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ABSTRACT 

 

 

Ripe jackfruit peel waste from the production of jackfruit chips which is still a lot of waste 

and has not been used optimally. Jackfruit peel waste has been used as an adsorbent by 

several researchers and to increase its adsorption ability an activation process was carried 

out with NaOH and continued with modification using Ca-alginate. This study aims to 

determine the best surface area of jackfruit peel powder through activation with various 

concentrations of NaOH and analyze the optimal adsorption efficiency of the modified 

adsorbent with the parameters of the adsorbent dose and contact time in absorbing 

methylene blue. Jackfruit peel waste powder was activated using various concentrations of 

NaOH, namely 0.05 M, 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M. Determination of surface area was carried out 

by measuring with UV-Vis spectrophotometer and obtained non-activated surface area was 

better than with that which is activated is 43,837 m2.g-1 so that the adsorbent modified 

with Ca-alginate is a non-activated adsorbent. From the modification of the non-activated 

adsorbent with Ca-alginate, the optimum dose of modification occurred at a mass of 1.4 g 

with an adsorption efficiency of 90.04% and the optimum contact time occurred at 90 

minutes with an adsorption efficiency of 92.43%. From the results, it can be concluded that 

NaOH is not suitable for activation of the analyzed jackfruit peel powder samples and the 

optimal modification absorption efficiency was obtained at 92.43% at a dose of 1.4g with a 

contact time of 90 minutes. 
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ABSTRAK 

 

Kulit nangka matang limbah dari hasil produksi keripik nangka yang masih banyak 

terbuang begitu saja dan belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah kulit nangka sudah 

dimanfaatkan menjadi adsorben oleh beberapa peneliti dan untuk meningkatkan 

kemampuan adsorpsinya dilakukan proses aktivasi dengan NaOH dan dilanjutkan dengan 

modifikasi menggunakan Ca-alginat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan luas 

permukaan bubuk kulit nangka terbaik melalui aktivasi dengan variasi konsentrasi NaOH 

dan menganalisis efisiensi adsorpsi optimal adsorben yang sudah dimodifikasi dengan 

parameter dosis adsorben dan waktu kontak dalam menjerap metilen biru. Bubuk limbah 

kulit nangka diaktivasi menggunakan variasi konsentrasi NaOH yaitu 0,05 M, 0,1 M, 0,2 

M, 0,3 M. Penentuan luas permukaan dilakukan melalui pengukuran dengan 

spektrofotometer UV-Vis dan diperoleh luas permukaan non aktivasi lebih baik 

dibandingkan dengan yang diaktivasi yaitu 43,837 m2.g-1 sehingga adsorben yang 

dimodifikasi dengan Ca-alginat adalah adsorben non aktivasi. Dari  hasil modifikasi 

adsorben non aktivasi dengan Ca-alginat diperoleh dosis optimum modifikasi terjadi padaa 

massa 1,4 g dengan efisiensi adsorpsinya sebesar 90,04% dan waktu kontak optimum 

terjadi pada 90 menit dengan efisiensi adsorpsinya sebesar 92,43%. Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa NaOH kurang cocok digunakan untuk aktivasi sampel bubuk 

kulit nangka yang dianalisis dan efisiensi penyerapan modifikasi optimal diperoleh sebesar 

92,43% pada dosis  1,4g dengan waktu kontak 90 menit. 

 

Kata kunci : aktivasi, efisiensi, kulit nangka 

 

PENDAHULUAN 

Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

merupakan tanaman buah yang termasuk 

ke dalam golongan tanaman tropis. 

Menurut badan statistik tahun 2019 total 

produksi buah nangka di Indonesia yaitu 

sebesar 779.859 ton dimana sebanyak 

21.703 ton terdapat di Provinsi Riau. 

Buah nangka biasanya dimanfaatkan 

dalam dua kondisi yaitu dalam keadaan 

masih muda dan sudah matang. Buah 

nangka muda biasanya dimanfaatkan 

sebagai bahan olahan sayur. Sementara 

untuk buah nangka matang biasanya 

dikonsumsi dalam keadaan segar ataupun 

menjadi olahan makanan dalam betuk lain 

seperti dijadikan keripik nangka. Hasil 

pengolahan keripik nangka tersebut 

menghasilkan limbah kulit nangka yang 

belum dimanfaatkan secara optimal.  

Hameed, (2009) memanfaatkan kulit 

nangka sebagai adsorben untuk 

menghilangkan metilen biru dari larutan 

berair. Hasil data eksperimen 

menunjukkan bahwa kemampuan 

adsorpsinya yang masih cukup rendah 

yaitu 89.80%. Untuk meningkatkan 
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kemampuan serapan dari suatu adsorben 

adalah melalui proses aktivasi baik 

secara kimia, fisika atau kombinasi 

keduanya. Berdasarkan penelitian 

Ranasinghe et.al., (2018) memodifikasi  

permukaan adsorben kulit nangka 

melalui proses aktivasi dengan 

menggunakan beberapa aktivator yaitu 

NaOH, EDTA, SDS, dan HNO3 dengan 

perbandingan massa adsorben dan 

volume aktivator 1:10. Dari hasil 

penelitian tersebut terlihat bahwa NaOH 

memberikan luas permukaan terbaik 

dibandingkan dengan yang lainnya yaitu 

sebesar 6,49 m2/g. Namun penelitian 

tersebut tidak mengklasifikasikan kulit 

nangka yang digunakan apakah kulit 

nangka muda atau yang sudah matang. 

Disamping proses aktivasi untuk 

meningkatkan kemampuan serapan 

adsorben juga dapat dilakukan dengan 

modifikasi yaitu menggabunngkan suatu 

adsorben dengan materi pendukung 

lainnya seperti menggunakan Ca-Alginat 

yang dilakukan oleh Lestari et.al., 

(2019) yang memodifikasi bubuk biji 

durian dengan Ca-alginat sebagai 

biosorben zat warna metilen biru dengan 

hasil efisiensi adsorpsi yang cukup baik 

yaitu sebesar 99,5% pada waktu kontak 

30 menit.  

Alginat berfungsi sebagai penstabil 

berupa gel. Gel mempunyai struktur 

ikatan silang antar rantai polimer yang 

akan membuat strukturnya menjadi 

semakin padat dan ukuran pori akan 

menjadi semakin kecil, sehingga 

memperluas permukaan dan akan 

menjerap lebih banyak dan 

menggunakan kalsium karena kalsium 

lebih stabil. Menurut Subaryono, (2010) 

alginat memiliki kemampuan untuk 

membentuk gel apabila pada larutan 

natrium alginat ditambahkan garam 

kalsium. Gel dapat terbentuk disebabkan 

karena adanya interaksi antara ion Ca2+ 

dengan blok G residu (gulunorat) yang 

menyebabkan terjadinya ikat silang 

(crosslink). Ion kalsium akan 

menggantikan posisi ion natrium dari 

alginat dan mengikat molekul alginat yang 

panjang. 

 Metilen biru adalah senyawa 

organik digunakan untuk pewarna sintetik 

yang biasa digunakan dalam industri 

tekstil. Sisa pewarnaan tersebut menjadi 

limbah dalam bentuk cairan yang berwarna 

(Merzouk et al., 2009). Metilen biru 

merupakan senyawa yang cukup 

berbahaya bagi makhluk hidup yang dapat 

menyebabkan iritasi pada saluran 

pencernaan jika tertelan, menimbulkan 

sianosis jika terhirup, dan iritasi pada kulit 

jika tersentuh oleh kulit (Hamdaoui dan 

Chiha, 2006). Metode yang banyak 

digunakan untuk  menghilangkan metilen 

biru adalah metode adsorpsi. Metode 

adsorpsi dinilai lebih mudah, biaya relatif 

lebih murah dan ramah lingkungan.  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Spektrofotometer UV-Vis, 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FT-IR), Scanning Electron Microscopy 

(SEM-EDX), Sentrifuse, statip, desikator, 

lumpang dan alu, spatula, pH meter, 

ayakan 100 dan 200 mesh, stopwatch, 

botol semprot, timbangan analitik (Mettler 

tipe AE200), Aqua Demineralizer (Akua 

DM)  dan peralatan gelas lainnya yang 

umum digunakan di laboratorium Kimia 

FMIPA Universitas Riau. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah limbah kulit nangka matang, 

larutan CaCl2.2H2O 0,2 M, Na-alginat, 

NaOH (0,05 M, 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M),  

Metilen biru, kertas saring Whatman no. 

42, akuades dan Aqua Demineralizer 

(Akua DM). 

 

b. Preparasi dan aktivasi kulit nangka 

     Sampel kulit nangka diambil adalah 

limbah kulit nangka matang. Sampel 

kulit nangka dibersihkan untuk 

memisahkan dari bagian jerami nangka, 

kemudian sampel kulit nangka ini dicuci 

dengan akuades dan dipotong kecil-kecil 

lalu dikeringkan dengan bantuan cahaya 

matahari ±1 bulan. Sampel kulit nangka 

kering digiling halus sampai berbentuk 

bubuk kemudian diayak menggunakan 

ayakan lolos ukuran 100 mesh dan 

tertahan diukuran 200 mesh. Bubuk kulit 

nangka sebanyak 10 g diaktivasi dengan 

cara direndam dalam larutan NaOH  

sebanyak 100 mL dengan variasi 

konsentrasi (0,05 M, 0,1 M, 0,2 M, 0,3 

M) dengan kode A1, A2, A3 dan A4 dan 

sampel non aktivasi dengan kode O 

direndam dengan akua DM, perendaman 

dilakukan selama ± 2 jam. Kemudian 

sampel disaring menggunakan kertas 

saring whattman dan setelah itu dibilas 

dengan akua DM hingga pH 6-7 lalu 

dikeringkan dan disimpan. 

c. Penentuan luas permukaan bubuk 

kulit nangka 

     Beaker gelas disiapkan 5 buah yang 

dimasukkan sampel sebanyak 0,1 g 

dengan kode A1, A2, A3, A4 dan O 

kemudian dikontakkan dengan metilen 

biru 10 ppm dan diaduk dengan 

kecepatan 200 rpm selama 15 menit. 

Kemudian disentrifugasi untuk 

memisahkan adsorben dengan filtratnya, 

lalu filtratnya dianalisis menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis untuk 

mengetahui absorbansi yang akan 

digunakan dalam penentuan luas 

permukaaan terbaik (Semua perlakuan 

dilakukan 3 kali pengulangan). 

d. Modifikasi biosorben ( Lestari et.al., 

2019 ) 

Adsorben dengan luas permukaan 

terbaik yaitu sampel non aktivasi 

selanjutnya di modifikasi menggunakan 

Ca-alginat. Modifikasi biomassa dilakukan 

dengan melarutkan Sodium-alginat 

sebanyak 5 g dalam akua DM sebanyak 

250 mL, kemudian dipanaskan pada 

temperatur 55˚C lalu didinginkan dalam 

suhu ruang. Bubuk kulit nangka non 

aktivasi sebanyak 5 g ditambahkan 

kedalam larutan tersebut, kemudian 

dihomogenkan dengan stirer. Selanjutnya 

campuran larutan Na-alginat dan serbuk 

kulit nangka tersebut dimasukkan sedikit 

demi sedikit  ke dalam larutan CaCl2 

dengan konsentrasi 0,2 M dalam 250 mL 

lalu dibiarkan selama 24 jam untuk 

menyempurnakan proses modifikasi, dan 

dikeringkan sehari. 

e. Karakterisasi biosorben 

Karakterisasi biosorben dilakukan 

untuk menganalisis morfologi dan 

komposisi kimia pada permukaan 

biosorben modifikasi dan modifikasi 

optimum menggunakan SEM-EDX. SEM-

EDX dilakukan di Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS), Semarang. 

Sedangkan untuk penentuan gugus fungsi 

dari bubuk kulit nangka non aktivasi dan 
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modifikasi optimum menggunakan 

Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) dengan merk IR 

Prestige Fourier Transform Infrared 

Spectrophotometer Shimadzu dan 

dilakukan di fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Riau. 

f. Adsorpsi metilen biru adsorben 

termodifikasi 

a. Pengaruh dosis biosorben  

Sebanyak 0,8 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g, dan 

1,6 g biosorben termodifikasi 

dikontakkan dengan 25 mL larutan 

metilen biru 10ppm dan dimasukkan ke 

dalam Beaker gelas 100 mL. Kemudian 

diaduk dengan kecepatan 200 rpm dalam 

waktu 60 menit lalu disentrifugasi untuk 

memisahkan filtratnya dari biosorben 

dan di analisis dengan Spektrofotometer 

UV-Vis (Semua perlakuan dilakukan 3 

kali pengulangan). 

b.   Pengaruh waktu kontak 

 Biosorben dengan dosis optimum 

dikontakkan dengan 25 mL larutan 

metilen biru 10 ppm dimasukan ke 

dalam Beaker gelas 100 mL. Larutan 

tersebut lalu diaduk dengan kecepatan 

200 rpm dalam variasi waktu (30, 60, 90 

dan 120 menit). Setelah dikontakkan, 

campuran disentrifugasi untuk 

memisahkan filtratnya dan filtrat 

dianalisis menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis (Semua 

perlakuan dilakukan 3 kali 

pengulangan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penentuan luas permukaan 

Proses aktivasi bubuk kulit nangka 

dengan menggunakan variasi konsentrasi 

NaOH menunjukkan bahwa NaOH kurang 

cocok digunakan sebagai aktivator 

adsorben sampel bubuk kulit nangka 

matang. Terlihat daya jerap dan luas 

permukaan non aktivasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang teraktivasi 

NaOH dan semakin besar konsentrasi yang 

digunakan luas permukaan semakin kecil, 

data lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Hasil penentuan luas permukaan 

adsorben bubuk kulit nangka 

non aktivasi dan aktivasi 
Nama  

sampel 

Daya  Jerap MB 

(mg/g) 

Luas permukaan 

(m2.g-1) 

 Xm S 

 

O 

11,7823 43,685 

11,8319 43,869 

11,8552 43,956 

 Rata-rata 43,837 

 

A1 

6,8513 25,403 

6,8451 25,379 

6,8734 25,485 

 Rata-rata 25,422 

 

A2 

2,2181 8,224 

2,2275 8,259 

2,2262 8,254 

 Rata-rata 8,246 

 

A3 

2,1353 7,917 

2,0921 7,757 

2,1076 7,814 

 Rata-rata 7,829 

 

A4 

2,1161 7,848 

1,9072 7,071 

2,0034 7,428 

 Rata-rata 7,449 

 

Hasil data UV-Vis pada Tabel 1. 

terlihat  bahwa luas permukaan adsorben 

yang non aktivasi lebih tinggi yaitu sebesar 

43,837 m2/g dibandingkan dengan yang 

diaktivasi NaOH dengan konsentrasi 

terkecil yaitu sebesar 25,422 m2/g. 

Sementara dengan semakin besar 

konsentrasi  NaOH luas permukaan 
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adsorben malah semakin kecil. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa aktivator  

tidak dapat bekerja secara optimum 

untuk membuka situs aktif permukaan 

dan tidak mampu memperluas 

permukaan sampel bubuk kulit nangka 

yang dianalisis, sehingga kemampuan 

adsorpsinya kecil. Kecilnya luas 

permukaan adsorben aktivasi 

kemungkinan disebabkan karena 

terjadinya proses koagulasi sehingga 

menutup permukaan terlihat bahwa yang 

diaktivasi dengan NaOH terdapat 

butiran-butiran yang lebih besar dan 

lebih kental dibandingan dengan non 

aktivasi seperti yang terlihat lebih cair. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini berlawanan dengan hasil Ranasinghe 

et.al., (2018) dimana ia mendapatkan 

bahwa NaOH merupakan aktivator 

dengan luas permukaan terbaik. Namun 

untuk hasil luas permukaan yang di 

aktivasi dengan NaOH dengan 

konsentrasi terkecil penelitian ini jauh 

lebih baik yaitu sebesar 25,422 m2/g 

dibandingkan Ranasinghe et.al., (2018) 

hanya 6,49 m2/g dan  untuk blanko hasil 

dari penelitian ini juga jauh lebih tinggi 

yaitu sebesar 43,837 m2/g dibandingkan 

dengan Ranasinghe et.al., (2018) hanya 

6,32 m2/g.  

Perbedaan hasil ini kemungkinan 

salah satunya disebabkan oleh varietas 

dan tempat tumbuhnya sampel berbeda 

dimana Ranasinghe mengambil limbah 

kulit nangka di Kandy Sri Lanka dan 

proses aktivasi dengan NaOH akan 

mengakibatkan terjadinya koagulasi dari 

protein yang terkandung didalam kulit 

nangka tersebut. Menurut Kurniawan 

et.al., (2014) kandungan protein kulit 

nangka sebesar 1,95%. Proses koagulasi 

akan menutup pori-pori dan 

memperkecil luas permukaan. Sejalan 

dengan itu, pada kandungan lemak terjadi 

reaksi saponifikasi yang akan menutup 

luas permukaan sehingga kemampuan 

serapannya menjadi kecil dimana lemak 

pada kulit nangka sebesar 10,00%( 

Kurniawan et.al., 2014). Sehingga adorben 

yang dimodifikasi menggunakan Ca-

alginat adalah adsorben non aktivasi. 

B. Modifikasi adsorben menggunakan 

Ca-Alginat 

a. Pengaruh dosis adsorben 

Dosis adsorben ternyata sangat 

berpengaruh terhadap hasil penjerapan 

metilen biru yaitu semakin tinggi dosis 

adsorben yang digunakan maka semakin 

tinggi pula hasil efisiensi adsorpsi yang 

diperoleh. Terlihat bahwa dosis optimum 

adsorben modifikasi terjadi pada dosis 

1,4g dengan efisiensi adsorpsi metilen biru 

sebesar 90,04% seperti terlihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Hasil dosis optimum adsorben 

termodifikasi dengan waktu 

kontak 60 menit 

Berat 

sampel 

(g) 

Konsentr

asi awal 

(ppm) 

Konsentrasi 

terukur 

(ppm) 

Efisiensi 

adsorpsi 

MB (%) 

Wa X0 X1 (%) 

0,8006  

9, 7885 
1,7653 81,97 

0,8003 1,7844 81,77 

0,8000 1,7885 81,73 

  Rata-rata 81,82 

1,0013  

9, 7885 
1,6139 83,51 

1,0017 1,5928 83,73 

1,0017 1,6173 83,48 

  Rata-rata 83,57 

1,2015  

9, 7885 
1,2694 87,03 

1,2014 1,2558 87,17 

1,2016 1,2510 87,22 

  Rata-rata 87,14 

1,4006  

9, 7885 
0,9754 90,04 

1,4016 0,9741 90,05 

1,4006 0,9748 90,04 

  Rata-rata 90,04 

1,6010  

9, 7885 
1,1501 88,25 

1,6003 1,1562 88,19 

1,6007 1,1514 88,25 

  Rata-rata 88,23 
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Pada Tabel 2. terlihat bahwa mula-

mula efisiensi adsorpsi pada massa 0,8 g 

hanya 81,82% kemudian naik seiring 

dengan bertambahnya dosis adsorben. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

efisiensi adsorpsi sangat bergantung 

pada jumlah adsorben yang digunakan, 

dengan meningkatnya massa adsorben 

maka akan meningkat pula efisiensi 

adsorpsinya. Namun setelah mencapai 

dosis optimum akan mengalami 

penurunan efisiensi. Hal ini sesuai 

dengan teori dan penelitian Hameed, 

(2009)  bahwa semakin banyak jumlah 

adsorben maka semakin banyak pula 

adsorbat yang teradsorpsi. Tingginya 

persentase adsorpsi dengan peningkatan 

massa adsorben dapat dikaitkan dengan 

luas permukaan dan ketersediaan situs 

aktif untuk mengikat adsorbat dalam 

proses adsopsi.  

Dosis optimum adsorben tercapai 

pada dosis 1,4 g dengan efisiensi 

adsorpsinya yaitu sebesar 90,04% yang 

berarti semua situs aktif yang terdapat 

pada adsorben telah terisi semua dan 

setelah penambahan dosis 1,6 g efisiensi 

adsorpsinya menurun karena situs yang 

sudah terisi semua sehingga tidak 

mampu mengadsorpsi metilen biru lagi 

dan karena ikatan antara satu dengan 

yang lain lemah dengan pengadukan 200 

rpm sangat mungkin terjadinya proses 

desorpsi. 

b. Pengaruh waktu kontak 

Waktu kontak yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk terjadinya interaksi 

antara adsorben dan adsorbat. Dari hasil 

penelitian terlihat bahwa kontak 

optimum terjadi pada waktu 90 menit 

dengan menggunakan dosis optimum 

diperoleh efisiensi adsorpsi yaitu 92,43% 

seperti yang terlihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.   Hasil waktu kontak optimum 

adsorben termodifikasi 

menggunakan dosis optimum 
Variasi 

waktu 

kontak 

(menit) 

Berat 

sampel 

(g) 

Konsentrasi 

awal 

(ppm) 

Konsentrasi 

terukur 

(ppm) 

Efisiensi 

adsorpsi 

(%) 

 Wa X0 X1 (%) 

 

30 

1,4012  

9, 7885 

1,9345 80,31 

1,4014 1,8779 80,82 

1,4017 1,9038 80,55 

    80,56 

 

60 

1,4010  

9, 7885 

0,9338 90,46 

1,4007 0,9570 90,22 

1,4013 0,9495 90,30 

    90,33 

 

90 

1,4002  

9, 7885 

0,7325 92,52* 

1,4016 0,7532 92,32* 

1,4002 0,7371 92,46* 

    92,43* 

 

120 

1,4015  

9, 7885 

0,9884 89,91 

1,4015 0,9802 89,98 

1,4011 1,0020 89,76 

   Rata-rata 89,88 

 

Waktu kontak adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk terjadinya interaksi 

antara adsorben dengan adsorbat. 

Berdasarkan Tabel 3. diperoleh waktu 

kontak optimum terhadap adsorpsi metilen 

biru adalah pada waktu 90 menit dengan 

efisiensi adsorpsinya mencapai 92,43%, 

artinya pada menit ke 90 terjadi 

keseimbangan antara adsorben dan 

adsorbat dimana tertutupnya semua sisi 

aktif yang bermuatan negatif oleh metilen 

biru yang bermuatan positif. Adanya 

muatan-muatan negatif dari adsorben 

ditunjukkan dengan hasil FTIR. 
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C. Analisis gugus fungsi adsorben 

bubuk kulit nangka 

Analisis gugus fungsi adsorben bubuk 

kulit nangka dianalisis menggunakan 

instrumen FTIR untuk mengetahui gugus 

fungsi yang terkandung di dalam 

adsorben tersebut, hasil FTIR dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Spektrum IR pada adsorben 

kulit nangka non aktivasi dan 

modifikasi optimum 

Hasil FTIR pada Gambar 1. 

menunjukkan bahwa adsorben kulit 

nangka non aktivasi dan modifikasi 

optimum sama-sama memiliki gugus 

fungsi –OH, C=O karbonil, C-OH dan 

C-O-C, tetapi muncul gugus C-Cl yang 

hanya terdapat pada modifikasi 

optimum. Pada bilangan gelombang 

3095,88 cm-1 dan 3064,06 cm-1 yang 

menunjukkan adanya ikatan –OH 

bilangan gelombang 1734,08 cm-1 dan 

1688,75 cm-1 menunjukkan adanya 

vibrasi ikatan C=O karbonil. Bilangan 

gelombang 1101,40 cm-1 dan 1127,44 

cm-1 mengindikasikan adanya ikatan C-

OH, bilangan gelombang 1058,00 cm-1 dan 

1088,86 cm-1 mengindikasikan ikatan C-

O-C dan bilangan gelombang 683,79 cm-1 

mengindikasikan adanya ikatan C-Cl yang 

hanya muncul pada adsorben modifikasi 

pada kondisi optimum. Muncul ikatan C-

Cl kemungkinkan karena Cl menjadi 

gugus aktif dalam proses penjerapan 

berasal dari CaCl2 dan membuktikan 

bahwa metilen biru terjerap kedalam 

permukaan. Hasil ini juga menunjukkan 

bahwa proses penjerapan tidak terjadi 

reaksi kimia karena tidak ada gugus yang 

hilang ataupun berubah 

D. Analisis morfologi adsorben 

modifikasi 

Analisis morfologi permukaan 

modifikasi adsorben bubuk kulit nangka 

dikarakterisasi menggunakan  Scanning 

Electron Microscopy (SEM) dilengkapi 

dengan EDS (Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy). Hasil SEM pada sampel 

modifikasi menggunakan Ca-Alginat dan 

modifikasi optimum setelah dikontakkan 

dengan metilen biru dengan dosis dan 

waku kontak optimum dengan perbesaran 

1000x dapat terlihat permukaan adsorben 

berbentuk kotak-kotak yang ukurannya 

tidak sama dan tersebar secara tidak 

beraturan, sedangkan pada modifikasi 

opimum terlihat pori-pori sudah tertutup 

kemungkinan ditutupi oleh metilen biru 

akibat proses adsorpsi seperti pada 

Gambar 2. Dan untuk hasil EDS dapat 

dilihat pada Tabel 4. 
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Gambar 2. Morfologi adsorben bubuk 

kulit nangka (A) adsorben 

modifikasi perbesaran 

1000x, (B) adsorben 

modifikasi optimum 

setelah dikontakkan 

dengan metilen biru 

perbesaran 1000x 

Terjerapnya metilen biru pada 

permukaan adsorben ditunjang juga 

dengan hasil SEM yang menunjukkan 

bahwa awalnya pori-pori permukaan 

adsorben berbentuk kotak-kotak yang 

ukurannya tidak seragam kemudian 

pada modifikasi optimum terlihat pori-

pori sudah tertutup setelah dikontakkan 

dengan metilen biru yang kemungkinan 

ditutupi oleh metilen biru akibat proses 

adsorpsi. 

Tabel 4. Analisa kandungan unsur yang 

terdapat pada adsorben 

modifikasi dan modifikasi 

optimum 
Sam

pel  

Analisa unsur (wt%) 

C O Na Al Si Cl K Ca 

Modi

fikasi 

(blan

ko) 

2,6

0 

22,4

5 

23,

07 

0,2

9 

0,3

9 

36,

41 

0,9

2 

13,8

8 

Modi

fikasi  

opti

mum 

8,3

7 

60,7

1 

3,2

0 

0,3

3 

0,3

3 

10,

39 

0,2

5 

16,4

2 

 

Hasil EDS juga menunjukkan bahwa 

terjadinya perbedaan fraksi (bagian) antara 

kandungan unsur-unsurnya. Unsur C naik 

dari 2,60% menjadi 8,37% dan O naik 

drastis dari 22,45% menjadi 60,71% yang 

membuktikan bahwa sudah ada metilen 

biru. 

KESIMPULAN 

NaOH kurang cocok digunakan untuk 

aktivasi sampel bubuk kulit nangka yang 

dianalisis. Luas permukaan terbaik adalah 

adsorben bubuk kulit nangka non aktivasi 

yaitu sebesar 43,837 m2.g-1 sedangkan 

yang diaktivasi menggunakan NaOH yaitu 

hanya 25, 422 m2.g-1. Efisiensi penyerapan 

modifikasi optimal diperoleh sebesar 

92,43% pada dosis  1,4g dengan waktu 

kontak 90 menit. 
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