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Abstrak: Kitosan merupakan polimer yang tersusun dari 2-amino-2-deoksi-P-D-glukosa
yang dapat diperoleh dengan cara pengolahahan kitin. Pengubahan molekul kitin menjadi
kitosan diperoleh dengan cara mengubah gugus asetamida (-NHCOCH3) pada kitin menjadi
gugus amina (-NH2) pada kitosan. Kitosan saat ini merupakan kandidat potensial dalam
pengembangan bahan baku obat di Indonesia. Namun dalam proses pengembanganya
kitosan mempunyai kelarutan yang sangat rendah dalam air sehingga membuat daya
adsorbsinya rendah dan kurang stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki
kelarutan kitosan yang sangat rendah dalam aquadest dan tidak larut dalam pelarut organik.
Salah satu upaya untuk memperbaiki sifat kelarutan kitosan yaitu dengan pembentukan
nanopartikel. Nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan dengan material sejenis
dalam ukuran besar (bulk) karena ukuran nano-partikel memiliki nilai perbandingan antara
luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan bahan sejenis
dalam ukuran besar, sehingga nano-partikel bersifat lebih reaktif. Metode pembentukan
nanopartikel dengan ball mill yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan
perbandingan antara variasi berat bola milling dan waktu milling. Variasi berat bola yang
digunakan yaitu 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram dan 25 gram dalam waktu 1 jam.
Karakteristik yang penting pada nanopartikel berupa ukuran partikel dan zeta potensial.
Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa berat bola milling berbanding terbalik dengan
ukuran partikel dan berbanding lurus dengan zeta potensial. Dengan hasil ukuran partikel
antara 100-400 nm, dan zeta potensial dengan rata –rata 4.91.
Kata Kunci : nanopartikel, ball mill, kitosan

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan sumber daya alam yang
melimpah. Udang merupakan salah satu komoditas ekspor non migas penting dalam bidang
perikanan yang pada saat ini mengalami peningkatan produksi terutama dari hasil budidaya
yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada umumnya, di Indonesia udang diekspor dalam
bentuk beku. Proses pembekuan udang untuk ekspor, 60-70% dari berat udang menjadi limbah
yang sebelumnya telah dibuang seperti pada bagian kepala,ekor dan kulitnya. Limbah tersebut
berupa cangkang yang mudah sekali busuk serta belum dimanfaatkan secara baik bahkan
sebagian besar merupakan buangan yang juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
(Kusumastuti,2017). Salah satu upaya pemanfaatan limbah udang agar memiliki nilai dan daya
guna menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi adalah pengolahan limbah udang menjadi
kitosan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri antara lain industri farmasi, kesehatan,
bioteknologi, pangan, serta kosmetik (Etik,2012). Kitosan merupakan polisakarida linear yang
dihasilkan dari proses deasetilasi senyawa kitin yang terkandung dalam cangkang suku
crustaceae seperti udang, lobster dan kepiting. Modifikasi kitin dan kitosan di berbagai bidang
sangat ditentukan oleh karakteristik mutu yang dapat dilihat dari derajat deasetilasi.
Pemanfaatan limbah khususnya udang menjadi produk bernilai ekonomis dapat dilakukan
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secara maksimal dengan modifikasi kitosan secara kimia pada bidang biomedis karena sifat
biokompatibilitasnya. Modifikasi secara kimia terhadap struktur kitosan dapat meningkatan
kelarutannya dalam pelarut-pelarut organik. Sedangkan, modifikasi secara fisika pada kitosan
mencakup perubahan ukuran partikel menjadi lebih kecil untuk pemanfaatan yang lebih luas.
Perkembangan modifikasi fisika mengarah ke bentuk nano-partikel (Tuomela,2015). Kitosan
memiliki kelarutan yang sangat rendah, yaitu sukar larut dalam aquadest dan tidak larut dalam
pelarut organik (Wahyuni,2017). Salah satu upaya untuk memperbaiki sifat kelarutan kitosan
yaitu dengan pembentukan nanopartikel. Nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan
dengan material sejenis dalam ukuran besar (bulk) karena ukuran nano-partikel memiliki nilai
perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan
bahan sejenis dalam ukuran besar, sehingga nano-partikel bersifat lebih reaktif (Suwarda dan
Maarif 2012). Nanoteknologi saat ini telah berperan penting dalam pengembangan produkproduk dalam bidang kesehatan, elektronik, dan industri. Keunggulan nanoteknologi yaitu
memiliki kemampuan untuk mengubah partikel menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga
menciptakan sifat struktur yang lebih luas, efektif dan efisien. Metode dalam pembuatan
nanopartikel antara lain metode top-down melalui proses pengecilan dimensi partikel (jet mill,
ball mill,dll) serta bottom-up yang merupakan pembuatan nanopartikel dengan menggabungkan
beberapa molekul sehingga terbentuk struktur material dalam ukuran nano. Pada penelitian ini
digunakan metode Top-Down, yaitu metode ball mill dengan HEM (High Energy Ball Milling)
yang digunakan untuk pembentukan nanopartikel, karena cukup efektif menghasilkan
nanopartikel dengan ukuran diameter partikel kurang dari 100 nm (Sutrisno, et al,dkk. 2015).
Metode ball mill ini berprinsip pada penghancuran bahan menggunakan sejumlah bola
penumbuk dalam sebuah tabung horizontal yang berputar sehingga bola-bola akan terangkat
pada sisi tabung kemudian jatuh ke bahan yang ditumbuk dan menyebabkan fragmentasi pada
stuktur bahan menjadi ukuran yang sangat halus . Keunggulan metode ball mill adalah waktu
yang dibutuhkan lebih cepat dan ukuran tepung yang dihasilkan relatif lebih kecil. Parameter
lama penggilingan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap hasil
penepungan dengan metode ball mill. Sejauh ini, karena kesederhanaannya, rekayasa material
dengan nanoteknologi sering menggunakan metode bottom-up. Nanokristalin zeolit Y
(Muhammad dan Munawar, 2007), nanozeolit A (Kamali dkk, 2008), pembuatan zeolite
nanopartikel dengan metode milling (Muhriz, 2011) merupakan contoh material nano yang
dibuat dengan metode bottom-up, sehingga perlu dikembangkan pembuatan material nano
dengan metode top-down untuk menghasilkan bentuk, ukuran, dan keseragaman yang lebih
tinggi. Pada penelitian Ikono (2012), menggunakan perbandingan antara bola milling dan bahan
yang digunakan 15 : 1. Rasio yang kecil dapat memperlambat benturan antara bola dan serbuk,
namun rasio yang terlalu besar akan mempersempit gerak bola dan serbuk di dalam jar. Hal ini
bertujuan untuk menyediakan ruang yang cukup bagi bola penghancur dan serbuk dapat
bergerak bebas dalam jar sehingga penggilingan berjalan efektif. Pada penelitian Yuwono
(2015), menggunakan bahan biji jinten hitam sedangkan pada penelitian Gitari (2017),
menggunakan bahan ekstrak daun kedondong. Telah banyak dilakukan penelitian tentang
nanopartikel menggunakan bahan alam namun masih sedikit yang memanfaatkan bahan laut.
Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan digunakan
bahan dari laut yaitu udang litopanaeus vannamei. Metode yang digunakan yaitu HEM dengan
variasi berat bola milling dalam proses pembentukan nanopartikel dengan tujuan menganalisa
pengaruh berat bola terhadap ukuran nanopartikel dan zeta potensial nanopartikel kitosan
Litopanaeus vannamei. Variasi berat bola yang digunakan yaitu 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20
gram dan 25 gram.
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METODE PENELITIAN
Pada penyiapan bahan, limbah udang yang diperoleh dicuci dengan air mengalir untuk
menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat, lalu dikeringkan dengan dijemur selama dua
hari. Selanjutnya dilakukan analisis proksimat dari tepung limbah udang. Analisis proksimat
tepung limbah udang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar karbohidrat. Uji
kadar air memiliki prinsip menguapkan air dari bahan dengan pemanasan sampai berat konstan.
Kadar air dinyatakan sebagai prosentase rasio pengurangan berat basah dan berat kering
terhadap berat basah. Uji kadar Abu memiliki prinsip mengoksidasi semua zat organik pada
suhu tinggi (sekitar 550 °C), uji kadar abu dinyatakan sebagai persentase rasio berat residu
terhadap berat kitosan sampel. Analisis kadar protein ditentukan dari perhitungan N total
menggunakan metode Mikro kjedahl berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi
nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk
arnonium sulfat. Setelah larutan menjadi basa, amonia diuapkan untuk diserap dalam larutan
asam borat. Jumlah nitrogen yang terkandung ditentukan dengan titrasi HCL sedangkan uji
kadar karbohidrat dengan metode luff schroll didasarkan pada reaksi antara monosakarida
dengan larutan cupper. Monosakarida akan mereduksikan CuO dalam larutan Luff menjadi
Cu2O. Kelebihan CuO akan direduksikan dengan KI berlebih, sehingga dilepaskan I2. I2 yang
dibebaskan tersebut dititrasi dengan larutan Na2S2O3 dan diperoleh larutan dengan endapan
brwarna putih pucat
Produksi kitin dimulai dengan proses penghilangan mineral (demineralisasi) dengan
menambahan HCl 1 N ke dalam cangkang udang dengan rasio 1:7 sambil dipanaskan 90 OC
selama 4 jam. Campuran didekantasi, lalu dicuci kembali sampai pH netral dan dikeringkan.
Setelah kering dilakukan proses penghilangan protein (deproteinasi) dengan penambahan
larutan NaOH 3,5% rasio 1:10, lalu dipanaskan pada 90 OC selama 6 jam. Setelah itu
didinginkan, didekantasi kembali, dicuci dengan air sampai pH netral, lalu dikeringkan. Proses
pemutihan (bleaching) dengan penambahan H2O2 2% rasio 1:10 sehingga diperoleh tepung
kitin berwarna putih (Hebeish et al., 2014). Produksi kitosan dilakukan dengan cara deasetilasi
tepung kitin dengan penambahan larutan NaOH 50%, lalu dipanaskan pada 80 oC selama 4 jam.
Kemudian dilakukan uji rendemen pada kitosan yang telah dihasilkan dari limbah kulit udang.

PEMBAHASAN
Isolasi Limbah Kulit udang Litopenaeus vannamei
Limbah cangkang kulit udang Litopenaeus vannamei yang diperoleh dari PT. KML Food,
Gresik-Jawa timur, kemudian dilakukan proses isolasi kitin dari udang Litopenaeus vannamei
dengan menggunakan metode No dan Meyer (2007) yaitu demineralisasi, deproteinasi,
bleaching dan deasetilasi. Data hasil rendemen isolasi kitosan pada setiap disajikan pada Tabel
1 yang memperlihatkan bahwa dari 10 kg limbah udang terkandung 18,13% kitosan.
Tabel 1. Data rendemen isolasi kitosan
Bahan

Berat limbah
Kering (kg)

Limbah Kulit udang
9 kg
Litopenaeus vannamei
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kulit

Berat Serbuk (kg)

Rendemen (%)

1.632 kg

18,13
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Rendemen yang dihasilkan cukup besar karena pada proses demineralisasi, deproteinasi
dan deasetilasi tidak banyak kitin dan kitosan yang hilang oleh pelarut maupun saat hidrolisis.
Proses pencucian dan penetralan dengan akuades juga dilakukan secara hati-hati sehingga
penyusutan bobot kitin dan kitosan dapat dikurangi.
Analisis Proksimat
Analisis Proksimat merupakan salah satu parameter standar untuk mengetahui kualitas
kitosan. Kadar air sangat mempengaruhi daya simpan. Sedangkan kadar abu erat kaitannya
dengan kadar mineral yang terkandung dalam kitosan. Kadar protein dan kadar karbohidrat
untuk mengetahui seberapa banyak kandungan protein dan karbohidrat dalam udang
Litopenaeus vannamei (Tabel 2)
Tabel 2. Analisis Proksimat
Bahan
Kadar Air
Kitosan

5,216 %

Kadar Abu
0,348 %

Parameter Uji
Kadar Protein
4, 867 %

Kadar Karbohidrat
4, 840 %

Berdasarkan hasil parameter uji, kitosan yang dipakai dalam penelitian ini mempunyai
karakteristik yang telah memenuhi standar internasional. Kemurnian kitosan dapat dilihat dari
kadar air dan kadar abu yang rendah, namun memiliki derajat deasetilasi yang tinggi. Semakin
tinggi derajat deasetilasi, semakin banyak gugus amina (NH2) pada rantai molekul kitosan
sehingga kitosan semakin reaktif. Nilai kadar air kitosan diketahui sebesar 5,216% nilai ini telah
sesuai dengan karakteristik kitosan komersil dengan nilai kadar air ≤ 10%. Besarnya nilai kadar
air dipengaruhi oleh proses pengeringan, lama pengeringan, jumlah kitosan yang dikeringkan,
luas tempat pengeringan dan sarana pengeringan. Kadar abu yang rendah menunjukkan kadar
mineral yang rendah.kadar abu mempengaruhi kelarutan, mengakibatkan viskositas rendah atau
dapat mempengaruhi produk akhir. Faktor yang mempengaruhi nilai kadar abu adalah proses
demineralisasi, proses pencucian yang baik akan berpengaruh terhadap kadar abu dan mineral
yang telah terlepas dari bahan, sehingga yang berikatan dengan pelarut akan terbuang bersama
air. Adanya perbedaan nilai kadar abu antar jenis udang dapat disebabkan oleh perbedaan
hábitat dan lingkungan hidup. Besar kecilnya nilai kadar protein dipengaruhi oleh proses
deproteinasi yang menggunakan NaOH konsentrasi tinggi dan waktu proses yamg lama
sehingga akan menyebabkan protein yang dihilangkan semakin banyak. Peningkatan
konsentrasi NaOH akan menurunkan berat molekul, hal ini diebabkan penurunan berat molekul
akibat adanya pemecahan ikatan polimer (depolimerisasi) rantai molekul.
.
Analisis FTIR (Fourier Transform Infra Red)
Analisis FTIR pada kitin bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam
kitin yang nantinya akan dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah proses
deasetilasi kitin telah berhasil dilakukan. Data hasil analisis FTIR kitin dan kitosan dapat dilihat
pada Gambar 1 dan 2.
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Gambar 1. Spektrum Kitin

Gambar 2. Spektrum Kitosan
Derajat deasetilasi menentukan banyaknya gugus asetil yang hilang selama proses
deasetilasi. Derajat deasetilasi yang tinggi menunjukkan kemurnian kitosan yang dihasilkan.
Berdasarkan spektrum kitin dan kitosan pada Gambar 5.1 dan 5.2, persentase derajat deasetilasi
yang diperoleh dari sampel kitin yakni 74,9%. Deasetilasi terhadap kitin yang dilakukan
selanjutnya ternyata menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi 88,22%. Derajat
deasetilasi kitosan uji memenuhi standar mutu kitosan yaitu ≥70% (wahyuni, 2017). Muzarelli
dan Peter (1997) mengemukakan bahwa semakin besar derajat deasetilasi, maka kitosan akan
semakin aktif karena banyaknya gugus amina yang menggantikan gugus asetil. Gugus amina
lebih reaktif dibandingkan gugus asetil karena adanya pasangan elektron bebas pada atom
nitrogen dalam struktur kitosan.
Data Berat Bola terhadap Ukuran Partikel dan Zeta Potensial Nanopartikel
Produksi nano kitosan dilakukan berdasarkan metode High Energy Milling (HEM)
denganvariasi berat bola 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram. Dari percobaan
menggunakan metode High Energy Milling (HEM) didapatkan ukuran partikel dan zeta
potensial pada tabel 3.
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Tabel 3. Data berat bola milling terhadap ukuran partikel dan zeta potensial
Berat Bola
5 gram
10 gram
15 gram
20 gram
25 gram

Ukuran partikel
360.47
290.50
197.80
158.23
97.57

Zeta Potensial
1.8
3.42
5.1
5.76
6.27

Keunggulan metode ball mill adalah waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan ukuran
tepung yang dihasilkan relatif lebih kecil. Parameter lama penggilingan merupakan salah satu
faktor penting yang berpengaruh terhadap hasil penepungan dengan metode ball mill. Proses
homogenisasi antara kitosan dapat dokendalikan secara merata dengan semakin besar berat
bolla menghasilkan ukuran partikel yang semakin homogen, stabil dan tidak terjadi aglomerasi.
Pengaruh Berat bola milling terhadap ukuran partikel dan zeta potensial
Data hasil pengaruh berbagai berat bola miling terhadap ukuran partikel dan zeta
potensial dapat dilihat pada gambar 5.3 dan 5.4

Gambar 3. Pengaruh berat bola milling terhadap ukuran partikel

Gambar 4. Pengaruh ukuran partikel terhadap zeta potensial
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Pemberian variasi berat bola milling 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram dan 25 gram
memberikan pengaruh penurunan pada ukuran partikel. Dari grafik dapat diketahui semakin
besar berat bola milling maka akan menghasilkan ukuran partikel yang semakin kecil. Begitu
pula semakin kecil ukuran partikel maka akan menghasil zeta potensial yang semakin besar.
Berat bola milling berbanding terbalik dengan ukuran partikel dan ukuran partikel berbanding
terbalik dengan zeta potensial.
Hasil perhitungan berat bola dengan ukuran partikel dan zeta potensial kemudian
dianalisis secara statistic. Pertama yaitu uji normalitas dan homogenitas menggunakan
Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data masing-masing perlakuan. Apabila data
normal dan homogen maka dilakukan dengan uji one-way ANAVA, sedangkan apabila data
dikatakan tidak normal dan tidak homogen maka dilakukan uji dengan kruskal wallis. Hasil uji
normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil uji normalitas

N
Normal parameters a,b
Most Extreme Differences

Test Statistic
Asymp. Sig.(2-tailed)

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Ukuran partikel
5
220.9140
104.87537
.187
.187
-.146
.187
.200c,d

Zeta potensial
5
4.4700
1.83932
.234
.164
-.234
.234
.200c,d

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukan nilai signifikansi
sebesar 0,200 yang nilainya >0,05. Nilai tersebut berarti bahwa data yang didapatkan
terdistribusi normal. Setelah itu dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk mengetahui apakah
data yang didapatkan terdistribusi homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada
Tabel 5.5
Tabel 5. Hasil Uji homogenitas Ukuran Partikel
Collinearity Statistic
Model
Tolerences
Berat bola
1.000
Dependent Variable : ukuran_partikel

VIF
1.000

Tabel 6. Hasil Uji homogenitas zeta potensial
Collinearity Statistic
Model
Tolerences
Berat bola
1.000
Dependent Variable : zeta_potensial

VIF
1.000

1.000

Dari tabel collinearity statistics, dapat diketahui nilai VIF pada variabel berat bola adalah
(1.000<2.000) sehingga data ini dapat dikatakan tidak memiliki masalah
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multikolinearitas. Data dapat dikatakan bahwa ukuran partikel dan zeta potensial terdistribusi
normal dan homogen. Selanjutnya dilihat nilai korelasi (R) dan determinasi (R square) pada
tabel 7 dan 8
Tabel 7. Data nilai korelasi (R) dan nilai determinasi (R Square) ukuran partikel
Model
R
R Square
a
1
.992
.984
a. Predictors : berat bola

Adjusted R Square
.979

Std. Error of the estimate
.16310

Tabel 8. Data nilai korelasi (R) dan nilai determinasi (R Square) zeta potensial
Model

R
a

1

.970

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the estimate

.940

.920

.51915

a. Predictors : berat bola
Dilihat dari tabel 7 dan 8, diketahui bahwa terdapat korelasi (R) ukuran partikel antara x
dan y sebesar 0.992 dan zeta potensial 0.970 sehingga dapat dikatakan terjadi korelasi antara
dua variabel yang kuat karena nilai R mendekati 1. Selanjutnya nilai determinasi (R square)
ukuran partikel sebesar 0.984 hal ini berarti 98.7% berat bola milling mempengaruhi ukuran
partikel, sedangkan nilai determinasi zeta potensial sebesar 0.920 hal ini berarti 92 % ukuran
partikel mempengaruhi zeta potensial. Selanjutnya melakukan uji signifikansi (sig.), hasil uji
dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan 5.9
Tabel 9. Uji signifikansi (sig.) Ukuran Partikel
Model
1. Regression
Residual
Total
a.
b.

Sum Of Squares
43305.612
689.759
43995.372

df
1
3
4

Mean Square
43305.612
229.920

F
188.351

Sig
.001b

Dependant Variable : ukuran_partikel
Predictors ( Constant), berat_bola

Tabel 10. Uji signifikansi (sig.) Zeta potensial
Model
Sum Of Squares
df
Mean Square
2. Regression
12.724
1
12.724
Residual
.809
3
.270
Total
13.532
4
c.
Dependant Variable : Zeta_potensial
d.
Predictors ( Constant), berat_bola

F
47.209

Sig
.006b

Dari uji signifikansi dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulam dari hipotesis.
Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka tolak H0 terima H1. Pada tabel 7 didapatkan hasil nilai
signifikansi sebesar 0.001 yang berarti H0 ditolak atau dengan kata lain ada pengaruh antara
berat bola milling dengan ukuran partikel sedangkan pada tabel 5.8 didapatkan nilai signifikansi
0.006 yang berarti H0 ditolak sehingga ada pengaruh antara ukuran partikel dengan zeta
potensial.
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KESIMPULAN
Pembuatan Nanopartikel kitosan metode High Energy Milling ( HEM) dengan variasi
berat bola mampu menghasilkan ukuran partikel dengan ukuran 100-400nm dan zeta potensial
dengan rata-rata 4.91. Berat bola milling berbanding terbalik dengan ukuran partikel dan
berbanding lurus dengan zeta potensial.
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