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ABSTRACT 
 
Various thicknesses of separator have been used and tested for a separator 
supercapacitor application. Different thicknesses of the separator were produced from a 
variety of eggshell membrane (ESM), i.e chicken eggshell membrane (CESM), duck 
egg shell membrane (DESM) and goose egg shell membrane (GESM). Tested 
thicknesses are as follows 0.03 mm, 0.10 mm and 0.14 mm, respectively for CESM, 
DESM and GESM. The testing was performed with a thickness Scanning Electrone 
Microscope (SEM), while the influence of thickness on the supercapacitor cell 
performance was conducted using cyclic voltammetry and charge-discharge 
galvanostatic. Results and analysis indicated that the thinnest separator produced the 
largest specific capacitance, power  and energy density i.e 159.22 F / g, 3.79 W / kg and 
271.25 W / kg. 
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ABSTRAK 
 
Berbagai ketebalan separator telah digunakan dan diuji sebagai separator untuk aplikasi 
superkapasitor. Ketebalan separator yang berbeda dihasilkan dari berbagai macam 
membran kulit telur (MKT) seperti membran kulit telur ayam (MKTA), membran kulit 
telur itik (MKTI) dan membran kulit telur angsa (MKTAN). Ketebalan yang diuji 
adalah sebagai berikut 0,03 mm, 0,10 mm dan 0,14 mm yang masing-masing diperoleh 
dari MKTA, MKTI dan MKTAN. Pengujian ketebalan dilakukan dengan alat Scanning 
Electrone Microscope (SEM) sedangkan pengaruh ketebalan terhadap prestasi sel 
superkapasitor dilakukan dengan metode voltammetri siklik dan galvanostatik charge-
discharge. Hasil dan analisa menunjukkan bahwa ketebalan separator yang paling kecil 
menghasilkan nilai kapasitansi spesifik, rapat energi dan rapat daya terbesar dengan 
nilai masing-masing sebagai berikut 159,22 F/g, 3,79 W/kg dan 271,25 W/kg. 
Kata Kunci: Ketebalan, Separator, Superkapasitor 
 

PENDAHULUAN
 

Indonesia termasuk 10 besar negara produsen telur di dunia dengan peringkat 
pertama dikuasai oleh China. Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) 
produksi telur di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 1.540.750 ton dan mengalami 



2 
 

peningkatan 5,48 % dari tahun 2011. Besarnya angka produksi menyatakan bahwa 
banyak limbah kulit telur yang terbuang. Kenyataan ini mengakibatkan potensi limbah 
yang cukup besar bisa dimanfaatkan secara lebih luas tentunya sebagai salah satu 
potensi pengembangan ekonomi masyarakat. 

Yu dkk, (2012) menggunakan membran kulit telur avian sebagai separator alami 
untuk superkapasitor. Hasil penelitian yang dilakukan membandingkan separator alami 
dari membran kulit telur avian dengan separator standar. Membran kulit telur bisa 
menjadi pilihan yang menjanjikan untuk separator superkapasitor. Superkapasitor 
dengan separator membran kulit telur menunjukkan kinerja elektrokimia yang cukup 
baik, seperti resistansi rendah, kemampuan charge-discharge yang cepat (휏 adalah 4,76 
s) dan stabilitas siklik yang baik. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja separator dalam sel superkapasitor 
adalah ukuran ketebalan. Semakin tebal sebuah separator akan mempengaruhi lamanya 
ion saat melintasi separator tersebut pada keadaan pengujian seperti charge dan 
discharge yang biasanya dilakukan pada metode voltammetri siklik dan galvanostatik 
charge-discharge. 

Penulis telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ketebalan dari 
berbagai membran kulit telur sebagai separator superkapasitor. Perbedaan ketebalan 
separator didapatkan dengan memilih membran kulit telur yang berasal dari kulit telur 
ayam ras, itik serati dan angsa.  

 
METODE PENELITIAN 

 
Pemisahan Membran Kulit Telur 

Penelitian ini diawali dengan proses pemisahan membran yang berada pada ketiga 
kulit telur. Masing-masing kulit telur dibersihkan terlebih dari kotoran makro dengan 
menggunakan air suling. Membran yang menempel pada kulit telur yakni membran 
dalam dan membran yang membatasi putih telur dieliminasi dari kulit telur secara 
manual menggunakan tangan, sehingga didapat membran kulit terluar yang masih 
menempel pada kulit telur.  Kulit telur  kemudian direndam di dalam 1 mol L-1  HCL, 
dengan tujuan untuk melarutkan CaCO3 pada kulit telur. Proses perendaman 
menyebabkan kulit telur menjadi hancur dan melepaskan membran terluarnya, sehingga 
dihasilkanlah  membran  terluar yang akan dipakai sebagai separator superkapasitor 
yaitu membran kulit telur ayam ras (MKTA), membran kulit telur itik (MKTI) dan 
membran kulit telur angsa (MKTAN). Sebelumnya, terlebih dahulu membran direndam 
dengan air suling hingga pH membran menjadi netral dan kemudian diangkat 
menggunakan pinset untuk dimasukkan ke cawan petri sebelum dilakukan pengujian.  
 
Karakterisasi Scanning Electrone Microscope (SEM) 

Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan pada sampel separator MKTA, 
MKTI dan MKTAN untuk tampak melintang pada pembesaran 300 X. 

 
Pembuatan Sel Superkapasitor 

Superkapasitor terdiri dari beberapa sel yaitu dua buah elektroda karbon, 
separator (membran pemisah), pengumpul arus yang berbahan stainless stell, dan 
menggunakan pelapis isolator berbahan teflon. Elektroda dan separator terlebih dahulu 
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direndam  di dalam larutan H2SO4 selama 24 jam. Fungsi dari H2SO4 adalah sebagai 
bahan pemberi ion-ion pada sel superkapasitor. Sel superkapasitor yang sudah direndam 
dengan larutan H2SO4 kemudian digabung dalam satu wadah body superkapasitor dan 
siap untuk dilakukan pengukuran sifat elektrokimia. 

 
Pengukuran Sifat Elektrokimia Sel Superkapasitor 

Pengukuran sifat elektrokimia sel superkapasitor bertujuan untuk menentukan 
nilai kapasitansi spesifik, rapat energi dan rapat daya dengan menggunakan metode 
Voltammetri Siklik (CV) dan Galvanostatik Charge-dischrge (GDC) dengan 
menggunakan alat Solatron Interface 1286. Pengukuran CV diukur dari potensial kerja 
antara 0 V sampai 1 V terhadap elektroda referensi dengan variasi laju scan 1 mV/s. 
Pengukuran GDC dilakukan pada tegangan sel antara 0 V sampai 1 V dengan rapat arus 
sebesar 0,03 mA/s yang dikontrol oleh Corrware. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil tinjauan SEM untuk menentukan ketebalan separator alami sampel dari 

MKTA, MKTI, dan MKTAN dilakukan pada tampak melintang pada perbesaran 300 X, 
ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1.  SEM separator alami dari MKT untuk tampak melintang 

perbesaran  300 X, (A) MKTA, (B) MKTI dan (C) MKTAN 
 
Hasil pengujian CV dan charge discharge pada sel superkapasitor menggunakan 

separator dengan ketebalan berbeda ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Nilai 
rapat energi dan rapat daya dihasilkan oleh pengukuran charge discharge ditampilkan 
pada Gambar 4. 
 
 

A B C
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Gambar 2. Kurva hubungan rapat arus terhadap tegangan pada laju scan 1 

mV/s 
 

 
Gambar 3. Kurva charge-discharge untuk sel superkapasitor berdasarkan 

jenis MKT pada rapat arus 0,03 mA/cm2 
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Gambar 4.   Kurva hubungan antara perbandingan energi dengan daya untuk   

rapat arus 0,03 mA/cm2 
 

Gambar 1 menunjukkan SEM mikrograf MKTA, MKTI, dan MKTAN untuk 
tampak melintang pada perbesaran 300 X. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui nilai 
ketebalan rata-rata dari 3 kali pengukuran yang dilakukan secara manual. Nilai rata-rata 
untuk masing-masing separator, dimana MKTA, MKTI dan MKTAN masing-masing 
mempunyai ketebalan 0,03 mm, 0,10 mm dan 0,14 mm.  

Gambar 2 menunjukkan data pengukuran CV untuk sel superkapasitor MKT 
yang berbeda pada laju scan 1 mV/s. Secara umum, Gambar 2 menampilkan pola 
charge-discharge yang hampir sama. Kondisi charge khususnya diatas tegangan 0,5 V 
mulai ditunjukkan adanya perbedaan, dimana sel superkapasitor yang menggunakan 
MKTA menghasilkan arus charge yang lebih tinggi diikuti MKTI dan MKTAN, hal ini 
disebabkan oleh perbedaan ketebalan separator. Daerah potensial tinggi menyebabkan 
aliran ion yang melewati separator dan sampai kedalam pori elektroda karbon lebih 
banyak. Semakin besarnya potensial maka semakin besar medan listrik sehingga 
semakin besar pula gaya yang dihasilkan.  

Penelitian ini juga mengamati nilai Csp pada laju scan 1 mV/s  yang dihasilkan 
menggunakan data yang diperoleh dari Gambar 2 dan dihitung menggunakan persamaan 
Csp = ( )/

×
, dimana besar rapat arus yang dihasilkan pada kurva CV dapat 

ditentukan dengan cara mengambil titik tengah dari besar tegangan yaitu 0,5 V . Nilai 
Csp untuk masing-masing separator MKTA, MKTI dan MKTAN adalah 159,22 F/g, 
156,14 F/g dan 153,06 F/g. Perbedaan hasil ini jelas dipengaruhi oleh perbedaan 
ketebalan MKT, dimana MKT yang lebih tipis mempunyai nilai Csp yang lebih besar.  

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tegangan terhadap waktu charge-
discharge pada rapat arus 0,03 mA/cm2 untuk  MKT yang berbeda. Secara umum, 
bentuk kurva yang dihasilkan menyerupai segitiga sama kaki yang hampir simetri jika 
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ditinjau pada waktu charge dan discharge yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan 
dan pengeluaran ion kedalam dan keluar pori (Peng et.al, 2013). Separator MKTA pada 
rapat arus 0,03 mA/cm2 memiliki waktu discharge yang paling lama dan hal tersebut 
dipengaruhi oleh sifat ketebalan separator, dimana MKTA mempunyai ketebalan yang 
paling tipis. Nilai kapasitansi spesifik dapat juga ditentukan  pada pengukuran ini 
menggunakan persamaan Csp = ( × ×∆ )

( ×∆ )
. Nilai kapasitansi spesifik masing-masing MKT 

pada rapat arus 0,03 mA/cm2 adalah 140,36 F/g, 137,45 F/g dan 136,40 F/g bersesuaian 
dengan MKTA, MKTI dan MKTAN. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa sifat 
ketebalan mempengaruhi prestasi dari kinerja sel superkapasitor. Hasil pengukuran nilai 
kapasitansi spesifik pada metode charge-discharge ini sejalan dengan nilai pengukuran 
pada metode voltammetri siklik. 

Gambar 4 menunjukkan bahwa secara umum penambahan rapat energi diikuti 
oleh pengurangan rapat daya. Hasil yang sama juga telah ditunjukkan pada penelitian 
yang telah dilaporkan sebelumnya (Dobele et.al, 2012 ; Lee et.al, 2012). Masing-
masing MKT menunjukkan nilai rapat daya yang hampir sama sedangkan sedikit 
perbedaan terjadi pada nilai rapat energi, dimana urutan rapat energi terbesar sampai 
terkecil adalah sebagai berikut 3,79 Wh/kg, 3,70 Wh/kg, dan 3,65 Wh/kg bersesuaian 
dengan MKTA, MKTI dan MKTAN. Disini dapat diamati bahwa pada rapat arus 0,03 
mA/cm2 MKTA menunjukkan rapat energi yang lebih tinggi, hal ini dipengaruhi oleh 
oleh sifat perbedaan ketebalan.  
 

KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengaruh ketebalan separator alami dari 
berbagai jenis MKT yaitu MKTA, MKTI dan MKTAN terhadap prestasi sel 
superkapasitor dapat disimpulkan bahwa : MKTA mempunyai ketebalan yang paling 
kecil yaitu 0,03 mm dan menunjukkan sifat elektrokimia yang lebih unggul dari MKT 
lainnya, seperti nilai kapasitansi, rapat energi dan rapat daya yang lebih tinggi yaitu 
159,22 F/g, 3,79 W/kg dan 271,25 W/kg. 
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