
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Zat Warna Tekstil 

Zat warna tekstil adalah semua zat berwarna yang mempunyai kemampuan untuk 

diserap oleh serap tekstil dan mudah dihilangkan kembali (Winarno, 1984). Suatu 

zat dapat berlaku sebagai zat warna apabila mempunyai gugus yang dapat 

menimbulkan warna (kromofor) dan dapat mengadakan ikatan dengan serat tekstil 

Kromofor berasal dari kata Chromophore yang bersal dari bahasa Yunani yaitu 

Chroma yang berarti warna dan phoros yang berarti mengemban (Fessenden dan 

Fessenden, 1982). 

Dahulu kala zat-zat warna bersumber dari zat warna alami yang di ekstrak dari 

tumbuhan dan produk hewani. Variasi warna dari zat alam makin sedikit, maka 

dibuat berbagai zat warna sintetis yang hingga saat ini sering digunaka pada 

industri. Suatu senyawa dapat dikatakan sebagai zat warna bila senyawa tidak 

luntur atau dapat terikat kuat pada suatu materi yang berwarna, misalnya kain. 

Proses timbulnya warna adalah akibat adanya adsorpsi radiasi elektromagnetik 

pada panjang gelombang tertentu pada spektrum sinar tampak oleh suatu zat 

(Yahdiana, 2011). Zat warna pada umumnya adalah senyawa organik berwarna 

yang merupakan senyawa aromatik yang terdiri dari cincin aril yang mengandung 

sistem elektron terdelokalisasi. Senyawa organik dengan sistem ikatan rangkap 
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terkonjugasi dapat menyerap warna pada panjang gelombang tertentu karena 

adanya transisi elektron (Hartanto, 1978). 

  

B. Metanil Yellow 

Metanil yellow adalah zat warna sintetis berbentuk serbuk berwarna kuning 

kecoklatan. Metanil yellow umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat 

serta sebagai indikator reaksi netralisasi asam-basa. Metanil yellow adalah 

senyawa kimia azo aromatik amin dengan berat molekul 375,38 g/mol, kelarutan 

dapat Larut dalam air, alkohol, sedikit larut dalam benzen, dan agak larut dalam 

aseton. Warna dari metanil yellow dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Warna metanil yellow 

Pewarna metanil yellow sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai 

mata, dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran 

pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan bahaya kanker pada kandungan 

dan saluran kemih. Apabila tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, sakit 

perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Bahaya lebih 

lanjutnya yakni menyebabkan kanker dan kandungan pada saluran kemih. Metanil 

yellow memiliki LD50 sebesar 5000 mg/kg pada tikus dengan pemberian secara 
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oral (Kumar, 2003). Zat warna sintetis yang memiliki rumus kimia 

C18H14N3O3SNa dengan penampakan fisik berwarna orange sampai kuning 

tersebut memiliki struktur seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur kimia metanil yellow 

 

C. Reaksi Fotokatalitik 

Reaksi fotokatalitik adalah reaksi yang berlangsung karena pengaruh cahaya dan 

katalis secara bersama-sama. Katalis ini mempercepat fotoreaksi melalui 

interaksinya dengan subtrat baik dalam keadaan dasar maupun keadaan 

tereksitasinya, atau fotoproduk utamanya, yang bergantung pada mekanisme 

fotoreaksi tersebut. 

Secara umum, fotokatalitik terbagi menjadi dua jenis, yaitu fotokatalik homogen 

dan fotokatalitk heterogen. Fotokatalitik homogen adalah reaksi fotokatalitik 

dengan bantuan oksidator seperti ozon dan hidrogen peroksida, sedangkan 

fotokatalitik heterogen merupakan teknologi yang didasarkan pada irradiasi sinar 

UV pada semikonduktor. Fotokatalitik merupakan suatu proses yang 

mempercepat dengan penambahan suatu substansi/katalitis (Qodri, 2011). 
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D. Semikonduktor 

Semikonduktor memiliki konduktivitas antara isolator dan konduktor. 

Konduktivitas dari bahan semikonduktor secara umum peka terhadap temperatur, 

iluminasi, medan magnet, dan jumlah partikel pengotor (impuritas). Konsep pita 

energi sangat penting dalam mengelompokkan material sebagai konduktor, 

semikonduktor dan isolator. Besarnya lebar celah energi dapat menentukan 

apakah suatu material termasuk konduktor, semikonduktor atau isolator. Celah 

energi memisahkan pita valensi dengan pita konduksi. Elektron pada pita valensi 

dapat loncat menuju pita konduksi dengan cara menyerap sejumlah energi yang 

melebihi celah energi (Goetzberger, 1998).  

Semikonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik diantara 

konduktor dan isolator. Resistivitas semikonduktor berkisar di antara 10
-6

 sampai 

10
4
 ohm-m. Pada semikonduktor, terdapat pita energi yang memperbolehkan 

keberadaan elektron, yaitu pita valensi berenergi rendah yang terisi penuh oleh 

elektron dan pita konduksi yang berenergi tinggi yang kosong. 

Celah energi yang memisahkan kedua pita tersebut yaitu pita terlarang atau 

disebut juga sebagai bandgap (Eg). Salah satu karakteristik penting 

semikonduktor adalah memiliki celah energi yang relatif kecil yaitu berkisar 

antara 0,2-2,5 eV. Energi celah pita yang kecil ini memungkinkan suatu elektron 

memasuki level energi yang lebih tinggi. Perpindahan elektron ini dapat terjadi 

karena pengaruh suhu dan penyinaran (Malvino, 1989). Mekanisme perpindahan 

elektron dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Mekanisme perpindahan elektron 

Ketika semikonduktor diradiasi dengan cahaya yang energinya lebih besar dari 

energi gap semikonduktor (hν ≥ Eg), elektron dari pita valensi dapat  tereksitasi ke 

pita konduksi. Elektron yang melompat dari pita valensi ke pita konduksi disebut 

pembawa muatan negatif, sedangkan lubang (hole) pada pita valensi merupakan 

pembawa muatan positif. Jika pita terlarang sempit, elektron bebas mudah 

dibangkitkan hanya dengan energi kecil. Bila lebar, maka elektron bebas jarang 

dibangkitkan seperti halnya pada isolator (sutrisno, 1986). 

Jika disinari cahaya, bahan semikonduktor akan mengalami efek fotovoltaik, yaitu 

penyerapan energi cahaya sehingga membangkitkan elektron untuk tereksitasi ke 

pita konduksi dan menghasilkan arus listrik. Dari sifatnya tersebut maka bahan 

semikonduktor ini banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai macam 

piranti optoelektronik diantaranya fotodioda dan sel surya. Peristiwa hantaran 

listrik pada semikonduktor adalah akibat adanya dua partikel masing-masing 

bermuatan positif dan negatif yang bergerak dengan arah yang berlawanan akibat 

adanya pengaruh medan listrik (Raffaelle, 2006). 
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E. Nanopartikel 

Nanopartikel dapat memiliki sifat atau fungsi yang berbeda dari material sejenis 

dalam ukuran besar (bulk). Nanopartikel didefinisikan sebagai partikulat yang 

terdispersi atau partikel-partikel padatan dengan ukuran partikel berkisar 10 – 100 

nm (Mohanraj and Chen, 2006 ; Sietsma et al., 2007). Dua hal utama yang 

membuat nanopartikel berbeda dengan material sejenis dalam ukuran besar yaitu 

karena ukurannya yang kecil, nanopartikel memiliki nilai perbandingan antara 

luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan partikel 

sejenis dalam ukuran besar. Ini membuat nanopartikel bersifat lebih reaktif. 

Reaktivitas material ditentukan oleh atom-atom di permukaan, karena hanya 

atom-atom tersebut yang bersentuhan langsung dengan material lain dan ketika 

ukuran partikel menuju orde nanometer, maka hukum fisika yang berlaku lebih 

didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum (Lecloux and Pirard, 1998). 

Nanokatalis telah banyak menarik peneliti karena material nanokatalis 

menunjukkan sifat material seperti perubahan warna yang dipancarkan, 

transparansi, kekuatan mekanik, konduktivitas listrik, dan magnetisasi (Mahaleh 

et al., 2008). Nanokatalis memiliki aktivitas yang lebih baik sebagai katalis karena 

material nanokatalis memiliki permukaan yang luas dan rasio-rasio atom yang 

tersebar secara merata pada permukaannya. Sifat ini menguntungkan untuk 

transfer massa di dalam pori-pori dan juga menyumbangkan antar muka yang 

besar untuk reaksi-reaksi adsorpsi dan katalitik (Widegren et al., 2003). Selain itu 

nanokatalis telah banyak dimanfaatkan sebagai katalis untuk menghasilkan bahan 
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bakar dan zat kimia serta menangani pencemaran lingkungan (Sietsma et al., 

2007). Salah satu nanokatalis tersebut adalah katalis berjenis spinel ferite. 

  

F. Metode Preparasi Katalis 

Karakteristik katalis sangat dipengaruhi oleh tiap langkah preparasi yang 

dilakukan. Tujuan utama dari pemilihan metode preparasi katalis adalah 

mendapatkan struktur definit, stabil, mempunyai luas permukaan yang tinggi dan 

situs aktif yang lebih terbuka serta ukuran yang kecil. Sedangkan penggunaan 

pendukung dilakukan 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.  

1. 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 (Rahaman, 1995).  Di dalam sol ini terlarut partikel halus dari 

senyawa hidroksida atau senyawa oksida logam. Proses tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan proses gelasi 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 
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bersamaan dalam prekursor katalis. Perubahan ukuran partikelnya dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Pertumbuhan ukuran partikel dalam sintesis sol gel 

Keunggulan dari metode sol-gel dibandingkan dengan metode lain adalah: 

a. Dispersi yang tinggi dari spesi aktif yang tersebar secara homogen pada 

permukaan katalis. 

b. Tekstur porinya memberikan kemudahan difusi dari reaktan untuk masuk ke 

dalam situs aktif. 

c. Luas permukaan dari katalis yang didapat cukup tinggi. 

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

Gonzalez, 1998). 

2. Freeze drying 

Freeze drying adalah suatu proses yang telah umum dikenal dalam bidang biologi, 

farmasi dan makanan. Metode ini cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap 
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panas, virus dan mikroorganisme. Proses yang terjadi adalah mengubah air yang 

terperangkap dalam rongga bahan katalis mejadi uap air tanpa melalui intermediet 

air cair. Dasar sublimasi ini melibatkan absorpsi panas oleh sampel beku guna 

menguapkan air, pemindahan dan pengumpulan uap air ke dalam suatu 

kondensor, menghilangkan panas sebagai akibat pembentukan es dari kondensor 

melalui sistem refrigerator. 

Dalam katalis, metode ini digunakan untuk menghilangkan air hidrat dalam 

rongga bahan katalis tanpa merusak struktur jaringan bahan tersebut (Labconco, 

1996). Keuntungan menggunakan metode freezer dry yaitu hasilnya homogen, 

murni, dengan ukuran partikel dapat diproduksi kembali serta memiliki aktivitas 

yang seragam (Bermejo et al., 1997). 

3. 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. 
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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). 

  

G. 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 5. 

  

 

Gambar 5. (a) Asam α-galakturonat (b) Metil α-galakturonat (c) Struktur 

pektin 

 (a)  (b) 

 (c) 
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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. 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 

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 

(Hoejgaard, 2004). 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 
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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). 

  

H. Spinel Ferite 

Spinel ferite adalah katalis yang memiliki rumus umum AB2O4 dimana A adalah 

kation-kation bervalensi 2 seperti Fe, Ni, Co dan lain-lain yang menempati posisi 

tetrahedral dalam struktu kristalnya dan B adalah kation-kation bervalensi 3 

seperti Fe, Mn, Cr dan lain-lain yang menempati posisi oktahedral dalam struktur 

kristalnya, serta terdistribusi pada lattice fcc yang terbentuk oleh ion O
2-

 (Iftimie 

et al., 2006). Struktur kristal spinel ferite dapan dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Struktur kristal spinel ferite 
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Kation-kation yang terdistribusi dalam struktur spinel terdapat dalam tiga bentuk 

yaitu normal, terbalik (inverse) dan diantara normal dan terbalik. Pada posisi 

normal ion-ion logam bervalensi 2 terletak pada posisi tetrahedral (posisi A) atau 

dapat dituliskan (M
2+

)A[M2
3+

]BO4, pada posisi terbalik (inverse) ion-ion logam 

bervalensi 2 terletak pada posisi oktahedral (posisi B) atau dapat dituliskan 

(M
3+

)A[M
2+

M
3+

]BO4 dan posisi di antara normal dan terbalik, setengah dari ion-

ion logam bervalensi 2 dan 3 menempati posisi tetrahedral dan oktahedral atau 

dapat dituliskan (M
2+

M
3+

)A[M1-x
2+

M2-λ
3+

]BO4 (Manova et al., 2005). 

  

I. Karakterisasi Katalis 

Karakterisasi katalis meliputi sifat fisik dan sifat kimia. Karakterisasi fisik antara 

lain adalah keasaman katalis, luas permukaan, diameter pori, morfologi 

permukaan dan distribusi logam. Tujuan dari karakterisasi adalah untuk 

mengontrol kualitas katalis setelah preparasi. 

1. Keasaman katalis 

Analisis keasaman katalis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis situs 

asam. Jumlah situs asam ditentukan melalui metode gravimetri melalui adsorpsi 

basa dalam fasa gas pada permukaan katalis (ASTM, 2005). Jenis situs asam yang 

terikat pada katalis dapat ditentukan dengan menggunakan FTIR dari katalis yang 

telah mengadsorpsi suatu basa (Seddigi, 2003). 
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a. Metode Gravimetri 

Aktivitas penguraian NOX dipengaruhi oleh keasaman katalis. Semakin asam 

katalis tersebut sampai batas tertentu, akan meningkatkan aktivitas katalitik 

konversi NOX. Kemampuan mengikat molekul NOX oleh situs aktif ditentukan 

oleh kekuatan asam Lewis (akseptor pasangan elektron) dan Brønsted – Lowry 

(donor proton) yang berperan dalam pengikatan atom N dan O dari molekul 

NOX tersebut (Burch et al., 2002). 

Dalam penentuan sifat asam atau basa suatu padatan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu adsorpsi NH3 dan adsorpsi piridin (pKa = + 4,8 dan + 5,2).  

Banyaknya basa yang teradsorpsi pada situs asam menyatakan kekuatan asam 

dari suatu sampel padatan. Prosedur pengerjaan dilakukan pada temperatur 

tertentu atau pada rentang temperatur tertentu dengan menggunakan metode 

gravimetri (Richardson, 1989). Penentuan jumlah situs asam menggunakan 

piridin sebagai basa teradsopsi merupakan penentuan jumlah situs asam yang 

terdapat pada permukaan katalis, 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 dapat dihitung 

dengan rumus: 

Keasaman =  
(w3−w2)

 w2−w1 BM  
× 1000 mmol/g…………..… (2.1) 

Dimana:  

w1    = Massa wadah kosong (g) 

w2    = Massa wadah + cuplikan (g) 

w3    = Massa wadah + cuplikan yang telah mengadsorpsi piridin (g) 
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BM = Massa molekul piridin (g/mol) 

b. Spektroskopi inframerah (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. Berdasarkan Gambar 7 prinsip kerja 

FTIR adalah sebagai berikut: sinar dari sumber (A) dibagi menjadi dua berkas, 

yakni satu berkas (B) melalui cuplikan (berkas cuplikan) dan satu berkas 

lainnya (H) sebagai baku. Kedua berkas itu dipantulkan oleh chopper (C) yang 

berupa cermin berputar (~10 x per detik). Hal ini menyebabkan berkas 

cuplikan dan berkas baku dipantulkan secara bergantian ke kisi difraksi (D).  

Kisi difraksi berputar lambat, dan setiap frekuensi dikirim ke detektor (E) yang 

mengubah energi panas menjadi energi listrik. 

Jika pada suatu frekuensi cuplikan menyerap sinar, detektor akan menerima 

intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara 

bergantian. Hal ini menimbulkan arus bolak-balik dalam detektor lalu akan 

diperkuat oleh amplifier. Arus bolak-bolak yang terjadi digunakan untuk 

menjalankan suatu motor (G) yang dihubungkan dengan suatu alat penghalang 

berkas sinar yang disebut baji optik (H). Gerakan baji dihubungkan pena alat 

rekorder (I) sehingga gerakan baji ini merupakan pita serapan pada spektra 

(Sudjadi, 1983). 
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Gambar 7. Konsep kerja spektrofotometer infra merah 

Berdasarkan puncak-puncak serapan yang dihasilkan maka jenis situs asam 

dapat diketahui. Pada penggunaan piridin sebagai basa teradsopsi, situs asam 

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

gelombang 1485–1500, ~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). 

2. Penentuan Struktur Katalis 

Karakterisasi struktur dan fasa katalis dapat ditentukan dengan alat XRD. Metode 

XRD didasarkan pada fakta bahwa pola difraksi sinar-X untuk masing-masing 

material kristalin adalah karakteristik. Dengan demikian, bila pencocokan yang 

tepat dapat dilakukan antara pola difraksi sinar-X dari sampel yang tidak 

diketahui dengan sampel yang telah diketahui, maka identitas dari sampel yang 

tidak diketahui itu dapat diketahui (Skoog and Leary, 1992). Ketika berkas sinar-

X berinteraksi dengan lapisan permukaan kristal, sebagian sinar-X ditransmisikan, 
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diserap, direfleksikan dan sebagian lagi dihamburkan serta didifraksikan. Pola 

difraksi yang dihasilkan analog dengan pola difraksi cahaya pada permukaan air 

yang menghasilkan sekelompok pembiasan. Mekanisme difraksi pada suatu 

bidang Kristal ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Mekanisme difraksi pada suatu bidang kristal 

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 

tertentu dalam sumbu tiga dimensi (Bayliss, 1976).   

Selanjutnya, suatu kristal mineral dapat ditentukan strukturnya secara kualitatif 

dengan cara membandingkan pola difraksi yang dihasilkan dengan pola difraksi 

mineral acuan atau baku. Gambar 9 merupakan contoh difraktogram sinar-X 

NiCuFe2O4. 
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Gambar 9. Difraktogram NiCuFe2O4  (Murthy et al., 2009) 

Jika dari hasil difraksi dapat diperoleh nilai Full Width at Half Maximum 

(FWHM), maka dengan menggunakan persamaan Scherrer, dapat diperoleh 

ukuran partikel pada sampel. Adapun persamaan Scherrer dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

𝐷 =  
𝑘𝜆

𝛽 .𝑐𝑜𝑠  𝜃
  ………………........................... (2.2) 

Dimana: 

 D = Ukuran Kristal (nm) 

 k = 0,94 

 λ = 1,5410 Å 

 β = FWHM (radian) 

 θ = Sudut Bragg (°) 

3. Penentuan Morfologi Permukaan Katalis 

Interaksi antara gas dan permukaan material dan reaksi-reaksi pada permukaan 

material memiliki peran yang sangat penting dalam bidang katalisis. Siklus awal 
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katalsis diawali dengan adsorpsi molekul reaktan pada permukaan katalis. Oleh 

karena itu kita perlu untuk mempelajari morfologi permukaan dari katalis 

(Chorkendorff and Niemantsverdriet, 2003). Untuk mempelajari morfologi 

permukaan katalis dapat menggunakan instrumentasi SEM (Ertl et al., 2000). 

SEM merupakan metode untuk menggambarkan permukaan suatu bahan dengan 

resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi pada SEM dihasilkan dari penggunaan 

elektron dalam menggambarkan permukaan bahan. Resolusi yang dihasilkan juga 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya (0,1 – 0,2 nm untuk 

SEM dan 200 nm untuk mikroskop cahaya) (Hanke, 2001). Skema kerja dari SEM 

ditunjukkan dalam Gambar 10 berikut. 

 

Gambar 10. Skema kerja SEM 
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Dari Gambar 10 di atas, sebuah pistol elektron memproduksi berkas elektron dan 

dipercepat di anoda. Lensa magnetik kemudian memfokuskan elektron menuju 

sampel. Berkas elektron yang terfokus memindai (scan) keseluruhan sampel 

dengan diarahkan oleh kumparan pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, 

maka sampel akan mengeluarkan elektron yang baru yang akan diterima oleh 

detektor (Hanke, 2001). 

 

J. Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer sinar tampak dan ultraviolet (UV-Vis) merupakan suatu alat 

yang melibatkan spektra energi dan spektrofotometri. Panjang gelombang cahaya 

UV-Vis bergantung pada mudahnya promosi elektron. Senyawa yang menyerap 

cahaya pada daerah tampak (yaitu senyawa yang berwarna) mempunyai elektron 

yang lebih mudah dipromosikan daripada senyawa yang menyerap pada panjang 

gelombang UV yang lebih pendek. 

Sinar ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 180-380 nm, dan 

sinar tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 380-780 nm yang 

diperlihatkan pada Gambar 11. Pengukuran menggunakan spektrofotometer 

melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, 

sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 

dibandingkan kualitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan sampel bisa 

ditentukan dengan mengukur absorbansi sinar oleh sampel pada panjang 

gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Rohman, 2007). 
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Gambar 11. Daerah spektrum UV dan visible (tampak) 

Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linieritas antara absorbansi dengan 

konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Dalam 

hukum Lambert-Beer terdapat beberapa batasan, yaitu: 

a. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis. 

b. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang yang 

sama. 

c. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap 

yang lain dalam larutan tersebut. 

d. Tidak terjadi fluorensensi atau fosforisensi. 

e. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. 

Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

A= E.b.c …………………………………. (2.3) 

dimana: 

A = Absorbansi 

E= Absorptivitas molar 

b = Tebal kuvet (cm)  

c = Konsentrasi 

Daerah Spektrum UV 

Daerah Spektrum Visible 
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Adapun prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis yaitu cahaya lampu yang bersifat 

polikromatis diteruskan melalui lensa deuterium menuju ke monokromator pada 

spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan 

mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis (tunggal). Berkas-

berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel 

yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat 

cahaya yang diserap (diabsorbsi) dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang 

dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan 

menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh 

sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung 

dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara 

kuantitatif dengan membandingkan absorbansi sampel dan kurva standar (T. Ihara 

et al., 2003) . Skema kerja dari spektrofotometer UV-Vis ditunjukkan dalam 

Gambar 12. 

 

Gambar 12. Skema kerja spektrofotometer UV-Vis 


