
 

 

 

 

 

KARAKTERISASI DAN UJI ABSORBANSI NANOTITANIA 

DENGAN DOPING FOSFOR (P) TERHADAP FENOL 

 

 

 

 

(Tesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

Oleh 

KADEK CERIA SUKMA PUTRI 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

KARAKTERISASI DAN UJI ABSORBANSI NANOTITANIA 

DENGAN DOPING FOSFOR (P) TERHADAP FENOL 
 

Oleh 

 

KADEK CERIA SUKMA PUTRI 
 

 

Telah dilakukan preparasi karakterisasi dan uji absorbansi nanotitania 

terdoping P terhadap fenol. Doping fosfor diperoleh dari bahan asam phospat 

H3PO4 dengan variasi 0,04; 0,06; 0,08 dan 0,1 mL. Sampel dipreparasi dengan 

cara sol-gel dan dikalsinasi pada temperatur 500   selama 4 jam sehingga 

seluruh sampel berbentuk bubuk. Kemudian, untuk mengetahui fasa dan 

struktur kristal, ukuran partikel serta aktivitas katalis nanotitania dilakukan 

analisis menggunakan XRD, TEM, Spektrofotokopi UV-Vis dan uji aktivitas 

katalis pada larutan fenol 100 ppm. Hasil uji XRD menunjukkan bahwa sampel 

nanotitania dan P-Ti   memiliki fasa murni anatase dengan ukuran partikel 

masing-masing sebesar 12,1 nm dan 7,5 nm dengan Persamaan Schrrer serta 

penambahan doping P pada sampel P-Ti   dapat menurunkan kristalinitas 

titania. Hasil uji TEM menunjukkan ukuran partikel masing-masing sampel 

nanotitania dan P-Ti   sebesar 22,6 nm dan 13,7 nm. Hasil uji aktivitas katalis 

menunjukkan bahwa penambahan doping P pada sampel P-Ti   menyebabkan 

aktivitas katalis di bawah sinar matahari mengalami peningkatan. 

 

 

Kata kunci: fenol   nanotitania,  uji absorbansi, uji aktivitas katalis. 
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ABSTRACT 

 

CHARACTERIZATION AND ABSORBANCE TEST OF 

NANOTITANIA WITH DOPED FOSFOR (P) ON PHENOL 

 

By 

 

KADEK CERIA SUKMA PUTRI 

 

  
 

The preparation of characterization and absorbance test of nanotitania doped P 

against phenol. Phosphorus was found from phosphoric acid H3PO4 with addition  

of 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 mL respectively. The samples was prepared by sol-gel 

technique and calcined at 500   for 4 hours so that the whole sample was 

powdered. Then, to know the phase and crystal structure, particle size and catalyst 

activity of nanotitania were analyzed using XRD, TEM, UV-Vis 

Spectrophotometry and catalyst activity test at 100 ppm phenol solution. XRD 

results showed that the samples of nano titania and P-Ti   has a pure anatase 

phase with particle sizes of 12,1 nm and 7,5 nm respectively with schrrer 

equation. The addition of P doping can decrease the crystallinity of nanotitania. 

The result of TEM showed that the particle size of nano titania are 22,6 nm and 

13,7 nm for P-Ti  . The results of the catalyst activity test showed that the 

addition of  P doping on nanotitania increase the photocatalytic abillity in solar 

radiation.     

                                                                                       

 

Keywords: absorbance test, catalyst activity test  nano titania, phenol. 
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I. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pesatnya aktivitas perindustrian berdampak pada penurunan kualitas lingkungan 

hidup. Hal ini karena bertambahnya limbah bahan anorganik berbahaya. 

Teknologi pengolahan limbah saat ini sering kali tidak efektif baik dari segi 

pembiayaan, pemeliharaan dan pengawasan (Supriyanto, 2014). Oleh sebab itu, 

perlu adanya teknologi baru yang mudah, praktis, murah dan efisien. Salah satu 

teknologi yang mewakili pengolahan limbah adalah pemanfaatan katalis titania 

(TiO2). TiO2 merupakan salah satu bahan semikonduktor berbasis oksida 

(Prasetyowati, 2012) dan dapat aktif apabila dipancarkan cahaya serta bersifat 

setengah penghantar diantara isolator dan konduktor.  

 

TiO2 adalah logam berlimpah nomor empat di dunia setelah aluminium, besi, dan 

magnesium  serta banyak diaplikasikan dalam berbagai industri seperti pemurnian 

air dan udara, foto elektroda, sensor gas, pelapisan kaca dan sebagai fotokatalis. 

Sifat lain dari TiO2 yaitu menjadi aktif dan stabil ketika dikenai sinar UV 

(Prasetyowati et al., 2011). TiO2  termasuk ke dalam oksida logam dengan band 

gap 3,0 eV untuk rutile dan 3,2 eV untuk anatase (Ohno et al., 2004). 

Reaktivitas dan kestabilan TiO2 lebih tinggi di bawah sinar UV dengan panjang 

gelombang (𝜆) < 387 nm (Zaleska, 2008) dengan band gap pada fasa anatase 3,2 

eV. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas fotokatalitik TiO2 bukan pada cahaya 

tampak dengan 𝜆 > 400 nm melainkan terbatas pada daerah UV. Cahaya tampak 
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dalam bentuk sinar matahari yang memancar ke bumi sangat melimpah. Oleh 

sebab itu, apabila ada fotokatalis yang dapat aktif pada cahaya tampak akan sangat 

memberikan manfaat. Berkembangnya penelitian menjadikan TiO2 dewasa ini 

dibuat dalam ukuran nanopartikel. ukuran nanopartikel berkisar antara 1-100 nm  

berpeluang menciptakan dan memanipulasi sifat bahan serta dapat mempengaruhi 

sifat fisis dan kimia bahan (Abdullah dan Khairurrijal, 2009). Perbedaan fasa juga 

mempengaruhi karakteristik TiO2  dalam aktivitas katalis. Meskipun harga band 

gap TiO2  jenis anatase lebih tinggi yaitu sebesar 3,2 eV dibandingkan rutile 

sebesar 3,1 eV. Anatase diketahui sebagai kristal titania yang lebih fotoaktif 

daripada rutile (Hanaor et al, 2011). 

 

Berdasarkan hasil penelitian, banyak peneliti melakukan modifikasi terhadap nano 

TiO2 sebagai fotokatalis. Tidak hanya senyawa murninya yang digunakan tetapi 

juga diberikan perlakuan diantaranya dengan menambahkan dopan pada TiO2. 

Dopan diberikan pada suatu unsur atau senyawa dengan tujuan menghasilkan 

katalis baru dan dapat aktif dibawah cahaya tampak. Telah banyak studi yang 

dilakukan dengan berbagai jenis doping seperti penelitian yang dilakukan oleh 

(Nugroho, 2014) yaitu sintesis semikonduktor TiO2  dengan doping Cr serta 

dikalsinasi dengan temperatur 600°C dan 700°C menghasilkan ukuran kristal 

sekitar 45,92 - 92,66 nm. Ukuran partikel yang dihasilkan berkisar 106,28-173,85 

nm. Luas permukaan aktif TiO2 dengan doping Cr menunjukkan nilai yang lebih 

konsisten dibandingkan TiO2 tanpa doping.  

 

Penelitian (Rilda, 2010), TiO2  didoping Ni dikarakterisasi menggunakan X-ray 

Diffraction (XRD) dan Transmission Electron Microscopy (TEM) diperoleh 
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TiO2 dengan struktur anatase dengan ukuran partikel 12,1 nm dan luas permukaan 

49,6 m
2
. Reaksi fotokatalis dikondisikan dengan menvariasikan konsentrasi TiO2-

Ni dan lama penyinaran UV. Sedangkan menurut penelitian (Fadilah, 2016) 

Analisis XRD TiO2 didoping Sulfur (S) dengan kalsinasi pada suhu 400 
o
C 

menunjukkan fasa anatase murni. Analisis TEM nanostruktur TiO2 menghasilkan 

ukuran butiran sekitar (13,14 ± 0,67) nm. Aktivitas fotokatalis yang dilakukan 

pada panjang gelombang maksimum sebesar 664 nm relatif kecil dengan aktivitas 

maksimum terjadi pada S-TiO2 ketika penyinaran di bawah sinar matahari. 

 

Pada penelitian ini, dipilih fosfor (P) sebagai dopan, P dengan nomor atom 15 

merupakan unsur nonlogam golongan nitrogen. Memiliki elektron valensi 5, 

elektron valensi merupakan elektron pada kulit terluar yang berperan dalam reaksi 

pembentukkan ikatan kimia. Memiliki titik lebur 44
o
C, titik didih 277

o
C dan 

kerapatan 1822,9 kg/m
3
. Fosfor ditemukan oleh Hannig Brand pada tahun 1669 di 

Hamburg, Jerman (Ellis et al 2006). Fosfor berasal dari bahasa Latin yaitu 

phosphoros yang berarti ‘pembawa terang’ karena keunikannya yaitu bercahaya 

dalam gelap. (Iwase, 2013) dan (Xia, 2014) juga menggunakan fosfor sebagai 

doping untuk melihat pengaruh aktivitas katalis terhadap TiO2 . 

 

Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada peragaan tabung sinar katode 

(CRT). Fosfat digunakan untuk kaca khusus, lampu natrium, dalam produksi baja, 

dalam aplikasi militer, serta dalam aplikasi lain seperti kembang api, pestisida, 

pasta gigi, dan deterjen (Wawo, 2016). Oleh karena itu, penulis melakukan 

penelitian menggunakan dopan P untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 

penambahan doping P terhadap nanotitania menggunakan metode sol gel dengan 

http://rumushitung.com/2013/08/09/rumus-mencari-densitas-massa-jenis/
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabung_sinar_katode
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabung_sinar_katode
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langkah sederhana dan relative aman (dengan variasi konsentrasi 0,04; 0,06; 0,08; 

dan 0,1 mL. Pada penelitian ini telah dilakukan karakterisasi dan uji absorbansi 

nanotitania dengan doping P terhadap fenol. Karakterisasi meliputi XRD untuk 

menganalisis struktur dan ukuran kristal, TEM untuk mengukur ukuran partikel 

dan spektrofotometri UV-Vis untuk mengukur absorbansi bahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis 

ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh penambahan doping P terhadap pembentukan fasa dan 

struktur TiO2? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan doping P terhadap ukuran partikel TiO2 ?  

3. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi P terhadap aktivitas fotokatalis 

TiO2 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Pembentukan TiO2 diperoleh dari bahan awal titanium isopropoxide (TTIP).  

2. Variasi konsentrasi P yaitu 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 mL. 

3. Metode Sol yang digunakan dalam sintesis TiO2 adalah metode sol-gel.  

4. Karakterisasi menggunakan XRD, TEM dan spektrofotometri UV-Vis 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tesis ini sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui pengaruh penambahan doping P terhadap pembentukan fasa 

dan struktur TiO2 serta ukuran partikel. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan doping P terhadap ukuran partikel TiO2. 

3. Mengetahui pengaruh doping P terhadap aktivitas katalis TiO2. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan pengetahuan bidang semikonduktor dan proses sintesisnya. 

2. Memperoleh informasi tentang bsorbansi nanotitania doping P dan sebagai 

dan referensi bagi penelitian sejenis dalam lingkup penelitian lebih luas. 
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II.   KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Titanium Dioksida 

Titanium dioksida juga biasa disebut titania atau titanium (IV) oksida merupakan 

bentuk oksida dari titanium dan dituliskan dengan TiO2 . TiO2 dimanfaatkan 

secara luas sebagai pigmen, bakterisida, pasta gigi, fotokatalis dan elektroda 

dalam sel surya. TiO2 dapat dihasilkan dari reaksi antara senyawa titanium 

tetraklorida ( TiCl4 ) dan O2 . Tetraklorida ini dihidrolisis dalam larutan encer 

hingga diperoleh endapan berupa titanium dioksida. Senyawa TiO2 bersifat 

amfoter yaitu terlarut secara lambat dalam H2SO4(aq)  pekat, membentuk kristal 

sulfat dan menghasilkan produk titanat dengan alkali cair. Sifat senyawa 

TiO2 adalah tidak tembus cahaya, mempunyai warna putih, tidak beracun, dan 

harganya relatif murah (Susanti, 2012). 

 

TiO2  merupakan padatan berwarna putih, tidak larut dalam HCl , HNO3  dan 

aquaregia, tetapi larut dalam asam sulfat pekat membentuk titanium sulfat 

(TiSO4). TiO2 tidak menyerap cahaya tampak tetapi mampu menyerap radiasi UV 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya radikal hidroksil pada pigmen sebagai 

fotokatalis. Reaktivitas TiO2 terhadap asam tergantung temperatur saat 

dipanaskan. TiO2 yang baru mengendap larut dalam asam klorida pekat, namun 

bila TiO2  dipanaskan pada 900℃ hampir semua tidak larut dalam asam kecuali 

larutan sulfur panas, yang kelarutannya meningkat dengan penambahan 

ammonium sulfat untuk menaikkan titik didih asam dan HF. 
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Banyak produsen bergerak dalam bidang nanoteknologi untuk menghasilkan 

produk dengan ukuran nanometer, sementara nanomaterial memiliki ukuran 1-100 

nm sehingga memungkinkan suatu materi untuk memiliki sifat dan fungsi baru 

karena ukuran yang kecil dan kemampuan untuk mengontrol atau memanipulasi 

materi pada skala atom. Tidak hanya dalam bidang industri saja, perkembangan 

nanoteknologi juga berkembang dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang 

tekstil, elektronik, energi bahkan dalam bidang kesehatan. Perkembangan 

nanoteknologi dalam bidang kesehatan telah diteliti menggunakan beberapa 

materi, salah satunya pada senyawa anorganik yaitu  TiO2 . Perkembangan 

menggunakan TiO2 dalam bidang kesehatan sangat bermanfaat karena bersifat 

fotokatalitik, dapat menyerap dan memantulkan sinar UV sehingga TiO2 

tergolong sebagai pelindung UV dalam bidang kesehatan (Iwase et al, 2013). 

 

Nano titania memiliki keunggulan yang lebih dari pada titania biasa yaitu adanya 

perbaikan sifat yang jauh mengungguli material sebelumnya. Sebagai bahan 

pelapis, nanotitania akan menghasilkan pelapis lebih sempurna dan kemampuan 

self cleaning yang lebih baik. Dengan demikian bahan ini dapat diaplikasikan 

sebagai bahan kosmetik dan komponen elektronik (Tong et al, 2015). 

 

B. Nano Titania sebagai Fotokatalis 

Bahan yang dapat dijadikan fotokatalis adalah semikonduktor yang mampu 

menyerap foton. Proses fotokatalis banyak diaplikasikan untuk penghilangan atau 

pendegradasian polutan cair menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan, 

misalnya untuk pengolahan fenol ( C6H5OH)  (Jia et al, 2015). Katalis adalah 

bahan yang mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi dengan bahan 
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yang akan diproses. Senyawa antara yang dihasilkan bersifat sangat aktif sehingga 

secara cepat dapat mengalami perubahan mengikuti tahap reaksi yang berlangsung 

sampai akhirnya menjadi produk dan meninggalkan katalis lalu kembali ke bentuk 

semula. Hal ini disebabkan karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi suatu 

reaksi. Umumnya katalis bersifat spesifik, artinya katalis tertentu dapat 

mempercepat reaksi. Pada dasarnya sifat katalis yang diharapkan adalah aktif, 

selektif, stabil dan ekonomis. 

 

Katalis terdiri atas katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen 

adalah katalis yang berada pada fasa yang sama dengan fasa reaktan, biasanya 

fasa cair. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fasa dengan 

reaktannya yaitu sebagai proses katalisis (Sunardi dan Sari, 2014). Proses 

keseluruhan yang terjadi pada reaksi katalisis heterogen, baik yang diaktivasi 

secara termal maupun dengan cahaya dibagi dalam beberapa tahap: 

1.   Transfer massa reaktan dalam fasa fluida ke permukaan katalis. 

2.   Adsorbsi reaktan ke permukaan katalis. 

3.   Reaksi dalam fasa teradsorpsi. 

4.   Absorbsi produk dari permukaan. 

5.   Pemindahan produk (transfer massa) dari daerah antar permukaan.  

 

Reaksi fotokatalisis mempunyai sifat yang khusus bila dibandingkan dengan 

reaksi lainnya. Sifat khusus tersebut meliputi: 

1.   Reaksi fotokatalisis menggunakan daya oksidasi yang sangat tinggi. 

2.   Reaksi fotokatalisis merupakan reaksi permukaan. 

3.   Reaksi fotokatalisis terjadi melalui radiasi sinar UV. 
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1. Mekanisme Fotokatalisis 

Fotokatalis merupakan suatu bahan atau unsur yang digunakan dalam 

meningkatkan laju reaksi oksidasi dan reduksi yang dibantu oleh cahaya. Salah 

satu bahan yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai bahan fotokatalis adalah 

titania. Dari tiga bentuk struktur kristal yang dimiliki titania, anatase adalah 

polimorf utama dan merupakan fase yang paling aktif dalam hal aktivitas 

fotokatalis (Stucchi et al, 2014).  

 

Fotokatalisis terjadi ketika energi cahaya lebih besar dari celah pita 

semikonduktor sehingga elektron tereksitasi dari pita valensi ke konduksi (ecb
-
) 

menghasilkan lubang positif di pita valensi (hVB+). Lubang positif dapat 

mengoksidasi OH
-
 atau air pada permukaan untuk menghasilkan radikal •OH yang 

merupakan oksidan kuat. Mekanisme fotokatalis ditunjukan pada Gambar 2.1. 

Semikonduktor dipilih sebagai fotokatalis karena semikonduktor memiliki celah 

energi yang relatif kecil antara pita valensi dan pita konduksi. 

 

Gambar 2.1. Mekanisme fotokatalis dimana PV = Pita Valensi, PK = Pita  

Konduksi,  Eg = Celah Energi,  ℎ𝜐 = energi foton (Elias, 2001). 
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Ketika fotokatalis mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, 

maka fotokatalis akan memperoleh energi. Energi tersebut akan digunakan untuk 

eksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi (Dewi, 2010). Setelah 

elektron tereksitasi, dihasilkan lubang pada pita valensi. Elektron yang tereksitasi 

akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk spesi anion super oksida. Anion 

super oksida akan bereaksi dengan senyawa hasil pemecahan molekul organik 

membentuk produk. Siklus ini akan terus berulang sampai reaksi selesai. Keadaan 

tereksitasi bukan keadaan stabil, elektron hanya bertahan sesaat dalam  keadaan 

tereksitasi setelah itu kembali ke keadaan dasar. Proses ini disebut  deeksitasi atau 

rekombinasi (Hashimoto, 2005). 

Kriteria yang diperlukan bahan semikonduktor sebagai katalis adalah: 

1.   Bersifat fotoaktif 

2.   Mampu memanfaatkan cahaya tampak atau ultraviolet 

3.   Bersifat inert secara biologis dan kimiawi 

4.   Bersifat fotostabil (stabil terhadap cahaya) 

5.   Murah dan mudah didapatkan 

6.   Tidak larut dalam reaksi (Qiao et al, 2015). 

Bahan semikonduktor memiliki band gap  yang cukup untuk dieksitasi oleh sinar 

ultraviolet . Celah pita tersebut mendefinisikan sensitivitas panjang gelombang 

dari semikonduktor yang bersangkutan terhadap radiasi (Ariswan, 2010). 

 

2. Fotokatalis 𝐓𝐢𝐎𝟐 

Hasil penelitian (Firmansyah dkk., 2015 ; Tussa’adah, 2015 ; Fatimah, 2005) 

menunjukkan bahwa TiO2  digunakan dalam aplikasi reaksi fotokatalisis 
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khususnya pengolahan limbah. Beberapa keunggulan TiO2  dibandingkan 

fotokatalisis semikonduktor lainnya. 

1. Mempunyai celah pita (3,2 eV anatase dan 3,0 eV untuk rutile), 

sehingga  memungkinkan terjadinya eksitasi elektron ke pita konduksi dan 

pembentukan lubang pada pita valensi saat diinduksi cahaya ultraviolet 

2. TiO2 mempunyai sifat stabil terhadap cahaya 

3. Mampu menyerap cahaya ultraviolet dengan baik 

4. Bersifat inert dalam reaksi 

5. Tidak baracun dan tidak larut dalam kondisi eksperimen 

6. Secara umum memiliki aktivitas fotokatalisis yang lebih tinggi dari pada 

fotokatalisis lain seperti ZnO, CdS, dan SnO2. 

 

 

Gambar 2.2. Struktur kristal fasa-fasa titanium dioksida. 

 

TiO2 terdiri dari tiga bentuk kristalografik utama yaitu rutile, anatase dan brookit. 

Anatase dan rutile memiliki struktur tetragonal dengan tetapan kisi kristal dan 

sifat fisika yang berbeda, sedangkan brookit memiliki struktur ortorombik 

(Hamzaoui et al, 2015). Anatase dan rutile memiliki parameter kisi 𝑎 = 𝑏 ≠ 𝑐 , 

sedangkan brookit memiliki parameter kisi 𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐. Titania pada fasa anatase 
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umumnya stabil pada ukuran partikel kurang dari 11 nm, fasa brookit pada ukuran 

11-35 nm, dan fasa rutile pada ukuran 35 nm. Celah energi untuk anatase (3,2 

nm), rutile (3,0 eV) dan brookit (3,4 eV). Untuk proses fotokatalis, struktur 

anatase lebih disukai karena lebih aktif dibandingkan struktur rutile, bentuk kristal 

anatase dapat diamati pada pemanasan sol  TiO2  mulai dari suhu 120 ℃  dan 

mencapai sempurna pada suhu 500 ℃. Pada suhu 700 ℃ mulai terbentuk kristal 

rutile dan terjadi penurunan luas permukaan serta melemahnya aktivitas 

fotokatalis secara drastis (Subagja, 2017). 

 

Fotokatalisis TiO2 bila disinari UV pada panjang gelombang sekitar 340-390 nm 

dalam larutan akan menghasilkan pasangan elektron (𝑒−) dan hole (ℎ+), besarnya 

celah energi akan mempengaruhi panjang gelombang penyinaran untuk 

mengeksitasi elektron. Hal ini dinyatakan dengan persamaan: 

                                                   𝐸 =  ℎ𝑣 =  ℎ𝑐/𝜆                                               (1) 

dimana ℎ adalah konstanta Planck, 𝑐 adalah cepat rambat cahaya, dan 𝜆 adalah 

panjang gelombang cahaya yang digunakan. Bagi TiO2 anatase dapat menyerap 

secara optimal sinar pada panjang gelombang 388 nm (Zeng et al, 2013). Secara 

umum, TiO2  dalam fasa anatase mempunyai aktivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan fasa rutile, karena pada fasa anatase TiO2  memiliki luas 

permukaan yang lebih besar dan ukuran yang lebih kecil dibanding rutile. 

Keuntungan katalis serbuk adalah effisiensi pengolahan yang tinggi karena 

memiliki luas permukaan yang besar untuk adsorpsi (Wang et al, 2015). 

 

3. Parameter yang Mempengaruhi Proses Fotokatalis 

Beberapa parameter yang mempengaruhi proses fotokatalisis sebagai berikut. 
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a. pH 

Ukuran partikel katalis TiO2 sangat dipengaruhi oleh pH. Semakin asam atau basa 

suatu limbah maka ukuran katalis TiO2  akan semakin kecil, sehingga luas 

permukaannya semakin besar. Dalam keadaan asam maka permukaan katalis akan 

bermuatan positif, sehingga daya tolak antar partikel katalis akan semakin besar 

yang menyebabkan katalis akan terdistribusi merata diseluruh spesi cairan. Begitu 

pula sebaliknya dalam keadaan basa. 

b. Laju katalis 

Laju reaksi awal dipengaruhi oleh jumlah katalis. Semakin berat katalis yang 

digunakan maka laju reaksi awalnya menjadi lebih besar sampai pada berat 

tertentu laju reaksi awalnya menjadi konstan. Sebagai tambahan, sifat reaktan juga 

harus diperhatikan apakah dapat menyerap cahaya atau tidak. 

c. Konsentrasi awal reaktan 

Secara umum, kinetika laju reaksi mengikuti mekanisme Langmuir-Hinshelwood  

yang berlaku untuk katalisis heterogen dan laju  reaksinya dipengaruhi oeh 

adsorbsi reaktan pada permukaan katalis. 

d. Temperatur 

Energi aktivasi pada proses fotokatalisis adalah energi foton, sehingga reaksi 

fotokatalisis tidak membutuhkan pemanasan dan dapat beroperasi pada temperatur 

ruang (Lestari, 2015). 

 

C. Efek Doping pada Semikonduktor Nanotitania 

1. Karakteristik Semikonduktor 

Bahan semikonduktor adalah bahan yang mempunyai daya hantar listrik antara 

konduktor dan isolator . Pita energi terbagi menjadi daerah pita valensi dan pita 
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konduksi. Setiap material memiliki jarak tertentu antara pita valensi dengan pita 

konduksi, yang dikenal dengan celah energi. Berdasarkan celah energi inilah sifat-

sifat material dapat dibedakan. Material logam memiliki celah energi yang saling 

tumpang tindih, sehingga atom-atom dapat dengan mudah bergerak ke daerah pita 

konduksi (Makwana et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Pita energi dan celah energi pada material logam konduktor. 

 

 

Sementara itu, material non-logam memiliki celah energi yang berjauhan, 

sehingga atom-atom sulit untuk bergerak ke daerah pita konduksi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pita energi dan celah energi pada material logam isolator. 
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Ilustrasi pita energi dan celah energi pada material isolator ditampilkan pada 

Gambar 2.4. Material yang memiliki celah energi yang berdekatan pada kondisi 

normal atomnya sulit untuk bergerak ke daerah pita konduksi dan bersifat isolator. 

Namun, dengan tambahan energi, atom-atom tersebut dapat bergerak ke daerah 

pita konduksi sehingga menjadi bersifat konduktor. Ilustrasi pita dan celah energi 

pada material semikonduktor ditampilkan pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Pita energi dan celah energi pada material semikonduktor. 

 

 

2. Efek Doping pada Nanotitania 

Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat 

elektroniknya dapat diubah dalam sebuah cara terkontrol dengan menambah 

sejumlah kecil ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini disebut dopan. Ahli-ahli fisika 

terutama yang menguasai fisika quantum pada masa itu mencoba memberikan 

doping pada bahan semikonduktor ini. Pemberian doping dimaksudkan untuk 

mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen, 

yang diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Dalam menjelaskan sifat 

konduktivias bahan, seringkali digunakan konsep pita energi. Terdapat dua pita 

energi yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi merupakan pita energi 
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yang mungkin diisi oleh elektron ketika ada elektron yang tersisa, maka elektron 

tersebut akan mengisi pita konduksi (Kalaiselvi, 2014).  

 

3. Jenis Semikonduktor Berdasarkan Tingkat Kemurniannya 

Berdasarkan murni atau tidak murninya bahan, semikonduktor dibedakan menjadi 

semikonduktor intrinsik (murni) dan semikonduktor ekstrinsik (tidak murni). 

a. Semikonduktor intrinsik  

Semikonduktor intrinsik (murni) adalah semikonduktor yang terdiri atas satu 

unsur saja, misalnya Si saja atau Ge saja atau belum terkotori oleh atom-atom 

asing. Pada kristal semikonduktor Si , 1 atom Si  memiliki 4 elektron valensi 

berikatan dengan 4 atom Si lainnya seperti pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

(a)           (b) 

 

Gambar 2.6. (a) Struktur kristal 2 dimensi kristal Si  (b) Ikatan kovalen pada 

semikonduktor intrinsik 

 

Ikatan yang terjadi antar atom Si yang berdekatan adalah ikatan kovalen. Hal ini 

disebabkan karena adanya pemakaian 1 elektron bersama oleh 2 atom Si  yang 

berdekatan. Pada T = 0 K  pita valensi semikonduktor terisi penuh dengan 

elektron, sedangkan pita konduksi kosong sehingga bersifat sebagai isolator. Pada 

suhu yang lebih tinggi, ada elektron pada pita valensi yang energinya melebihi 

energi gap sehingga elektron dapat meloncat dari pita valensi ke pita konduksi. 

Elektron yang meloncat ini menjadi elektron bebas dengan meninggalkan 
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kekosongan pada pita valensi. Kekosongan ini disebut hole (lubang) dan dianggap 

bermuatan positif sebesar muatan elektron, dengan demikian, dasar pita konduksi 

diisi oleh elektron, dan puncak pita valensi diisi oleh lubang. 

 

Gambar 2.7. Skema pita valensi, celah energy dan pita konduksi pada bahan 

semikonduktor. 

 

 

b. Semikonduktor Ekstrinsik 

Semikonduktor yang telah terkotori (tidak murni lagi) oleh atom dari jenis lainnya 

dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Proses penambahan atom pengotor pada 

semikonduktor murni disebut doping. Menambahkan doping menjadikan struktur 

pita dan resistivitasnya berubah. Ketidakmurnian dalam semikonduktor dapat 

menyumbangkan elektron maupun lubang dalam pita energi. Terdapat dua jenis 

semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor tipe-N dan semikonduktor tipe-P. 

 

1) TIPE – N 

Apabila bahan semikonduktor intrinsik diberi doping bahan bervalensi lain maka 

diperoleh semikonduktor ekstrinsik. Pada bahan semikonduktor intrinsik, jumlah 

elektron bebas dan lubangnya adalah sama dan diperoleh semikonduktor tipe N. 

Struktur kisi-kisi kristal bahan silikon tipe N dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Ikatan kimia antimoni (Sb) dalam kisi silikon. 

 

Karena atom Sb bervalensi lima, maka empat elektron valensi mendapatkan 

pasangan ikatan kovalen dengan atom silikon. Oleh karena itu, ikatan elektron 

kelima dengan inti menjadi lemah dan mudah menjadi elektron bebas. Karena 

atom menyumbang elektron, maka atom disebut atom donor. 

2) TIPE – P  

Apabila bahan semikonduktor intrinsik diberi doping bahan bervalensi tiga maka 

akan diperoleh semikonduktor tipe-P. Struktur kisi-kisi kristal semikonduktor 

(silikon) tipe-P bisa dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Ikatan kimia boron (B) dalam kisi silikon. 

 

Lubang merupakan pembawa muatan yang utama sehingga disebut pembawa 

muatan mayoritas dan elektron bebas merupakan pembawa muatan minoritas. 

Atom dopan boron mempunyai tiga elektron valensi, maka hanya tiga ikatan 

kovalen yang bisa dipenuhi. Sedangkan tempat yang harusnya membentuk ikatan 

Elektron  

bebas 

Atom  

antimoni 

Atom  

boron Lubang 
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kovalen keempat menjadi kosong  dan bisa ditempati oleh elektron valensi lain. 

Atom bervalensi tiga akan menyumbangkan sebuah lubang, atom bervalensi tiga 

disebut atom akseptor karena siap untuk menerima elektron. 

 

D. Fosfor (P) 

Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. 

Fosfor berupa nonlogam golongan nitrogen dan tidak pernah ditemui dalam unsur 

bebasnya. Fosfor sangat reaktif, memancarkan pendar cahaya yang lemah ketika 

bergabung dengan oksigen dan merupakan unsur penting dalam makhluk hidup. 

Fosfor ditemukan oleh Hannig Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman 

dengan cara ‘menyuling’ air urine melalui proses penguapan dan setelah dia 

menguapkan 50 ember air urine, dia baru menemukan unsur yang dia inginkan. 

Berasal dari bahasa Latin yaitu phosphoros yang berarti ‘pembawa terang’ karena 

keunikannya bercahaya dalam gelap (Ellis, 2006).  

 

Fosfat merupakan unsur yang penting dalam pembentukan protein dan membantu 

proses metabolisme sel suatu organisme. Kegunaan fosfor yang paling umum 

ialah pada peragaan tabung sinar katode (CRT), pembuatan korek api, fosfor putih 

dipakai dalam industri untuk membuat asam fosfat atau bahan kimia lain untuk 

dijadikan pupuk, bahan pengawet makanan, dan zat pembersih. Fosfat juga 

dipakai dalam pembuatan kaca khusus, seperti yang digunakan dalam lampu 

sodium.  

 

E. Absorbsi 

Absorbansi adalah suatu polarisasi cahaya yang terserap oleh bahan pada panjang 

gelombang tertentu sehingga akan memberikan warna tertentu terhadap bahan. 
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Sinar yang dimaksud yakni bersifat monokromatis dan mempunyai panjang 

gelombang tertentu. Beberapa atom hanya dapat menyerap sinar dengan panjang 

gelombang sesuai dengan unsur atom tersebut. Sehingga memiliki sifat yang 

spesifik bagi suatu unsur atom.   

 

Jika cahaya yang bersifat monokromatis tersebut dilewatkan pada media 

transparan maka intensitas cahaya akan berkurang sebanding dengan ketebalan 

konsentrasi larutan. Suatu bahan harus memiliki konsentrasi tertentu untuk dapat 

mengalami absorbansi. Bahan tidak boleh terlalu pekat sehingga harus diencerkan 

terlebih dahulu sebelum melakukan absorbansi. Aplikasi absorbansi digunakan 

untuk menganalisa kandungan bahan tertentu. Absorbansi memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan proses titrasi jika dilihat dari bahan yang dihasilkan. Hasil 

proses absorbansi akan lebih halus dan akurat. Sedangkan titrasi kurang halus dan 

terkadang beberapa larutan tidak dapat dititrasi. Akan tetapi, absorbansi juga 

memiliki kekurangan seperti tingkat akurasi yang bergantung pada tegangan 

listrik, sterilisasi dari bupet perlu dijaga dengan baik dan tingkat kemurnian yang 

harus dijaga dengan baik.  

 

Spektrofotometer memiliki harga yang cukup mahal. Elektron-elektron yang 

dimiliki molekul dapat berpindah, berputar dan bergetar jika dikenai suatu energi. 

Jika zat menyerap cahaya tampak dan UV maka akan terjadi perpindahan elektron 

dari keadaan dasar menuju keadaan tereksitasi. Apabila cahaya yang diserap 

adalah cahaya inframerah maka elektron yang ada dalam atom atau elektron 

ikatan pada suatu molekul dapat hanya akan bergetar. Sedangkan gerakan berputar 
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elektron terjadi pada energi yang lebih rendah misalnya pada gelombang radio 

(Zhou and Fangang, 2015).  

 

Alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi adalah Spektorofotmeter. 

Spektrofotometri dirancang untuk mengukur konsentrasi yang ada dalam suatu 

sampel. Zat yang ada dalam sampel disinari dengan cahaya yang memiliki 

panjang gelombang tertentu. Ketika cahaya mengenai sampel sebagian akan 

diserap, sebagian akan dihamburkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Cahaya 

yang mengenai permukaan zat dan cahaya setelah melewati zat tidak dapat diukur, 

yang dapat diukur adalah I1/I0 atau I0/I1 (perbandingan cahaya datang dengan 

cahaya setelah melewati materi atau sampel). Proses penyerapan cahaya oleh 

suatu zat ditunjukkan pada Gambar 2.10 (Harris, 1987). 

  

 

 

 

Gambar 2.10. Proses penyerapan cahaya oleh suatu zat. 

 

Cahaya sebelum melewati sampel lebih terang dibandingkan setelah melewati 

sampel. Cahaya yang terserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya 

yang dihamburkan diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum 

Lambert-Beer. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, persamaan yang digunakan 

untuk menghitung banyaknya cahaya yang dihamburkan sebagai berikut.   

                                            𝑇 =
𝐼𝑡

𝐼0
   atau   % 𝑇 =

𝐼𝑡

𝐼0
𝑥100%                                (2) 

dan absorbansi dinyatakan dengan persamaan berikut. 
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𝐴 = − log 𝑇 = − log
𝐼𝑡

𝐼0
          (3) 

dimana 𝐼0  merupakan intensitas cahaya datang dan 𝐼𝑡  adalah intensitas cahaya 

setelah melewati sampel.  

 

F. Karakterisasi Nano Titania 

1. Spektroskopi UV-Vis 

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

melibatkan spektro energi dan spektrofotometri. Prinsip dasar spektroskopi UV-

Vis yaitu saat suatu material disinari dengan gelombang elektromagnetik maka 

foton akan diserap oleh electron dalam material. Setelah menyerap foton, elektron 

akan berusaha meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi hanya jika energi 

foton yang diberikan lebih besar dari energi celah dari material. hal tersebut 

dikenal dengan istilah absorbs pada material.  

 

Panjang gelombang cahaya UV-Vis bergantung pada mudahnya perpindahan 

elektron. Senyawa yang menyerap cahaya pada daerah tampak mempunyai 

elektron yang lebih mudah berpindah dibanding senyawa yang menyerap pada 

panjang gelombang UV yang lebih pendek. Intensitas penyerapan dijelaskan 

dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa proporsi berkas cahaya 

datang yang diserap oleh suatu bahan tidak bergantung pada intensitas berkas 

cahaya yang datang. Hukum Lambert hanya berlaku jika di dalam bahan tidak ada 

reaksi kimia ataupun proses fisis yang dapat dipicu oleh berkas cahaya datang. 

                                                              𝐴 = 𝜀 𝑏 𝐶                      (4) 
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Keterangan: A = absorbansi 

                      𝜀 = absorptivitas molar (dalam L mol-1 cm-1) 

                         𝑏  = ketebalan bahan/medium yang dilintasi oleh cahaya (cm) 

                      𝐶 = konsentrasi molar (mol L-1) 

Persamaan pada hukum Lambert yaitu absorbansi berbanding lurus dengan 

konsentrasi molar. Ini artinya jika nilai absorbansi menurun mendekati nol 

maka konsentrasi bahan/larutan yang dilalui juga akan mendekati nol. Dengan 

kata lain bahan/larutan telah terdegradasi sempurna. Instrumen spektrofotometer 

dapat dilihat pada Gambar 2.11 (Underwood, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Instrumen spektrofotometri (Underwood, 1980). 

 

Fungsi masing-masing bagian: 

1. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar dengan berbagai 

macam rentang panjang gelombang. Untuk sepktrofotometer 

 UV menggunakan lampu deuterium atau disebut juga hidrogen berat 

 Vis menggunakan lampu tungsten yang sering disebut lampu wolfram 

 UV-Vis menggunakan photodiode yang telah dilengkapi monokromator. 

 Infra merah, lampu pada panjang gelombang IR. 
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2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu 

mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi 

cahaya monaokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak 

digunakan adalan gratting atau lensa prisma dan filter optik 

 

2. XRD 

Sinar-X ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. 

Karena asalnya tidak diketahui, maka disebut sinar-X. Sinar-X digunakan untuk 

tujuan pemeriksaan yang tidak merusak material maupun manusia. Saat materi 

dikenai sinar-X, maka intensitas sinar yang ditransmisikan lebih rendah dari 

intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan adanya penyerapan oleh material dan 

penghamburan oleh atom-atom dalam material. Berkas sinar-X yang dihamburkan 

saling menghilangkan jika memiliki fasa berbeda dan saling menguatkan jika 

memiliki fase yang sama. Berkas sinar-X yang saling menguatkan itulah yang 

disebut sebagai berkas difraksi (Cullity, 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Alat XRD (Elena, 2012). 

 

Sinar-X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang 

sama dengan jarak antar atom dalam kristal, maka sangat mungkin kristal akan 
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mendifraksikan sinar-X. Berdasarkan hasil eksperimen Van Laue dan dua ahli 

fisika Inggris, W. H Bragg serta W. L Bragg menyatakan bahwa perbedaan 

lintasan berkas difraksi sinar-X harus merupakan kelipatan panjang gelombang. 

2𝑑 sin 𝜃 = 𝜆            (5) 

Persamaan diatas dikenal dengan hukum Bragg yang merupakan syarat terjadinya 

difraksi. Skema sinar-X dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13. Skema difraksi sinar-X oleh atom dalam kristal Ilustrasi Hukum  

                       Bragg,    𝑠0 = sinar datang,    𝑠1 = sinar pantul  , 𝜃 =sudut sinar   

                       datang/pantul, 𝐴1 = bidang Kristal 1, 𝐴2 = bidang Kristal 2, d =  

                       jarak antar bidang (Triaminingsih, 1998). 

 

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

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

gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal. Sinar yang dibiaskan akan 

ditangkap oleh detektor kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. 

Semakin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, semakin kuat 

intensitas pembiasan yang dihasilkan. Setiap puncak yang muncul pada pola XRD 

mewakili satu bidang kristal. Puncak yang didapatkan dari data pengukuran 

kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar-X untuk hampir semua jenis 

material. Prinsip kerja XRD secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.14. Sinar-

X dihasilkan pada tabung sinar-X yang berisi katoda yang memanaskan filamen 

sehingga menghasilkan elektron. Perbedaan tegangan menyebabkan percepatan 
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elektron akan menembaki elektron. Ketika elektron mempunyai tingkat energi 

yang tinggi dan menabrak elektron dalam objek sehingga dihasilkan pancaran 

sinar-X. Objek dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas 

refleksi sinar-X. Detektor dan memproses sinyal sinar-X dan mengolah dalam 

bentuk grafik. 

 

Gambar 2.14. Skema tabung sinar-X,   tabung sinar-X adalah ruang hampa terbuat  

                       dari kaca tahan panas  yang   merupakan  tempat sinar-X diproduksi   

                       (Cullity, 1978). 

 

 

3. TEM 

TEM merupakan mikroskop electron yang cara kerjanya mirip dengan slide 

proyektor. TEM digunakan untuk menentukan bentuk dan ukuran partikel yang 

sangat teliti karena memiliki resolusi tinggi untuk mengetahui keteraturan lapisan 

tipis pada permukaan partikel. prinsip kerja dari TEM adalah sampel ditempatkan 

pada mikroskop dan kemudian di tembakkan dengan electron berenergi tinggi.  
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Gambar  2.15. Bagian-bagian alat TEM. 

 

Komponen dasar TEM terdiri dari electron gun, lensa kondensor, sampel, objek 

lensa, bidang difraksi, intermediate image, lensa proyektor, dan layar fluorescen. 

Elekton dipancarkan dari filamen tungsten (electron gun). 

 
G. Metode Sol-Gel 

Metode sol-gel dikenal sebagai salah satu metode sintesis nanopartikel yang 

cukup sederhana dan mudah. Dalam prosesnya, metode ini melibatkan larutan 

sebagai medianya. Pada metode sol gel larutan mengalami perubahan fase 

menjadi sol dan kemudian menjadi gel. Sol adalah suatu suspensi partikel koloid 

dalam suatu cairan atau suatu larutan molekul polimer. Sementara gel adalah 

massa semirigid yang terbentuk ketika partikel koloid tersambung oleh gaya antar 

molekul untuk membentuk molekul polimer. Tahap pertama dalam proses sol-gel 

adalah pencampuran. Sol terbentuk melalui pencampuran partikel koloid dalam 

larutan. Tahap kedua, partikel koloid berinteraksi dengan prekursor dan 

membentuk jaringan tiga dimensi berupa gel melalui penambahan asam. Tahap 

ketiga yaitu penuaan gel, proses penuaan gel memerlukan waktu beberapa hari 
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agar gel semakin kuat. Selama proses penuaan akan terjadi penurunan porositas. 

Tahap keempat merupakan proses pengeringan. Pada proses pengeringan ini gel 

akan memutuskan jaringan yang mengikat antar pori-pori. Hal yang sama juga 

terjadi pada proses tahap terakhir yaitu pemadatan yang dilakukan melalui 

pengeringan pada suhu tinggi. Melalui proses sol gel, dapat diproduksi material 

bubuk kristal berukuran nano (Slamet, 2010). Gambar 2.16 merupakan tahapan 

metode sol-gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Tahapan Metode Sol-Gel. 

 

Proses sol-gel terdapat gel koloid dan polimerik. Gel koloid terdiri atas jaringan 

tulang dari partikel anhidrat yang memiliki struktur padat dengan komposisi yang 

sama. Sementara gel polimerik terdiri atas jaringan tulang yang terbentuk dari 

belitan dan silangan pertumbuhan rantai atau kelompok polimer melalui proses 

hidrolisis, kondensasi dan polimerisasi prekursor dalam larutan. Gel polimerik 

memiliki pori-pori lebih kecil dibandingkan gel koloid yang mencapai 1-5 kali 

ukuran partikel. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan suhu sintering yang 
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digunakan pada gel polimerik. Gambar 2.17 merupakan skema struktur gel koloid 

dan polimerik yang terbentuk (Rilda, 2010). 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.17. Struktur (a) Gel koloid yang terbentuk dari suspensi partikel halus  

                       (b) Gel polimerik dari larutan (Rilda, 2010). 
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III.   METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Operasional Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis nanotitania dengan doping P 

menggunakan metode sol-gel dan dikarakterisasi dengan XRD, TEM dan UV-Vis. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2016 di Laboratorium 

Fisika Material, BARISTAN, Jurusan Kimia UGM, Jurusan Fisika UNP dan Lab. 

kimia anorganik/kimia fisik jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. 

 

C. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Neraca digital 

2. Batang magnet 

3. Pipet makro  

4. Spatula 

5. Gelas beaker 

6. Gelas petri 

7. Oven 

8. Lemari asam 

9. Mortar pestle  

10. Tungku (furnace) 

11. Crucible 

12. Magnetic Stirrer 

13. Stopwatch 

14. Kertas Lakmus 

15. XRD X’PERT Powder 

PANalytical Diffractometers 

16. TEM JEOL JEM 1400 

17. Spektrofotometer UV-Vis Cary 

100



 
 

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Tween 80 (C64H123O26H) 

2. Air Deioniza  

3. Isoprophyl alcohol (C3H7OH) 

4. Asam klorida (HCL) 

5. Fenol (C6H5OH) 

6. T. Tetraisopropoxide (TTIP) 

7. Asam fosfat (H3PO4)  

8. Asam Asetat (CH3COOH)
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D. Metode Penelitian 

1. Sintesis Nano 𝐓𝐢𝐎𝟐 

Berikut prosedur kerja dalam sintesis Nano TiO2 seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian. 

Tween-80 20 gr + Isoprophyl alcohol 60 ml 

Di stir selama 10 Menit 

Ditambahkan 

Asam Asetat 6 ml  +  TTIP 15 ml   

Di stir selama 30 Menit 

Gel Basah (Titania) 

Di tambahkan doping H3PO4 
 
divariasikan 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 ml.

  
Di stir selama 24 Jam  

pH dijaga konstan sebesar 3 

Gel Kering (P-Titania) 

Di Oven pada temperatur 150 ℃ 
 

Oven selama 24 Jam  

Kalsinasi dengan pengaturan suhu: 

25 ℃ ke 250℃ selama 2 jam tahan 3 jam di 250℃ 

250℃ ke 500℃ selama 2 jam tahan 4 jam di 500℃ 

Serbuk Kasar Titania dan P-Titania 

Digerus dengan mortar selama 30 menit 
 

Serbuk Halus Titania dan P-Titania 

Karakterisasi : XRD, TEM, UV-Vis 
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Langkah awal adalah mensterilkan semua gelas ukur, cawan petri, pengaduk dan 

penutup gelas dalam larutan HCl yang dicampur air deionisasi dengan konsentrasi 

10% dalam ember tertutup selama  ± 8 jam. Kemudian angkat dan biarkan sampai 

kering dengan sendirinya selama ± 12 jam. Semua bahan diukur massa dan 

volumenya. Tween-80 20 gr dicampur dengan isopropyl alcohol 60 ml di dalam 

sebuah gelas beaker dan di stir secara simultan selama ± 10 menit. Larutan lain 

yang terdiri atas asam asetat 6 ml dimasukkan dalam gelas breaker  dilanjutkan 

dengan pemberian TTIP 15 ml tetes demi tetes (dropwise) untuk reaksi hidrolisis. 

Larutan ini terus diaduk secara seksama selama ± 30 menit. Kemudian, titania 

murni (untuk selanjutnya disebut sampel A) ditambahkan doping berupa asam 

phospat (H3PO4)  dengan variasi 0,04 mL, 0,06 mL, 0,08 mL, 0,1 mL untuk 

selanjutnya berturut-turut disebut sampel  B, C, D, dan E seperti pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Variasi doping pada tiap sampel. 

Nama 

Sampel 

Tween 80 

(gr) 

I-PrOH 

(mL) 

Asam Asetat 

(mL) 

TTIP 

(mL) 

H3PO4 

(mL) 

A 20 60 6 15 0,0 

B 20 60 6 15 0,04 

C 20 60 6 15 0,06 

D 20 60 6 15 0,08 

E 20 60 6 15 0,1 

 

Semua bahan yang telah diukur ditempatkan pada wadah berbeda dan ditutup 

untuk menghindari kontaminasi luar. Nilai keasaman (pH) larutan dijaga agar 

tetap konstan sekitar ± 3 dengan kertas lakmus untuk mendapatkan larutan yang 

stabil untuk waktu lama. pH larutan di ukur menggunakan kertas lakmus sebelum 

dituang ke dalam cawan petri untuk pengeringan di oven pada temperatur 150℃ 

selama 24 jam.  
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Setelah proses kalsinasi, sampel berbentuk padatan digerus manual menggunakan 

mortar yang terbuat dari batu akik. Mortar yang digunakan tidak mudah 

terkelupas dan tergores sehingga diharapkan sampel tidak terkontaminasi. 

Penggerusan dilakukan selama ± 30 menit hingga sampel dirasa halus dengan 

tujuan untuk meningkatkan homogenitas bahan serta lebih mudah dalam 

mengamati struktur dan bentuknya.  

 

Sampel kemudian dipindahkan kedalam crussible untuk proses kalsinasi. 

Kalsinasi dilakukan menggunakan furnace Nabertherm yang dilengkapi dengan 

pengaturan suhu otomatis dengan sistem digital. Semua sampel dimasukkan ke 

dalam  furnace  dengan terlebih dahulu menyusun setiap sampel. Pengaturan suhu 

diawali dari suhu kamar 25℃ ke 250℃ selama 2 jam kemudian pada suhu 250℃ 

ditahan selama 3 jam, dilanjutkan penambahan suhu dari 250℃ ke 500℃ selama 2 

jam kemudian pada suhu 500℃ ditahan selama 4 jam. Selesai proses kalsinasi 

bahan dikeluarkan dari alat dan dipindahkan ke dalam mortal untuk digerus 

hingga menghasilkan serbuk halus berwarna putih dan siap ke tahapan selanjutnya 

yaitu karakterisasi.  

 

2. Karakterisasi Katalis 

Sampel dikarakterisasi menggunakan XRD, TEM dan UV-Vis. 

1) XRD 

Identifikasi fasa dan struktur TiO2 dilakukan dengan teknik difaksi sinar-X (XRD) 

menggunakan X’PERT Powder PANalytical Diffractometers seperti terlihat pada 

gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2. X’PERT Powder PANalytical Diffractometers (Bota, 2013). 

 

 

Setelah pengujian selesai diperoleh data hasil difraksi dalam bentuk soft data dan 

diolah dengan menggunakan software PCPDFWIN untuk melihat fasa yang 

terbentuk dalam sampel. Selanjutnya, penghalusan data dilakukan menggunakan 

perangkat lunak Rietica dengan metode Rietveld. Tingkat kristalinitas partikel 

TiO2 dilakukan dengan membandingkan intensitas dan pelebaran puncak difraksi 

dari sampel dengan menggunakan persamaan Scherrer (Cullity, 1978). 

𝑑 =
0,9𝜆

𝐵 𝐶𝑜𝑠 𝜃
                                                      (7) 

 

dimana 𝑑  adalah ukuran kristalit rata-rata, k adalah konstanta scherrer dengan 

nilai 0,9, 𝜆  adalah panjang gelombang X-Ray, 𝜃  adalah sudut difraksi dan 𝐵 

adalah pelebaran berdasarkan Full-Width at Half Maximum (FWHM) puncak 

difraksi dalam radian. Karakterisasi XRD ini dilakukan pada sampel A dan E. 

Faktor-faktor yang menentukan dalam melakukan pencocokan antara data hasil 

penelitian dengan data hasil perhitungan, diantaranya: 

a. Profil (𝑅𝑝) 

𝑅𝑝 =
Σ|𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐|

Σ𝑦𝑖𝑜
                                                     (8) 
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Intensitas pengamatan pada setiap pola difraksi disimbolkan dengan 𝑦𝑖𝑜   

dan intensitas perhitungan pada setiap pola difraksi disimbolkan 𝑦𝑖𝑐. 

b. Weighted Profil (𝑅𝑤𝑝) 

𝑅𝑤𝑝 = [
Σ𝑤𝑖|𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐|2

Σ𝑤𝑖𝑦𝑖𝑜
2

]

1/2

                                  (9) 

Dimana i w adalah weight/bobot pada setiap pengamatan. 

c. Bragg (𝑅𝐵) 

𝑅𝑝 =
Σ|𝐼𝑘𝑜 − 𝐼𝑘𝑐|

Σ𝐼𝑘𝑜
                                                  (10) 

Dimana 𝐼𝑘𝑜  merupakan intensitas pengamatan terintegrasi refleksi k 

dihitung pada akhir refinement setelah pembagian setiap 𝑦𝑖𝑜 antara puncak 

kontribusi (dan latar belakang saat refinement) sesuai dengan intensitas 

hasil perhitungan 𝐼𝑘𝑐. 

d. Expected (𝑅𝑒𝑥𝑝) 

𝑅𝑒𝑥𝑝 = [
N − P

Σ𝑤𝑖𝑦𝑖𝑜
2

]
1/2

                                             (11) 

Dimana N adalah jumlah pengamatan (yaitu jumlah total 𝑦𝑖𝑜  ketika 

refinement latar belakang) dan P adalah jumlah parameter yang 

disesuaikan. 

e. Goodnes of Fit (𝐶2) 

𝐶2 = Σ𝑤𝑖 [
(𝑦𝑖𝑜 − 𝑦𝑖𝑐)2

N − P
] = (

𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
)

2

                 (12) 

Dalam melakukan penghalusan difraktogram menggunakan metode 

Rietveld ini perlu diperhatikan nilai GoF (Goodness of Fit). Huot and 

Černý (2016) mengatakan bahwa indikator yang baik adalah GoF. Jika 
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nilai GoF > 1 model struktural atau pemodelan profil harus tetap 

ditingkatkan, tetapi nilai GoF < 2 ini sudah memuaskan. Nilai GoF yang 

disimbolkan dengan 2 ≤ 4 pun sudah dapat diterima (Kisi, 1994). 38 

Pengujian ini juga dapat menentukan ukuran bulir sampel dengan 

menggunakan persamaan Scherrer berikut: 

2) TEM 

TEM memiliki fungsi untuk menentukan bentuk dan ukuran partikel serta 

mengetahui distribusi atom dalam sampel dengan sangat teliti. Hal ini karena alat 

TEM yang digunakan yaitu JEOL JEM 1400 memiliki resolusi yang sangat tinggi 

hingga mencapai 10−10 m. Berikut dapat dilihat gambar 3.3  

 
 

Gambar 3.3. Alat TEM JEOL JEM 1400 (Dok. Kimia UGM).   

 

 

Karakterisasi menggunakan TEM ini dilakukan pada sampel A dan E. Elektron 

ditembakkan dari electron gun kemudian difokuskan dengan lensa kondensor dan 

menembus sampel. Selanjutnya diterima oleh lensa proyektor dan akan 

ditampilkan pada layar fluorescen. ukuran partikel dapat diukur dengan 2 cara 

menggunakan TEM. Cara pertama dengan menggunakan software Image-J. 

Image-J merupakan salah satu media pengolah data digital hasil karakterisasi 
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SEM/TEM sehingga diperoleh distribusi ukuran partikel dari sampel (Kurniawan 

dkk, 2011). Cara kedua dalam menentukan ukuran partikel (D) sampel adalah 

melalui perbandingan skala. Cara ini diaplikasikan dengan mengukur diameter 

secara vertikal dan horizontal kemudian dijumlahkan dan dibagi dua (rata rata). 

Hasil rata-rata diameter ini dibandingkan dengan panjang skala bar (l) hasil foto 

TEM dan dikalikan dengan skala perbesaran foto TEM (a) seperti persamaan 

berikut. 

𝐷 =
(

𝑑𝑣+𝑑ℎ

2
)

𝑙
𝑥 a            (13) 

3) Spektroskopi UV-Vis 

Spektroskopi UV-Vis memiliki kemampuan untuk absorbansi sampel. 

menggunakan sumber cahaya kombinasi antara sumber cahaya UV yang memiliki 

panjang gelombang 190-380 nm dan sumber cahaya visibel yang memiliki 

panjang gelombang 380-750 nm. Uji katalis menggunakan senyawa fenol sebagai 

bahan yang akan diuraikan/degradasi. Larutan fenol dibuat dengan konsentrasi 

100 ppm dengan menimbang 0,1 gr fenol dan dilarutkan pada 1 L air deionize. 

Proses degradasi membutuhkan cahaya untuk mempercepat reaksi. Oleh karena 

itu, dalam pendegradasian fenol penyinaran dibawah sinar matahari dilakukan 

pada pukul 11.00 – 13.00 WIB dan penyinatan di bawah lampu UV menggunakan 

Osram Ultra Vitalux 230V-E27/ES berdaya 300 W. 

 

Pada tahap penyinaran di bawah sinar matahari, mula-mula 300 mL fenol 100 

ppm dimasukkan kedalam gelas ukur lalu ditambahkan pada sampel A untuk di 

stirrer. Pengambilan cuplikan dilakukan sebanyak 6 sampel yaitu pada waktu 0 

(dalam ruang tertutup), 10, 20, 30, 40 dan 50 menit dibawah sinar matahari 
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langsung. Setiap tahapan waktu yang digunakan sampel diambil dan disimpan 

dalam botol plastik untuk diberi label guna menghindari sampel tertukar. Tahapan 

kedua yaitu penyinaran dibawah lampu UV. Tahapan ini hampir sama dengan 

tahapan pertama hanya saja cahaya yang digunakan adalah lampu UV, mula-mula 

alat dipersiapkan berupa penyangga lampu UV dan selubung buatan yang terbuat 

dari kardus berlapis alumunium foil agar cahaya jatuh terfokus pada sampel. 

 

Sampel yang telah dibuat telah siap untuk dilakukan pengujian menggunakan alat 

spektroskopi UV-Vis untuk mengetahui tingkat absorbansinya. Dalam pengujian 

ini digunakan fenol sebagai polutan untuk melihat seberapa besar kemampuan 

sampel untuk mengurai/mendegradasi senyawa fenol. Sebelum penggunaan alat 

UV-Vis dikalibrasi terlebih dahulu, kuvet sebagai tempat meletakkan sampel dan 

deionize juga dibersihkan. Langkah awal, memasukkan air deionize ke dalam 

kuvet blanko dan memasukkan fenol ke dalam kuvet sampel untuk mengetahui 

panjang gelombang maksimum. Setelah itu, secara bergantian dilakukan pada 

sampel A, B dan E diuji dengan cara yang sama. Hal terpenting agar hasil terbaca 

dengan baik pada komputer, saat pergantian dari satu sampel ke sampel lain kuvet 

benar-benar harus di cuci dengan seksama agar tidak ada bekas sampel 

sebelumnya yang tersisa.  

 
 

Gambar 3.4. Spektrofotometer UV-Vis Cary 100. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Analisis XRD pada sampel TiO2 maupun P-TiO2 keduanya menunjukkan 

fasa anatase. Setelah ditambahkan doping pada TiO2 ukuran partikel 

menjadi semakin kecil dari (16,77 ± 3,5) nm menjadi (7,5 ± 1,1) nm dan 

tingkat kristalinitas menurun. 

2. Analisis TEM pada sampel TiO2 maupun P-TiO2 dengan program ImageJ 

berturut-turut diperoleh ukuran partikel sebesar (27,2 ± 2,3) nm dan (13,0 ± 

1,3) nm sedangkan dengan perhitungan perbandingan skala pada sampel 

TiO2 maupun P-TiO2 berturut-turut diperoleh ukuran partikel sebesar (22,6 

± 1,7) nm dan (13,7 ± 1,7) nm. 

3. Penambahan doping P pada nanotitania menyebabkan aktifitas katalis di 

bawah sinar matahari mengalami peningkatan. 

 

B. SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan sintesis titania yang didoping 

dengan unsur yang lain dengan variasi suhu atau waktu. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdullah, M., dan Khairurrijal. (2009). Review: Karakterisasi Nanomaterial. 

Jurnal Nanosains & Nanoteknologi, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-9. 

 

Ariswan, Joko U. 2015. Struktur dan komposisi Kimia Lapis Tipis Bahan 

Semikonduktor Hasil Preparasi Teknik Vakum Evaporasi untuk Aplikasi 

Sel Surya. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Bodson C. J., Sophie L. P., Rene P. 2014. P-Doped titania Xerogels as Efficient 

UV-Visible Photocatalysts. Journal of Materials Science and Chemical 

Engineering. 2-17-32. 

 

Bota, Attila. 2013. Development of powder diffraction apparatus for small-angle 

X-ray scattering measurements. Journal Applied Crystallography. Pp 573-

576. 

    

Cullity, B.D. 1978. Element of X-ray Difraction. Osmania University: Addison-

Wesley Publishing Company, Inc Page 397. 
 

Dewi, Prestysiana A., Gunawan, Haris A. 2010. Pengaruh Pelarut Metanol dan 

Pelarut Metanol Asam Asetat-Air Terhadap Efisiensi Dye Sensitized Solar 

Cell. Jurnal Sains dan Matematika. Vol. 18, No. 4, Pp 132-138. 
 

Elena, J., Manea D. 2012. Application of  X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning 

Electron Microscopy (SEM) Methods to The Portland Cement Hydration 

Processes. Journal of Applied Engineering Sciences. Vol. 2(15), Pp 35-42. 

 

Elias, M.D. Suhaimi, Zainal Z., Hussein M., Yap T. 2001. Penyingkiran Fenol 

Terlarut dalam Air Melalui Fotodegradasi Menggunakan Titanium 

Dioksida. Malaysian Journal Of Analitycal Science. Vol 7, No. 1, Pp 1-6. 

 

Ellis, Bobby D., Mc Donald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus (I) Iodide: A 

Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State 

Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry 45 (17): 6864–74. 
 

Fadillah, Siti. 2016. Pengaruh Titania yang Didoping Sulfur terhadap Ukuran 

Partikel. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika. Vol. 4 No. 1. 

 

Fatimah, I., Karna W. 2005. Sintesis TiO2/Zeolit Sebagai Fotokatalis pada 

Pengolahan Limbah Cair Industri Tapioka secara Adsorbsi-Fotodegradasi. 

Yogyakarta : TEKNOIN Vol 10, No. 4. Pp 257-267. 

 



59 
 

Firmansyah, Mirzan, Prismawiryanti. 2015. AplikasiFotokatalis TiO2 untuk 

menurunkan Intensitas Zat Warna Tartrazin secara Fotokaalitik. Sulawesi 

Tengah : Journal of Natural Science Vol 4 (1) : 10-16. 

 

Guo, Z., Ma, R., and Li, G. 2006. Degradation of  Phenol by Nanomaterial TiO2 in 

Wastewater . Chemical Engineering Journal, Vol. 119, Pp 55-59. 

 

Hamzaoui, Hicham E., Mohamed B., and Bruno C. 2015. Raman Investigation of 

Germanium-and Phosphorus-Doping Effects on The Structure og Sol-Gel 

Silica-Based optical Fiber Preforms. Journal of Molecular Structure 1099 

(2015) 77-82. 

 

Hanaor, Dorian, A., H., Sorrell, Charles, C. 2011. "Review of the anatase to rutile 

phase transformation". Journal of Materials Science 46 (4): 855–874. 

 

Harris, D.C., 1987, Quantitative Chemical Analysis, 2
nd

. Ed., Freeman Co., New 

York. 

 

Hashimoto, H., Hiroshi I., and Akira F. 2005. TiO2 Photocatalysis: A Historical 

Overview and Future Prospects. Japanese Journal of Applied Physics. Vol. 

44, No. 12, Pp 8269-8285. 
 

Howard C. J., Sabine T. M., Dickson F. 1991. Acta Crystallogr. B, Structural and 

anatase.(doi:http://dx.doi.org/10.1107/S010876819100335X)47. 
 

Iwase, M., Keiji Y., Tsutomu K., Bunsho O., and Hisanobu W. 2013. A Study on 

The Active Sites for Visible-Light Photocatalytic Activity of Phosphorus-

Doped Titanium (IV) Oxide Particles Prepared Using A Phosphide 

Compound. Applied Catalysis B: Environmental 140-141 (2013) 327-332. 

 

Jia, M., Xiaolong H., Shulian W., Yingping H., and Lirong S. 2015. 

Photocatalytic Properties of Hierarchical Obtain Via An Ethanol-Assisted 

Solvothermal Process. Journal of Environmental Sciences: JES-00428 No. 

9. 

 

Kalaiselvi, V.Vetrivel, R.Mathammal. 2014. Preparation and characterization of 

titanium dioxide nanoparticles by novel solgel method. International 

journal of research in science, Vol 1, No 2, pp: 69-72. 

 

Kisi, E. H. 1994. Rietveld Analysis of Power Diffraction Pattern. Material Forum. 

Page 135-153. 

 

Lestari, Yeni D., Wardhani, S., Khunur, M.M. 2015. Degradasi Methylene Blue 

Menggunakan Fotokatalis TiO2 – N / Zeolit dengan Sinar Matahari. Kimia 

Students Journal. Vol 1 No. 1 Pp 592-598. 

 

Makwana, Nell M., Christopher J.T., Robert I.G., Paul F.M., and Jawwad A.D. 

2015. Pilot Plant Scale Continuous Hydrothermal Synthesis of Nano-

http://dx.doi.org/http:/dx.doi.org/10.1107/S010876819100335X


60 
 

Titania; Effect of size on Photocatalytic Activity. Materials Science in 

Semiconductor Proccesing. 

 

Nugroho, S.S., Hariyanti P. 2014. Pengaruh Variasi komposisi Doping CrO3 dan 

Temperatur Kalsinasi terhadap Karakterisasi TiO2 Hasil proses Sol Gel. 

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Jurnal Teknik 

pomits Vol. 2, No. 1, (2014) ISSN: 2337-3539. 

 

Ohno, T., Akiyoshi, M., Umebayashi, T., Asai, K., Mitsui, T. dan Matsumura, M.  

2004. Preparation of S-Doped Titania Photocatalysts and Their 

Photocatalytic Activities under Visible Light. Applied Catalysis A:

 General. Vol. 265. Hal. 115-121. 

 

Prasetyowati, Rita. 2012. Sel Surya Berbasis Titania sebagai Sumber Energi 

Listrik Alternatif. Yogyakarta: Universitas Negeri yogyakarta. 

 

Qiao, X., Hongliang P., Chenghang Y.,Fangfang L., Ruiping Z., Dongwei X., 

Xiuhua L., and Shijun L. 2015. Nitrogen, Phosphorus and Iron Doped 

Carbon Nanospheres with High Surface Area and Hierarchical Porous 

Structure for Oxygen Reduction. Journal of Power Sources 288 (2015) 

253-260. 

 

Rilda, Y., Abdi D., Syukri A., Admin A., Baharuddin S. 2010. Efek Doping Ni 

(II) pada Aktifitas fotokatalitik dari TiO2 untuk Inhibisi bakteri Patogenik. 

Padang: Universitas Andalas. Makara Sains Vol. 14 No. 1 April 2010, 

hal. 7-14. 

 

Sandi, Dianisa K., Agus S., Anif J., Yofentina I. 2015. Pengaruh Waktu 

Pencampuran terhadap Struktur Kristal dan Konstanta Dielektrik Material 

Ba0,9Sr0,1TiO3. Indonesian Journal of Applied Physics. Vol. 5 No. 2. Pp 

50. 

 

Slamet W. 2010. Teknologi So-Gel pada Pembuatan Nano Kristalin Metal Oksida 

untuk Apliasi Sensor Gas. Bandung: Seminar Rekayasa Kimia dan Proses 

LIPI. ISSN: 1411 4216. 

 

Stucchi, M., Bianchi, C. L., Pirola, C., Vitali, S., Cerrato, G., Morandi, S., 

Argirusis, C., Sourkouni, G., Sakkas, P. M., and Capucci, V. 2014. Surface 

Decoration of Commercial Micro-sized TiO2 by Means of High Energy 

Ultrasound: A Way to Enhance Its Photocatalytic Activity Under Visible 

Light. Applied Catalysis B, Environmental, Vol. 178, pp. 124-132. 

 

Subagja, R., Ahmad R., Ariyo S. 2017. Pengaruh Temperatur dan Waktu 

Kalsinasi terhadap Perubahan Fasa TiO2. Majalah Metalurgi, V 29.3 ISSN 

0126-3188/ Pp 245-254. 

 



61 
 

Sunardi, Kartika S. 2014. Pengaruh Waktu Milling Titanium Dioksida Doping 

Dye Tectona Grandis  Terhadap Sifat Listrik Solar Sel. Salatiga: 

Universitas Jendral Soedirman. 

 

Supriyanto E., Ashanal H., Suwardiyanto. 2014. Pengaruh  Thermal Anealling 

terhadap Struktur Kristal dan Morfologi Bubuk Titanium Dioksida. 

Jember :Universitas Negeri Jember.  Vol 15 No. 1 

 

Susanti. 2012. Preparasi Nanopartikel TiO2-Anatas Tersensitifkan Perak Untuk 

Fotodegradasi Metilen Biru. Doctoral Dissertation: Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 

Tong, Y., Xiao Y.Z., Qingyun W., and Xinjian X. 2015. The Adsorption 

Mechanism of Platinum on Phosphorus-Doped Single Walled Carbon 

Nanotube. Computational and Theoretical Chemistry 1059 (2015) 1-6. 

 

Triaminingsih, Siti. 1998. Analisa Difraksi Sinar-X pada Baja Tahan Karat 

Austenitik dan Feritik (Uji Laboratorium). Jurnal Kedokteran Gigi 

Universitas Indonesia.Vol. 5 No. 1. 

 

Tussa’adah, R., Astuti. 2015. Sintesis Material Fotokatalis TiO2 untuk Penjernihan 

Limbah Tekstil. Padang: Jurnal Fisika Unand Vol. 4, No. 1. 

 

Underwood, A.L., and R.A. Day. 1980. Quantitative Analysis. 4th Edition. 

Prentice-Hall.Inc. 

 

Wang, Q., Juhong L., Yan B., Juan H., Junbo Z., Jianzhang L., Ning A., Jie Y., 

and Fangping W. 2015. Photocatalytic Activity of Hydrogen Production 

from Water Over 𝑇𝑖𝑂2 with Diferent Crystal Structures. Materials Science 

in Semiconductor Proccesing 40 (2015) 418-423. 

 

Wawo, Eoudia B., Wowor P.M., Siagian K.V. 2016. Uji Pengaruh Penggunaan 

Pasta Gigi dengan Kandungan Detergen Sodium Lauryl Sulfate terhadap 

Kecepatan Alir Saliva pda Masyarakat didesa Walantakan. Jurnal Ilmiah 

Farmasi Pharmacon. Vol. 5, No. 4.  

 

Will, G. 2006. Power Difraction and The rietveld method two stage method to 

determine and refine crystal structures from power diffraction data. 

springer, verlag berlin Heidelberg. printed in Germany. 

 

Xia, Yue. Jiang Y., Li F., Xue B. 2014. Effect of Calcined Atmosphere on The 

photocatalytic Activity of P-Doped 𝑇𝑖𝑂2.  Applied Surface Science 289 

306 – 315. China: Changchun, Avenue. 

 

Zaleska, Adriana. 2000. Characteristics of Doped-TiO2 Photocatalysis. department 

of Chemical Technology. Physicochemical Problems of Mineral 

Processing. 42 Pp 211-222 

 



62 
 

Zeng, Y., Ning D., Qiang C., Junjun H., Xingbo L., and Weijie S. 2013. 

Preparation and Characterization of Phosphorus-Doped Silicon 

nanocrystals in SiCx Films. Materials Science in Semoconductor 

Proccesing 16 (2013) 598-604. 

 

Zhou, M., and Fangang M. 2015. Using UV-Vis Absorbance Spectral Parameters 

to Characterize the Fouling Propensity of Humic Substances During 

Ultrafiltration. Water Research 87 (2015) 311-319. 

 

 

 

 


	DEPAN.pdf
	ISI.pdf

