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ABSTRACT 

Snail shells (Pomacea canaliculata) are usually used only as craft material its 

alternative utilization is used asan adsorbent. CaO is a chemical compound whose 

structure is a hexagonal cube with an open frame on the cubic lattice where van der 

Walls bonds can occur, so that shell ash can be used as an adsorbent. CaO which is 

obtained from the calcination is carried out at temperature of 800
o
C for ±10 hours. The 

ability of the adsorbent was tested against variation of copper in a solution with the 

variation of copperion concentration, activator Na2CO3, and contact time. From the 

research result of the ash of snail shell it was obtained that CaO content is 92,29%. The 

optimal absorption was obtained at 20 hours of contact time and 10% Na2CO3 

concentration at 50 ppm copper solution with the adsorption of 1,9997 mg/g and the 

adsorption efficiency was 99,9876%. 
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ABSTRAK 

Cangkang dari keong mas (Pomacea canaliculata) biasanya hanya dimanfaatkan 

sebagai bahan kerajinan, alternatif lain pemanfaatannya adalah dijadikan adsorben.  

CaO merupakan senyawa kimia yang strukturnya berbentuk kubik heksagonal dengan 

kerangka terbuka yang pada kisi-kisi kubiknya dapat terjadi ikatan van der Walls, 

sehingga abu cangkang dapat dijadikan sebagai adsorben. CaO yang diperoleh dari hasil 

kalsinasi yang dilakukan pada suhu 800
o
C selama ±10 jam. Kemampuan adsorben diuji 

terhadap tembaga dalam larutan melalui variasi konsentrasi ion tembaga, aktivator 

Na2CO3 dan waktu kontak. Dari hasil penelitian terhadap abu dari cangkang keong mas 

diperoleh CaO 92,29%. Penyerapan optimal didapatkan pada waktu kontak 20 jam 

dengan konsentrasi Na2CO310% pada 50 ppm larutan tembaga dengan hasil daya serap 

sebesar 1,9997 mg/g dan efisiensi penyerapannya 99,9876%. 

 

Kata kunci : adsorben, tembaga, cangkang keong mas 
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PENDAHULUAN 

Keong mas (Pomacea canaliculata) merupakan salah satu komoditas sumber 

daya alam di Indonesia yang melimpah pada perairan air tawar dan sebagian besar 

belum dimanfaatkan secara optimal. Keong mas termasuk dalam golonganMollusca, 

mempunyai tubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang yang keras. Keong mas 

berkembang biak dengan cepat, sumber makanannya melimpah dan resisten terhadap 

penyakit (Puspitasari, 2007). 

Ternak keong mas mempunyai prospek yang menjanjikan, terbukti dengan 

adanya data dari kementerian kelautan dan perikanan tahun 2012 yang menyatakan 

ekspor keong mas yang mencapai 2113,654 ton pada tahun 2011 (Hutagalung, 2012). 

Daging keong mas banyak diekspor ke Prancis, Jepang, Hongkong, Belanda, Taiwan, 

Yunani, Belgia, Kanada, Luxemburg, Jerman, dan Amerika Serikat. Daging keong mas 

dimanfaatkan sebagai sumber protein dalam makanan manusia karena banyak 

mengandung asam amino esensial, selain itu dapat dipakai untuk obat tradisional. 

Pemanfaatan limbah cangkang keong mas di Indonesia belum optimal, biasanya hanya 

dipakai sebagai bahan campuran makanan ternak, seperti itik dan ayam dan karena 

bentuknya yang unik (Puspitasari, 2007). 

Komposisi pada cangkang keong mas hampir sama dengan jenis hewan 

mollusca lainnya. Cangkang keong mas hampir seluruhnya dari kalsium karbonat. 

Kalsium fosfat, silikat, magnesium karbonat, besidan zat organik lainnya membentuk 

sisa komposisi protein struktural, dan senyawa fosfor (P) (Gosu, 2011). Secara kimia 

abu cangkang keong mas terdiri dari oksida logam berupa 61,95% CaO, 10,20% SiO2, 

3,15% Fe2O3, 0,18% MgO, 4,81% Al2O3, 0,03% SO3, 0,05% K2O, 0,04% Na2O, 0,01% 

P2O5, 0,01% MnO3 dan 0,01% TiO2 (Etuk dkk., 2012). 

Pambudi (2011), mendapatkan bahwa komponen penyusun cangkang keong mas 

adalah CaCO3 dengan rendemen 53,10%. Cangkang mempunyai potensi cukup besar 

mengingat bobot yang dihasilkan cukup besar. Dari kandungan kimia tersebut, maka 

cangkang keong mas dapat dimanfaatkan sebagai adsorben pada proses adsorpsi. 

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada 

permukaan partikel koloid yang disebabkan luasnya permukaan partikel. 

Pemanfaatan abu cangkang keong mas sebagai adsorben telah dilakukan oleh 

Kamalu dkk., (2011). Penelitian tersebut mengenai pemutihan atau penghilangan warna 

minyak inti sawit mentah menggunakan cangkang keong mas yang diaktifkan sebagai 

adsorben berdasarkan variasi massa cangkang keong mas aktif, suhu dan waktu kontak 

pemutihan. Cangkang keong mas aktif memberikan penghilangan warna tertinggi pada 

minyak inti sawit mentah dengan pengurangan warna 99,24% pada suhu 200°C dan 

waktu kontak 45 menit. Oleh karena itu, cangkang keong mas yang diaktifkan efektif 

sebagai adsorben.  

Logam berat adalah unsur logam dengan berat jenis lebih besar dari 5 g/cm
3
 dan 

bersifat toksik. Dikatakan toksik karena sulit terdegradasi sehingga dalam perairan 

dapat terakumulasi dalam organisme seperti ikan, karang dan lain-lain. Logam berat ini 

banyak dihasilkan dari limbah industri seperti industri pelapisan logam (Setiaka dkk., 

2011). Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya, logam-logam berat yang ada dalam 

limbah industri pelapisan logam yaitu ion Ni(II) sebesar 94,2 mg/L dan Ion Cu(II) 

sebesar 20,3 mg/L berada pada sekitar pH 2. Penelitian Chen (2007) juga menyebutkan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dcontain%2Bmetal%2Boxide%2Bin%2Bsnail%2Bshell%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox%26hs%3DfuT%26rls%3Dorg.mozilla:id:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://creationwiki.org/Calcium_carbonate&usg=ALkJrhiZXc7909EwrF7ImXWyOs1VBN1Fsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dcontain%2Bmetal%2Boxide%2Bin%2Bsnail%2Bshell%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox%26hs%3DfuT%26rls%3Dorg.mozilla:id:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://creationwiki.org/index.php%3Ftitle%3DCalcium_phosphate%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiAxMn9dS90DwNtHPBU12Jzz05Wwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dcontain%2Bmetal%2Boxide%2Bin%2Bsnail%2Bshell%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox%26hs%3DfuT%26rls%3Dorg.mozilla:id:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://creationwiki.org/index.php%3Ftitle%3DSilicate%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhixrZ843KPcRn1yFCi2Ir1UYpU2VQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dcontain%2Bmetal%2Boxide%2Bin%2Bsnail%2Bshell%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox%26hs%3DfuT%26rls%3Dorg.mozilla:id:official&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://creationwiki.org/index.php%3Ftitle%3DMagnesium_carbonate%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjQeMitPx1eaU_vEVrTzsK0zDS7ig
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3 

 

bahwa kandungan logam dalam limbah pelapisan logam yaitu 18,9 ppm Cu, 76,3 ppm 

Zn, 8,52 ppm Cd berada pada sekitar pH 7,89.  

Berdasarkan literatur diatas nampak bahwa logam Cu selalu ada didalam limbah 

dengan jumlah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih logam 

Cu sebagai salah satu logam berat. Pada penelitian ini abu cangkang keong mas 

digunakan sebagai adsorben untuk penyerapan ion tembaga. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar ion tembaga yang banyak mencemari perairan. 

 

METODE PENELITIAN 
 

a. Pengambilan sampel 

Sampel yang akan digunakan adalah cangkang keong mas yang diambil secara 

acak di parit-parit daerah sekitar Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Sampel 

kemudian dibungkus dengan menggunakan alumunium foil, dimasukkan ke dalam ice 

box, dan dibawa ke laboratorium. 

 

b. Preparasi sampel 

 Sampel yang berupa cangkang keong mas dipisahkan terlebih dahulu dan 

dibersihkan dari daging yang masih melekat kemudian dilakukan pencucian sampai 5 

kali pencucian hingga dipastikan bersih. Setelah itu dikeringkan dibawah sinar matahari 

lalu dipotong-potong atau dipecah kecil-kecil dengan ukuran kira-kira 3-5 cm. 

 

c. Prosespengabuan 

 Cawan porselen yang digunakan terlebih dahulu dikonstankan dengan oven 

selama 30 menit pada suhu 105ºC, kemudian didinginkan dalam desikator untuk 

menghilang uap air dan cawan ditimbang.Cawan yang sudah diketahui beratnya diisi 

dengan sampel lalu ditimbang kembali. Setelah itu dilakukan proses pengabuan di 

dalam furnace pada suhu 800ºC selama ±10 jam. Setelah sampel menjadi abu, 

kemudian abu didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga konstan, lalu sampel 

abu digerus dan diayak dengan ukuran partikel 200 mesh. 

 

d. Analisis kemampuan adsorpsi abu cangkang keong mas terhadap variasi 

konsentrasi ion tembaga berdasarkan variasi konsentrasi Na2CO3 

Abu cangkang keong mas sebanyak 0,5 g dimasukkan dalam beaker glass                 

100 mL, kemudian direndam dengan 20 mL larutan Na2CO3 (2,5, 5, 7,5 dan 10%). 

Setelah 24 jam kemudian disaring dengan kertas saring Whatman 42. Residu abu 

cangkang keong mas yang telah diaktivasi kimia dikeringkan dengan suhu kamar 

selama ±2 jam. Setelah itu residu dimasukkan ke dalam beaker glass. Sebanyak 20 mL 

larutan tembaga (3, 5, 10 dan 50 ppm) ditambahkan kedalam masing-masing beaker 

gelas. Campuran diaduk dan didiamkan selama 24 jam. Pada blanko dilakukan 

perendaman dengan larutan tembaga (20 mL) terhadap abu cangkang keong mas (0,5 g) 

tanpa aktivasi kimia dengan Na2CO3. Setelah 24 jam blanko disaring dengan kertas 

saring Whatman 42. Fitrat dari blanko dan sampel diambil dan dianalisis dengan 

Spektroskopi Serapan Atom (SSA) pada panjang gelombang 324,7 nm. 
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Nilai adsorban yang diperoleh, dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier 

sehingga diperoleh konsentrasi optimal dari variasi larutan aktivator Na2CO3 dan variasi 

larutan ion tembaga dari abu cangkang keong mas. 

 

e. Analisis kemampuan adsorpsi abu cangkang keong mas terhadap variasi waktu 

kontak terhadap ion tembaga 

Abu cangkang keong mas yang sudah diaktivasi dengan Na2CO3 10% sebanyak 

0,5 g dimasukkan dalam beaker glass 100 mL kemudian direndam dengan 20 mL 

larutan tembaga 50 ppm dengan variasi waktu kontak (4, 8, 12, 16 dan 20 jam). 

Campuran diaduk kemudian setelah setiap selang waktu 4 jam disaring dengan kertas 

saring Whatman 42 dan filtrat diambil untuk dianalisis dengan Spektroskopi Serapan 

Atom (SSA) pada panjang gelombang 324,7 nm.  

Nilai adsorban yang diperoleh, dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier 

sehingga diperoleh pengaruh dan konsentrasi optimal dari variasi larutan aktivator 

Na2CO3 dan konsentrasi optimal larutan tembaga dari abu cangkang keong mas. 

 

f. Analisis kadar kalsium (Ca) dengan metode kompleksometri(SNI 06-6989.13-

2004) 

(i) Standarisasi Larutan Standar EDTA 

Dipipet 10 mL larutan standar primer ZnSO4 0,01 M, ditambahkan 2 mL buffer 

pH 10 dan seujung spatula indikator mureksid. Setelah larutan dihomogenkan lalu 

larutan dititrasi dengan larutan standar EDTA 0,01 M sampai terjadi titik akhir titrasi 

yaitu perubahan warna dari merah sindur menjadi ungu. Dicatat volume EDTA yang 

terpakai. 

 

(ii) Destruksi kering 

Sampel yang telah menjadi abu sebanyak 0,5 g dilarutkan dengan 15 mL HCl 

(1:1). Larutan disaring dengan kertas Whatman 42 dan dimasukkan ke dalam labu takar 

50 mL. Selanjutnya ditambahkan air akuades sampai tanda batas dan diaduk sampai 

homogen. 

 

(iii) Penentuan kandungan kalsium (Ca) 

Sebanyak 10 mL larutan sampel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan 

ditambahkan 1,5 mL larutan buffer pH 10, 2 mL KCN 10% dan seujung spatula 

indikator EBT. Campuran dihomogenkan lalu dititrasi dengan larutan standar EDTA 

sampai terjadi titik akhir titrasi yaitu terjadi perubahan warna dari merah merah anggur 

menjadi biru. Dicatat volume EDTA yang terpakai untuk menentukan kadar kalsium 

dalam abu cangkang keong mas. 

 

g. Analisis Data 
Analisis data kemampuan abu cangkang keong mas terhadap pengaruh dan 

konsentrasi optimal dari aktivasi dengan variasi konsentrasi Na2CO3, konsentrasi 

optimal dari larutan logam tembaga dan variasi waktu kontak sebagai adsorben 

disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis kandungan kalsium (Ca) pada abu cangkang keong mas yang 

dianalisis secara kompleksometri diperoleh hasil sebesar 65,96% dan kadar CaO sebesar 

92,29%.  

 

Tabel 1 : Analisis kemampuan adsorpsi abu cangkang keong mas terhadap variasi 

konsentrasi iontembaga berdasarkan variasi konsentrasi Na2CO3 

Konsentrasi 

tembaga (Cu) 

Konsentrasi 

Na2CO3 (%) 

Daya Serap 

(mg/g) 
Efisiensi 

penyerapan (%) 

50 ppm Blanko                 

(tanpa Na2CO3) 

1,9998 99,9548 

 2,5 0,1194 99,5803 

3 ppm 5,0 0,1196 99,7483 

 7,5 0,1196 99,7483 

5 ppm 

2,5 0,1988 99,4460 

5,0 0,1996 99,8490 

7,5 0,1997 99,8616 

10 ppm 

2,5 0,3996 99,9116 

5,0 0,3996 99,9182 

7,5 0,3997 99,9497 

10 ppm        10,0 0,3999 99,9560 

50 ppm        10,0 1,9999 99,9724 

 

 

Gambar 1. Analisis kemampuan adsorpsi abu cangkang keong mas terhadap variasi  

konsentrasi iontembaga berdasarkan variasi konsentrasi Na2CO3 

 

 

 

 

99.1

99.2

99.3

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

99.9

100

3 ppm 5 ppm 10 ppm 10 ppm 50 ppm 50 ppm

2.5% 

2.5% 

2.5% 

Na2CO3 

10% 

Na2CO3 

10% 

Na2CO3 

5% 

Na2CO3 

5% 

Na2CO3 

5% 

7.5% 

7.5% 

7.5% 

Ef
is

ie
n

si
 p

e
n

ye
ra

p
an

 (
%

) 

Konsentrasi ion Cu (ppm) 



6 

 

99.95

99.955

99.96

99.965

99.97

99.975

99.98

99.985

99.99

4 jam 8 jam 12 jam 16 jam 20 jam 24 jam

Ef
is

ie
n

si
 P

e
n

ye
ra

p
an

 (
%

) 

Waktu Kontak (jam) 

 

Tabel 2 :  Hasil analisis kemampuan penyerapan adsoben abu cangkang keong mas 

terhadap variasi waktu kontak dengan aktivator Na2CO3 10% 

Konsentrasi 

tembaga (Cu) 

Variasi waktu 

kontak (jam) 

Daya Serap 

(mg/g) 

Efisiensi 

penyerapan (%) 

50 ppm 4 1,9995 99,9782 

50 ppm 8 1,9995 99,9752 

50 ppm 12 1,9995 99,9782 

50 ppm 16 1,9992 99,9628 

50 ppm 20 1,9997 99,9876 

50 ppm 24 1,9999 99,9724 

 

Hasil analisis penyerapan abu cangkang keong mas berdasarkan variasi waktu 

kontak menggunakan metode Spektroskopi Serapan Atom (SSA) dapat diketahui bahwa 

terjadinya penyerapan optimal dan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Hasil analisis kemampuan penyerapan  adsoben  abu cangkang keong mas 

terhadap variasi waktu kontak 

 

Hasil penelitian untuk kemampuan daya serap abu cangkang keong mas tehadap 

variasi konsentrasi ion tembaga dari 3-50 ppm dengan penambahan variasi konsentrasi 

aktivator Na2CO3 dengan waktu kontak 24 jam, terlihat bahwa abu ini mempunyai 

penyerapan yang cukup besar terhadap ion tembaga (Cu
2+

) sesuai dengan teori Khopar 

(2002) bahwa stuktur CaO adalah berbentuk kubik yang heksagonal dimana ada kisi-

kisi didalamnya terselingi oleh ion H
+
, Na

+
 dan lain-lain. Penyerapan optimal 

didapatkan pada konsentrasi Na2CO3 10% dan larutan tembaga pada konsentrasi 50 ppm 

yaitu dengan hasil daya serap sebesar 1,9999 mg/g dan efisiensi penyerapan 99,9724%. 

Besarnya penyerapan abu ini disebabkan oleh struktur abu yang terbuka dan relatif 

bersih dari pengotor yang ditandai dari tidak terjadi lagi perubahan berat setelah 

dilakukan pengabuan beberapa kali.  

Aktivasi kimia yaitu unsur-unsur mineral dari persenyawaan kimia yang 

ditambahkan akan meresap ke dalam ruang adsorben dan membuka permukaan yang 



7 

 

mula-mula tertutup oleh komponen kimia dalam adsorben sehingga luas permukaan 

yang aktif bertambah. Na2CO3 berfungsi sebagai aktivator. 

Dari data dengan penambahan aktivator Na2CO3 yang dilihat melalui variasi 

konsentrasi terlihat bahwa Na2CO3 tidak mempengaruhi penyerapan. Tidak adanya 

pengotor dapat dilihat dari hasil persentase penyerapan yang tidak mengalami 

perubahan yang berarti meskipun sudah ditambah Na2CO3. Hal ini terjadi karena CaO 

sudah konstan dengan kerangka yang sudah terbuka saat dikalsinasi sehingga tidak ada 

yang perlu dicuci oleh Na2CO3. Data ini ditunjang dengan blanko yang menunjukkan 

bahwa dengan atau tanpa penambahan aktivator Na2CO3 persentase penyerapan yang 

mencapai ±99% karena proses penyerapan tidak ada yang menghalangi. Penyerapan ini 

terjadi karena adanya gaya van der Walls yang terbentuk dari perbedaan muatan antara 

adsorbat terhadap oksida logam yang bersifat elektronegatif disamping itu juga terjadi 

ion exchange (pertukaran ion) antara kation yang terjadi terhadap kisi struktur CaO 

dengan Cu (Setiaka dkk., 2011).   

 Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiaka dkk., (2011), 

yang menyatakan bahwa ikatan van der Waals yang terjadi antara adsorben dan adsorbat 

merupakan ikatan yang lemah karena kesetimbangan adsorbsi reversibel (dapat terjadi 

reaksi balik) dan berlangsung cepat sehingga mudah untuk diganti dengan molekul yang 

lain. Mekanisme reaksi yang melibatkan bentuk oksida pada logam yang bereaksi 

dengan air adalah: 

CaO(s) + H2O(aq)→ Ca(OH)2(s) 

Selanjutnya mekanisme yang terjadi adalah adsorpsi terhadap ion Cu
2+

. Adanya proses 

adsorpsi ion Cu
2+

 oleh adsorben ini disertai dengan pelepasan ion H
+
 Karena proses 

adsorpsi terjadi prinsip pertukaran ion (ion exchange). Ion H
+
 pada bentuk hidroksida 

akan mudah lepas dan mengakibatkan ion tembaga akan terikat dan teradsorps secara 

kuat. Reaksinya adalah sebagai berikut: 
 

Ca(OH)2(s)+ 2Cu
2+
→ Ca(OCu)2(s) + 2H

+
(aq) 

 

Adsorpsi pada abu cangkang keong mas ini disebabkan adanya kandungan 

mineral oksida (CaO). Pada penelitian ini terjadi mekanisme reaksi yang melibatkan 

oksida logam pada abu cangkang keong mas tersebut. 

 Setelah didapatkannya konsentrasi penyerapan optimal dari konsentrasi larutan 

tembaga dan pengaruh aktivator Na2CO3, maka dilihat penyerapan yang terjadi 

berdasarkan variasi waktu kontak. Proses penyerapan juga dipengaruhi waktu kontak 

karena proses reaksi berhubungan langsung dengan waktu. Untuk variasi waktu kontak 

digunakan konsentrasi larutan tembaga 50 ppm dengan aktivator Na2CO310% yang 

merupakan konsentrasi optimal penyerapan dari abu cangkang keong mas. Dari hasil 

analisis variasi kontak dari 4-24 jam memperlihatkan perbedaan penyerapan tidak 

begitu besar dimana semuanya menunjukkan persentase penyerapan rata-rata ±99%. Hal 

ini berarti terbukanya kerangka CaO memudahkan proses penyerapan terjadi namun 

dari data Tabel 4.2 terlihat bahwa waktu penyerapan 20 jam memperlihatkan waktu 

yang optimal yaitu dengan daya serap 1,9997 mg/g dan efisiensi penyerapannya 

99,9876%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dari kemampuan penyerapan larutan logam 

tembaga oleh abu cangkang keong mas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

abu dari cangkang keong mas berpotensi digunakan sebagai adsorben untuk larutan 

logam tembaga (Cu). Penyerapan optimal terjadi pada adsorben abu cangkang keong 

mas dengan konsentrasi larutan logam tembaga 50 ppm yang telah ditambahkan 

aktivator Na2CO3 10% selama 20 jam yaitu dengan daya serap 1,9997 mg/g dan 

efisiensi penyerapannya 99,9876% dan pada abu cangkang keong mas terdapat 

kandungan kalsium sebanyak 65,96% dan kadar CaO sebesar 92,29%. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan adsorben abu 

cangkang keong mas diharapkan dapat diaplikasikan untuk  penyerapan logam tembaga 

(Cu) pada limbah cair atau terhadap penjernihan air minum untuk masyarakat, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan FTIR untuk memastikan gugus 

fungsi dari abu cangkang keong mas yang dilakukan dan presisi dan akurasi dari metoda 

yang digunakan perlu ditentukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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