
 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

 

1. Preparasi nanokatalis LaCrO3 menggunakan metode sol gel dan pektin 

sebagai agen pengemulsinya dengan temperatur kalsinasi 700 ˚C mampu 

menghasilkan ukuran katalis yang berskala nano sebesar 86,40%. 

2. Daya adsorpsi katalis LaCrO3 600 dan 700 ˚C terhadap basa piridin adalah 

sebesar 1,0599 dan 1,1554 mmol piridin/gram katalis dan berdasarkan hasil 

FTIR situs asam yang mendominasi pada permukaan kedua katalis adalah 

situs asam Lewis. 

3. Distribusi volum kumulatif untuk ukuran partikel dari rentang 0 – 100 nm 

dari katalis LaCrO3 pada temperatur kalsinasi 600 ˚C yang dihasilkan oleh 

pengukuran PSA yaitu sebesar 21,91%, sedangkan katalis pada temperatur 

kalsinasi 700˚C sebesar 86,40%. 

4. Rata-rata ukuran partikel dari beberapa spot pada katalis LaCrO3 pada 

temperatur kalsinasi 600 dan 700 ˚C yang dihasilkan dari pengukuran 

menggunakan TEM yaitu sebesar 34,59 dan 30 nm. 
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5. Hasil XRD menunjukkan bahwa fasa kristalin yang terbentuk temperatur 

kalsinasi 600 ˚C adalah LaCrO3 dan LaCrO4 sedangkan pada temperatur 

kalsinasi 700 ˚C yaitu LaCrO3.  Rata-rata ukuran partikelnya yaitu sebesar 

21,04 nm pada 600 ˚C dan 21,45 nm pada 700 ˚C. 

6. Hasil penguraian selulosa tertinggi sebesar 16,66% diperoleh pada kondisi; 

ultrasonikasi (0,5 g dalam 100 mL H2O) selama 6 jam, T reaksi 140 ˚C, 100 

mg katalis LaCrO3 pada temperatur kalsinasi 700 ˚C, laju alir gas  H2 10 

mL/menit selama 120 menit dan waktu reaksi selama 180 menit. 

7. Katalis LaCrO3 700 ˚C memiliki aktivitas katalitik lebih tinggi dibandingkan 

katalis LaCrO3 600 ˚C. 

8. Berdasarkan hasil analisis LC-MS, selulosa terkonversi menjadi senyawa 

sukrosa (C12H22O11) dan sorbitol atau manitol (C6H14O6).  

 

B. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian lebih lanjut 

disarankan sebagai berikut. 

1. Rangkaian alat yang digunakan dalam uji katalitik harus dilengkapi dengan 

pengaturan tekanan, gas, dan temperatur >140 ˚C. 

2. Sonikasi dengan menggunakan alat ultrasonikasi yang kondisinya jauh lebih 

baik. 

3. Melakukan preparasi katalis LaCrO3 dengan dopan logam lainnya. 

4. Melakukan konversi selulosa menggunakan selulosa alam. 


