H 

C-H N-H amina 
C=O 

C-N amina 



Dari spektrum yang dihasilkan 

terlihat adanya serapan pada bilangan 

gelombang 3456,9 cm
-1

 yang merupakan 

serapan dari gugus –OH yang tumpang 

tindih dengan serapan N-H. Serapan yang 

dihasilkan tersebut mengalami pergeseran 

dari bilangan gelombang pada kitin. Serapan 

pada bilangan gelombang 2922,65 cm
-1

 

mengindikasikan gugus C-H dari alkana 

yaitu menunjukkan vibrasi ulur gugus –CH2-

. Serapan khas kitosan pada 1340,21 cm
-1

 

yang mengindikasikan adanya ikatan C-N 

amina. Menurut Sudarma (2014) C-N amina 

memiliki rentang bilangan gelombang 

sekitar 1345-1020 cm
-1

. Hal itu diperkuat 

dengan munculnya serapan pada 1578,06 

cm
-1

 merupakan serapan gugus N-H amina 

tekuk sehingga kitosan dapat dikatakan telah 

terdeasetilasi dari kitin. Pita serapan pada 

bilangan gelombang 1648 cm
-1

 merupakan 

serapan dari vibrasi ulur gugus C=O. 

Adanya gugus fungsi C=O pada hasil FTIR 

tersebut menandakan bahwa masih 

terdapatnya gugus amida pada kitosan 

namun dalam jumlah yang sedikit. Hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan nilai persen 

transmitan (%T) gugus fungsi C=O dari 

kitin menjadi kitosan yaitu sebesar 5,04% 

menjadi 12,10%. Semakin meningkatnya 

nilai persen transmitan menandakan bahwa 

gugus fungsi dari senyawa tersebut semakin 

berkurang. Transformasi kitin menjadi 

kitosan dapat ditandai dengan hilangnya 

atau berkurangnya serapan C=O (1638 cm
-1

) 

pada hasil spektrum  FTIR kitin (Syahmani 

dan Sholahuddin, 2009). 

 

Karakterisasi kitosan 

Karakterisasi kitosan hasil sintesis dari 

limbah cangkang rajungan meliputi tekstur 

berbentuk serbuk, berwarna putih kream, 

tidak berbau, rendemen 89,65%, kadar air 

10%, larut sempurna dalam asam asetat 2%, 

menghasilkan warna ungu pada uji 

ninhidrin, dan derajat deasetilasi sebesar 

55,94%. 

Pembuatan kitosan teraktivasi asam 

askorbat 

Proses pembuatan kitosan teraktivasi 

diawali dengan proses swelling yaitu dengan 

melarutkan kitosan ke dalam asam asetat 2% 

sehingga terbentuk gel kitosan. Swelling 

merupakan kemampuan suatu material untuk 

menggelembung akibat penyerapan air. 

Fungsi NaOH adalah untuk mengeraskan gel 

yang sudah terbentuk sehingga terjadi 

repolimerisasi kitosan serta untuk 

menetralkan adsorben kitosan. Setelah 

proses pembuatan bead kitosan, dilakukan 

proses aktivasi kitosan dengan asam 

askorbat. Proses ini dilakukan dengan 

mereaksikan bead kitosan dengan larutan 

asam askorbat 0,5% dan didiamkan selama 

24 jam pada suhu kamar. Pada proses 

aktivasi ini tidak dilakukan proses 

pemanasan karena dapat merusak asam 

askorbat.  

Gugus hidroksil pada posisi atom C3 

pada asam askorbat yang diharapkan akan 

bereaksi dengan gugus amina (-NH2) pada 

kitosan yang akan dikonversi menjadi NH3
+ 

(Capuzzi dkk., 1996). Berhasilnya aktivasi 

kitosan ini ditunjukkan pada data spektrum  

FTIR dan Tabel 2.  



 

Gambar 4 Spektrum FTIR (a) kitosan (b) kitosan-asam askorbat 

Tabel 2 Perbandingan spektrum FTIR kitosan dan kitosan-asam askorbat 

Gugus Fungsi 
Bilangan gelombang (cm

-1
) 

Kitosan Kitosan teraktivasi asam askorbat 

O-H dan N-H (Overlap) 3456,9 3409,23 

NH3
+
 - 1642,36 

N-H amina 1578 - 

C-N 1340,21 1319,13 

 

Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi yang 

terdapat pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan spektrum FTIR antara 

kitosan dan kitosan-asam askorbat. 

Munculnya puncak serapan pada bilangan 

gelombang 1642,36 cm
-1

 yang menunjukan 

NH3
+ 

dan serapan pada 1578 cm
-1

 (N-H 

amina) hilang. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa gugus amina kitosan terprotonasi 

menjadi NH3
+
. Pada perbandingan di atas 

dapat dilihat bahwa nilai serapan gugus –

NH2 pada kitosan 3456,9 cm
-1

 sedangkan 

pada kitosan termodifikasi asam askorbat 

3409,23 cm
-1

. Menurut Tian dkk (2009) 

penurunan serapan pada gugus –NH2  dapat 

mengindikasikan kitosan telah bereaksi 

dengan asam askorbat karena gugus fungsi –

NH2 yang terkandung pada kitosan telah 

terprotonasi oleh H
+ 

yang disuplai dari asam 

askorbat. Hal ini diperkuat dengan 

bergesernya serapan C-N pada kitosan 

(1340,21 cm
-1

) menjadi 1319,13 cm
-1 

pada 

kitosan termodifikasi asam askorbat. 

Proses adsorpsi 

a. Penentuan panjang gelombang 

maksimum zat warna remazol yellow 

Penentuan panjang gelombang 

maksimum didapatkan dengan melakukan 

pengukuran absorbansi larutan zat warna 

Remazol yellow 20 ppm menggunakan UV-

Vis dengan panjang gelombang antara 380 

sampai 480. Dari pengukuran tersebut maka 

didapatkan spektrum absorbansi larutan zat 

warna Remazol yellow sebagai berikut : 

T(%) 

Bilangan gelombang (cm-1) 

C-H 

O-H dan N-H  

overlaping 

(a) 

(b) 

C-N 

NH3
+
 



 
Gambar 5 Kurva sprektrum absorbansi 

remazol yellow 

Gambar 5 tersebut menunjukkan 

bahwa panjang gelombang maksimum zat 

warna remazol yellow sebesar 420 nm. Hal 

ini dikarenakan warna komplementer yang 

dihasilkan oleh senyawa remazol yellow ini 

berwarna kuning dan menyerap sinar pada 

daerah tampak (visible). Hasil pengukuran 

tersebut juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumaningsih (2006). Nilai 

panjang gelombang maksimum ini 

selanjutnya digunakan untuk pengukuran 

selanjutnya. 

b. Penentuan pH optimum 

Dari pengukuran menggunakan UV-Vis 

dan panjang gelombang maksimum 

diperoleh pH optimum pada pH 4 yaitu 

dengan daya jerap sebesar 2,583 mg/gram. 

 
Gambar 6 Optimasi pH larutan remazol 

yellow 

Berdasarkan Gambar 6 dapat 

diketahui bahwa semakin tinggi pH, nilai 

kapasitas adsorpsi akan semakin meningkat. 

Pada pH 2 sampai pH 4 terjadi kenaikan 

nilai kapasitas adsorpsi dikarenakan semakin 

tinggi pH maka semakin sedikit kandungan 

ion H
+ 

 sehingga kompetisi ion H
+
 dengan 

adsorben dalam mengadsorpsi adsorbat akan 

semakin berkurang. Berkurangnya kompetisi 

ini menyebabkan naiknya nilai kapasitas 

adsorpsi. Sedangkan pada pH 4 sampai pH 6 

terjadi penurunan nilai kapasitas adsorpsi. 

Hal tersebut terjadi karena dengan 

bertambahnya pH maka kandungan ion OH
- 

akan semakin meningkat. Adanya ion OH
- 
 

ini akan menyebabkan adsorpsi remazol 

yellow oleh kitosan teraktivasi asam 

askorbat tidak maksimal dan terjadi 

penurunan. 

c. Penentuan waktu kontak optimum 

Variabel lain yang dilakukan dalam 

tahap adsorpsi adalah waktu kontak. Dari 

pengukuran menggunakan UV-Vis dan 

panjang gelombang maksimum diperoleh 

waktu optimum pada 30 menit yaitu dengan 

daya jerap sebesar 2,192 mg/gram. 

 

Gambar 7 Optimasi waktu kontak larutan 

Remazol yellow 

Pada prinsipnya, semakin lama 

waktu kontak maka semakin banyak 

adsorbat yang dapat diadsorpsi oleh 

adsorben. Peningkatan nilai kapasitas 

adsorpsi pada menit 15 sampai menit 30 

terjadi karena sisi aktif adsorben masih 

banyak yang belum menjerap adsorbat. 

Penurunan kapasitas adsorpsi setelah kondisi 

waktu kontak optimum (30 menit) sampai 

menit 75 disebabkan karena seluruh sisi 

aktif dari kitosan teraktivasi asam askorbat 

telah jenuh oleh adsorbat sehingga 

menyebabkan jerapannya menurun dan 

terjadi desorpsi atau pelepasan kembali 



adsorbat yang telah diadsorpsi. Menurut 

Sinaga dkk (2015), proses desorpsi terjadi 

akibat adsorben tidak mampu lagi menjerap 

adsorbat, karena kondisi adsorpsi yang 

digunakan pada kondisi asam, maka ion H
+
 

yang terdapat dalam larutan akan 

menggantikan zat warna yang terikat pada 

adsorben sehingga zat warna dapat lepas dan 

ion H
+

 akan berikatan dengan gugus aktif 

adsorben. 

d. Pengaruh konsentrasi larutan zat 

warna remazol yellow 

Variabel terakhir yang akan dilihat 

pengaruhnya adalah konsentrasi larutan zat 

warna remazol yellow. Berikut adalah 

pengaruh konsentrasi ditunjukkan pada 

gambar 8 

 

Gambar 8 Optimasi konsentrasi larutan 

Remazol yellow 

Gambar 8 menunjukkan  jumlah  

remazol  yellow yang terjerap ke dalam 

kitosan teraktivasi asam askorbat sebagai 

fungsi dari konsentrasi remazol yellow. Pada 

rentang konsentrasi 5 sampai 25 ppm tidak 

terjadi penurunan nilai kapasitas adsorpsi 

sampai penggunaan konsentrasi 25 ppm, hal 

ini terjadi karena pada permukaan adsorben 

masih bisa mengadsorpsi zat warna dan 

karena konsentrasi yang meningkat 

menyebabkan daya dorong senyawa untuk 

terikat pada permukaan adsorben hingga 

mencapai suatu keadaan yang setimbang 

(Kuntadi dan Endang, 2016). Penggunaan 

konsentrasi awal di atas 25 ppm masih dapat 

meningkatkan nilai Qe, sehingga pada 

penelitian ini tidak diperoleh kondisi 

optimum konsentrasi proses adsorpsi. 

e. Penentuan Isoterm adsorpsi 

 

Gambar 9 Model kesetimbangan adsorpsi 

Langmuir 

 

Gambar 10 Model Kesetimbangan 

Adsorpsi Freundlich 

Terlihat pada Gambar 9 dan 10, nilai 

R
2
 dari model isoterm Langmuir yaitu 0,908 

dan R
2
 untuk isoterm Freundlich yaitu 

0,967. Hasil regresi ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan percobaan Romandani 

(2015) dengan nilai R
2
 yang diperoleh untuk 

isoterm langmuir dan freundlich berturut-

turut sebesar 0,2665 dan 0,8635. Dapat 

dikatakan bahwa isoterm adsorpsi dari 

proses penyerapan remazol yellow dengan 

kitosan teraktivasi asam askorbat lebih 

cenderung mengikuti model Isoterm 

Freundlich. Kesesuaian dengan persamaan 

Freundlich menunjukkan bahwa adsorpsi 

yang terjadi membentuk banyak lapisan 

adsorbat pada permukaan dan bersifat 

heterogen. Proses adsorpsi zat warna 

remazol yellow oleh kitosan teraktivasi asam 



askorbat melibatkan ikatan fisika sehingga 

mudah dilepaskan kembali karena ikatannya 

lemah. Hal tersebut terjadi karena molekul  

yang terikat pada adsorben disebabkan oleh 

gaya van der waals. 

f. Interaksi Kitosan teraktivasi dengan 

Remazol Yellow 

 

 

Gambar 11 Spektrum FTIR kitosan teraktivasi (a) sebelum adsorpsi (b) setelah adsorpi 

 

Serapan khas yang terjadi pada 

kitosan teraktivasi setelah adsorpsi adalah 

munculnya serapan pada bilangan 

gelombang 1623,37 cm
-1 

yang merupakan 

serapan untuk jenis ikatan -N=N- yang 

merupakan senyawa azo yaitu gugus 

kromofor yang terkandung dalam zat warna 

remazol yellow dan juga serapan untuk 

uluran SO3
-
 pada bilangan gelombang 

1154,54 cm
-1

. Munculnya serapan tersebut 

merupakan indikasi adanya zat warna 

remazol yellow yang telah diadsorpsi oleh 

kitosan teraktivasi asam askorbat. Hal 

tersebut juga diperkuat dengan bergesernya 

serapan C-N dari 1379,5 cm
-1

 menjadi 

1385,12 cm
-1

. Gugus –NH3
+
 yang dimiliki 

oleh kitosan teraktivasi asam askorbat akan 

mengalami interaksi elektrostatik dengan 

gugus -SO3
-
 yang dimiliki oleh remazol 

yellow. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan: 

1. Proses pembuatan kitosan dilakukan 

dengan tahan demineralisasi, 

deproteinasi, dan deasetilasi. 

Karakterisasi dari kitosan meliputi 

tekstur berbentuk bubuk, berwarna putih 

kream, dan tidak berbau, kadar air 10%, 

larut sempurna dalam asam asetat 2%, 

diperoleh hasil positif berwarna ungu 

pada uji ninhidrin, dan derajat deasetilasi 

yang diperoleh sebesar 55,94% dengan 

rendemen sebesar 89,65%. 

2. Aktivasi kitosan dengan menggunakan 

asam askorbat disebabkan karena adanya 

gugus fungsi –OH pada asam askorbat 

yang memprotonasi gugus fungsi –NH2 

pada kitosan menjadi –NH3
+
. 

3. Kondisi optimum adsorpsi zat warna 

remazol yellow oleh kitosan teraktivasi 

C-H 
O-H 

 N-H 

C-N 

SO3
-
 

NH3
+
 

(a) 

(b) 

N=N 



asam askorbat terjadi pada pH 4 dengan 

besar daya jerap sebesar 2,583 mg/g, 

waktu kontak 30 menit  dengan daya 

jerap sebesar 2,192 mg/g serta 

konsentrasi 25 ppm sebesar 4,275 mg/g. 

4. Kitosan teraktivasi asam askorbat 

memiliki nilai regresi untuk isotherm 

Langmuir dan isotherm adsorpsi 

Freundlich berturut-turut sebesar 0,908 

dan 0,967 sehingga pola adsorpsinya 

cenderung mengikuti isotherm 

Freundlich yang menandakan terjadinya 

adsorpsi secara fisika. 
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