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ABSTRACT 

Rambak is product from skin of cow or buffalo and had a 

skinning process, soaking process, boiling and drying process. 

Rambak in the market general have a many kind and some of 

rambak don’t have standard for healthy and that from a rest 

tanning leather industry, this rambak are seriously danger to 

eat because it have a heavy metal and that’s toxic for human 

body. Heavy metal in rest of leather tanning industry is 

Aluminium (Al) Zinc (Zn) Iron (Fe). The purpose of this 

research was to find effect soiling cithosan to rambak chips 

from rest leather industry. The material used for this research 

were 46 kg rambak, 1 kg chitosan. This research used 

Completed Random Design with 3x4 Faktorial and 3 

repetition. Factor A is Chitosan Consentration with 4 level: P0 

is Control (wash with water), P1 (Chitosan 1%: 20 gram), P2 

(Chitosan 1,5%: 35 gram), P3 (Chitosan 2%: 40 gram). Factor 

mailto:Amru.maulana.am@gmail.com
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B is time of soaking with 3 level: 6 Hour, 12 Hours, 24 Hours. 

Base on discussion this research had conclusion is Aluminium 

(Al), Zinc (Zn) and Iron (Fe) are on rambak chips. The best 

treatmen from Aluminium is P2 and P3 for 24 Hours, for Zinc 

is P1 fo 12 Hour, P2 for 6 hours and Fe is P3 for 6 and 12 

Hours. 

Keywords: Rambak, chitosan, heavy metal. 
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RINGKASAN 

 

Rambak kulit adalah produk makanan ringan yang 

dibuat dari kulit sapi atau kerbau melalui tahap proses 

pembuangan bulu, pembersihan kulit, perebusan, pengeringan 

dan perendaman dengan bumbu untuk kerupuk rambak mentah 

dan dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk rambak 

siap konsumsi. Sumber rambak yang beredar di masyarakat 

sangat beragam mulai dari rambak super hingga rambak hasil 

samping penyamakan. Rambak super adalah istilah yang 

digunakan oleh masyarakat untuk merujuk rambak yang 

terbuat dari kulit segar, rambak hasil samping penyamakan 

adalah jenis rambak yang berasal dari sisa-sisa kulit 

berkualitas afkir atau berasal dari sisa hasil penyamakan atau 

kulit impor dari luar negeri dan paling parah adalah sepatu 

kulit bekas. Rambak hasil samping penyamakan banyak 

mengandung zat kimia berbahaya dan zat pewarna, seperti 

Aluminium (Al), Besi (Fe) dan Seng (Zn), kadar logam berat 

memiliki dampak negatif bagi kesehatan tubuh baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang, dampak paling 
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berbahaya dari keracunan logam berat adalah serangan 

jantung, gagal ginjal dan kematian. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kandungan 

logam rambak hasil samping penyamakan kulit, mengetahui 

kesesuaian kualitas rambak hasil samping terhadap Standard 

Nasional Indonesia, Mendapatkan konsentrasi kitosan yang 

terbaik dengan lama perendaman paling efektif untuk 

menurunkan kadar logam berat dalam rambak hasil samping 

penyamakan kulit. 

Materi penelitian adalah rambak kulit sapi dari limbah 

padat penyamakan kulit yang memiliki kandungan kadar 

logam diatas batas ambang. Rambak kulit diperoleh  dari salah 

satu pedagang di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Metode penelitian yang 

digunakan adalah percobaan dengan Rancangan acak Lengkap 

(RAL) dengan factorial 4 x 3 dengan 3 kali pengulangan. 

Faktor A adalah tingkat konsentrasi kitosan terdiri dari 4 

tingkat yaitu: perlakuan P0 sebagai control (pencucian dengan 

air), P1 (Kitosan 1%: 20 gram + rambak basah 1 Kg), P2 

(Kitosan 1,5%: 35 gram + rambak basah 1 Kg), P3 (Kitosan 

2%: 40 gram + rambak basah 1 Kg). Faktor B adalah lama 

waktu perendaman Kitosan yaitu, 6 Jam, 12 Jam, dan 24 Jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada logam berat 

Aluminium (Al), Seng (Zn) dan Besi (Fe) yang terdapat pada 

rambak sisa penyamakan dan memiliki kadar logam lebih dari 

batas maksimum apabila dikonsumsi oleh manusia akan 

berakibat buruk karena logam tersebut bersifat toksik. 

Perlakuan kitosan terbaik untuk logam Al adalah P2 dan P3 

selama 24 jam, dan untuk logam Zn adalah P1 selama 12 jam, 

P2 selama 6 jam, dan P3 selama 6 jam dan 24 jam 
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Kesimpulan penelitian adalah terjadi penurunan 

konsentrasi kadar logam oleh kitosan. Terjadi interaksi antara 

konsentrasi kitosan dan lama perendaman terhadap kadar 

logam Fe tetapi tidak ada interaksi antara konsentrasi kitosan 

dan lama perendaman terhadap kadar logam Al dan Zn. 

Rambak sisa penyamakan masih jauh dari Standard Nasional 

Indonesia dan batas ambang yang disarankan oleh Kemenkes. 

Saran penelitian adalah dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang peningkatan kondisi asam pada penggunaan kitosan 

untuk menyerap kadar logam dalam rambak kulit sisa 

penyamakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Rambak merupakan makanan kesukaan masyarakat 

dari generasi anak-anak sampai orang tua. Hal tersebut 

dikarenakan rasanya yang gurih dan enak serta harganya 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Rambak adalah 

makanan yang bahan bakunya berasal dari kulit sapi, kerbau 

atau kambing yang sudah dibersihkan bulunya kemudian 

direndam dengan air kapur. Setelah 24 jam, kulit dicuci 

dengan air sampai bersih kemudian direbus sampai lunak, lalu 

kulit diangkat, dibilas dengan air, kemudian direbus untuk 

kedua kalinya hingga terlihat bersih. Setelah direbus, kulit 

yang sudah kelihatan bersih didinginkan, kemudian dipotong-

potong sedemikian rupa sesuai kebutuhan, lalu dijemur hingga 

kering. Kulit yang sudah kering direndam dengan minyak 

goreng dengan perapian yang kecil (tidak sampai mendidih) 

diaduk-aduk sampai merata, kemudian diangkat dan ditiriskan 

dari minyaknya. 

 Rambak tersedia dari berbagai label dan tipe dengan 

kemasan yang belum digoreng (rambak mentah) atau dalam 

kemasan yang sudah digoreng (rambak matang). Sumber 

rambak yang beredar dimasyarakat sangat beragam mulai dari 

rambak super hingga rambak hasil samping penyamakan. 

Rambak super adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat 

untuk merujuk rambak yang terbuat dari kulit segar, tanpa 

bahan kimia berbahaya dan dari jenis sapi tertentu, sedangkan 

untuk rambak hasil samping penyamakan adalah jenis rambak 

yang berasal dari sisa-sisa kulit berkualitas afkir atau berasal 
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dari sisa hasil penyamakan atau kulit impor dari luar negeri 

dan paling parah adalah sepatu kulit bekas. Munculnya rambak 

kulit hasil samping penyamakan berasal dari sisa proses 

penyamakan atau kulit impor disebabkan oleh harga yang 

murah, kelangakaan bahan baku kulit segar, mahalnya harga 

kulit segar. (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2011). Pada 

rambak kulit yang berbahan baku dari sisa bahan yang berasal 

dari pabrik penyamakan kulit banyak mengandung zat kimia 

berbahaya dan zat pewarna seperti kromium. Kadar baku mutu 

yang ditetapkan oleh Dirjen POM No.03725/B/SK/VII/89 

tentang Batas Maksimal Cemaran Logam dalam Makanan 

yakni sebesar 2,5 mg/kg. Selain itu, pada proses pembuatan 

rambak kulit juga menghasilkan limbah cair yang berasal dari 

proses perebusan kulit yang mengandung logam berat. 

Rambak hasil samping penyamakan banyak 

mengandung zat kimia berbahaya dan zat pewarna, seperti 

Aluminium (Al), Besi (Fe) dan Seng (Zn).  Aluminium 

merupakan jenis logam yang sangat mudah ditemukan secara 

alami di dalam kerak bumi. Aluminium dapat menyebabkan 

berhentinya pertumbuhan sel otak yang menyebabkan 

penyakit Alzheimer pada manusia (WHO). Nilai batas ambang 

Aluminium pada bahan makanan adalah 1 gram/kg. Rambak 

kulit yang berasal dari sisa industri penyamakan maupun 

berasal dari kulit impor memiliki kandungan logam seng lebih 

dari batas ambang yang dapat menimbulkan masalah serius 

bagi tubuh yaitu gangguan tidur, gelisah, kesulitan belajar dan 

gangguan perilaku pada anak-anak dan gangguan koordinasi 

saraf, kerusakan paru-paru, ginjal, dan kematian pada orang 

dewasa. Standar kandungan Besi pada pangan memiliki nilai 

maksimal 1 mg/kg (SNI 2009). Kelebihan kandungan besi 
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pada pangan juga berakibat buruk pada tubuh terutama ginjal 

dan hati. Seng (Zn) merupakan trace elemen essensial bagi 

kehidupan manusia, Seng dibutuhkan sangat sedikit tetapi 

harus diperhatikan agar tidak menjadi toksik. Kelebihan Seng 

(Zn) pada tubuh dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, 

rontoknya rambut kepala, mual, diare, impotensi dan kelainan 

mental.  Mengkonsumsi rambak maksimal satu hari tidak 

boleh lebih dari 4 bungkus atau 80 gram, namun masyarakat 

penggemar rambak kulit tidak memperdulikan anjuran 

tersebut. Perlu adanya penanganan dan solusi tepat rambak 

kulit sisa penyamakan sebelum dipasarkan dengan tujuan 

menjaga kualitas produk rambak sesuai Standar Nasional 

Indonesia. 

Kitosan merupakan amina polisakarida hasil proses 

deastilasi kitin. Senyawa ini merupakan biopolimer alam yang 

penting dan bersifat polikationik sehingga diaplikasikan dalam 

berbagai bidang seperti adsorben logam, penyerap zat warna 

tekstil, bahan pembuatan kosmetik, serta agen antibakteri. 

Kitosan tidak larut dalam beberapa jenis asam mineral dan air 

sehingga sangat baik digunakan sebagai adsorben. Keberadaan 

gugus hidroksil dan amino sepanjang rantai polimer 

mengakibatkan kitosan efektif mengadsorpsi ion logam berat 

maupun zat-zat organik seperti protein dan lemak (Riswanda, 

Rachmadiarti, dan Kuntjoro, 2014). Kemampuan kitosan 

untuk menyerap logam berat tergantung pada derajat 

deasetilasinya. Derajat deasetilasi akan menunjukkan jumlah 

gugus amino yang berikatan pada kitosan. Gugus amino ini 

yang mengikat logam pada limbah, Semakin besar derajat 

deasetilasi semakin banyak logam yang terjerap. Penggunaan 

kitosan secara komersil banyak digunakan oleh industri 
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pangan, kosmetika, pertanian, farmasi, pengolahan limbah dan 

penjernihan air. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Optimalisasi Perendaman Kitosan 

Terhadap Mutu Rambak Kulit Sapi Sisa Industri 

Penyamakan”. dimaksudkan untuk mendapatkan kitosan 

yang paling baik sebagai adsorben dengan mengetahui kondisi 

optimum proses adsorbsi limbah krom, arsenik dan timbal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah di 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa saja kandungan logam yang terkandung pada 

rambak hasil samping penyamakan kulit? 

2. Bagaimana kesesuaian rambak hasil samping 

penyamakan kulit terhadap Standar Nasional 

Indonesia rambak?  

3. Berapakah konsentrasi optimum kitosan dapat 

menurunkan kadar logam berat dalam rambak hasil 

samping penyamakan kulit? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendapatkan konsentrasi kitosan yang terbaik dengan 

lama perendaman paing efektif untuk menurunkan 

kadar logam berat dalam rambak hasil samping 

penyamakan kulit. 

2. Mengetahui kandungan logam rambak hasil samping 

penyamakan kulit. 
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3. Mengetahui kesesuaian rambak hasil samping 

penyamakan kulit terhadap Standard Nasional 

Indonesia rambak.  

1.4 Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah:  

1 Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai 

bahaya kandungan rambak hasil samping penyamakan 

kulit. 

2 Memberikan informasi mengenai rambak hasil 

samping penyamakan terhadap Standard Nasional 

Indonesia rambak.  

3 Memberikan informasi kepada produsen rambak kulit 

agar menggunakan kitosan untuk menurunkan 

menurunkan kadar logam pada rambak kulit sisa 

penyamakan. Sehingga tingkat pencemaran logam 

berat dalam rambak dapat diturunkan dan sesuai 

dengan SNI syarat mutu rambak kulit. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

1.6 Hipotesis 

1. Rambak hasi samping penyamakan kulit mengandung 

logam berat berbahaya seperti aluminium (Al), besi (Fe) 

dan seng (Zn) yang bersifat toksik dalam tubuh 

manusia. 

2. Rambak hasil samping penyamakan kulit positif 

terakumulasi logam berat dengan konsentrasi tinggi. 

3.  Penggunaan kitosan dapat menyerap dan menurunkan 

kadar logam berat dalam rambak kulit sisa penyamakan 

akibat perubahan pH hingga menjadi aman konsumsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

2.1 Rambak Kulit 

Rambak kulit adalah produk makanan ringan yang 

dibuat dari kulit sapi atau kerbau melalui tahap proses 

pembuangan bulu, pembersihan kulit, perebusan, pengeringan 

dan perendaman dengan bumbu untuk rambak mentah dan 

dilanjutkan dengan penggorengan untuk rambak siap 

konsumsi (Azizah. Ningru. Ellyke, 2018).  

Rambak kulit merupakan makanan ringan yang 

terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang diolah dengan 

penambahan bumbu rempah dan penambah rasa. Rambak kulit 

bertekstur garing dan dijadikan sebagai makanan selingan 

bahkan sebagai lauk pauk yang banyak digemari oleh seluruh 

lapisan masyarakat (Paseru, 2017).  

Rambak kulit adalah makanan ringan yang tidak 

dibuat dari adonan tepung tapioka, melainkan dari kulit sapi, 

kerbau, kelinci, ayam atau kulit ikan yang dikeringkan 

(Nasution, 2006). Menurut Hermanianto, Nurwahid, dan 

Azhar (1997) salah satu parameter mutu pangan adalah mutu 

nutrisi yang antara lain meliputi kadar protein, kadar lemak, 

kadar air, kadar abu, dan rendemen. Keberadaan air dalam 

bahan pangan sangat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan 

citarasa. 

SNI-1996 menunjukkan rambak kulit adalah produk 

makanan ringan yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau melalui 

tahap proses pembuangan bulu, pembersihan kulit, perebusan, 

pengeringan, perendaman bumbu, penggorengan dan rambak 
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siap dikonsumsi. Kandungan zat gizi rambak kulit mentah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Kandungan Gizi Rambak Kulit 

Kandungan Gizi Prosentase 

Protein 82,91% 

Lemak 3,84% 

Mineral 0,04% 

Natrium glutamate (MSG atau 
NaG bebas) 

0,8 g – 5,3 % 

Zat pewarna 0 

Hidrogen Peroksida (H2O2) 0 

Timbal,Krom dan Arsenik 0 

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 
 

2.2 Standard Nasional Indonesia Rambak Kulit 

Syarat mutu rambak kulit berdasarkan SNI 1996 

disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2. SNI Rambak Kulit 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Proses Pembuatan Rambak Kulit 

Industri rambak kulit memiliki cara yang berbeda 

dalam memproses kulit menjadi produk rambak. Menurut 

Wulaninigtyas (2014) tahapan proses pembuatan rambak kulit 
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dari limbah padat penyamakan oleh salah satu industri kulit di 

Magetan, Jawa Timur yaitu: 

1. Diterima limbah padat berupa kulit dari industri 

penyamakan (kulit tanpa bulu). 

2. Dilakukan penjemuran dengan sinar matahari sampai 

kering selama 1- 2 hari. 

3. Dilakukan Perendaman dalam 1 drum air dan 5 kg 

kapur atau gamping. 

4. Dilakukan pencucian dengan air bersih yang mengalir. 

5. Dilakukan perebusan dengan air mendidih sampai kulit 

menjadi matang (ciri-ciri kulit sudah matang ditusuk 

dengan lidi bisa ditembus). 

6. Dilakukan perendaman dengan air dalam drum untuk 

menetralkan suhu kulit dari proses perebusan. 

7. Dilakukan penjemuran dengan sinar matahari sampai 

kering selama 1-2 hari.  

8. Dilakukan perendaman dengan bumbu yaitu bawang 

putih, garam dan penyedap rasa secukupnya. 

9. Dilakukan penjemuran dengan sinar matahari sampai 

kering selama 1-2 hari. 

10. Dilakukan pemotongan menggunakan gunting sebesar 

3x2 cm.  

11. Dilakukan penggorengan (dilakukan 2x dengan suhu 

dan lama penggorengan yang berbeda). 

12. Rambak siap konsumsi. 

2.4 Bahan Berbahaya bagi Produk Pangan 

Produk bahan pangan memiliki sifat mudah basi, 

mudah terkontaminasi, mudah menguap sehingga produk 

pangan memiliki kemasan dan standar khusus dalam 



11 

 

penanganannya. Produk pangan sangat rentan terkontaminasi 

apabila dalam prosesnya tidak sesuai standar. Proses 

pembuatan rambak yang dilakukan oleh produsen rambak di 

Indonesia masih tergolong tradisional dan kurang 

memperhatikan kebersihan dan kehigenisan proses produksi 

sehingga mencemari rambak. Bahan berbahaya yang biasa 

ditemukan pada rambak biasa maupun rambak KW antara lain 

adalah Aluminium (Al), Besi (Fe) dan Seng (Zn). 

1. Aluminium (Al) 

Al merupakan logam yang sangat melimpah di alam, 

ditemukan dalam tanah, sekitar 8,3% kerak bumi terdiri dari 

Al dan terbanyak ketiga setelah oksigen 45,5 % dan silicon 

25,7 %. Elemen ini adalah logam ringan yang mempunyai 

ketahanan korosi yang baik, hantaran listrik yang baik dan 

sifatsifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Al sangat 

reaktif khususnya dengan oksigen, unsur Al tidak pernah 

dijumpai secara bebas di alam, melainkan sebagai senyawa 

yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang bijih 

bauksit yang berupa campuran oksida dan hidroksida 

aluminium (Gusva, 2017). 

Al banyak digunakan sebagai peralatan dapur, bahan 

konstruksi bangunan dan ribuan aplikasi lainnya karena 

termasuk logam yang mudah dibuat dan kuat. Walau 

konduktivitas listriknya hanya 60% dari tembaga, tetapi Al 

bisa digunakan sebagai bahan transmisi karena ringan. Al 

murni sangat lunak dan tidak kuat, tetapi dapat dicampur 

dengan Tembaga, Magnesium, Silikon, Mangan, dan unsur-

unsur lainnya untuk membentuk sifat-sifat yang 

menguntungkan. 
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Al dalam tawas adalah ion logam berat yang toksik, dan 

kebanyakan masuk ke dalam tubuh manusia bersama dengan 

makanan. Pada usus, ion logam tersebut diserap ke dalam 

darah, dan terikat sekitar 90% pada eritrosit dan sisanya 

berada dalam plasma. Ion Al akan terdistribusi ke seluruh 

jaringan tubuh kemudian berikatan dengan protein 

(metalotionein) (Santosa, 2009). 

 

2. Seng (Zn) 

Zn secara kimiawi memiliki keunikan tersendiri karena 

berfungsi pada sel-sel pengatur, katalik dan struktural yang 

penting pada berbagai sistem biologi. Zn berperan pada lebih 

dari 300 enzim. Zn juga berperan pada karbohidrat, lipid, 

protein serta sintetis dan degradasi asam nukleat melalui 

perannya pada enzim karbonik anhidrase (metabolisme CO2 

dan HCO3), thimidin kinase / DNA dan RNA polymerase 

(sintesis asam nukleat dan protein). Zn penting untuk berbagai 

fungsi termasuk pertumbuhan dan perkembangan, fungsi, 

fungsi reproduksi, fungsi sensorik dan kekebalan, antioksidan, 

serta stabilisasi membran. 

Zn termasuk dalam kelompok zat gizi mikro yang 

mutlak dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil yaitu 

<100mg/hari untuk memelihara kehidupan yang optimal 

(Mulyaningsih, 2009). Zn terdapat dalam jumlah yang cukup 

banyak di dalam setiap sel, kecuali sel darah merah dimana zat 

besi berfungsi khusus mengangkut oksigen (Hidayat, 1999) 

sedangkan menurut Latief (2004) Kebutuhan manusia akan Zn 

dibutuhkan untuk kesehatan sistem imunitas, pertumbuhan 

yang normal, pembentukan jaringan. kedewasaan seksual 

lelaki dan kerja dari berbagai enzim. Lebih banyak Zn yang 
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dibutuhkan ketika jaringan baru harus dibentuk, dan Zn juga 

membantu tubuh dalam memerangi infeksi. Zn terdapat pada 

beberapa jenis pangan seperti pada tiram, daging, unggas, dan 

pada tumbuhan terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, 

dan gandum (Mulyaningsih, 2009). 

Peranan biokimia seng merupakan komponen dari 

metalloenzymes untuk mempertahankan kelangsungan 

berbagai proses metabolisme dan stabilitas membran sel. 

Fungsi Zn dalam metallo-enzyme ialah katalitik, pengaturan 

struktural dan non-katalitik (Hidayat, 1999). Kelebihan Zn 

dapat meimbulkan gejala mual, muntah, pusing, sakit perut, 

demam, diare dan kebanyakan terjadi pada setelah 

mengkonsumsi antara 4–8g Zn. asupan 2g Zn dapat 

menyebabkan keracunan akut yang berdampak sakit perut dan 

muntah muntah. Zn merupakan unsur satu golongan dengan 

kadmium (Cd) dan raksa (Hg) yang keduanya merupakan 

racun. Zn hubungannya dengan kesehatan dapat menyebabkan 

infeksi pada selaput lendir dengan letal dosis (LD) 3 – 5g 

ZnCl2 dan ZnS beracun pada letal dosis (LD) 5g. Jumlah ini 

sangat berbahaya karena dosis oral dalam jangka panjang 

menyebabkan masalah pencernaan, menurunkan HDL dan 

menyebabkan kerusakan sistem imunitas (Herni, 2011). 

  

3. Besi (Fe) 

Fe adalah logam berwarna putih keperakan, liat dan 

dapat dibentuk. Fe di alam didapati sebagai hematit di dalam 

air minum Fe (Fe) menimbulkan rasa, warna (kuning) , 

pengendapan pada pipa , pertumbuhan bakteri dan kekeruhan. 

Fe dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan haemoglobin 

sehingga jika kekurangan Fe akan mempengaruhi 
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pembentukan haemoglobin tersebut. Fe juga terdapat dalam 

serum protein yang disebut dengan “ transferin “ berperan 

untuk mentransfer Fe dari jaringan yang satu ke jaringan lain. 

Fe juga berperan dalam aktifitas beberapa enzim seperti 

sitokrom dan flavo protein (Rumapea. 2009). 

Tubuh yang tidak mampu mengekskresikan Fe akan 

terakumulasi karenanya warna kulit menjadi hitam (Juli 

Soemirat, 1996). Kekurangan Fe dalam diet akan 

mengakibatkan defisiensi yaitu kehilangan darah yang berat 

sering terjadi pada penderita tumor saluran pencernaan, ulcer 

lambung dan pada menstruasi. Defisiensi Fe menimbulkan 

gejala anemia seperti kelemahan, fatigue, sulit bernapas waktu 

berolahraga, kepala pusing, diare, penurunan nafsu makan, 

kulit pucat, kuku berkerut, kasar dan cekung serta terasa 

dingin pada tangan dan kaki (Darmono, 1995). Fe diperlukan 

oleh tubuh namun dalam dosis yang tinggi (>6g/hari) dapat 

merusak dinding usus dan mengakibatkan kematian. Debu 

Besi (Fe) Fe juga dapat diakumulasi di dalam alveori 

menyebabkan berkurangnya fungsi paru – paru (Soemirat, 

1996). Logam Fe ditemukan dalam bentuk tidak murni 

sehingga harus melalui reaksi redusksi untuk mendapatkan Fe 

murni. Logam Fe dalam inti bumi berupa hematit. Fe hampir 

tidak dapat ditemukan sebagai unsur bebas. Fe berperan 

penting dalam system imunitas. Seseorang dengan kandungan 

Fe rendah akan memiliki daya tahan tubuh rendah terhadap 

infeksi (Widowati, 2008). 

Fe yang berlebihan dalam tubuh menyebabkan 

keracunan, muntah-muntah, diare dan kerusakan usus. 

Kelebihan Fe i juga dapat menyebabkan hemokromatis. 

Hemokromatis merupakan penyakit kelebihan Fe yang bias 
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berakibat fatal tetapi mudah diobati, dimana penyakit ini 

banyak menyerang lebih dari 1 juta orang di amerika serikat. 

2.5 Tinjauan Umum Kitosan 

Kitosan berasal dari deasetilasi kitin yang diperoleh dari 

hewan golongan crustaceae seperti kepiting dan udang. 

Kitosan dihasilkan dari kitin melalui proses deasetilasi yaitu 

dengan direaksikan menggunakan alkali konsentrasi tinggi 

dengan waktu yang relatif lama dan suhu tinggi. Kitosan 

adalah rantai linear dari D-Glukosamin dan N-Asetil 

DGlukosamin yang terangkai pada posisi β(1-4). Memiliki 

rumus molekul [C6H11NO4]. Berbentuk bubuk putih 

kekuningan, tidak berbau, berasa, beracun, tidak larut dalam 

air, larutan basa kuat, asam sulfat, dan pelarut organik seperti 

alkohol dan aseton. Namun, sedikit larut dalam asam klorida, 

asam nitrat, asam asetat 1%-2%, dan asam format 0,2%-1,0% 

dengan pH 4,0 akan berbentuk kationik sedangkan kitosan 

yang tidak larut dalam air akan membentuk polielektronik 

dengan anion polielektrolit (Cheba, 2011). 

 
Gambar 2.1 Struktur kitosan 

Keberadaan gugus amida dalam kitin dan kitosan 

menjadikan kitin dan kitosan sebagai adsorben yang mampu 

mengikat logam berat (Roza, dkk.,2013). Hal ini terkait 

dengan adanya gugus amina, gugus hidroksil primer dan 
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sekunder yang masing-masing terikat pada atom C primer dan 

sekunder mengakibatkan kitosan mempunyai reaktifitas kimia 

yang tinggi, memiliki sifat poli elektrolit kation yaitu penukar 

ion (ion exchanger) serta sebagai adsorben logam berat. 

Kondisi ini menyatakan bahwa kitosan termasuk salah satu 

material alami yang banyak memiliki manfaat mulai dari 

pengolahan limbah sampai untuk dunia medis. Kitosan bersifat 

basa sehingga muatan positif pada kitosan dapat berikatan 

dengan material lain yang bermuatan negatif seperti enzim, 

sel, polisakarida lainnya, asam nukleat, kulit, dan rambut 

(Ramadhanur dan Sari, 2015). Suatu produk dapat dikatakan 

kitosan jika memenuhi beberapa standar seperti tertera berikut: 

Tabel 3 Syarat Kitosan 

Deasetilasi ≥ 70 % jenis teknis dan 

> 95 % jenis pharmasikal 

Kadar abu  Umumnya < 1 %  

Kadar air  2 – 10 %  

Kelarutan  Hanya pada pH ≤ 6  

Kadar nitrogen  7 - 8,4 %  

Warna  Putih sampai kuning pucat  

Ukuran partikel  5 ASTM Mesh  

Viscositas  309 cps  

E. Coli  Negatif  

Salmonella  Negatif  

Sumber: Muzzarelli (1985) dan Austin (1998) 

 

2.6  Adsopsi 

Adsorpsi adalah proses pemisahan dimana komponen 

tertentu dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat 
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padat yang menyerap (adsorbent). Metode adsorbsi adalah 

cara yang banyak digunakan untuk mengurangi cemaran 

logam berat, karena aplikasinya yang cukup luas untuk 

berbagai jenis logam berat. Beberapa bahan alami yang ramah 

lingkungan seperti kitosan dan selulosa dapat digunakan 

sebagai adsorben. Baik kitosan maupun selulosa harus 

melewati tahap modifikasi untuk meningkatkan efektifitasnya 

sebelum digunakan sebagai adsorben. Metode adsorbsi cocok 

digunakan baik untuk sampel yang berbentuk cair maupun 

padat (Siregar, 2009). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hasil 

Samping Fakultas  Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

untuk pembuatan rambak kulit dan pemberian perlakuan. 

Laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya 

untuk analisis kadar logam berat dan untuk analisis kandungan 

Aluminium (Al) Besi (Fe), Seng (Zn). 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 - 

Februari 2019. Sampel rambak kulit didapatkan dari salah satu 

pedagang rambak di Desa Ringin Agung, Kecamatan 

Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah rambak kulit sapi yang 

diperoleh dari pedagang rambak yang bahan pembuatannya 

berasal dari limbah padat (kering) penyamakan kulit serta 

memiliki kandungan kadar logam diatas SNI. 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang di gunakan untuk pembuatan rambak kulit 

dan perlakuan adalah: 

1. Kulit sapi setengah jadi sebagai sampel sebanyak 36 

Kg. 

2. Kitosan sebanyak 855gram berupa bubuk halus. 

3. Asam asetat Gacial sebanyak 1.080 ml 

4. Aquades sebanyak 54liter sebagai pelarut asam 

asetat 
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5. Air bersih sebanyak 180 liter 

3.2.2 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pembuatan rambak 

kulit dan oerlakuan adalah ember besar berukuran 22 

liter dan 45 liter, ember kecil ukuran 10 liter, toples 

plastik, saringan, gelas ukur 1000 ml, gelas ukur 10 ml, 

pipet tetes, beaker glass, coron, timbangan digital, 

spatula, magnetic stirrer, tempeh plastik, kertas pH, 

panic, kompor,plsatik klip dan kertas label, alat yang 

digunakan untuk analisis kadar logam berat adalah 

Atomic Absorption Spectrophometer (AAS). 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan Rancangan acak Lengkap (RAL) dengan faktorial 4 x 

3 dengan 3 kali pengulangan. Faktor A adalah tingkat 

Konsentrasi kitosan terdiri dari 4 tingkat yaitu: perlakuan P0 

sebagai control (pencucian dengan air), P1 (Kitosan 1%: 20 

gram + rambak basah 1 Kg), P2 (Kitosan 1,5%: 35 gram + 

rambak basah 1 Kg), P3 (Kitosan 2%: 40 gram + rambak 

basah 1 Kg). Faktor B adalah lama waktu perendaman Kitosan 

yaitu, 6 Jam, 12 Jam, dan 24 Jam. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Larutan Kitosan 

1. Disiapkan beaker glass, magnetic stirrer dan 

toples plastik. 

2. Ditimbang bubuk kitosan 1% (20 gram), 1,5% 

(35 gram), dan 2% (40 gram). 
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3. Dituang aquades sebanyak 2L ke dalam toples 

plastik. 

4. Dituang asam asetat konsentrasi 100% sebanyak 

40 ml menggunakan gelas ukur ke dalam toples 

plastik. 

5. Dihomogenkan asam asetat dengan aquades 

sehingga menjadi larutan asam asetat 

konsentrasi 2%. 

6. Dimasukkan bubuk kitosan ke dalam beaker 

glass. 

7. Dimasukkan larutan asam asetat konsentrasi 2% 

sebanyak 2L ke dalam beaker glass. 

8. Dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer 

selama 60-120 menit dengan suhu 50oC. 

9. Dituang larutan kitosan ke dalam toples plastik, 

penuangan dilakukan dengan bantuan sringan 

untuk menghilangkan partikel tidak larut serta 

dilakukan pengecekan pH larutan kitosan. 

3.4.2 Prosedur Perendaman Rambak dengan 

Kitosan 

1. Penyediaan bahan baku (kulit ternak), kulit sapi 

setengah jadi berupa potongan kulit kering 

(ukuran bervariasi). 

2. Perendaman dengan air, perendaman dilakukan 

selama 24 jam bertujuan untuk mengembalikan 

kondisi kulit seperti semula (kulit segar). 

3. Pencucian kulit, kulit dicuci dengan air 

mengalir, tujuan agar kotoran dan sisa kapur 

pada proses sebelumnya hilang. 



21 

 

4. Perebusan dengan air, peresbusan dilakukan 

selama 30 menit sampai kulit matang 

(kematangan kulit dapat dilakukan dengan 

menusuk kulit dengan lidi). 

5. Perendaman larutan kitosan, menyiapkan 27 

wadah (P1, P2, P3) berisis rambak kulit basah 

1kg dan pH meter untuk pemberian kitosan dan 

lama perendaman. 

6. Pencucian, rambak yang sudah di beri perlakuan 

dicuci dengan air bersih yang mengalir. 

7. Pengeringan, proses pengeringan di lakukan 

dibawah sinar matahari selama 7 hari (sampai 

kering).  

8. Penguraian kadar logam akhir, setelah 

diperlakukan sesuai dengan deain percobaan, 

rambak (P0, P1, P2, P3) diuji menggunakan alat 

Atomic Absorption Spectrophometer. 

3.5 Parameter Uji 

a. Kadar Logam Aluminium (Al) 

Kadar logam aluminium (Al) diuji untuk mengertahui 

pengaruh kadar logam berat Ai pada rambak kulit 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan 

alat Atomic Absorption Spectrophometer terhadap 

penurunan kadar logam (Fajar, dkk., 2013). 

b. Kadar Logam Seng (Zn) 

Kadar logam seng (Zn) diuji untuk mengertahui 

pengaruh kadar logam berat Zn pada rambak kulit 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan 
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alat Atomic Absorption Spectrophometer terhadap 

penurunan kadar logam (Rumapea. 2009). 

c. Kadar Logam Besi (Fe) 

Kadar logam besi (Fe) diuji untuk mengertahui 

pengaruh kadar logam berat Fe pada rambak kulit 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan 

alat Atomic Absorption Spectrophometer terhadap 

penurunan kadar logam (Sinaga. 2009). 

3.6 Analisis Data 

Data ditabulasi menggunakan bantuan software 

Microsoft Excel. Kemudian dianalisis menggunakan Analysis 

varians Two Way Anova untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi kitosan dengan lama waktu perendaman terhadap 

penurunan kadar logam dan dilanjutkan Uji Jarak Ganda 

Duncan (UJDB) untuk mengetahui perbedaan antara rataan 

perlakuan. 

3.7 Batasan Istilah 

a. Rambak kulit: Jenis oalahan kerupuk dengan bahan 

utama terbuat dari kulit sapi atau kerbau sisa industri 

penyamakan kulit. 

b. Kitosan: senyawa turunan hasil proses deasetilasi kitin 

dari kepiting. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kadar Logam Aluminium (Al) 

Data dan hasil analisis ragam konsentrasi kitosan dan 

lama perendaman terhadap kadar logam berat Al dapat dilihat 

selengkapnya pada (lampiran 1) menunjukkan bahwa diantara 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi kitosan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap variabel kadar 

logam Al namun tidak ada perbedaan yang nyata pada 

perlakuan lama perendaman dan kombinasi. 

Tabel 4 Rata-rata hasil kadar logam Al setelah perlakuan 

 

Keterangan: - Superskrip (a,b,c, dan d) yang berbeda pada 

perlakuan tingkat konsentrasi kitosan 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

a. Tingkat konsentrasi kitosan terhadap kadar logam Al pada 

rambak kulit sisa penyamakan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsentrasi 

kitosan menghasilkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap kadar Al rambak kulit. Terlihat dari nilai F hitung 

yang lebih besar dari F tabel (78,55 > 4,72) (Lampiran 1). Hal 

ini menunjukkan bahwa kitosan menunrunkan kadar logam Al 

atau kadar akhir logam Al. Penurunan Al disebabkan oleh 

interaksi gugus fungsional kitosan yang mampu mengadsorpsi 

polutan logam berat secara efisien (Eka, 2008). Gugus 

fungsional pada kitosan berupah -OH dan -NH2, penyerapan 

Al atau logam berat dapat dilakukan kitosan secara lebih cepat 

apablia konsentrasi Al tersebut tidak terlalu tinggi. (Meilianna 

I,T. 2008) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar 

logam Al terbesar terdapat pada perlakuan tanpa perendaman 

kitosan (P0) sebesar 40,12 ± 10,15 mg/kg dan yang terendah 

pada perlakuan perendaman 2% (P3) sebesar 7,70 ± 2,09 

mg/kg. Tingginya kadar Al pada rambak sisa penyamakan ini 

sangat berbahaya bagi tubuh menurut Fajar dkk. (2013) 

menyatakan bahwa kelebihan Al pada tubuh akan 

mengganggu fungsi neurologis pada manusia. 

Berdasarkan Uji Jarak Ganda duncan, rata-rata Al 

tertinggi yaitu perlakuan tanpa perendaman kitosan (P0) dari 

rata-rata  kadar Al dengan perendaman kitosan (P1, P2, dan 

P3) sebesar 40,12 ± 10,15 mg/kg. Rata-rata kadar Al 

perendaman kitosan 1% (P1) didapatkan penurunan kadar 

logam sebesar 10,25 ± 2,56 mg/kg, kemudian terjadi 

penurunan rata-rata kadar Al pada perendaman kitosan 1,5% 

(P2) sebesar 8,60 ± 2,81 mg/kg dan mengalami penurunan 

rata-rata kadar Al pada perendaman kitosan 2% (P3) sebesar 

7,70 ± 2,09 mg/kg. Laju adsorpsi pada Al memiliki penurunan 

yang sangat berkala dan penyerapan logam Al terbesar terjadi 

pada perendaman 2%. Hal ini bisa dikarenakan kitosan yang 
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memiliki derajat deasetilasi yang tinggi memiliki tingkat 

penyerapan ion logam yang sangat tinggi. Hal ini dibenarkan 

oleh Endang S (2018) semakin besar derajat deastelisasi 

kitosan maka semakin banyak  gugus amina (-NH2) dalam 

polimer yang berfungsi sebagai tempat terjadinya 

pengkhelatan, sehingga akan semakin memperbesar 

kemampuan kitosan dalam mengikat ion logam. 

4.2 Kadar Logam Seng (Zn) 

Data dan hasil analisis ragam konsentrasi kitosan dan 

lama perendaman terhadap kadar logam Zn dapat dilihat 

selengkapnya pada (lampiran 2) menunjukkan bahwa diantara 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi kitosan dan 

perlakuan kombinasi memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap variabel kadar Zn. 

Tabel 5. Rata-rata hasil kadar logam Zn setelah perlakuan 

 
Keterangan: - Superskrip (a,b,c, dan d) yang berbeda pada 

perlakuan tingkat konsentrasi kitosan 

menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01). 
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- Superskrip (p, q, r, dan s) yang berbeda pada 

perlakuan kombinasi menunjukkan perbedaan 

sangat nyata  (P<0,01). 

a. Tingkat konsentrasi kitosan terhadap kadar Zn pada 

rambak kulit sisa penyamakan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsentrasi 

kitosan menghasilkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar Zn rambak kulit. Terlihat dari nilai F hitung 

yang lebih besar dari F tabel (16,43 > 4,72) (Lampiran 2). Hal 

ini menunjukkan bahwa kitosan mampu menurunkan kadar Zn 

atau kadar akhir pada logam Zn. Penurunan kadar logam Zn 

disebabkan oleh kondisi kitosan dalam keadaan asam sehingga 

mempermudah gugus amino yang terdapat pada kitosan 

mampu menyerap logam Zn. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Murtini et al. (2004) menyatakan bahwa adanya sifat-sifat 

kitin dan derivatnya yang dihubungkan dengan adanya gugus 

amino dan hidroksil yang terikat, menyebabkan kitin dan 

kitosan serta turunannya mempunyai reaktifitas kimia yang 

tinggi dan menyebabkan sifat polielektrolit kation sehingga 

dapat berperan sebagai penukar ion (ion exchanger) dan dapat 

berperan sebagai adsorben terhadap logam berat. Selain itu 

kinerja kitosan dalam menyerap kadar logam Zn lebih baik 

apabila jumlah kitosan bertambah banyak hal ini sesuai 

dengan pendapat Victor (2016) menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja penyerapan kitosan adalah 

jumlah masa kitosan yang digunakan. Hal ini juga diperkuat 

oleh pendapat Wiyarsi dan Erfan (2010) bahwa peningkatan 

penyerapan logam Zn terjadi karena semakin banyak kitosan 
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yang digunakan hal ini dikarenakan semakin luas permukaan 

penyerapan kitosan. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa kadar Zn tertinggi terdapat pada 

perlakuan tanpa perendaman kitosan (P0) sebesar 13,31 ± 0,31 

mg/kg dan terendah pada perlakuan perendaman kitosan 2% 

(P3) sebesar 9,03 ± 1,52 mg/kg. Tingginya kadar Zn pada 

rambak kulit sisa penyamakan akan menimbulkan efek toksik 

bila di konsumsi pada dosis tinggi (lebih dari 5mg/kg/hari). 

Kelebihan penyerapan Zn oleh tuuh dapat menyebabkan gejala 

mual, muntah, pusing, sakit perut, demam dan diare (Wiyarni 

dan Erfan 2010). 

Berdasarkan Uji Jarak Ganda Duncan, rata-rata kadar 

Zn tertinggi yaitu tanpa perendaman P0 dari rata-rata kadar Zn 

dengan perendaman kitosan (P1, P2 dan P3) sebesar 13,31 ± 

0.31 mg/kg. Rata-rata kadar Zn perendaman kitosan 1% (P1) 

didapatkan penurunan kadar logam sebesar 10,97 ± 2,61 

mg/kg kemudian mengalami penurunan rata-rata kadar logam 

Zn perendaman kitosan 1,5% (P2) sebesar 9,87 ± 1,94 mg/kg 

dan kembali mengalami penurunan rata-rata kadar Zn 

perendaman kitosan 2% (P3) sebesar 9,03 ± 1,52 mg/kg. pada 

proses penyerapan logam Zn terjadi penurunan terus menerus 

dari mulai perendama kitosan 1% hingga perendaman kitosan 

2%. Penyerapan kitosan akan semakin cepat apabila luas 

permukaanya semakin besar hal ini sesuai dengan pendapat 

Sinaga (2009) bahwa salah satu cara untuk meningkatkan daya 

serap kitosan adalah dengan cara memperluas permukaannya, 

selain itu menurut Khairun (2017) menyatakan bahwa lama 

waktu perendaman kitosan mempengaruhi gugus amino untuk 

dalam mengikat logam Fe, Zn, dan Mn. Rumapea (2009) juga 
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menjelaskan bahwa dengan menambahkan lama waktu 

perendaman kitosan maka akan menghasilkan penyerapan 

logam Zn lebih baik lagi. Interaksi Tingkat Konsentrasi 

kitosan dengan Lama Perendaman dalam menurunkan kadar 

Zn pada rambak kulit sisa penyamakan. 

b. Interaksi Tingkat Konsentrasi Kitosan dengan Lama 

Perendaman dalam menurunkan kadar Zn pada 

rambak kulit penyamakan 

Hasil analisis ragam kombinasi antara tingkat 

konsentrasi kitosan dan lama perendaman menunjukkan 

adanya interaksi yang berbeda nyata (P<0,01) terhadap 

penurunan kadar Zn dalam rambak kulit. Terlihat dari nilai F 

hitung yang lebih besar dari F tabel (5,22 > 3,67). Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kitosan saling 

berkaitan satu sama lain dengan semua lama perendaman. 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan kombinasi 

perlakuan total kadar Zn pada perlakuan kitosa 0%, 1%, 1,5% 

dan 2% serta lama perendaman 6 jam, 12 jam dan 24 jam, 

proses penurunan kada logam Zn mulai terjadi (terlihat pada 

tabel 5) yaitu pada konsentrasi 1% selama 12 jam, konsentrasi 

1,5% selama 6 jam dan 24 jam, serta konsentrasi 2% selama 6 

jam dan 24 jam. Terjadinya perbedaan penyerapan kadar 

logam disebabkan oleh kondisi kitosan yang sudah mengalami 

kejenuhan hal ini seperti yang dijelaskan oleh Khairuni, M 

(2017) bahwa jika dalam penyerapan tejadi penurunan diduga 

karena gugus amin dan hidroksil yang terdapat pada kitosan 

sudah penuh mengikat komponen lain atau sudah jenuh, selain 

itu banyak faktor yang mempengaruhi proses penyerapan 
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kadar logam antara lain, jumlah adsorben, pH optimum, waktu 

kontak, kecepatan pengadukan, pengaturan suhu, dan 

lingkungan (Nucifera, dkk., 2016). 

4.3 Kadar Logam Besi (Fe) 

Data dan hasil analisis ragam konsentrasi kitosan dan 

lama perendaman terhadap kadar logam Fe dapat dilihat 

selengkapnya pada (lampiran 3) menunjukkan bahwa diantara 

penambahan berbagai tingkat konsentrasi kitosan dan lama 

perendaman yang berbeda, serta interaksi antara kedua faktor 

perlakuan memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap variabel kadar Fe. 

Tabel 6. Rata-rata hasil kadar logam Fe setelah perlakuan 

 
Keterangan: - Superskrip (a,b,c, dan d) yang berbeda pada 

perlakuan pada tingkat konsentrasi kitosan 

menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01). 

- Superskrip (a, b, dan c) yang berbeda pada 

perlakuan lama perendaman menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01). 

- Superskrip (p, q, r, s, t, u, v dan w) yang 

berbeda pada perlakuan kombinasi 
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menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01). 

a. Tingkat konsentrasi kitosan terhadap kadar logam besi 

(Fe) pada rambak kulit sisa penyamakan. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsentrasi 

kitosan menghasilkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar Fe rambak kulit. Terlihat dari nilai F hitung 

lebih besar dari F tabel (539852,10>4,72). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak kitosan yang digunakan 

maka tingkat penyerapan kadar logam fe juga akan semakin 

meningkat hal ini didukung oleh Wiyarsi dan Erfan (2010) 

bahwa penyerapan kadar logam Fe akan terus meningkat nilai 

efisiensinya seiring dengan penambahan berat kitosan. 

Sedangkan menurut Ramdhanur dan sari (2015) menyuatakan 

kitosan memiliki gugus amino (-NH2) dan gugus hidroksil (-

OH) yang terikat pada atom C dalam rantai tulang 

punggungnya. Gugus tersebut akana mengalami protonasi 

pada pH kurang dari 6,5 yang menjadikan kitosan bersifat 

polimer kationik dan dapat berikatan dengan bahan bermuatan 

negatit. Gugus amino merupakan kation yang mamou 

memberikan dengan logam berat sehingga gugus amino dalam 

kitosan akan mengikat logam pada rambak kulit. Hal ini juga 

di dukung oleh pendapat Sinaga (2009) yang menyatakan 

bahwa ion logam lebih mudah berikatan dengan gugus amina 

daripada gugus hidroksil karena berdasarkan deret kekuatan 

ligan dalam spektrokimia, gugus fungsi hidroksil terletak di 

sebelah kiri gugus amina yang menunnjukan bahwa gugus 

amina lebih kuat dibandingkan gugus hidroksil. 
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Data hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar Fe 

rambak kulit tertinggi yaitu tanpa perendaman kitosan (P0) 

sebesar 787,45 ± 0,36 mg/kg dan terendah dengan perendaman 

kitosan 2% (P3) sebesar 99,21 ± 9,59 mg/kg. Tingginya kadar 

Fe tanpa perendaman kitosan sangat berbahaya bagi tubuh 

karena dapat merusak dinding usus dan mengakibatkan 

kematian, selain itu Fe dapat diakumulasi di dalam elveori 

yang menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru (Juli 

Soemirat, 1996). Menurut departemen lingkungan Amerika 

dalam tubuh manusia Fe akan memicu kerusakan syaraf dan 

maksimal kandungan Fe dalam air untuk kepentingan umum 

adalah 0,3 mg/kg. 

Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan, rata-rata kadar 

Fe tertinggi yaitu tanpa perendaman kitosan (P0) dari rata-rata 

kadar Fe denga perendaman kitosan (P1, P2, dan P3) sebesar 

787,45 ± 0,36 mg/kg. rata-rata kadar Fe perendaman kitosan 

1% (P1) didapatkan penurunan kadar logam sebesar 122,21 ± 

46,49 mg/kg, kemudian terjadi lagi penurunan pada 

perendaman kitosan 1,5% (P2) sebesar 115,03 ± 15,24 mg/kg. 

dan kemudian mengalami penurunan kadar Fe pada 

perendaman kitosan 2% (P3) sebesar 99,21 ± 9,59 mg/kg. 

penurunan kadar Fe yang terjadi secara berturut-turut bisa saja 

disebabkan oleh tingginya derajat deasetilasi (DD) kitosan. 

Menurut Wiyarsi dan Erfan (2010) menyatakan bahwa 

semakin tinggi derajat deasetilasi (DD) kitosan maka semakin 

tinggi juga aktivitas kitosan karena semakin banyak gugus 

asetil dari kitin yang diubah menjadi situs aktif NH2 dalam 

kitosan. Pada kadar logam Fe daya serap kitosan terus 

menerus mengalami penurunan tanpa mengalami kejenuhan, 

hal ini tidak sesuai dengan pendapat Khairuni, dkk., (2017) 
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menyatakan bahwa larutan kitosan akan mencapai titik 

optimum apabila tidak terjadi penurunan kadar logam, hal ini 

disebabkan oleh gugus amin dan hidroksil yang terdapat pada 

kitosan sudah penuh mengikat komponen lain (H+).  

b. Tingkat lama perendaman terhadap kadar logam besi 

(Fe) pada rambak sisa kulit penyamakan. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

perendaman memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar Fe dalam rambak kulit. Terlihat dari 

nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel (540,15>5,61). 

Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan, nilai rata-rata 

perendaman 6 jam sebesar 291,63 ± 301,04 mg/kg, di susul 

oleh perendaman 12 jam sebesar 276,35 ± 309,05 mg/kg dan 

paling rendah oleh perendaman 24 jam sebesar 274,94 ± 

309,11 mg/kg. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama 

perendaman maka akan semakin banyak penyerapan logam 

Fe. Hal ini sesuai dengan pendapat Khairuni, dkk. (2017) 

bahwa lamanya waktu perendaman kitosan merupakan lama 

waktu kontak larutan kitosan dengan air sungai yang sangat 

mempengaruhi adsorpsi logam, semakin lama waktu 

perendaman maka akan mempengaruhi gugus amino dalam 

mengikat logam Fe, Mn dan Zn karena semakin lama waktu 

perendaman dengan larutan kitosan maka semakin banyak 

kadar logam yang diikat oleh gugus amino.Victor, dkk. (2016) 

menambahkan kecepatan adsorbsi meningkat dengan ukuran 

partikel kitosan yang menurun sehingga daya serap meningkat. 
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c. Interaksi Tingkat Konsentrasi kitosan dengan Lama 

Perendaman dalam menurunkan kadar logam besi (Fe) 

pada rambak kulit sisa penyamakan. 

Hasil analisis ragam kombinasi antara tingkat 

konsentrasi kitosan dan lama perendaman menunjukkan 

adanya interaksi yang berbeda nyata (P<0,01) terhadap 

penurunan kadar Fe pada rambak kulit. Terlihar dari nilai F 

hitung yang lebih besar dari F tabel (1559,02>3,67). Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kitosan saling 

berkaitan satu sama lain dengan semua lama perendaman. 

Berdasarkan hasi Uji Jarak Berganda Duncan kombinasi 

perlakuan total kadar Fe pada perlakuan kitosan 0%, 1%, 1,5% 

dan 2% serta lama perendaman 6 jam, 12 jam dan 24 jam. 

Proses penurunan kadar kitosan (dapat dilihat pada tabel 4.3) 

yaitu konsentrasi 1% selama 12 jam maupun 24 jam, 

kemudian kitosan konsentrasi 1,5% selama 6 jam dan 24 jam, 

serta konsentrasi kitosan 2% selama 6 jam, 12 jam dan 24 jam. 

Faktor penyerapan logam Fe oleh kitosan di pengaruhi oleh 

ukuran partikel, suhu dan pH (Khairun, dkk. 2017). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan tujuan penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada logam berat aluminium (Al), seng (Zn) dan besi (Fe) 

yang terdapat pada rambak sisa penyamakan. Kadar logam 

yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P0, kandungan 

logam berat pada rambak sisa penyamakan berbahaya apabila 

di konsumsi oleh manusia akan sangat berakibat buruk karena 

ketiga logam tersebut bersifat toksik. 

Perlakuan terbaik untuk logam Al adalah P2 dan P3 

selama 24 jam, dan untuk logam Zn adalah P1 selama 12 jam, 

P2 selama 6 jam, dan P3 selama 6 jam dan 24 jam 

Konsentrasi kitosan sangat berpengaruh nyata pada 

penyerapan kadar logam Al, Zn, dan Fe pada rambak sisa 

penyamakan, 

Terjadi interaksi antara konsentrasi kitosan dan lama 

perendaman terhadap kadar logam Fe tetapi tidak ada interaksi 

antara konsentrasi kitosan dan lama perendaman terhadap 

kadar logam Al dan Zn. 

Rambak sisa penyamakan kulit memiliki kandungan 

logam berat yang tidak sesuai dengan Standard Nasional 

Indonesia dan batas ambang maksimum yang di anjurkan oleh 

kemenkes. 
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5.2 Saran 

Penggunaan kitosan untuk penyerapan kadar logam 

berat harus diteliti lebih lanjut lagi, karena bahaya logam berat 

pada tubuh manusia sangat nyata dan mengancam nyawa 

terutama dalam jangka waktu yang panjang, agar supaya lebih 

efektif lagi dalam melakukan penyerapan logam disarankan 

melakukan penelitian kitosan dengan keadaan yang lebih asam 

lagi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data dan Analisis Ragam Kadar Logam 

Aluminium (Al). 

 

Tabel 2 arah Faktor A (konsentrasi kitosan) dan Faktor B 

(lama perendaman) 

 

Perhitungan 
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Hasil Uji Duncan 

Perlakuan konsentrasi kitosan 



43 

 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 1.7679 
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Lanjutan Lampiran 1 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 4 

JND 1% 3.955 4.126 4.239 

JNT 1% 6.992 7.294 7.494 

Konsentrasi kitosan 

Kitosan Rata-rata Jarak Notasi 

A3 7.707   a 

A2 8.608 0.902 b 

A1 10.250 1.642 c 

A0 40.121 29.871 d 

Perlakuan lama perendaman kitosan 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 1.53101 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 

JND 1% 3.955 4.126 

JNT 1% 6.05514406 6.31694675 
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Lanjutan Lampiran 1 

Lama perendaman kitosan 

Perendaman Rata-rata Jarak   Notasi 

B3 16.057     a 

B1 16.096 0.040   a 

B2 17.862 1.805 1.765 a 

 

Interaksi (A-B) 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 3.062 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
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Lanjutan Lampiran 1 

Interaksi Faktor A dan Faktor B 
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Lampiran 2. Data dan Analisis Ragam Kadar Logam Seng 

(Zn). 

 

Tabel 2 arah Faktor A (konsentrasi kitosan) dan Faktor B 

(lama perendaman) 

 

Perhitungan 
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Lanjutan lampiran 2 
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Ket*: terdapat perbedaanyang sangat nyata (F hitung > F tabel 

0,01 

Hasil Uji Duncan 

Perlakuan konsentrasi kitosan 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 0.4575 
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Lanjuran Lampiran 2 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 4 

JND 1% 3.955 4.126 4.239 

JNT 1% 6.992 7.294 7.494 

 

Konsentrasi kitosan 

Kitosan Rata-rata Jarak   Notasi 

A3 9.033     a 

A2 9.879 0.846   ab 

A1 10.971 1.937 1.092 b 

A0 13.314 3.436 2.344 c 

Perlakuan lama perendaman kitosan 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 0.396245 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 
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JND 1% 3.955 4.126 

JNT 1% 6.05514406 6.31694675 

 

Lanjutan Lampiran 2 

Lama perendaman kitosan 

Perendaman Rata-rata Jarak Notasi 

B2 10.766   a 

B1 10.794 0.028 a 

B3 10.838 0.071 a 

Interaksi (A-B) 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 0.7925 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
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Interaksi Faktor A dan Faktor B 
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Lampiran 3. Data dan Analisis Ragam Kadar Logam Besi 

(Fe). 

 

Tabel 2 arah Faktor A (konsentrasi kitosan) dan Faktor B 

(lama perendaman) 

 

Perhitungan 
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Lanjutan Lampiran 3 
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Lanjutan Lampiran 3 
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Lanjutan Lampiran 3 

Hasil Uji Duncan 

Perlakuan konsentrasi kitosan 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 0.4597 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 4 

JND 1% 3.955 4.126 4.239 

JNT 1% 1.818 1.897 1.949 

Konsentrasi kitosan 

Perendaman 
Rata-

rata 
Jarak   Notasi 

B3 274.946     a 

B2 276.359 1.413   ab 

B1 291.633 16.687 15.274 b 

Perlakuan lama perendaman kitosan 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  
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  = JND 1% x 0.398143025 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

P 2 3 

JND 1% 3.955 4.126 

JNT 1% 1.57465566 1.64273812 

Lama perendaman kitosan 

Kitosan Rata-rata Jarak Notasi 

A3 99.211   a 

A2 115.039 15.828 b 

A1 122.210 7.171 c 

A0 787.459 665.249 d 

Interaksi (A-B) 

JNT 1%= JND 1% =  

  = JND 1% =  

  = JND 1% x 0.7943 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 

 

 

  



60 

 

 

Interaksi Faktor A dan Faktor B 

Interaksi Rata-rata Jarak   Notasi  

A1 B12 73.190     a a 

A3 B24 88.297 15.107   b a 

A3 B6 99.043 10.747   c a 

A2 B6 100.317 1.273   c a 

A3 B12 110.293 11.250 9.977 d a 

A2 B24 110.307 0.013   d a 

A1 B24 113.917 3.623 3.610 e a 

A2 B12 134.493 20.577   f b 

A1 B6 179.523 45.030   g b 

A0 B24 787.266 607.742   h b 

A0 B12 787.460 0.194   h b 

A0 B6 787.650 0.384 0.190 h c 
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Lampiran 4. Dokumentasi Alat dan Bahan 

 

Timbangan 

Digital 

 

Rambak dan Ember 

 

Kitosan 

   

 

Aquades 

 

Gelas Ukur 10 ml, 

pipet tetes dan asam 

asetat 

 

Gelas Ukur 1L 
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pH meter 

 

Toples Plastik 

 

Magnetic Stier 

dan beaker glass 

 

Kompor dan 

Panci 

 

Penimbangan 20g 

 

Penimbangan 35g 



63 

 

  

Penimbangan 

30g 

 

Menghomogenkan 

Aquades dan Asam 

Asetat 

 

 

Melarutkan 

Kitosan 

 

Perendaman 

Rambak 

 

 

Mencuci Rambak 

P1, P2, P3 
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Penjemuran P0 

Penjemuran P1, P2, P3 

 

   

 

 

 


