
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Selulosa 

 

Salah satu biomassa yang sangat berlimpah dan banyak diteliti adalah selulosa.  

Sekitar 100 miliar ton selulosa per tahun dihasilkan oleh tumbuhan dengan 

kandungan 10 – 20% di dalam daun kering, 50% di dalam kayu dan 90% di dalam 

kapas (Fessenden and Fessenden, 1982).  Selulosa merupakan polimer karbohidrat 

yang tersusun atas β D-glukopiranosa dengan ikatan β 1,4-glikosida dan terdiri 

dari tiga gugus hidroksi per anhidro glukosa.  Selulosa memiliki rumus empiris 

(C6H10O5)n, dengan n menunjukkan derajat polimerisasi yakni jumlah satuan 

glukosa.  Kududukan β dari gugus OH pada atom C1 membutuhkan pemutaran 

unit glukosa melalui sumbu C1-C4 cincin piranosa (Mathur and Mathur, 2001).  

Satuan ulang dari cincin piranosa adalah satuan selobiosa dengan panjang 1,03 

nm.  Struktur selulosa ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1.  Struktur molekul selulosa. 
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Selulosa banyak ditemukan pada limbah hasil pertanian, antara lain sekam padi 

sekitar 58%, kulit batang sagu 56,86%, tongkol jagung 44,9%, kayu keras          

40 – 45%, kayu lunak 38 – 49%, tandan kosong kelapa sawit 36 – 42%, rumput 

esparto 33 – 38%, ampas tebu 32 – 44%, jerami gandum 29 – 37%, jerami padi 

28 – 36% dan bambu sekitar 26 – 43% (Akgul and Kirci, 2009). 

 

Bahan dasar selulosa telah digunakan lebih dari 150 tahun dalam berbagai macam 

aplikasi.  Pada Tabel 1 berikut ditunjukkan fungsionalisasi kimia dari derivat 

selulosa nonkonvensional. 

 

Tabel 1.  Fungsionalisasi kimia derivat selulosa nonkonvensional (Arthur, 1986). 

 

Derivat selulosa 
Rentang 

kelarutan 
Pelarut Produk aplikasi 

Ester selulosa nitrat 

 

Asetat  

 

Selulosa eter etil 

 

Karboksimetil  

 

 

Etil 

Hidroksietil  

 

Hidroksipropil  

Hidroksipropilmetil  

Sianoetil  

1,5-3,0 

 

1,0-3,0 

 

1,5-2,4 

 

0,5-1,2 

 

 

2,3-2,6 

Kelarutan 

rendah 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

2,0 

MeOH, PhNO2, 

ethanol-ether 

Aseton 

 

H2O panas 

 

H2O 

 

 

Pelarut organik 

H2O 

 

H2O 

H2O 

Pelarut organik 

Film, serat, bahan 

peledak 

Film, serat, pelapis, kain 

dengan resistensi panas 

Zat aditif makanan, film, 

kosmetik, kertas minyak 

Zat aditif makanan, serat, 

pelapis, kertas, cat, 

detergen 

Plastik, lak 

Film 

 

Cat 

Cat  

Produk dengan konstanta 

dielektrik tinggi, kain 

dengan resistensi panas 
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Aplikasi lain untuk pemanfaatan selulosa adalah sebagai bahan baku pembuatan 

gula alkohol seperti sorbitol, manitol dan xylitol dengan bantuan katalis. Selain 

gula alkohol, selulosa dapat diubah menjadi beberapa senyawa kimia, diantaranya 

etilen glikol sebesar 60% dengan katalis tungsten karbida yang dipromosikan 

dengan sejumlah kecil nikel (Ji et al., 2008), asam levulinat 67% menggunakan 

katalis CrCl3 dengan waktu 180 menit pada temperatur reaksi 200 ˚C (Peng et al., 

2010), asam laktat 60% dengan katalis timbal (II)  pada temperatur reaksi 190 ˚C 

(Wang et al., 2013) dan 5-hidroksi metil furfural menggunakan hidroksi lebih dari 

kromium triklorida dengan perolehan rendemen sebesar 43,7% dengan waktu 90 

menit pada temperatur reaksi 140 ˚C (Wang et al., 2014). 

 

B. Gula Alkohol 

 

Gula alkohol merupakan hasil dari reduksi glukosa berupa monosakarida atau 

disakarida yang memiliki tiga atau lebih kelompok hidroksil atau polyhidric 

alcohol (polyols).  Polyols dibagi menjadi dua yaitu polyols asiklik dan polyols 

siklik (Goldberg, 1994).  Senyawa gula alkohol diantaranya yaitu sorbitol, 

manitol, xylitol, erythritol, maltitol, laktitol dan palatinit (sorbitol dan manitol 

1:1).  Struktur sorbitol, manitol dan xylitol ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2.  Struktur kimia dari (a) sorbitol, (b) manitol dan (c) xylitol. 
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a. Sorbitol 

Sorbitol memiliki rumus kimia C6H14O6 banyak digunakan sebagai pengganti gula 

dapur karena bahan dasarnya mudah diperoleh dan murah.  Sorbitol berbentuk 

kristal putih, memiliki titik leleh 89 – 101 ˚C, nilai kalori sebesar 2,6 kkal/g, 

bersifat higroskopis dan memiliki tingkat kemanisan 0,5 sampai dengan 0,7 kali 

tingkat kemanisan sukrosa.  Di Indonesia sorbitol diproduksi dari umbi tanaman 

singkong (Manihot utillissima pohl).  Kandungan sorbitol juga ditemui pada alga 

merah Bostrychia scorpiodes sebanyak 13,6%, tanaman berri dari spesies Sorbus 

americana sebanyak 10% dan ditemui juga pada famili Rosaceae seperti buah pir, 

apel, ceri, prune, peach dan aprikot.  Selain itu, jaringan tubuh juga memproduksi 

sorbitol melalui hasil katalisasi dari D-glukosa oleh enzim aldose reductase yang 

mengubah struktur aldehid (CHO) pada glukosa menjadi alkohol (CH2OH) 

(Garrow and James, 1993).  Produksi sorbitol secara komersil dilakukan melalui 

hidrogenasi glukosa dengan menggunakan katalis nikel pada tekanan tinggi.  

Mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Penambahan hidrogen yang dikatalis dengan logam (platinum, palladium, nikel 

dan rhodium) akan meningkatkan suhu sehingga produk yang dihasilkan lebih 

banyak (Marhusari, 2009). 
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b. Manitol 

D-manitol adalah gula alkohol yang memiliki rumus molekul C6H14O6 dengan 

berat molekul 182,17 g/mol, memiliki kelarutan 22 g mannitol di dalam 100 mL 

air (25 ˚C).  Manitol memiliki tingkat kemanisan 0,5 sampai dengan 0,7 kali 

tingkat kemanisan sukrosa.  Nilai kalori manitol sebesar 1,6 kkal/g, titik didih 295 

˚C (3,5 torr) dan titik leleh 165 – 169 ˚C (7,6 torr).  Manitol tidak bersifat sebagai 

pereduksi sebab tidak memiliki gugus aldehid bebas.  Secara alami manitol 

terdapat pada nanas, asparagus, ubi jalar, wortel dan alga coklat.  Manitol adalah 

hasil reduksi dari mannosa dimana gugus aldehid pada atom C1 diubah menjadi 

gugus CH2OH.  Mekanisme pembentukan manitol adalah sebagai berikut. 

 

 
 

c. Xylitol 

Xylitol ditemukan secara bersamaan oleh ilmuan Jerman dan Perancis pada abad 

ke-19, tersebar luas khususnya didalam sayuran dan buah-buahan serta dapat 

diproduksi juga oleh mikroorganisme seperti yeast dan bakteri.  Tubuh manusia 

dewasa juga memproduksi xylitol 5-15 g xylitol per hari.  Xylitol berbentuk 

kristal berwarna putih, tak berbau dan larut di dalam metanol dan etanol.  Xylitol 

(C5H12O5) memiliki berat molekul 152,15 g/mol dengan titik didih 126 ˚C, titik 

lebur 92 – 96 ˚C, kelarutan 169 g di dalam 100 g air (20 ˚C), pH 5 – 7 di dalam air 

(1 g per 10 mL air), nilai kalori 4,06 kal/g (endotermik) dan kemanisan relatif 
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sama dengan sukrosa, lebih tinggi dibandingkan manitol dan sorbitol (Bar, 1991).  

Xylitol memiliki kemampuan melepaskan panas empat kali lebih besar 

dibandingkan dengan gula sukrosa jika dilarutkan di dalam air, sehingga saat 

kristal xylitol mencair di dalam mulut akan timbul sensasi dingin.  Produksi 

xylitol dapat dilakukan dengan cara hidrogenasi xylose dengan katalis Ni pada 

temperatur tinggi.  Berikut persamaan reaksinya. 

 

 
 

C. Pektin 

 

Pektin merupakan polisakarida kompleks tersusun atas polimer asam α D-

galakturonat yang terikat melalui ikatan α 1,4-glikosidik.  Pektin terkandung di 

dalam dinding sel primer yaitu diantara selulosa dan hemiselulosa (Nelson et 

al.,1977).  Kandungan pektin kurang lebih sepertiga berat kering dinding sel 

tanaman (Toms and Harding, 1998; Walter, 1991).  Struktur pektin ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Struktur pektin. 
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Senyawa pektin terdiri atas asam pektat, asam pektirat dan protopektin. 

1. Asam pektat 

Suatu senyawa asam galakturonat yang bersifat koloid dan bebas dari 

kandungan metil ester.  Struktur asam pektat ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4.  Struktur asam pektat (gugus R: Hidrogen). 
 

2. Asam pektinat 

Suatu asam poligalakturonat yang bersifat koloid dan mengandung metil 

ester.  Metil ester dan derajat netralisasi asam pektinat pada pektin     

berbeda-beda.  Struktur asam pektinat ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5.  Struktur asam pektinat. 

 

3. Protopektin 

Suatu substansi pekat yang tidak larut dalam air, terdapat pada tanaman, 

apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam pektinat (Klavons et al., 1995).  

Protopektin tidak larut dalam air karena berada pada bentuk garam-garam 

kalsium-magnesium pektinat.  Pertukaran ion kalsium dan magnesium oleh 

ion hidrogen akan mengubah protopektin menjadi pektin.  Struktur 

protopektin ditunjukkan pada Gambar 6. 



11 
 

 

Gambar 6.  Struktur protopektin. 

 

Kandungan metoksi pada pektin mempengaruhi kelarutannya.  Pektin dengan 

kadar metoksi tinggi (7 – 9%) akan mudah larut di dalam air sedangkan pektin 

dengan kadar metoksi rendah (3 – 6%) mudah larut di dalam alkali dan asam 

oksalat.  Pektin tidak larut di dalam alkohol dan aseton.  Kadar metoksi 

merupakan jumlah metanol di dalam 100 mol asam galakturonat.  Kadar metoksi 

berperan dalam menentukan sifat fungsional dan mempengaruhi struktur serta 

tekstur dari gel pektin (Erika, 2013).  Pembentukan gel pada pektin terjadi melalui 

ikatan hidrogen antara gugus karbonil bebas dengan gugus hidroksil.  Pektin 

dengan kandungan metoksi tinggi membentuk gel dengan gula dan asam pada 

konsentrasi gula 58 – 70% sedangkan pektin dengan metoksi rendah tidak mampu 

membentuk gel dengan asam dan gula tetapi dapat membentuk gel dengan adanya 

ion-ion kalsium. 

 

Pektin banyak digunakan sebagai komponen fungsional pada industri makanan 

karena kemampuannya dalam membentuk gel dan menstabilkan protein (May, 

1990).  Penambahan pektin pada makanan akan mempengaruhi proses 

metabolisme dan pencernaan pada adsorpsi glukosa dan kolesterol (Baker, 1994).  

Pektin berfungsi sebagai pemberi tekstur yang baik pada roti dan keju, bahan 
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pengental dan stabilizer pada minuman sari buah.  Towle dan Christensen (1973) 

menyatakan bahwa pektin sebagai penyembuh diare dan dapat menurunkan 

kolesterol dalam darah.  Selain itu, melalui pembuluh darah pektin dapat 

memperpendek waktu koagulasi darah untuk mengendalikan pendarahan (Farobie, 

2006).  Di bidang farmasi, pektin digunakan sebagai emulsifier pada preparat cair 

dan sirup, obat diare pada bayi dan anak-anak, bahan kombinasi untuk 

memperpanjang kerja hormon dan antibiotik, bahan pelapis perban untuk 

menyerap kotoran dan jaringan yang rusak sehingga luka tetap bersih dan cepat 

pulih serta sebagai bahan injeksi untuk mencegah pendarahan.   

 

Sumber pektin komersil paling utama yaitu pada buah-buahan seperti kulit jeruk 

(25 – 30%), kulit apel kering (15 – 18%), bunga matahari (15 – 25%) dan bit gula 

(10 – 25%) (Ridley et al., 2001). 

 

D. Liquid Chromatography Mass Spectrophotometer (LC-MS) 

 

Liquid Chromatography Mass Spectrophotometer (LC-MS) atau dikenal sebagai 

kromatografi cair spektroskopi massa merupakan teknik kimia analitik yang 

menggabungkan kemampuan pemisahan fisik kromatografi cair (HPLC) dengan 

kemampuan analisa massa (MS).  Analisis LC-MS digunakan untuk pemisahan 

suatu komponen serta menentukan struktur kimia dari molekul organik 

berdasarkan perhitungan masa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. 

 

Komponen utama yang terdapat pada instrumentasi HPLC yaitu wadah fase 

gerak, pompa, injektor, kolom, detektor dan integrator (data display).  MS tidak 

melibatkan interaksi antara radiasi ektromagnetik dan materi seperti spektroskopi 
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lainnya.  Terdapat tiga bagian dasar MS yaitu sumber ionisasi, masa analyzer dan 

detektor. 

 

Tahapan proses MS dapat dibagi menjadi injeksi, ionisasi, akselerasi, defleksi 

(pembelokan) dan deteksi.  Injeksi merupakan proses pemasukan sampel kedalam 

alat.  Sampel yang telah dimasukkan kemudian dipanaskan melebihi titik 

didihnya, sehingga beralih fasa menjadi gas dan masuk ke dalam ruang ionisasi.  

Partikel sampel kemudian ditembak dengan elektron berenergi tinggi, yaitu 70 eV 

(elektron volt) atau 6700 kJ/mol.  Adanya penembakan ini membuat sampel 

terbombardir sehingga salah satu elektronnya keluar.  Dengan demikian, partikel 

tersebut menjadi bermuatan positif.  Ion bermuatan positif kemudian didorong 

hingga melewati celah kecil dan melaju dengan kecepatan tinggi ke tahap 

selanjutnya (akselerasi).  Ion positif yang bergerak dengan cepat tersebut 

selanjutnya dibelokkan dengan medan magnet sehingga terjadi pemisahan 

fragmen ion sesuai dengan rasio massa per muatannya.  Setelah ion-ion 

dipisahkan berdasarkan massa per muatan (m/z), selanjutnya dideteksi beratnya 

oleh rekorder (McMurry, 2010).  Skema alat LC-MS ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7.  Skema alat LC-MS (McMurry, 2010). 
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E. Senyawa Perovskite 

 

Suatu oksida logam yang membentuk struktur perovskite umumnya memiliki 

rumus umum ABO3.  Senyawa ABO3 memiliki struktur yang sangat sederhana, 

dimana struktur idealnya membentuk kubus dengan kation besar (A) dikelilingi 

oleh dua anion dan kation yang lebih kecil (B) dikelilingi oleh enam anion.  

Contoh struktur umum perovskite pada Gambar 8. 

 

   

Gambar 8.  Struktur umum perovskite ABO3 (Navrotsky et al., 1989). 

 

Struktur perovskite ada dua tipe, yakni tipe A dan tipe B.  Tipe A dengan ion Ti
4+

 

di sudut sel unit, satu ion Ca
2+

 pada pusatnya dan ion O
2-

 mengelilinginya.  Pada 

tipe B, rusuk kubus dari sel unit diduduki oleh Ca
2+

 dan ion Ti
4+

 menduduki pusat 

kubus serta ion O
2-

 disisinya. 

 

Perubahan struktur dapat terjadi pada beberapa perovskite.  Misalnya  atom A atau 

B tidak berada dalam ukuran yang benar dalam menyerang situs yang dihasilkan 

oleh sisa struktur.  Struktur oksida yang ideal adalah struktur kubik perovskite 

yang panjang ikatannya berhubungan dengan ukuran unit sel a dengan, 

 

a = BAr _2  = OBr _2   ....................  1) 
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Pada perovskite LaCrO3, a = 3,874 Å.  Derajat perubahan perovskite diberikan 

dengan faktor toleransi, 

 

t = 
OB

OA

r

r

_

_

2

2
 ....................  2) 

 

Pada prakteknya, ada beberapa fleksibilitas dari panjang ikatan dan biasanya 

perovskite kubik terbentuk dengan t dalam rentang 0.9 < t < 1.0.  Jika t > 1, sisi B 

lebih besar dari yang dibutuhkan.  Jika t sedikit lebih besar dari 1.0 maka struktur 

berubah namun masih struktur dasar perovskite seperti BaTiO3 dengan t = 1,06.  

Untuk perbedaan yang lebih besar dari t = 1, ion B menempati sisi yang lebih 

kecil dengan bilangan koordinasi yang lebih rendah dan struktur berubah 

seluruhnya seperti pada BaSiO3  dengan Si tetrahedral.  Untuk faktor toleransi 

yang lebih kecil 0,85 < t < 0,90 terjadi perubahan struktur yang berbeda seperti 

GdFeO3, kation A terlalu kecil untuk sisi tersebut.  Untuk t < 0,85, perubahan 

struktur perovskite tidak stabil dalam waktu lebih lama dan kation A menempati 

sisi yang lebih kecil, contoh adalah pada LiNbO3 dan FeTiO3. 

 

Perovskite dapat diberikan dengan rumus umum A1A2B1B2O3 dimana A1 adalah 

yang terpilih diantara Lantanida (umumnya La, namun kadang-kadang Ce, Pr atau 

Nd) dan A2 adalah diantara logam alkali tanah (Ca, Ba, Sr) posisi B1 dan B2 

ditempati oleh logam transisi (Co, Mn, Fe, Cr, Cu, V) atau logam mulia.  A2 dan 

B2 berhubungan dengan subtitusi sebagian dari ion A1 dan B1. 

 

Kestabilan katalis perovskite bergantung pada dua faktor: 

1. Kestabilan fasa aktif, sebagai fungsi kestabilan komponen oksida. 
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2. Permukaan sintering mengakibatkan hilangnya situs aktif (Klavana and 

Kirchnerova, 1999). 

 

F. Katalis 

 

Berzelius mengatakan bahwa laju reaksi kimia dapat dipercepat dengan 

penambahan suatu senyawa dimana senyawa ini  tidak ikut terkonsumsi.  Bersama 

dengan molekul yang bereaksi, senyawa ini membentuk suatu ikatan, setelah 

molekul yang bereaksi membentuk produk senyawa ini dapat diperoleh kembali, 

senyawa ini dikenal sebagai katalis (Stoltze, 2000 and Chorkendroff and 

Niemantsverdriet, 2003). 

 

Katalis berperan dalam menyediakan situs- situs aktif suatu reaksi kimia, biasanya 

berasal dari logam-logam yang terdeposit pada pengemban atau dapat pula berasal 

dari pengemban itu sendiri.  Logam-logam tersebut umumnya adalah logam-

logam transisi yang menyediakan orbital d kosong atau elektron tunggal yang 

akan disumbangkan pada molekul reaktan sehingga terbentuk ikatan baru dengan 

kekuatan ikatan tertentu (Campbell, 1998). 

 

G. Material Nanopartikel 

 

Suatu partikulat yang terdispersi atau partikel-partikel padatan dengan ukuran 

partikel berkisar 10-100 nm dikenal sebagai nanopartikel (Mohanraj and Chen, 

2006, Sietsma et al., 2007 and Abdullah et al., 2008).  Daya tarik material 

nanopartikel ditunjukkan oleh sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda dari bulk 

materialnya, seperti kekuatan mekanik, elektronik, magnetik, kestabilan termal, 

katalitik dan optik (Mahaleh et al., 2008 and Deraz et al., 2009).  Ukuran yang 
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kecil dari material nanopartikel akan memberikan perbandingan luas permukaan 

dan volume yang lebih besar.  Hal inilah yang menyebabkan nanopartikel bersifat 

lebih reaktif.  Reaktivitas material ditentukan oleh atom-atom di permukaan, 

karena hanya atom-atom tersebut yang bersentuhan langsung dengan material 

lain.  Ketika ukuran partikel menuju orde nanometer, hukum fisika yang berlaku 

lebih didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum. 

 

Sifat-sifat yang berubah pada nanopartikel berkaitan dengan fenomena kuantum, 

yaitu sebagai akibat keterbatasan ruang gerak elektron dan pembawa muatan 

lainnya dalam partikel yang akhirnya memepengaruhi beberapa sifat material 

seperti perubahan warna yang dipancarkan, transparansi, kekuatan mekanik, 

konduktivitas listrik dan magnetisasi.  Adanya perubahan rasio jumlah atom yang 

menempati permukaan terhadap jumlah total atom juga menjadi pengaruh 

perubahan dari sifat-sifat nanopartikel.  Fenomena ini berimbas pada perubahan 

titik didih, titik beku, dan reaktivitas kimia.  Perubahan-perubahan tersebut 

diharapkan dapat menjadi keunggulaan nanopartikel dibandingkan partikel sejenis 

dalam keadaan bulk (Abdullah et al., 2008). 

 

H. Preparasi Katalis 

 

Karakteristik katalis sangat dipengaruhi oleh tiap langkah preparasi yang 

dilakukan.  Pemilihan metode preparasi yang tepat akan memberikan karakteristik 

katalis yang diinginkan seperti mempunyai aktivitas, selektivitas dan stabilitas 

yang tinggi.  Tujuan utama dari metode preparasi katalis adalah mendapatkan 

struktur definit, stabil, mempunyai luas permukaan yang tinggi dan situs aktif 

yang lebih terbuka, sedangkan penggunaan pendukung seperti pelarut dilakukan 
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untuk lebih memberikan peluang kepada fasa aktif dalam reaksi dan 

mendistribusikan secara homogen pada permukaan penyangga.  Dalam hal ini 

diharapkan terbentuk dispersi yang tinggi untuk mendapatkan luas permukaan 

spesifik yang besar dan aktivitas yang maksimal. 

Beberapa jenis metode preparasi katalis adalah sebagai berikut : 

1. Impregnasi 

Impregnasi merupakan metode preparasi katalis dengan cara adsorpsi larutan 

garam prekursor kedalam penyangga.  Metode ini dapat dibagi lagi menjadi dua 

kategori yaitu: 

a. Impregnasi Kering 

Apabila volume larutan senyawa awal logam katalis yang digunakan tidak 

melebihi volume pori penyanga.  Pada metode ini larutan senyawa awal logam 

katalis disemprotkan pada penyangga secara terus-menerus disertai dengan 

pengadukan.  Penetrasi senyawa awal logam katalis yang lebih dalam lagi ke 

bagian dalam pori dapat dicapai dengan mengeluarkan air yang terperangkap 

dalam pori, sehingga diperoleh distribusi logam prekursor yang lebih seragam 

dam merata. 

b. Impregnasi Basah  

Impregnasi basah dilakukan apabila larutan senyawa awal logam katalis yang 

digunakan melebihi volume pori penyangga.  Campuran dibiarkan beberapa saat 

sambil terus diaduk, hingga semua pelarutnya habis dan kering.  Teknik ini 

umumnya dipakai bila prekursor berinteraksi dengan penyangga tetapi hanya 

sebatas interaksi fisik saja (Ismunandar, 2006). 
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2. Sol Gel 

Sol gel adalah suatu suspensi koloid dari partikel yang digelkan ke bentuk 

padatan.  Sol adalah suspensi dari partikel koloid pada suatu cairan atau larutan 

molekul polimer seperti partikel halus dari senyawa hidroksida atau senyawa 

oksida logam (Rahaman, 1995).  Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan 

proses gelisasi dari sol tersebut untuk membentuk jaringan dalam suatu fasa cair 

yang kontinyu, sehingga terbentuk gel (Sopyan, et al., 1997).  Proses sol-gel 

melibatkan transisi pada sistem dari fasa sol menjadi fasa gel yang didasarkan 

pada kemudahan memasukkan satu atau dua logam aktif secara bersamaan dalam 

prekursor katalis.  

 

Metode sol gel digunakan secara luas dalam sintesis katalis berpendukung logam 

karena kemudahannya dalam memasukkan satu atau lebih logam aktif sekaligus 

dalam prekursor katalis (Lambert and Gonzalez, 1998).  Keuntungan dari metode 

sol gel yaitu: 

1. Dispersi tinggi dari spesi aktif yang tersebar secara homogen pada permukaan 

katalis. 

2. Tekstur pori yang dihasilkan memberikan kemudahan untuk berdifusi dari 

reaktan menuju ke situs aktif. 

3. Luas permukaan tinggi. 

4. Peningkatan stabilitas termal (Lecloux and Pirard, 1998; Lambert and 

Gonzalez, 1998). 

3. Freeze Dry 

Penggunaan metode freeze dry dalam katalis yaitu untuk menghilangkan air hidrat 

dalam rongga bahan katalis tanpa merusak struktur jaringan yang telah terbentuk 
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dari bahan tersebut.  Air yang terperangkap dalam rongga bahan katalis diubah 

menjadi air beku dan selanjutnya diubah menjadi uap air tanpa melalui 

intermediat air cair.  Dasar sublimasi ini melibatkan absorbsi panas oleh sampel 

beku guna menguapkan air, pemindahan dan pengumpulan uap air ke dalam suatu 

kondensor, menghilangkan panas sebagai akibat pembentukan es dari kondensor 

dengan sistem refrigerator, terjadi keseimbangan antara panas yang diabsorbsi 

oleh sampel untuk menguapkan air dan memindahkan panas dari kondensor untuk 

mengubah uap air menjadi es.  Inti dari proses freeze-dry adalah keseimbangan 

antara panas yang diadsorpsi oleh sampel untuk menguapkan air dan 

memindahkan panas dari kondensor untuk mengubah uap air menjadi es.  

Efisiensi freeze-dry bergantung pada luas permukaan dan ketebalan sampel, 

temperatur kondensor dan tekanan yang diperoleh, titik eutektik dan konsentrasi 

terlarut dari sampel.  Laju freeze-dry berbanding lurus terhadap tekanan uap dan 

tekanan uap bergantung pada kedua temperatur eutektik dan konsentrasi terlarut 

sampel.  Sebagai contoh, suatu larutan NaCl akan kering – beku pada laju lebih 

lambat dari air murni.  Temperatur eutektik NaCl adalah -21 
o
C dan pada 

temperatur ini tekanan uap kira-kira 1/16 tekanan uap pada 0 
o
C.  Meskipun 

temperatur eutektik tidak bergantung pada konsentrasi NaCl, tekanan uap air akan 

turun ketika konsentrasi NaCl naik.  Kenyataan ini disebabkan konsentarsi terlarut 

bertambah, luas permukaan sampel beku yang ditempati air berkurang.  Pada 

umumnya, larutan atau sampel biologis akan mempunyai temperatur eutektik -10 

hingga -25 
o
C.  Bagaimanapun, jika ada sampel gula seperti glukosa atau jika 

sampel jaringan hewan atau tanaman, temperatur eutektik bisa serendah  -30 

hingga -50 
o
C (Manual Book of Freeze-Dry, 2007).  Keuntungan menggunakan 
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metode freezer dry yaitu hasilnya homogen, murni, dengan ukuran partikel dapat 

diproduksi kembali serta memiliki aktivitas yang seragam (Bermejo et al., 1997). 

4. Kalsinasi 

Proses kalsinasi merupakan pemanasan zat padat dibawah titik lelehnya untuk 

menghasilkan keadaan dekomposisi termal dari transisi fasa lain selain fasa 

lelehan.  Kalsinasi diperlukan sebagai penyiapan serbuk untuk proses lebih lanjut 

dan memperoleh ukuran partikel yang optimum serta menggunakan senyawa 

dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase kristal.   

 

Peristiwa yang terjadi pada proses kalsinasi yaitu: 

1. Dekomposisi komponen prekursor pada pembentukan spesi oksida.  Proses 

pertama terjadi pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) berlangsung sekitar 

suhu 100 dan 300 ˚C. 

2. Pelepasan gas CO2 yang berlangsung sekitar suhu 600 ˚C, terjadi pengurangan 

berat secara berarti dan terjadi reaksi antara oksida yang terbentuk dengan 

penyangga. 

3. Sintering komponen prekursor.  Pada proses ini struktur kristal sudah terbentuk 

namun ikatan di antara partikel serbuk belum kuat dan mudah lepas (Pinna, 

1998). 

 

I. Karakterisasi Katalis 

 

Karakterisasi katalis digunakan untuk memperoleh informasi mengenai katalis 

meliputi sifat fisik dan sifat kimia.  Karakterisasi kimia digunakan untuk 

mengetahui jumlah kandungan logam, keasaman, kristalinitas dan ikatan kimia, 

sedangkan karakterisasi fisik digunakan untuk mengetahui informasi mengenai 
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luas permukaan, volum pori, diameter pori, kekerasan dan distribusi logam.  

Karakterisasi bertujuan untuk mengontrol kualitas katalis setelah preparasi. 

 

1. Analisis Keasaman 

 

Analisis keasaman katalis dilakukan untuk mengetahui jumlah situs asam dan 

jenis situs asam.  Jumlah situs asam ditentukan melalui metode gravimetri melalui 

adsorpsi basa adsorbat dalam fasa gas pada permukaan katalis (ASTM, 2005).  

Jenis situs asam yang terikat pada katalis dapat ditentukan dengan menggunakan 

spektroskopi inframerah (FTIR) dari katalis yang telah mengadsorpsi basa 

adsorbat (Seddigi, 2003). 

 

a. Metode Gravimetri 

 

Jumlah situs asam umumnya berbanding lurus dengan situs aktif pada katalis.  

Jumlah situs asam akan memberikan informasi mengenai banyaknya situs asam 

yang terkandung pada katalis.  Basa yang dapat digunakan adalah amonia, piridin, 

piperidin, quinolin, trimetil amin, dan pirol yang teradsorpsi pada situs asam 

dengan kekuatan adsorpsi yang proporsional dengan kekuatan asam (Richardson, 

1989).  Namun, yang umum digunakan adalah amonia atau piridin.  Jumlah situs 

asam menggunakan adsorpsi amonia sebagai basa adsorbat merupakan penentuan 

jumlah situs asam total katalis, dengan asumsi bahwa ukuran molekul amoniak 

yang kecil sehingga memungkinkan untuk masuk sampai ke dalam pori-pori 

katalis.  Penentuan jumlah situs asam menggunakan piridin sebagai basa adsorbat 

merupakan penentuan jumlah situs asam yang terdapat pada permukaan katalis, 
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dengan asumsi bahwa ukuran molekul piridin yang relatif besar sehingga hanya 

dapat teradsorpsi pada permukaan katalis (Rodiansono et al., 2007). 

 

Banyaknya mol basa yang teradsorpsi pada cuplikan dapat dihitung dengan 

rumus: 

           
       

          
             am 

 

Dimana,   w1    = Berat wadah kosong 

  w2    = Berat wadah + cuplikan 

  w3    = Berat wadah + cuplikan yang telah mengadsorpsi piridin 

  BM = Bobot molekul piridin 

 

b. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Spektroskopi inframerah adalah metode analisis yang didasarkan pada absorpsi 

radiasi inframerah oleh sampel yang akan menghasilkan perubahan keadaan 

vibrasi dan rotasi dari molekul sampel.  Frekuensi yang diabsorpsi tergantung 

pada frekuensi vibrasi dari molekul (karakteristik).  Intensitas absorpsi bergantung 

pada seberapa efektif energi foton inframerah dipindahkan ke molekul, yang 

dipengaruhi oleh perubahan momen dipol yang terjadi akibat vibrasi molekul 

(Åmand and Tullin, 1999).  Skema lengkap dari instrumentasi FTIR ditunjukkan 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9.  Skema instrumentasi FTIR. 

 

Energi inframerah diemisikan dari sumber bergerak melalui celah sempit untuk 

mengontrol jumlah energi yang akan diberikan ke sampel.  Di sisi lain, berkas 

laser memasuki interferometer dan kemudian terjadi “pengkodean spektra” 

menghasilkan sinyal interferogram yang kemudian keluar dari interferogram. 

Berkas laser kemudian memasuki ruang sampel, berkas akan diteruskan atau 

dipantulkan oleh permukaan sampel tergantung dari energinya, yang mana 

merupakan karakteristik dari sampel.  Berkas akhirnya sampai ke detektor dan 

untuk mendapatkan spektrum inframerah, sinyal detektor dikirim ke komputer dan 

suatu algoritma yang disebut fourier, mengubah penampilan interferogram 

menjadi spektrum berkas tunggal.  Spektrum referensi atau ”background” 

dikumpulkan tanpa menggunakan sampel.  Perbandingan antara berkas tunggal 

yang melalui sampel dan referensi menghasilkan spektrum.  Gambar 10 

memperlihatkan proses pembentukan spektrum inframerah dari interferogram 

(Bradley, 2008). 
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Gambar 10.  Proses pembentukan spektrum inframerah dari interferogram  

    (Bradley, 2008). 

 

Berdasarkan puncak-puncak serapan yang dihasilkan maka jenis situs asam dapat 

diketahui.  Pada penggunaan piridin sebagai basa adsorbat, situs asam     

Brønsted-Lowry akan ditandai dengan puncak serapan pada bilangan-bilangan 

gelombang1485–1500, ~1620, dan ~1640 cm
-1

, sedangkan untuk situs asam 

Lewis ditandai dengan puncak-puncak serapan pada bilangan-bilangan gelombang 

1447 – 1460, 1488 – 1503, ~1580, dan 1600 – 1633 cm
-1

 (Tanabe, 1981). 

 

Gambar 11 adalah contoh spektra FTIR dalam analisis penentuan jenis situs asam 

yang terdapat pada katalis. 
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Gambar 11.  Spektra inframerah katalis Fe2O3 (Sukmawibowo, 2010). 

 

Berdasarkan Gambar 11 di atas, puncak serapan yang menunjukkan situs asam 

Brønsted-Lowry muncul pada bilangan gelombang 1517,98 cm
-1

 dan situs asam 

Lewis ditunjukkan oleh puncak serapan pada bilangan gelombang 1627,92 cm
-1

.  

Situs asam Brønsted-Lowry lebih dominan dibandingkan situs asam Lewis 

(Sukmawibowo, 2010). 

 

2. Transmission Electron Microscope (TEM) 

 

Transmission Electron Microscpe (TEM) adalah alat untuk mengamati bentuk, 

struktur, serta distribusi pori padatan.  Prinsip kerja TEM sama seperti proyektor 

slide dimana elektron ditransmisikan ke dalam obyek pengamatan dan hasilnya 

diamati melalui layar.  Mekanisme kerja dari TEM yaitu pistol elektron berupa 

lampu tungsten dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi (100 – 300 kv) 

ditransmisikan pada sampel yang tipis, pistol akan memancarkan elektron secara 

termionik maupun emisi medan magnet ke sistem vakum.  Interaksi antara 

elektron dengan medan magnet menyebabkan elektron bergerak sesuai aturan 
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tangan kanan, sehingga memungkinkan elektromagnet untuk memanipulasi berkas 

elektron.  Penggunaan medan magnet akan membentuk sebuah lensa magnetik 

dengan kekuatan fokus variabel yang baik.  Selain itu, medan elektrostatik dapat 

menyebabkan elektron didefleksikan melalui sudut yang konstan.  Dua pasang 

defleksi yang berlawanan arah dengan intermediete gap akan membentuk arah 

elektron yang menuju lensa yang selanjutnya dapat diamati melalui layar pospor.  

Skema kerja dari TEM ditunjukkan pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12.  Skema kerja dari TEM. 

 

Hasil analisis TEM ditunjukkan pada Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13.  Mikrograf TEM poly (3-hidoksi butirat-co-3 hidroksi 

         heksanoat) PHBHHx dengan pengisi yang berbeda 

     (a) tanpa modifikasi kaolin (b) modifikasi permukaan  
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      kaolin (c) modifikasi permukaan kaolin dengan pelapisan 

      silika (Liu et al., 2009). 

 

Berdasarkan Gambar 13 di atas, pada PHBHHx tanpa kaolin masih tampak 

agregat dengan ukuran lebih besar (Gambar 13a), permukaan PHBHHx dengan 

kaolin terlihat bahwa ukuran agregat lebih halus (Gambar 13b) dan PHBHHx 

dengan kaolin dan pelapisan silika, tidak terdapat agregat (Gambar 13c) (Liu et 

al., 2009). 

 

3. X-ray Difraction (XRD) 

 

Analisis struktur kristal katalis dilakukan menggunakan instrumentasi difraksi 

sinar-X (X-ray Difraction/XRD).  Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi 

suatu material berdasarkan fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan 

parameter kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel suatu material dengan 

menggunakan persamaan Debye-Scherrer. 

 

D =
  

      
 

 

Dimana: D= diameter rata-rata partikel (nm) 

   k  = konstanta dari instrumen yang digunakan 

   λ  = panjang gelombang sinar-X yang digunakan (nm) 

   β  = pelebaran puncak (radian) 

   θ  = sudut Bragg (radian) 

 

Ketika berkas sinar-X berinteraksi dengan lapisan permukaan kristal, sebagian 

sinar-X ditransmisikan, diserap, direfleksikan dan sebagian lagi dihamburkan 
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serta didifraksikan.  Pola difraksi yang dihasilkan analog dengan pola difraksi 

cahaya pada permukaan air yang menghasilkan sekelompok pembiasan. Skema 

alat XRD ditunjukkan pada Gambar 14. 

 

 

Gambar 14.  Skema alat XRD. 

 

Proses terjadinya pembentukkan puncak-puncak difraksi pada XRD ditunjukkan 

pada Gambar 15. 

 

 

 

Gambar 15.  Proses pembentukkan puncak pada XRD. 

 

Berdasarkan persamaan Bragg, jika seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel 

kristal, maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar-X yang memiliki panjang 

gelombang yang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut.  Sinar yang 

dibiaskan akan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai puncak 

difraksi.  Semakin banyak bidang kristal yang sama terdapat dalam sampel, 

semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan.  Tiap puncak yang muncul 

pada pola XRD mewakili satu puncak bidang kristal yang memiliki orientasi 
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tertentu dalam sumbu tiga dimensi (Chorkendroff and Niemantsverdriet, 2003).  

Difraktogram suatu katalis ditunjukkan pada Gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  Perbandingan antara difraktogram katalis sebelum dan sesudah uji  

         aktifitas. (a) Difraktogram sebelum uji aktifitas, (b) Difraktogram 

setelah uji aktifitas (b) (Tanda * : Acuan Fe3O4 PDF 19-0629;  

Tanda # : Acuan Fe2O3 PDF 33-0664 (Sukmawibowo, 2010). 

 

Difraktogram pada Gambar 16 di atas menunjukan bahwa reduksi yang terjadi 

hanya pada bagian tertentu saja, tidak menyeluruh, karena fase kristal dari α- 

Fe2O3 masih terdapat dan menjadi fase kristal yang lebih mendominasi 

dibandingkan fase kristal Fe3O4 (Sukmawibowo, 2010). 

 

4. Particle Size Analyzer (PSA) 

 

Particle Size Analyzer (PSA) digunakan untuk menentukan distribusi ukuran 

partikel dalam media cair maupun padat.  PSA bekerja berdasarkan metode 

Dinamyc Light Scattering (DLS) dengan memanfaatkan hamburan inframerah 

yang ditembakkan oleh alat ke sampel sehingga sampel akan merespon dengan 

menghasilkan gerak Brown.  Gerak Brown berupa gerak acak dari partikel yang 

sangat kecil dalam cairan akibat benturan dengan molekul-molekul yang ada 

dalam zat cair.  Gerak inilah yang akan dianalisis, semakin kecil ukuran partikel 
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maka semakin cepat gerakannya.  Metode DLS ideal untuk menentukan partikel 

berukuran nanometer dan biomaterial.  Kisaran ukuran partikel yang dapat 

dianalisis yaitu diantara 0,1 nm hingga 10 μm.  Distribusi ukuran partikel 

dianalisis dan diolah menggunakan statistik distribusi dengan parameter mean 

(ukuran rata-rata), median (nilai tengah) dan modulus (ukuran dengan frekuensi 

tinggi) (Rawle, 2012). 

 

Instrumentasi ini sudah melalui pembuktian dalam kecepatan, kemampuan 

penanganan sampel dan reduksi data dan presentasi sejak diperkenalkan.  Dasar 

metode analisis, pengukuran partikel dengan mengukur kecepatan dan penentuan 

fraksinasi massa dengan kerelatifan absorbsi sinar-X pada  energi yang rendah. 

Penggunakan sinar-X sebagai tanda horizontal tipis untuk mengukur konsentrasi 

partikel massa secara langsung dalam medium cairan.  Ini dilakukan pada  

pengukuran pertama intensitas massa, Imax dari garis dasar atau keterangan atau 

informasi yang ditransmisikan sinar-X yang sudah diproyeksikan melalui medium 

cairan sebelum pengenalan sampel.  Sebagai sirkulasi cairan yang berkelanjutan, 

sampel berupa padatan dimasukkan ke wadah cairan dan dicampur sampai 

penyebaran aliran suspensi sampel berupa padatan homogen dan penyebaran 

cairan dipompa melalui sel. 

 

Sampel berupa padatan lebih banyak mengabsorbsi sinar-X daripada  cairan, oleh 

karena itu transmisi sinar-X dikurangi.  Sejak pencampuran suspensi yang 

homogen, intensitas diasumsikan sebagai nilai konstan Imin untuk transmisi sinar-

X dalam skala pengurangan yang penuh.  Aliran pencampuran dihentikan dan 

penyebaran yang homogen dimulai untuk menyelesaikan pentransmisian 
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intensitas sinar-X yang dimonitor pada  depth-s.  Selama proses sedimentasi, 

partikel yang besar menempati tempat pertama di bawah zona pengukuran dan 

pada  akhirnya, semua partikel menempati level ini dan yang tertinggal hanya 

cairan yang bersih.  Semakin banyak partikel besar yang menempati di bawah 

zona pengukuran dan tidak digantikan dengan ukuran partikel yang sama maka 

pelemahan sinar-X berkurang.  Hasil analisis PSA dan distribusi ukuran 

partikelnya ditunjukkan pada Gambar 17. 

 

 

Gambar 17.  Kurva PSA (A) Distribusi ukuran partikel dari ZnO tanpa doping; 

       D (10%) 621,5 nm, D (50%) 1110,40 nm, D (90%) 2026 nm.  

   (B) Distribusi ukuran partikel dari ZnO dengan doping Fe dan 

   sonikasi; D (10%) 637,90 nm, D (50%) 999,90 nm, D (90%)  

   1566,40 nm (Chakma et al., 2013). 

 

Berdasarkan Gambar 17 di atas, katalis Fe-ZnO memiliki ukuran yang kecil dan 

seragam dibandingkan katalis ZnO. Adanya sonikasi dapat membantu memecah 

aglomerasi menjadi partikel yang lebih kecil.  

 


