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ABSTRACT 

The Fabrication and characterization of starch and clay layers have been 
done. The aim of this research was to know the effect of various type of 
clay on starch composite characteristic. Starch used comes from cassava 
and clay used was cloisite Na, Cloisite 15A, nanofil 116 and PGV. The 
concentration of clay used was 23% (b/b). The starch and clay coatings 
were prepared by solvent casting method and characterized by FTIR 
spectroscopy. The FTIR characterization results indicated the interaction 
between kanji and clay, as evidenced by shifting the peaks of the Si-O, C-
H, C=C and O-H bonds. And not found new peaks indicate the absence of 
new bonds that appear, despite an increase in the number of bonds marked 
by increased intensity 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan fabrikasi dan karakterisasi lapisan kanji dan tanah 
lempung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh berbagai 
tipe tanah lempung pada karakteristik komposit kanji. Kanji yang 
digunakan berasal dari singkong dan tanah lempung yang digunakan yaitu 
cloisite Na, Cloisite 15A, nanofil 116 dan PGV. Konsentrasi tanah 
lempung yang digunakan sebesar 23 % (b/b). Lapisan kanji dan tanah 
lempung dibuat dengan metode solvent casting dan dikarakterisasi 
menggunakan spektroskopi FTIR. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan 
adanya interaksi yang terjadi antara kanji dan tanah lempung, terbukti 
dengan adanya pergeseran puncak dari ikatan C_H, C=C dan O-H. Serta 
tidak ditemukan puncak baru menandakan tidak adanya ikatan baru yang 
muncul, meskipun terjadi peningkatan jumlah ikatan yang ditandai dengan 
intensitas yang meningkat. 

Kata kunci : Kanji singkong, tanah lempung, FTIR 
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PENDAHULUAN 

Penelitian di bidang nano teknologi dalam 10 tahun terakhir mengalami 
perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bidang aplikasi. Dalam 
pengembangan material polimer telah banyak dilakukan penelitian untuk 
mengembangkan material nanokomposit, dimana filler berukuran nano terdispersi 
ke dalam system matrik polimer. Jenis nano partikel yang banyak digunakan 
sebagai objek dan sudah diproduksi secara komersial, terutama bidang polimer-
nanokomposit adalah tanah lempung [4]. Secara umum dengan menambahkan 5% 
(b/b) tanah lempung pada bahan polimer dapat memperbaiki dan meningkatkan 
sifat mekanik serta sifat perintang terhadap uap air dan termal dibandingkan 
dengan polimer murni [1]. 

Kanji atau yang sering dikenal sebagai pati kanji sebenarnya merupakan 
polimer karbohidrat yang terdiri dari banyak hydroglucose. Biasanya terdiri oleh 
campuran dari dua biopolymer  di dominasi oleh amilosa linier dan amilopektin 
bercabang. Kanji merupakan karbohidrat yang  fungsional pada keadaan dasarnya, 
serta merupakan karbohidrat yang sangat reaktif yang memungkinkan sifat 
fisiknya dapat dimodifikasi secara kimia atau enzimatik sesuai dengan kebutuhan. 
Struktur dari kanji bergantung pada amilosa dan amilopektin yang bereaksi [5]. 

Tanah lempung atau disebut juga clay adalah salah satu material anorganik 
yang dihasilkan dari pelapukan batuan akibat sedimentasi. Tanah lempung adalah 
mineral yang bersifat liat yang akan mengalami pengerasan pada saat dipanaskan 
atau dikeringkan [2]. Bentonite adalah istilah untuk tanah lempung yang 
mengandung montmorillonite dan termasuk kelompok dioktahedral. Bentonite 
termasuk mineral tanah lempung golongan smektit dioktahedral yang 
mengandung sekitar 80% montmorillonite dan sisanya antara lain kaolit, illit, 
feldspar, gypsum, abu vulkanik, kalsium karbonat, pasir kuarsa dan mineral 
lainnya. Montmorillonite yang menyusun sebagian besar bentonite ternasuk 
kelompok mineral smektit yang memiliki struktur kolodial dengan ukuran partikel 
sangat kecil. Struktur montmorillonit yang dapat diterima dikemukakan oleh 
Hofman, Endell, dan wilm. Selanjutnya struktur montmorillonit dimodifikasi oleh 
Marshal, Maegdefrau, Hofman dan Hendricks. Mereka menyatakan bahwa 
montmorillonit terbentuk darii satu lapisa alumina octahedral yang disisipkan 
diantara dua lapisan tetrahedral silica [6]. 
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Gambar 1. Struktur pada lapisan tanah lempung 2:1 [3]. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh penambahan 
tanah lempung terhadap karakteristik komposit kanji. 

 

MATERIAL DAN METODE 

Pada penelitian ini material yang digunakan yaitu kanji yang berasal dari singkong 
(amylum manihot) dan tanah lempung sodium montmorillonite. Larutan dibuat 
dengan campuran kanji dan tanah lempung dengan perbandingan konsentrasi 
tanah lempung 23 % (b/b) dari berat 1 gr. Larutan kanji dan tanah lempung diaduk 
dan dipanaskan pada suhu 80 °C selama 60 menit dengan laju pemanasan selama 
30 menit. Setelah larutan jadi kemudian dituang dalam Teflon dan segera di oven 
pada suhu 40 °C selama 12 jam.  

Lapisan kanji-tanah lempung yang sudah jadi kemudian dikarakterisasi FTIR 
(Fourier Transform Infra Red). Pengujian untuk mengetahui karakteristik 
komposit kanji yang terbentuk digunakan analisa FTIR menggunakan plat KBr. 
Pada metode ini lapisan kanji + tanah lempung digerus bersamaan dengan kalium 
bromida, kemudian divakum dan dipress hingga membentuk plat. Setelah dipress 
sampel discan dengan instrumen FTIR. Data yang diperoleh berupa grafik 
hubungan absorbansi dan bilangan gelombang. 
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PEMBAHASAN 

 

Gambar 2. Grafik spektrum komposit kanji, tanah lempung, kanji-tanah lempung 

Gambar 2. merupakan grafik spektrum untuk semua lapisan yang telah dibuat. 
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa setiap komposit memiliki nilai bilangan 
gelombangnya masing-masing. Ikatan Si-O pada daerah frekuensi di sekitar 1030 
cm-1 yang memiliki intensitas yang kuat nilai absorbansi tertinggi yaitu pada 
lapisan kanji dengan filler tanah lempung CNa dengan nilai absorbansi 0,0739. 
Jika dibandingkan dengan nilai absorbansi untuk lapisan kanji dengan filler tanah 
lempung  PGV selisih 0,01, intensitas absorbansi kanji-PGV adalah 0,0634. Dan 
intensitas absorbansi yang paling terendah yaitu pada lapisan kanji dengan filler 
tanah lempung N116. 

 Untuk ikatan C-H pada daerah frekuensi antara 2850 cm-1 – 2970 cm-1 
yang memiliki intensitas yang kuat, nilai absorbansi tertinggi yaitu pada lapisan 
kanji-N116 sebesar 0,0506. Dan yang paling terendah yaitu pada lapisan kanji-
C15A sebesar 0,0271. Sedangkan untuk ikatan C=C intensitas absorbansi tertinggi 
terdapat pada lapisan kanji-CNa yaitu 0,0530. Dan yang paling terendah pada 
lapisan kanji-C15A sebesar 0,0281. 

 Sedangkan pada ikatanO-H intensitas absorbansi tertinggi pada lapisan 
kanji dengan filler tanah lempung N116 yaitu 0,0994. Selisih 0,017 jika 
dibandingkan dengan intensitas abosrbansi milik lapisan kanji-CNa. Dan untuk 
intensitas terendah terdapat pada lapisan kanji-C15A sebesar 0,0529. 

 Dari gambar 2. terlihat nilai intensitas absorbansi mengalami kenaikan jika 
dibandingkan dengan komposit kanji murni. Kenaikan intensitas absorbansi ini 
menandakan jumlah ikatan yang ada dalam lapisan semakin banyak setelah 
ditambahkan filler tanah lempung pada komposit kanji. Kenaikan intensitas ini 
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terlihat pada ikatan O-H, C=C, serta ikatan C-H pada daerah frekuensi antara 
2850 cm-1 – 2970 cm-1. Sedangkan ikatan C-H pada daerah frekuensi 675 cm-1 – 
1050 cm-1 mengalami penurunan intensitas, hal ini menandakan jumlah ikatan C-
H yang terjadi setelah ditambahkan filler tanah lempung ke dalam komposit kanji 
semakin berkurang. 

 Pergeseran puncak pada setiap ikatan yang terbentuk dari lapisan kanji-
tanah lempung jika dibandingkan dengan kanji murni menandakan adanya 
interaksi antar molekul yang ada pada komposit kanji dan tanah lempung. Struktur 
yang terbentuk setelah kanji diberi tambahan filler tanah lempung yang 
diharapkan adalah interkalasi teratur, yakni molekul komposit kanji dapat masuk 
ke dalam galeri pada tanah lempung dengan persebaran teratur.  

 Namun dari hasil grafik FTIR dengan adanya pergeseran puncak dari 
komposit hanya bisa menandakan terjadinya interaksi antara kanji dan tanah 
lempung. Tidak dapat dipastikan seperti apa interkasi yang terjadi. Dari Gambar 2 
juga dapat dilihat bahwa tidak ditemukan adanya puncak baru setelah kanji 
ditambahkan dengan filler tanah lempung. Dengan tidak ditemukannya puncak 
baru pada grafik maka dapat disimpulkan bahwa dari lapisan yang terbentuk tidak 
terdapat ikatan baru, melainkan hanya puncaknya bergeser dan nilai intensitasnya 
meningkat. 

KESIMPULAN 

Penambahan tanah lempung berpengaruh pada karakteristik komposit 
kanji. Pada penambahan tanah lempung pada komposit kanji terjadi interaksi yang 
kuat yang ditunjukkan dengan adanya pergeseran puncak pada ikatan Si-O, O-H, 
C=C dan C-H. Serta terjadi peningkatan intensitas absorbansi yang menjelaskan 
bahwa terjadi pula peningkatan jumlah ikatan Si-O, O-H, C=C dan C-H. Dari 
keempat lapisan kanji-tanah lempung yang terbentuk tidak menunjukkan adanya 
ikatan baru yang muncul.  
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