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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan LiClO4 dan ZrO2 terhadap kristalinitas, konduktivitas ionik,
dan bilangan transfer kation elektrolit polimer padat berbasis kitosan. Pembuatan sampel elektrolit polimer padat berbasis
kitosan dengan penambahan garam LiClO4 dan ZrO2 dilakukan dengan metode casting. Variasi konsentrasi LiClO4 yang
digunakan adalah 10% s/d 50% dan konsentrasi ZrO2 adalah 2% s/d 8% dari 4 gram kitosan. Kristalinitas, konduktivitas
ionik, dan bilangan transfer ion masing-masing dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffractometer (XRD), LCR-Meter, dan
teknik polarisasi DC. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa penambahan LiClO4 pada sampel kitosan mempengaruhi
kristalinitas menjadi semakin rendah (semakin amorf) dengan kristalinitas terendah terdapat pada penambahan 40% LiClO4.
Konduktivitas tertinggi diperoleh juga pada penambahan 40% LiClO4. Nilai bilangan transfer kation yang diperoleh masih
rendah yaitu 0,09 (<0,5). Penambahan ZrO2 pada sampel (kitosan + 40% LiClO4) mempengaruhi kristalinitas serta
meningkatkan konduktivitas dan bilangan transfer kation. Konduktivitas tertinggi diperoleh pada penambahan 4% dengan
nilai bilangan transfer kation 0,55.

Kata kunci — Elektrolit polimer padat, Konduktivitas ionik, Kitosan, LiClO4, ZrO2

Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of addition of LiClO4 and ZrO2 concentrations on crystalline structure,
ionic conductivity, and cationic transference number of solid polymer electrolytes based on chitosan. The solid polymer
electrolytes based on chitosan with the addition of LiClO4 and ZrO2 were prepared by the solution-cast technique. The
LiClO4 concentration was 10%-50% and the ZrO2 was 2%-8%. The effect of LiClO4 and ZrO2 on the crystalline structure,
ionic conductivity and ionic transference number of chitosan has been characterized by X-Ray Diffraction, impedance
spectroscopy (LCR-meter), and DC polarization technique, respectively. The addition of LiClO4 affects the crystalline of
chitosan becoming more amorphous (lower crystalline). The most amorphous obtained with the addition 40% of LiClO4,
and the highest conductivity obtained with the addition 40% of LiClO4. Cationic transference number remains low (less
than 0.5). The addition of ZrO2 on chitosan + 40% of LiClO4 affects the crystalline and increased the ionic conductivity
and cationic transference number. The highest conductivity were obtained by using 40% of ZrO2 with cationic
transference number is 0.55.

Keywords — Solid polymer electrolytes, Ionic conductivity, Chitosan, LiClO4, ZrO2

A. PENDAHULUAN
Baterai merupakan sumber energi utama yang

digunakan pada perangkat-perangkat elektronik seperti

ponsel, kamera digital, laptop, dan lain-lain. Maraknya
penggunaan alat-alat elektronik tersebut mendorong
para peneliti untuk terus mengembangkan baterai yang
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murah dan efisien. Baterai terdiri dari tiga komponen
utama yaitu anoda (elektroda negatif), katoda (elektroda
positif) dan elektrolit (sebagai penghantar ion) (Maruli,
2011).

Elektrolit yang ada saat ini adalah elektrolit cair,
elektrolit gel, dan elektrolit padat. Elektrolit cair dan gel
memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi
dibandingkan elektrolit padat, tetapi memiliki kelemahan
yaitu rentan terhadap kebocoran, terjadinya korosi,
mudah terbakar, serta membutuhkan wadah dalam
pengemasannya. Sedangkan elektrolit padat memiliki
kelebihan yaitu mudah dipakai, aman, bebas dari
kebocoran dan dapat dibuat dengan dimensi lebih kecil
seperti lapisan tipis sehinga tidak membutuhkan wadah
dalam pengemasannya (Linden, 2002), penanganannya
mudah dan kestabilan elektrokimianya melebihi elektrolit
cair (Rajendran, 2004).

Berbagai jenis material terus dikembangkan dalam
pembuatan elektrolit dalam bentuk padatan yaitu
material polimer sintesis dan polimer alami. Polimer
sintesis seperti polypropylene oxide (PPO), polyvinyl
chloride (PVC), dan polyethylene oxide (PEO)
menunjukkan performa yang baik sebagai elektrolit
padat (Stephan, 2006). Namun, selain harganya yang
mahal penggunaan polimer sintetis juga masih belum
ramah lingkungan (Alger, 1990), sehingga orang-orang
beralih menggunakan polimer alami. Polimer alami yang
banyak diteliti saat ini adalah polimer kitosan.

Kitosan merupakan polimer alami yang diproduksi
secara komersial dari proses deasetilasi kitin yang
merupakan elemen struktural dari exoskleton krustasea
(kepiting, udang, dll) dan dinding sel jamur yang
keberadaannya sangat melimpah di alam (Muzzareli,
2005). Sifat kitosan sebagai polimer terbiodegradasi
menjadi pertimbangan penting dalam penggunaannya
sebagai elektrolit pada baterai. Selain ramah lingkungan,
kitosan juga bersifat tidak beracun dan tidak berbahaya,
serta dapat mengadsorpsi garam-garam organik
(Taranathan dan Kittur, 2003).

Berbagai modifikasi telah dilakukan untuk
meningkatkan nilai konduktivitas kitosan termasuk
dengan menambahkan garam-garam ionik. Salah satu
garam yang mampu meningkatkan konduktivitas kitosan
adalah LiPF6 (Li, 2008). Namun garam ini memiliki
beberapa kelemahan yaitu harganya mahal, stabilitas
termal rendah, sangat reaktif terhadap air, dan
menurunnya kinerja sel pada suhu tinggi (Kawamura,
2006, Hammami, 2003, Gnanaraj, 2003, Yu, 2007).
Sehingga diperlukan garam lain sebagai pengganti
LiPF6. Salah satu garam yang berpotensi sebagai
pengganti LiPF6 adalah LiClO4. Kelebihan LiClO4 yaitu
penanganannya mudah, lebih ekonomis, memiliki
kemampuan melarut yang sangat baik serta stabilitas
anodik yang tinggi (Kang Xu, 2004).

Konduktivitas bukanlah satu-satunya parameter
yang penting, tetapi juga bilangan transfer kation juga
penting untuk dikaji. Scrocati dan Vincent (2000)
mengatakan bahwa bilangan transfer kation harus tinggi
(jika memungkinkan sama dengan 1). Salah satu upaya
yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk
meningkatkan nilai bilangan transfer kation adalah
dengan menambahkan nanofiller seperti TiO2 (Croce,
1999), SiO2 (Xi, 2006), Al2O3 (Tokuda, 2003), dan ZrO2

(D’Epifanio, 2004).
Berdasarkan kajian di atas, pada penelitian ini

digunakan LiClO4 dan ZrO2 untuk meningkatkan
konduktivitas dan bilangan transfer kation sampel
kitosan. Pemilihan ZrO2 dikarenakan ZrO2 memiliki sifat-
sifat yang baik seperti tahan terhadap korosi, sifat
mekanik yang baik, feksibilitas tinggi, murah, efisien,
dan ramah lingkungan (Rivai dan Takahashi, 2010).
Pengaruh penambahan LiClO4 dan ZrO2 diuji
menggunakan LCR-Meter untuk uji konduktivitas ionik,
polarisasi DC untuk uji bilangan transfer kation, dan
XRD untuk uji kristalinitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Baterai

Baterai merupakan alat listrik-kimiawi yang
menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam
bentuk listrik. Berdasarkan kemampuannya untuk
dikosongkan (discharged) dan diisi ulang (recharged),
baterai dibagi menjadi dua yaitu baterai primer dan
baterai sekunder. Baterai sekunder yang banyak
dikembangkan saat ini adalah baterai litium-ion
dikarenakan baterai jenis ini memiliki stabilitas yang
tinggi, kerapatan energinya tinggi sehingga mudah untuk
disusun, kemampuannya mengalirkan arus tinggi, serta
lebih aman.

Baterai lithium secara teori adalah baterai yang
digerakkan oleh ion lithium. Dalam kondisi discharge
dan recharge baterai lithium bekerja menurut fenomena
interkalasi, dimana ion lithium melakukan migrasi dari
katoda melalui elektrolit ke anoda atau sebaliknya tanpa
terjadi perubahan struktur kristal dari bahan anoda dan
katoda. Proses perpindahan ion dari katoda ke anoda
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Perpindahan ion litium dari katoda ke anoda
(Bambang, 2008)
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Elektrolit Polimer Padat
Elektrolit memegang peranan penting dalam

mendesain sel baterai. Elektrolit merupakan suatu
material yang bersifat penghantar ionik, baik dalam
bentuk cair ataupun padatan. Kebanyakan baterai
menggunakan elektrolit cair namun ada juga yang
menggunakan elektrolit padat. elektrolit padat
menunjukkan kestabilan pada suhu tinggi, self-discharge
rendah dan memiliki resistansi listrik yang baik. Tabel 1
menunjukkan perbandingan elektrolit cair dan elektrolit
padat (Bambang, 2008).

Elektrolit padat memiliki beberapa kelebihan yaitu
cenderung lebih aman, mudah dipakai, bebas dari
kebocoran dan dapat dibuat dengan dimensi lebih kecil
seperti lapisan tipis sehinga tidak membutuhkan wadah
dalam pengemasannya (Linden, 2002), bentuknya stabil,
bebas dari pelarut, penanganannya mudah dan
kestabilan elektrokimianya melebihi elektrolit cair
(Rajendran, 2004).
Tabel 1 Perbandingan elektrolit cair dan elektrolit padat

(Bambang, 2008)
Sifat Elektrolit Cair Elektrolit Padat
Konduktivitas
ionik

Stabilitas kimia

Pembuatan

10-2 - 10-3

(S/cm)

Sangat buruk

Mahal, larutan
beracun,
rentan
meledak

10-8 - 10-3 (S/cm)

Sangat baik

Baik, tidak
mengandung
racun, sputtering
untuk film tipis,
keramik sintering,
atau pasta untuk
aplikasi lain

Untuk dapat diaplikasikan maka elektrolit polimer
padat harus memiliki sifat-sifat kelistrikan yang baik
diantaranya konduktivitas ionik yang memadai yang
dibarengi dengan tingginya nilai resistivitas elektronik,
bilangan transfer kation tinggi (jika memungkinkan sama
dengan 1), sifat mekanik yang baik (tidak rapuh seperti
keramik), kemampuan kontak yang baik dengan
elektroda, stabilitas kimia yang baik, penanganannya
mudah, stabilitas termal yang baik, serta aman
digunakan (Scrosati dan Vincent, 2002).

Sifat Kelistrikan Elektrolit Padat
1. Konduktivitas ionik

Konduktivitas ionik adalah konduktivitas listrik yang
terjadi karena migrasi ion-ion. Konduktivitas ion
tergantung pada jenis-jenis ion yang bermigrasi dalam
material. Jika yang bermigrasi adalah ion-ion pembawa
muatan positif, maka material tersebut disebut konduktor

ionik, dan jika ion-ion pembawa muatan negatif yang
bergerak, maka material tersebut dinamakan konduktor
anionik (Ismunandar, 2006). Nilai konduktivitas ionik
suatu material dapat dihitung menggunakan persamaan
1.

σ = G ∙ (1)

dengan σ merupakan konduktivitas ionik (S/cm), l
adalah jarak antar elektroda yang merupakan tebal
sampel (cm), A merupakan luas penampang bahan
(cm2) , dan G adalah konduktansi (S) (Handayani,
2008). Nilai konduktivitas yang terukur pada alat LCR-
meter adalah nilai konduktivitas AC dan nilai
konduktivitas DC. Konduktivitas AC merupakan
konduktivitas yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan
frekuensi dan terjadi ketika frekuensinya maksimum.
Sedangkan konduktivitas DC merupakan konduktivitas
yang nilainya tidak dipengaruhi oleh perubahan
frekuensi dan terjadi pada frekuensi minimum
(Pradhan). Niai konduktivitas DC (σ0) diperoleh melalui
hasil fitting garis pada kurva hubungan antara nilai
konduktivitas AC dengan frekuensi yang mengikuti
persamaan Universal Power Low (UPL):

σ(ω) = σ0 + Aωn (2)

σ0 merupakan nilai konduktivitas DC membran, A
merupakan factor pre-eksponensial, dan n merupakan
eksponensial yang nilainya antara 0 dan 1 (Pradhan,
2008)).

Konduktivitas ionik yang diharapkan pada elektrolit
padat yaitu konduktivitas hasil dari kontribusi
pergerakan/migrasi kation sehingga bilangan transfer
ion yang dihasilkan baik anion maupun kation harus
relevan.
2. Bilangan transfer ion (Ion transference number)

Bila arus melewati sebuah larutan elektrolit, maka
arus tersebut dibawa sebagian oleh kation dan anion
menuju elektroda yang berlawanan. Fraksi arus yang
dibawa oleh kation dan anion disebut dengan bilangan
transfer ion atau ion transference number (Riegers,
1994).

= + 	 = 1 (3)
dengan i+ adalah arus yang dibawa oleh kation, i- adalah
arus yang dibawa oleh anion. Pada saat terjadi
polarisasi,arus dalam keadaan saturasi merupakan arus
yang dibawa oleh kation sehingga bilangan transfer
kation dapat dihitung menggunakan persamaan 4.= 	 ∞ (4)

dengan i+∞ adalah arus yang dibawa oleh kation dalam
keadaan saturasi (Morni dan Arof, 1999).
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Bahan Elektrolit Polimer Padat
1. Kitosan

Kitosan (2-amino-2-deoksi-D-glukopiranosa)
merupakan salah satu turunan kitin (N-asetil-2-amino-2-
deoksi-D-glukopiranosa) yang diperoleh melalui proses
deasetilasi atau penghilangan gugus COCH3
(Purwatiningsih, 1993). Kitin dan kitosan merupakan
senyawa golongan karbohidrat yang dapat dihasilkan
dari limbah hasil laut. Sumber kitin yang paling potensial
adalah kerangka luar Crustacea (contoh : kepiting,
lobster dan udang) dan serangga, dinding struktural
fungi serta hewan tingkat rendah (Hale, 1986 dan Mckay,
1987). Kitosan dapat digunakan sebagai sumber
material alami sebab kitosan sebagai polimer alami
mempunyai karakteristik yang baik, seperti dapat
terbiodegradasi, tidak beracun, dapat mengadsorpsi
garam-garam organik (Taranathan dan Kittur, 2003).

Bila kitosan dilarutkan dalam asam, maka kitosan
akan menjadi polimer kationik dengan struktur linear
sehingga dapat digunakan dalam proses flokulasi dan
pembentukan film. Kelebihan polielektrolit kationik
dibandingkan dengan koagulan lain adalah jumlah flok
yang dihasilkan lebih sedikit karena polielektrolit tidak
membentuk endapan, flok yang terbentuk lebih kuat dan
tidak memerlukan pengaturan pH (Ornum, 1992). Sifat
fisik yang khas dari kitosan yaitu mudah dibentuk
menjadi spons, larutan, gel, pasta, membran dan serat
yang sangat berperan dalam aplikasinya (Kaban, 2009).
2. Litium Perklorat(LiClO4)

Lithium perklorat adalah garam kristalin yang sering
digunakan sebagai bahan elektrolit cair dalam baterai
lithium, karena bahan ini sangat bercampur dengan
berbagai macam pelarut. LiClO4 berguna juga sebagai
sumber oksigen di beberapa generator, karena lithium
perklorat dapat terurai pada suhu 400 ̊C menjadi lithium
klorida dan oksigen. Lithium perklorat sangat mudah
terlarut dalam pelarut organik, termasuk dietil eter. Pada
larutan tersebut reaksi Diels-Alder terjadi, dimana asam
Li+ akan mengikat pada subtitusi. Sehingga reaksi dalam
pelarut terjadi sangat cepat. (Bambang, 2008). LiClO4

memiliki nilai konduktivitas yang tinggi ( 9 mS/cm dalam
EC/DMC pada suhu 20 ̊ C) serta memiiki stabilitas
anodik yang tinggi (Kang Xu, 2004). Garam LiClO4 juga
masih sering digunakan dalam berbagai tes
laboratorium karena penangannya mudah dan lebih
ekonomis.
3. Zirkonia (ZrO2)

Zirkonium dioksida atau yang disebut dengan
zirkonia (ZrO2) adalah salah satu bahan keramik yang
banyak dipelajari dan dikembangkan untuk berbagai
aplikasi. Zirkonia merupakan bahan semikonduktor
keramik yang memiliki konduktivitas ion oksigen,
konduktivitas termal yang rendah, fleksibilitas yang
tinggi, dan ketahanan terhadap korosi (Rivai dan

Takahashi, 2010). Dengan semua sifat listrik, panas,
dan mekaniknya, zirkonia telah digunakan sebagai
pompa oksigen dan sensor oksigen, sel bahan bakar,
lapisan penghalang termal (thermal barrier coatings),
dan aplikasi suhu tinggi lainnya (Shackelford dan
Doremus, 2008).

C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Persiapan Sampel

Langkah pertama yang dilakukan pada pembuatan
sampel kitosan adalah melarutkan 4 gr kitosan dan
berbagai komposisi garam litium perklorat ke dalam
larutan asam asetat 1%. Kitosan dan garam litium
perklorat tersebut dituangkan sedikit demi sedikit sambil
diaduk menggunakan pengaduk magnetic (magnetic
stirrer) selama kurang lebih 5 jam sampai terbentuk
larutan yang homogen. Selanjutnya larutan dengan
masing-masing komposisi dari LiClO4 dituangkan ke
dalam petri-disk dan dimasukkan ke dalam pengering
pada temperatur sedang sampai terbentuk film tipis.
Untuk sampel seri kedua ditambahkan ZrO2 pada
sampel seri pertama yang memiliki konduktivitas
tertinggi.
2. Karakterisasi Sampel
a. X-Ray diffraction

X-ray Diffraction (XRD) merupakan alat
karakterisasi yang memanfaatkan prinsip sinar-x, yang
digunakan untuk mengidentifikasi kristalinitas sampel.
Alat XRD yang digunakan pada penelitian ini adalah X-
Ray Diffractometer merek PANalytical. Langkah pertama
sampel dipotong sesuai dengan ukuran sampel holder
kemudian ditempelkan pada sampel holder dan
dimasukkan ke alat XRD. Kemudian sinar-x
ditembakkan ke dalam sampel dan hasilnya akan
terekam pada komputer. Pada pengukuran ini, sudut
yang diambil yaitu pada sudut (2θ) 00 - 400. Pengukuran
dilakukan secara bertahap untuk setiap variasi sampel.
b. Impedance spectroscopy (LCR-meter)

Konduktivitas ionik diukur menggunakan alat LCR-
meter merek Hioki 3532-50 LCR Hi-Tester. LCR-meter
adalah alat yang digunakan untuk mengukur sifat bahan
yang meliputi induktansi, kapasitansi, dan konduktansi
terhadap fungsi frekuensi maupun terhadap fungsi suhu.
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur
ketebalan sampel menggunakan micrometer sekrup
kemudian melapisi sampel dengan perak (Ag) pasta
kemudian sampel dipotong. Setelah dilakukan
pemotongan, sampel diletakkan di antara elektroda
pada sampel holder yang terhubung dengan alat LCR-
meter. Konduktivitas sampel dihitung menggunakan
persamaan 1 dan 2.
c. Pengukuran bilangan transfer ion

Bilangan transfer ion diukur menggunakan teknik
polarisasi DC. Pada pengukuran ini sampel diletakkan
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antara dua elektroda yang kemudian dihubungkan
dengan baterai dan multi-tester. Pengukuran arus
dilakukan setiap 5 detik dalam 10 menit sampai arus
konstan. Bilangan transfer ion dihitung menggunakan
persamaan 4.

D. HASIL  DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh penambahan garam LiClO4 terhadap
kristalinitas dan sifat kelistrikan sampel kitosan

Karakterisasi menggunakan XRD digunakan untuk
mengidentifikasi pola difraksi yang berupa padatan
kristalin atau amorf dengan melihat grafik antara sudut
difraksi (2θ) dengan intensitas. Pola difraksi sampel
kitosan dengan penambahan LiClO4 disajikan pada
Gambar 2 dan 3. Pola difraksi sampel kitosan tanpa
penambahan LiClO4 menunjukkan bahwa pada sudut
(2θ) sebesar 11,5 ̊ dan 18,43  ̊ terbentuk puncak difraksi
yang lebar yang biasanya dijumpai pada bahan semi
kristalin. Puncak tersebut semakin lebar seiring dengan
penambahan 10% - 40% LiClO4. Hal itu menunjukkan
kristalinitas sampel menjadi semakin rendah (semakin
amorf). Keadaan paling amorf diperoleh pada
penambahan 40%. Setelah penambahan 50%, pola
difraksi yang dihasilkan menunjukkan perbedaan yang
sangat signifikan dikarenakan keberadaan garam LiClO4

pada sampel sangat mendominasi.

Gambar 2 Pola Difraksi Sampel Kitosan dengan
penambahan LiClO4

Gambar 3 Pola Difraksi Sampel Kitosan dengan
penambahan 50% LiClO4

Nilai konduktivitas sampel kitosan dengan
penambahan LiClO4 disajikan pada Tabel 4.1.
Penambahan LiClO4 dapat mempengaruhi nilai
konduktivitas ionik sampel kitosan. Nilai konduktivitas
ionik yang dihasilkan meningkat dari 4,53 × 10-7 S cm-1

untuk kitosan murni menjadi 1,95 × 10-5 S cm-1 untuk
kitosan dengan penambahan 40% LiClO4. Namun
setelah penambahan 50% garam LiClO4,
konduktivitasnya menurun menjadi 3,44 × 10-9 S cm-1.
Hal itu disebabkan karena nilai konduktivitas ionik suatu
material dipengaruhi oleh jumlah ion yang bergerak dan
pergerakan dari ion tersebut (Osman, 2001). Jumlah ion
yang teralu tinggi dapat menyebabkan pergerakan ion
menjadi semakin menurun karena dapat terjadi
kepadatan ion (Majid dan Arof, 2005). Jarak antar ion
tidak boleh terlalu dekat karena dapat terjadi
penggabungan ion dan membentuk pasangan ion netral
yang tidak memberikan kontribusi terhadap nilai
konduktivitas ionik (Majid dan Arof, 2007). Pada
penambahan 50% LiClO4 memungkinkan terjadi
kepadatan ion sehingga pergerakan ion semakin
berkurang dan menyebabkan nilai konduktivitas ionik
yang dihasilkan menjadi berkurang.

Tabel 2 Hasil Pengukuran Nilai Konduktivitas Ionik
Sampel Kitosan dengan Penambahan LiClO4

No. Kitosan
(g)

LiClO4

(%)
Tebal
(cm)

Luas
(cm2)

σDC (S/cm)

1
2
3
4
5
6

4
4
4
4
4
4

0%
10%
20%
30%
40%
50%

0,024
0,024
0,024
0,024
0,024
0,024

0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77

4,53 × 10-7

5,54 × 10-7

7,12 × 10-7

2,40 × 10-6

1,95 × 10-5

1,89 × 10-9

Hasil pengukuran bilangan transfer kation sampel
kitosan dengan penambahan LiClO4 ditunjukkan pada
Tabel 3. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai
bilangan transfer kation masih sangat rendah yaitu
kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa ion yang
lebih dominan bergerak adalah anion (ClO-), dimana
pada pengukuran ini pergerakan anion tidak diharapkan
karena dapat mengganggu pergerakan kation (ion
litium). Pada sistem elektrolit, konduktivitas yang
diharapkan adalah konduktivitas hasil dari
pergerakan/migrasi kation bukan anion.
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Tabel 3 Hasil Pengukuran Bilangan Transfer Kation
Sampel Kitosan dengan Penambahan LiClO4

No. Konsentrasi
LiClO4 (%)

Bilangan Transfer
Kation

1
2
3
4
5

0
10
20
30
40

0,00
0,14
0,17
0,15
0,09

Berdasarkan hasil dan pengukuran, diperoleh
bahwa penambahan LiClO4 pada polimer kitosan
mempengaruhi kristalinitas dan niai konduktivitas
kitosan. Semakin amorf suatu polimer, maka gerak
segmental semakin mudah yang menyebabkan
pergerakan ion semakin cepat sehingga
konduktivitasnya juga semakin meningkat. Konduktivitas
optimum diperoleh pada penambahan 40% LiClO4 yaitu
1,95 × 10-5 S cm-1, dan kristalinitas terendah (paling
amorf) juga diperoleh pada penambahan 40%.
Penambahan LiClO4 pada sampel kitosan mampu
meningkatkan nilai konduktivitas namun bilangan
transfer kation yang dihasilkan masih rendah (<0,5).
2. Pengaruh penambahan ZrO2 terhadap

kristalinitas dan sifat kelistrikan sampel kitosan-
LiClO4

Pola difraksi hasil pengukuran menggunakan XRD
untuk sampel kitosan + 40% LiClO4 dengan
penambahan berbagai konsentrasi ZrO2 disajikan pada
Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. Pada Gambar 4.4 terlihat
bahwa kristalinitas kitosan-LiClO4 tidak mengalami
perubahan yang signifikan. Masih terlihat puncak yang
hampir sama walaupun konsentrasi ZrO2 dinaikkan.
Puncak yang tebentuk pada sudut 28,09 dan 31,39 pada
penambahan 6% dan 8% ZrO2 memperlihatkan puncak
yang dimiliki oleh ZrO2.

Gambar 4 Pola Difraksi Sampel Kitosan + 40% LiClO4

(0% ZrO2).

Gambar 5 Pola Difraksi Sampel Kitosan-LiClO4 dengan
Penambahan ZrO2

Nilai konduktivitas sampel kitosan-LiClO4 dengan
penambahan ZrO2 disajikan pada Tabel 4.3.
Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3, penambahan ZrO2

meningkatkan nilai kondiktivitas ionik sampel kitosan-
LiClO4 yang tidak terlalu signifikan yaitu meningkat 1
orde pada penambahan 2% dan 4% ZrO2. Nilai
konduktivitas tertinggi diperoleh pada sampel kitosan-
LiClO4 dengan penambahan 4% ZrO2 yaitu 3,58 × 10-4 S
cm-1. Pada penambahan 6% dan 8% ZrO2, nilai
konduktivitas mengalami sedikit penurunan, hal itu
disebabkan karena semakin banyak ZrO2 yang diberikan
dapat menyebabkan terjadinya aglomerasi atau
pengumpalan pada sampel kitosan sehingga
pergerakan ion-ion menjadi terbatas dan menyebabkan
konduktivitasnya menurun.
Tabel 4 Hasil Pengukuran Nilai Konduktivitas Ionik

Sampel Kitosan-LiClO4 dengan Penambahan
ZrO2

No. Kitosan
(g)

LiClO4
(%)

ZrO2 (%) σDC (S/cm)

1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

40
40
40
40
40

0
2
4
6
8

1,95 × 10-5

3,11 × 10-4

3,58 × 10-4

1,53 × 10-5

4,18 × 10-6

Selain kristalinitas dan konduktivitas, penambahan
ZrO2 juga mempengaruhi bilangan transfer kation
sampel. Hasil pengukuran bilangan transfer kation
sampel kitosan-LiClO4 dengan penambahan variasi
konsentrasi ZrO2 dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa sampel kitosan-
LiClO4 dengan penambahan 4% ZrO2 memiliki nilai
bilangan transfer ion paling besar yaitu 0,55 yang diikuti
dengan penambahan 2% ZrO2, 6% dan 8% ZrO2. Nilai
yang diperoleh sesuai dengan nilai konduktivitas yang
yaitu maksimum pada penambahan 4% ZrO2.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa
penambahan ZrO2 mampu meningkatkan pergerakan
kation (Li+) pada sampel.

No. Kitosan (g) LiClO4 (%) ZrO2 (%) Tebal (cm) Luas (cm2) σDC (S/cm)
1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

40
40
40
40
40

0
2
4
6
8

0,024
0,024
0,024
0,024
0,024

0,77
0,77
0,77
0,77
0,77

1,95 × 10-5

3,11 × 10-4

3,58 × 10-4

1,53 × 10-5

4,18 × 10-6
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Tabel 5 Hasil Pengukuran Bilangan Transfer Kation
Sampel Kitosan + LiClO4 dengan
Penambahan ZrO2

No. Konsentrasi ZrO2
(%)

Bilangan Transfer
Kation

1
2
3
4
5

0
2
4
6
8

0,09
0,50
0,55
0,48
0,32

E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penambahan LiClO4 mempengaruhi kristalinitas
sampel kitosan menjadi semakin rendah (semakin
amorf) seiring dengan penambahan konsentrasi 10%-
40%, pada penambahan 50% kristalinitas semakin
tinggi. Semakin amorf suatu material maka ion ion
menjadi lebih mudah bergerak sehingga
konduktivitasnya juga semakin tinggi. Hal itu sesuai
dengan nilai konduktivitas yang dihasilkan yaitu
tertinggi pada 40% yaitu 1,95 × 10-5 S/cm dan bilangan
transfer kation yang dihasilkan masih rendah (< 0,5).
2. Penambahan ZrO2 mempengaruhi kristalinitas
yang tidak signifikan dan mampu meningkatkan nilai
konduktivitas menjadi 3,58 × 10-4 S/cm pada
penambahan 4%. Bilangan transfer kation yang
dihasilkan juga meningkat dan tertinggi pada 4% yaitu
5,55.
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