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PENGARUH PENAMBAHAN ASAM SULFOSUKSINAT
TERHADAP SIFAT DAN KINERJA MEMBRAN KOMPOSIT
KITOSAN-MONTMORILLONIT TERMODIFIKASI SILAN

UNTUK APLIKASI DMFC

Nama mahasiswa : Matius Stefanus Batu
NRP : 1414 201 015
Jurusan : Kimia
Pembimbing : Lukman Atmaja, Ph.D

ABSTRAK

Sintesis membran komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan 10%
dengan penambahan asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang telah
berhasil dilakukan dengan metode inversi fasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh penambahan asam sulfosuksinat terhadap sifat dan kinerja
membran serta menentukan konsentrasi asam sulfosuksinat optimum pada
pembuatan membran komposit. Penelitian ini terdiri atas empat tahapan yaitu
pembuatan kitosan dari kulit udang, modifikasi montmorillonit dengan silan 10%,
sintesis membran dan karakterisasi membran yang terdiri dari karakterisasi
dengan FTIR, SEM, TGA, daya serap air dan metanol, konduktivitas proton dan
permeabilitas metanol. Hasil FTIR mengindikasikan bahwa asam sulfosuksinat
dapat berinteraksi dengan matriks kitosan membentuk ikatan hidrogen yang
ditandai dengan melebarnya serapan gugus -OH pada bilangan gelombang 3400-
3600 cm-1 dan munculnya puncak karakteristik dari asam sulfosuksinat pada
bilangan gelombang 1257 dan 1033 cm-1. Hasil SEM menunjukkan dengan
adanya penambahan asam sulfosuksinat menyebabkan permukaan membran
menjadi halus dan membran semakin rapat. Penambahan asam sulfosuksinat pada
membran komposit dapat meningkatkan kestabilan termal, daya serap air dan
konduktivitas proton serta menurunkan daya serap metanol dan permeabilitas
metanol dari membran komposit. Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12%
memperlihatkan kinerja yang terbaik dengan nilai konduktivitas proton
5,13 x 10-4 S/cm pada suhu 60˚C dan permeabilitas metanol 4,01 x 10-7 cm2/s.

Kata kunci : Kitosan, Membran, Montmorillonit, Asam Sulfosuksinat,
Konduktivitas Proton, Permeabilitas Metanol.
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THE INFLUENCE OF SULFOSUCCINIC ACID ADDITION TO
THE PROPERTIES AND PERFORMANCES OF CHITOSAN-

MONTMORILLONITE MODIFIED SILANE COMPOSITE
MEMBRANE FOR DMFC APPLICATION

Name : Matius Stefanus Batu
NRP : 1414 201 015
Department : Chemistry
Supervisor : Lukman Atmaja, Ph.D

ABSTRACT

Synthesis of the composite membrane of chitosan/montmorillonite
modified by silane 10% with addition of sulfosuccinic acid as crosslinking agent
has been conducted by inversion phase method. The aim of this research was to
investigate the effect of the addition of sulfosuccinic acid to the properties and
performances of membran and determine the optimum concentration of
sulfosuccinic acid in the synthesis of the composite membranes. The research
comprised into four steps which were synthesis of chitosan from shrimp shell,
modification of montmorillonite using 10% of silane, synthesis of membranes
and characterization using FTIR, SEM, TGA, water and methanol uptake, proton
conductivity and methanol permeability. The results of FTIR show that the
sulfosuccinic acid can interact with the matrix of chitosan forming hydrogen bond
and indicate by widening of -OH group absorption at 3400-3600 cm-1 and the
emergence of the characteristic peak of sulfosuccinic acid at 1257 and 1033 cm-1.
SEM results show that addition of sulfosuccinic acid lead to smooth and dense
membranes surface. The addition of sulfosuccinic acid on membrane also improve
themal stability, water uptake and proton conductivity, but decrease methanol
uptake and methanol permeability. The CS/MMT-Silane 10%/SSA 12%
membrane shows the best performance with hight proton conductivity, i.e.
5,13 x 10-4 S/cm at 60˚C and lowest methanol permeability, i.e. 4,01 x 10-7 cm2/s.

Keywords : Chitosan, Membrane, Montmorillonite, Sulfosuccinic Acid, Proton
Conductivity, Methanol Permeability.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sel bahan bakar (fuel cell) adalah sebuah perangkat elektrokimia yang

mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara kontinyu. Sel bahan bakar

merupakan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan mempunyai

efisiensi konversi yang cukup tinggi. Berdasarkan sistem elektrokimia dan bahan

bakar yang digunakan, ada 6 jenis sel bahan bakar yaitu PEMFC (Proton

Exchange Membrane Fuel Cell), AFC (Alkaline Fuel Cell), MCFC (Molten

Carbonate Fuel Cell), PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell), SOFC (Solid Oxide

Fuel Cell), dan DMFC (Direct Metanol Fuel Cell) (Mond dkk, 2011).

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) merupakan salah satu jenis fuel cell

yang cukup menjanjikan sebab dapat digunakan untuk aplikasi sumber daya yang

portable dan untuk kelengkapan alat transportasi karena tidak memerlukan proses

pembakaran, dapat beroperasi pada suhu rendah antara 40 – 120˚C, memiliki

efisiensi yang tinggi, stabil terhadap senyawa kimia dan tidak menimbulkan

pencemaran lingkungan (Arico dkk, 2009). Namun, sistem DMFC masih

memiliki permasalahan, yaitu sering terjadinya difusi bahan bakar metanol dari

anoda menuju katoda. Proses difusi ini mempengaruhi kinerja dari membran

elektrolit sebab semakin banyak difusi metanol dari anoda ke katoda maka

kualitas membran akan semakin menurun/buruk. Alat ini dapat bekerja dengan

cara mereaksikan proton yang berasal dari hasil reaksi oksidasi metanol dengan

oksigen dalam bentuk gas sehingga akan menghasilkan listrik dan air. Alat ini

terdiri dari dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda yang dipisahkan oleh

sebuah membran polimer yang berfungsi sebagai elektrolit.

Membran elektrolit berperan dalam mengatur difusi metanol (sebagai sumber

proton) dan menentukan besarnya konduktivitas melalui banyak atau sedikitnya

proton yang bergerak melewati membran dari anoda menuju katoda. Jika proton

yang bergerak melewati membran jumlahnya sedikit, maka kinerja dari sel bahan

bakar akan menurun. Membran elektrolit yang baik digunakan untuk aplikasi
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DMFC adalah membran yang memiliki konduktivitas proton tinggi, permeabilitas

terhadap metanol rendah, mampu beroperasi pada suhu tinggi, stabil terhadap

senyawa kimia, memiliki kestabilan mekanik yang baik dan berasal dari bahan

baku yang murah (Triparti dan Shahi, 2011).

Saat ini membran untuk aplikasi DMFC yang tersedia dipasaran terbuat dari

bahan fluoro-polimer dengan rantai cabang yang mengandung gugus sulfonat,

salah satunya adalah politetrafluoroetilena (PTFE) tersulfonasi, yang dikenal

dengan nama dagang Nafion. Membran yang terbuat dari bahan ini banyak

digunakan karena memiliki stabilitas kimia dan konduktivitas proton yang tinggi

(4,70 x 10-2 S/cm) (Wang dkk, 2008). Namun untuk aplikasi DMFC, Nafion

memiliki beberapa kelemahan yaitu menurunnya kinerja dari membran akibat

sering terjadi permeasi metanol melalui membran (methanol crossover) jika

beroperasi pada suhu tinggi (Ma dan Sahai, 2013), memiliki nilai permeabilitas

metanol yang cukup tinggi yakni sebesar 27,4 x 10-7 cm2/s (Wang dkk, 2008),

harganya relatif mahal dan nilai konduktivitas proton yang mengalami penurunan

jika beroperasi pada suhu tinggi (Smitha, 2005). Oleh karena itu riset-riset terus

dilakukan untuk mencari material alternatif untuk membuat membran elektrolit

yang mempunyai kinerja yang lebih baik.

Membran elektrolit selalu terdiri dari matriks dan filler. Matriks adalah

material yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan membran

sedangkan filler adalah material pengisi yang sering dipadukan dengan matriks

dalam pembuatan membran khususnya membran komposit. Beberapa penelitian

telah dilakukan untuk mengganti Nafion dengan material lain yang memiliki

kinerja yang hampir sama atau yang lebih baik dari Nafion. Salah satu material

alternatif yang dapat digunakan untuk membuat membran dengan kinerja yang

baik dan dapat beroperasi pada suhu tinggi yaitu kitosan.

Kitosan adalah senyawa polisakarida yang berasal dari hasil deasetilasi

senyawa kitin yang banyak terdapat pada hewan golongan crustacea seperti

udang, kepiting dan cumi-cumi, serangga dan organ mollusca. Kitosan merupakan

bahan yang jumlahnya berlimpah di alam, ramah lingkungan, murah, bersifat

hidrofilik, memiliki struktur kimia yang teratur, inert, bersifat konduktif jika

dilarutkan dalam asam, mudah dimodifikasi secara kimia, memiliki sifat
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biokompabilitas dan biodegradabilitas yang sangat baik, mampu menyimpan air

pada suhu tinggi, dan bersifat non toksik sehingga kitosan merupakan salah satu

bahan yang dapat digunakan sebagai material membran yang memiliki kinerja

yang baik untuk aplikasi sel bahan bakar (Pillai, 2009).

Pada struktur kitosan terdapat tiga gugus fungsi utama dan reaktif yakni

gugus hidroksil (-OH) dan amina primer (-NH2) sebagai rantai samping, serta

gugus eter (C-O-C) yang terdapat pada cincin utama piranosa. Dengan adanya

gugus hidroksil dan amina pada struktur kitosan menyebabkan kitosan memiliki

sifat hidrofilik yang tinggi sehingga dapat digunakan pada suhu tinggi, memiliki

nilai permeabilitas metanol yang rendah dan sifat mekanik yang baik serta mudah

untuk dimodifikasi secara kimia seperti sulfonasi, fosforilisasi, dan ikatan silang

(Ma dan Sahai, 2013).

Namun disisi lain, penggunaan kitosan sebagai membran untuk aplikasi sel

bahan bakar masih terkendala pada sifat kitosan yang disamping bersifat hidrofilik

juga bersifat hidrofobik sehingga berpengaruh terhadap sifat konduktivitas

protonnya, sebab jika membran yang digunakan tidak mengandung molekul air,

maka tidak ada yang akan bertindak sebagai sarana transport ion hidrogen sebagai

sumber proton pada sel bahan bakar. Nilai konduktivitas proton dari membran

kitosan murni (0,0029-0,0186 S/cm) lebih rendah empat kali lipat dari nilai

konduktivitas proton Nafion (0,047-0,117 S/cm) dan memiliki stabilitas termal

yang rendah (Wang dkk, 2008). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

memodifikasi struktur kitosan sehingga dapat meningkatkan kinerja dari membran

kitosan.

Salah satu cara modifikasi terhadap struktur kitosan untuk meningkatkan

sifat dan kinerja dari membran yang dihasilkan adalah dengan menambahkan

filler anorganik pada material kitosan. Adapun tujuan dari penambahan filler

anorganik pada matriks kitosan adalah untuk mendapatkan membran yang

memiliki nilai konduktivitas proton yang tinggi, permeabilitas metanol rendah,

ketahanan termal yang tinggi, sifat mekanik yang tinggi, dan mampu

menyeimbangkan antara sifat hidrofilik dan hidrofobik pada membran (Tripathi

dan Shahi, 2011). Beberapa filler anorganik yang telah banyak digunakan dalam

memodifikasi matriks membran polimer adalah zeolit (Wang dkk, 2008), TiO2,
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Al2O3, SiO2, ZrO2, CaO (Ramirez dan Salgado, 2007), abu layang (Ramatulloh,

2013), dan montmorillonit (MMT) (Tohidian dkk, 2013).

Pada penelitian ini, montmorillonit (MMT) digunakan sebagai material

pengkomposit pada pembuatan membran komposit, sebab montmorillonit

memiliki gugus hidrofilik yang bereaksi dengan matriks polimer, memiliki

stabilitas termal yang tinggi serta interaksinya dengan matriks polimer dapat

menurunkan permeabilitas metanol pada membran komposit karena memiliki

struktur lapisan silika yang rapat (Fu dkk, 2008). Penggunaan MMT sebagai

material pengkomposit pada membran kitosan juga telah dilaporkan oleh Tohidian

dkk (2013) yang menggunakan MMT yang dicampurkan dengan kitosan yang

selanjutnya ditambahkan asam fosfotungstat sebagai agen pengikat silang untuk

pembuatan membran komposit polielectrolyte complex (PEC). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konduktivitas proton sebesar

1,46 x 10-2 S/cm serta penurunan permeabilitas metanol sebesar 8,3 x 10-8 cm2/s

jika dibandingkan dengan membran kitosan murni, dan nilai ini lebih rendah

dibandingkan dengan Nafion 117. Hasani dkk (2009) juga memodifikasi Nafion

menggunakan MMT dengan konsentrasi yang berbeda-beda dimana membran

komposit yang dihasilkan memiliki nilai konduktivitas proton tertinggi pada

penambahan MMT 2% sebesar 0,085 S/cm dan pada penambahan konsentrasi

MMT yang lebih tinggi maka nilai konduktivitas protonnya semakin menurun.

Penambahan MMT kedalam matriks polimer ternyata memiliki kelemahan

dimana interaksi antarmuka yang terjadi antara MMT dengan matriks polimer

merupakan interaksi yang lemah sehingga akan terbentuk ruang kosong sehingga

metanol akan mudah untuk melewati membran sehingga akan menurunkan nilai

konduktivitas proton (Wu dkk, 2007). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

meningkatkan kinerja dari membran komposit yang dihasilkan dari penggunaan

MMT sebagai filler anorganik.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memperkuat interaksi antarmuka

pada membran komposit organik-anorganik. Ju dkk (2012) memodifikasi filler

anorganik yaitu laponit (material kaya silika yang sama dengan MMT) dengan

melakukan grafting gugus sulfonat pada permukaan silikat, Ariyanti (2013)

melakukan modifikasi abu layang secara kimiawi dengan menambahkan sistem



5

campuran Ca(OH)2–H2O–CO2 pada membran komposit. Selain itu juga,

modifikasi dapat dilakukan dengan menambahkan agen pengkopling silan

(Haidan dkk, 2010, Wu dkk, 2007).

Silan dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara matriks polimer dengan

filler anorganik pada membran komposit yang biasanya dipakai untuk aplikasi

pervaporasi dan fuel cell serta dapat mencegah kerusakan ikatan pada membran

komposit selama proses aging berlangsung sehingga dapat digunakan sebagai

agen pengkopling (Arkles, 2010). Agen pengkopling silan juga dapat membentuk

ikatan yang stabil pada permukaan matriks membran sebab gugus epoksi pada

silan dapat bereaksi dengan gugus amina bebas dari kitosan sehingga dapat

meningkatkan kestabilan termal dan konduktivitas dari membran komposit

(Corning, 2009)

Agen pengkopling silan dari jenis 3-glikidiloksipropiltrimetoksi silan

(GPTMS) telah digunakan oleh Haidan dkk (2010) dalam memodifikasi filler

anorganik sebab silan jenis ini memiliki sifat kompatibilitas yang sangat baik

karena memiliki gugus epoksi yang dapat bereaksi dengan gugus amina bebas dari

senyawa polimer seperti kitosan dan polisulfida dan sekaligus dapat berinteraksi

dengan material anorganik yang banyak mengandung silika dan alumina (Haidan

dkk, 2010) dan silan jenis ini memiliki nilai konduktivitas proton yang tinggi serta

permeabilitas metanol yang rendah jika dibandingkan dengan jenis silan yang

lain.

Rahmatulloh (2013) memakai silan jenis ini untuk membuat membran

kitosan yang dikompositkan dengan abu layang yang telah dimodifikasi dengan

silan dimana membran dengan modifikasi silan 5% memiliki konduktivitas proton

yang paling baik (2,75 x10-4 S/cm) jika dibandingkan dengan modifikasi silan

10% dan 15%. Hal ini disebabkan karena jumlah silan yang ditambahkan telah

sesuai dengan jumlah gugus amina pada kitosan dan membentuk jaringan

polisiloksan dengan abu layang. Alam (2014) memodifikasi MMT dengan agen

pengkopling GPTMS 10%, dimana membran komposit yang dihasilkan memiliki

nilai konduktivitas proton (2,97 x 10-4 S/cm) dan stabilitas termal (80°C) yang

lebih tinggi serta permeabilitas metanol yang lebih rendah (2,615 x 10-6 cm2/s)



6

jika dibandingkan dengan GPTMS 5% (2,97 x 10-4 S/cm, 3,234 x 10-6 cm2/s,

80°C) dan 15% (1,75 x 10-4 S/cm, 3,530 x 10-6 cm2/s, 60°C).

Untuk mempertahankan sifat konduktivitas yang tinggi dari membran maka

para peneliti telah memakai metoda dengan menambahkan agen pengikat silang.

Fungsi agen pengikat silang berbeda dengan fungsi dari agen pengkopling dimana

agen pengkopling digunakan untuk memperkuat ikatan antara matriks dengan

filler sedangkan agen pengikat silang digunakan untuk menghubungkan antar

gugus aktif yang terdapat pada matriks membran (dalam hal ini adalah kitosan)

sehingga dapat menurunkan sifat kekakuan dan meningkatkan sifat fleksibilitas

pada matriks serta dapat meningkatkan transportasi proton untuk melewati

membran. Salah satu agen pengikat silang yang sering digunakan adalah asam

sulfosuksinat. Pemakaian asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang

didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dasmotimoghanam dkk (2010)

yang memodifikasi kitosan dengan agen pengikat silang asam sulfosuksinat untuk

pembuatan membran tanpa adanya penambahan filler anorganik apapun. Hasil

penelitian memperlihatkan adanya peningkatan konduktivitas proton dan

penurunan lewatnya metanol pada membran yang signifikan. Hal ini disebabkan

oleh adanya ikatan hidrogen dan ikatan kovalen yang terjadi antara molekul

kitosan dengan molekul asam sulfosuksinat sehingga mempermudah terjadinya

aliran proton dan meningkatkan fleksibilitas membran serta dapat meningkatkan

konduktivitas proton dan stabilitas termal dari membran sehingga dapat dipakai

untuk aplikasi DMFC.

Pembuatan membran komposit bertujuan untuk memperoleh membran

dengan kinerja yang baik. Pengamatan mengenai sifat dan kinerja dapat ditinjau

dari seberapa besar interaksi yang terjadi antara kitosan, monmorilonit dan asam

sulfosuksinat melalui ikatan hidrogen dan ikatan kovalen yang terbentuk. Pada

penelitian ini, sifat fisiko-kimia dan kinerja dari membran kitosan-asam

sulfosuksinat/monmorilonit termodifikasi silan 10% dikarakterisasi dengan

spektrofotometer FTIR, Thermogravimety Analysis (TGA), Scanning Electron

Microscopy (SEM), Impedance Analyzer, persentasi penyerapan air dan metanol

dan pengukuran permeabilitas metanol.
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1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penambahan asam sulfosuksinat terhadap sifat dan

kinerja membran komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan

ditinjau dari sifat stabilitas termal, konduktivitas proton dan permeabilitas

metanol ?

2. Berapa konsentrasi asam sulfosuksinat optimum yang digunakan pada

pembuatan membran komposit termodifikasi silan untuk aplikasi DMFC?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh penambahan asam sulfosuksinat terhadap sifat dan

kinerja membran komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan yang

ditinjau dari sifat stabilitas termal, konduktivitas proton dan permeabilitas

metanol.

2. Mengetahui konsentrasi asam sulfosuksinat optimum yang digunakan pada

pembuatan membran komposit termodifikasi silan untuk aplikasi DMFC.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi asam sulfosuksinat sebesar

0%, 4%, 8%, 12% dan 16% (b/v).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam

mengembangkan kinerja dari membran komposit organik-anorganik untuk

aplikasi sel bahan bakar sehingga diperoleh sel bahan bakar yang jauh lebih

murah dan memiliki kinerja yang lebih baik.
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Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1       Sel Bahan Bakar (Fuel Cell)

Sel bahan bakar (fuel cell) adalah suatu bahan bakar alternatif yang telah

dikembangkan oleh para peneliti sejak lama. Sel bahan bakar pertama kali

dikembangkan oleh seorang fisikawan dari Inggris yaitu Sir William Robert

Grove pada tahun 1839 dengan melakukan percobaan pembalikan elektrolisa air

yakni mencampurkan gas hidrogen dan oksigen dengan menggunakan elektroda

platina sehingga menghasilkan air dan listrik. Pada tahun 1960, muncul

perkembangan baru dari pengembangan sel bahan bakar yang diperkenalkan oleh

Williard Grubb dan Leonard Nierdrach, dimana mereka menggunakan Polimer

Electrolit Membrane (PEM) sebagai bahan bakar terbarukan. Hasil desain sel

bahan bakar dengan menggunakan PEM, pertama kali dipakai oleh NASA untuk

distribusi tenaga listrik dan program gemini keluar angkasa (Lucia, 2014).

Selanjutnya sel bahan bakar juga dikembangkan oleh Ludwig Mond dan Charles

Langer pada tahun 1989 yang menggunakan udara dan gas buang industri batu

bara dan menghasilkan arus listrik sebesar 20 A pada 0,73 V (Suhada, 2001).

Pada dasarnya, prinsip kerja dari sel bahan bakar adalah berdasarkan

pembakaran listrik-kimiawi secara elektrokimia, dimana cell ini akan

menghasilkan energi listrik arus searah. Sel bahan bakar terdiri dari katoda yang

berfungsi sebagai tempat penyuplai oksigen dan anoda yang berfungsi sebagai

tempat penyuplai bahan bakar alami seperti hidrogen, metanol dan lain-lain yang

dialirkan secara terus-menerus, dimana pengalirannya dilakukan secara terpisah.

Karena pengaruh katalisator yang terdapat pada elektroda, maka molekul-molekul

gas yang dialirkan akan berubah menjadi ion dimana reaksi pada anoda akan

menghasilkan ion bebas sedangkan pada katoda, elektron yang bebas akan diikat

pada saat bereaksi dengan oksigen (Kordesch, 2006). Selain itu juga terdapat

membran elektrolit yang memisahkan anoda dan katoda dan menjadi media

pergerakan ion-ion hidrogen yang dihasilkan oleh reaksi di anoda menuju katoda

(Zaidi dkk, 2009).
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Reaksi yang terjadi pada sel bahan bakar adalah :

Katoda :  O2(g) +  4H+
(aq) +  4e- 2H2O(l)

Anoda :  2H2(g) 4H+
(aq) + 4e-

Reaksi akhir :  2H2(g) +  O2(g) 2H2O(l)

Reaksi dari gas hidrogen yang terjadi dianoda akan menghasilkan proton

dan elektron dimana proton akan bergerak melalui membran menuju ke katoda

dan akan bereaksi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan air dan panas.

Disisi lain elektron yang terbentuk akan bergerak dari anoda menuju katoda

sehingga akan menghasilkan energi listrik akibat pergerakan elektron tersebut.

Panas yang ditimbulkan dari hasil reaksi kimia yang terjadi di katoda harus secara

terus menerus dibuang agar energi listrik dapat terbentuk secara kontinyu

(Spohr, 2005). Prinsip kerja dari sel bahan bakar dapat dilihat melalui desain

skema yang ditampilkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Prinsip kerja sel bahan bakar (Diaz, 2014)
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Berdasarkan material yang digunakan sebagai elektrolit yang mampu

menghantarkan proton, ada 6 jenis sel bahan bakar yang banyak digunakan dan

dikomersialkan, yaitu :

1. AFC (Alkaline Fuel Cell)

2. PAFC (Phosporic Acid Fuel Cell)

3. MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell)

4. SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)

5. PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

6. DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) (Lucia, 2014).

2.2 Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) adalah salah satu jenis sel bahan bakar

yang menggunakan metanol sebagai sumber bahan bakar untuk menghasilkan

energi tanpa mengubah metanol menjadi bentuk yang lain. Keunggulan dari

metanol sebagai sumber bahan bakar ialah mudah untuk disimpan, rendah polusi,

menghasilkan densitas energi yang tinggi, dapat diperbaharui dan sumbernya

sangat berlimpah dialam. Metanol juga memiliki sifat elektrokimia yang sama

dengan bahan bakar fosil, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk

mobil dan kenderaan bermotor lainnya (Bagotsky, 2006).

Beberapa tahun terakhir ini, DMFC telah banyak menarik perhatian para

peneliti untuk dikembangkan sebagai sel bahan bakar alternatif. Hal ini

disebabkan karena DMFC dapat dioperasikan pada suhu rendah dan kerapatan

energi yang dihasilkan cukup besar. Hingga saat ini, teknologi DMFC masih terus

dikembangkan, namun aplikasinya telah banyak diterapkan pada alat-alat

elektronik seperti komputer, laptop, ponsel dan perangkat portable lainnya dan

prospek kedepannya sedang diarahkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik

(Othman dkk, 2010).

Komponen utama dari DMFC adalah katoda dan anoda yang dipisahkan

oleh suatu membran dimana dalam sel bahan bakar ini, katoda langsung berfungsi

sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi perubahan metanol di anoda

(Ladelta, 2007).
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Gambar 2.2. Skema kerja dari Direct Methanol Fuel Cell (Marita, 2011)

Gambar 2.2 diatas menunjukkan cara kerja dari DMFC dimana larutan

metanol akan berdifusi melalui pori-pori anoda masuk kedalam sistem

elektrokimia, dimana dalam anoda tersebut terjadi reaksi oksidasi dan akan

menghasilkan proton (H+), gas CO2 dan elektron. Gas CO2 yang dihasilkan akan

berdifusi keluar dari sistem sementara proton akan berdifusi melewati membran

menuju ke katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dimana proton akan bereaksi

dengan gas O2 membentuk air (Kjeang, 2004).

Tumpukan elektron di anoda akan menghasilkan beda potensial sehingga

elektron yang dihasilkan oleh reaksi di anoda akan mengalir melewati sirkuit luar

kemudian sampai di katoda sehingga akan menyempurnakan reaksi pembentukan

molekul air (Luo, 2005). Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi di anoda dan

katoda pada DMFC dapat dijelaskan sebagai berikut (Ahmad, 2010).

Anoda : 2CH3OH(aq) + 2H2O(l) 2CO2(g) + 12H+
(aq) +  12e-

Katoda :  3O2(g) + 12H+
(aq) + 12e- 6H2O(l)

Keseluruhan : 2CH3OH(aq) + 3O2(g) 2CO2(g) +  4H2O(l)

Salah satu komponen yang sangat penting pada DMFC adalah membran

penukar proton (PEM) yang berfungsi sebagai jalur transportasi proton dari anoda

ke katoda, dan sebagai pembatas antara kedua elektroda pada sistem elektrokimia

(Kim, 2004). Masalah yang sering dijumpai pada DMFC adalah terjadinya
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permeasi metanol melalui membran yang sulit dihindari yang menyebabkan

hilangnya metanol sebagai sumber bahan bakar sekitar 40%. Hal ini juga dapat

menyebabkan laju reaksi menjadi lambat akibat pembentukan campuran yang

terjadi dikatoda sehingga dapat menurunkan kinerja dari DMFC (Juhana dkk,

2013). Oleh sebab itu, PEM yang digunakan pada aplikasi DMFC haruslah

memiliki sifat permeabilitas metanol yang rendah sehingga metanol tidak dapat

melewati membran ke katoda dalam jumlah yang besar sebab jika metanol dapat

mengalir dari anoda ke katoda maka dapat mengganggu reaksi di katoda sehingga

sistem kerja dari DMFC menjadi tidak efektif (Tripathi dan Shahi, 2011).

2.3 Membran Komposit Organik-Anorganik Untuk Aplikasi DMFC

Membran adalah suatu lapisan tipis semipermiabel yang dapat

membedakan dua tipe molekul, yang disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran,

bentuk, dan struktur kimia. Proses membran adalah pemisahan pada tingkat

molekular atau partikel yang sangat halus. Membran di definisikan sebagai

lapisan penghalang yang selektif antara dua fasa homogen yaitu fasa umpan yang

mengandung komponen yang akan tertahan dan fasa permeat yang mengandung

komponen yang dapat lolos melalui membran. Kinerja atau efisiensi membran

ditentukan oleh dua parameter yaitu selektifitas dan laju alir (fluks) melalui

membran (Mulder, 1996).

Berdasarkan muatannya, membran dapat dibedakan atas dua yaitu membran

tidak bermuatan yang sering disebut juga membran netral dan membran

bermuatan yang disebut juga membran elektrolit (Mulder 1996). Membran

elektrolit berfungsi sebagai media penghantar proton dari anoda menuju katoda

dan sebagai tempat menempelnya katalis. Syarat dari suatu membran elektrolit

yang baik untuk aplikasi DMFC, adalah (Neburchilov dkk, 2007) :

1. Memiliki permeabilitas metanol yang rendah (< 5,6 x 10-6 cm2/s)

2. Memiliki konduktivitas proton yang tinggi (> 0,08 S/cm)

3. Memiliki kestabilan mekanik dan termal yang baik khususnya pada T > 80°C

4. Dapat beroperasi pada kondisi suhu 40-120°C

5. Memiliki resistensi yang tinggi terhadap oksidasi, reduksi, dan hidrolisis

6. Mudah dalam perakitan sel bahan bakar
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7. Kompatibilitas dengan lapisan katalis

8. Berbahan baku murah

Membran elektrolit dapat dibuat melalui metode blend atau pencampuran,

pembuatan komposit dan melalui ikatan silang. Pembuatan membran komposit

menjadi metode yang paling sering digunakan untuk membuat membran untuk

aplikasi DMFC, dimana membran komposit dibuat melalui kombinasi atau

penggabungan antara dua atau lebih bahan yang berbeda untuk mendapatkan

membran yang baik. Umumnya, membran komposit terdiri atas dua komponen

utama yaitu bahan pengikat (matriks) yang berupa bahan polimer, keramik, dan

logam. Komponen kedua yaitu filler (bahan pengisi) berupa bahan organik atau

anorganik yang memiliki sifat hidrofobik atau hidrofilik seperti  silika, zeolit,

zirkonium fosfat, karbon nanotube, zirkonium fosfat, polivinil alkohol,

montmorillonit dan lain-lain (Gunawan, 2011).

Membran komposit yang banyak dikembangkan untuk aplikasi DMFC

adalah membran komposit organik-anorganik dimana pada membran tersebut

bahan polimer digunakan sebagai matriks sedangkan bahan anorganik digunakan

sebagai filler. Kedua bahan ini banyak digunakan dalam pembuatan membran

komposit karena kedua bahan tersebut memiliki sifat-sifat khusus yang dapat

saling menguatkan saat dicampur, dimana bahan polimer memiliki sifat dielektrik

yang tinggi, fleksibel, dan mudah dalam penggunaannya sedangkan bahan

anorganik memiliki sifat stabilitas termal yang tinggi dan bersifat kaku (Tripathi

dan Shahi, 2011). Menurut Wu dkk (2006), ada dua tipe material hybrid organik-

anorganik, yaitu :

1. Hybrid dengan ikatan yang lemah (gaya van der waals, ikatan logam, dan

ikatan hidrogen) antara fase organik dan anorganik.

2. Hybrid dengan ikatan kovalen kuat atau ikatan ionik-kovalen.

Penelitian tentang pembuatan membran komposit organik-anorganik telah

banyak dihasilkan untuk mendapatkan sifat stabilitas termal dan kimia yang baik.

Gosalawit dkk (2008) mensintesis membran nanokomposit dari montmorillonit

tersulfonasi/poli (eter eter keton) tersulfonasi (SMMT/SPEEK) termodifikasi

silan. Dari hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa stabilitas mekanik dan

konduktivitas proton meningkat seiring dengan adanya SMMT serta menurunnya
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permeabilitas metanol dengan meningkatnya kandungan SMMT pada konsentrasi

metanol yang bervariasi (1,5–4,5 M). Yoonoo dkk (2011) juga membuat membran

komposit dengan menggabungkan Nafion sebagai matriks polimer dan Mordenit

sebagai filler, dimana hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan nilai

permeabilitas metanol sebesar 21,62% dan konduktivitas proton meningkat

sebesar 2,37% pada suhu 30°C. Ju dkk (2012) membuat membran komposit poly

(arylene ether sulfone) tersufonasi (SPAES)/Montmorillonit tersulfonasi (SMMT)

yang dimodifikasi dengan agen pengkopling 3-MPTMS memperlihatkan kenaikan

konduktivitas proton dan permeabilitas metanol dari membran menurun akibat

adanya gugus hidrofilik dari MMT dalam membran. Ketika kandungan MMT

tersulfonasi dalam membran meningkat, menyebabkan konduktivitas proton

menjadi semakin tinggi namun nilai permeabilitas metanol juga meningkat.

Penelitian yang lain tentang pembuatan membran komposit juga dilakukan

oleh Shahi dkk (2005) yang mensintesis membran komposit antara PVA dan

silika dengan metode sol-gel yang direndam pada asam fosfonik. Membran yang

dihasilkan memiliki stabilitas termal, konduktivitas proton dan kapasitas ion yang

baik. Wang dkk (2010) juga mensintesis membran komposit kitosan-zeolit

termodifikasi silan jenis GPTMS. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan sifat

stabilitas termal dan kimia yang lebih bagus dari Nafion dan membran murni

kitosan murni dimana nilai konduktivitas proton yang dihasilkan sebesar

1,31 x 10−2 S/cm dan permeabilitas metanol sebesar 4,4 x 10−7 cm2/s dan

2,2 x 10−7 cm2/s untuk konsentrasi metanol 2 M dan 12 M.

Tingginya nilai konduktivitas proton dari membran komposit organik-

anorganik berkaitan dengan banyaknya transportasi proton yang dapat melewati

membran. Menurut Deluca dkk (2006) ada dua mekanisme utama dari transportasi

proton dalam matriks polimer, yaitu :

1. Mekanisme Grotthus atau Proton hoping

Pada mekanisme ini, proton akan bergerak “melompat” melalui membran

terlihat seakan-akan ditarik oleh gugus fungsi atau atom yang bermuatan

negatif sehingga semakin banyak gugus fungsi atau anion maka semakin

banyak pula proton yang dapat melewati membran. Dalam mekanisme ini,

kluster ion akan membengkak seiring dengan adanya air dan membentuk
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mekanisme perkolasi untuk mentransfer proton. Proses lewatnya proton pada

mekanisme ini ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Skema Tranport Proton dari Mekanisme Hopping
(Dashtimoghadam dkk, 2010)

2. Mekanisme Vehichular

Pada mekanisme ini, proton akan bergerak melewati membran dalam bentuk

terhidrasi (H3O
+) dan akan berdifusi melalu media berair karena adanya

perbedaan proses elektrokimia. Air yang berkaitan dengan proton (H+(H2O)x)

yang merupakan hasil dari hambatan elektroosmosis akan mentransfer satu

atau lebih molekul air melalui membran. Adapun fungsi dari mekanisme ini

adalah terbentuknya volume bebas dalam rantai polimer agar proton terhidrasi

dapat melewati membran. Mekanisme Vehichular pada membran elektrolit

dengan matriks kitosan ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Skema Tranport Proton dari Mekanisme Vehichular
(Dashtimoghadam dkk, 2010)
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2.4 Kitosan Sebagai Matriks Membran Untuk Aplikasi DMFC

Kitosan adalah produk dari hasil deasetilasi kitin yang merupakan

biopolimer alami kedua terbanyak dialam setelah selulosa, yang banyak dijumpai

pada serangga, krustasea, dan jamur. Secara struktural, kitosan merupakan

polisakarida rantai lurus yang tersusun atas monomer glukosamin yaitu D-

glukosamin dan N-asetil-D-glukosamin yang diperoleh dari hasil deasetilasi kitin

dimana gugus asetil secara kimiawi atau enzimatik telah dihilangkan untuk

membentuk suatu molekul yang memiliki satu gugus amino dan gugus hidroksil

pada setiap cincin glukosa. Adanya gugus amino dan hidroksil menyebabkan

kitosan mempunyai reaktifitas yang tinggi (Kusumaningsih, 2004). Struktur kitin

dan kitosan dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5. Struktur (a) Kitin ; (b) Kitosan (Kaban, 2009)

Kitosan merupakan senyawa yang tidak larut alam air, larutan asam kuat,

sedikit larut dalam HCl, HNO3, H3PO4, dan tidak larut dalam H2SO4. Kitosan

mempunyai sifat tidak beracun, mudah mengalami biodegradasi, bersifat

polielektrolit (Marganof, 2003), bersifat hidrofilik, mudah didapat dan ramah

lingkungan (Ma dan Sahai, 2013), serta bersifat biokompatibel (Kaban, 2009)

sehingga banyak digunakan dalam bidang biomedis, farmasi, produksi kertas,

industri tekstil, sebagai pengkelat logam berat, pengolahan air limbah, serta

pembentukan fiber dan film (Brine dkk, 1992).

Saat ini, kitosan merupakan salah satu material alternatif dalam pembuatan

membran elektrolit untuk aplikasi fuel cell khususnya DMFC. Hal ini disebabkan

karena kitosan memiliki sifat non toksik, memiliki kompatibilitas dan stabilitas
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termal yang baik, murah, memiliki permeabilitas metanol rendah, bersifat

hidrofilik yang merupakan sifat yang menarik untuk dapat digunakan pada suhu

yang tinggi dan kelembaban lingkungan yang rendah, serta memiliki strukturnya

dapat dimodifikasi melalui 4 metode yaitu metode sulfonasi, fosforilasi,

kuarternisasi,  dan metode ikatan silang (Ma dan Sahai, 2013).

Untuk meningkatkan kinerja dari membran kitosan untuk aplikasi DMFC,

maka perlu dilakukan modifikasi pada struktur membran kitosan. Hal ini

disebabkan karena membran yang terbuat dari kitosan murni memiliki nilai

konduktivitas proton dan stabilitas termal yang sangat rendah (jauh dibawah

Nafion) sehingga perlu dimodifikasi. Menurut Ma dan Sahai (2013) ada 3 cara

dalam memodifikasi membran kitosan, yaitu : (i) ikatan silang antara kitosan

dengan garam kompleks kitosan, (ii) campuran kitosan dengan polimer lain dan

(iii) membran komposit berbahan dasar kitosan. Modifikasi membran kitosan

akan mempengaruhi kemampuan dari membran dalam proses adsorpsi, ultrafiltasi,

osmosis, pervaporasi dan aplikasi untuk sel bahan bakar (Vaghari dkk, 2013).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam memodifikasi membran kitosan untuk

aplikasi sel bahan bakar seperti Jayakumar dkk (2008) yang memodifikasi

membran kitosan dengan metode fosforilasi menggunakan asam ortofosforik dan

urea, Tohidian dkk (2013) menggunakan metode kompleksasi untuk

memodifikasi kitosan dengan asam fosfotungstat, dan metode ikatan silang

menggunakan glutaraldehid dan asam sulfosuksinat (Dashtimoghadam dkk,

2010).

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk memodifikasi membran

kitosan yaitu dengan menambahkan filler anorganik kedalam matriks membran

kitosan. Pembuatan membran ini bertujuan untuk menurunkan nilai permeabilitas

metanol, meningkatkan sifat termal dan mekanik serta konduktivitas proton dari

membran, mengurangi tingkat swelling dan menyeimbangkan sifat hidrofilik dan

hidrofobik pada membran kitosan (Tripathi dan Shahi, 2011). Beberapa filler

anorganik yang biasa dipakai dalam pembuatan membran komposit denga kitosan

adalah beberapa oksida logam seperti titanat nanotube (Geng dkk, 2010),

Montmorillonit (Tohidian dkk, 2013), Zeolit (Wang dkk, 2010, Wu dkk, 2007),
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SiO2, ZrO2, TiO2, MgO, CaO (Ramirez dan Salgado, 2007), dan Abu layang

(Rahmatulloh, 2013).

Tabel 2.1  Sifat dan kinerja membran kitosan yang direaksikan dengan
filler anorganik untuk aplikasi DMFC

Material
Membran

Permeabilitas
Metanol
(cm2/s)

Konduktivitas
Proton
(S/cm)

Suhu
Termal

(°C)
Referensi

Kitosan N-p-
karboksibenzil/

Silika-PVA
2–10 x 10-7 1,92–5,31 x 10-2 70

Tripathi
dkk, 2008

Kitosan/Silika 6,3–11,4 x 10-7 1,6–2,9 x 10-2 20
Wang dkk,

2009

Kitosan/STiO2 5,56–7,62 x 10-7 1,14–1,86 x 10-2 25
Wang dkk,

2010
CS/Titanat
nanotube

terfosforilasi
7,43–8,52 x 10-7 1,15–1,64 x 10-2 20

Wang, Zhao
dkk, 2010

CS/Zeolit Y 9–17,9 x 10-7 1,51–2,58 x 10-2 25
Wu dkk,

2007

CS/Zeolit Hibrid 6,24–12,20 x 10-7 1,6-2,03 x 10-2 80
Wang dkk,

2008

CS/ Zeolit β-HSO3

(H2SO4)
5,8–9,55  x 10-7 1,17–1,49 x 10-2 20

Wang,
Yang dkk,

2010
CS/MMT-Asam

fosfotungstat
0,83–1,01 x 10-7 1,08–1,46 x 10-2 25

Tohidian
dkk, 2013

2.5 Montmorillonit Sebagai Filler Anorganik Untuk Aplikasi DMFC

Montmorillonit adalah bagian dari kelompok smectit yang memiliki

komponen utama silika dengan rumus molekul (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2(Si4O10)

(OH)2.nH2O. Struktur montmorillonit memiliki konfigurasi 2:1 yang terdiri dari

dua lembaran tetrahedral silika yang mengapit satu lembaran oktahedral dari

aluminium atau magnesium hidroksida serta terdapat ion Na+ atau Ca2+ pada

bagian tengahnya (Alemdar, 2005). Montmorillonit banyak digunakan sebagai

material katalis, komposit, adsopsi, dan nanokomposit (Prannee dkk, 2012).
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Struktur berlapis dari montmrillonit ditunjukkan pada Gambar 2.6 dan

karakteristik fisik dan kimia dari montmorillonit disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Karakteristik Sifat Fisika dan Kimia dari Montmorillonit
Konstituen % Berat dan Karakteristik Fisika dan Kimia

SiO2 58,25
Al2O3 27,50
MgO 3,10
CaO 3,78
Na2O 1,44
Warna Putih

Kekerasan 1-2
Sistem Kristal Monoklinik (010)

Spesific Grafity 2,0-2,7
Surface Area 750 m2/g

Densitas 2-3 g/m3

(Khartikheyan dkk, 2005)

Gambar 2.6 Struktur Monmorilonit (Khartikeyan dkk, 2005)

Montmorillonit telah banyak digunakan sebagai filler anorganik dalam

sistem nanokomposit polimer karena montmorillonit memiliki rasio dan luas

permukaan yang besar, tersedia dialam dalam jumlah yang berlimpah, ramah

lingkungan, terjadi secara alami, dan memiliki stabilitas kimia serta sifat mekanik

yang baik pada suhu tinggi (Sapalidis dkk, 2011). Selain itu juga montmorillonit

Kation yang dapat dipertukarkan
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merupakan material konduktor yang memiliki konduktivitas ionik sebesar

1 x 10-4 S/cm pada suhu kamar (Faheem, 2008) karena memiliki pori SiO2 yang

mampu menghantarkan proton (Li dkk, 2009) serta memiliki kemampuan untuk

menahan pergerakan metanol dalam melewati membran sehingga montmorillonit

dapat digunakan sebagai material komposit untuk aplikasi fuel cell (Fu dkk,

2008).

Dalam pembuatan membran komposit untuk aplikasi fuel cell, interaksi

antara matriks biopolimer kitosan dengan montmorillonit sebagai filler anorganik

terjadi melalui proses interkelasi dimana gugus hidroksil (OH-) dan amina (NH2)

dari kitosan terinterkelasi kedalam lapisan silikat dari montmorillonit dan

membentuk ikatan hidrogen dengan gugus ujung hidroksil dari silika pada struktur

montmorillonit sehingga terjadi suatu ikatan yang cukup kuat dan menghasilkan

lapisan multilayer dengan morfologi yang tertata dengan baik (Wang, 2005).

Proses pembentukan membran komposit antar kitosan dan montmorillonit melalui

proses interkelasi ditunjukkan pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Struktur Membran Komposit Kitosan/Montmorilonit (Wang, 2005)

Penggunaan montmorillonit sebagai filler anorganik pada matriks kitosan

telah dilakukan oleh Tohidian dkk (2013) dengan memvariasikan berat dari

beberapa jenis montmorillonit (MMT 15A, MMT Na dan MMT 30B). Hasil yang

diperoleh memperlihatkan bahwa konduktivitas proton meningkat seiring dengan

meningkatnya suhu pada penambahan 2% montmorillonit. Namun setelah
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penambahan montmorillonit diatas 2%, terjadi penurunan konduktivitas proton

seiring dengan bertambahnya jumlah montmorillonit yang ditambahkan. Hal ini

disebabkan semakin banyak montmorillonit yang ditambahkan dapat

meningkatkan sifat hidrofibisitas membran sehingga mengurangi sifat daya serap

air yang menyebabkan menurunannya konduktivitas proton dari membran.

Beberapa penelitian yang dilakukan yang menggunakan montmorillonit

sebagai filler anorganik pada pembuatan membran komposit untuk aplikasi fuel

cell dapat ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penggunaan Montmorillonit sebagai filler anorganik pada
membran untuk aplikasi fuel cell

Matriks/filler/
Crosslinker

Permeabilitas
Metanol
(cm2/s)

Konduktivitas
Proton
(S/cm)

Suhu
Operasi

(°C)
Referensi

Nafion/MMT 5,72 x 10-8 0,085 25 Hasani dkk, 2009
PVA/PSSA/

MMT
4,86 x 10-7 0,012 30-70 Yang dkk, 2011

SPEEK/MMT 1 x 10-9 0,109 40-100
Gosalawit dkk,

2008

PBI/MMT 6,1 x 10-9

Konduktivitas
menurun
dengan

meningkatnya
kandungan

MMT

25
Chuang dkk,

2007

Nafion/MMT
termodifikasi

DOA

Menurun
dengan

meningkatnya
kandungan
MMT pada
resin nafion

0,075 30-105 Jung dkk, 2003

Kitosan/MMT/
PWA

1,5 x 10-7 0,098 25-120
Tohidian dkk,

2013
PVA/MMT

nanokomposit
3-4 x 10-6 0,0368 30-70 Yang dkk, 2009

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, diketahui bahwa montmorillonit dapat

digunakan sebagai filler anorganik dalam pembuatan membran komposit untuk

aplikasi DMFC sebab penggunaan montmorillonit dapat meningkatkan

konduktivitas proton dan menurunkan permeabilitas metanol dari membran

komposit. Namun, perpaduan antara filler anorganik dengan matriks polimer

untuk mendapatkan membran komposit dengan hasil dispersi yang baik sulit
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dilakukan dengan metode pencampuran secara fisik sebab montmorillonit

memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik sehingga menyebabkan interaksi

antarmuka antara matriks polimer dengan permukaan filler anorganik bersifat

lemah (Olad, 2011).

Modifikasi permukaan montmorillonit untuk meningkatkan kekuatan

interaksi dengan matriks polimer dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode

yaitu (i) memodifikasi permukaan melalui pertukaran kation dengan

menggantikan ion natrium dan kalsium yang terdapat dalam ruang antar lapisan

pada montmorillonit dengan menambahkan alkil amonium atau alkil fosfonium

sehingga dapat meningkatkan sifat hidrofobisitas dari montmorillonit (Ahmad

dkk, 2010) serta dapat meningkatkan jarak antar lapisan dari montmorillonit

sehingga dapat mempermudah proses interkalasi ke dalam matriks polimer pada

proses pembuatan membran komposit (Chigwada dkk, 2006). (ii) modifikasi

permukaan montmorilloit juga dapat dilakukan dengan adanya penambahan agen

pengkopling yang dapat meningkatkan kompabilitas antara matriks polimer

dengan filler anorganik. Salah satu agen pengkopling yang sering digunakan

adalah senyawa organosilan yang berfungsi untuk menjembatani interaksi antara

matriks polimer dengan filler anorganik sebab sering terbentuk aglomerasi ketika

filler anorganik ditambahkan pada matriks polimer (Zulfikar dan Ratnadewi,

2008).

2.6 Silan Sebagai Agen Pengkopling Filler Anorganik

Masalah utama dari membran komposit organik dan anorganik adalah

ikatan antar muka antara matriks polimer dengan filler anorganik yang lemah

sehingga dibutuhkan modifikasi pada permukaan filler sehingga dapat

memperbaiki ikatan antar muka dengan matriks polimer. Salah satu cara yang

dapat dilakukan yaitu dengan penambahan agen pengkopling yang berfungsi

untuk memperbaiki interaksi antara partikel filler anorganik dengan matriks

polimer melalui tahap ikatan kimia, dimana ikatan kimia dapat terbentuk jika

terdapat gugus kimia pada permukaan filler yang dapat berikatan dengan gugus

aktif pada matrik polimer (Salmah, 2005). Agen pengkopling yang umum

digunakan untuk memodifikasi filler anorganik yaitu senyawa silan.
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Silan adalah suatu senyawa yang berbasis silikon yang memiliki struktur

umum (RO)3SiCH2CH2CH2-X1, dimana RO adalah gugus alkoksi seperti metoksi,

etoksi, atau asetoksi yang dapat berikatan dengan matriks polimer, X adalah

organofunctional group seperti amino metilakrilat, dan epoksi yang dapat

mengikat permukaan filler anorganik, sedangkan -CH2CH2CH2- merupakan

jembatan alkil yang menghubungkan Si dengan X (Arkles, 2006).

Interaksi antara silan dengan filler anorganik secara umum dapat terjadi

melalui 4 tahap yaitu hidrolisis, kondensasi, ikatan hidrogen, dan pembentukan

ikatan, dimana gugus alkoksi pada senyawa organosilan akan mengikat gugus

hidroksil logam pada substrat anorganik yang mengandung silikon, aluminium,

atau logam yang terdapat dalam strukturnya. Gugus alkoksi pada silikon akan

terhidrolisis menjadi silanol baik melalui penambahan air atau sisa air pada

permukaan substrat anorganik. Gugus silanol yang telah terbentuk  berkoordinasi

dengan gugus hidroksil logam pada permukaan anorganik untuk membentuk

ikatan siloksan dan menghilangkan air seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8

berikut.

Gambar 2.8  Tahap reaksi pembentukan antara silan dengan substrat anorganik
(Arkles, 2006)

Pemilihan agen pengkopling silan untuk memodifikasi permukaan substrat

anorganik harus dilihat dari kinerja membran komposit organik-anorganik yang

telah dimodifikasi silan yang telah dilaporkan pada penelitian-penelitian

sebelumnya. Beberapa senyawa organosilan telah banyak digunakan sebagai agen

pengkopling antara matriks polimer dengan filler anorganik dapat dilihat secara

terperinci pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4  Penggunaan Agen Pengkopling Silan Pada Pembuatan Membran
Komposit Organik-Anorganik

Jenis Agen
pengkopling Silan P (cm2/s) σ (S/cm) Referensi

3-mercaptopropyl-
trimethoxy silane 0,6 x 10-6 0,026 Wu (2007)

Diethoxy dimethyl silane 0,4 x 10-6 0,185 Kim (2004)

3-glycidoxy propyl-
trimethoxy silane

2,162 x 10-6 0,24 Yoonoo (2011)

3-amino propyl-
trimethoxy silane

1,03 x 10-6 0,35 Li (2007)

γ-glycidoxypropyl-
trimethoxysilane

4,4 x 10-7 1,31 x 10-2 Wang (2010)

3-glycidoxypropyl-
trimethoxysilane

1,57 x 10-7 15,5 x 10-2 Haidan (2010)

Pola interaksi antara filler anorganik dengan berbagai jenis senyawa silan

memiliki proses yang berbeda-beda. Chow dan Neoh (2007) melaporkan proses

modifikasi filler montmorillonit dengan silan 3-aminopropyltriethoxysilane

terdiri atas dua tahap reaksi yaitu diawali dengan reaksi hidrolisis dimana gugus

metoksi pada silan akan mengalami hidrolisis membentuk gugus silanol yang

kemudian dilanjutkan dengan reaksi kondensasi dan interkelasi.

Pada tahap reaksi kondensasi dan interkelasi, gugus silanol yang terbentuk

pada tahap hidrolisis akan bereaksi dengan gugus hidroksil yang terdapat pada

permukaan filler anorganik sehingga membentuk ikatan siloksan. Hasil dari reaksi

ini didapatkan filler anorganik yang telah dimodifikasi dengan agen pengkopling

silan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9  berikut.
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Gambar 2.9  Reaksi modifikasi permukaan filler anorganik dengan silan
(Chow dan Neoh, 2009).

Menurut Paula dkk (2014), terdapat 3 kemungkinan interaksi antara

organosilan (γ-APS) dan montmorillonit yaitu adsorbsi, interkelasi silan dan

proses pencangkokan silan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Interaksi yang mungkin terjadi antara montmorilonit dan silan :
a. adsorbsi, b. interkalasi, dan c. grafted silan (Paula dkk, 2014)
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Modifikasi permukaan zeolit dengan γ-glycidoxypropyl-trimethoxysilane

(GPTMS) yang dilakukan oleh Wang dkk (2010) melalui reaksi hidrolisis,

kondensasi, inkoporasi senyawa silan pada permukaan zeolit dan pembukaan

cincin gugus epoksi ditunjukkan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Mekanisme reaksi modifikasi zeolit dengan agen pengkopling
silan (Wang dkk, 2010)

Dari Gambar 2.11 diatas, terlihat bahwa GPTMS yang terikat pada

permukaan zeolit memiliki gugus hidroksil (OH) pada ujung-ujungnya, sehingga

hal ini dapat membentuk ikatan dengan kitosan dimana gugus OH dari ikatan

antara zeolit dan silan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH2 dari

kitosan. Dengan adanya ikatan hidrogen tersebut menyebabkan ikatan antara

zeolit dan kitosan semakin kuat dan membuat membran yang dihasilkan akan

memiliki stabilitas termal yang tinggi. Interaksi yang terjadi antara kitosan, zeolit

dan silan dapat ditunjukkan pada Gambar 2.12
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Gambar 2.12 Interaksi antara kitosan dengan zeolit termodifikasi GPTMS
(Wang dkk, 2010)

2.7 Asam Sulfosuksinat Sebagai Agen Pengikat Silang Matriks Polimer

Metode ikatan silang (crosslinking) merupakan salah satu cara dalam

memodifikasi struktur membran kitosan sehingga membran yang dihasilkan

memiliki sifat stabilitas termal dan kimia yang baik. Fungsi dari penambahan agen

pengikat silang adalah untuk meningkatkan stabilitas (termal dan kimia) dari

kitosan. Metode ikatan silang (crosslinking) pada kitosan dapat dibagi atas 3 jenis

yaitu (i) crosslinking antara sesama kitosan; (ii) crosslinking antara kitosan

dengan jaringan polimer hibrida, dimana reaksi ikatan silang yang terjadi adalah

antara struktur rantai kitosan dengan unit struktur dari rantai polimer yang lain  ;

dan (iii) interaksi sebagaian atau keseluruhan pada jaringan polimer dimana

polimer jenis lain terperangkap dalam jaringan ikatan silang pada kitosan.

Interaksi yang terjadi pada kitosan dapat berupa ikatan kovalen atau ionik, ikatan

hidrogen dan interaksi ionik (Ma dan Sahai, 2013). Salah satu agen pengikat

silang yang dapat digunakan untuk memodifikasi membran kitosan adalah asam

sulfosuksinat.

Asam sulfosuksinat merupakan salah satu jenis asam heteropoli dengan

rumus struktur C4H6O7S. Asam sulfosuksinat merupakan secara umum telah

digunakan sebagai agen pengikat silang pada membran kitosan untuk membentuk
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ikatan antar silang pada kitosan sebab pada asam sulfosuksinat memiliki tiga

gugus ikat silang (dua gugus asam karboksilat dan satu gugus asam sulfat) dan

memiliki struktur kimia yang relatif besar. Tiga gugus asam yang dimiliki oleh

asam sulfosuksinat efektif digunakan sebagai pengikat silang dengan molekul

kitosan sebab dapat meningkatkan konduktivitas proton dan stabilitas termal serta

dapat menurunkan nilai permeabilitas metanol dari membran kitosan (Tsai dan

Wang, 2008). Gambar 2.13 memperlihatkan hasil modifikasi menggunakan

metode ikatan silan antara kitosan dengan asam sulfosuksinat.

Gambar 2. 13  Bentuk modifikasi kitosan dengan agen pengikat silang asam
sulfosuksinat (Caetano dkk, 2013)

Penggunaaan asam sulfosuksinat (SSA) sebagai agen pengikat silang pada

membran kitosan telah banyak dilakukan. Dastimoghadam dkk (2010)

menggunakan asam sulfosuksinat (SSA) sebagai agen pengikat silang pada

membran kitosan. Menurut Dastimoghadam dkk, penggunaan agen pengikat
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silang biner asam sulfosuksinat dan gluraldehid memiliki pengaruh yang baik

dalam memodifikasi struktur membran berbasis kitosan. Hal ini disebabkan

karena membran kitosan yang diikat silang dengan SSA memiliki nilai

konduktivitas proton (0,0452 S/cm) dan selektivitas  yang tinggi serta memiliki

nilai permeabilitas metanol (9,6 x 10-7 cm2/s) jika dibandingkan dengan Nafion

117. Keunggulan lain dari pembuatan membran kitosan dengan agen pengikat

silang SSA adalah memiliki stabilitas termal yang tinggi dan biaya pembuatan

yang murah sehingga membran ini dapat digunakan untuk aplikasi DMFC.

2.8 Karakterisasi Membran

Karakterisasi membran dilakukan untuk mengetahui sifat fisika dan kimia

dari membran komposit kitosan-asam sulfosuksinat/montmorillonit termodifikasi

silan sehingga dapat diketahui kinerja dari membran yang dihasilkan untuk

aplikasi DMFC. Beberapa karakterisasi yang perlu dilakukan adalah analisa gugus

fungsi membran menggunakan FTIR, analisa morfologi dan stabilitas termal

membran menggunakan SEM dan TGA, uji daya serap air dan metanol, uji

permeabilitas metanol dan uji konduktivitas proton.

2.8.1 FTIR (Fourier Transform Infra Red)

Dua metode intrumentasi dari spektroskopi IR yaitu metode dispersif yang

lebih tua, dimana prisma atau kisi dipakai untuk mendispersikan radiasi IR, dan

metode yang kedua Fourier Transform (FT) IR yang lebih akhir, yang

menggunakan prinsip interferometri. Kelebihan FTIR ini ukuran sampel yang

digunakan untuk diuji lebih kecil dan spektrum yang dihasilkan dapat lebih cepat

terdeteksi karena telah tersimpan di dalam komputer.

Spektrum-spektrum dispersif dari sebagian besar polimer komersial telah

diketahui sehingga identifikasi kualitatif zat-zat yang tidak diketahui dapat

diselesaikan melalui perbandingan. Hal ini mencakup polimer-polimer yang

memiliki stereokimia atau distribusi rangkaian monomer yang bervariasi, karena

perbedaan demikian biasanya menghasilkan spektrum-spektrum yang berbeda.

Dimana spektrum-spektrum komparatif tidak tersedia, maka untuk mengetahui

struktur polimer dapat diperoleh melalui pertimbangan yang wajar terhadap pita-
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pita gugus fungsional, atau dengan membandingkan spetrum-spektrum dari

polimer dengan spektrum dari senyawa-senyawa model molekul rendah yang

dikarakterisasi dengan struktur yang mirip (Steven, 2007).

Dalam spektrum IR posisi pita ditunjukkan sebagai bilangan gelombang

atau panjang gelombang. Gugus fungsional dapat ditentukan dengan melihat

bilangan gelombang atau panjang gelombangnya dimana bilangan gelombang

yang lebih tinggi (4000 – 1300 cm-1) disebut daerah gugus fungsional. Dalam

daerah ini gugus-gugus fungsional yang penting seperti –OH, -NH, -C≡CH, dan

═C═O menunjukkan puncak yang khas. Daerah (1300 – 400 cm-1) yang disebut

sebagai daerah sidik jari (finger print region) (Sastrohamidjojo, 1992).

Metode Fourier Transform Infra Red (FTIR) menggunakan prinsip

interferometri. Kelebihan-kelebihan dari metode FTIR mencakup persyaratan

ukuran sampel yang kecil, proses untuk menghasilkan spektrum yang cepat,

kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi spektrum serta FTIR telah

memberikan perubahan yang besar untuk penelitian-penelitian tentang struktur

polimer. Karena spektrum-spektrumnya dapat discan, disimpan dan

ditransformasikan dalam hitungan detik, maka teknik ini dapat memudahkan

untuk penelitian tentang reaksi-reaksi polimer seperti degradasi dan ikat silang

(Steven, 2007).

Pada beberapa penelitian tentang sintesis membran untuk aplikasi fuel cell,

FTIR dapat digunakan untuk menganalisa interaksi antara matriks polimer dengan

agen pengikat silang setelah pembuatan membran. Dastimoghadam dkk (2010)

melaporkan hasil spektra FTIR dari membran kitosan murni dan kitosan dengan

agen pengikat silang asam sulfosuksinat. Pada Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa

terdapat puncak pada bilangan gelombang 1550 cm-1 yang menunjukkan

deformasi N-H dari gugus amina. Selain itu juga terdapat puncak pada bilangan

gelombang 1153, 1060, dan 1025 cm-1 yang menunjukan struktur sakarida dari

kitosan. Setelah terjadi pengikatan silang dengan agen pengikat silang maka

terdapat puncak baru pada bilangan gelombang 1626 cm-1 yang merupakan ikatan

imina (N=C) dari ikatan silang dengan glutaraldehid dan puncak pada bilangan

gelombang 1397 cm-1 yang menunjukkan S-O stretching dari gugus sulfonat dan
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terdapat pita serapan pada 1222 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus asam

sulfonat dari asam sulfosuksinat.

Gambar 2.14 Spektra FTIR (a) kitosan murni dan (b) kitosan crosslinking
glutaraldehid dan asam sulfosuksinat (Dastimoghadam dkk, 2010).

2.8.2 SEM (Scanning Electron Microscopy)

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah sejenis mikroskop yang

menggunakan elektron untuk melihat benda dengan resolusi yang tinggi sekitar

100 nm. Kualitas dan resolusi dari gambar pada SEM adalah fungsi dari tiga

parameter utama yaitu (i) kinerja inetrumen, (ii) pemilihan parameter pencitraan

(misalnya kontrol operator), dan (iii) sifat spesimen. Ketiga aspek tersebut

beroperasi secara bersamaan dan tidak dapat diabaikan (Kroschwitz, 1990).

Prinsip utama dari SEM adalah berkas elektron diarahkan pada titik-titik

permukaan spesimen. Gerakan elektron tersebut disebut dengan scanning

(gerakan membaca). Jika seberkas elektron ditembakkan pada permukaan

spesimen maka sebagian dari elektron tersebut akan dipantulkan kembali dan

sebagian lagi akan diteruskan. Jika permukaan spesimen tidak rata, banyak
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lekukan atau lubang-lubang, maka tiap bagian dari permukan spesimen tersebut

akan memantulkan elektron dengan jumlah dan arah yang berbeda dan jika

ditangkap detektor akan diteruskan ke sistem layar dan akan diperoleh gambaran

yang jelas dari permukaan spesien tersebut dalam bentuk tiga dimensi. Sampel

yang dianalisa dengan teknik ini harus mempunyai permukaan dengan

konduktivitas tinggi. Bahan polimer yang memang memiliki konduktivitas yang

rendah sehingga harus dilapisi (coating) dengan logam yang bersifat konduktif.

SEM dapat digunakan untuk menganalisis sampel logam, keramik, polimer,

komposit dan material biologi (Silibia, 1996).

Beberapa peneliti telah menggunakan SEM untuk menganalisa morfologi

permukaan dari  membran yang dihasilkan. Meenakshi dkk (2012) mensintesis

membran komposit kitosan/PVA dengan menggunakan asam sulfosuksinat

sebagai agen pengikat silang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.15 berikut.

Gambar 2.15. Mikrograf SEM Membran Komposit CS-PVA-SSA (a) Gambar
Permukaan; dan  (b) Gambar Cross-Sectional (Meenakshi dkk,
2012).

Alam (2014) juga menganalisa morfologi permukaaan membran komposit

kitosan/montmorillonit termodifikasi silan seperti yang ditunjukkan pada gambar

2.16. Gambar tersebut menunjukkan bahwa membran kitosan murni memiliki

morfologi permukaan yang halus namun setelah ditambahkan dengan

(a) (b)
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montmorillonit yang termodifikasi silan maka morfologi permukaannya menjadi

kasar karena telah terjadi agregasi filler montmorilonit kedalam matriks kitosan.

Gambar 2.16 Tipe Gambar SEM cross-section (a) Membran Kitosan Murni,
(b) Membran Kitosan/Montmorillonit dan (c) Membran
Kitosan/Montmorillonit-GPTMS-10% (Alam, 2014)

2.8.3 TGA (Thermogravimetric Analysis)

TGA (Thermogravimetric Analysis) adalah metode analisis yang

dilakukan untuk mengetahui stabilitas termal, perilaku dekomposisi, kemurnian

sampel, kemurnian sampel, degradasi termal dari suatu reaksi kimia yang

melibatkan perubahan berat materi akibat absorpsi, desorpsi, dan kinetika kimia

dari suatu bahan menggunakan suatu alat termogravimetri dalam gas nitrogen

dengan laju pemanasan 10-20°C/menit (Mahdi dkk, 2010). Umumnya, beberapa

membran mulai terdekomposisi ketika suhu operasinya melewati 100°C. Untuk

aplikasi sel bahan bakar, membran yang dapat bertahan pada kondisi yang tinggi

(>100°C) merupakan salah satu membran yang baik (Ahmad dkk, 2010).

Penelitian tentang analisis termal pada pembuatan membran untuk aplikasi

fuel cell telah banyak dilakukan khususnya untuk penggunaan membran pada

suhu yang tinggi. Dastimoghadam dkk (2010) juga mengamati sifat termal dari

membran kitosan yang menggunakan asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat

silang pada membran, dimana pada suhu 220-310°C baru terjadi dekomposisi

pada rantai kitosan hal ini disebabkan oleh adanya ikatan kovalen dan interaksi

ionik yang terjadi antara kitosan dengan agen pengikat silang menyebabkan

meningkatnya stabilitas termal dari membran sehingga dapat dapat digunakan

untuk aplikasi DMFC. Bentuk termogram TGA dari membran kitosan murni dan

membran kitosan-asam sulfosuksinat ditunjukan pada Gambar 2.17 berikut :

a b c
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Gambar 2.17. Kurva TGA : (a) Membran Kitosan Murni dan (b) Membran
Kitosan/Glutaraldehid-Asam Sulfosuksinat (Dashtimoghadam
dkk, 2010)

2.8.4 Analisis Daya Serap Air dan Metanol

Daya serap air dan metanol merupakan salah satu sifat dari membran yang

sangat berperan penting dalam menentukan kinerja dari membran untuk aplikasi

DMFC. Analisis daya serap air dan metanol bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar kemampuan membran untuk menyerap air dan metanol pada membran

tersebut. Daya serap metanol sangat berkaitan dengan besarnya nilai permeabilitas

metanol dimana semakin tinggi daya serap metanol maka nilai permeabilitas

metanol semakin besar. Hal yang sama juga berlaku untuk daya serap air yang

berkaitan erat dengan konduktivitas proton dimana semakin tinggi nilai daya serap

air maka konduktivitas proton dari membran semakin besar. Selain itu juga,

penentuan daya serap air membran dapat digunakan untuk mengetahui karakter

kekuatan termal dan ketahanan mekanik dari membran (Marita, 2011).

Besarnya presentasi daya serap air dan metanol oleh membran dapat

ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.1) berikut (Li dkk, 2010).
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2.8.5 Uji Permeabilitas Metanol

Faktor penting pada semua membran untuk aplikasi DMFC adalah

membran tersebut harus dapat mengurangi/menahan metanol agar tidak berdifusi

melewati membran tersebut. Membran dengan kinerja yang baik untuk aplikasi

DMFC adalah membran yang memiliki nilai permeabilitas metanol yang rendah.

Pengukuran permeabilitas metanol dari suatu membran biasanya dilakukan

dengan menggunakan suatu alat permeabilitas metanol seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18  Skema kerja alat permeabilitas metanol (Osifo dan Masala, 2010)

Sel terdiri dari 2 kompartemen dengan volume yang sama yang dipisahkan

dengan lapisan membran. Kompartemen A diisi dengan larutan metanol dan

kompartermen B diisi dengan air demineralisasi. Masing-masing kompartemen

diaduk dengan pengaduk magnetik selama pengujian. Ada beberapa cara untuk

menentukan konsentrasi metanol pada kompartemen B, salah satunya

menggunakan metode densitas dengan menggunakan piknometer (Yang dkk,

2009). Metode densitas ini menggunakan prinsip nilai densitas larutan metanol-

air, dimana densitas air lebih besar dari densitas metanol. Larutan densitas

metanol-air yang lebih kecil akan memiliki kandungan metanol yang lebih tinggi

(Marita, 2011).

Nilai permeabilitas metanol (P) diperoleh melalui perhitungan dengan

menggunakan persamaan (2.2) berikut :

)()( 0ttC
L
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dimana P adalah permeabilitas metanol membran, CA adalah konsentrasi awal

metanol dalam kompartemen A (mol/L), CB adalah konsentrasi metanol dalam

kompartemen B (mol/L) A (cm2) dan L (cm) adalah luas area dan ketebalan dari

membran (Yang dkk, 2009).

2.8.6 Uji Konduktivitas Proton

Pada membran untuk aplikasi fuel cell, konduktivitas proton yang tinggi

merupakan salah satu parameter yang perlu dimiliki oleh suatu membran.

konduktivitas proton adalah parameter yang menyatakan banyaknya proton yang

dapat dialirkan melalui membran dari anoda ke katoda, dimana semakin mudah

suatu membran untuk menghantarkan proton maka semakin bagus kinerja dari

membran tersebut dalam aplikasi fuel cell (Ariyanti, 2013). Konduktivitas proton

yang terukur adalah konduktivitas proton akibat dari adanya molekul air yang

bertindak sebagai proton melewati membran sedangkan elektron tidak akan

terukur sebab membran konduktif seperti kitosan hanya melewatkan proton

(Ramadhan dkk, 2012). Konduktivitas proton juga dapat diukur dengan

mendeteksi penurunan tegangan pada membran yang disebabkan oleh adanya

aliran arus proton yang melewati membran ketika 2 elektroda logam seperti

elektroda platina yang secara terpisah melekat pada setiap sisi membran

(Zhang dkk, 2013).

Konduktivitas proton dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode

sebagai berikut :

1. Metode Current Interuption

Metode ini digunakan untuk mengukur pengurangan ohmik yang disebabkan

tahanan akibat adanya transportasi proton atau anion dalam baterai, sel bahan

bakar dan sel elektrokimia lainnya. Prinsip dari metode ini adalah terjadinya

pengurangan ohmik yang hilang secara lebih cepat daripada kelebihan potensial

elektrokimia pada elektroda ketika arus terganggu dimana awalnya sel

dioperasikan dengan arus (i) konstan kemudian secara tiba-tiba terganggu akibat

adanya pengaturan arus sel ke nol sehingga akan terjadi penurunan tegangan (ΔV)

yang disebabkan oleh tahanan (R) yang menghilang seperti yang terlihat pada

Gambar 2.19 berikut :



38

Gambar 2.19  Skema pengukuran konduktivitas proton dengan metode Current
Interuption (Zhang dkk, 2013)

2. Spektroskopi Impedansi Elektrokimia (EIS)

Metode ini adalah teknik pengujian yang bagus untuk studi sel bahan bakar

dan telah banyak digunakan untuk pengujian dan diagnosis sel bahan bakar proton

exchange membrane (PEM). Pada pengukuran menggunakan EIS, biasanya

digunakan sinyal AC dengan frekuensi yang sangat kecil untuk mengganggu

sistem dan kemudian akan diperoleh data EIS dalam rentang frekuensi yang

digunakan. Sebelum dilakukan pengukuran, membran yang berukuran 3 x 1 cm2

direndam terlebih dahulu dalam larutan H2SO4 0,2 M selama 24 jam. Hal ini

bertujuan untuk membuat membran berada dalam kondisi terhidrasi. Setelah

direndam, membran langsung diukur menggunakan Electrochemical Impedance

Spectroscopy tanpa dikeringkan terlebih dahulu. Selama proses pengukuran,

membran terendam dalam H2SO4 yang berfungsi sebagai sumber proton dengan

luas area membran yang terendam sebesar 1 x 1 cm2 (Zhang dkk, 2013).
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Gambar 2.20  Skema alat EIS untuk pengukuran konduktivitas proton pada sel
bahan bakar (Zhang dkk, 2013).

3. Metode Two Point Probe

Pengukuran konduktivitas proton membran menggunakan metode ini

dilakukan dengan menempatkan membran diantara dua buah plat yang bertindak

sebagai elektroda (anoda dan katoda) yang berfungsi sebagai probe arus dan

tegangan, dimana jarak dan lebar kedua elektroda telah diketahui sebelumnya.

Elektroda yang biasa digunakan dalam pengujian ini adalah elektroda platina dan

pengujian dilakukan pada suhu ruang dan membran yang akan diuji harus dalam

kondisi terhidrat (Zhang dkk, 2013).

Gambar 2.21 Skema dari metode two point probe (Zhang dkk, 2013)
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4. Metode Four Point Probe

Metode ini telah banyak digunakan pada pengukuran konduktivitas. Metode

berbeda dengan metode Metode Two Point Probe dimana pada metode ini

terdapat 2 elektroda tambahan yang diletakkan diantara elektroda Pt seperti pada

rangkaian alat untuk metode Two Point Probe yang berfungsi sebagai sensor

tegangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.22. Dua elektroda yang

terdapat pada bagian luar berfungsi sebagai injektor arus AC. Dalam konfigurasi

ini, arus dilewatkan diantara 2 elektroda bagian luar dan konduktivitas proton dari

membran dihitung dari perbedaan potensial AC antara kedua elektroda bagian

dalam. Metode ini relatif tidak sensitif untuk mendapatkan impedansi dari

elektroda pembawa arus sehingga metode ini lebih cocok untuk pengukuran

konduktivitas membran (Zhang dkk, 2013).

Gambar 2.22 Skema pengukuran konduktivitas proton menggunakan metode four
point probe (Zhang dkk, 2013)

5. Metode Electrochemical Atomic Force Microscopy (EC-AFM)

Metode ini dipakai untuk mempelajari morfologi dan konduktivitas proton

dari membran dengan cara arus proton didorong oleh reaksi elektrokimia yang

terjadi pada kedua sisi membran yang diukur. Untuk mengukur konduktivitas

proton dari membran, alat ini dilengkapi dengan sel elektrokimia dan suatu bio

potensiostat dimana tip AFM dimodifikasi dengan elektroda platina yang akan

berfungsi sebagai katalis katoda untuk reaksi sel bahan bakar sedangkan membran

dilapisi dengan katalis Platina disisi yang berlawanan dengan tip AFM yang

berfungsi sebagai anoda dari sel elektrokimia. Tegangan yang dihasilkan dari
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reaksi tersebut akan menghasilkan proton pada elektroda pada dengan katalis

platina yang akan terus bergerak sepanjang jalur ion dalam membran. Dalam

pengukuran konduktivitas proton dengan menggunakan alat EC-AFM, membran

harus dalam keadaan terhidrat sehingga proton dapat bergerak melewati membran

pada reaksi sel bahan bakar (Zhang dkk, 2013).

Gambar 2.23 Skema pengukuran konduktivitas proton menggunakan metode EC-
AFM (Zhang dkk, 2013)

Data awal yang diperoleh adalah impedance (Z) setiap membran.

Impedance didefinisikan sebagai rasio tegangan terhadap arus pada frekuensi yang

diberikan dan impedance direpresentasikan sebagai kuantitas kompleks yang

terdiri dari bagian nyata (resistan, Z’ atau R) dan imajiner (reactance, Z” atau XC -

XL) dengan sudut fase θ. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.24 berikut (Lee

dkk, 2005).

Gambar 2.24  Spektra Impedansi (Othman dkk, 2010)

Katoda : O2(g) + 4H+ + 4e- 2H2O(l)

Anoda : 2H2O(l) O2(g) + 4H+ + 4e-

Tip AFM-Pt

Membran

Elektroda Pt
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Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Alat dan Bahan

3.1.1 Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik,

labu ukur, pipet tetes, pipet ukur, pemanas elektrik (hot plate), blender,

termometer, corong Buchner, labu erlenmeyer, kaca arloji, spatula, magnetic

stirer, ayakan 100 mesh, beaker glass, pengaduk ultrasonik, piknometer, cetakan

membran, propipet, oven, dan satu set alat permeabilitas. Membran komposit

dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR) (8400S

SHIMADZU), Scanning Electron Microscope (SEM) (ZEISS EVO MA10),

Thermogravimetry Analysis (TGA) (METTLER TOLLEDO) dan Impedance

Analyzer (AglientTM E4980A).

3.1.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit udang

windu, montmorillonit K-10 (Sigma Aldrich), 3-glikidoksipropil trimetoksi silan

(GPTMS) (Sigma Aldrich), dimetil formamida (DMF) (E. Merck), asam

sulfosuksinat 70% (v/v) (Sigma Aldrich), asam asetat (CH3COOH) (E. Merck),

natrium hidroksida (NaOH) (E. Merck), asam klorida (HCl) (E. Merck), metanol

(CH3OH) (E. Merck), kertas saring biasa, indikator pH universal dan aqua

demineralisasi.

3.2. Prosedur Penelitian

3.2.1 Ekstraksi Kitosan

3.2.1.1 Preparasi serbuk kulit udang

Kulit udang yang telah dipisahkan dari dagingnya, kemudian dicuci

dengan air bersih untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel.

Selanjutnya kulit udang dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, kemudian

dihaluskan. Kulit udang yang telah dihaluskan kemudian diayak menggunakan

ayakan dengan ukuran 100 mesh untuk mendapatkan serbuk kulit udang.
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3.2.1.2 Deproteinasi

Serbuk kulit udang ukuran 100 mesh sebanyak 100 gram dilarutkan dalam

NaOH 3,5% dengan perbandingan serbuk kulit udang dengan NaOH 3,5% sebesar

1 : 10 (b/v). Serbuk kulit udang yang telah dilarutkan tersebut diaduk dengan

magnetic stirrer selama 2 jam pada suhu 65oC. Selanjutnya endapan yang

terbentuk disaring dengan kertas saring menggunakan corong buchner.

Endapannya kemudian dicuci menggunakan aqua demineralisasi sampai pH

netral, lalu dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 100 oC. Endapan

kering diuji menggunakan ninhidrin dan spektrofotometer FTIR (Rahmatulloh,

2013).

3.2.1.3 Demineralisasi

Endapan yang dihasilkan dari tahap deproteinasi dicampur dengan larutan

HCl 1 M dengan perbandingan sebesar 1 : 15 (b/v). Endapan yang telah dicampur

dengan larutan HCl 1 M kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan

kecepatan 700 rpm selama 30 menit. Selanjutnya campuran dibiarkan mengendap

dan endapannya dipisahkan dari filtratnya dengan kertas saring menggunakan

corong buchner. Endapan dicuci dengan aqua demineralisasi hingga pH netral,

lalu dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 100oC. Endapan akhir yang

dihasilkan merupakan kitin yang dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR

(Rahmatuloh, 2013).

3.2.1.4 Deasetilasi Kitin menjadi Kitosan

Kitin yang dihasilkan dari proses demineralisasi dicampur dengan larutan

NaOH 50% dengan perbandingan 1 : 10 (b/v) sambil dipanaskan selama 4 jam

pada suhu 120oC. Endapan yang dihasilkan dipisahkan dari filtratnya dengan

kertas saring menggunakan corong buchner. Selanjutnya endapan dicuci dengan

aquades hingga pH netral kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC

selama 4 jam. Endapan akhir yang dihasilkan merupakan kitosan, dan dianalisis

menggunakan spektrofotometer FTIR (Rahmatulloh, 2013).
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3.2.2 Modifikasi Montmorillonit dengan Agen Pengkopling Silan 10%

Montmorillonit sebanyak 1,90 gram dan 3-glikidoksipropil trimetoksi silan

10% (v/v) sebanyak 0,10 gram dilarutkan dalam 20 ml dimetil formamida (DMF)

pada suhu kamar, lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 6 jam.

Selanjutnya larutan yang telah homogen dipanaskan di dalam oven pada suhu

60oC selama 24 jam. Larutan tersebut kemudian dipanaskan kembali pada suhu

100oC selama 1 jam dan pada suhu 120oC selama 2 jam. Serbuk yang diperoleh

kemudian direndam dalam larutan HCl 1 M pada suhu 80oC selama 24 jam.

Serbuk akhir yang dihasilkan merupakan filler montmorillonit yang telah

dimodifikasi dengan agen pengkopling silan 10% (v/v) (Haidan dkk, 2010,

Rahmatulloh, 2013).

3.2.3 Pembuatan Membran Komposit Kitosan/Asam Sulfosuksinat-

Montmorillonit termodifikasi Silan 10%.

Sebanyak 1,96 gram serbuk kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat

2% dengan volume 75 mL dalam beaker glass. Pada beaker glass yang lain

dimasukkan 0,04 gram montmorillonit (MMT) termodifikasi silan 10% yang

dilarutkan dalam 25 larutan asam asetat 2% dan diultrasonik selama 30 menit.

Kedua larutan tersebut kemudian dicampur dan diaduk dengan magnetic stirrer

pada suhu 65oC selama 30 menit. Setelah itu, larutan tersebut diultrasonik selama

30 menit agar seluruh lapisan montmorillonit terdispersi secara sempurna dalam

larutan kitosan. Setelah itu campuran larutan tersebut ditambahkan asam

sulfoksuksinat dengan konsentrasi yang bervariasi (0, 4, 8, 12, dan 16% b/v) dan

diaduk kembali selama 6 jam pada suhu kamar agar proses pencampurannya

sempurna. Campuran larutan tersebut kemudian dituang dalam cetakan membran

plastik yang rata dan bersih, dan dikeringkan pada suhu kamar selama 7-14 hari

untuk mendapatkan membran kering. Membran yang telah kering selanjutnya

direndam dengan larutan NaOH 1 M selama 15 menit kemudian dicuci dengan

aqua demineralisasi untuk menetralkan membran. Untuk tahap akhir, membran

dikeringkan pada suhu kamar. Selanjutnya membran dikarakterisasi dengan

spektrofotometer FTIR, SEM, TGA, pengukuran daya serap air dan metanol,
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konduktivitas proton pada suhu 25−80oC dan uji permeabilitas metanol

menggunakan alat uji permeabilitas (Dastimoghadam dkk, 2010, Alam, 2014).

3.2.4 Karakterisasi Membran dengan FTIR

Karakterisasi menggunakan FTIR dilakukan untuk sampel hasil

deproteinasi, kitin, kitosan, montmorillonit termodifikasi silan 10%, dan membran

komposit yang diukur pada panjang gelombang 400-4000 cm-1 (Tsai dkk, 2008,

Dastimoghadam dkk, 2010).

3.2.5 Karakterisasi Membran dengan SEM

Karakterisasi menggunakan SEM dilakukan pada membran kitosan murni,

membran kitosan/MMT termodifikasi silan 10% dan membran komposit kitosan/

asam sulfosuksinat–MMT termodifikasi silan 10%. Membran dipotong dengan

ukuran 1 x 1 cm kemudian dilapisi dengan emas agar mudah dideteksi oleh alat.

Membran yang telah dilapisi kemudian ditempatkan pada sample holder dan

dideteksi permukaannya dengan perbesaran tertentu hingga didapatkan

penampakkan morfologi membran yang paling jelas (Wang dkk, 2008).

3.2.6 Karakterisasi Membran dengan TGA

Analisis termal dari membran komposit kitosan terikat silang asam

sulfosuksinat – monmorilonit termodifikasi silan 10% diamati dengan TGA.

Masing-masing membran diambil sebanyak 10-20 mg selanjutnya membran

tersebut dikarakterisasi TGA dengan laju kenaikan suhu 10oC per menit pada

atmosfer udara (Tsai dkk, 2008, Dastimoghadam dkk, 2010).

3.2.7 Pengukuran Daya Serap Air dan Metanol

Pengukuran daya serap air dan metanol dari membran yang telah dibuat

ditentukan melalui pengukuran berat membran sebelum dan sesudah direndam

dalam air dan metanol pada suhu ruang selama 24 jam. Sebelum direndam,

membran kering yang telah diketahui massanya direndam dalam air selama 24

jam untuk penentuan daya serap air dan membran yang lainnya direndam dalam

larutan metanol 5 M untuk penentuan daya serap metanol. Setelah proses

perendaman, maka permukaan membran dikeringkan dengan tisu dan ditimbang



47

kembali sebagai berat membran basah. Persentase daya serap air dan metanol

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut (Li dkk, 2010) :

ringkemembranBerat

ringkemembranBeratbasahmembranBerat
AirSerapDaya


%

ringkemembranBerat

ringkemembranBeratbasahmembranBerat
anolMetSerapDaya


%

3.2.8 Uji Permeabilitas Metanol

Permeabilitas metanol ditentukan menggunakan alat sel difusi yang terdiri

dari 2 kompartemen yaitu kompartemen A dan B. Membran komposit dengan

ukuran luas penampang 3,14 cm2 berbentuk lingkaran ditempatkan di antara

kompartemen A yang berisi larutan metanol dan kompartemen B yang berisi

aquades. Kedua kompartemen yang berisi metanol dan aquades diaduk dengan

magnetic stirrer dengan kecepatan konstan selama proses pengujian (Wu dkk,

2007). Konsentrasi larutan metanol yang digunakan yaitu 5 M untuk setiap

pengujian membran yaitu membran kitosan murni dan membran komposit

kitosan-asam sulfosuksinat/montmorillonit termodifikasi silan 10%. Setiap 20, 40,

60, 80 dan 100 menit pada kompartemen B diambil 10 mL larutan untuk

mengetahui konsentrasi metanol pada kompartemen B. Konsentrasi metanol pada

kompartmen B sebagai fungsi waktu dihitung menggunakan persamaan berikut

(Yang dkk, 2009).

)()( 0ttC
L

P

V

A
tC AB  ................................................. (3.3)

dimana C adalah konsentrasi metanol, A dan L adalah luas dan ketebalan

membran, P adalah permeabilitas metanol membran.

3.2.9 Pengukuran Konduktivitas Proton

Konduktivitas proton adalah parameter yang menyatakan banyaknya

proton yang dapat dialirkan oleh membran dari anoda ke katoda, dimana semakin

mudah suatu membran untuk menghantarkan proton maka semakin bagus kinerja

dari membran tersebut dalam aplikasi sel bahan bakar

Konduktivitas proton dari membran diukur dengan menggunakan alat

impedance analyzer (AglientTM E4980A) . Pengukuran konduktivitas proton dari

…(3.1)

...(3.2)
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membran dilakukan pada kondisi terhidrasi (basah) pada suhu 25, 40, 60, dan

80°C. Sampel membran direndam dengan aqua demineralisasi selama 24 jam

kemudian diukur dengan impedance analyzer. Pengukuran dilakukan pada

frekuensi sekitar 20 Hz sampai 2 MHz. Konduktivitas proton membran (σ) dapat

dihitung dengan persamaan berikut :

LxsxR

d
 ..................................................................... (3.4)

di mana L (cm) adalah ketebalan membran, s adalah lebar elektroda, d adalah

jarak elektroda dan R adalah tahanan membran (Ramadhan dkk, 2012).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan membran komposit kitosan-

asam sulfosuksinat/montmorillonit termodifikasi silan 10% untuk aplikasi Direct

Methanol Fuel Cell (DMFC). Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan

yaitu sintesis kitosan dari kulit udang, modifikasi montmorillonit dengan

menggunakan agen pengkopling silan 10%, pembuatan membran komposit, dan

karakterisasi membran komposit yang terdiri atas 2 jenis yaitu karakterisasi untuk

mengetahui sifat-sifat membran yang meliputi analisa gugus fungsi menggunakan

FTIR, analisa morfologi permukaan membran menggunakan SEM, analisa

stabilitas termal dari membran menggunakan TGA, dan analisa sifat daya serap

air dan metanol serta karakterisasi untuk mengetahui kinerja dari membran

komposit untuk aplikasi DMFC yang meliputi pengukuran konduktivitas proton

dan permeabilitas metanol.

4.1 Sintesis Kitosan dari Kulit Udang

Dalam penelitian ini, proses sintesis kitosan dari kulit udang terdiri atas 3

tahap yaitu tahap deproteinasi, tahap demineralisasi dan tahap deasetilasi kitin

menjadi kitosan.

4.1.1 Tahap Deproteinasi

Tahap deproteinasi merupakan proses penghilangan protein yang terdapat

pada kulit udang. Dalam penelitian ini, tahap deproteinasi dilakukan dengan

mereaksikan kulit udang windu yang telah dihaluskan dengan larutan NaOH

3,5 % (1 : 10) selama 2 jam pada suhu 65˚C. Hal ini bertujuan untuk memutuskan

ikatan kovalen antara protein dan kitin, sehingga protein dapat terpisah dari kitin

membentuk Na-proteinat yang dapat larut dalam air (Kurniasih dan Kartika,

2011). Terpisahnya protein yang terikat pada kitin ditandai dengan adanya

perubahan warna larutan dari jernih menjadi coklat kemerahan dan terbentuk busa

karena terbentuknya Na-proteinat yang larut dalam air (Evaani dan

Cahyaningrum, 2012). Untuk menghilangkan senyawa Na-proteinat yang

terbentuk, maka serbuk kulit udang hasil deproteinasi yang diperoleh dicuci
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menggunakan aqua demineralisasi hingga pH netral (pH 7) untuk menghilangkan

sisa-sisa NaOH yang masih tersisa dalam kulit udang hasil deproteinasi.

Rendamen yang diperoleh dari proses deproteinasi sebesar 62,32%.

Penurunan massa serbuk kulit udang sebesar 37,68% mengindikasikan bahwa

kadar protein yang terdegradasi cukup tinggi. Hal serupa juga dilaporkan oleh

Alam (2014), dimana hasil deproteinasi pada serbuk kulit udang mengalami

penurunan bobot sampel sebesar 47,54% dari berat awal.  Serbuk yang diperoleh

dari hasil deproteinasi biasanya disebut dengan kitin kasar (Crude Chitin)

selanjutnya diuji secara kualitatif menggunakan uji ninhidrin untuk memastikan

ada tidaknya protein yang masih terdapat dalam serbuk kitin kasar tersebut. Dari

hasil uji ninhdrin yang dilakukan didapatkan bahwa dalam serbuk kitin kasar

sudah tidak mengandung protein lagi yang ditandai dengan tidak terbentuknya

warna ungu pada saat ditambahkan larutan ninhidrin dan dipanaskan. Selain itu

juga dilakukan identifikasi menggunakan Spektrofotometer FTIR untuk

mengetahui gugus fungsi dari serbuk kitin kasar (Gambar 4.3).

4.1.2 Tahap Demineralisasi

Pada penelitian ini, tahap demineralisasi dilakukan dengan melarutkan

serbuk hasil deproteinasi dalam larutan HCl 1 N (1 : 15 (b/v)) kemudian diaduk

selama 30 menit pada suhu ruang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan

mineral-mineral anorganik yang terdapat dalam kulit udang windu. Pada proses

ini, mineral-mineral yang terkandung dalam kulit udang (CaCO3 dan Ca(PO4)2)

akan bereaksi dengan larutan asam klorida akan menghasilkan senyawa CaCl2

yang larut dalam air dan gas CO2 yang ditandai dengan timbulnya gelembung

udara pada saat penambahan larutan HCl, sesuai dengan persamaan berikut (Evani

dan Cahyaningrum, 2012) :

CaCO3(s) +  2HCl(aq) →  CaCl2(aq) +  CO2(g) +  H2O(l)

Ca(PO4)2 (s) +  6HCl(aq) →  3CaCl2(aq) +  H3PO4(aq)

Hasil yang diperoleh dari proses demineralisasi adalah serbuk kulit udang

bebas protein dan mineral yang biasanya disebut kitin dengan rendamen sebesar

27,07%. Hasil ini menunjukkan bahwa mineral yang dipisahkan dari sampel

sebesar 35,25% yang mengindikasikan bahwa kandungan mineral dalam serbuk
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kulit udang cukup tinggi. Kitin yang dihasilkan selanjutnya dianalisis

menggunakan spektrofotometer FTIR. Pembahasan mengenai spektrum IR dari

kitin (Gambar 4.3) akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Persentase komponen

serbuk kulit udang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Komponen dari Serbuk Kulit Udang

No Komponen % Komponen
1 Protein 37,68 %
2 Mineral 35,25 %
3 Kitin 27,07 %

Tabel 4.1 diatas menunjukkan kesesuaian dari hasil kitin yang diperoleh

dari hasil penelitian jika dibandingkan dengan hasil yang dilaporkan oleh Kim

dkk (2010) yang menyatakan bahwa kandungan kitin dalam kulit udang adalah

sebesar 15-40%

4.1.3 Tahap Deasetilasi Kitin menjadi Kitosan

Tahapan yang dilakukan setelah diperoleh serbuk kitin adalah pengubahan

kitin menjadi kitosan melalui proses deasetilasi yaitu proses penghilangan gugus

asetil (−COCH3) pada kitin sehingga akan terbentuk gugus amina (-NH2) pada

kitosan dengan penambahan larutan basa kuat (Azhar dkk, 2010). Pada penelitian

ini, proses deasetilasi yang dilakukan dengan melarutkan serbuk kitin dalam

larutan NaOH 50% (1 : 10 (b/v)) pada suhu 120˚C selama 4 jam. Hal ini bertujuan

untuk memutuskan ikatan antara gugus asetil dengan atom nitrogen sehingga akan

membentuk gugus amina sebab kitin memiliki struktur kristalin yang panjang

dengan ikatan hidrogen antara atom nitrogen dengan gugus karboksil sehingga

untuk menghilangkan gugus asetil pada kitin dibutuhkan larutan basa yang tinggi

(Savitri, 2010). Produk yang dihasilkan dari proses deasetilasi adalah kitosan

berupa serbuk halus berwarna putih kekuningan (Gambar 4.1) dengan rendamen

sebesar 74,90%.
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Gambar 4.1 Serbuk Kitosan

Proses deasetilasi diawali oleh serangan oleh gugus hidroksil (-OH) dari

basa kuat NaOH pada karbon karbonil yang bersifat elektropositif sehingga akan

terbentuk zat antara. Zat antara ini selanjutnya mengalami reaksi eliminasi

sehingga gugus asetil pada kitin terlepas membentuk kitosan dan natrium asetat

seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.2 :

Gambar 4.2 Reaksi Deasetilasi Kitin Dengan Basa Kuat Menjadi Kitosan
(Mahatmanti, 2011)

Keberhasilan dari proses transformasi kitin menjadi kitosan melalui proses

deasetilasi secara kualitatif dapat dibuktikan dengan melihat spektra FTIR dari

hasil deproteinasi, kitin dan kitosan yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3  Spektrum FTIR dari (a) Hasil Deproteinasi, (b) Kitin, dan (c) Kitosan

Berdasarkan Gambar 4.3a, spektra FTIR hasil deproteinasi diperoleh

puncak serapan pada bilangan gelombang 3443 cm-1 yang menunjukkan adanya

vibrasi stretching gugus –OH, puncak pada bilangan gelombang 3113 cm-1

menunjukkan vibrasi stretcthing N−H asimetrik, puncak serapan pada bilangan

gelombang 2929 dan 2885 cm-1 mengindikasikan adanya serapan dari vibrasi

stretcthing CH3 simetris dan C−H alifatik dari alkana. Munculnya puncak pada

bilangan gelombang 1653 cm-1 menunjukkan vibrasi stretching C=O dan serapan

pada bilangan gelombang 1157 cm-1 (asymmetric stretching C−O−C) serta pada

bilangan gelombang 1028 cm-1 yang menunjukkan adanya vibrasi stretching C−O

merupakan karakteristik dari struktur senyawa golongan sakarida (Ramadhan dkk,

2010).

Gambar 4.3b merupakan spektra FTIR dari kitin yang menunjukkan

adanya beberapa perbedaan dengan spektra FTIR hasil deproteinasi yaitu

terjadinya pergeseran puncak kearah bilangan gelombang 3117 cm-1 yang

menunjukkan adanya vibrasi stretching N−H asimetrik (NHCOCH3) sebagai

akibat terbentuknya ikatan hidrogen sehingga ikatan N−H semakin panjang yang

mengakibatkan bilangan gelombang bergeser kekanan (Rifai, 2007). Serapan pada

bilangan 2929 dan 2885 cm-1 mengindikasikan adanya serapan dari vibrasi
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stretcthing CH3 simetris dan C−H alifatik dari alkana. Keberadaan gugus –CH3

yang terikat pada amida (−NHCOCH3), didukung dengan munculnya puncak pada

bilangan gelombang pada bilangan gelombang 1453 cm-1 (Silverstein dkk, 1981)

sedangkan adanya puncak pada bilangan gelombang 1653 cm-1 menunjukkan

vibrasi stretcthing C=O (−NHCOCH3). Selain itu juga, munculnya puncak baru

pada bilangan gelombang 1543 cm-1 mengindikasikan adanya vibrasi bending

N−H dan pada bilangan gelombang 1379 cm-1 yang menunjukkan vibrasi

stretching C−N (Ariyanti, 2012). Vibrasi stretching C−O muncul pada daerah

serapan 1074-1157 cm-1. Semua pita serapan dari spektra FTIR diatas

menunjukkan puncak karakteristik dari senyawa kitin yang memiliki gugus amida

(Rahmatulloh, 2013).

Transformasi kitin menjadi kitosan melalui proses deasetilasi (Gambar

4.3c) ditandai dengan hilangnya puncak pada bilangan gelombang 3110 cm-1

sehingga terjadi perubahan serapan pada bilangan 3440 cm-1 yang menjadi lebih

besar dan bergeser kearah bilangan gelombang yang lebih kecil akibat terjadinya

tumpah tindih antara vibrasi stretching –OH dengan vibrasi stretching N–H.

Indikasi lain yang menunjukkan terjadinya pelepasan gugus asetil adalah

hilangnya puncak pada bilangan gelombang 1543 cm-1 yang menunjukkan vibrasi

bending N−H (−NH3COCH3) dan munculnya puncak baru pada bilangan

gelombang 1583 cm-1 yang menunjukkan vibrasi bending N−H (−NH2)

(Marzuki dkk, 2013). Selain itu juga, hilangnya serapan pada bilangan gelombang

2929 cm-1 menunjukkan hilangnya gugus metil (−CH3) yang terikat pada amida

(−NHCONH3) serta semakin rendahnya intensitas serapan pada bilangan

gelombang 1653 cm-1 yang menunjukkan vibrasi stretching C=O.

Keberhasilan dari transformasi kitin menjadi kitosan juga ditentukan dari

besarnya derajat deasetilasi (DD). Derajat deasetilasi adalah suatu parameter mutu

kitosan yang dapat dihilangkan dari rendamen kitin maupun kitosan. Semakin

tinggi derajat deasetilasi kitosan, maka gugus asetil yang terdeasetilasi menjadi

gugus amina semakin banyak sehingga interaksi antar ion dan ikatan hidrogennya

akan semakin kuat. Pada penelitian ini, penentuan derajat deasetilasi kitosan

dilakukan dengan menggunakan metode baseline yang dikemukakan oleh

Khan (2002) yaitu membandingkan serapan pada bilangan gelombang sekitar
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1655 cm-1 yang merupakan serapan gugus amida dengan serapan pada bilangan

gelombang 3450 cm-1 yang merupakan serapan dari gugus hidroksil (Lihat

lampiran C). Dari hasil perhitungan menggunakan metode baseline, diperoleh

derajat deasetilasi kitosan sebesar 75%. Menurut Kusumaningsih dkk (2004)

menyatakan bahwa derajat deasetilasi kitosan biasanya berkisar antara 70-100%,

sehingga dapat dikatakan bahwa kitosan hasil yang diisolasi dari kulit udang pada

penelitian ini memiliki kualitas yang cukup baik.

4.2 Modifikasi Montmorillonit Dengan Menggunakan Silan 10%

Pada penelitian ini, montmorillonit sebagai filler anorganik dimodifikasi

dengan agen pengkopling silan jenis 3-glikidiloksipropil trimetoksi silan

(GPTMS) 10% (v/v). Penggunaan GPTMS 10% dalam penelitian ini didasarkan

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Alam (2014) dan Permana (2015) yang

memodifikasi montmorillonit dengan konsentrasi GPTMS yang berbeda-beda dan

didapatkan modifikasi montmorillonit dengan GPTMS 10% memiliki nilai

konduktivitas proton dan stabilitas termal yang lebih tinggi.

Modifikasi permukaan montmorillonit dengan silan 10% dalam penelitian

ini diawali dengan mencampurkan 1,90 gram montmorillonit dengan 0,10 gram

larutan 3-glikidioksipropil trimetoksi silan (GPTMS) 10% dan dilarutkan dalam

20 mL dimetil formamida (DMF) kemudian diaduk selama 6 jam untuk

mendapatkan larutan yang homogen. Pada tahap ini, terjadi reaksi hidrolisis antara

silan dengan air yang terkandung dalam montmorillonit sehingga membentuk

gugus silanol (Si−OH) dimana gugus ini akan menjadi gugus aktif untuk proses

berikutnya. Proses selanjutnya dari proses modifikasi montmorillonit dalam

penelitian ini yaitu larutan dipanaskan dalam oven pada suhu 60˚C selama 24 jam.

Pada proses ini, gugus silanol mengalami reaksi kondensasi dengan gugus silanol

yang lain membentuk jaringan polisilan melalui ikatan oksan (Si–O–Si) dan

melepaskan air. Menurut Irwan dkk (2008) bahwa modifikasi filler anorganik

dengan agen pengkopling silan yang menggunakan pelarut bukan air

memungkinkan terjadinya proses hidrolisis dan kondensasi senyawa silan pada

permukaan montmorillonit.
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Tahapan selanjutnya dari proses modifikasi permukaan monmorillonit

dengan silan 10% adalah campuran larutan dipanaskan kembali pada suhu 100˚C

selama 1 jam dan pada suhu 120˚C selama 2 jam. Pada tahap ini, proses

pemanasan bertujuan agar silan dapat berikatan pada permukaan filler

montmorillonit membentuk ikatan hidrogen dengan melepaskan molekul air,

sehingga terbentuk ikatan siloksan antara filler montmorillonit dengan silan.

Penggunaan suhu reaksi sebesar 100-120˚C sebab pada rentang suhu tersebut,

mobilitas silan dalam pelarut relatif tinggi sehingga lebih mudah berdifusi ke

permukaan silika dan prosesnya berlangsung optimum pada suhu 120˚C (Irwan

dkk, 2008).

Proses terakhir pada modifikasi montmorillonit adalah serbuk yang telah

diperoleh dari proses sebelumnya ditambahkan larutan HCl 1 M kemudian

dipanaskan kembali pada suhu 80˚C selama 24 jam. Pada proses ini terjadi

pembukaan cincin gugus epoksi dari rantai ujung pada polioksan dan

menghasilkan dua buah gugus hidroksil (-OH) yang dapat melakukan interaksi

dengan matriks kitosan (Gambar 4.4). Hasil dari modifikasi montmorillonit

dengan agen pengkopling silan 10% yaitu berupa serbuk halus berwarna putih

kehijauan seperti yang terlihat pada Gambar 4.5
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Gambar 4.4 Tahap Deformasi Gugus Epoksi Melalui Reaksi Pembukaan Cincin
(Wang dkk, 2010)
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Gambar 4.5 Hasil modifikasi montmorillonit dengan agen pengkopling silan 10%

Keberhasilan dalam modifikasi montmorillonit dapat diketahui dengan

melihat spektra FTIR dari montmorillonit sebelum dan sesudah dimodifikasi

dengan silan 10% seperti yang terlihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Spektrum FTIR Dari (a) Monmorillonit Murni dan (b) Monmorillonit
Termodifikasi Silan 10%.

Gambar 4.6a merupakan spektra FTIR dari montmorillonit murni dimana

terdapat puncak-puncak spesifik pada bilangan gelombang 3439 cm-1, 1637 cm-1

dan 1068 cm-1 yang berturut-turut merupakan serapan vibrasi stretching gugus

hidroksil (−OH), vibrasi bending H−O−H dan vibrasi stretching Si−O yang

terdapat pada struktur montmorillonit (Park dkk, 2009). Selain itu juga terdapat
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serapan pada bilangan gelombang 466-790 cm-1 yang merupakan vibrasi dari

ikatan Si−O dan Al−O aluminosilikat yang tersusun pada kerangka dalam

kerangka internal T−O−T (tetrahedral-oktahedral-tetrahedral) pada struktur

montmorillonit (Alam, 2014).

Gambar 4.6b menunjukkan keberhasilan dari modifikasi montmorillonit

dengan silan 10%. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya puncak-puncak baru

pada bilangan gelombang 2781 cm-1, 1467 cm-1, dan 1390 cm-1, yang masing-

masing puncak menunjukkan vibrasi stretching –CH2, vibrasi bending –CH2 dan

vibrasi bending –CH3 yang berasal dari gugus organik silan (gugus epoksi). Hal

ini membuktikan bahwa telah terjadi proses sililasi (penempelan senyawa silan)

pada permukaan montmorillonit (Park dkk, 2009). Puncak serapan pada bilangan

gelombang 1000-1200 cm-1 menunjukkan puncak yang lebar. Hal ini disebabkan

karena terjadinya overlapping antara vibrasi stretching Si−O dari ikatan

montmorillonit-silan dengan vibrasi stretching C−C pada senyawa silan

(Wang dkk, 2010).

4.3 Pembuatan Membran Komposit Kitosan/Asam Sulfosuksinat-

Montmorillonit Termodifikasi Silan 10%

Membran komposit kitosan-asam sulfosuksinat/montmorillonit

termodifikasi silan 10% dibuat menggunakan metode inversi fasa dimana dalam

penelitian ini kitosan yang diperoleh dari hasil isolasi limbah kulit udang windu

bertindak sebagai matriks polimer, montmorillonit termodifikasi silan 10%

sebagai filler dan asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang.

Proses awal dari pembuatan membran komposit dilakukan dengan

melarutkan kitosan dan montmorillonit termodifikasi silan 10% dengan larutan

asam asetat 2% dengan perbandingan rasio komposisi massa antara matriks

kitosan dengan filler montmorillonit termodifikasi silan 10% adalah 98% : 2%.

Hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Tohidian dkk (2013) yang

mensintesis membran komposit kitosan dengan menggunakan montmorillonit

sebagai filler. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa membran

komposit yang dibuat dengan perbandingan komposisi tersebut (98% : 2%)

memiliki kinerja yang paling baik untuk aplikasi fuel cell khususnya DMFC.
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Proses pelarutan kitosan dengan larutan asam asetat 2% dilakukan pada suhu

60-70˚C selama 30 menit sedangkan monmorillonit dilarutkan dengan cara

disonikasi selama 30 menit. Proses sonikasi dilakukan untuk meningkatkan

homogenitas larutan ketika filler anorganik dicampurkan dengan larutan matriks

polimer. Selanjutnya kedua larutan tersebut dicampur dan diaduk selama 30 menit

pada suhu 60-70˚C. Selama proses pemanasan dan pengadukan akan terjadi

proses interkalasi montmorillonit ke dalam matriks kitosan sehingga diperoleh

campuran larutan yang homogen (Alam, 2014). Larutan kitosan/montmorillonit

termodifikasi silan 10% yang terbentuk kemudian disonikasi selama 2 x 30 menit

untuk memaksimalkan proses pencampuran sehingga akan terbentuk interaksi

yang kuat antara matriks kitosan dengan filler montmorillonit dan campuran akan

membentuk gel. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Wang dkk (2010) dimana proses pencampuran matriks kitosan dengan zeolit

menggunakan proses pemanasan dan disonikasi selama 2 x 30 menit

menunjukkan interaksi yang baik dan didapatkan campuran berbentuk gel setelah

proses tersebut.

Tahap selanjutnya adalah campuran tersebut ditambahkan dengan asam

sulfosuksinat dengan variasi konsentrasi 4, 8, 12 dan 16 % (b/v) yang berfungsi

sebagai agen pengikat silang. Hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan

oleh Dastimoghadam dkk (2010) yang mensintesis membran kitosan dengan

menggunakan glutaraldehid 2% dan variasi konsentrasi asam sulfosuksinat

sebagai agen pengikat silang untuk aplikasi DMFC. Fungsi penggunaan asam

sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang pada pembuatan membran

polielektrolit dengan menggunakan kitosan sebagai matriks polimer adalah untuk

meningkatkan konduktivitas proton dan stabilitas termal serta menurunkan nilai

permeabilitas metanol dari membran kitosan (Tsai dan Wang, 2008). Larutan

campuran tersebut kemudian diaduk selama 6 jam menggunakan magnetic stirer

untuk memaksimalkan proses ikatan silang antara molekul kitosan dengan asam

sulfosuksinat dan meningkatkan homogenitas larutan. Larutan kental yang

dihasilkan kemudian dituang dalam cetakan membran dan dikeringkan pada suhu

kamar selama 7-14 hari. Pada saat proses pengeringan berlangsung, terjadi kontak

antara membran dengan udara. Hal ini bertujuan untuk menguapkan pelarut asam
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asetat secara perlahan-lahan untuk pembentukan pori dari membran. Selama

proses penguapan, terjadi difusi antara molekul-molekul asam asetat dengan

molekul-molekul yang ada di udara sehingga akan menghasilkan membran

dengan struktur asimetrik dengan pori yang sangat kecil (Mulder, 1996) yang

dapat menghalangi metanol untuk melewati membran. Seiring dengan hilangnya

pelarut maka ikatan antara matriks kitosan, filler montmorillonit dan asam

sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang akan semakin kuat hingga membentuk

membran.

Membran yang telah kering kemudian direndam dalam larutan NaOH 1 M

untuk menghilangkan sisa-sisa asam yang terdapat dalam membran. Membran

kemudian dicuci dengan aqua demineralisasi untuk menghilangkan sisa-sisa

NaOH hingga membran memiliki pH netral, kemudian dikeringkan pada suhu

ruang. Membran komposit yang dihasilkan berupa lembaran yang berwarna

kuning kecoklatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Membran (a) CS , (b) CS/MMT-Sil 10%/SSA 0%, (c) CS/MMT-Sil
10%/SSA 4%, (d) CS/MMT-Sil 10%/SSA 8%, (e) CS/MMT-Sil
10%/SSA 12%, (f) CS/MMT-Sil 10%/SSA 16%

(a) (b) (c)

(d)
(e) (f)
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4.4 Karakterisasi Membran

4.4.1 Analisa Gugus Fungsi Menggunakan Spektrofotometer Fourier

Transform Infra Red (FTIR)

Karakterisasi menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR) pada

membran komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan 10% dengan

variasi konsentrasi asam sulfosuksinat bertujuan untuk mengetahui dan

membandingkan gugus fungsi yang terdapat pada membran kitosan dan membran

komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan 10% sebelum dan sesudah

penambahan asam sulfosuksinat. Hasil spektrum FTIR dari semua membran

ditunjukkan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Spektrum FTIR dari membran (a) CS, (b) CS/MMT-Sil 10%/SSA
0%, (c) CS/MMT-Sil 10%/SSA 4%, (d) CS/MMT-Sil 10%/SSA 8%,
(e) CS/MMT-Sil 10%/SSA 12%, dan (f) CS/MMT-Sil 10%/SSA
16%.
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Tabel 4.2 Berbagai Serapan FTIR Membran Kitosan Murni dan Membran
Komposit Kitosan-Montmorillonit termodifikasi Silan 10%
sebelum dan sesudah penambahan Asam Sulfosuksinat.

Jenis
Vibrasi

Bilangan Gelombang (cm-1)

CS
CS/MMT-

Sil 10%

CS/MMT-
Sil 10%/
SSA 4 %

CS/MMT-
Sil 10%/
SSA 8 %

CS/MMT-
Sil 10%/
SSA 12%

CS/MMT-
Sil 10%/

SSA 16 %
Stretching

–OH
3425,69 3392,90 3427,62 3435,34 3427,62 3429,55

Stretching
−CH2

2875,96 2878,74 2881,72 2877,89 2875,96 2881,47

−CH2 - 2920,19 2920,32 2922,25 2921,57 2922,25
Amida I 1645,33 1647,84 1643,52 1649,19 1645,38 1650,38
Amida II 1589,40 1548,89 1591,33 1546,96 1583,27 1586,81
Si-O-Si - 883,43 887,28 885,42 887,28 886,35

−SO3H - -
1255,84
1035,81

1261,38
1028,09

1257,63
1033,88

1254,72
1031,62

Dari Gambar 4.8 diatas, dapat terlihat adanya beberapa puncak

karakteristik dari matriks kitosan yang muncul yakni pada daerah bilangan

gelombang 3400-3470 cm-1, 2877 cm-1, 1647 cm-1 dan 1589 cm-1, yang masing-

masing menunjukkan adanya vibrasi stretching –OH, vibrasi stretching –CH2,

vibrasi stretching gugus karbonil (C=O), dan vibrasi bending N−H dari gugus

amina (−NH2) (Ramadhan dkk, 2012). Adapun puncak karakteristik dari

montmorillonit yang termodifikasi silan 10% muncul pada daerah bilangan

gelombang 2920 cm-1, 1070-1080 cm-1 dan 880-890 cm-1 yang masing-masing

puncak menunjukkan vibrasi stretching –CH2 dari senyawa silan, vibrasi

stretching Si−O dan vibrasi ikatan Si-O-Si antara gugus silanol dari senyawa silan

dengan filler montmorillonit (Wang dkk, 2010). Puncak khas yang

mengindikasikan adanya asam sulfosuksinat terlihat pada bilangan gelombang

1257 dan 1033 cm-1 yang menunjukkan adanya vibrasi stretching S=O simetris

dari gugus asam sulfonat pada senyawa asam sulfosuksinat. Hal ini sesuai dengan

yang dilaporkan oleh Balbasi dkk (2010) bahwa vibrasi stretching S=O dari gugus

asam sulfonat umumnya terdapat pada daerah bilangan gelombang 1030-1090 dan

1160-1260 cm-1.
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Dari spektra FTIR diatas dapat diketahui bahwa terjadi interaksi antara

matriks kitosan dengan asam sulfosuksinat yang ditandai dengan semakin

melebarnya daerah serapan gugus -OH yaitu pada bilangan gelombang

3400-3500 cm-1 seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfosuksinat

yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk ikatan hidrogen

antara matriks kitosan dengan asam sulfosuksinat (Kim dkk, 2004). Selain itu juga

melebarnya puncak pada bilangan gelombang 3400-3500 cm-1 disebabkan karena

adanya interaksi antara matriks kitosan dengan filler montmorillonit yang telah

dimodifikasi dengan silan dimana gugus amina dari kitosan akan membentuk

ikatan hidrogen dengan gugus –OH dari silan (Wang dkk, 2010).

Meningkatnya konsentrasi asam sulfosuksinat juga menyebabkan melebar

puncak pada bilangan gelombang 1600-1660 (Gambar 4.8 c-f). Hal ini disebabkan

karena terjadinya overlapping antara ikatan imine (−N=C−) dari hasil reaksi

antara gugus amina dari kitosan dengan gugus karbonil dari asam sulfosuksinat

dengan gugus amida I dari rantai kitosan (Witt dkk, 2010). Berdasarkan fakta-

fakta dari spektra FTIR yang telah dijelaskan, maka dapat diasumsikan bahwa

telah terjadi interaksi yang cukup kuat antara matriks kitosan dengan filler

montmorillonit yang dimodifikasi dengan silan 10% dan juga terjadi crosslinking

antara kitosan dengan agen pengikat silang asam sulfosuksinat dalam

menghasilkan suatu membran komposit yang diindikasikan dengan munculnya

puncak-puncak karakteristik dari masing-masing senyawa pada spektra FTIR

diatas.

4.4.2 Analisa Morfologi Permukaan Membran Menggunakan Scanning

Electron Microscopy (SEM)

Karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM)

dilakukan untuk mengetahui sifat fisik atau morfologi permukaan dari membran.

Gambar 4.9 menunjukkan hasil analisa morfologi permukaaan dari membran

kitosan (CS) murni, membran komposit kitosan-montmorillonit termodifikasi

silan 10% (CS/MMT-Sil 10%) sebelum dan sesudah penambahan asam

sulfosuksinat (CS/MMT-Sil 10%/SSA).
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Dari Gambar 4.9 dapat terlihat bahwa membran kitosan (Gambar 4.9a)

memiliki permukaan yang halus dan datar karena belum adanya penambahan filler

anorganik yang dapat mempengaruhi morfologi permukaan dari membran yang

dihasilkan. Hal ini berbeda dengan Gambar 4.9b yang menunjukkan permukaan

yang sedikit kasar dan terlihat adanya bercak serta ukuran pori membran yang

tidak merata setelah penambahan montmorillonit yang termodifikasi silan 10%.

Hal ini disebabkan filler montmorillonit tidak terinterkelasi dengan baik atau tidak

tersebar merata ke dalam matriks kitosan. Namun, setelah penambahan asam

sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang (Gambar 4.9c), morfologi permukaan

menjadi lebih halus, bercak menjadi menjadi berkurang serta ukuran pori hampir

seragam dan terdistribusi merata. Hal ini disebabkan bahwa proses crosslinking

telah terbentuk dengan baik. Menurut Meenakshi dkk (2012) yang menyatakan

bahwa dengan adanya penambahan asam sulfosuksinat ke dalam matriks polimer

menyebabkan morfologi permukaan membran menjadi halus dan seragam sebab

proses crosslinking dapat meningkatkan kompatibilitas dan kekuatan mekanik dari

membran serta fase antarmuka yang stabil sehingga dapat menurunkan

permeabilitas metanol dari membran yang dihasilkan.

cb

a
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Gambar 4.9 Mikrograf SEM dari permukaan (a) Membran CS, (b) Membran
CS/MMT-Silan 10% dan (c) Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA
12%

4.4.3 Analisa Tahanan Termal Membran Menggunakan Thermogravimetric

Analysis (TGA)

Sifat termal dari membran dalam penelitian ini ditentukan menggunakan

analisis termogravimetri (TGA). Metode ini digunakan untuk mengetahui

stabilitas dan perilaku dekomposisi termal dari komponen-komponen penyusun

pada membran. Pengukuran tersebut dilakukan menggunakan alat

termogravimetri dimana membran dipanaskan pada suhu ruang sampai 600˚C

dengan laju pemanasan 10˚C per menit. Termogram TGA dan persentase total

massa yang berkurang (weight loss) dari membran ditunjukkan pada Gambar 4.10

dan Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Persentase Massa Membran Kitosan dan Membran Komposit
Kitosan-Asam Sulfosuksinat/Montmorillonit Termodifikasi Silan
10% yang berkurang.

Membran

Massa yang berkurang (% berat) Total Massa
yang

berkurang
(% berat)

50-110˚C 235-335˚C 350-450˚C

CS Murni 12,20 49,83 62,03

CS/MMT-Sil 10%/SSA 0% 12,81 47,13 60,94

CS/MMT-Sil 10%/SSA 4% 11,93 13,06 35,25 60,24

CS/MMT-Sil 10%/SSA 8% 10,56 12,19 36,89 59,64

CS/MMT-Sil 10%/SSA 12% 12,39 9,85 37,07 59,31

CS/MMT-Sil 10%/SSA 16% 11,72 10,99 37,56 60,27

(a) (b)
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Gambar 4.10 Termogram dari (a) Membran CS dan CS/MMT-Silan 10%,
(b) Membran CS dan CS/MMT-Silan 10%/SSA 4%,
(c) Membran CS dan CS/MMT-Silan 10%/SSA 8%, (d) Membran
CS dan CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% dan (e) Membran CS dan
CS/MMT-Silan 10%/SSA 16%

Dari Gambar 4.10 terlihat bahwa membran kitosan (CS) dan membran

CS/MMT-Silan 10% mengalami 2 tahapan dekomposisi termal (lihat lampiran D)

yaitu tahapan pertama terjadi pada suhu 40-110˚C yang menunjukkan terjadinya

penguapan molekul air pada membran dan tahapan kedua terjadi pada kisaran

suhu 235-450˚C yang menunjukkan dekomposisi rantai kitosan dan pemutusan

ikatan antara kitosan dengan silan pada membran CS/MMT-Silan 10%.

(c) (d)

(e)
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Termogram dari membran komposit kitosan termodifikasi silan 10% setelah

penambahan asam sulfosuksinat (CS/MMT-Silan 10%/SSA) 4, 8, 12 dan 16%

masing-masing mengalami 3 tahapan dekomposisi termal (lihat lampiran D).

Tahapan pertama yaitu pada suhu 40-110˚C yang menunjukkan terjadinya

penguapan molekul air pada membran. Tahap kedua dekomposisi termal terjadi

pada suhu 235-335˚C yang menunjukkan degradasi ikatan kitosan dengan silan

pada membran dan pemutusan ikatan silang antara kitosan dengan asam

sulfosuksinat. Tahap terakhir dari dekomposisi termal berlangsung pada suhu 350-

450˚C dimana pada tahap ini terjadi dekomposisi sisa gugus organik dari senyawa

silan dan degradasi rantai kitosan. Hal ini sesuai dengan yang telah dilaporkan

oleh Zawadzki dkk (2010) yang menyatakan bahwa pada suhu diatas 240˚C

berhubungan dengan rusaknya rantai polimer kitosan dan dekomposisi senyawa

organik pada silan. Selain itu juga, pada rentang suhu dari tahap dekomposisi

terakhir, masih terjadi pemutusan ikatan silang (crosslinking) pada rantai kitosan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Bhat dkk (2010),

Boroglu dkk (2011) dan Kim dkk (2004) yang menyatakan bahwa pada suhu 250-

400˚C terjadi kerusakan pada ikatan silang antara rantai matriks polimer dengan

asam sulfosuksinat serta pada rentang suhu ini juga terjadi dekomposisi/hilangnya

gugus asam sulfonat pada senyawa asam sulfosuksinat.

Berdasarkan data presentase total massa yang berkurang pada Tabel 4.3

terlihat bahwa persentase total massa yang berkurang (weight loss) dari membran

komposit setelah penambahan asam sulfosuksinat (CS/MMT-Silan 10%/SSA)

lebih rendah jika dibandingkan dengan data persentase total massa yang

berkurang dari membran komposit sebelum penambahan asam sulfosuksinat

(CS/MMT-Silan 10%) dan membran kitosan. Hal ini menunjukkan bahwa

penambahan asam sulfosuksinat dapat menyebabkan terjadinya ikatan silang

dengan matriks polimer dapat meningkatkan stabilitas dari membran yang

dihasilkan (Balbasi dkk, 2010). Dari Tabel 4.3, membran CS/MMT-

Silan 10%/SSA 12% memiliki persentase total massa yang berkurang terendah

yaitu sebesar 59,31%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa membran

komposit dengan penambahan asam sulfosuksinat 12% b/b (0,24 gram) dari berat

matriks kitosan memiliki stabilitas termal yang lebih baik daripada membran
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kitosan murni dan membran komposit lainnya karena memiliki massa yang

tereduksi paling kecil (59,31%) jika dibandingkan dengan massa yang tereduksi

dari membran yang lain.

4.4.4 Analisa Daya Serap Air dan Metanol  Dari Membran Komposit

Salah satu sifat fisis membran yang dapat mempengaruhi kinerja membran

untuk aplikasi sel bahan bakar adalah kemampuan membran dalam menyerap air

dan metanol. Daya serap air berkaitan dengan konduktivitas proton sedangkan

daya serap metanol berhubungan dengan nilai permeabilitas metanol dari

membran. Gambar 4.11 memperlihatkan pengaruh penambahan variasi

konsentrasi asam sulfosuksinat terhadap persentase daya serap air dan metanol.

Gambar 4.11 Kurva variasi konsentrasi asam sulfosuksinat terhadap persentase
daya serap air dan metanol

Dari Gambar 4.11 terlihat bahwa terjadi penurunan persentase daya serap

air dan metanol saat membran kitosan ditambahkan montmorillonit yang telah

dimodifikasi dengan silan 10%. Hal dikarenakan montmorillonit lebih bersifat

hidrofobik dari pada kitosan dan penambahan monmorillonit dapat menyebabkan

kekakuan pada rantai kitosan sehingga dapat menurunkan kemampuan

penyerapan molekul pelarut (air dan metanol) oleh membran. Selain itu juga

penambahan silan 10%  dapat menurunkan persentase daya serap air dan metanol
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dari membran komposit yang disebabkan karena meningkatnya sifat adhesi dan

interaksi antarmuka antara matriks kitosan dan filler monmorillonit (Wang dkk,

2010). Agen pengkopling silan memiliki sifat alami yang dapat menyeimbangkan

sifat hidrofilik dan hidrofobik suatu material anorganik atau organik, sehingga

dapat menurunkan sifat hidrofilitas pada membran serta menurunkan nilai daya

serap air dan metanol dari membran (Butt dkk, 2003). Namun pada saat

penambahan asam sulfosuksinat terjadi peningkatan persentase daya serap air

seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfosuksinat. Hal ini disebabkan

karena terjadi peningkatan kandungan gugus sulfonat (−SO3) yang dapat

berinteraksi dengan baik dengan molekul air dapat meningkatkan daya serap air

pada membran (Seo dkk, 2009). Selain itu juga, penambahan asam sulfosuksinat

sebagai agen pengikat silang dapat mengurangi kekakuan pada rantai kitosan

sehingga interaksi antara matriks kitosan dengan filler montmorillonit

termodifikasi silan menjadi lemah sehingga meningkatkan kemampuan membran

dalam menyerap air. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaporkan oleh

Witt dkk (2010) bahwa terbentuknya crosslinking dapat mengurangi ikatan

hidrogen dan memperlemah interaksi pada rantai kitosan sehingga menyebabkan

molekul air dapat menerobos membran dengan mudah. Atau dengan kata lain,

penambahan asam sulfosuksinat dapat meningkatkan sifat hidrofilik dari membran

(Tsai dan Wang, 2008).

Berbeda dengan hasil persentase daya serap air, pada penambahan asam

sulfosuksinat terjadi penurunan persentase daya serap metanol. Penurunan daya

serap metanol seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfosuksinat. Hal

ini  disebabkan karena penambahan asam sulfosuksinat akan membentuk struktur

ikat silang yang lebih rapat pada membran sehingga molekul metanol akan sulit

untuk melewati membran dan secara otomotis akan mempersempit jalur transport

metanol untuk melewati membran (Seo dkk, 2009).

Dari Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa persentase daya serap air dari

membran lebih besar daripada daya serap metanol yang mengidikasikan bahwa

membran lebih mudah menyerap air daripada metanol. Hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilaporkan oleh Wu dkk (2007) bahwa bila nilai daya serap

metanol lebih rendah dari daya serap air maka penyerapan air oleh membran lebih
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prioritas daripada metanol. Selain itu juga, dari Gambar 4.11 dapat terlihat bahwa

membran komposit memiliki nilai daya serap air dan metanol yang lebih rendah

dari nilai daya serap air dan metanol pada membran kitosan murni.

4.4.5 Analisa Konduktivitas Proton Membran

Konduktivitas proton dari suatu membran didefenisikan sebagai

kemampuan proton untuk dapat bergerak dari anoda menuju ke katoda pada

sistem DMFC. Pengukuran konduktivitas proton pada membran menggunakan

alat Impedance Analyzer dengan menggunakan metode complex impedance

dimana konduktivitas proton yang terukur sebagai akibat adanya molekul air yang

bertindak sebagai proton yang melewati membran sedangkan elektron tidak

terukur konduktivitasnya sebab membran konduktif seperti kitosan hanya

melewatkan proton (Ramadhan dkk, 2012).

Pada penelitian ini, membran awalnya direndam dengan akuades agar

membuat membran dalam keadaan terhidrat. Hal ini sesuai dengan pendapat

Ramirez dan Salgado (2007) yang menyatakan bahwa konduktivitas proton hanya

dapat terjadi pada saat membran dalam keadaan terhidrat. Setelah direndam,

membran kemudian dijepit diantara 2 elektroda (anoda dan katoda) yang jarak

telah diketahui sebelumnya seperti pada sistem fuel cell kemudian dianalisis

dengan alat Impedance Analyzer. Data yang diperoleh dari hasil analisis adalah

data impedance (Z) dari setiap membran dimana impedance didefenisikan sebagai

rasio tegangan terhadap arus pada frekuensi yang diberikan dan direpresentasikan

sebagai kuantitas kompleks yang terdiri dari bagian nyata (Z’) dan bagian

imajiner (Z’’) dengan sudut fase θ (Lee dkk, 2005). Data impedance yang

diperoleh kemudian diolah menggunakan software Z-view untuk mendapatkan

nilai hambatan (R) yang diperoleh dari proses fitting yang merupakan hambatan

proton  dari masing-masing membran. Nilai yang hambatan yang telah diperoleh

selanjutnya dimasukkan ke dalam Persamaan 3.4 untuk mendapatkan nilai

konduktivitas proton dari masing-masing membran pada berbagai suhu.

Tabel 4.4 menyajikan nilai konduktivitas proton dari masing-masing

membran pada berbagai variasi suhu. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai

konduktivitas proton dari membran komposit setelah penambahan asam
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sulfosuksinat lebih tinggi dibandingkan dengan membran kitosan dan membran

komposit tanpa penambahan asam sulfosuksinat pada rentang suhu 25-80˚C.

konduktivitas proton tertinggi diperoleh pada membran CS/MMT-Silan 10%/

SSA 12% yang diukur pada suhu 60˚C sedangkan membran kitosan (CS)

memiliki konduktivitas proton terendah yang diukur pada suhu kamar.

Tabel 4.4 Nilai Konduktivitas Proton membran CS, CS/MMT-Silan 10%,
dan CS/MMT-Silan 10%/SSA (4, 8, 12 dan 16%) pada berbagai
suhu operasi.

Membran
Konduktivitas Proton (x 10-4 S/cm)

25˚C 40˚C 60˚C 80˚C
CS Murni 0,78 1,08 1,55 -
CS/MMT-Silan 10% 1,18 1,27 2,03 1,91
CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 1,31 1,56 2,62 1,82
CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 1,46 1,80 3,32 1,86
CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 1,75 2,73 5,13 2,79
CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 1,67 1,74 3,19 1,87

Pengaruh dari penambahan asam sulfosuksinat terhadap nilai

konduktivitas proton pada berbagai variasi suhu ditunjukkan pada Gambar 4.12.

Secara umum dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai konduktivitas proton

seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfosuksinat. Peningkatan nilai

konduktivitas proton membran disebabkan karena adanya gugus sulfonat (−SO3)

yang bertindak sebagai gugus aktif dalam pergerakan proton sehingga akan

membentuk jalur yang lebih mudah untuk migrasi proton melalui membran

(Dastimoghadam dkk, 2010). Selain itu juga, adanya ikatan hidrogen yang

terbentuk antara gugus OH dari asam sulfosuksinat dengan gugus amina (NH2)

dari kitosan menyebabkan adanya daerah hidrofilik pada membran karena adanya

interaksi yang kuat dengan molekul air sehingga proton lebih mudah untuk

bergerak melewati membran. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh

Tohidian dkk (2013) yang menyatakan bahwa ikatan hidrogen yang terbentuk

antara gugus amina dari kitosan dengan empat atom hidrogen dari asam

fosfotungstat dapat berinteraksi dengan proton dan molekul air sehingga dapat

mempermudah terjadinya transfer proton melewati membran.

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.12 dapat terlihat bahwa

membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% memiliki nilai konduktivitas yang tinggi
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yakni sebesar 5,13 x 10-4 S/cm yang diukur pada suhu 60˚C dibandingkan dengan

membran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada penambahan asam

sulfosuksinat 12% (% b/v) akan menghasilkan komposisi yang terbaik pada

pembuatan membran komposit kitosan/montmorillonit termodifikasi silan 10%

sebab pada komposisi tersebut akan menghasilkan struktur yang stabil karena

terjadinya interaksi yang kuat antara matriks kitosan dengan asam sulfosuksinat

sebagai agen pengikat silang.

Nilai konduktivitas proton juga berkaitan erat dengan besarnya persentase

daya serap air dari membran dimana semakin besar persentase daya serap air

maka konduktivitas proton semakin besar pula sebab jumlah air yang digunakan

untuk menghantarkan proton semakin banyak. Hal ini dapat dibuktikan dimana

dalam penelitian ini membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% memiliki persentase

daya serap air yang lebih besar (47,73%) dibandingkan dengan membran

komposit yang lain juga memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi. Namun

hal yang berbeda diperlihatkan oleh membran kitosan dimana dari hasil

penelitian, membran kitosan memiliki persentase daya serap air yang terbesar

(50,00%) daripada semua membran komposit yang dibuat namun memiliki nilai

konduktivitas proton yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena kelebihan air

dalam membran yang menyebabkan terjadi pembengkakan dan kerusakan sifat

antarmuka pada membran sehingga akan menggangu migrasi proton melewati

membran. Hal ini sesuai dengan pendapat Peighambardoust dkk (2010) yang

menyatakan bahwa kelebihan jumlah air dapat menyebabkan kluster ion

membengkak, penggembungan membran dan rusaknya ikatan pada membran

yang dapat menyebabkan jalur proton menjadi berkurang dan migrasi proton

menjadi terhambat sehingga konduktivitas proton menjadi menurun. Oleh karena

itu, persentase daya serap air harus sesuai dengan jumlah air yang dibutuhkan oleh

membran untuk menghantarkan proton dan tidak merusak ikatan antarmuka pada

membran.
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Gambar 4.12 Kurva Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfosuksinat Terhadap
Konduktivitas Proton Membran Pada Berbagai Suhu Operasi

Selain konsentrasi asam sulfosuksinat, pada penelitian ini juga diamati

pengaruh suhu terhadap konduktivitas proton pada membran. Gambar 4.13

memperlihatkan kenaikan konduktivitas proton seiring dengan meningkatnya

suhu operasi pada semua jenis membran. Hal ini disebabkan pada suhu yang lebih

tinggi reaksi elektrokimia dapat berlangsung lebih cepat, meningkatnya produksi

air dan proses hidrasi menjadi lebih baik sehingga nilai resistansi membran

menjadi lebih kecil (Alam, 2014). Namun dalam penelitian ini, pada suhu 80˚C

nilai konduktivitas proton untuk semua jenis membran mengalami penurunan. Hal

ini dikarenakan membran mengalami dehidrasi atau kehilangan molekul air dan

ketidakmampuan membran untuk menjaga kelembaban sebagai akibat dari

menurunnya kandungan air pada membran sehingga proton yang melewati

membran menjadi berkurang.
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Gambar 4.13 Kurva Pengaruh Suhu Terhadap Konduktivitas Proton Membran
Pada Berbagai Konsentrasi Asam Sulfosuksinat

4.4.6 Analisa Permeabilitas Metanol dari Membran Komposit

Salah satu parameter penting yang harus dimiliki membran untuk aplikasi

sel bahan bakar khususnya direct methanol fuel cell (DMFC) yaitu membran

harus memiliki permeabilitas metanol yang rendah. Permeabilitas metanol adalah

banyaknya metanol yang dapat melewati membran. Semakin banyak jumlah

metanol yang melewati membran, dapat menyebabkan penurunan kinerja voltase

sel secara keseluruhan sehingga dapat menggangu kinerja sel bahan bakar (Marita,

2011). Pada penelitian ini, penentuan nilai permeabilitas metanol (P) dilakukan

dengan menggunakan metode densitas menggunakan piknometer. Konsentrasi

metanol yang melewati membran dihitung berdasarkan berkurangnya nilai

densitas air akibat adanya molekul metanol yang telah bercampur dengan air.

Secara keseluruhan penentuan nilai permeabilitas metanol dari semua membran

diperoleh berdasarkan nilai kemiringan (slope) dari kurva masing-masing
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membran  Tabel 4.5 menampilkan nilai permeabilitas metanol (P) dari membran

CS murni, CS/MMT-Silan 10% dan CS/MMT-Silan 10%/SSA (4,8,12 dan 16%).

Tabel 4.5 Permeabilitas metanol (P) dari membran CS, CS/MMT-Silan 10%,
dan CS/MMT-Silan 10%/SSA (4, 8, 12 dan 16%).

Membran A (cm2) L (cm) P (x 10-7 cm2/s)
CS Murni 3,14 0,010 13,30
CS/MMT-Silan 10%/SSA 0% 3,14 0,010 10,00
CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 3,14 0,015 9,80
CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 3,14 0,015 7,85
CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 3,14 0,015 4,01
CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 3,14 0,015 5,85

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai permeabilitas metanol terendah

dimiliki oleh membran CS/MMT-Sil 10%/SSA 12% sebesar 4,01 x 10-7 cm2/s

sedangkan nilai permeabilitas metanol tertinggi  diperoleh pada membran kitosan

(CS) sebesar 13,30 x 10-7 cm2/s. Namun, nilai permeabilitas metanol kitosan

masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Nafion yang nilai permeabilitas

metanolnya sebesar 27,40 x 10-7 cm2/s (Wang dkk, 2008). Hal ini disebabkan

oleh perbedaan sifat fisik dan kimia antara nafion dan kitosan dapat menyebabkan

perbedaan yang jelas dalam sifat permeabilitas metanol (Permana, 2015). Dari

tabel 4.5 diatas dapat terlihat bahwa setelah penambahan monmorillonit

termodifikasi silan 10% pada kitosan menyebabkan terjadinya penurunan nilai

permeabilitas metanol dari membran. Hal dikarenakan adanya interaksi antara

matriks kitosan dengan filler montmorillonit yang mampu menghalangi lewatnya

metanol. Menurut Wu dkk (2007), penurunan permeabilitas metanol setelah

penambahan filler anorganik disebabkan oleh adanya pendispersian partikel

anorganik yang dapat meningkatkan jumlah jalur berliku permeasi metanol

sehingga membuat molekul metanol lebih sulit untuk melewati membran. Selain

itu juga, penambahan filler anorganik juga dapat meningkatkan kekakuan pada

matriks kitosan dan menekan volume antar rantai polimer sehingga dapat

mengurangi kemampuan daya serap metanol. Adanya silan dalam memodifikasi

filler montmorillonit untuk berikatan dengan matriks kitosan, dapat

mengakibatkan sifat adhesi antarmuka membran menjadi lebih kuat dan bersifat

rigid (struktur rapat) sehingga ruang kosong (void) yang terdapat pada permukaan
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membran menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Wu dkk (2007) yang memodifikasi zeolit dengan silan jenis APTES dan

MPTMS dalam pembuatan membran komposit kitosan/zeolit dimana dari hasil

penelitiannya menunjukkan adanya penurunan nilai permeabilitas metanol pada

membran yang termodifikasi silan dan nilai permeabilitas metanol terendah

diperoleh oleh membran komposit yang dimodifikasi dengan silan 10%.

Pengaruh penambahan asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat terhadap

sifat permeabilitas metanol dari membran komposit ditunjukkan pada Gambar

4.14.

Gambar 4.14 Kurva hubungan antara konsentrasi asam sulfosuksinat terhadap
permeabilitas metanol dari membran komposit.

Dari Gambar 4.14 dapat terlihat bahwa penambahan asam sulfosuksinat

dapat menurunkan nilai permeabilitas metanol dari membran komposit. Hal ini

disebabkan oleh 2 hal yaitu (i) adanya pembentukan jalur berliku (thoutorus

phatway) untuk difusi metanol dan meningkatnya kompatibilitas membran akibat

terbentuknya ikatan silang antara matriks polimer dengan asam sulfosuksinat serta

(ii) adanya gugus hidrofilik (gugus sulfonat) yang berasal dari asam sulfosuksinat

yang menyebabkan membran bersifat hidrofilik sehingga dapat menurunkan nilai

permeabilitas metanol dari membran komposit (Kim dkk, 2004). Selain itu juga,

menurunnya nilai permeabilitas metanol dari membran komposit berkaitan erat
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dengan daya serap metanol dari membran dimana jika daya serap metanol suatu

membran rendah maka nilai permeabilitas metanolnya juga rendah. Hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Meenakshi dkk (2012) yang menggunakan

asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang dalam pembuatan membran

kitosan-polivinil alkohol (CS-PVA) dimana hasil penelitiannya didapatkan nilai

permeabilitas metanol membran menurun sesuai dengan data dari daya serap

metanolnya.

Berdasarkan dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat dari

suatu membran yang dapat digunakan untuk aplikasi DMFC adalah memiliki

konduktivitas proton yang tinggi, permeabilitas metanol rendah dan stabilitas

termal yang tinggi. Membran yang menjadi parameter adalah membran nafion

sebab nafion merupakan membran yang saat ini banyak digunakan dalam aplikasi

DMFC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai permeabilitas metanol dari

membran komposit CS/MMT-Silan 10%/SSA (4,01-9,80 x 10-7 cm2/s) jauh lebih

kecil jika dibandingkan dengan membran nafion yang memiliki nilai

permeabilitas metanol sebesar 27,4 x 10-7 cm2/s. Namun, nilai konduktivitas

proton dari membran komposit CS/MMT-Silan 10%/SSA (1,31-5,13 x 10-4 S/cm)

masih dibawah nilai konduktivitas proton dari membran nafion yaitu sebesar

4,70 x 10-2 S/cm (Wang dkk, 2008).

Menurut Smitha dkk (2005), nilai konduktivitas proton dari membran

nafion akan mengalami penurunan jika beroperasi pada suhu yang tinggi. Hal ini

berbeda dengan membran komposit CS/MMT-Silan 10%/SSA yang masih dapat

menghantarkan proton pada suhu tinggi yaitu 80˚C tanpa adanya kerusakan

membran sehingga memenuhi syarat membran untuk aplikasi DMFC dimana

dapat beroperasi pada suhu 40-120˚C. Selain itu juga, membran komposit

CS/MMT-Silan 10%/SSA menggunakan matriks kitosan yang berasal dari bahan

baku yang murah yaitu kulit udang windu sehingga dapat disimpulkan bahwa

membran komposit CS/MMT-Silan 10%/SSA berpotensi untuk digunakan

sebagai membran elektrolit untuk aplikasi DMFC.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dan analisis yang telah

dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Penambahan variasi konsentrasi asam sulfosuksinat mampu meningkatkan

stabilitas termal (80˚C) dan konduktivitas proton sebesar

1,31-5,13 x 10-4 S/cm serta dapat menurunkan sifat permeabilitas metanol

(4,01-9,80 x 10-7 cm2/s) pada membran komposit sehingga membran

komposit CS/MMT-Silan 10%/SSA berpotensi untuk digunakan sebagai

membran elektrolit untuk aplikasi DMFC .

2. Adanya asam sulfosuksinat sebagai agen pengikat silang mempengaruhi daya

serap air dan metanol dari membran yang dihasilkan dimana membran

komposit memiliki daya serap air (44,28-47,73%) dan metanol (37,79-

43,31%) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai daya serap air

(50,00%) dan metanol (47,80%) dari membran kitosan murni.

3. Komposisi membran komposit (CS/MMT-Silan 10%/SSA) terbaik diperoleh

pada penambahan asam sulfosuksinat dengan konsentrasi 12% (b/b)

(CS/MMT-Silan 10%/SSA 12%). Hal ini terlihat dari nilai konduktivitas

proton yang tertinggi 5,13 x 10-4 S/cm yang diukur pada suhu 60˚C dan

permeabilitas metanol yang paling rendah 4,01 x 10-7 cm2/s yang diukur pada

suhu ruang jika dibandingkan dengan membran kitosan dan membran

komposit dengan konsentrasi asam sulfosuksinat yang berbeda.

5.2    Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja membran

komposit kitosan/monmorillonit-silan 10%/asam sulfosuksinat dengan

memvariasikan jumlah komposisi dari filler monmorillonit.
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Isolasi Kitosan : 
 Deproteinasi 
 Deminarelisasi 
 Deasetilasi 

 

Monmorillonit 

Silan 10% 

Modifikasi Monmorillonit 

Analisa FTIR 

Analisa FTIR dan   
Perhitungan DD 

Membran Komposit : 
 CS/MMT-Silan 10% 
 CS/MMT-Silan 10%/SSA 

 

Asam Sulfosuksinat (SSA)  
0, 4, 8, 12 dan 16% (%b)   

 

Karakterisasi Sifat Karakterisasi Kinerja 

Analisa FTIR 

Analisa SEM 

Analisa TGA 

Water dan Methanol Uptake 

Analisis 
Konduktivitas Proton 

Uji Permeabilitas 
Metanol 
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LAMPIRAN B 

PEMBUATAN LARUTAN  

 

1. Pembuatan Larutan NaOH 3,5%  

Pembuatan larutan NaOH 3,5% sebanyak 1000 mL dilakukan berdasarkan 

perhitungan sebagai berikut : 

3,5 % =
3,5

100
 

3,5 gram

100 mL
=

x

1000 mL
 

x = 35 gram 

Dengan demikian, padatan NaOH ditimbang sebanyak 35 gram dan 

dilarutkan dengan akua demineralisasi secukupnya. Selanjutnya, dimasukkan 

dalam labu ukur 1000 mL dan diencerkan sampai tanda batas.  
 

2. Pembuatan Larutan NaOH 50%  

Pembuatan larutan NaOH 50% sebanyak 500 mL dilakukan berdasarkan 

perhitungan sebagai berikut : 

50 % =
50

100
 

50 gram

100 mL
=

x

500 mL
 

x = 250 gram 

Dengan demikian, padatan NaOH ditimbang sebanyak 250 gram dan 

dilarutkan dengan akua demineralisasi secukupnya. Selanjutnya, dimasukkan 

dalam labu ukur 500 mL dan diencerkan sampai tanda batas. 
 

3. Pembuatan Larutan NaOH 1 M  

 Ditimbang 4 gram padatan NaOH dengan neraca analitik, kemudian 

dilarutkan dan diencerkan dengan akua Demineralisasi sampai tanda batas dalam 

labu takar 100 mL  
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4. Pembuatan Larutan HCl 1 M  

Perhitungan molaritas dari HCl 37% dapat menggunakan rumus : 

M =
ρ x % x 10

Mr
 

M =
1,19 x 37 x 10

36,5
= 12,063 M 

Pembuatan larutan HCl 1 M sebanyak 1000 mL dilakukan berdasarkan 

perhitungan sebagai berikut : 

M1 .  V1 =  M2 . V2 

12,063 M .  V1 =  1 M .  1000 mL 

V1 = 82,9 mL 

Dengan demikian, sebanyak 82,9 mL HCl 37% dimasukkan dalam labu 

ukur 1000 mL yang telah berisi dengan akua demineralisasi secukupnya dan 

diencerkan sampai tanda batas. 
 

5. Pembuatan Larutan CH3COOH 2%  

Pembuatan larutan  CH3COOH 2% dari larutan CH3COOH 100%  

sebanyak 500 mL dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 

M1 .  V1 =  M2 . V2 

100% .  V1 =  2% .  500 mL 

V1 = 10 mL 

Dengan demikian, sebanyak 10 mL larutan CH3COOH 100%  dimasukkan 

dalam labu ukur 500 mL yang telah berisi dengan akua demineralisasi secukupnya 

dan diencerkan sampai tanda batas. 
 

6. Pembuatan Larutan CH3OH  1 ; 2 ; 3 ; 4 dan 5 M 

Perhitungan molaritas dari CH3OH 99,5%  dapat menggunakan rumus : 

M =
ρ x % x 10

Mr
 

M =
0,792 x 99,5 x 10

32,04
= 24,60 M 

Pembuatan larutan  CH3OH 5 M dari larutan CH3OH 99,5%  sebanyak   

500 mL dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 
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M1 .  V1 =  M2 . V2 

24,60 M .  V1 =  5 M .  500 mL 

V1 = 101,6 mL 

Dengan demikian, sebanyak 101,6 mL larutan CH3OH 99,5%  dimasukkan 

dalam labu ukur 500 mL yang telah berisi dengan akua demineralisasi secukupnya 

dan diencerkan sampai tanda batas. 

 Selanjutnya, untuk membuat larutan CH3OH 1 ; 2 ; 3 dan 4 M dapat 

dilakukan dengan membuat pengeceran dari larutan CH3OH 5 M sesuai dengan 

perhitungan berikut : 

Larutan CH3OH 1 M   

M1 .  V1 =  M2 . V2 

5 M .  V1 =  1 M .  100 mL 

V1 = 20 mL 

Larutan CH3OH 2 M   

M1 .  V1 =  M2 . V2 

5 M .  V1 =  2 M .  100 mL 

V1 = 40 mL 

Larutan CH3OH 3 M   

M1 .  V1 =  M2 . V2 

5 M .  V1 =  3 M .  100 mL 

V1 = 60 mL 

Larutan CH3OH 4 M   

M1 .  V1 =  M2 . V2 

5 M .  V1 =  4 M .  100 mL 

V1 = 80 mL 

Dengan demikian, sebanyak 20 ; 40 ; 60 dan 80 mL larutan CH3OH 5 M 

dimasukkan dalam labu ukur 100 mL yang telah berisi dengan akua 

demineralisasi secukupnya dan diencerkan sampai tanda batas. 
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LAMPIRAN C 

PERHITUNGAN DERAJAT DEASETILASI KITOSAN 

 

C. 1  Perhitungan Derajat Deasetilasi (DD) Kitosan 

 Berdasarkan spektra FT-IR kitosan, maka derajat deasetilasi dari kitosan 

dapat dihitung menggunakan metode baseline sesuai Gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rumus untuk menghitung derajat deasetilasi (DD) adalah : 

% DD =  {1 −  [
A1650

A3449
 x 

1

1,33
]} x 100 % 

A = log 
Po

P
 

Dimana : 

A1650 =  Serapan dari gugus amida 

A3449 =  Serapan dari gugus hidroksida 

Po       =  % Transmitan pada garis dasar 

P        =  % Transmitan pada puncak maksimum 

1,33   =  konstanta untuk kitin yang terdeasetilasi sempurna 
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 Berdasarkan spektrum FTIR dari kitosan di atas, maka % DD dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

A3449 = log 
42,10

24,90
= 0,23 

A1650 = log 
45,50

37,45
= 0,08 

% DD =  {1 −  [
0,08

0,23
 𝑥 

1

1,33
]} 𝑥 100 % 

            =  {1 −  [0,34 𝑥 0,75]}𝑥 100 % 

            =  {1 −  0,25}𝑥 100 % 

            =  75 % 
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LAMPIRAN D 

TERMOGRAM DARI MEMBRAN KITOSAN DAN MEMBRAN 

KOMPOSIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar D.1  Termogram dari Membran Kitosan (CS) Murni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar D.2  Termogram dari Membran CS/MMT-Silan 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar D.3  Termogram dari Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 
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Gambar D.4  Termogram dari Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 
 

 
 

Gambar D.5  Termogram dari Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar D.6  Termogram dari Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 
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LAMPIRAN E 

PERHITUNGAN DAYA SERAP AIR DAN METANOL  

 

1. Perhitungan Daya Serap Air 

Persentase daya serap air dihitung menggunakan persamaan berikut : 

% Daya Serap Air =  
Wbasah  −  Wkering

Wkering
 x 100% 

Dimana Wbasah adalah berat membran basah (setelah direndam akuades selama 

24 jam) dan Wkering adalah berat membran kering. 

Contoh perhitungan daya serap air untuk membran Kitosan (CS) murni : 

% Daya Serap Air =  
(0,0156 − 0,0104) gram

0,0104 gram
 × 100% 

                                  = 50,00 %       

Hasil lengkap data daya serap air dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Membran Wbasah 

(gr) 

Wkering 

(gr) 

Daya Serap Air 

(%) 

CS murni 0,0156 0,0104 50,00 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 0% 0,0207 0,0144 43,40 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 0,0297 0,0206 44,28 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 0,0308 0,0211 45,97 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 0,0310 0,0210 47,73 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 0,0312 0,0213 46,59 

 

2. Perhitungan Daya Serap Metanol 

Persentase Daya Serap Metanol dihitung menggunakan persamaan berikut : 

% Daya Serap Metanol =  
Wbasah  −  Wkering

Wkering
 x 100% 

Dimana Wbasah adalah berat membran basah (setelah direndam akuades selama 

24 jam) dan Wkering adalah berat membran kering. 

Contoh perhitungan daya serap metanol untuk membran Kitosan (CS) murni :  

% Daya Serap Metanol =  
(0,0235 − 0,0159) gram

0,0159 gram
 × 100%  

                                     = 47,80 %  
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Hasil lengkap data daya serap metanol dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Membran Wkerimg 

(gr) 

Wbasah 

(gr) 

Daya Serap 

Metano (%) 

CS murni 0,0159 0,0235 47,80 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 0% 0,0186 0,0268 44,20 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 0,0254 0,0364 43,31 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 0,0349 0,0498 42,69 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 0,0340 0,0469 37,79 
CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 0,0342 0,0480 40,41 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

LAMPIRAN F 

PERHITUNGAN KONDUKTIVITAS PROTON 

 

1. Membran Kitosan Murni (CS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar F.1 Kurva Impedansi dari membran CS Murni pada suhu 25 – 60oC. 

 

a. CS Murni (25oC) :    

cmSx

xx

/1075,7
10.0,14,010.8362,4

5,1

5

26












 

 

b. CS Murni (40oC) : 

cmSx

xx

/1008,1
10.0,14,010.4851,3

5,1

4

26












 

 

c. CS Murni (60oC) : 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

2. Membran CS/MMT-Silan 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar F.2  Kurva Impedansi dari membran CS/MMT-Silan 10% pada suhu  
                         25–80oC 
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b. CS/MMT-Silan 10% (40oC) : 
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c. CS/MMT-Silan 10% (60oC) : 
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d. CS/MMT-Silan 10% (80oC) : 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

3. Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar F.3  Kurva Impedansi dari membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% pada 
                      suhu 25 – 80oC 
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b. CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% (40oC) : 
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c. CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% (60oC) : 
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d. CS/MMT-Silan 10%/SSA 4% (80oC) : 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

4. Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar F.4  Kurva Impedansi dari membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% pada 
                      suhu 25 – 80oC 
 
 
a. CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% (25oC) : 
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b. CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% (40oC) : 
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c. CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% (80oC) : 

cmSx

xx

/1032,3
10.5,14,010.5323,7

5,1

4

25












 

 

d. CS/MMT-Silan 10%/SSA 8% (80oC) : 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

5. Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar F.5  Kurva Impedansi dari membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% pada 
                     suhu 25 – 80oC 
 
 
a. CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% (25oC) : 
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b. CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% (40oC) : 
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c. CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% (60oC) : 
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d. CS/MMT-Silan 10%/SSA 12% (80oC) : 
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LxsxR

d


 
Ket :  

 = Konduktivitas Proton (S cm-1) 

L = Tebal Membran (cm) 

d = Jarak Elektroda (cm) 

s =  Lebar Elektroda (cm) 

R= Tahanan Membran (Ω) 

(Type equation here.  

 

6. Membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar F.6  Kurva Impedansi dari membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% pada 
                     suhu 25 – 80oC 
 
 
a. CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% (25oC) : 
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b. CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% (40oC) : 
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c. CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% (60oC) : 
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d. CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% (80oC) : 
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LAMPIRAN G 

PERHITUNGAN PERMEABILITAS METANOL 

 

1. Kurva kalibrasi antara konsentrasi Vs densitas larutan standar metanol. 

 
 

2. Perhitungan densitas metanol pada Kompartemen B 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung densitas dari metanol adalah : 

Densitas =
Berat total (pikno + sampel) − Berat pikno kosong

volume piknometer
 

 
Contoh perhitungan densitas metanol untuk membran CS/MMT-Silan 

10%/SSA 16 % adalah sebagai berikut :  

Densitas =  
(27,4288 − 17,2249) gram

10,246 mL
  

            = 0,9958911 gr/mL  

Hasil perhitungan untuk membran yang lain dapat pada Tabel dibawah ini : 

 

Membran 
Waktu 

(detik) 

Berat total 

(gram) 

Berat 

piknometer 

(gram) 

Densitas 

(gr/mL) 

 
 

CS Murni 

1200 27,4365 17,2249 0,9966426 
2400 27,4355 17,2249 0,9965450 
3600 27,4330 17,2249 0,9963010 
4800 27,4192 17,2249 0,9949541 
6000 27,4172 17,2249 0,9947589 

y = -0.0058x + 0.9974
R² = 0.9980

0.965

0.970

0.975

0.980

0.985

0.990

0.995

1.000
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CS/MMT-

Silan 

10%/SSA 0% 

1200 27,4318 17,2249 0,9961839 
2400 27,4289 17,2249 0,9959008 
3600 27,4276 17,2249 0,9957740 
4800 27,4262 17,2249 0,9956373 
6000 27,4238 17,2249 0,9954031 

 
CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 4% 

1200 27,4301 17,2249 0,9960180 
2400 27,4282 17,2249 0,9958325 
3600 27,4277 17,2249 0,9957837 
4800 27,4262 17,2249 0,9956373 
6000 27,4250 17,2249 0,9955202 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 8% 

1200 27,4293 17,2249 0,9959399 
2400 27,4280 17,2249 0,9958130 
3600 27,4274 17,2249 0,9957544 
4800 27,4262 17,2249 0,9956373 
6000 27,4253 17,2249 0,9955495 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 12% 

1200 27,4280 17,2249 0,9958130 
2400 27,4277 17,2249 0,9957837 
3600 27,4270 17,2249 0,9957154 
4800 27,4267 17,2249 0,9956861 
6000 27,4260 17,2249 0,9956178 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 16% 

1200 27,4288 17,2249 0,9958911 
2400 27,4281 17,2249 0,9958228 
3600 27,4271 17,2249 0,9957252 
4800 27,4266 17,2249 0,9956764 
6000 27,4259 17,2249 0,9956080 

Volume Piknometer (17,2249 gr) = 10,246 mL 
 

3. Perhitungan konsentrasi metanol pada kompartemen B  

Konsentrasi metanol diperoleh melalui interpolasi densitas pada persamaan 

garis :  

y = -0,0058x + 0,9974 

dimana, y = densitas dan x = konsentrasi 

Contoh perhitungan konsentrasi metanol untuk membran CS/MMT-Silan 

10%/SSA 16%  : 

Densitas = 0,9958911 maka, 

0,9958911    =  -0,0058x + 0,9974 

  0,9958911 – 0,9974  =  -0,0058x 

-0,0015089   =  -0,0058x 

         x   =  -0,0015089/-0,0058 

   x  =    0,2601587 M 
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4. Perhitungan Permeabilitas Metanol 

Untuk menghitung harga permeabilitas metanol dari masing-masing membran, 

maka terlebih dahulu dibuat kurva antara waktu vs konsentrasi metanol. Sebagai 

contoh pembuatan kurva pada membran CS/MMT-Silan 10%/SSA 16% berikut 

ini : 

 
Konsentrasi Metanol di kompartemen B merupakan fungsi waktu : 

Cb(t) =  
A x DK

V L
Ca(t −  t0) 

Sehingga : 

Slope =  
A x DK

V L
Ca 

Maka :  

Permeabilitas (DK) =  
Slope x V x L

A x Ca
 

Dimana :  

V (mL) = Volume Metanol yang dipakai, L (cm) = tebal membran, A (cm2) = 

luas area membran, Ca (M) = konsentrasi awal metanol, t (s) = waktu akhir,     

t0 (s) = waktu awal. 

Sehingga dari rumus diatas permeabilitas metanol untuk membran CS/MMT-

Silan 10%/SSA 16% adalah : 

Permeabilitas (DK) =  
0,0000102 M. s−1 x 60 cm3 x 0,015 cm

3,14 cm2 x 5 M
 

                                         = 5,85 x 10−7 cm2/s 

y = 0.0000102x + 0.2485478
R² = 0.9905204
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Hasil perhitungan nilai permeabilitas metanol untuk membran yang lain dapat 

pada Tabel dibawah ini : 

Membran 
Waktu 

(detik) 

Densitas 

(gr/mL) 

Kons. 

(M) 
Slope 

Tebal 

(cm) 

Permeabiltas 

(cm2/s) 

CS Murni 

1200 0,9966426 0,1305875 

0,0000349 0,01 1,33 x 10-6 
2400 0,9965450 0,1474150 
3600 0,9963010 0,1894835 
4800 0,9949541 0,2534277 
6000 0,9947589 0,2870826 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 0% 

1200 0,9961839 0,2096764 

0,0000262 0,01 1,00 x 10-6 
2400 0,9959008 0,2584760 
3600 0,9957740 0,2803516 
4800 0,9956373 0,3039100 
6000 0,9954031 0,3442958 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 4% 

1200 0,9960180 0,2382831 

0,0000171 0,015 9,80 x 10-7 
2400 0,9958325 0,2702552 
3600 0,9957837 0,2786689 
4800 0,9956373 0,3039100 
6000 0,9955202 0,3241029 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 8% 

1200 0,9959399 0,2517450 

0,0000137 0,015 7,85 x 10-7 
2400 0,9958130 0,2736207 
3600 0,9957544 0,2837171 
4800 0,9956373 0,3039100 
6000 0,9955495 0,3190547 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 12% 

1200 0,9958130 0,2736207 

0,0000070 0,015 4,01 x 10-7 
2400 0,9957837 0,2786689 
3600 0,9957154 0,2904481 
4800 0,9956861 0,2954963 
6000 0,9956178 0,3072755 

CS/MMT-

Silan 10%/ 

SSA 16% 

1200 0,9958911 0,2601587 

0,0000102 0,015 5,85 x 10-7 
2400 0,9958228 0,2719379 
3600 0,9957252 0,2887653 
4800 0,9956764 0,2971791 
6000 0,9956080 0,3089582 
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