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 ABSTRAK 
Telah dilakukan pengujian berbagai macam membran kulit telur (MKT) sebagai separator alami 
superkapasitor. Perbedaan ukuran serat dan ketebalan membran separator dipilih dengan 
menggunakan berbagai macam sumber MKT seperti membran kulit telur ayam (MKTA), 
membran kulit telur itik (MKTI) dan membran kulit telur angsa (MKTAN). Hasil pengukuran 
scanning electrone microscope menunjukkan bahwa MKT mempunyai bentuk morphologi 
menyerupai jaringan serat nano. Ukuran rata-rata diameter serat dan ketebalan untuk masing-
masing MKTA, MKTI dan MKTAN adalah 1.177 nm;  1.314 nm; 937,14 nm dan 0,03 mm; 0,10 
mm; 0,14 mm. MKT difabrikasi sebagai separator superkapasitor  dengan cara pembuatan sel 
superkapasitor jenis koin. Perubahan nilai rapat energi dan daya sel superkapasitor diuji dengan 
metoda cas-discas pada arus konstan dengan rapat arus 0,01 mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2 dalam 
larutan elektrolit 1 M H2SO4. Hasil pengukuran dan analisa yang telah dilakukan menunjukkan 
ukuran serat dan ketebalan MKT sebagai separator superkapasitor sangat mempengaruhi nilai 
rapat energi dan daya sel superkapasitor. 
Kata kunci : Membran kulit telur, Separator superkapasitor, Rapat energi, Rapat daya.  

PENDAHULUAN 
Superkapasitor atau kapasitor elektrokimia merupakan perangkat penyimpan energi yang 
mempunyai kerapatan daya dan kerapatan energy yang lebih tinggi serta siklus hidup yang 
lebih lama dibandingkan dengan  kapasitor konvensional, baterai atau fuel sel [1]. 
Superkapasitor terdiri dari pengumpul arus, elektroda, separator dan elektrolit. Banyak tulisan 
yang telah melaporkan upaya peneliti untuk meningkatkan energi dan daya superkapasitor. 
Laporan-laporan ini lebih difokuskan  pada peningkatan kemampuan elektroda, elektrolit dan 
pengumpul arus [2-4]. Di sisi lain, hanya beberapa dokumen yang membahas tentang studi 
pada separator [5-6]. Separator pada superkapasitor ditempatkan antara dua elektroda untuk 
mencegah perpindahan secara langsung elektron antara dua elektroda. Selain itu, separator 
haruslah cukup tipis dan memiliki struktur makropori. Hal ini untuk memastikan kelancaran 
pengaliran ion dalam elektrolit untuk berdifusi ke dalam pori-pori di kedua elektroda. Makalah 
ini menampilkan pengujian beberapa membran kulit telur (MKT) seperti seperti membran kulit 
telur ayam (MKTA), membran kulit telur itik (MKTI) dan membran kulit telur angsa 
(MKTAN) sebagai pemisah alami untuk superkapasitor dengan metoda cas dan discas pada 
arus yang tetap. Diharapkan jenis membran alami yang dipilih ini mempunyai ciri-ciri fisika 
(ketebalan dan ukuran serat) yang berbeda. Dari penelitian tersebut, memberikan tambahan 
informasi tentang pengaruh ukuran serat dan ketebalan membran kulit telur pada kinerja 
superkapasitor. 
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PROSEDUR PENELITIAN 
Persiapan membran kulit telur mengikuti metode yang telah dilaporkan [7]. Pengujian yang 
telah dilakukan pada membran kulit telur adalah seperti penyerapan elektrolit dan morfologi. 
Pengukuran morfologi permukaan  membran kulit telur dilakukan menggunakan FESEM 
(Supra PV 55 model). Sifat elektrokimia membran kulit telur telah dipelajari dengan cara 
memfabrikasi sel superkapasitor dengan tipe  koin yang terdiri dari dua elektroda karbon aktif 
monolit dari serabut tandan kelapa sawit, dua potong stainless stell yang digunakan sebagai 
pengumpul arus dan 1 M asam sulfat sebagai elektrolit. Pengukuran sifat elekrokimia  
superkapasitor dilakukan menggunakan metode galvanostatik charge-discharge (GCD) dengan 
alat Solatron 1286. Kapasitansi spesifik, energy dan daya ditentukan dengan menggunakan 
rumus standar [8]. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik sifat fisika  
Gambar. 1 menunjukkan kemampuan serapan elektrolit untuk berbagai jenis MKT. Data yang 
ditampilkan merupakan rata-rata dari 5 sampel untuk setiap jenis MKT, MKTI yang 
menunjukkan kemampuan serapan tertinggi dan disisi lain MKTAN memiliki kemampuan 
minimum dalam penyerapan elektrolit. Gambar 2. menunjukkan SEM migrograf untuk 
masing-masing MKTA, MKTI , MKTAN. Ketebalan untuk setiap MKT dapat diamati dari 
tampak melintang  dengan ketebalan 0,03 mm, 0,10 mm dan 0,14 mm masing-masing untuk 
MKTA, MKTI dan MKTAN. Dari semua sampel dapat diamati dari tampak permukaan bahwa 
MKT pada umumnya berbentuk seperti jaringan serat nano, dengan rata-rata diameter serat 
untuk masing-masing MKTA , MKTI dan MKTAN adalah 1.177 nm, 1.314 nm dan 937,14 
nm. 

 
Gambar 1. Kemampuan serapan elektrolit MKT 

Karakteristik elektrokimia  
Pengukuran sifat elektrokimia dari sel superkapasitor menggunakan separator alami MKTA, 
MKTI dan MKTAN dilakukan dengan menggunakan metode Galvanostatik charge discharge 
(GCD) pada rapat arus yang berbeda yaitu 0,01 mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2. Data pengukuran 
GCD untuk rapat arus yang berbeda ditampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4. Dari data 
pengukuran yang ditampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 dapat ditentukan hubungan rapat 
daya terhadap rapat energi yang ditampilkan pada Gambar 5 dan Gambar 6. 
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Gambar 2. SEM mikrograf MKT untuk tampak melintang dan permukaan, (A) dan 
(B): MKTA perbesaran 300 X dan 10.000 X, (C) dan (D): MKTI perbesaran 300 X 

dan 10.000 X, (E) dan (F): MKTAN perbesaran 300 X dan 10.000 X. 
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Gambar. 3 Charge discharge pada densitas arus 0,01 mA/cm2 
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Gambar. 4 Charge discharge pada densitas arus 0,03 mA/cm2 

Gambar 3 dan 4 menunjukkan hubungan antara tegangan terhadap waktu pada keadaan  cas  
dan discas untuk rapat arus 0,01 mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2 untuk MKT yang berbeda. Secara 
umum, kurva yang dihasilkan menyerupai bentuk segitiga sama kaki yang hampir simetri pada 
saat cas dan discas. Nilai kapasitansi spesifik juga dapat ditentukan dalam pengukuran ini 
menggunakan persamaan Csp = (2 × I × Δt) / (m × ΔV). Nilai kapasitansi spesifik setiap MKT 
untuk densitas arus 0,01 mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2 adalah 163,85 Fg-1 , 161,84 F/g dan 159,45 
F/g; 140,36 F/g , 137,45 F/g dan 136,40 F/g masing-masing bersesuaian untuk MKTA, MKT 
dan MKTAN. 
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Gambar. 5 Perbandingan rapat energi dan daya pada densitas arus 0,01 mA/cm2 untuk 

MKT yang berbeda 
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Gambar. 6 Perbandingan rapat energi dan daya pada densitas arus 0,03 mA/cm2 untuk 

MKT yang berbeda 

Gambar. 5 dan 6 menunjukkan perbandingan rapat energi dan daya pada rapat arus 0,01 
mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2 untuk MKT yang berbeda. Secara umum, penambahan rapat energi 
diikuti oleh pengurangan rapat daya.  Rapat arus yang rendah menunjukkan rapat energi 
terbesar dihasilkan oleh sel superkapasitor dengan separator MKTAN sedangkan pada densitas 
arus yang lebih besar separator MKTA menunjukkan rapat energi yang lebih tinggi. Nilai rapat 
energi dan daya ditentukan menggunakan persamaan E = (V × i × t) / m dan P = (V × i) / m.  
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Nilai rapat energi dan daya  setiap MKT untuk densitas arus 0,01 mA/cm2 dan 0,03 mA/cm2 
adalah 4,62 Wh/kg, 4,56 Wh/kg dan 4,68 Wh/kg; 3,79 Wh/kg, 3,70 Wh/kg dan 3,65 Wh/kg 
bersesuaian dengan MKTA, MKTI dan MKTAN. Data ini menunjukkan bahwa pada rapat 
arus yang rendah sel superkapasitor dengan separator MKTAN menunjukkan energi yang lebih 
tinggi. Kenyataan ini menunjukkan pada rapat arus yang rendah MKT yang mempunyai 
ukuran serat terkecil yang menunjukkan rapat energi yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan 
dengan semakin kecil diameter membran jumlah elektrolit terserap semakin kecil dan data ini 
bersesuaian dengan data yang ditunjukkan pada Gambar 1. Sedangkan pada rapat arus yang 
lebih tinggi superkapasitor dengan MKTA menunjukkan energi yang lebih tinggi. Hal ini 
berkaitan dengan ketebalan separator, dimana separator yang lebih tipis yang lebih mudah 
dilalui oleh elektrolit pada rapat arus yang lebih tinggi. Secara keseluruhan telah dapat 
ditunjukkan peranan ukuran serat dan ketebalan pada prestasi superkapasitor. 

KESIMPULAN 
Mempelajari berbagai jenis membran kulit telur telah menunjukkan potensinya sebagai 
kandidat yang baik untuk separator superkapasitor. Ciri-ciri fisik membran kulit telur seperti 
kemampuan penyerapan elektrolit, ukuran ketebalan dan diameter serat yang berperan penting 
dalam menentukan kinerja  superkapasitor sebagai pemisah untuk aplikasi superkapasitor. 
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Pertanyaan 1. 

Nama Penanya : Nasri  
Instansi              : Fisika UNJA 
Pertanyaan       : Apakah membran kulit telur hanya diteliti atau telah difabrikasikan? 
Jawaban            : Fabrikasi yang dimaksud adalah pembuatan suerkapasitor dengan menggunakan  

separator yaitu membran kulit telur dan belum diperjual belikan / diproduksi massal. 
Pertanyaan 2. 

Nama Penanya : Tjiaw Siaw Leng 
Instansi              : Fisika UNAND 
Pertanyaan       : Apa bahan penyusun dari membran kulit telur sehingga dapat menyimpan energi ? 
Jawaban            : Bahan membran kulit telur tersusun dari lipid dan protein . Separator yang dimaksud 

sebagai pemisah diantara dua elektroda karbon yang berfungsi sebagai jalan lewatnya 
ion . 


