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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai optimum konduktivitas ionik dari elektrolit 

polimer padat kitosan-ZrO2. Optimasi nilai konduktivitas ionik ditinjau dari pengaruh konsentrasi 

ZrO2 dan LiClO4 terhadap kristalinitas, kekuatan mekanik, elastisitas dan konduktivitas bahan 

tersebut. Seluruh sampel pada penelitian ini dibuat menggunakan metode casting larutan. Efek 

penambahan ZrO2 dan LiClO4 terhadap struktur, kekuatan mekanik dan konduktivitas kitosan masing-

masing telah diteliti menggunakan XRD, alat uji tarik, mikroskop optik dan LCR-Meter. Nilai 

konduktivitas meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi ZrO2 yang ditambahkan dan diperoleh 

nilai optimum 6,57 x 10
-7

 S/cm pada konsentrasi 4% b/b ZrO2,  masih tergolong rendah karena 

memiliki orde yang sama dengan kitosan tanpa penambahan ZrO2. Selanjutnya, sampel kitosan-ZrO2 

dengan kondisi optimum ditambahkan dengan garam LiClO4, nilai konduktivitas meningkat secara 

signifikan dan diperoleh konduktivitas optimum sebesar 3,24 x 10
-4

 S/cm dengan kandungan LiClO4 

40% b/b. Sampel dengan konduktivitas optimum menghasilkan bilangan transfer kationik 0,66 yang 

lebih besar dari standar minimum. 

Kata kunci : Elektrolit polimer padat, Kitosan, Konduktivitas, Kristalinitas, LiClO4, ZrO2.   

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine an optimum ionic conductivity value of solid 

polymer electrolyte chitosan-ZrO2. The increase of ionic conductivity was observed from the effect of 

ZrO2 and LiClO4 concentration on crystallinity, mechanical strength, elasticity and conductivity of 

this material. All samples on this experiment were prepared by solution-cast technique.   Effect of 

ZrO2 and LiClO4 addition on the structure, mechanical strength, and electrical properties of chitosan 

has been investigated by X-ray diffraction, tensile test, optical microscope, and impedance 

spectroscopy, respectively. The conductivity increased with the addition of ZrO2 concentration and 

reached to an optimum value 6.57 x 10
-7

 S/cm for 4% w/w of ZrO2, the value was relatively low 

because it has the same order as the chitosan without ZrO2. Then, after addition of LiClO4 on the 

chitosan-ZrO2 with the optimum condition the conductivity increased significantly and obtained an 

optimum conductivity value 3.24 x 10
-4

 S/cm  for LiClO4 40% w/w. The sample with the optimum 

conductivity was found to have cationic transference number 0.66 which is higher than the minimum 

standard value.  

Keywords : Chitosan, Conductivity, Crystallinity, LiClO4 ,  Solid polymer electrolyte , ZrO2.  
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I. PENDAHULUAN 

Baterai merupakan sumber energi utama 

yang paling praktis, murah, dan paling banyak 

digunakan oleh masyarakat dunia saat ini. 

Aplikasi baterai banyak digunakan pada 

perangkat elektronik atau gadget seperti 

ponsel atau laptop.  Baterai memiliki tiga 

komponen penyusun, yaitu katoda atau kutub 

positif, anoda atau kutub negatif, dan elektrolit 

yang merupakan media transfer ion antara 

katoda dan anoda. Sebagai media transfer ion 

dalam baterai, elektrolit menjadi komponen 

penting untuk menghasilkan baterai yang 

tahan lama, murah, ramah lingkungan dan 

memiliki densitas energi yang tinggi (Osman 

dkk, 2012). 

Produksi baterai kovensional umumnya 

menggunakan elektrolit polimer berbentuk 

cairan. Elektrolit jenis ini memiliki beberapa 

kekurangan yaitu, masih membutuhkan 

separator dan dapat mengalami kebocoran. 

Elektrolit padat merupakan jawaban untuk 

mengatasi masalah tersebut. Elektrolit polimer 

padat memiliki beberapa keunggulan 

dibanding yang cair yaitu kemudahan 

pembentukan yang didinginkan, bebas dari 

kebocoran, kekuatan mekanik dan fleksibilitas 

disain, sehingga memungkinkan miniaturisasi 

(Dillip dkk, 2008).  

Elektrolit dapat dibuat dengan berbagai 

jenis bahan seperti polimer dan keramik atau 

glass. Elektrolit polimer  telah menjadi objek 

kunci dari dunia pendidikan dan industrial, 

karena material ini memiliki potensi aplikasi 

yang sangat luas dalam pembuatan perangakat 

elektrokimia solid state ionics (Winnie, 2012). 

Pembuatan elektrolit dilakukan dengan 

mengkombinasikan polimer sintetik, 

plasticizer, filler dan garam ionik penggunaaan 

polimer sintetik masih memberikan banyak 

kekurangan dan terindiksi tidak ramah 

lingkungan sehingga peneliti beralih ke 

polimer alam. 

Pada aplikasi elektrolit, polimer yang 

digunakan adalah kitosan karena kitosan 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

melarutkan garam-garam ionik. Polimer 

kitosan juga ramah lingkungan karena bersifat 

biodegradable dan nontoksik. Kitosan 

merupakan polimer alam yang diperoleh dari 

proses deasetilasi kitin yang terdapat pada 

cangkang kepiting, udang, dan dinding sel 

jamur yang kelimpahan alaminya tidak 

terbatas. Namun, konduktivitas ionic kitosan 

masih tergolong rendah.  

Konduktivitas ionik merupakan faktor 

penting dalam aplikasi elektrolit polimer 

padat. Konduktivitas ionik elektrolit padat 

berbahan dasar kitosan dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan material pengisi atau 

filler. Penambahan filler kedalam kitosan 

dapat menurunkan kristalinitas serta 

meningkatkan kekuatan mekanik dan 

elastisitas kitosan. Penurunan kristlinitas dan 

peningkatan elastisitas dalam suatu sistem 

elektrolit polimer padat dapat meningkatkan 

konduktivitas ionik bahan tersebut. 

Peningkatan ini disebabkan oleh kemudahan 

gerak segmental dari rantai polimer, sehingga 

mempercepat transfer ion dalam bahan 

tersebut. Penambahan filler kedalam kitosan 

belum mampu meningkatkan konduktivitas 

ionik secara signifikan, karena filler yang 

ditambahkan umumnya bersifat anionik. Oleh 

kerena itu membutuhkan suatu senyawa ionik 

sebagai bahan tambahan untuk lebih 

meningkatkan konduktivitas ioniknya. 

Senyawa ionik yang ditambahkan umumnya 

berupa  garam-garam lithium. 

Penambahan bahan filler dan garam ionik 

ke dalam matriks kitosan telah banyak 

dilakukan. N.H.A. Rosli, dkk.  (2012), mampu 

meningkatkan nilai konduktivitas dari 10
-7

 

menjadi 10
-4

 S cm
-1

 pada film kitosan dngan 

kombinasi kitosan-TiO2- LiCF3SO3. Selain 

itu, Yulianti, dkk (2013) juga memperoleh 

nilai konduktivitas hingga 10
-5

 pada filem 

kitosan dengan  penambahan monmorillonite 

dan LiClO4. Dalam penelitian ini filler yang 

digunakan adalah ZrO2 karena ZrO2 memiliki 

sifat mekanik dan termal yang baik. 

Sedangkan, garam ionik yang digunakan 

sebagai tambahan material komposit kitosan-

ZrO2 adalah LiClO4. LiClO4 merupakan garam 

lithium paling aman untuk digunakan di 

laboratorium serta mudah melarut dengan 

bahan yang lain.  

Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan 

dilakukan pembuatan elektrolit padat dengan 

mengkombinasikan kitosan, filler ZrO2 dan 

garam LiClO4. Seluruh sampel kemudian 

dikarakterisasi menggunakan XRD, 

LCR_meter, alat UTM, mikroskop optik dan 

tehnik polarisasi DC untuk mengetahui sifat-

sifat atau karakter masing-masing sampel.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Elektrolit Polimer Padat  

Eelektrolit polimer padat mendapat 

perhatian sangat beasar dari para ahli lebih 

dari tiga dekade terakhir ini karena 

aplikasinya yang sangat luas dalam berbagai 

bidang seperti baterai, fuel cell, 

superkapasitor, sumber energi hybrida, sensor 

dll (Guo dkk , 2011). Elektrolit polimer padat 

merupakan objek kunci dalam bidang 

akademik dan juga industrial (Winie, 2012). 

Ada beberapa keunggulan dari elektrolit jenis 

ini jika dibandingkan dengan jenis elektrolit 

yang lainnya elektrolit dalam bentuk padatan 

(solid) cenderung lebih aman, mudah dipakai, 

bebas dari kebocoran dan dapat dibuat dengan 

dimensi lebih kecil seperti lapisan tipis 

(Linden, 2002). 

2.2 Kitosan 

Kitosan dalam suatu SPE (solid polymer 

electrolyte) merupakan suatu host polimer 

untuk pergerakan ion karena kemampuannya 

dalam melarutkan garam ionik yang dapat 

menaikan konduktivitas ionik (Fuentes dkk, 

2003 dan Yahya dkk, 2003). Hasil penelitian 

tentang sifat-sifat kelistrikan dari elektrolit 

polimer berbasis kitosan yang pertama kali 

dibuat oleh Morni dkk., menunjukan 

konduktivitas ionik dari sampel dengan 

kandungan AgNO3 adalah 2.6 x 10
-5 

S/cm. 

Osman dkk., dan Arof dkk., menunjukan 

bahwa kitosan asetat dengan plasitisizer EC 

menghasilkan konduktivitas ionik sekitar 10
−5

 

S/cm ( Pawlicka dkk, 2008).  

2.3 Zirkonia 

Pengembangan bahan zirkonia adalah 

sebagai bahan keramik berbasis elektrolit 

padat. Elektrolit padat adalah elektrolit yang 

ion-ionnya tidak berada pada posisi kisi 

tertentu, tetapi dapat bergerak cukup bebas 

dalam struktur kristal. Syarat umum suatu 

material elektrolit diantaranya adalah 

konduktivitas ionik (ion oksida) yang tinggi, 

konduktivitas elektronik yang rendah, 

stabilitas kimia yang baik terutama pada 

lingkungan oksidasi maupun reduksi, sifat 

mekanik yang baik dan stabilitas termal yang 

baik dan sesuai dengan komponen penyusun 

lainnya seperti katoda maupun anoda 

(Jacobson, 2010). 

2.4 Garam LiClO4 

Lithium perklorat merupakan garam 

kristalin yang paling sering digunakan dalam 

aplikasi elektrolit karena kemudahan material 

ini untuk melarut dalam berbagai jenis 

pelarut. Garam ini juga merupakan salah satu 

garam lithium yang mampu terbiobegradasi. 

Lithium perklorat mempunyai sifat fisik 

berupa garam krisatalin bebutiran putih, 

memiliki titik leleh 430 ˚C, berat jenis 2,43 

gr/cm
3 

dan massa molekul relative 106,39 

gr/mol (Prihandoko, 2008).  

2.5 Kristalinitas 

Sifat amorf atau kristal suatu benda dapat 

dikaitkan dengan nilai konduktivitas yang 

akan dihasilkan ( Arof .A.K. dkk, 1999). 

Sebagaimana yang telah diketahui dalam suatu 

sistem elektrolit polimer, semakin amorf suatu 

material maka semakin tinggi nilai 

konduktivitas yang yang dihasilkan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari berbagai penelitian 

sebelumnya, seperti pada pembuatan elektrolit 

polimer padat berbasis hexanoyl chitosan 

dengan penambahan filler TiO2. Penambahan 

TiO2 mengurangi fraksi kristal dari sistem 

polimer  (Winie, 2012).  

2.6 Konduktivitas Ionik 

Konduktivitas ionik dari SPEs sangat 

dipengaruhi oleh berbgai macam faktor seperti 

(i) kristalinitas material, (ii) gerakan simultan 

dari kation dan anion dan (iii) pembentukan 

pasangan ion (interaksi kompleks anion-

kation) (Pinnavaia dkk, 2000 dan Aranda dkk, 

1992). Faktor-faktor ini dapat mengurangi 

konduktivitas kationik, dan hal ini 

menyebabkan keterbatasan dari potensi 

aplikasi (Dillip dkk, 2008). 

Membran yang dapat digunakan sebagai 

bahan elektrolit padat adalah membran yang 

memiliki konduktivitas ionik  antara 10
-7

-10
-5

 

S/cm (Zulfikar, 2009). Resistansi suatu 

material bergantung pada panjang, luas 

penampang lintang, tipe material dan 

temperatur. Untuk resistansi kawat penghantar 

besarnya sebanding dengan panjang kawat dan 

berbanding terbalik dengan luas penampang. 

Secara matematis ditunjukan pada persamaan 

2.3.  

                  𝑅 = 𝜌
𝑙  

𝐴
                               (2.1) 

Dimana 𝝆 disebut resistivitas material 

penghantar. Satuan dari resistivitas adalah 

ohmmeter (Ωm). Sedangkan konduktivitas 

merupakan kebalikan dari resistivitas, 

sehingga secara matematis persamaan 

konduktivitas dapat dituliskan pada persamaan 

2.4. 

                           𝜎 =
𝑙

𝑅𝐴
                          (2.2) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Bahan   

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah aquades, CH3COOH 

(larutan Asam-Asetat) sebagai pelarut dibeli 

dari merck, kiitosan dari cangkang kepiting 

diperoleh dari Institute Pertanian Bogor (IPB) 

dengan berat molekul yang rendah dan derajat 

deasetilasi 86%, filler nanokomposit ZrO2 

berbentuk serbuk putih yang dibeli dari merck, 

dan garam LiClO4 dari Sigma Aldrich. 

3.2 Pembuatan Sampel 

Seluruh sampel dibuat menggunakan 

metode solution-cast technique, sampel dibuat 

dalam dua tahap yaitu tahap pertama dan 

kedua. Pertama, dibuat sampel dengan 

melarutkan kitosan ke dalam larutan Asam 

Asetat ditambahkan berbagai konsentrasi ZrO2 

(2%, 4%, 6%, dan 8% b/b). Larutan kitosan-

ZrO2 diaduk dengan pengaduk magnetik ± 5 

jam hingga larutan menjadi homogen. Hasil 

larutan kemudian dibagi kedalam beberapa 

cawan petri dan dikeringkan dalam lemari 

pengering bersuhu 40 ⁰C hingga membentuk 

filem. Seluruh filem kemudian dikarakterisasi 

untuk memperoleh sampel dengan kondisi 

optimum. Kedua, sampel dengan kondisi 

optimum tersebut kemudian ditambahkan 

berbagai konsentrasi LiClO4 (10%, 20%, 30%, 

dan 40% b/b) sampel tahap kedua ini memiliki 

langkah-pembuatan yang sama dengan sampel 

tahap pertama. Sampel tahap kedua juga 

dikarakterisasi untuk mengetahui smapel 

dengan kondisi paling optimum. 

3.3 Karakterisasi Sampel 

Seluruh sampel sampel dikarakterisasi 

menggunakan alat XRD merek PANalytical 

yang memancarkan cahaya monokromatis Cu-

Kα dengan panjang gelombang λ= 1, 5418 Å. 

Pengambilan data dilakukan pada rentang 

sudut difraksi (Bragg’s Angle) 2θ = 5˚ - 40˚. 

Konduktivitas ionik diukur menggunakan alat 

LCR-Meter merek HIOKI 3532-50 pada 

rentang frekuensi 42 Hz hingga 1 MHz. Pada 

saat pengukuran sampel dijepit oleh dua buah 

elektroda dengan diameter 0.99 cm dibawah 

tekanan sebuah pegas.  Setiap sampel yang 

digunakan pada pengukuran ini memiliki 

ketebalan ± 0.02 mm. Sehingga nilai 

konduktivitas dapat dihitung menggunakan 

persamaan 2.2. 

Sampel tahap pertama juga dikarakterisasi 

menggunakan alat uji tarik mekanik 

TOYOSEIKI VGS 5-E Strograph untuk 

melihat kekuatan mekanik bahan. Selain itu 

sampel tahap pertama juga dikarakterisasi 

menggunakan mikroskop optik untuk melihat 

pengaruh distribusi filler terhadap kitosan. 

Sedangkan karakterisasi tambahan untuk 

sampel tahap kedua yaitu tehnik polarisasi DC 

untuk mengukur bilangan transfer kationik 

sampel. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Karakterisasi Kitosan-ZrO2 

Hasil karakterisasi menggunakan XRD 

untuk sampel yang terbuat dari 4gr kitosan 

dengan penambahan ZrO2 berbagai konsentrasi 

(0%, 2%, 4%, 6% dan 8%) diperlihatkan pada 

Gambar 4.1. Kemunculan puncak yang tidak 

terlalu tajam atau sedikit melebar pada grafik 

kitosan dengan konsentrasi ZrO2 0% b/b, 

menunjukan bahwa kitosan merupakan 

material semi kristal. Material seperti ini 

terdiri dari dua bagian yaitu, bagian kristal dan 

amorf. Hal ini merupakan sifat umum yang 

dimiliki oleh suatu polimer. Kemunculan 

puncak pada pola difraksi sinar-x terdapat 

pada 2θ (sudut difraksi Bragg) 8.58˚, 11. 59˚, 

18.50˚. Puncak- puncak yang tidak tajam 

tersebut semakin melebar seiring dengan 

penambahan konsentrari ZrO2. Peristiwa 

tersebut menunjukan bahwa derajat 

kristalinitas dari sampel telah berubah akibat 

penambahan ZrO2. 

Pelebaran puncak kitosan akibat 

penambahan ZrO2 dengan berbagai 

konsentrasi menandakan bahwa sampel 

menjadi semakin amorf. Ketika penambahan 

ZrO2 berada pada konsentrasi 4% b/b puncak-

puncak yang muncul pada gambar tidak 

terlihat lagi. Hal ini menunjukan bahwa 

sampel dengan kandungan 4% b/b ZrO2 

merupakan sampel dengan kondisi yang paling 

amorf. Namun, ketika kandungan ZrO2 yang 

ditambahkan diatas 4% b/b yaitu pada 6% b/b 

dan 8% b/b puncak dari kitosan kembali 

terlihat. Kemunculan puncak tersebut terjadi 

akibat partikel ZrO2 mendominasi matriks 

polimer dan menyebabkan bagian kristalnya 

bertambah, seperti yang terlihat Gambar 4.1 

(d-e). Selain kemunculan puncak kitosan, 

kemunculan puncak ZrO2 juga dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 diatas. Puncak-puncak ZrO2 

muncul pada 2θ ≈28˚ dan ≈31˚. Kemunculan 

puncak ZrO2 pada  sudut 2θ ini merupakan 

karakter sudut difraksi yang dihasilkan ZrO2 

pada umumnya.  
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Gambar 4.1 Pola XRD Filem  Kitosan  Tanpa 

Maupun Dengan Penambahan ZrO2  (a) 0% 

(kitosan-asam asetat), (b) 2% b/b (c) 4% b/b, 

(d) 6% b/b, (e) 8% b/b. 

Proses terjadinya pengkrisrtalan kembali 

dari kitosan dengan kandungan ZrO2 diatas 

konsentrasi 4% b/b juga dapat dijelaskan 

dengan hasil pengamatan struktur mikro bahan 

menngunakan mikroskop optik. Perubhan 

struktur mikro yang terjadi pada kitosan 

berbeda, seiring dengan kenaikan konsentrasi 

ZrO2 yang ditambahkan. Hasil pengamatan 

struktur mikro dapat dilihat pada Gambar 4.4 

di bawah ini : 

 

Gambar 4.2 Struktur Mikro Filem Kitosan 

dengan Konsentrasi ZrO2 bervariasi : (a) 

0% b/b (b) 2% b/b, (c) 4% b/b, (d) 6% b/b, 

(e) 8% b/b dari ZrO2. 

Gambar diatas menunjukan bahwa 

penambahan ZrO2 mempengaruhi struktur 

mikro dari kitosan. Sampel dengan kandungan 

ZrO2 4% b/b seperti yang terlihat pada gambar 

4.2 c menunjukan struktur mikro yang paling 

baik, karena gambar tersebut memiliki 

kecerahan dan warna yang paling halus. 

Artinya, ZrO2 yang ditambahkan dapat 

terdistribusi dengan baik didalam matriks 

polimer kitosan. Sedangkan, Untuk 

penambahan ZrO2 dibawah 4% b/b yaitu 

sampel dengan kandungan 2% b/b ZrO2 seperti 

pada gambar 4.4 b. Terlihat bahwa gambar 

tersebut memiliki warna dan kecerahan yang 

mirip dengan sampel tanpa penambahan ZrO2. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa partikel 

ZrO2 belum terdistribusi dengan baik dalam 

matriks polimer.  

Hal menarik terjadi ketika konsentrasi 

ZrO2 yang ditambahkan lebih dari 4% , pada 

konsentrasi tersebut gambar menjadi lebih 

gelap dan buram seperti yang terlihat pada 

gambar 4.2 d. dan 4.2 e di atas. Gambar-

gambar tersebut mengindikasikan bahwa ZrO2 

mengalami agglomerasi atau penggumpalan.  

Aglomerasi dapat terjadi karena jumlah 

partikel ZrO2 melebihi kapasitas matriks 

polimer yang akan ditempati, sehingga terjadi 

interaksi antar partikel ZrO2 seperti gaya tarik 

antar partikel dan menyebabkan ZrO2 

menggumpal. Proses aglomersi ini mengurangi 

jumlah intensitas cahaya yang dapat 

menembus bahan sehingga gambar menjadi 

lebih buram. Selain mengurangi intensitas 

cahaya aglomerasi juga membuat sampel 

bersifat lebih kristal karena terdominasi 

partikel ZrO2 yang merupakan material 

kristalin. 

Grafik pengaruh konsentrasi terhadap kuat 

tarik bahan ditunjukan Pada gambar 4.3. Pada 

gambar tersebut terlihat bahwa penambahan 

ZrO2 dengan konsentrasi 2% b/b ternyata 

menurunkan nilai kuat tarik bahan dari 48,48 

MPa  menjadi 47,34 MPa.  Penurunan nilai 

kuat tarik ini terjadi karena jumlah ZrO2 yang 

mengisi matriks polimer masih sangat sedikit 

sehingga tidak terdistribusi dengan baik dalam 

matriks polimer kitosan. Namun, pada  

penambahan ZrO2 dengan konsentrasi 4% b/b 

kekuatan tarik sampel meningkat menjadi 

49,73 MPa. Nilai kuat tarik bahan  kembali 

menurun ketika konsentrasi ZrO2 ditinkatkan 

menjadi 6 % b/b dan 8 % b/b yaitu masing-

masing menjadi 44,21 MPa dan 40,34 MPa. 

peristiwa penurunan nilai kuat tarik bahan 

pada konsentrasi 6% b/b dan 8% b/b ZrO2 

disebabkan oleh terjadinya kelebihan jumlah 

partikel ZrO2 didalam matriks polimer, 

sehingga sampel menjadi lebih kaku seperti 

ZrO2. Kekakuan alami yang dimiliki ZrO2 

menyebabkan sampel mudah patah. Hasil ini 

sesuai dengan hasil pengamatan struktur mikro 

dari setiap sampel. 
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Gambar 4.3 Tegangan (Kekuatan 

Tarik) Sebagai Fungsi dari Konsentrasi 

ZrO2 

 Nilai kuat tarik yang dihasilkan tersebut 

menunjukan bahwa sampel dengan konsentrasi 

4% b/b ZrO2 merupakan sampel yang paling 

fleksibel. Hasil kuat tarik ini dapat dikuatkan 

dengan besarnya elongasi yang dialami setiap 

sampel, seperti yang terlihat pada grafik 

hubungan antara elongasi smapel dengan 

kenaikan konsentrasi ZrO2 pada Gambar 4.4. 

Dari gambar tersebut nampak bahwa elongasi 

tertinggi dimiliki sampel dengan kandungan 

ZrO2 4% b/b. Besarnya elongasi yang dialami 

sampel menunjukan tingkat keelastisan bahan, 

semakin elastis suatu bahan tentunya akan 

membuat bahan tersebut semakin fleksibel. 

Jika dikaitkan dengan hasil XRD maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bahan amorf 

memiliki fleksibilitas baik.   

 
Gambar 4.4 Perpanjangan Putus 

(Elongasi) Sebagai Fungsi Konsentrasi 

ZrO2 

Konduktivitas ionik merupakan 

karakteristik penting yang harus dimiliki oleh 

suatu elektrolit polimer. Tingginya nilai 

konduktivitas ionik sangat dipengaruhi 

kristalinitas dan fleksibilitas bahan. Dari hasil 

karakteristik sifat struktur dan kekuatan 

mekanik bahan yang telah dilakukan, nilai 

konduktivitas ionk dari sampel kitosan dengan 

kandungan ZrO2 bervariasi akan meningkat. 

Hasil pengukuran konduktivitas ionik dari 

sampel dengan tambahan ZrO2 berbagai 

konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dari 

Tabel terlihat bahwa nilai konduktivitas ionik 

sampel meningkat seiring dengan kenaikan 

konsentrasi ZrO2 yang ditambahkan.  

Tabel 4.2. Konduktivitas Tak 

Bergantung Frekuensi dengan Konsentrasi 

ZrO2 yang Bervariasi 

 

4.2 Hasil Karakterisasi Kitosan-ZrO2-

LiClO4 

Hasil XRD untuk sampel seri kedua 

diperoleh pola difraksi seperti yang terlihat 

pada Gambar 4.5. Penambahan garam LiClO4 

kedalam  larutan kitosan-ZrO2 mempengaruhi 

kristalinitas dari sampel. Terlihat jelas 

perbedaan pola difraksi sampel kitosan-ZrO2 

sebelum penambahan garam LiClO4 seperti 

yang ditunjukan Gambar 4.5 a. Pada gambar 

tersebut dapat dilihat bahwa sampel memiliki 

struktur sangat amorf, karena tak ada puncak- 

puncak difraksi yang terlihat. Setelah 

penambaha garam LiClO4 puncank-puncak 

difraksi kitosan terlihat kembali seperti yang 

terlihat pada Gambar 4.5 b, c, d, dan e.  

Penambhan garam LiClO4 kedalam kitosan-

ZrO2 membuat kristalinitas bahan meningkat, 

sehingga puncak difraksi tersebut kembali 

terihat pada 2θ  8.58˚, 11.45˚, 18.53˚, 

kemunculan puncak pada 2θ tersebut 

merupakan karakter dari kemunculan puncak 

kitosan. 

 
Gambar 4.5 Pola XRD Kitosan - 4% 

ZrO2 – x % LiClO4  (a) x = 0% , (b) x = 10%, 

(c) x = 20% ,(d) x = 30% , dan (e) x = 40% 
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Gambar diatas menunjukan bahwa puncak 

kitosan yang paling tajam berada pada 

konsentrasi LiClO4 10% b/b. Puncak-puncak 

tersebut semakin melebar seiring dengan 

kenaikan konsentrasi LiClO4, artinya semakin 

tinggi konsentrasi LiClO4 bahan menjadi 

semakin amorf. Gambar 4.5 e menunjukan 

keadaan paling amorf dari sampel.  Seperti 

sampel seri pertama pada sampel seri kedua 

juga terlihat puncak-puncak ZrO2 padapada 2θ 

≈ 28˚ dan ≈ 31˚.  

konduktivitas ionik dari setiap sampel 

dengan konsentrasi garam LiClO4 yang 

ditambahkan, seperti yang ditunjukan pada 

Gambar 4.6. Pada gambar terlihat jelas bahwa 

konduktivitas meningkat seiring dengan 

kenaikan konsentrasi. Nilai konduktivitas 

optimum diperoleh pada sampel dengan 

konsentrasi 40% b/b LiClO4, yaitu 3,24 x 10
-4

 

S/cm. Nilai konduktivitas ini meningkat secara 

signifikan dari 10
-7

 menjadi 10
-4

. 

 
Ganbar 4.6 Konduktivitas Ionik 

Sebagai Fungsi Konsentrasi Garam 

LiClO4 

Hasil pengukuran bilangan transfer ion 

positif atau kation disajikan dalam bentuk 

tabel seperti yang ditunjukan table 4.5. 

Terlihat dari data yang terdapat pada table, 

konsentrasi garam LiClO4 mempengaruhi nilai 

bilangan transfer kation elektrolit polimer. 

Semakin tinggi konsentrasi LiClO4 yang 

ditambahkan semakin tinggi nilai bilangan 

transfer kationik bahan. Hal tersebut 

disebabkan oleh meningkatnya jumlah ion-ion 

yang bergerak dalam bahan, sehingga secara 

otomatis meningkatkan nilai bilangan transfer 

kation. Nilai bilangan transfer kation tertinggi 

adalah 0,67 dan diperoleh dari sampel dengan 

konsentrasi LiClO4 tertinggi yang digunakan 

yaitu 40% b/b. 

 

 

 

Tabel 4.5 Bilangan Transfer Kationik 

Kitosan Konsentrasi  

Bilangan 

Transfer 

Kation 

(gr) ZrO2 

(%) 

LiClO4 

(%) 

4 4 10 0,08 

4 4 20 0,12 

4 4 30 0,17 

4 4 40 0,67 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Penambahan ZrO2 dan garam LiClO4 

berbagai konsentrasi mempengaruhi 

kristalinitas, kekuatan tarik elongasi dan 

konduktivitas bahan. Kristalinitas bahan 

menurun seiring dengan kenaikan 

konsentrasi filler dan garam yang 

ditambahkan. Untuk penambahan ZrO2, 

kondisi optimum diperoleh pada 

konsentrasi 4 % b/b sedangkan, LiClO4 

konsentrasi 40 % b/b. Penurunan 

kristalinitas mengakibatkan kekuatan tarik, 

elongasi dan konduktivitas ionik 

meningkat seiring kenaikan konsentrasi 

filler dan Garam yang ditambahkan. 

2. Konduktivitas ionik optimum dari material 

komposit kitosan-ZrO2 yang diperoleh 

adalah 6,57 x 10
-7

 S/cm 

3. Konduktivitas ionik optimum dari kitosan-

ZrO2 dengan tambahan LiClO4 adalah 3,24 

x 10
-4 

 dan diperoleh pada konsentrasi 

LiClO4 40% b/b. Artinya, konduktivitas 

ionik meningkat secara signifikan yaitu 

dari  6,57 x 10
-7

 S/cm-3,24 x 10
-4

 S/cm
 
dan 

menghasilkan bilangan transfer kationik 

sebesar 0,66. Artinya, sampel dengan 

bahan kitosan-ZrO2-LiClO4 ini dapat 

diaplikasikan.  
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