
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah berkembang suatu mekanisme fotokatalis yang menerapkan pemanfaatan

radiasi ultraviolet dan bahan semikonduktor sebagai fotokatalis, umumnya

menggunakan bahan TiO2 baik dalam bentuk bubuk atau bentuk lapisan pada

substrat. Proses fotokatalis secara umum dapat didefinisikan sebagai proses reaksi

kimia yang dibantu oleh cahaya dan katalis. Beberapa langkah-langkah fotokatalis

merupakan reaksi reduksi-oksidasi yang melibatkan pasangan elektron (e-) dan

lubang (h+) (Maddu, dkk, 2009).

Semikonduktor titanium dioksida (TiO2) digunakan secara luas sebagai

fotokatalis, karena bersifat inert secara kimia maupun biologi, non toksik, dan

tidak mahal. Pada saat ini penggunaan TiO2 sebagai fotokatalisis banyak

dilakukan dalam bentuk lapisan tipis (Kim, et al, 2000; Linsebigler, et al, 1995).

Keaktifan fotokatalisis yang dimiliki, sifat kimia dan stabilitas fotokimia, dan

kemampuan oksidasi yang sangat tinggi, TiO2 menjadi pilihan dari para peneliti

untuk mengembangkan berbagai metode yang didasarkan pada fotokatalisis

seperti pemurnian/sterilisasi dan pengolahan limbah cair (Fujisima, et al, 2000;

Harper, et al, 2001).

Kemampuan kristal TiO2 untuk membunuh mikroorganisme setelah dikenai sinar

ultraviolet (UV) atau dikenal dengan istilah fotokatalis telah banyak diketahui.
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Dalam bentuk imobilisasi (lapisan tipis), bahan ini menjadi salah satu alternatif

yang baik untuk digunakan dalam fasilitas pemurnian air minum (Sunada, et al,

1998).

Keuntungan dari oksidasi fotokatalis adalah sumber energi yang digunakan

melalui pemanfaatan cahaya matahari. Selain itu oksidasi fotokatalis akan

mengubah senyawa-senyawa berbahaya dan beracun di dalam air menjadi

senyawa yang tidak berbahaya seperti karbondioksida (CO2) dan air (H2O).

Material oksidasi fotokatalis yang dapat digunakan adalah TiO2 (Tian, 2009).

Penelitian mengenai material TiO2 sebagai oksidasi fotokatalis untuk sistem

penjernih air limbah sangatlah penting dilakukan dengan metode yang sederhana

dan relatif murah. Penelitian pengolahan air limbah oleh Chang, et al, (2000) telah

dilakukan dengan melewatkan air limbah di dalam media kaca yang dilapisi

dengan TiO2 serta diberi paparan cahaya UV dapat membunuh 100% bakteri yang

terkandung dalam air limbah tersebut. Penelitian lain dengan sistem penjernih

menggunakan cahaya UV dengan panjang gelombang 254 nm telah dapat

menghilangkan 99,99% bakteri patogen dan 99,99% virus (Abbaszadegan, 1997).

Dari tujuan penggunaan praktis yang telah ditunjukkan, penggunaan lapisan tipis

TiO2 di atas substrat begitu penting. Beberapa metode untuk pembuatan lapisan

tipis TiO2 telah dikembangkan, seperti deposisi horizontal dip coating (Maddu,

dkk, 2006), spin coating (Tejos, et al, 2004), Metalorganic Chemical Vapor

Deposition (MOCVD) (Supriyanto, dkk, 2007), dan sol-gel (Tian, 2009). Pada

dasarnya, preparasi dan pembuatan fotokatalis nanopartikel TiO2 dengan harga

yang murah begitu penting untuk aplikasi praktis (Lokhande, 2004).



3

Sebagian besar peneliti semikonduktor fotokatalis membuat lapisan tipis

semikonduktor pada plat kaca indium tin oksida (indium tin oxide glass plate)

dengan menggunakan metoda seperti teknik spin coating (Nasr, et al, 1996),

magnetron sputtering serta chemical vapor deposition. Berdasarkan sifat kimia,

preparasi terhadap TiCl3 lebih mudah dilakukan dibandingkan TiCl4, prekursor

yang digunakan pada pembuatan lapis tipis secara CBD (Rahmawati, dkk, 2006).

TiCl4 akan segera membentuk asap putih tebal pada saat berinteraksi dengan

udara (udara yang memiliki kelembaban). Sementara itu TiCl3 merupakan

senyawa yang biasa dipreparasi dalam bentuk larutan (Rose and Rose, 1958).

Maddu (2009) mengungkapkan bahwa CBD (chemical bath deposition)

merupakan metode yang sederhana dan murah yang dapat dilakukan pada suhu

25-90 ºC. Kita meninjau bahwa film yang ditumbuhkan pada temperatur kamar

mempunyai transparansi optik yang paling rendah dan transparansi optik akan

bertambah dengan meningkatnya temperatur penumbuhan (Gupta, et al, 2007 dan

Gupta, et al, 2008). Dari rentang temperatur ini kita dapat mengetahui

karakteristik lapisan TiO2 sebagai fungsi temperatur. Maka peneliti menggagas

penelitian mengenai pembuatan lapisan tipis TiO2 di atas substrat kaca ITO

dengan metode CBD sebagai fungsi temperatur.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan rencana penelitian yang dipaparkan di atas masalah yang akan

dipelajari dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh temperatur
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pengendapan terhadap struktur kristal, mikrostruktur, resistivitas, dan sifat optik

lapisan tipis TiO2?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah pengendapan lapis tipis TiO2

pada substrat kaca ITO terhadap struktur kristal, mikrostruktur, UV-Vis, dan

resistivitas. Bahan yang digunakan yaitu TiCl3, NaHCO3 dan kaca ITO.

Pengendapan lapisan tipis TiO2 dilakukan pada temperatur 30, 40, 50, 60, 70 dan

80 °C serta suhu kalsinasi 450 °C. Proses pengendapan lapisan tipis TiO2

dilakukan dengan metode CBD dengan waktu yang digunakan yaitu empat kali

pengendapan selama satu jam. Karakterisasi lapisan tipis TiO2 meliputi pencitraan

morfologi menggunakan SEM (scanning electron microscopy), struktur kristal

yang terbentuk menggunakan XRD (X-ray diffraction), resistivitas menggunakan

metode empat titik (four probe), dan sifat optik menggunakan spektrometer UV-

Vis.

Pada usul penelitian sebelumnya, tidak dikonfirmasikan mengenai análisis XRD

menggunakan metode Rietveld. Setelah didapat hasil XRD, maka perlu dilakukan

análisis XRD menggunakan metode Rietveld. Analisis Rietveld didasarkan pada

metode least square refinement yaitu dengan meminimalkan selisih antara data

pengamatan dengan data perhitungan. Selisih antara data pengamatan dengan data

perhitungan ini menunjukkan secara kuantitatif metode pencocokan yang
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digunakan adalah software Rietica.
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rencana penelitian di atas, tujuan yang akan diteliti dan dipelajari

adalah, mengetahui pengaruh temperatur pengendapan terhadap struktur kristal,

mikrostruktur, resistivitas, dan sifat optik lapisan tipis TiO2.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pemanfaatan lapisan tipis

TiO2 berdasarkan karakterisasi yang dilakukan.


