
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Gula alkohol merupakan produk turunan selulosa yang penting karena senyawa 

tersebut memiliki manfaat yang beragam, antara lain sebagai pengganti gula dapur 

yang aman dikonsumsi terutama oleh penderita diabetes yang tidak mampu 

memproduksi insulin, stabilizer pada suplemen dan makanan,  menjaga kesehatan 

gigi dengan cara menghambat pembentukan karies dan plak pada gigi, menekan 

keasaman plak serta mempercepat proses pembentukan mineral gigi (Zumbé et 

al., 2001).  Gula alkohol yang dimanfaatkan ini biasanya dalam bentuk sorbitol, 

manitol dan xylitol (Hansen et al., 2006). 

 

Gula alkohol dapat dihasilkan dengan menguraikan selulosa dengan bantuan 

katalis.  Sebagai contohnya, konversi selulosa menjadi sorbitol menggunakan 

katalis Ru/AC-SO3H dengan perolehan rendemen sebesar 71,1 % pada temperatur 

reaksi 165˚C (Lee and Han, 2012).  Selanjutnya Fukuoka et al. (2011) dengan  

katalis logam Pt(N)/BP2000 menghasilkan sorbitol sebesar 39% dan manitol 

sebesar 4% dengan waktu 24 jam pada temperatur reaksi 190˚C, konversi selulosa 

menjadi manitol dengan rendemen sebesar 68,07% menggunakan katalis 

Ni4.63Cu1Al1.82Fe0.79 pada temperatur reaksi 215 ˚C berhasil dilakukan oleh Zhang 
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et al., 2014.  Peneliti lainnya, Palkovits et al. (2011) berhasil mengubah selulosa 

menjadi xylitol sebesar 11,3% menggunakan katalis Ru/C pada suasana asam 

(H2SO4) selama 3 jam pada temperatur reaksi 160 ˚C.   

 

Beberapa contoh hasil penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa 

katalis yang sudah diteliti belum mampu memberikan hasil yang optimum.  

Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem katalis yang 

berbeda masih sangat diperlukan.  Hal inilah yang menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian menggunakan LaCrO3 yang digagas dalam studi ini.  

Pemilihan jenis katalis ini juga didukung oleh aplikasinya yang sudah sangat 

umum untuk berbagai reaksi katalitik, antara lain dekomposisi NO2 (Situmeang, 

2003), dehidrogenasi CO2, konversi hidrokarbon (Chettapongsaphan et al., 2006) 

dan konversi syn-gas (Keav et al., 2014).  Unjuk kerja katalis LaCrO3 yang 

disebutkan di atas mengindikasikan bahwa jenis katalis ini juga memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan untuk penguraian selulosa menjadi gula alkohol, namun 

potensi ini belum digali hingga sekarang. 

 

Selain komposisi, karakteristik lain dari suatu katalis yang sudah diakui menjadi 

penentu unjuk kerjanya adalah ukuran partikel.  Adanya keterkaitan antara ukuran 

partikel dengan unjuk kerja inilah yang menjadi alasan untuk pengembangan 

nanokatalis.  Keunggulan yang dimiliki material nano adalah memiliki luas 

permukaan yang besar dan rasio-rasio dari atomnya tersebar secara merata pada 

permukaan materialnya.  Sifat-sifat ini yang akan memberikan keuntungan untuk 

transfer massa di dalam pori-pori, terbukanya situs aktif dan juga penyumbang 

antar muka yang besar dalam reaksi-reaksi adsorpsi dan katalitik (Widegren et al., 



3 
 

2003).  Kesesuaian metode preparasi yang digunakan pada saat memasukkan 

logam ke dalam prekursor katalis akan mempengaruhi ukuran partikel yang 

diperoleh.  Begitu pula dengan pemilihan pelarut dalam proses preparasi katalis 

juga menentukan hasil akhir yang didapatkan.  Pelarut yang digunakan harus 

mampu mengikat serta mendispersikan kation dari logam prekursor untuk 

menghasilkan material yang homogen (Pinna, 1998; Ismunandar, 2006; Lou et al., 

2009; Almeida et al., 2008 and Maensiri et al., 2007). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan preparasi 

nanokatalis LaCrO3 menggunakan pelarut pektin dengan metode sol gel dan 

freezer-dry serta uji aktivitas katalitik nanokatalis LaCrO3 dalam konversi 

selulosa menjadi gula alkohol seperti sorbitol, manitol dan xylitol. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mempelajari preparasi nanokatalis LaCrO3 dengan metode sol gel. 

2. Mengetahui kesesuaian metode sol gel dalam menghasilkan katalis LaCrO3 

yang berukuran nano. 

3. Mengetahui unjuk kerja dari nanokatalis LaCrO3 terhadap konversi selulosa 

menjadi gula alkohol seperti sorbitol, manitol dan xylitol. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu nanokatalis LaCrO3 dapat diaplikasi dalam 

pemanfaatan limbah pertanian yang banyak mengandung selulosa untuk diolah 

menjadi gula alkohol seperti sorbitol, manitol dan xylitol yang bernilai jual tinggi. 


