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Braihi, et al (2014) telah membuat superabsorben berbasis karboksimetil
selulosa (CMC), pati jagung dengan ikat silang alumunium sulfat, diketahui bahwa
rasio crosslinking Al2(SO4)3 optimum 2%

(b/b), dan memiliki daya serap air 58 g/g

dimana dapat menyerap air sebanyak 58 kali lebih banyak dari bahan SAPnya.
Penggunaan polimer superabsorben sangat banyak diantaranya digunakan
sebagai bahan pengolahan limbah, media tumbuh tanaman, bahan untuk mengurangi
friksi dalam pipa, bahan pelapis anti bocor, pelindung jaringan kabel bawah tanah,
bahan pembuatan kemasan barang dan bahan pemadam kebakaran (Elliot, 1997).
Di samping itu, selulosa merupakan salah satu polisakarida bahan organik
alami yang melimpah di berbagai macam material baru. Turunan selulosa seperti
karboksimetil selulosa dengan gugus karboksimetil (-CH2-COOH) yang terikat ke
beberapa gugus hidroksil dari monomer glukopiranosa yang bersenyawa dengan
batang tubuh selulosa memiliki aplikasi potensial sebagai polimer fungsional yang
ramah lingkungan karena bersifat dapat dibiodegradasi (Chan et al, 2008).
Pati merupakan biopolimer alami yang sering digunakan dalam proses
industri pangan, kimia, farmasi/biomedis, kertas, tekstil dan sebagainya. Pati bersifat
mudah diperbaharui, tidak toksik, edible dan merupakan salah satu bahan murah dan
mudah diperoleh. Bagi tanaman, pati merupakan cadangan makanan yang terdapat
pada biji, batang dan pada bagian umbi tanaman. Indonesia kaya akan jenis umbi dan
buah yang berpotensi menghasilkan pati, salah satunya adalah pati dalam biji buah
nangka. Kandungan senyawa kimia pada pati biji nangka sangat bermanfaat
(Winarno, 1986).
Berdasarkan penguraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan
penelitian untuk mengetahui tingkat daya serap superabsorben selulosa dengan
penambahan pati biji nangka yang diikat silang dengan Al 2(SO4)3. 18 H2O .

1. Bagaimana proses pembuatan superabsorben dari karboksimetil selulosa,pati biji
nangka dan Al2(SO4)3.18 H2O sebagai agen pengikat silang?
2.

Bagaimana karakteristik (morpologi, gugus fungsi, ketahanan struktur dalam
suhu ekstrim, daya serap termal) pada superabsorben Al-CMC/Pati?

3. Bagaimana tingkat daya serap air yang diproleh oleh superabsorben Al-CMCPati?

Molekul karboksimetil selulosa umumnya agak pendek dibandingkan selulosa
alami dengan derivatisasi tidak rata yang mengakibatkan bidang-bidang substitusi
tinggi dan rendah. Substitusi ini antara lain ikatan 2-O- dan 6-O-, diikuti oleh ikatanikatan lain secara berurutan 2,6-di-O- lalu 3-O-, 3,6-di-O-, 2,3-di-O- dan yang
terakhir 2,3,6-tri-O-. Molekul karboksimetil selulosa sebagian besar meluas atau
memanjang pada konsentrasi rendah tetapi pada konsentrasi yang lebih tinggi
molekulnya bertindih dan menggulung dan kemudian pada konsentrasi yang lebih
tinggi lagi membentuk benang kusut menjadi gel yang

.

Meningkatnya kekuatan ionik dan menurunnya pH dapat menurunkan viskositas
karboksimetil selulosa akibat polimernya yang bergulung (Fatimah, 2016).

Pati adalah polisakarida nutrien yang tersedia melimpah pada sel tumbuhan dan
beberapa mikroorganisme. Pati umumnya berbentuk granula dengan diameter
beberapa mikron. Granula pati mengandung campuran dri dua polisakarida berbeda,
yaitu amilum dan amilopektin. Jumlah kedua polisakarida ini tergantung dari jenis
pati. Pati yang ada dalam kentang, jagung dan tumbuhan lain mengandung
amilopektin sekitar 75-80% dan amilum sekitar 20 -25%
Tanaman nangka (

(Zakaria, 2002).
) merupakan salah satu

jenis tanaman buah tropis yang multifungsi dan dapat ditanam di daerah tropis
dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut yang berasal dari
India Selatan. Ciri-ciri buah nangka yang sudah matang yaitu memiliki duri yang
besar dan jarang, mempunyai aroma nangka yang khas walaupun dalam jarak yang
agak jauh, setelah dipetik daging buahnya berwarna kuning segar, tidak banyak yang
mengandung getah. Buah tersebut bisa dimakan langsung atau diolah menjadi
berbagai masakan (Long, 2011).

molekul pelarut menembus jaringannya. Tingkat pengembangan

ini selain

bergantung pada tingkat pengikat silangan, juga bergantung pada afinitas antara
pelarut dan polimer. Ikat silang fisika merupakan ikatan-ikatan silang yang labil
secara termal, yakni ikatan-ikatan silang kimia yang putusoleh pemanasan dan
mengikat kembali setelah pendinginan. Ikat silang ion termasuk ikat silang fisika
(Stevens, 2001).
Ikat silang dapat dibentuk melalui reaksi kimia yang diprakarsai oleh panas,
perubahan tekanan, pH, atau radiasi.Ikat silang juga dapat diinduksi ke dalam bahan
termoplastik melalui paparan sinar elektron, radiasi gamma, maupun sinar UV.
Seringkali, polimer yang terikat silang tidak dapat terurai jika dipanaskan (tidak
meleleh) sehingga bentuknya tidak dapat dirubah ke bentuk lain yang disebut dengan
polimer termoset. Ikatan silang kimia kovalen pada polimer ini memiliki kestabilan
termal dan mekanik yang tinggi, sehingga sangat sulit didegradasi.
Sedangkan polimer terikat silang yang dapat di daur ulang dengan mengubah
bentuknya ke bentuk lain dengan pemanasan atau dengan melarutkannya ke dalam
pelarut yang cocok disebut polimer termoplastik. Dengan demikian, perlu diselidiki
derajat ikat silang optimum yang memiliki sifat relatif kuat dan cukup elastis
(Muthoharoh, 2012).

Logam adalah unsur alam yang dapat diperoleh dari laut, erosi batuan tambang,
vulkanisme dan sebagainya (Clark, 1986). Umumnya logam-logam di alam
ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain, sangat jarang yang
ditemukan dalam elemen tunggal. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar tidak selalu
berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair, misalnya merkuri (Hg). Dalam
badan perairan, logam pada umumnya berada dalam bentuk ion-ion, baik sebagai
pasangan ion ataupun dalam bentuk ion-ion tunggal.Sedangkan pada lapisan
atmosfir, logam ditemukan dalam bentuk partikulat, dimana unsur unsur logam
tersebut ikut berterbangan dengan debu-debu yang ada di atmosfir. Melihat bentuk

dan kemampuannya setiap logam haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Palar,
2004) :
a) Memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik (konduktor).
b) Memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik.
c) Memiliki rapatan yang tinggi.
d) Dapat membentuk alloy dengan logam lainnya.
e) Untuk logam yang padat, dapat ditempa dan dibentuk.
Berbeda dengan logam biasa, logam berat adalah istilah yang digunakan
secara umum untuk kelompok logam berat dan metaloid yang densitasnya lebih besar
dari 5 g/cm3 (Hutagalung et al., 1997). Dalam perairan, logam berat dapat ditemukan
dalam bentuk terlarut dan tidak terlarut. Logam berat terlarut adalah logam yang
membentuk komplek dengan senyawa organik dan anorganik, sedangkan logam
berat yang tidak terlarut merupakan partikel-partikel yang berbentuk koloid dan
senyawa kelompok metal yang teradsorbsi pada partikel-partikel yang tersuspensi.

Wohler sebagai ilmuwan yang berhasil mengisolasi logam ini pada 1827, walau
aluminium tidak murni telah berhasil dipersiapkan oleh Oersted dua tahun
sebelumnya. Pada 1807, Davy memberikan proposal untuk menamakan logam ini
aluminum (walau belum ditemukan saat itu), walau pada akhirnya setuju untuk
menggantinya dengan aluminium. Nama yang terakhir ini sama dengan nama banyak
logam
putih keperak-perakan dan memiliki karakteristik logam.

Tabel 2.2 Spesifikasi Logam Alumunium
Nama, lambang, Nomor Atom

Alumunium, Al, 13

Jenis unsur

Logam berat

Konfigurasi electron

[Ne]3s

Massa atom standar

26,981539 u

Golongan, periode, blok

13,3,p

Elektronegativitas

1.61

2

3p1

Sumber : Darmono (1995)

Aluminium bersifat ringan, tidak magnetik dan merupakan logam kedua
termudah dalam soal pembentukan. Campuran logam aluminium penting
kegunaannya dalam konstruksi pesawat modern dan roket. Logam ini jika diuapkan
di dalam vakum akan membentuk lapisan yang memiliki reflektivitas tinggi untuk
cahaya yang tampak dan radiasi panas. Lapisan logam aluminium dapat menjaga
logam dibawahnya dari proses oksidasi sehingga tidak menurunkan nilai logam yang
dilapisi. Lapisan ini digunakan untuk memproteksi kaca teleskop dan kegunaan
lainnya (Darmono,1995).
Aluminium juga membentuk koloidal Al(OH) 3 yang dapat mengadsorpsi zatzat warna atau zat - zat pencemar seperti detergen dan pestisida. Ketika ditambahkan
ke dalam air, aluminium bereaksi dengan air menghasilkan ion-ion bermuatan
positif.Ion-ion bermuatan +4 tetapi secara tipikal bermuatan +2 (bivalen).

Ion-ion

bivalen 30 - 60 kali lebih efektif dalam menetralkan muatan-muatan partikel
dibanding ion-ion yang bermuatan +1 (monovalen). Aluminium Sulfat (Al 2(SO4)3)
merupakan salah satu koagulan yang paling lama dikenal dan paling luas digunakan.
Alumunium padat yang akan langsung larut di dalam air, tetapi larutannya bersifat
korosif terhadap aluminium, besi dan beton sehingga tangki-tangki dari bahan
tersebut membutuhkan lapisan pelindung (Dery

, 2012).

2.8
adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan
spektrum penyerapan

, emisi, foto konduktivitas atau hamburan raman dari

keadaan padat, cair atau gas. Spektrometer FTIR secara bersamaan mengumpulkan

data spektral dalam berbagai sektrum yang luas.Ini mendapat keuntungan yang
signifikan atas spektrometer dispersi yang mengukur intensitas sedikit rentang
panjang gelombang pada suatu waktu.
Hasil spektrum memperlihatkan absorpsi dan transmitansi molekuler
membentuk sidik jari molekul sampel. Seperti halnya sidik jari, tidak ada dua
struktur molekul berbeda yang memiliki spektrum inframerah yang sama (Lawson,
2001). Hampir semua molekul menyerap sinar inframerah dan masing-masing
molekul hanya menyerap sinar inframerah pada frekuensi tertentu.Hal ini
menunjukkan karakteristik khas untu setiap molekul. Masing-masing molekul
hanya menyerap pada frekuensi tertentu dan akan terbentuk pola spektrum absorpsi
yang khas atau sidik jari pada spektrum inframerah.
Spektroskopi IR didasarkan pada prinsip bahwa hampir semua molekul
mengadsorpsi sinar inframerah monoatomik dan molekul diatomik homopolar yang
tidak mengadsorpsi sinar inframerah. Pancaran inframerah yang kerapatannya
kurang dari 100 cm-1 diserap oleh sebuah molekul organik dan diubah menjadi
energi putaran molekul. Spektrum rotasi moekul garis-garis yang tersendiri (Rong,
2011).
Spektroskopi inframerah mempunyai sistem optik yang serupa dengan
ultraviolet atau sinar tampak. Perbedaan utama terletak pada sumber energi dan sel.
Sumber radiasi pada spektrofotometri bias

. Oleh karena sinar inframerah

mempunyai energi yang lebih rendah dari sinar ultraviolet atau sinar tampak, maka
tebal sel yang dipakai pada spektrofotometer lebih tipis daripada untuk
spektrofotometer lainnya (0,002 mm). Oleh karena tidak ada pelarut yang sama
sekali transparan terhadap sinar inframerah, maka cuplikan dapat diukur sebagai
padatan atau cairan murninya (Larry, 1988).
Pada alat spektrofotometri IR, satuan bilangan gelombang merupakan satuan
yang umum digunakan. Bilangan gelombang adalah jumlah gelombang per 1 cm,
yang merupakan kebalikan dari panjang gelombang. Nilai bilangan gelombang
berbanding terbalik terhadap frekuensi atau energinya. Bilangan gelombang dan
panjang gelombang dapat dikonversi satu sama lain menggunakan persamaan di
bawah:

V (cm-

(2.1)

Informasi absorpsi inframerah pada umumnya diberikan dalam bentuk
-1

) sebagai

absis x dan intensitas absorpsi atau persen transmitan sebagai ordinat y. Intensitas
pita dapat dinyatakan dengan transmitan (T) atau absorban (A). Transmitan adalah
perbandingan antara fraksi sinar yang diteruskan oleh sampel (I) dan jumlah sinar
yang diterima oleh sampel tersebut (Io) (Nugraha, 2008). Absorban adalah log dari
transmitan yang dinyatakan sebagai berikut :

A = log(1/T) = -logT

= -log(I/Io)

(2.2)

Analisis dilakukan dengan melihat bentuk spektrumnya yaitu dengan melihat
puncak-puncak spesifik yang menunjukkan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh
senyawa tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan
menggunakan senyawa standar yang dibuat spektrumnya pada berbagai variasi
konsentrasi. Perhitungan secara matematika Fourier Transformuntuk sinyal tersebut
akan menghasilkan spektrum yang identik pada spektroskopi inframerah, FTIR
terdiri dari 5 bagian utama, yaitu (Griffits, 1975):
a. Sumber sinar, yang terbuat dari filamen Nerst yang dipanaskan menggunakan
listrik hingga suhu 1000-1800

.

b. Beam splitter, berupa material transparan dengan indeks relatif, sehingga
menghasilkan 50% radiasi akan direfleksikan dan 50% radiasi akan diteruskan.
c. Interferometer, merupakan bagian utama dari FTIR yang berfungsi untuk
membentuk interferogram yang akan diteruskan menuju detektor.
d. Daerah cuplikan, dimana berkas acuan dan cuplikan masuk ke dalam daerah
cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan dan cuplikan secara
bersesuaian.
e. Detektor, merupakan piranti yang mengukur energi pancaran yang lewat akibat
panas yang dihasilkan. Detektor yang sering digunakan adalah termokopel dan
balometer.

