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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu eterifikasi pada proses 

karboksilasi kitosan terhadap sifat kelarutannya pada pH 7. Penelitian dilakukan pada 

bulan Mei sampai dengan Juli 2013 menggunakan kitosan yang diproduksi dari kulit 

udang galah dengan Derajat Deasetilasi (DD) sebesar 92,75%. Karboksi Metil 

Kitosan (KMK) disintesis dengan proses eterifikasi menggunakan 3 perlakuan 

perbedaan suhu yaitu 60
o
C, 75

o
C dan 90

o
C selama 3 jam. Masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan suhu 

berpengaruh pada kelarutan karboksi metil kitosan. Semakin tinggi suhu maka 

kelarutannya juga semakin besar. Perlakuan terbaik pada penelitian ini diperlihatkan 

pada perlakuan suhu 90
o
C dengan nilai kelarutan 87% (g/100 ml) atau meningkat 

sebesar 8 kali dari kelarutan kitosan sebesar 11,67% (g/100 ml). Pembentukan gugus 

fungsi karboksi metil kitosan ditunjukkan dengan munculnya puncak pada panjang 

gelombang 1604,77 dan 1411,89 pada pengujian FTIR.  

 

Kata kunci : eterifikasi, gugus fungsi, kelarutan, rendemen 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kitin merupakan biopolimer alami kedua yang terbanyak setelah selulosa. 

Keberadaan kitin di alam mencapai 10
11

 ton/tahun dan merupakan senyawa organik 

terbanyak di dunia (Kurita, 2006). Keberadaan kitin yang melimpah di alam ini 

merupakan salah satu potensi yang layak untuk dikembangkan. Dalam 

pemanfaatannya, kitin kurang dapat termanfaatkan dengan baik karena sifatnya yang 

sukar larut dalam air dan kereaktifitasnya rendah.  

 

Dewasa ini kitin telah dimodifikasi dengan perlakuan kimia sehingga dihasilkan 

suatu produk yang bernama kitosan. Kitosan telah banyak dimanfaatkan diberbagai 

bidang kehidupan seperti kedokteran, farmasi, industri dan pengolahan pangan. 

Kitosan pertama kali ditemukan pada tahun 1859 oleh Rouqet dengan cara 

mendidihkan kitin dalam larutan potasium hidroksida (Li et al., 1997). Namun 

demikian, kelarutan kitosan yang masih rendah pada pH netral membuat adanya 

keterbatasan pada aplikasinya. Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk 

memperbaiki kelarutannya, salah satunya dengan melakukan karboksilasi (Patale & 

Patravale, 2011).  

mailto:primaputra@ugm.ac.id


 

Karboksimetil kitosan merupakan turunan dari kitosan yang diperoleh dengan 

menyisipkan gugus karboksimetil pada rantai glukosamin (Gambar 1).  

 

 
(sumber: Jayakumar et al., 2010) 

Gambar 1. Proses karboksilasi kitosan. 

 

Penambahan gugus karboksimetil diketahui dapat menambah kelarutan kitosan 

karena bertambahnya muatan ioniknya. Penelitian Patale & Patravale (2011) 

menunjukkan selain memperbaiki kelarutan kitosan, karboksilasi juga mampu 

meningkatkan sifat fungsionalnya, sehingga karboksilasi dianggap teknik yang baik 

untuk meningkatkan sifat fungsional kitosan. Hingga saat ini telah terdapat 4 jenis 

karboksimetil kitosan yaitu N-, O-, N-O dan N-N karboksimetil kitosan. 

 

N-O  karboksimetil  kitosan  (Gambar  2)  merupakan  salah  satu  derivat  kitosan  

yang memiliki gugus karboksimetil pada kedua ujung amino dan hidroksil pada 

rantai glukosaminnya (Hayes, 1986 cit Miao et al., 2008). 

   

 
 

(sumber: Jayakumar et al., 2010) 

Gambar 2. Proses pembuatan N,O-karboksimetil kitosan.



Faktor yang mempengaruhi pembentukan karboksimetil kitosan (KMK) adalah 

kemurnian kitosan, kelebihan natrium hidroksida pada proses alkalisasi kitosan, 

rasio antara kitosan dan asam monokloroasetat serta suhu eterifikasi kitosan 

menjadi karboksi metil kitosan (Shahidi et al., 1999). Perlakuan suhu akan 

mempengaruhi kecepatan reaksi antara kitosan dengan asam monokloroasetat. 

Suhu berperan dalam proses hidrolisis asam yang berasal dari asam 

monokloroasetat.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan suhu 

terhadap kualitas dan kuantitas karboksimetil kitosan dari cangkang Udang galah 

(Macrobraciun rosenbergii).  

 

MATERI METODE 

 

Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: gelas beaker, 

erlenmeyer, magnetik stirer, kompor listrik, termometer, kertas saring, oven, 

blender dan spektrofotometer (Shimidzu, jepang). 

 

Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan antara lain: aquades, HCl teknis, NaOH teknis, 

HCl (p.a), NaOH (p.a), etanol (p.a), isopropanol (p.a) dan asam monokloroasetat 

(p.a).   

 

Metode Penelitian 

 

Pembuatan Kitosan 

Kitosan diperoleh dari proses pembuatan kitosan berbahan dasar kulit Udang 

galah (Macrobrachium rosenbergii). Kitosan diperoleh melalui 4 tahap yaitu 

demineralisasi, deproteinasi, decolorisasi dan deasetilasi. Demineralisasi 

cangkang udang galah menggunakan HCl 2N 1:20 (w/v) selama 180 menit pada 

suhu ruang. Cangkang hasil demineralisasi kemudian dikeringkan pada suhu 50
o
C 

semalaman. Selanjutnya dilakukan roses deproteinasi menggunakan NaOH 3,5%, 

1:15 (w/v) pada suhu 75
o
C selama 120 menit. Decolorisasi dilakukan setelahnya 

menggunakan 0,315 % (v/v) NaClO, 1:15 (w/v) selama 15 menit pada suhu ruang. 

Cangkang kemudian dikeringkan kembali pada suhu 50
o
C semalaman. Kitin yang 

diperoleh kemudian dilanjutkan pada proses deasetilasi untuk menghasilkan 

kitosan. Deasetilasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH 50%, 1:20 

(w/v) pada suhu 100
o
C dengan 8 kali pergantian larutan NaOH (satu tahap 

pergantian selama 60 menit).  

 

Nilai DD (Degree od Deacetylation) dihitung menggunakan rumus yang mengacu 

pada Rout (2001). 

 

DD % = 118.883 – [40.1647 x (A1655/ A3450)]             (1) 

 

Dimana; 

A1655 : absorbansi dari gugus amida pada 1655 cm
-1

  



A3450 : absorbansi dari gugus O-H pada 3450 cm
-1

.  

40.1647 : faktor dari nilai rasio A1655/A3450 untuk kitosan yang mengalami 

deasetilasi total.  

118.883 : niai dari baseline  

 

Pembuatan Karboksi Metil Kitosan 

Sebanyak 2 g kitosan dilarutkan dalam 20 ml Isopropil alcohol dan diaduk pada 

suhu kamar hingga rata. Selanjutnya ditambahkan NaOH 10M sebanyak 5 ml 

yang ditambahkan selama 45 menit. Kemudian ditambahkan asam 

monokloroasetat sebanyak 2,4 g dalam 20 menit. Proses eterifikasi dilakukan pada 

suhu 60, 75, dan 90
o
C selama 3 jam. Proses selanjutnya adalah penambahan 

akuades dingin 1,6 ml kemudian diatur hingga pH 7 dengan asam asetat glasial. 

Setelah pH netral larutan disaring dan padatan dicuci dengan methanol 70% 

dengan perbandingan 1:15. Selanjutnya dilakukan penyaringan kedua dengan 

methanol anhidrat dengan perbandingan yang sama. Padatan diambil dan 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 60
o
C semalaman. 

 

Pengujian 

Penentuan kualitas dan kuantitas karboksimetil kitosan dilakukan dengan 

melakukan pengujian yang meliputi: rendemen, kelarutan dan analisis gugus 

fungsi. Penghitungan kelarutan dilakukan dengan melarutkan 1 g karboksi metil 

kitosan dalam 100 akuades kemudian diaduk selama 15 menit. Sedangkan analisis 

gugus fungsi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer Fourier 

Transform Infra Red (FTIR) (Basmal et al., 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakterisasi Kitosan 

 

Hasil karakterisasi kitosan menunjukkan kitosan yang diproduksi memiliki nilai 

DD (Degree of Deacetylation) sebesar 92,74%. Hasil dari pengujian gugus fungsi 

kitosan udang galah bisa dilihat pada Gambar 3, dimana bisa dilihat munculnya 

puncak-puncak khas kitosan pada panjang gelombang 1655 dan 3450. 

 



 
 

Gambar 3. Spektrogram kitosan udang galah. 

 

Selain pengujian derajat deasetilasi, kitosan juga dilakukan pengujian terhadap 

kelarutannya dalam air. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kitosan 

mempunyai kelarutan sebesar 11,67% g/100 ml. 

 

Karakterisasi N-O Karboksi Metil Kitosan 

 

Rendemen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen karboksimetil kitosan berkisar 

antara 187% sampai 210% yang dihitung terhadap bobot kitosan. Pada Gambar 4 

terdapat data rendemen yang disajikan dalam perbandingan dengan berat awalnya. 

 

 
Gambar 4. Pengujian rendemen N-O karboksi metil kitosan. 



Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil dengan seiring 

peningkatan suhu. Hasil rendemen tertinggi pada suhu eterifikasi 90
o
C, kemudian 

berturut-turut diikuti oleh suhu eterifikasi 75
o
C dan 60

o
C. Peningkatan jumlah 

rendemen kemungkinan disebabkan oleh jumlah substitusi atom H
+
 yang terdapat 

pada kitosan dengan gugus CH2COO
-
 dari asam monokloroasetat semakin 

meningkat. Semakin tinggi suhu maka reaksi yang terjadi juga semakin banyak 

sehingga substitusi yang terjadi juga semakin besar dan berpengaruh pada hasil 

akhir rendemen. Sesuai dengan reaksi kimia yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi suhu maka reaksi akan berjalan lebih cepat. 

 

Kelarutan 

Analisis kelarutan menunjukkan bahwa kelarutan karboksimetil kitosan berkisar 

antara 75 hingga 87% yang dihitung berdasarkan jumlah sisa yang tidak larut 

dalam air. Terjadi perbedaan hasil kelarutan seiring dengan meningkatnya suhu 

reaksi. Semakin tinggi suhu reaksi maka jumlah kelarutan karboksi metil kitosan 

juga semakin tinggi. Hasil kelarutan tertinggi pada suhu eterifikasi 90
o
C 

kemudian berturut-turut diikuti oleh suhu eterifikasi 75
o
C dan 60

o
C. Kelarutan ini 

kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah gugus karboksil yang mensubstitusi 

sehigga menyebabkan peningkatan kelarutan. Semakin banyak atom H
+
 yang 

tersubstitusi maka semakin besar kelarutan yang terjadi. Seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengujian kelarutan karboksi metil kitosan. 

 

Secara keseluruhan karboksi metil kitosan yang dihasilkan memiliki kelarutan 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelarutan kitosan yang hanya 

11,67%. 

 

Analisis Gugus Fungsi 

Hasil spectrum FTIR dari beberapa perlakuan suhu yang disajikan pada Gambar 

6-8. 

 

 

 



 
 

Gambar 6. Spektrogram karboksi metil kitosan pada perlakuak suhu 60
o
C. 

 

 
 

Gambar 7. Spektrogram karboksi metil kitosan pada perlakuak suhu 75
o
C. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spektrum FTIR karboksi metil kitosan yang 

disintesis dengan perlakuan suhu 90
o
C menunjukkan terbentukknya gugus 

karboksimetil pada senyawa kitosan. Terlihat bahwa vibrasi stretching gugus O-H 

dan N-H terjadi pada puncak 3448 cm
-1

 dan puncak khas N-O karboksi metil 

kitosan terjadi pada 1604 dan 1411 cm
-1

 yaitu gugus COO
-
 yang menunjukkan 

karboksimetilasi terjasinya pada gugus amino kitosan. Berdasarkan analisa 

spektrum FTIR ini menyatakan N-O karboksi metil kitosan yang terbentuk 

merupakan N,O-KMK, yaitu gugus karboksimetil terjadi pada posisi N dan O 

(Liu et al. 2001). 



 
 

Gambar 8. Spektrogram karboksi metil kitosan pada perlakuak suhu 90
o
C. 

 

KESIMPULAN  

 

Hasil dari sintesis karboksi metil kitosan pada kitosan kulit Udang Galah 

membuktikan bahwa suhu mempengaruhi jumlah rendemen, kelarutan dan juga 

pembentukan gugus fungsi pada karboksimetil kitosan. Pembentukan karboksi 

metil kitosan terbaik terjadi pada perlakuan suhu eterifikasi 90
o
C yang 

menunjukkan rendemen sebesar 210%, kelarutan 87% dan juga pembentukan 

gugus fungsional N,O-karboksi metil kitosan. 
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