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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai modifikasi kitosan dari limbah cangkang rajungan 

dengan crosslinking menggunakan glutaraldehida sebagai adsorben ion logam Cu(II). Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakterisasi kitosan dan kitosan modifikasi (kitosan-

GA) dari limbah cangkang rajungan, mengetahui kondisi konsentrasi optimum glutaraldehida 

(GA) dalam mengadsorpsi ion logam Cu(II) oleh adsorben kitosan-GA, kondisi pH optimum 

adsorpsi ion logam Cu(II) oleh adsorben kitosan dan kitosan modifikasi    (kitosan-GA), kondisi 

waktu kontak optimum adsorpsi ion logam Cu(II) oleh adsorben kitosan dan kitosan modifikasi 

(kitosan-GA) dan kapasitas adsorpsi ion logam Cu(II) dengan adsorben kitosan dan kitosan-GA. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui perbandingan karakteristik 

antara kitosan dan kitosan-GA. Karakterisasi fisik dari kitosan meliputi tekstur berbentuk bubuk, 

berwarna putih kream, dan tidak berbau, sedangkan karakterisasi fisik dari kitosan-GA adalah 

berbentuk bubuk dan berwarna coklat. Karakterisasi kimia dari kitosan meliputi 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%. Perbedaan karakterisasi antara kitosan dan 

kitosan modifikasi (kitosan-GA) dapat ditunjukkan oleh spektrofotometer FTIR. Hasil FTIR dari 

kitosan menunjukkan adanya gugus C=O pada panjang gelombang 1638,19 cm
-1

 sedangkan FTIR 

pada kitosan-GA menunjukkan terbentuknya gugus fungsi baru yaitu C=N pada panjang 

gelombang 1648,24 cm
-1

. Kondisi konsentrasi optimum glutaraldehida (GA) dalam mengadsorpsi 

ion logam Cu(II) oleh adsorben kitosan-GA terjadi pada konsentrasi glutaraldehida (GA) 5%, pH 

optimum adsorpsi ion logam Cu(II) oleh adsorben kitosan dan kitosan modifikasi (kitosan-GA) 

terjadi pada pH 4 dan waktu kontak optimum 60 menit. Kapasitas adsorpsi ion logam Cu(II) oleh 

adsorben kitosan  diperoleh sebesar 94,2194% dan kitosan modifikasi (kitosan-GA) sebesar 

97,173%. 
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PENDAHULUAN 

Limbah dari hasil kegiatan pertambagan 

ataupun pabrik industri khususnya yang ada 

di NTB, biasanya sering tidak ditanggulangi 

dengan baik. Limbah inilah yang 

menyebabkan tercemarnya lingkungan 

khususnya diperairan. Limbah yang 

diperoleh dari hasil pertambangan ataupun 

industri ini biasanya mengandung logam 

berat salah satunya adalah ion logam Cu(II). 

Sifat logam berat yang tidak dapat terurai 

dan mudah diapsorpsi oleh biota diperairan 

inilah yang merupakan salah satu dampak 

dari pencemaran akibat ion logam berat 

tersebut. Upaya untuk mengatasi masalah 

pencemaran logam berat tersebut dibutuhkan 

salah satu alternatif yaitu dengan 

menggunakan adsorben. Adsorben yang 

dapat digunakan untuk mengadsorpsi ion 

logam Cu(II) adalah kitosan. Adsorben 

kitosan dapat diperoleh dari limbah 

cangkang rajungan. 



Rajungan (Portunus pelagicus) adalah 

jenis invertebrata laut berkulit keras 

(crustacea) yang merupakan salah satu 

komoditas ekspor sektor perikanan 

Indonesia. Menurut Asosiasi Pengelola 

Rajungan Indonesia (APRI), total produksi 

rajungan di Indonesia mencapai 30.000 

ton/tahun. Limbah cangkang rajungan yang 

diperoleh dari proses industri sekitar 40-60 

%. Cangkang rajungan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai  campuran pakan 

ternak, tetapi pemanfaatan ini belum dapat 

mengatasi limbah cangkang rajungan secara 

maksimal. Limbah cangkang rajungan 

mengandung senyawa kimia cukup banyak, 

diantaranya ialah protein 30-40%, mineral 

(CaCO3) 30-50%, fosfor (1,81%), dan kitin 

20-30% (Srijanto, 2003). Adsorben dari kitin 

kurang efisien untuk digunakan dalam 

mengadsorpsi ion logam, hal ini karena 

gugus asetamida pada kitin merupakan ligan 

yang sangat lemah jika dibandingkan dengan 

kitosan yang memiliki gugus amina yang 

merupakan medan ligan kuat, sehingga 

kitosan lebih efisien dalam mengadsorpsi ion 

logam (Agustina dan Yeti, 2013). 

Kitosan merupakan suatu polimer yang 

bersifat polikationil. Keberadaan gugus 

hidroksil dan amino sepanjang rantai 

polimer mengakibatkan kitosan sangat 

efektif mengadsorpsi kation logam berat 

maupun kation dari zat-zat organik (protein 

dan lemak). Interaksi kation logam dengan 

kitosan adalah melalui pembentukan kelat 

koordinasi oleh atom N gugus amino dan O 

gugus hidroksil (Sanjaya dan Leny, 2007). 

Kitosan juga dapat membentuk sebuah 

membran yang berfungsi sebagai adsorben 

pada waktu terjadinya pengikatan zat-zat 

organik maupun anorganik. Penggunaan 

kitosan sebagai adsorben secara langsung 

dianggap kurang efektif karena kitosan 

rapuh secara mekanik dan mudah 

didegradasi secara biologi, serta mudah larut 

dalam pelarut asam encer (Sugita dkk., 

2009). Hal tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan modifikasi kitosan untuk 

meningkatkan daya adsorpsi pada kitosan 

dengan menggunakan metode crosslinking 

(bertaut silang).  

Beberapa senyawa yang telah 

dikembangkan sebagai agen crosslinking 

diantaranya glutaraldehida, formaldehida 

dan glioksal. Glutaraldehida memiliki daya 

aksi yang lebih efektif dibandingkan 

formaldehida, sehingga lebih banyak dipilih 

dalam bidang virologi, nontoksik, dan tidak 

berpotensi sebagai karsinogenik. Sejauh ini, 

glutaraldehida merupakan senyawa kimia 

yang telah digunakan secara luas sebagai 

agen crosslinking karena murah, mudah 

didapat dan merupakan larutan cair yang 

efektif dapat menstabilkan jaringan kolagen 

dalam periode yang relatif singkat (Talebian, 

2007). Selain itu, adanya senyawa aldehid 

sebagai agen crosslinking dapat 

meningkatkan stabilitas struktur kitosan 

meningkat baik secara termal maupun dalam 

kondisi asam (Muharam dkk., 2010).  

Sebelum dilakukan crosslinking, 

kitosan diswelling (digelembungkan) 
terlebih dahulu untuk meningkatkan 

keporosan kitosan. Modifikasi kitosan dapat 
dilakukan dengan cara swelling 

(penggelembungan) pada kitosan sehingga 

kitosan mempunyai ukuran pori yang lebih 

besar. Proses swelling pada kitosan 

mempengaruhi sifat fisik, mekanik dan 

ketahanan suhu dari kitosan. Pada penelitian 

Agustina dan Yeti (2013), dimana 

menggunakan kitosan dari limbah cangkang 

udang untuk mengadsorpsi ion logam Cu(II) 

dengan nilai kapasitas adsorpsi diperoleh 

sebesar 90,37% sedangkan pada penelitian 

Hastuti dkk., (2011) yang menggunakan 

kitosan komersial dengan metode swelling 

dan crosslinking menggunakan 

glutaraldehida untuk mengadsorpsi ion 

logam Cr(VI) dengan nilai kapasitas 

adsorpsi diperoleh sebesar 89%. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

akan dilakukan modifikasi kitosan dari 

limbah cangkang rajungan dengan 

crosslinking menggunakan glutaraldehida 



untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi 

adsorben pada ion logam Cu(II). 

 

METODE PENELITIAN 

Isolasi Kitosan 

Limbah cangkang rajungan kering 

dibersihkan dari sisa-sisa kotoran, lalu 

dikeringkan kembali, kemudian ditimbang. 

Setelah kering dan bersih cangkang rajungan 

digerus dan diblender selama 2 kali. 

Sebanyak 100 g serbuk limbah cangkang 

rajungan yang sudah dihaluskan tersebut 

ditambahkan dengan larutan HCl 1,5 M 

dengan perbandingan 1:15 (b/v). Campuran 

dipanaskan pada suhu 60-70 ºC selama 4 

jam sambil diaduk kemudian disaring. 

Padatan yang diperoleh dicuci dengan 

aquades untuk menghilangkan HCl yang 

tersisa sampai pH netral. Padatan 

dikeringkan dalam oven pada suhu 60 ºC 

selama 8 jam kemudian didinginkan dalam 

desikator. Setelah itu sampel tersebut 

ditimbang. Serbuk cangkang rajungan yang 

didapatkan dari hasil demineralisasi 

ditambahkan larutan NaOH 3,5% dengan 

perbandingan 1:10 (b/v) dipanaskan pada 

suhu 60-70 ºC selama 1 jam sambil diaduk 

kemudian disaring. 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 60 ºC 

selama 8 jam kemudian didinginkan dalam 

desikator. Setelah itu sampel tersebut 

ditimbang (kitin). Hasil yang diperoleh dari 

proses deproteinasi dilanjutkan dengan 

proses deasetilasi dengan menambahkan 

larutan NaOH 60% dengan perbandingan 

1:10 (b/v). Campuran diaduk dan dipanaskan 

pada suhu 100-110 ºC selama 1 jam 

kemudian disaring. Padatan yang diperoleh 

dicuci dengan aquades untuk menghilangkan 

NaOH yang tersisa sampai pH netral. 

Padatan yang diperoleh dikeringkan dalam 

oven 60 ºC selama 8 jam kemudian 

didinginkan dalam desikator. Setelah itu 

sampel tersebut ditimbang. Kitosan yang 

diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan 

FTIR.  

 

Karakterisasi kitosan 

Karakterisasi kitosan yang dilakukan 

meliputi: uji organoleptik (uji bau, tekstur 

dan warna kitosan), rendemen, kadar air, 

kelarutan kitosan, uji dengan larutan 

ninhidrin dan derajat deasetilasi.  

 

Tahapan pembuatan adsorben kitosan 

modifikasi 

Sebanyak 2 g kitosan dilarutkan dalam 

100 mL asam asetat 1% (v/v) dan diaduk 

secara kontinyu selama 2 jam. Kemudian 

ditambahkan  0,2 g NaHCO3 kedalam 

larutan kitosan pada suhu kamar dan diaduk 

selama ± 1 jam. Setelah itu larutan 

disemprotkan pada larutan NaOH 5% 

sebanyak 300 mL. Selanjutnya dicuci 

dengan aquades sampai netral. Kemudian 

bead kitosan yang terbentuk ditambahkan 

agen crosslinking glutaraldehit 5% dengan  

rasio 1:1 (v/v), larutan kemudian dicampur 

sampai homogen dengan stirrer dan 

dibiarkan selama 2 jam pada 80 °C. 

Kemudian bead kitosan yang sudah 

dicrosslinking dicuci dengan aquades untuk 

menghilangkan sisa NaOH dan dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 60 °C sampai 

kering (± 8 jam). Selanjutnya komposit 

kitosan berikatan silang tersebut dianalisis 

dengan spektrometri inframerah (Hastuti 

dkk., 2011).  

 

Tahap optimalisasi ion logam Cu(II) 

terhadap daya jerap adsorben       

kitosan-GA 

a. Pengaruh variasi konsentrasi GA yang 

dicrosslingking terhadap daya jerap 

kitosan-GA pada ion logam Cu(II) 

Sebanyak 20 mL larutan Cu(II) 5 ppm 

ditambahkan 0,1 g adsorben (kitosan-GA) 

dengan memvariasikan konsentrasi 



glutaraldehida 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 mL 

kemudian di shaker selama 30 menit. 

Larutan disaring dan disimpan dalam botol 

vial kemudian diukur konsentrasinya 

menggunakan AAS. 

 

b. Pengaruh pH ion logam Cu(II) 

terhadap gaya jerap kitosan-GA 

Sebanyak 20 mL larutan Cu(II) 5 ppm 

dikocok dengan 0,1 g adsorben 

(kitosan-GA 5%) yang sudah optimum untuk 

memastikan kesetimbangan tercapai pada 

semua kondisi. pH dari larutan ion logam 

Cu(II) diatur antara 2-6 dengan 

menambahkan larutan HCl 0,1 M dan 

larutan NaOH 0,1 M sebelum dikocok. 

Larutan Cu(II) 5 ppm yang telah diatur 

pHnya ( 2-6) lalu ditambahkan 1 mL bufer 

pH. Dibuat dua larutan yang berbeda dengan 

volume yang sama untuk melihat perbedaan 

serapan antara yang dikocok (inisial) dengan 

yang tidak dikocok (final). Kemudian di 

shaker selama 30 menit. Setelah setimbang, 

konsentrasi ion logam Cu(II) dalam larutan 

ditentukan menggunakan AAS untuk 

dikalkulasi besarnya kapasitas serapan.  

 

c. Pengaruh waktu kontak ion logam 

Cu(II) terhadap daya jerap   kitosan-GA 

Sebanyak 20 mL larutan Cu(II) 5 ppm, 

kondisi optimum berada pada     pH 4, 

kemudian pH 4 diukur menggunakan pH 

meter dengan menambahkan HCl 0,1 M atau 

NaOH 0,1 M, lalu ditambah 1 mL bufer pH. 

Kemudian ditambahkan 0,1 g adsorben 

(kitosan GA 5%) kemudian di shaker, 

divariasikan waktu kontaknya selama 15, 30, 

60, 90, 120, 150, dan 210 menit. Larutan 

disaring kemudian diukur konsentrasinya 

menggunakan AAS.  

 

Tahapan Perbandingan Kapasitas 

Adsorpsi Adsorben Kitosan dan Kitosan-

GA 

Sebanyak 20 mL larutan Cu(II) 5 ppm, 

kondisi optimum berada pada     pH 4, 

kemudian pH 4 diukur menggunakan pH 

meter dengan menambahkan    HCl 0,1 M 

atau NaOH 0,1 M, lalu ditambahkan 1 mL 

bufer pH. Kemudian ditambahkan 0,1 g 

adsorben (kitosan GA 5%) kemudian di 

shaker, waktu kontak optimumnya selama 

60 menit. Larutan disaring kemudian diukur 

konsentrasinya menggunakan AAS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Preparasi Limbah Cangkang 

Rajungan 

Limbah cangkang rajungan diperoleh 

dari Rumah Makan Rajungan di Ampenan. 

Limbah cangkang rajungan yang diperoleh 

dalam kondisi kering. Cangkang rajungan 

dibersihkan dari sisa-sisa kotoran dan 

dihaluskan hingga ukuran cangkang menjadi 

bubuk. Cangkang rajungan yang telah 

dihaluskan berwarna putih cream dengan 

berat 318,55 g. 

 
Gambar 1 a) Limbah cangkang rajungan  

kering, b) limbah cangkang 

rajungan yang sudah dihaluskan 

Proses Demineralisasi 

Proses demineralisasi dilakukan untuk 

menghilangkan garam-garam anorganik atau 

kandungan mineral yang terkandung dalam 

cangkang rajungan  terutama CaCO3 dan 

sedikit Ca3(PO4)2. Dalam proses 

demineralisasi umumnya dilakukan dengan 

perlakuan asam dengan HCl, HNO3, H2SO4, 

CH3COOH dan HCOOH. Diantara asam ini, 

pereaksi preferensial adalah asam 

hidroklorida encer  yang bertujuan untuk 

menghasilkan kitin dengan kandungan 

mineral yang lebih rendah (Dompeipen, 

2017). Pada proses ini, serbuk rajungan 

ditambahkan larutan HCl 1,5 M dengan 

perbandingan 1:15 (b/v) selama 4 jam pada 

suhu 60-70 ºC akan terbentuk buih yang 

terkumpul pada permukaan larutan dan 

proses pemisahan mineral ditunjukkan 



dengan terbentuknya gas CO2 berupa 

gelembung udara pada saat larutan HCl 

ditambahkan kedalam sampel (Hendry, 

2008). Rendemen yang dihasilkan dari 

proses ini yaitu sebesar 20% berwarna 

kecoklatan dan berbentuk serbuk.  

 
     Gambar 2 Hasil demineralisasi 

 

Proses Deproteinasi 

Proses ini bertujuan untuk melepaskan 

protein yang terikat pada kitin. Kandungan 

protein pada kitin dapat mempercepat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk 

(Ameilia dan Herdyastuti, 2017). Proses ini 

dilakukan dengan mereaksikan serbuk hasil 

demineralisasi dengan larutan NaOH 3,5% 

dengan perbandingan 1:10 (b/v) selama 1 

jam pada suhu 60-     70 ºC disertai dengan 

pengadukan. Penggunaan larutan NaOH 

dengan konsentrasi dan suhu yang tinggi 

akan semakin efektif dalam proses 

deasetilasi. Proses pemanasan dan 

pengadukan bertujuan untuk mempercepat 

proses pengikatan ujung rantai protein 

dengan NaOH sehingga proses degradasi 

dan pengendapan protein berlangsung 

sempurna (Austin, 1981). Pada saat 

penambahan larutan NaOH terbentuk sedikit 

gelembung dipermukaan larutan dan larutan 

agak sedikit mengental serta berwarna 

kecoklatan. Pengentalan larutan disebabkan 

adanya kandungan protein dari dalam kitin 

yang terlepas dan berikatan dengan ion Na
+
 

dalam larutan membentuk natrium proteinat 

(Dompeipen dkk., 2016). Reaksi pada proses 

deproteinasi dapat dilihat pada Gambar 3 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3 Reaksi antara protein dan basa 

 

Tahapan-tahapan yang dilakukan harus 

dilakukan pencucian dengan aquades hingga 

larutan netral, bertujuan untuk 

menghilangkan sisa-sisa dari larutan reagen. 

Pencucian yang kurang sempurna dapat 

mengakibatkan mineral yang terlepas akan 

melekat kembali pasa permukaan molekul 

kitin. Pencucian juga dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya degradasi produk 

selama proses pengeringan (Hendry, 2008).  

 

 
 Gambar 4 Hasil deproteinasi (kitin) 

Rendeman yang dihasilkan dari proses 

deproteinasi yaitu sebanyak 15% dan 

merupakan rendemen kitin yang berwarna 

putih cream berbentuk serbuk. Pada 

penelitian Martati, dkk (2012), hasil 

rendemen yang diperoleh sebesar 14,67% 

yang mana hasil rendemen ini lebih sedikit 

dibandingkan rendemen yang diperoleh pada 

penelitian ini. Hal ini terjadi disebabkan 

perbedaan lamanya proses pemanasan dan 

suhu reaksi. Perbedaan suhu reaksi sangat 

berpengaruh terhadap perolehan  rendemen 

kitin. Selanjutnya kitin yang diperoleh 

dikarakterisasi dengan FTIR untuk 

mengetahui gugus fungsinya. 



Dari hasil spektrum FTIR kitin dapat 

diketahui pita serapan pada panjang 

gelombang 3504,08 cm
-1

 terlihat gugus O-H 

bertumpang tindih dengan gugus N-H. 

Serapan gugus O-H pada penelitian ini 

berbeda dengan hasil dari Amalia dan 

Herdyastuti (2017), dimana pada pita 

serapan O-H memiliki panjang gelombang 

3435,89  cm
-1

. Hal ini disebabkan karena 

masih adanya gugus asetil yang terikat kuat 

pada struktur senyawa kitin. Pita serapan 

pada panjang gelombang 2962,27 cm
-1

 

menunjukkan daerah puncak untuk gugus 

ulur C-H alifatik yang menyatu pada pita 

uluran O-H sama seperti uluran N-H. vibrasi 

ulur C=O pada panjang gelombang 1628,35 

cm
-1

, sedangkan untuk vibrasi bengkokan 

muncul C-N pada panjang gelombang 

1156,73 cm
-1

. Vibrasi dari gugus C-O berada 

pada pita serapan panjang gelombang 1074,3 

cm
-1

. 

 

Proses Deasetilasi 

Transformasi kitin menjadi kitosan 

melalui proses deasetilasi. Proses deasetilasi 

merupakan proses penghilangan gugus asetil 

(-COCH3) dari kitin dengan menggunakan 

larutan alkali agar berubah menjadi gugus 

amina (-NH2). Proses deasetilasi dalam basa 

kuat dan panas menyebabkan hilangnya 

gugus asetil pada kitin mengakibatkan kitosa 

bermuatan positif sehingga dapat larut dalam 

asam organik seperti asam asetat ataupun 

asam formiat (Bastaman, 1989).  

 
  Gambar 5 Hasil deasetilasi (kitosan) 

Rendemen yang diperoleh dari proses ini 

sebesar 89,65% berwarna kream dan 

berbentuk serbuk halus. Hasil yang 

diperoleh lebih besar dibandingkan dengan 

penelitian yang sebelumnya menggunakan 

kulit udang dengan rendemen yang diperoleh 

sebesar 63% (Dompeipen dkk., 2016). 

Kitosan diuji karakterisasinya dengan 

menggunakan FTIR untuk mengetahui 

gugus fungsinya. Dari hasil analisis FTIR 

dapat diketahui pembentukan senyawa 

kitosan yaitu pada serapan daerah 3445,91 

cm
-1

 merupakan gugus    N-H, serapan 

daerah untuk gugus C-H adalah 2890,23 cm
-

1
, serapan daerah untuk gugus C=O berada 

pada panjang gelombang 1638,19  cm
-1

, 

serapan daerah untuk gugus C-N berada 

pada panjang gelombang 1152,57 cm
-1 

dan 

untuk serapan daerah gugus C-O berada 

pada    1075,78 cm
-1

.  

 

Karakterisasi Kitosan 

Karakteristik kitosan hasil sintesis dari 

limbah cangkang rajungan meliputi tekstur 

berbentuk bubuk, berwarna putih kream, 

tidak berbau, rendemen 89,65%, kadar air 

10%, larut sempurna dalam asasm asetat 2%, 

diperoleh hasil positif berwarna ungu pada 

uji ninhidrin, dan derajat deasetilasi yang 

diperoleh sebesar 55,94%.  

 

Tahapan Pembuatan Adsorben Kitosan 

Modifikasi 
Proses pembuatan kitosan termodifikasi 

diawali dengan proses swelling yaitu dengan 

melarutkan kitosan ke dalam asam asetat 1% 

sehingga terbentuk gel kitosan. Proses 

swelling ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan luas permukaan dan 

keporosan dari kitosan (Hastuti dkk., 2011). 

Penambahan asam asetat ini dapat 

menyebabkan afinitas gugus fungsional –

NH2 pada kitosan meningkat. Kitosan yang 

telah larut kemudian ditambahkan dengan 

larutan NaOH 5% sehingga membentuk gel 

berwarna putih. Penambahan NaOH akan 

menetralkan asam asetat dalam gel kitosan 

sehingga mengkoagulasi gel kitosan menjadi 

butiran kitosan. Butiran kitosan kemudian 

dibilas dengan aquades untuk 

menghilangkan sisa NaOH.  



Proses selanjutnya adalah 

mengcroslinking kitosan dengan 

glutaraldehida. Proses ini dilakukan dengan 

mereaksikan bead kitosan dengan larutan 

glutaraldehida 5% dengan perbandingan 1:1 

(v/v), kemudian larutan dicampurkan hingga 

homogen selama 2 jam pada suhu 80 ºC. 

Proses pencampuran dilakukan dengan 

menggunakan alat refluks, dimana alat ini 

berfungsi untuk mereaksikan sampel dengan 

larutan yang menguap pada suhu tertentu. 

Pada proses ini terbentuk jaringan polimer 

kitosan melalui reaksi taut silang antara 

gugus amina kitosan dengan gugus karbonil 

glutaraldehida. Pembentukan taut silang ini 

mengikuti mekanisme pembentukan basa 

Schiff. Pada pembentukan basa schiff terjadi 

reaksi adisi eliminasi. Reaksi adisi oleh 

gugus amina pada kitosan sebagai 

nukleofilik, selanjutnya terjadi reaksi 

eliminasi. Tahap ini menghasilkan ikatan 

amina antara atom nitrogen pada gugus 

amina kitosan dan atom karbon dari gugus 

karbonil glutaraldehida (Budianto dan 

Wivanius, 2015). Proses taut silang 

(crosslinking) dikatakan berhasil apabila 

terbentuk gugus amina pada kitosan (Hastuti 

dkk., 2011), oleh karena itu dilakukan 

analisis FTIR untuk mengetahui gugus 

fungsinya.  

Berdasarkan hasil analisis FTIR 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

spektrum FTIR antara kitosan dan kitosan 

yang telah bertaut silang dengan 

glutaraldehida. Pada bilangan gelombang 

untuk vibrasi ulur gugus C-H terlihar 

bergeser ke bilangan gelombang yang lebih 

tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya 

tautan silang yang telah terbentuk antara 

polimer kitosan. Taut silang yang terjadi 

antara kitosan dan glutaraldehida 

menyebabkan terbentuknya ikatan baru, 

yaitu C=N. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan munculnya puncak serapan pada 

bilangan gelombang 1648,24 cm
-1

 yang 

merupakan vibrasi regang dari C=N. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Li dkk., (2013) bahwa 

terdapat puncak serapan pada bilangan 

gelombang 1659 cm
-1

 yang ditandai dengan 

terbentuknya vibrasi regangan C=N (basa 

schiff) pada kitosan glutaraldehida (kitosan-

GA).  

Tahap optimalisasi ion logam Cu(II) 

terhadap daya jerap adsorben kitosan-

GA 

a. Pengaruh variasi konsentrasi GA yang 

dicrosslingking terhadap daya jerap  

kitosan-GA pada ion logam Cu(II) 

 

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui 

bahwa konsentrasi glutaraldehida (GA) 

berpengaruh terhadap kapasitas adsorpsi dari 

ion logam Cu(II). Pada kurva tersebut 

terlihat bahwa penyerapan ion logam Cu(II) 

oleh kitosan ikat silang yang semakin 

menurun. Kondisi optimum konsentrasi 

glutaraldehida untuk pengadsorpsian pada 

logam Cu berada pada konsentrasi 5% 

dengan daya jerap sebesar 0,9928 mg/g. 

Konsentrasi GA yang semakin tinggi 

menyebabkan daya jerap adsorben terhadap 

ion logam semakin sedikit. Hal ini terjadi 

karena semakin banyaknya glutaraldehida 

yang ditambahkan, maka menyebabkan pori-

pori rongga mengecil. 



 

Gambar 6 Optimasi variasi konsentrasi glutaraldehida (GA) yang dicrosslinking terhadap 

daya jerap kitosan-GA pada ion logam Cu(II) 

b. Pengaruh pH ion logam Cu(II) 

terhadap daya jerap kitosan-GA 

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui 

bahwa pH sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan adsorpsi dari adsorben yang 

digunakan. Penentuan pH ini dilakukan pada 

konsentrasi logam Cu(II) 5 ppm dengan 

variasi pH dari 2,3,4,5 dan 6. Pada kurva 

tersebut menunjukkan bahwa kondisi pH 

optimum berada pada pH 4 dengan daya 

jerap kitosan dan kitosan-GA masing-

masing sebesar 0,8198 mg/g dan 0,9337 

mg/g. hal ini disebabkan karena kitosan 

ataupun kitosan-GA stabil dalam suasana 

asam.

 

Gambar 7 Optimasi variasi pH terhadap daya jerap kitosan-GA pada ion logam Cu(II) 

 

Dalam larutan asam, gugus amina bebas 

polikationik untuk mengkhelat logam. 

Gugus amina ini bertindak sebagai basa 

lewis dengan mendonorkan pasangan 

elektron bebasnya dan ion logam sebagai 

asam lewis yang menerima pasangan 

elektron bebas, sehingga pada pH rendah 

(asam) akan memungkinkan terdapat banyak 
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proton H
+
 yang tertarik ke NH2 menjadi 

NH3. Pada pH yang sangat asam (pH 2) 

jumlah ion hidrogen sangat banyak sehingga 

dapat terjadi kompetisi antara ion logam 

dengan ion hidrogen untuk menempati sisi 

aktif (NH2) sehingga nilai Q yang dihasilkan 

kurang optimal.  

Kondisi pH adsorpsi yang juga terlalu 

basa dapat menyebabkan proses adsorpsi 

logam berkurang, dimana terjadi penurunan 

nilai Q setelah kondisi pH optimum. Larutan 

dalam keadaan basa tersebut menjadikan 

daya jerap dari kitosan menjadi menurun, 

karena kitosan hanya efektif bekerja pada 

pH asam. Penggunaan kondsi pH yang 

terlalu tinggi menyebabkan jumlah spesies 

ion logam dalam bentuk kation akan 

berkurang (Afrizal, 2008). 

c. Pengaruh waktu kontak ion logam 

Cu(II) terhadap daya jerap   kitosan-

GA 

Berdasarkan gambar 8 diketahui bahwa 

lamanya waktu kontak dapat mempengaruhi 

terhadap nilai adsorpsi yang dihasilkan. Hal 

ini dilakukan pada konsentrasi ion logam 

Cu(II) 5 ppm, pH 4 dan variasi waktu kontak 

dari 30, 60, 90, 120, 150, 180 dan 210 menit. 

Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa 

kondisi waktu optimum terjadi pada           

60 menit. Nilai kapasitas adsorpsi optimum 

ion Cu(II) pada adsorben kitosan dan 

kitosan-GA diperoleh berturut-turut sebesar 

0,7354 mg/g dan 0,8198 mg/g. 

Adanya peningkatan penyerapan ion 

logam oleh kitosan dan kitosan-GA 

menunjukkan belum jenuhnya situs aktif dari 

kitosan-GA oleh molekul ion logam Cu
2+

. 

Dari gambar 4.17 tersebut mengalami 

penurunan serapan setelah ion logam yang 

teradsorpsi mencapai kondisi optimum yang 

diakibatkan karena jenuhnya situs aktif dari 

kitosan-GA. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya batas kitosan dan kitosan-GA dalam 

mengadsorpsi ion logam Cu
2+

. 

 

 

Gambar 8 Pengaruh waktu kontak ion logam Cu(II) terhadap kitosan-GA 

Tahapan Perbandingan Kapasitas 

Adsorpsi Adsorben Kitosan dan Kitosan-

GA 

Berdasarkan gambar 9 adsorpsi dapat 

dilakukan pada kondisi optimum, dengan 

konsentrasi glutaraldehida 5%, pH larutan 4 

dan waktu kontak 60 menit. Dari kurva 

tersebut terlihat bahwa kitosan dan kitosan-

GA memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi 

yaitu berturut-turut sebesar 94,2194% dan 

97,173%. Hal ini disebabkan karena kitosan 

memiliki gugus amina yanitu adanya unsur 
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N yang bersifat reaktif, basa dan gugus 

hidroksi yang dapat mengikat logam melalui 

mekanisme tukar menukar ion, sedangkan 

pada kitosan-GA melalui proses swelling 

yang membuat kitosan lebih poros dan 

permukaannya lebih berongga kemudian 

dikombinasikan dengan proses croslinking 

sehingga meningkatkan kemampuannya 

sebagai adsorben, meningkatkan sifat 

mekanik dan ketahanannya terhadap suasana 

asam (Hasanah, 2017). 

 

 
Gambar 9 Perbandingan kapasitas adsorpsi dari adsorben kitosan dan kitosan-GA 

Perbandingan Spektrum FTIR Adsorben 

Sebelum dan Sesudah Adsorpsi 

a. Spektrum FTIR Kitosan Sebelum dan 

Sesudah Adsorpsi 

Pada pengujian adsorpsi pada adsorben 

kitosan terhadap logam Cu(II) dapat 

dianalisis dengan FTIR, sehingga dapat 

diketahui gugus fungsinya. Dari data tabel 1 

diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan persen transimitan dari kitosan 

sebelum dan sesudah adsorpsi. Hal ini sesuai 

dengan hukum Lambert-Beer yang 

menyatakan bahwa transmitan berbanding 

terbalik dengan absorbansi dan konsentrasi 

(Pratomo dan Eli, 2011). Pada gugus fungsi  

O-H dan N-H terjadi peningkatan nilai 

persen transmitan dari 1,25% menjadi 

15,16%, gugus fungsi   C-H, C=O, C-O dan 

C-N juga mengalami peningkatan persen 

transmitan seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 1 tersebut. Peningkatan nilai persen 

transmitan ini menunjukkan telah terjadinya 

pengurangan intensitas serapan untuk ikatan-

ikatan tersebut. Intensitas yang menurun 

disebabkan ikatan logam dengan gugus 

tersebut telah terjadi (Yanti dkk., 2016). 

Tabel 1 Perbandingan Spektrum FTIR kitosan sebelum dan sesudah adsorpsi  

Sebelum adsorpsi Sesudah adsorpsi 

Jenis ikatan Bil. Gelombang 

(cm
-1

) 

Transmitan 

(%) 

Bil. Gelombang 

(cm
-1

) 

Transmitan 

(%) 

3456,9 1,25 3446,58 15,16 
N-H dan O-H 

(overlap) 

2890,23 14,2 2820,08 20,1 C-H 

1638,19 7,33 1613,32 23,33 C=O 

1077,82 15,81 1080,50 25,13 C-O 

1152,57 16,52 1158,92 26,50 C-N 
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b. Spektrum FTIR kitosan-GA 5% 

Sebelum dan Sesudah Adsorpsi  

Berdasarkan analisis yang dilakukan 

dengan spektrum FTIR, terdapat perbedaan 

baik dari persen transmitan maupun area 

setiap puncak dari gugus fungsi yang 

terbentuk. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa 

terjadi peningkatan nilai transmitan pada 

gugus fungsi C-O yaitu dari 16,14% menjadi 

16,57%. Hal serupa juga terjadi pada gugus 

fungsi C-H yang mengalami peningkatan 

nilai persen transmitan dari 7,78% menjadi 

11,05%. Peningkatan nilai persen transmitan 

ini menunjukkan bahwa gugus fungsi C-O 

dan C-H semakin berkurang. 

 

Tabel 2 Perbandingan spektrum FTIR kitosan-GA sebelum dan sesudah adsorpsi 

Sebelum adsorpsi Sesudah adsorpsi 

Jenis ikatan Bil. Gelombang 

(cm
-1

) 

Transmitan 

(%) 

Bil. Gelombang 

(cm
-1

) 

Transmitan 

(%) 

3453,07 3,9 3451,51 2,59 
N-H dan O-H 

(overlap) 

2940,02 7,78 2930,02 11,05 C-H 

1648,24 13,85 1639,30 9,25 C=N 

1060 16,14 1071,26 16,57 C-O 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Karakterisasi fisik dari kitosan meliputi 

tekstur berbentuk bubuk, berwarna 

putih kream, dan tidak berbau, 

sedangkan karakterisasi fisik dari 

kitosan-GA adalah berbentuk bubuk 

dan berwarna coklat. Karakterisasi 

kimia dari kitosan meliputi 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%. Perbedaan karakterisasi antara 

kitosan dan kitosan modifikasi 

(kitosan-GA) dapat ditunjukkan oleh 

spektrofotometer FTIR. Hasil FTIR 

dari kitosan menunjukkan adanya 

gugus C=O pada panjang gelombang 

1638,19 cm
-1

 sedangkan FTIR pada    

kitosan-GA menunjukkan terbentuknya 

gugus fungsi baru yaitu C=N pada 

panjang gelombang 1648,24 cm
-1

.  

2. Kondisi konsentrasi optimum 

glutaraldehida (GA) dalam 

mengadsorpsi ion logam Cu(II) oleh 

adsorben kitosan-GA terjadi pada 

konsentrasi glutaraldehida (GA) 5%. 

3. Kondisi pH optimum adsorpsi ion 

logam Cu(II) oleh adsorben kitosan 

dan kitosan modifikasi (kitosan-GA) 

terjadi pada pH 4  

4. Kondisi waktu kontak optimum 

adsorpsi ion logam Cu(II) oleh 

adsorben kitosan dan kitosan 

modifikasi (kitosan-GA) terjadi pada 

60 menit. 

5. Kapasitas adsorpsi ion logam Cu(II) 

oleh adsorben kitosan  diperoleh 

sebesar 94,2194% dan kitosan 

modifikasi (kitosan-GA) sebesar 

97,173%. 
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