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Konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol pada penelitian ini dikatalisasi oleh 

nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dengan bantuan irradiasi sinar UV. Nanoselulosa 

dipreparasi dari limbah kulit pisang kepok melalui tahap delignifikasi, pemutihan 

(bleaching), dan hidrolisis menggunakan asam nitrat disertai dengan proses 

sonikasi. Nanoselulosa yang digunakan memiliki indeks kristalinitas sebesar 

40,63% dan ukuran partikel sebesar 20,52 nm. Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 

dipreparasi dengan metode sol-gel menggunakan pektin sebagai agen pengemulsi. 

Preparasi nanokatalis dilakukan melalui langkah-langkah pencampuran, 

penguapan, dan kalsinasi pada temperatur 600 
o
C. Hasil karakterisasi nanokatalis 

menggunakan XRD menunjukkan bahwa nanokatalis memiliki fasa kristalin 

dominan NiFe2O4 dan CuFe2O4 dengan ukuran kristal 20,8 nm. Nanokatalis 

memiliki situs asam Brønsted-Lowry dan Lewis dengan jumlah situs asam sebesar 

1,389 mmol piridin/ gram nanokatalis. Berdasarkan hasil TEM, nanokatalis 

memiliki bentuk kubus spinel ferrit dengan ukuran partikel sebesar 20,3 nm. 

Energi celah pita nanokatalis sebesar 3,439 eV. Hasil konversi nanoselulosa kulit 

pisang kepok menggunakan nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dengan bantuan 

irradiasi sinar UV dilakukan dengan variabel waktu konversi, yaitu 15 menit, 30 

menit, 45 menit, dan 60 menit. Presentase nanoselulosa terkonversi didapatkan 

sebesar 18%, 22%, 14%, dan 16%. Konsentrasi glukosa larutan hasil konversi 

masing-masing sebesar 23,91 ppm, 22,39 ppm, 26,64 ppm, dan 22,70 ppm. Hal 

ini menunjukkan bahwa nanokatalis telah aktif dalam mengkonversi nanoselulosa 

menjadi gula reduksi tetapi belum optimal untuk mengkonversi nanoselulosa 

menjadi gula alkohol. 

 

Kata kunci: gula alkohol, nanokatalis, spinel ferit, nanoselulosa, kulit pisang  
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ABSTRACT 

 

 

CONVERSION OF NANOCELLULOSE FROM KEPOK BANANA  

PEELS WASTE INTO SUGAR ALCOHOL USING Ni0.75Cu0.25Fe2O4  

NANOCATALYST UNDER UV LIGHT IRRADIATION 

  

 

 By 

 

 

LILIAN ELISABETH S. 

 

 

 

 

In this research, conversion of nanocellulose into sugar alcohol was catalyzed by 

Ni0.75Cu0.25Fe2O4 nanocatalyst under UV light irradiation. The nanocellulose was 

prepared from kepok banana peels waste through some process like 

delignification, bleaching, and hydrolysis using nitric acid with the sonication 

process. The nanocellulose that used in this research has 40.63% of crystallinity 

index with particle size of 20.52 nm. The Ni0.75Cu0.25Fe2O4 nanocatalyst was 

prepared via sol-gel method using pectin as an emulsifying agent. Preparation of 

nanocatalyst was carried out by mixing, evaporating, and calcining steps at 600
o
C. 

The results of XRD characterization indicated that nanocatalyst has the dominant 

crystalline phases of both NiFe2O4 and CuFe2O4 with the crystallite size of 20.8 

nm. The nanocatalyst has Brønsted-Lowry and Lewis acid sites with the amount 

of acid sites of 1.389 mmol pyridine/ gram of nanocatalyst.The nanocatalyst also 

has spinel ferrite cubic shape with the particle size of 20.3 nm as seen by the 

TEM. The band-gap energy of the nanocatalyst is 3.439 eV. Conversion of 

nanocellulose from kepok banana peels waste using Ni0.75Cu0.25Fe2O4 

nanocatalyst under UV light irradiation was carried out with conversion times of 

15, 30, 45, and 60 minutes. The percentage of converted nanocellulose are 18, 22, 

14, and 16%. The concentration of glucose from the product convertion are 23.91, 

22.39, 26.64, and 22.70 ppm. This indicates that the nanocatalyst is active to 

convert nanocellulose into reducing sugar but its activity was not optimal yet to 

convert nanocellulose into sugar alcohol. 

 

Keywords: sugar alcohol, nanocatalyst, spinel ferrite, nanocellulose, kepok  

       banana peels 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Penelitian mengenai sumber alternatif dalam sintesis kimia kini mulai 

dikembangkan dengan menggunakan sumber berupa bahan-bahan yang ramah 

lingkungan, seperti biomassa (Belladirta et al., 2015). Menurut Kobayashi et al. 

(2011) penelitian mengenai konversi katalitik dari biomassa menjadi bahan kimia 

dapat dikembangkan sebagai teknologi masa depan untuk mengatasi masalah 

seperti pemanasan global dan menciptakan lingkungan rendah karbon. 

Pemanfaatan biomassa yang berasal dari bahan baku berupa bahan pangan 

menimbulkan kompetisi bahan antara kebutuhan pangan dengan pembuatan bahan 

kimia, sehingga perlu adanya pengembangan untuk memanfaatkan biomassa dari 

bahan non-pangan. Salah satu biomassa non-pangan yang sangat melimpah dan 

banyak ditemukan adalah limbah kulit pisang.  

 

Pisang merupakan komoditas tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. 

Berdasarkan data Pusdatin (2016), Provinsi Lampung menempati urutan ketiga 

sebagai provinsi sentra produksi buah pisang dengan kontribusi sebesar 18,20%. 

Salah satu jenis pisang yang banyak diproduksi adalah pisang kepok. Bagian buah 

pisang merupakan bagian yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

menjadi berbagai olahan pangan. Hal ini tentu saja menghasilkan kulit pisang 
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sebagai limbah dengan jumlah yang berlimpah. Kulit pisang belum dimanfaatkan 

secara maksimal dan sering dibiarkan sebagai limbah organik atau dijadikan 

sebagai pakan ternak. Kulit pisang yang merupakan limbah masih memiliki 

banyak kandungan yang bermanfaat, salah satunya kandungan selulosa. 

Kandungan selulosa yang terdapat pada kulit pisang kepok mencapai 18,71% 

(Koni dkk., 2013; Hariani et al., 2016), sehingga limbah kulit pisang kepok dapat 

dijadikan sumber selulosa. 

 

Selulosa yang kurang dimanfaatkan karena tidak dapat dicerna oleh manusia, 

dapat diolah menjadi produk bermanfaat melalui proses konversi selulosa. Salah 

satunya adalah gula alkohol, seperti sorbitol, manitol, dan xylitol (Kobayashi et 

al., 2011; Jiang, 2014). Gula alkohol memiliki tingkat kemanisan yang hampir 

sama dengan gula tebu (sukrosa) tetapi rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi 

penderita diabetes. Gula alkohol juga tidak menyebabkan kerusakan gigi atau 

pembentukkan karies gigi dan tidak mengalami karamelisasi dalam 

pemanggangan.  

 

Beberapa penelitian mengenai konversi selulosa dilakukan dengan menggunakan 

katalis berupa enzim (Zhang and Lynd, 2004), asam mineral (Palkovits et al., 

2010), dan cairan superkritis (Mitsuru et al., 2000), namun terdapat beberapa 

kelemahan seperti laju reaksi yang berjalan lambat, proses pemisahan antara 

produk dan katalis, sangat korosif, kondisi proses yang kurang ramah, dan perlu 

banyak proses netralisasi limbah. Karena kelemahan tersebut, diperlukan 

pengembangan metode alternatif seperti pemakaian katalis heterogen (Kobayashi 

et al., 2012). Selain itu, sistem untuk konversi katalitik juga dapat dikembangkan 
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dengan memanfaatkan sinar UV atau yang dikenal sebagai proses fotokatalitik. 

Berdasarkan penelitian Chong et al. (2014), TiO2 dalam mengkonversi glukosa 

secara fotokatalitik menghasilkan 91% arabinosa (senyawa dengan 5 gugus 

karbon/ pentosa) dan 65% eritrosa (senyawa dengan 4 gugus karbon/ tetrosa). 

Penggunaan TiO2 (Pt) pada konversi selulosa secara fotokatalitik menghasilkan 

80-90% H2 dan 70-80% CO2 (Zhang et al., 2016). 

 

Pada masa ini, banyak produk dihasilkan secara komersial dengan memanfaatkan 

fotokatalis. Terutama untuk teknologi fotokatalis heterogen yang banyak 

dikembangkan karena penggunaan oksida semikonduktor sebagai fotomediator 

sangat cocok untuk mendegradasi baik senyawa organik maupun anorganik 

dengan kondisi eksperimen yang sangat ramah (Belladirta et al., 2015). 

Penggunaan fotokatalis semikonduktor menjanjikan potensi pemanfaatan energi 

matahari. Degradasi fotokatalis, kini menarik perhatian karena sifatnya yang 

sederhana, efisien, murah, dan limbah yang dihasilkan sedikit. Penelitian dan 

pengembangan fotokatalis diharapkan dapat memberikan masa depan yang baik 

dalam dunia saintis dan teknologi. Seperti pada penelitian ini yang menggunakan 

Ni0,75Cu0,25Fe2O4 sebagai katalis untuk proses konversi selulosa menjadi gula 

alkohol. Katalis dari spinel ferrit ini merupakan salah satu katalis heterogen yang 

bersifat fotokatalis dengan kelebihan, yaitu bersifat ramah lingkungan, sederhana, 

stabil secara kimia, memiliki nilai energi celah pita yang kecil (≤ 2,0 eV), dan 

biaya sintesis yang murah. NiFe2O4 merupakan spinel ferrit yang menarik 

perhatian sebagai fotokatalis dengan nilai energi celah pita sebesar 1,75 eV dapat 

memanfaatkan energi cahaya tampak. Penambahan Cu yang merupakan logam 

transisi yang murah, dapat dijadikan sebagai tambahan untuk meningkatkan sifat 
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fotokatalitik nikel ferrit. Pada proses degradasi tetrasiklin, penambahan Cu dapat 

meningkatkan sifat fotokatalitik dengan peningkatan laju fotodegradasi sebesar 

3,74 kali (Hong et al., 2015).  

 

Logam nikel banyak digunakan sebagai katalis terutama dalam industri. Nikel 

memiliki sifat yang efektif sebagai katalis yang selektif dalam menghidrolisis 

selobiosa dan selulosa menjadi gula alkohol. Ding (2010) menjelaskan bahwa 

katalis bifungsional nikel fosfida yang murah harganya dapat digunakan untuk 

mengubah selulosa menjadi sorbitol secara selektif dan memiliki kelebihan lain 

yaitu mampu menghilangkan glukosa yang tidak stabil secara cepat sehingga 

mencegah terjadinya degradasi yang menghasilkan karamel dan tar.  

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian mengenai material berukuran 

nano banyak dikembangkan karena memiliki keuntungan. Pengubahan ukuran 

selulosa menjadi dalam skala nano atau yang dikenal sebagai nanoselulosa dapat 

dijadikan suatu cara untuk mengubah sifat selulosa. Kristal selulosa dirusak fasa 

kristalinnya menjadi selulosa amorf sehingga diharapkan menjadi mudah untuk 

mengalami konversi. Demikian juga halnya dengan katalis, menurut Taniguchi 

(1974), katalis dengan ukuran nano dapat meningkatkan produktivitas katalis. 

Karena dengan memperkecil ukuran padatan katalis, maka luas permukaan per 

satuan massa katalis semakin besar sehingga dapat meningkatkan laju suatu reaksi 

kimia. Metode sol-gel digunakan pada penelitian ini sebagai metode untuk 

mensintesis nanopartikel karena metode ini cukup sederhana dan mudah. 

Penggunaan metode sol-gel untuk proses sintesis katalis heterogen dapat 

menghasilkan produk dengan kemurnian dan homogenitas komposisi yang tinggi 
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karena prosesnya yang dapat dikontrol, sehingga katalis yang diperoleh dapat 

memiliki unjuk kerja yang konsisten. Selama proses pembentukkan nanopartikel, 

nukleasi dan pertumbuhan partikel perlu diatur secara baik karena partikel sangat 

mudah menggumpal dan membentuk aglomerasi. Pektin merupakan prekursor 

organik yang bersifat sukar membentuk aglomerasi sehingga dapat digunakan 

dalam membatasi terjadinya aglomerasi pada saat sintesis nanopartikel. Selain itu, 

pektin merupakan bahan baku yang mudah didapat, murah, mudah disimpan, dan 

tidak beracun. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan nanokomposit Ni0,75Cu0,25 Fe2O4 

dengan metode irradiasi sinar UV. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan 

yaitu preparasi nanoselulosa dari limbah kulit pisang kepok, preparasi nanokatalis 

Ni0,75Cu0,25 Fe2O4 dengan metode sol-gel, dan uji aktivitas katalitik dari 

nanokatalis Ni0,75Cu0,25 Fe2O4. Nanoselulosa yang diperoleh dianalisis struktur 

kristalnya menggunakan instrumentasi difraksi sinar-X (XRD). Sedangkan 

nanokatalis Ni0,75Cu0,25 Fe2O4 akan dianalisis analisis fasa kristalin menggunakan 

instrumentasi difraksi sinar-X (X-ray Difraction/XRD), jumlah situs asam 

menggunakan metode gravimetri dan jenis situs asamnya menggunakan 

instrumentasi Fourier Transform Infra Red (FTIR), analisis energi celah pita 

dengan Diffuse Reflectances Spectrophotometer UV-Vis (DRS UV-Vis), dan 

analisis morfologi dengan Transmission Electron Microscope (TEM). Uji 

aktivitas katalitik dilakukan dengan mengaplikasikan nanokatalis Ni0,75Cu0,25 

Fe2O4  dalam proses konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol dengan radiasi 

sinar UV dengan variabel yang digunakan, yaitu waktu lamanya proses konversi. 
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Menurut peneliti sebelumnya, untuk mendapatkan rendemen gula alkohol yang 

optimum perlu memerhatikan beberapa faktor pada proses konversi, seperti rasio 

antara jumlah nanokatalis terhadap jumlah nanoselulosa (Susanti, 2017), lamanya 

waktu proses konversi, dan optimalisasi aliran gas H2 selama proses konversi 

(Lindawati, 2017). Hasil konversi kemudian dianalisis secara kualitatif 

menggunakan reagen Fehling dan secara kuantitatif menggunakan reagen DNS 

(asam 3,5-dinitrosalisilat) yang diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan menggunakan instrumentasi HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) untuk mengetahui kandungan gula alkohol 

yang diperoleh. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengisolasi selulosa dari limbah kulit pisang kepok, mengubahnya 

menjadi berukuran nano, dan mengetahui karakteristiknya. 

2. Mensintesis nanomaterial Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dengan menggunakan metode 

sol-gel dan mengetahui karakteristiknya. 

3. Menganalisa aktivitas katalitik nanomaterial Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dalam 

mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

4. Mendapatkan kondisi optimum aktivitas katalitik Ni0,75Cu0,25Fe2O4  untuk 

mengonversi nanoselulosa dengan metode irradiasi sinar ultraviolet (UV). 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi mengenai kemampuan nanofotokatalis 

Ni0,75Cu0,25Fe2O4 untuk konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol seperti 

sorbitol, manitol, dan xylitol. 

2. Mengetahui metode pemanfaatan sinar UV dalam proses konversi 

nanoselulosa. 

3. Mendapatkan solusi atau alternatif pemanfaatan limbah kulit pisang kepok 

dengan menjadikan sebagai bahan baku yang mengandung selulosa 

sehingga dapat mengurangi limbah kulit pisang kepok di lingkungan 

masyarakat.  

4. Mendapatkan alternatif pemanfaatan selulosa yang tidak dapat dicerna 

menjadi suatu senyawa kimia yang bernilai ekonomis. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Nanopartikel 

 

 

Nanopartikel merupakan material yang memiliki ukuran dalam rentang 

nanometer. Dalam ukuran nano, beberpa sifat fisik dan kimia material memiliki 

perbedaan dengan material yang sama pada ukuran yang besar. Nanopartikel 

dapat disintesis melalui berbagai macam cara, baik melalui reaksi kimia maupun 

melalui proses fisika. Metode yang digunakan dalam sintesis nanopartikel 

bergantung pada sifat spesifik yang ingin didapatkan (Pokropivny et al., 2007).  

 

Abdullah (2008) menjelaskan keunggulan dari nanopartikel adalah ukurannya 

yang lebih kecil dari material besarnya (bulk) sehingga memiliki angka 

perbandingan yang besar antara luas permukaan dan volumenya. Hal ini 

menunjukkan potensi pada proses katalitik karena menguntungkan untuk 

terjadinya transfer massa di dalam pori-pori akan memberikan kemudahan reaktan 

untuk dapat berdifusi sampai masuk ke dalam situs aktif dan juga 

menyumbangkan antar muka yang besar untuk reaksi-reaksi adsorpsi dan katalitik 

(Widegren et al., 2003). 
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B. Selulosa 

 

 

Selulosa dikenal sebagai polimer yang dapat diperbaharui dan ditemukan 

melimpah di bumi. Selulosa dapat ditemukan pada beberapa makhluk hidup, dari 

tanaman baik tingkat tinggi maupun rendah, beberapa amuba, hewan laut, bakteri, 

dan jamur. Selulosa merupakan  homopolisakarida rantai lurus yang terdiri dari 

senyawa D-glukopiranosa yang dihubungkan oleh ikatan ß-1,4-glikosida. Setiap 

monomernya memiliki tiga gugus hidroksil, dimana gugus hidroksil tersebut 

membentuk ikatan hidrogen yang memegang peranan dalam struktur kristalin dan 

sifat fisik selulosa (Chirayil et al., 2013). Struktur selulosa ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur selulosa. 

 

 

Ikatan ß-1,4-glukosida pada selulosa dapat dipecah, sehingga selulosa dapat 

diubah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis asam atau enzimatis. 

Selulosa mengandung 50-90% bagian kristal (ikatan antara beberapa molekul 

selulosa melalui jembatan hidrogen) dan sisanya bagian amorf  yang lebih mudah 

dihidrolisis baik secara kimiawi maupun enzim. 

 

Seiring perkembangan zaman, selulosa dibuat dalam ukuran nanometer atau yang 

dikenal sebagai nanoselulosa. Partikel nanoselulosa merupakan material jenis baru 
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yang mengalami perubahan berupa perubahan kristalinitas, luas permukaan, 

peningkatan dispersi, dan biodegradasi. Perubahan kristalinitas selulosa menjadi 

amorf dapat mempermudah proses konversi selulosa.  

 

Proses preparasi nanoselulosa yang digambarkan pada Gambar 2 terdiri dari dua 

tahap yaitu tahap perlakuan awal menggunakan bahan kimia dan tahap 

ultrasonikasi.  

 

 
 

 

Gambar 2. Skema preparasi nanoselulosa dari tanaman (Chen et al.,2011). 

 

 

Pemurnian serat untuk menghasilkan selulosa pada tahap perlakuan awal dengan 

bahan kimia dilakukan menggunakan metode yang umum, seperti pemisahan dari 

hemiselulosa, residu pati, dan pektin menggunakan basa, seperti KOH atau NaOH 

serta penghilangan lignin dan penghilangan warna (bleaching) dengan Natrium 

klorit pada suasana asam, dan dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air 

bebas ion sampai didapatkan selulosa dengan pH netral. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses hidrolisis menggunakan asam kuat yang bertujuan untuk 

mempermudah proses penguraian bagian amorf dan mengurangi ikatan serat 

selulosa (Costa et al., 2015). Keaktifan asam pekat untuk menghidrolisis selulosa 
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berbeda-beda. Asam oksalat memiliki keaktifan yang tinggi. Asam nitrat, asam 

sulfat, dan asam klorida merupakan golongan asam yang aktif, sedangkan asam-

asam organik merupakan asam yang tidak aktif. Asam sulfat pekat (75%) akan 

menyebabkan selulosa membentuk gelatin, asam nitrat pekat akan menyebabkan 

selulosa membentuk ester, sedangkan asam fosfat pada temperatur rendah hanya 

menyebabkan sedikit pengaruh pada selulosa (Solechudin dan Wibisono, 2002). 

Secara reaksi kimia hidrolisis asam dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme hidrolisis asam pada selulosa. 

 

 

Selanjutnya pada tahap ultrasonikasi, energi ultrasonik dilewatkan pada cincin 

selulosa melalui getaran pada air. Energi yang dihasilkan dari proses sonokimia 

ini berkisar 10-100 kJ/mol atau setara dengan energi ikatan hidrogen. Proses 

ultrasonikasi memberikan perubahan pada ukuran dan tingkat kristalinitas selulosa 

sehingga menjadi berukuran nano dan tingkat kristalinitasnya menurun (Khawas 

and Deka, 2016). 
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C. Gula Alkohol 

 

 

Gula alkohol merupakan senyawa hasil dari proses reduksi pada gugus keton atau 

aldehida monosakarida atau disakarida yang memiliki tiga atau lebih gugus 

hidroksil atau alkohol polihidrat (poliol). Secara kimia gula alkohol memiliki 

struktur yang mirip dengan alkohol dan memiliki rasa yang menyerupai sukrosa 

(gula tebu). Gula alkohol merupakan pemanis yang rendah kalori, sehingga aman 

dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu, gula alkohol tidak menyebabkan 

kerusakan gigi atau pembentukkan karies gigi dan tidak mengalami karamelisasi 

dalam pemanggangan. Gula alkohol tidak menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada gigi karena gula alkohol tidak mengakibatkan perubahan pH pada mulut 

setelah dikonsumsi. Berikut ini beberapa jenis gula alkohol, yaitu:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur gula alkohol: (a) Manitol, (b) Sorbitol, dan (c) Xylitol. 

 

 

1. Sorbitol 
 

 

Sorbitol merupakan gula alkohol yang memiliki rantai terdiri atas enam atom 

karbon dengan rumus kimia C6H14O6. Sorbitol memiliki sifat yang tidak reaktif, 
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tidak berbau, tidak karsinogenik, dan tidak higroskopis. Kelarutan sorbitol adalah 

235 g/ 100 g air. Sorbitol banyak digunakan sebagai pengganti gula karena bahan 

bakunya mudah diperoleh dan murah. Tingkat kemanisan sorbitol 60 % dari 

sukrosa. Bahan baku yang dapat dijadikan sumber sorbitol, adalah selulosa, 

glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sorbitol dapat diperoleh dari limbah maupun 

produk agroindustri, seperti pati, jagung, atau Corn Steep Liquor (CSL).  Di 

Indonesia, sorbitol diperoleh dari umbi tanaman singkong (Manihot utillissima 

pohl). Sorbitol digunakan sebagai bahan baku industri dan makanan, seperti pasta 

gigi, permen, kosmetik, farmasi, vitamin C, dan termasuk untuk industri tekstil.  

 

 

2. Manitol 
 

 

Manitol merupakan gula alkohol yang memiliki rantai dan rumus kimia sama 

dengan sorbitol (isomer sorbitol), namun memiliki kelarutan dalam air yang lebih 

kecil dibandingkan dengan sorbitol, yaitu 22 g/ 100 g air. Manitol memiliki 

tingkat kemanisan sebesar 50% dari sukrosa. Perbedaan antara sorbitol dan 

manitol adalah sifat sorbitol yang higroskopis sedangkan manitol tidak. Hal ini 

menyebabkan manitol lebih bersifat inert dan stabil dibandingkan sorbitol, 

sehingga manitol lebih cocok ketika digunakan dalam bidang farmasi dan sebagai 

suplemen. Manitol digunakan dalam industri makanan, produk perawatan gigi, 

farmasi, dan industri lainnya.  
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3. Xylitol 
 

 

Xylitol merupakan gula alkohol lima karbon dengan rumus molekul C5H12O5 dan 

berat molekul 152, 15 g/mol. Xylitol memiliki kelarutan dalam air sebesar 169 g/ 

100 g air. Kemanisan yang dimiliki xylitol relatif sama dengan kemanisan sukrosa 

(Bar , 1991). Dalam industri makanan, xylitol digunakan sebagai pengganti gula 

pada produk coklat, permen, es krim, selai, dan jus. Xylitol memiliki kemampuan 

melepaskan panas jika dilarutkan dalam air, sehingga menghasilkan sensasi dingin 

saat kristal xylitol mencair di dalam mulut. Selain itu, xylitol juga dapat 

digunakan sebagai prekursor pembuatan etilen glikol dan propilen glikol. 

 

 

D. Kulit Pisang Kepok  

 

 

Pisang merupakan buah tropis yang menjadi komoditas buah unggulan di 

Indonesia. Berdasarkan data Pusdatin (2016), Provinsi Lampung menempati 

urutan ketiga sebagai provinsi sentra  produksi buah pisang dengan kontribusi 

sebesar 18,20%. Salah satu jenis pisang yang banyak diproduksi adalah pisang 

kepok. Bagian buah pisang meupakan bagian yang umum dimanfaatkan manusia 

menjadi berbagai jenis makanan. Pemanfaatan pisang yang cukup besar 

menghasilkan kulit pisang sebagai bahan buangan (limbah buah pisang) yang 

jumlahnya besar pula. Kulit pisang belum dimanfaatkan secara maksimal dan 

hanya dibuang sebagai limbah organik atau  dimanfaatkan sebagai makanan 

ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah kulit pisang adalah 1/3 dari buah 

pisang yang belum dikupas. Pisang kepok termasuk pisang berkulit tebal dengan 

warna kuning yang menarik ketika matang. Pada pisang kepok, bagian kulitnya 
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memiliki serat yang halus dan mengandung polimer, seperti lignin, selulosa, 

hemiselulosa, dan pektin. Selulosa yang terkandung pada kulit pisang kepok 

mencapai 18,71% (Koni dkk., 2013; Hariani et al., 2016). Sementara itu, 

kandungan lignin pada kulit pisang hanya 5-10% sehingga tidak sulit untuk 

dilakukan pemisahan antara selulosa dan lignin.  

 

 

E. Katalis 

 

 

Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami 

perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. Katalis dapat mempercepat reaksi 

dengan menyediakan situs aktif yang berfungsi untuk mempertemukan reaktan 

dan menyumbangkan energi dalam bentuk panas sehingga molekul pereaktan 

mampu melewati energi aktivasi secara mudah. Katalis memiliki peranan penting 

dalam berbagai proses industri, sehingga penelitian mengenai modifikasi katalis 

sangant menarik dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi dari kerja 

katalis. 

 

Katalis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen.  

Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa sama antara produk dengan 

reaktan, sehingga reaksi berlangsung dalam keseluruhan sistem karena dapat 

bercampur rata. Katalis homogen memiliki daya katalitik yang lebih kuat 

dibandingkan katalis heterogen, namun katalis homogen memiliki kelemahan, 

yaitu bersifat korosif, mencemari lingkungan, sulit dipisahkan dari produk, dan 

tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang 

memiliki fasa berbeda antara reaktan dan produk, sehingga lebih mudah untuk 
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dipisahkan dari produk. Katalis heterogen memiliki kelebihan, yaitu lebih ramah 

lingkungan, tidak korosi, dan dapat dengan mudah diaktifkan.   

 

Katalis dengan ukuran nano dikenal dengan sebutan nanokatalis. Nanokatalis saat 

ini dikembangkan sebagai pengganti katalis biasa karena memiliki keunggulan 

yaitu mampu mengkatalisis suatu reaksi kimia lebih cepat dari katalis biasa. 

Keunggulan nanokatalis ini disebabkan oleh permukaan yang luas dan rasio-rasio 

atom yang tersebar secara merata pada permukaannya. Sifat ini menguntungkan 

untuk proses transfer massa di dalam pori-pori dan juga menyumbangkan antar 

muka yang besar untuk reaksi-reaksi adsorpsi dan katalitik (Widegren et al., 

2003). 

 

Banyak metode telah dikembangkan untuk preparasi nanokatalis karena dalam 

preparasi nanokatalis, metode yang dipilih untuk dapat mempengaruhi 

karakteristik dari katalis yang akan dibuat. Tujuan utama dari pemilihan metode 

preparasi nanokatalis adalah mendapatkan struktur definit, stabil, mempunyai luas 

permukaan yang tinggi, dan situs aktif yang lebih terbuka serta ukuran yang kecil. 

Pemilihan metode preparasi yang tepat akan menunjukkan hasil karakteristik 

katalis yang diharapkan memiliki aktivitas, selektivitas dan stabilitas yang 

maksimal. Ada tiga tahapan preparasi katalis yang dilakukan pada penelitian ini, 

yaitu: 

 

 

1. Proses Sol-Gel 
 

 

Sol-gel merupakan suatu metode sintesis berdasarkan reaksi kimia dalam larutan 

pada temperatur rendah, dimana dalam proses tersebut terjadi perubahan fasa dari 
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suspensi koloid (sol) membentuk fasa cair kontinu (gel). Metode ini banyak 

digunakan untuk mempreparasi material berukuran nano. Dalam mensintesis 

nanopartikel menggunakan metode sol-gel, partikel-partikelnya disusun 

sedemikian rupa melalui penambahan molekul demi molekul. Selama proses 

pembentukkan nanopartikel, nukleasi dan pertumbuhan partikel perlu diatur 

secara baik karena partikel sangat mudah menggumpal dan membentuk 

aglomerasi. Dengan demikian perlu digunakan prekursor organik seperti pektin. 

Pektin merupakan prekursor organik yang bersifat sukar membentuk aglomerasi 

serta mampu menghasilkan bentuk partikel yang seragam dan berukuran kecil. 

Selain itu, pektin merupakan bahan baku yang mudah didapat, murah, mudah 

disimpan, dan tidak beracun. 

 

Metode sol-gel dipilih karena memiliki banyak keunggulan seperti dispersi yang 

tinggi dari spesi aktif yang tersebar secara homogen pada permukaan katalis, 

tekstur porinya memberikan kemudahan difusi dari reaktan untuk masuk ke dalam 

situs aktif, luas permukaan yang cukup tinggi, serta kemudahannya dalam 

memasukkan satu atau dua logam aktif sekaligus dalam prekursor katalis 

(Lambert and Gonzalez, 1998). 

 

 

2. Pengeringan dengan Metode Freeze Drying 
 

 

Pada proses sintesis katalis, molekul-molekul pelarut juga ikut terperangkap 

dalam pori-pori katalis. Oleh karena itu, pelarut harus dihilangkan dari zat 

padatnya sampai nilai kadar airnya rendah dengan cara pengeringan. Freeze 

drying adalah salah satu metode pengeringan yang dapat mempertahankan mutu 
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hasil pengeringan. Metode ini mampu menghilangkan air hidrat dalam rongga 

prekursor katalis tanpa merusak struktur jaringan katalis tersebut. Untuk proses 

pengeringan menggunakan freeze dryer, sampel yang akan dikeringkan terlebih 

dahulu dibekukan agar air yang terperangkap diubah menjadi kristal-kristal es. 

Selanjutnya pengeringan dilakukan menggunakan tekanan rendah agar kandungan 

air yang sudah menjadi kristal-kristal es akan langsung tervakum dan terbuang 

menjadi uap, dikenal dengan istilah sublimasi. Pengeringan menggunakan alat 

freeze dryer lebih baik dibandingkan dengan oven karena kadar airnya lebih 

rendah sampai 1%.  Pengeringan menggunakan alat freeze dryer lebih aman 

terhadap resiko terjadinya degradasi senyawa dalam sampel. Hal ini mungkin 

dikarenakan penggunaan temperatur yang relatif rendah saat pengeringan dan 

lamanya proses pengeringan membuat sampel lebih stabil dibandingkan dengan 

metode pengeringan yang lain. Keuntungan menggunakan metode freeze drying 

yaitu hasilnya homogen, murni, dengan ukuran partikel dapat diproduksi kembali 

serta memiliki aktivitas yang seragam (Bermejo et al., 1995). 

 

 

3. Kalsinasi 
 

 

Kalsinasi merupakan proses pemanasan suatu zat padat pada temperatur tinggi di 

bawah titik lelehnya yang dilakukan dengan cara bertahap dengan laju dan derajat 

kenaikan temperatur yang konstan. Pada proses kalsinasi terjadi tiga tahapan 

penting, yaitu pada kisaran suhu 120˚C-300˚C akan terjadi pelepasan molekul air 

(H2O) yang masih terikat pada prekursor katalis. Kemudian pada kisaran suhu 

550˚C akan terjadi pelepasan gas CO2 dan gas-gas lain akibat reaksi oksida yang 

terbentuk dengan penyangga. Setelah itu dibutuhkan pemanasan lanjutan            
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(> 600˚C) untuk membentuk ikatan yang lebih kuat dan tidak mudah lepas pada 

katalis sehingga stabilisasi sifat-sifat mekaniknya akan semakin meningkat, pada 

tahap ini prekursor katalis telah berubah menjadi padatan yang mengandung fasa 

kristalin. Katalis yang telah dikalsinasi akan dapat bertahan lebih lama dalam 

masa penyimpanannya dan tidak aktif.   

 

 

F. Spinel Ferrit 

 

 

Spinel ferrit merupakan salah satu bentuk struktur material dengan rumus umum 

AB2O4. A adalah kation-kation yang memiliki valensi dua seperti, Fe, Ni, Cu, Mo, 

dan lainnya, yang menempati posisi tetrahedral dalam struktur kristalnya. B 

adalah kation-kation bervalensi tiga, 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-

 (Kasapoglu et al., 2007). Gambar 5 adalah 

struktur kristal spinel ferrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur kristal spinel ferrit. 
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Distribusi kation-kation dalam struktur spinel dibedakan menjadi tiga bentuk, 

yaitu keadaan normal, keadaan terbalik, dan keadaan antara normal dan terbalik. 

Nikel ferrit merupakan senyawa yang memiliki struktur spinel terbalik dengan 

struktur kristal berpusat muka (fcc). Unit sel nikel ferrit terdiri atas  32 ion O
2-

, 8 

ion Ni
2+

, dan 16 ion Fe
3+

. Ion oksigen membentuk 64 situs oktahedral dan 32 situs 

tetrahedral, sehingga 24 kation dapat terdistribusi. Situs oktahedral terisi oleh 8 

ion Ni
2+ 

dan 8 ion Fe
3+

. Sedangkan 8 ion Fe
3+ 

lainnya mengisi situs tetrahedral 

(Jacob et al., 2011).  

 

NiFe2O4 merupakan spinnel ferrit yang menarik perhatian sebagai fotokatalis 

dengan nilai energi celah pita sebesar 1,75 eV dapat memanfaatkan energi cahaya 

tampak. Logam nikel banyak digunakan sebagai katalis terutama dalam industri. 

Nikel memiliki sifat yang efektif dan selektif sebagai katalis dalam menghidrolisis 

selobiosa dan selulosa menjadi gula alkohol. Penambahan Cu yang merupakan 

logam transisi yang murah, dapat dijadikan sebagai tambahan untuk 

meningkatkan sifat fotokatalitik nikel ferrit. Pada proses degradasi tetrasiklin, 

penambahan Cu dapat meningkatkan sifat fotokatalitik dengan peningkatan laju 

fotodegradasi sebesar 3,74 kali (Hong et al., 2015). 

 

 

G. Karakterisasi Nanoselulosa dan Nanofotokatalis 

 

 

Nanoselulosa dan nanokatalis yang telah dipreparasi perlu diuji apakah 

strukturnya sudah sesuai dengan struktur yang diinginkan. Pengujian ini dikenal 

dengan karakterisasi. Metode karakterisasi yang dipilih tergantung pada kegunaan 
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material yang dikarakterisasi, informasi yang ingin didapatkan dari hasil 

karakterisasi, biaya karakterisasi, dan kemudahan akses peralatan. 

 

 

1. Analisis Struktur Kristal Nanoselulosa dan Nanokatalis Menggunakan 

XRD 

 

 

XRD (X-ray powder diffraction) merupakan metode analisa non-destruktif yang 

didasarkan pada pengukuran radiasi sinar-X yang terdifraksi oleh bidang kristal 

ketika terjadi interaksi antara suatu materi dengan radiasi elektromagnetik sinar-

X. Suatu kristal memiliki kisi kristal tertentu dengan jarak antar bidang kristal (d) 

spesifik juga sehingga bidang kristal tersebut akan memantulkan sinar-X dengan 

sudut-sudut tertentu. Prinsip dari alat XRD adalah sinar X yang dihasilkan dari 

suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu, sehingga dengan 

memvariasikan besar sudut pantulan maka terjadi pantulan elastis yang dapat 

dideteksi. Gambar skema instrumentasi XRD ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema instrumentasi XRD. 
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Karakterisasi sampel dengan metode XRD didasarkan pada interaksi sinar-X dan 

sampel, seperti ditunjukkan dalam Gambar 7. 

 

 
 

 

Gambar 7. Peristiwa difraksi sinar-X. 

 

 

Dalam Gambar 7, d menyatakan jarak antar kisi kristal, A, B, daan C merupakan 

berkas sinar-X dengan panjang gelombang = λ, dan mengenai sampel dengan 

sudut datang = θ, A‟, B‟, dan C‟ merupakan sinar-X yang dipantulkan dengan 

sudut pantul = θ.  

 

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

yang ditransmisikan, diserap, direfleksikan, dan dihamburkan serta didifraksikan. 

Pola difraksi yang dihasilkan analog dengan pola difraksi cahaya pada permukaan 

air yang menghasilkan sekelompok pembiasaan. Pola ini akan diplotkan 

berdasarkan intensitas puncak yang menyatakan Indeks Miller (hkl) atau letak 

parameter kisi kristal sebagai fungsi 2θ, sehingga jarak antar atom pada lapisan 

permukaan kristal (d) dapat ditentukan berdasarkan Hukum Bragg. 
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    n λ= 2 d sin θ ………………………(Persamaan 1) 

 

Keterangan:  

d = Jarak interpanar atau interlayer 

θ = Kisi difraksi sinar X 

λ = Panjang gelombang logam standar 

n = Tingkat atau orde difraksi 

 

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. Gambar 8 menunjukkan hasil 

XRD dari nanokatalis Ni(1-x)Cu(x)Fe2O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Difraktogram XRD nanokatalis Ni(1-x)Cu(x)Fe2O4 (Hong et al., 2015). 
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Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu puncak bidang kristal 

yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi (Chorkendroff and 

Niemantsverdriet, 2003). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu 

material berdasarkan fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan 

parameter kisi serta untuk mendapatkan ukuran kristal suatu material dengan 

menggunakan Persamaan Scherrer. 

 

D =  
  

     
 …………………………….(Persamaan 2) 

 

Keterangan:  

D = ukuran kristal (nm) 

k = konstanta (0,94) 

λ = 1,5406 Å = 0,15406 nm 

β = radian (FWHM) 

θ = lebar puncak 

 

Difraktogram XRD dari nanoselulosa dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
 

 

Gambar 9. Difraktogram XRD untuk nanoselulosa. 
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Dari difraktogram tersebut dapat ditentukan nilai indeks kristalinitas (% CrI) dari 

nanoselulosa menggunakan Metode Segal pada Persamaan 3. 

 

         % CrI =                    x 100% ….… (Persamaan 3) 

 

 

Keterangan: 

% CrI = Indeks Kristalinitas (%) 

I200   = Intensitas difraksi dengan puncak maksimum yang memiliki  

   indeks Miller 200 dan berada pada daerah 2θ antara 22
o
 – 24

o 

Iam = Intensitas dari bagian amorf (non-kristalin), yaitu pada lembah  

   antara dua puncak yang berada pada daerah 2θ sudut 18
o 

 

 

2. Analisis Keasaman 

 

 

Analisis keasaman dilakukan menggunakan dua metode yaitu metode gravimetri 

melalui adsorpsi basa adsorbat untuk menentukan jumlah situs asam dan dengan 

menggunakan instrumentasi FTIR untuk menentukan jenis situs asamnya.  

 

 

a. Penentuan Jumlah Situs Asam dengan Metode Gravimetri 

 

 

Jumlah situs asam memberikan informasi mengenai banyaknya situs aktif  yang 

terkandung pada katalis. Semakin banyak jumlah situs asam suau katalis, maka 

situs aktif yang terkandung dalam katalis semakin banyak, sehingga aktivitas 

katalitik katalis juga semakin meningkat. Basa yang dapat digunakan sebagai 

adsorbat adalah amoniak, piridin, piperidin, quinolin, trimetil, amin, dan pirol 

I200 

I200 - Iam 
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(Richardson, 1989). Banyaknya basa yang teradsorpsi pada situs asam 

menyatakan kekuatan situs asam dari suatu sampel padatan.  

 

Penentuan jumlah situs asam yang dilakukan dengan menggunakan piridin 

sebagai basa adsorbat merupakan penentuan jumlah situs asam yang terdapat pada 

permukaan katalis. Pada metode ini diasumsikan ukuran molekul piridin relatif 

besar sehingga dapat teradsorpsi oleh katalis (Rodiansono et al., 2007). 

Banyaknya mol basa yang teradsorpsi pada cuplikan dapat dihitung dengan 

persamaan: 

 

 

           
        

           
                        (Persamaan 4) 

 

 

Keterangan: 

w1  = Berat wadah (g) 

w2  = Berat wadah + sampel (g) 

w3  = Berat wadah + sampel yang telah mengadsorpsi piridin (g) 

BM = Berat molekul piridin (g/mol) 

 

 

b. Penentuan Jenis Situs Asam Menggunakan FTIR 

 

 

Metode analisis ini didasarkan pada absorpsi radiasi inframerah yang akan 

menghasilkan perubahan keadaan vibrasi dan rotasi dari molekul sampel. Metode 

ini dikenal sebagai spektroskopi inframerah. Sinar inframerah berada pada 

panjang gelombang 2,5-25 atau jangkauan frekuensi 200-400 cm
-1 

yang 

merupakan daerah khusus yang berguna untuk mengidentifikasi gugus fungsional. 

Instrumentasi FTIR (Fourier Transform Infra Red) menggunakan sistem yang 
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disebut interferometer untuk menumpulkan spektrum. Interferometer terdiri atas 

sumber radiasi, pemisah berkas, dua buah cermin, laser, dan detektor. Gambar 10 

merupakan skema instrumentasi FTIR.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Skema instrumentasi FTIR. 

 

 

Khusus untuk katalis, FTIR digunakan juga untuk identifikasi jenis situs asam 

yang ada dalam katalis yang telah mengadsorpsi basa adsorbat (Seddigi, 2003). 

Dari spektrum yang dihasilkan dari FTIR, jenis situs asam (Brønsted-Lowry atau 

Lewis) yang terdapat pada katalis dapat diketahui melalui puncak-puncak serapan 

yang dihasilkan dari interaksi basa adsorbat dengan situs-situs asam tersebut. 

Gambar 11 menunjukkan hasil karakterisasi nanokatalis menggunakan FTIR. 
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Gambar 11. Spektrum IR nanokatalis Ni0,9Cu0,1Fe2O4 yang dikalsinasi  

pada suhu (a) 600 
o
C dan (b) 800 

o
C (Djayasinga and  

Situmeang, 2016). 

 

 

Pada penggunaan piridin sebagai basa adsorbat, situs asam Brønsted-Lowry akan 

ditandai dengan puncak serapan pada bilangan-bilangan gelombang 1485 – 1500, 

~1620, dan ~1640 cm
-1

. Adanya pembentukkan ion piridinium melalui adanya 

reaksi piridin yang membentuk ikatan hidrogen dengan katalis (Parry, 1963), yang 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Reaksi antara piridin dengan nanokatalis pada situs asam 

                            Brønsted-Lowry. 

 

 

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). Menurut Parry (1963), munculnya serapan di daerah 
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gelombang tersebut karena adanya ikatan koordinasi antara piridin dan logam, 

dengan reaksi yang terjadi sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Reaksi antara piridin dengan logam penyusun nanokatalis 

                      pada situs asam Lewis. 

 

 

3. Analisis Morfologi Nanokatalis Menggunakan TEM 

 

 

TEM (Transmission Electron Microscope) merupakan alat untuk mengamati 

bentuk, struktur, serta distribusi pori padatan. Prinsip kerja TEM mirip dengan 

proyektor slide, dimana elektron ditransmisikan ke dalam objek pengamatan dan 

hasilnya diamati melalui layar. Mekanisme kerja TEM yaitu pistol elektron 

berupa lampu tungsten dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi (100-300 

kV) ditransmisikan pada sampel tipis, kemudian pistol akan memancarkan 

elektron secara termionik maupun emisi medan magnet ke sistem vakum. 

Interaksi antara elektron dengan medan magnet menyebabkan elektron bergerak 

sesuai aturan tangan kanan, sehingga memungkinkan elektromagnet untuk 

memanipulasi berkas elektron. Penggunaan medan magnet akan membentuk 

sebuah lensa magnetik dengan kekuatan fokus variabel yang baik. Selain itu, 

medan elektrostatik dapat menyebabkan elektron didefleksikan melalui sudut 

yang konstan. Dua pasang defleksi yang berlawanan arah dengan celah 

intermediet akan membentuk arah elektron yang menuju lensa yang selanjutnya 
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dapat diamati melalui layar (Bendersky and Gayle, 2001). Gambar 14 

menunjukkan skema alat TEM dan hasil TEM nanokatalis Ni0,4Cu0,6Fe2O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. (a) Skema alat TEM dan (b) hasil TEM nanokatalis 

                           Ni0,4Cu0,6Fe2O4 (Hong et al., 2015). 

 

 

4. Analisis Energi Celah Pita Nanokatalis Menggunakan DRS 

 

 

Diffuse Reflectance Spectrophotometer (DRS) merupakan instrumentasi yang 

digunakan untuk menentukan nilai energi celah pita suatu material semikonduktor 

berukuran nano. Pengukuran nilai energi celah pita suatu material dibutuhkan 

untuk mengetahui sifat fisik material padat tersebut. Energi celah pita (Eg) 

merupakan perbedaan energi antara pita valensi berenergi rendah yang terisi 

penuh oleh elektron dan pita konduksi yang berenergi tinggi yang kosong. Energi 

celah pita berkaitan dengan sifat konduktivitas elektrik suatu material, yang biasa 

ditemukan pada material semikonduktor. Berikut gambar skema instrumentasi 

DRS. 
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Gambar 15. Instrumentasi DRS 

 

 

Dalam penentuan nilai energi celah pita dari suatu material, dibutuhkan 

Persamaan Tauc, yaitu:  

 

(hʋα)
1/n

 = A(hʋ - Eg) ………………(Persamaan 5) 

 

Keterangan: 

h = konstanta Planck's  

ʋ = Frekuensi vibrasi 

α = Koefisien absorpsi 

Eg = energi celah pita 

A = konstanta proposi 

 

Nilai eksponen n bergantung pada jenis transisi yang terjadi. 

 Untuk transisi langsung terijinkan,  n = 1/2 

 Untuk transisi langsung terlarang, n = 3/2 

 Untuk transisi tak langsung terijinkan,  n = 2 

 Untuk transisi tak langsung terlarang,  n = 3 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Spektrum DRS UV-Vis nanokatalis Ni(1-x)Cu(x)Fe2O4  

            (Hong et al., 2015). 

 

 

Gambar 16 menunjukkan spektrum hasil analisis nanokatalis Ni(1-x)Cu(x)Fe2O4 

menggunakan DRS UV-Vis. Spektrum hasil analisis DRS dikonversikan ke 

Fungsi Kubelka-Munk. Dimana, sumbu vertikal merupakan nilai dari F(R∞), yang 

mana setara dengan koefisien absorpsi. α dalam Persamaan Tauc disubtistusikan 

dengan F(R∞). Sehingga didapat persamaan: 

 

(hʋF(R∞))
2 

= A(hʋ-Eg) ………….(Persamaan 6) 

 

 

Selanjutnya dari perhitungan yang didapatkan dari persamaan Kubelka-Munk 

diplotkan ke dalam grafik (hʋF(R∞))
2 

~ hʋ seperti terlihat pada Gambar 17. 

Dimana nilai hʋ pada sumbu x dan sumbu y nilai (hʋF(R∞))
2
. Dari kurva yang ada 

pada grafik dapat ditentukan garis tangen yang memotong nilai hʋ dan pada titik 

itulah merupakan nilai energi celah pita (Eg) (Tatarchuk et al., 2017). 
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Gambar 17. Energi celah pita dari Nanokatalis Ni(1-x)Cu(x)Fe2O4  

           (Hong et al., 2015). 

 

 

H. Konversi Katalitik Selulosa 

 

 

Penggunaan katalis heterogen dapat menjadi alternatif mengatasi kelemahan 

metode konversi selulosa yang sudah ada. Sehingga konversi selulosa 

menggunakan katalis heterogen dikembangkan untuk beberapa keperluan seperti 

sintesis gula alkohol, etilen glikol, dan glukosa. Proses degradasi secara katalitik 

selulosa menghasilkan produk berupa gula alkohol seperti sorbitol dan manitol 

dengan menggunakan katalis logam (Kobayashi et al., 2010). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, katalis Ru/C mampu mengkonversi selobiosa 

(pada 245 
o
C; 0,5 jam; 6 MPa) menjadi sorbitol sebanyak 34,6% dan manitol 

11,4% sebagai produk samping (Luo et al., 2007), dan katalis Pt/γ‐Al2O3 (pada 

190 
o
C; 24 jam; 5 MPa) dapat menghasilkan sorbitol 25% dan manitol 6% 

(Fukuoka and Dhepe, 2006), sedangkan katalis Ni/CNF (pada 230 
o
C; 4 jam; 6 

MPa) dapat menghasilkan sorbitol 50,3% dan manitol 6,2% (Van de Vyver et al., 

2010). 
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Konversi selulosa menjadi gula alkohol umumnya melalui dua tahapan proses, 

yaitu hidrolisis selulosa menjadi monomer gula dan dilanjutkan hidrogenasi 

monomer gula menjadi gula alkohol. Penambahan gas hidrogen pada proses 

katalitik menggunakan katalis logam, seperti nikel, rhodium, palladium, dan 

platina akan meningkatkan temperatur sehingga produk yang dihasilkan akan 

lebih banyak (Marhusari, 2009). Di bawah ini merupakan gambar konversi 

katalitik yang menghasilkan manitol dan sorbitol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Konversi selulosa menjadi manitol. 

 

 

 
 

 

Gambar 19. Konversi selulosa menjadi sorbitol. 

 

 

Sama halnya dengan sorbitol dan manitol, xylitol dapat dikonversi dari bahan 

lignoselulosa, yaitu hemiselulosa. Xylan akan terbentuk melalui proses hidrolisis 

menggunakan asam kuat, kemudian apabila proses hidrolisis dilanjutkan dengan 

menggunakan katalis akan didapatkan monomer, yaitu xylosa. Xylitol akan 

didapatkan melalui proses dehidrogenasi.  
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Gambar 20. Konversi selulosa menjadi xylitol. 

 

 

Reaksi konversi selulosa merupakan salah satu yang bersifat endoterm. Sehingga 

dapat menggunakan bantuan energi dari sinar UV. Sinar UV secara alamiah 

terdapat dalam sinar matahari dan mempunyai rentang panjang gelombang 100-

400 nm atau rentang energi sebesar 3,1-12,4 eV. Sedangkan selulosa dengan 

ikatan β-1,4-glikosidik memerlukan energi sebesar 2-14 kJ/mol untuk 

memutuskan ikatan O-glikosidiknya per molekul selulosa (Sorensen et al.,2015). 

Hal ini dibuktikan dengan penggunaan fotokatalis TiO2 dan dopannya dalam 

mengonversi selulosa (Zhang et al., 2016).   

 

Hasil dari konversi katalitik dianalisis dengan menggunakan instrumentasi HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) untuk mengetahui jenis gula alkohol 

yang diperoleh. Gambar 21 menunjukkan kromatogram hasil pemisahan 

campuran beberapa gula alkohol, disakarida, dan glukosa. 
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Gambar 21. Kromatogram standar campuran gula alkohol, monosakarida, dan  

         disakarida.  

 

 

Pemisahan komponen-komponen standar dilakukan menggunakan kolom Shim-

pack SPR-Ca (250 mm L x  7,8 mm I.D., 8 µm) dengan fasa gerak air. Setiap 

analit diinjeksikan ke dalam kolom HPLC dengan volume 10 μL. Kromatogram 

dengan puncak disakarida yakni maltosa muncul pada waktu retensi kurang dari 

10 menit, puncak-puncak monosakarida yakni glukosa dan fruktosa yang muncul 

pada waktu retensi antara 10-20 menit, dan puncak-puncak gula alkohol seperti 

xylitol, sorbitol, dan manitol pada waktu retensi antara 20-30 menit. Setiap sampel 

memiliki waktu retensi yang berbeda-beda tergantung pada interaksinya dengan 

fasa diam. Semakin kuat interaksi sampel dengan fasa diam maka semakin lama 

waktu retensinya. 

 

 

I. Reaksi Fotokatalitik 

 

 

Proses fotokatalitik merupakan kombinasi antara proses fotokimia dan katalitik. 

Pada proses fotokatalitik, reaksi kimia akan dipercepat dengan adanya bantuan 
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dari energi cahaya yang serap oleh katalis. Katalis yang digunakan dalam proses 

ini dikenal sebagai fotokatalis karena memiliki kemampuan dalam menyerap 

energi foton. Katalis ini dapat mempercepat reaksi melalui interaksinya dengan 

substrat baik dalam keadaan dasar maupun dalam keadaan tereksitasi.  

 

Proses fotokatalitik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fotokatalitik homogen dan 

fotokatalitik heterogen. Fotokatalitik homogen merupakan reaksi fotokatalitik 

dimana pada reaksi berlangsung memerlukan bantuan dari oksidator seperti ozon 

dan hidrogen peroksida, sedangkan fotokatalitik heterogen merupakan reaksi 

fotokatalitik dimana didasarkan pada penggunaan irradiasi sinar UV pada 

semikonduktor. 

 

Aktivitas fotokatalik bergantung pada kemampuan katalis untuk menghasilkan 

sepasang lubang elektron pada pita valensinya. Lubang ini akan berfungsi sebagai 

tempat terjadinya oksidasi. Keberadaan lubang elektron tersebut akan 

mempercepat proses transfer elektron yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan 

dari pasangan lubang elektron akan mempercepat reaksi redoks. Bahan 

semikonduktor merupakan bahan yang digunakan untuk membuat fotokatalis. 

Bahan ini memiliki konduktivitas listrik diantara bahan konduktor dan bahan 

isolator. Resistivitas semikonduktor berkisar antara 10
-6

 sampai 10
4
 Ω m. 

Semikonduktor biasa dipilih sebagai fotokatalis karena semikonduktor memiliki 

energi celah pita yang relatif kecil antara pita valensi dan pita konduksi yaitu 

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

elektron untuk memasuki level energi yang lebih besar. Energi celah pita adalah 

perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Untuk berlangsungnya 
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proses katalitik, semikonduktor memerlukan serapan energi yang sama atau lebih 

dari celah energi.  

 

Mekanisme umum proses fotokatalitik adalah pembentukan radikal OH dan 

pembentukan spesi super oksida anion dari oksigen. 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. Setelah elektron tereksitasi, akan dihasilkan 

suatu lubang pada pita valensi. Lubang tersebut akan memecah air membentuk 

suatu hidroksi radikal. Hidroksi radikal tersebut kemudian akan bereaksi dengan 

molekul organik dan memecah senyawa organik tersebut menjadi senyawa 

intermediet lain yang akan mengalami reaksi lebih lanjut. 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. Mekanisme fotokatalik ditunjukan pada Gambar 22. 
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Gambar 22. Mekanisme fotokatalitik. 

 

 

Reaksi fotokatalitik dikembangkan untuk mendegradasi baik senyawa organik 

maupun anorganik dengan kondisi eksperimen yang ramah lingkungan, terutama 

dalam pemanfaatan energi matahari (Belladirta et al., 2015). Berdasarkan 

penelitian Chong et al. (2014), TiO2 dalam mengkonversi glukosa secara 

fotokatalitik menghasilkan 91% arabinosa (senyawa dengan 5 gugus karbon/ 

pentosa) dan 65% eritrosa (senyawa dengan 4 gugus karbon/ tetrosa). Penggunaan 

TiO2 (Pt) pada konversi selulosa secara fotokatalitik menghasilkan 80-90% H2 dan 

70-80% CO2 (Zhang et al., 2016).



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilakukan dari Bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018. 

Preparasi nanoselulosa dan nanokatalis, analisis keasaman secara gravimetri, serta 

uji aktivitas katalitik katalis dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik 

FMIPA Universitas Lampung. Analisis struktur kristal (XRD) dan analisis situs 

asam (FTIR) dilakukan di Laboratorium BATAN Serpong. Analisis morfologi 

katalis (TEM) dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia FMIPA UGM. Analisis 

energi celah pita katalis (DRS UV-Vis) dilakukan di Laboratorium FMIPA UI. 

Analisis hasil uji aktivitas katalis dengan spektrofotometer UV-Vis dilakukan di 

Laboratorium Kimia Analitik FMIPA Universitas Lampung dan dengan HPLC 

dilakukan di PT. SIG Bogor. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas 

laboratorium, blender, sentrifus, termometer, neraca analitik, heating magnetic 

stirrer, desikator, freeze dryer, mortar agate, ultrasonikasi, furnace, oven, lampu 

UV, Fourier Transform Infra Red (FTIR), Diffuse Reflectances 

Spectrophotometer UV-Vis (DRS UV-Vis), Transmission Electron Microscopy 
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(TEM), X-ray Difraction (XRD), spektrofotometer UV-Vis, dan High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC).  

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah limbah kulit pisang kepok, NaOH, NaClO2, 

akuabides, CH3COOH, CH3COONa, HNO3, Cu(NO3)2.3H2O (Merck, 99%), 

Fe(NO3)3.9H2O (Merck, 99%), Ni(NO3)2.6H2O (Merck, 99%), pektin, NH3 

(Merck, 99%), piridin, gas Hidrogen (BOC 99,99%), reagen DNS, dan akuades.  

 

 

C. Prosedur Kerja 

 

 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu preparasi nanoselulosa dari 

limbah kulit pisang kepok, preparasi nanofotokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4, dan uji 

aktivitas katalitik katalis.  

 

 

1. Preparasi Nanoselulosa dari Limbah Kulit Pisang 

 

 

Preparasi nanoselulosa dari limbah kulit pisang dilakukan melalui proses isolasi 

selulosa kulit pisang dan proses pembuatan nanoselulosa serta karakterisasi 

nanoselulosa. Diagram alir preparasi nanoselulosa dari limbah kulit pisang dapat 

dilihat pada Gambar 39 (Lampiran 1). 

 

 

a. Isolasi Selulosa Kulit Pisang 

 

 

Pada proses isolasi selulosa, kulit pisang kepok dicuci dan dikeringkan di bawah 

sinar matahari. Kemudian dihaluskan. Selanjutnya sebanyak 50 gram bubuk yang 

dihasilkan dimasukkan ke dalam labu bundar, ditambahkan larutan NaOH 4%, 
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dan direfluks pada suhu 100-120 
o
C selama 2 jam. Kemudian hasil refluks 

disaring dan dicuci dengan akuades beberapa kali untuk memisahkan lignin dan 

hemiselulosa. Setelah itu, dilakukan proses bleaching dengan cara memasukkan 

60 gram bubuk selulosa ke dalam labu undar dan ditambahkan 400 mL larutan 

NaClO2 5,2%, buffer asetat, dan akuades, lalu direfluks pada suhu 110-130 
o
C 

selama 4 jam. Selanjutnya, didinginkan dan dicuci dengan akuades hingga 

diperoleh padatan putih selulosa. Selulosa yang didapat dikeringkan 

menggunakan freeze dryer pada suhu -39 
o
C selama 24 jam (Zain et al., 2014; 

Shankar and Rhim, 2016). 

 

 

b. Pembuatan dan Karakterisasi Nanoselulosa 

 

 

Nanoselulosa kulit pisang kepok dibuat dengan cara memasukkan 10 gram sampel 

selulosa ke dalam labu bundar 1L, ditambahkan 200 mL larutan HNO3 50%, 

disonokasi selama 25 jam, dan direfluks selama 45 menit dengan suhu 60 
o
C 

sambil diaduk. Selanjutnya ditambahkan 200 ml akuabides dan didinginkan. 

Kemudian disentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 3500 rpm dan dilakukan 

pencucian hingga pH cairan mendekati 7. Lalu, dikeringkan dengan freeze dryer. 

Nanoselulosa yang didapat disimpan pada suhu 4 
o
C sebelum digunakan (Zain et 

al., 2014; Shankar and Rhim, 2016).  

 

Struktur nanoselulosa dianalisis menggunakan instrumentasi X-ray Difraction 

(XRD). Kemudian dari data yang didapatkan dilakukan perhitungan ukuran 

partikel nanoselulosa dengan Persamaan 2 dan indeks kristalinitas menggunakan 

Persamaan 3. 
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2. Preparasi Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 

 

 

Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dipreparasi dengan metode sol-gel. Diagram alir 

proses preparasi nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 terdapat pada Gambar 40 

(Lampiran 1). Sebanyak 8 gram pektin dalam 400 mL akuades menggunakan 

magnetic stirrer pada suhu kamar selama kurang lebih 3 jam sampai diperoleh 

larutan yang homogen. Kemudian ditambahkan amoniak sebanyak 30-35 ml 

sampai pH larutan menjadi basa. Selanjutnya dimasukkan secara bersamaan dan 

perlahan 156 mL larutan yang mengandung  1,8538 gram nikel nitrat, 45 mL 

larutan yang mengandung 0,5134 gram tembaga nitrat, dan 400 mL larutan yang 

mengandung 6,8679 gram fero nitrat sambil terus diaduk dan diperoleh larutan 

homogen dengan volume larutan kurang lebih 1000 mL. 

 

Kemudian campuran logam dan pektin yang telah homogen tersebut, dipanaskan 

sambil terus diaduk menggunakan hot-magnetic stirrer pada suhu 80 
o
C sampai 

diperoleh gel Ni0,75Cu0,25Fe2O4 berwarna coklat. Kemudian gel dikeringkan 

dengan freeze dryer selama 24-48 jam. Selanjutnya serbuk yang didapatkan 

digerus sampai halus dan dikalsinasi pada suhu 600 
o
C, dengan suhu awal 

kalsinasi 30 
o
C kemudian suhu dinaikkan 2 

o
C/ menit sampai 120 

o
C dan ditahan 

selama 2 jam, lalu dinaikkan lagi sampai menjadi 350 
o
C dan ditahan selama 2 

jam, dan dinaikkan kembali menjadi 600 
o
C dan ditahan selama 2 jam. Setelah 

dicapai suhu maksimal, pemanasan dihentikan dan didiamkan sampai mencapai 

suhu kamar. Proses kalsinasi ini berlangsung selama 11 jam. Kemudian bubuk 

nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 dihaluskan kembali dengan mortar agate, ditimbang 
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dan dikarakterisasi (Djayasinga and Situmeang, 2016). Adapun karakterisasi yang 

dilakukan adalah: 

 

 

a. Analisis Struktur Kristal Nanokatalis Menggunakan XRD 

 

 

Struktur kristal nanokatalis dianalisis menggunakan instrumentasi XRD. Sejumlah 

sampel diletakkan di dalam wadah sampel, kemudian berkas sinar-X ditembakkan 

ke sampel dengan menggunakan radiasi CuKα (1,5406 Å) dan tabung sinar-X 

yang dioperasikan pada 40 kV dan 200 mA. Rentang difraksi yang diukur 

membentuk sudut difraksi (2θ) dalam rentang 10-80
o
 dengan step size 0,02

o
/ 

menit sebagai dasar pembentuk grafik difraktogram.  

 

Kemudian data yang diperoleh diolah dengan aplikasi Origin Pro 2017 dan 

puncak-puncak yang didapat dari difraktogram diidentifikasi dengan 

menggunakan data standar dari JCPDF dalam PCPDF win 1997 dengan 

mengambil 3-5 puncak yang memiliki intensitas tertinggi. Ukuran kristal dihitung 

menggunakan persamaan Scherrer (Persamaan 2).  

 

 

b. Analisis Keasaman 

 

 

Analisis keasaman dilakukan menggunakan dua metode yaitu metode gravimetri 

untuk menentukan jumlah situs asam dan dengan menggunakan instrumentasi 

spektofotometer FTIR untuk menentukan jenis situs asamnya. Penentuan jumlah 

situs asam pada material menggunakan metode gravimetri dilakukan melalui 

proses kemisorpsi basa piridin. Proses ini dilakukan dengan memasukkan 

sebanyak 0,25 g material ke dalam wadah dan di letakkan ke dalam desikator 
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bersama basa piridin selama 24 jam. Kemudian sampel dikeluarkan dan dibiarkan 

selama 2 jam di tempat terbuka. Selanjutnya, ditimbang dan ditentukan 

keasamannya dengan Persamaan 4.  

 

Serbuk nanokatalis hasil analisis gravimetri kemudian dianalisis jenis situs 

asamnya menggunakan spektrofotometer FTIR. Sejumlah sampel dicampur 

dengan KBr dan kemudian dibentuk pelet dalam tekanan hidrolik, dan dianalisis 

menggunakan FTIR.  

 

 

c. Analisis Morfologi Nanokatalis Menggunakan TEM 

 

 

Analisis struktur dan ukuran butir molekul dilakukan dengan menyediakan sampel 

dengan ukuran 20 µm. Selanjutnya sampel ditembak dengan ion Argon sampai 

berlubang dan berkas yang menembus sampel akan dibaca oleh detektor 

kemudian data diolah menjadi gambar. 

 

 

d. Analisis Energi Celah Pita Nanokatalis Menggunakan DRS UV-Vis 

 

 

Spektrum DRS UV-Vis direkam menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-

3600 yang diintegrasikan dengan tabung dengan diameter 15 cm. BaSO4 

digunakan sebagai referensi. Semua sampel yang telah mengandung BaSO4 (1:50) 

digunakan untuk perhitungan (Tatarchuk et al., 2017). Sampel yang digunakan 

untuk pengukuran berupa bubuk dengan ukuran dibawah 100 mesh. 
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3. Uji Aktivitas Katalitik Katalis 

 

 

Proses uji aktivitas katalitik katalis dilakukan dengan cara mengkonversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4, 

kemudian hasil konversi dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Diagram alir 

proses uji aktivitas katalitik terdapat pada Gambar 41 (Lampiran 1).  

 

 

a. Konversi Nanoselulosa 

 

 

Konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan nanokatalis 

Ni0,75Cu0,25Fe2O4  dilakukan dengan melarutkan sebanyak 0,5 gram nanoselulosa 

dalam 100 mL akuades dan ditambahkan 0,1 gram nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4. 

Kemudian dialirkan gas hidrogen dengan laju 10mL/menit. Lalu diirradiasi 

dengan lampu sinar UV, dimana posisi lampu sinar UV memiliki jarak 10-15 cm 

ke permukaan reaktor (Manurung et al., 2015). Kekuatan energi lampu UV yang 

digunakan sebesar 125 W. Variabel waktu lamanya proses iradiasi sinar UV pada 

konversi nanoselulosa yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. 

Rangkaian alat untuk uji katalitik dengan irradiasi sinar UV ditunjukkan pada 

Gambar 23. 
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Gambar 23. Rangkaian alat konversi nanoselulosa dengan irradiasi sinar UV. 

 

 

Keterangan: 

1. Lampu sinar UV 

2. Tabung berisi larutan nanoselulosa + nanofotokatalis  

3. Pipet+selang  penghantar gas H2 

4. Refraktor (alat pengaduk) 

5. Tabung gas H2 

6. Ruang gelap tempat irradiasi sinar UV 

 

 

b. Analisis Kualitatif Hasil Konversi 

 

 

Analisis kualitatif untuk hasil konversi dilakukan menggunakan reagen Fehling. 

Sebanyak 1 mL sampel hasil konversi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan 1 mL reagen Fehling dan dipanaskan selama 10 menit 

pada suhu 100 
o
C.  
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c. Analisis Kuantitatif Hasil Konversi 

 

 

Analisis kuantitatif untuk hasil konversi dilakukan menggunakan reagen DNS 

(asam 3,5-dinitrosalisilat) dan diukur nilai absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Sebanyak 1 mL sampel hasil konversi dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 mL reagen DNS dan dipanaskan 

selama 10 menit pada suhu 100 
o
C. Lalu didinginkan dan diencerkan 

menggunakan akuades sebanyak 2 mL. Kemudian diukur serapan dari larutan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm dan 

ditentukan kadar glukosa menggunakan kurva standar glukosa.  

 

Selanjutnya, sampel dengan konsentrasi glukosa tertinggi dianalisis lebih lanjut 

dengan instrumentasi HPLC untuk mengetahui adanya kandungan gula alkohol, 

seperti sorbitol, manitol, dan xylitol, dari aktivitas katalitik nanofotokatalis pada 

nanoselulosa. Pada instrumentasi HPLC, fasa gerak yang digunakan merupakan 

campuran asetonitril dan akuabides, kolom yang digunakan adalah kolom 

Carbohydrate High Performance (4,6 x 250 mm), dan detektor indeks refraksi. 

Laju alir yang digunakan adalah 1,4 mL/ menit dengan suhu 35 
o
C. 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Preparasi selulosa dari limbah kulit pisang kepok menghasilkan selulosa 

berukuran nano dengan ukuran partikel 20,8 nm dan indeks kristalinitas 

40,63%. 

2. Katalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 yang dipreparasi dengan metode sol-gel 

menggunakan pektin sebagai agen pengemulsi menghasilkan katalis dengan 

ukuran partikel dalam skala nanometer. 

3. Hasil analisis struktur kristal nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 menggunakan 

XRD menunjukkan bahawa nanokatalis mengandung fasa kristalin NiFe2O4 

dan CuFe2O4 dengan ukuran partikel 20,8 nm. 

4. Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 yang telah dipreparasi memiliki situs asam 

dengan jumlah 1,389 mmol piridin/ gram nanokatalis dan memiliki situs asam 

Lewis dan situs asam Brønsted-Lowry dengan situs asam dominan yaitu situs 

asam Lewis. 

5. Hasil analisis menggunakan UV-Vis DRS menunjukkan bahwa nanokatalis 

Ni0,75Cu0,25Fe2O4  memiliki energi celah pita sebesar 3,439 eV yang 

menandakan bahwa nanokatalis dapat bekerja di bawah pengaruh sinar UV. 
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6. Hasil analisis TEM menunjukkan bahwa nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 

memiliki morfologi yang terdistribusi secara merata (homogen) dengan 

ukuran rata-rata butiran sebesar 20,3 nm. 

7. Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 memiliki aktivitas katalitik untuk mengkonversi 

nanoselulosa dengan presentase nanoselulosa terkonversi yaitu sebesar 18%, 

22%, 14%, dan 16% untuk waktu konversi 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 

60 menit. 

8. Hasil analisis secara kualitatif pada larutan hasil konversi menunjukkan hasil 

positif bahwa terbentuk gula pada larutan hasil konversi dengan terbentuknya 

endapan merah bata ketika direaksikan dengan reagen Fehling. 

9. Hasil analisis secara kuantitatif pada larutan hasil konversi menunjukkan 

konsentrasi glukosa sebesar 23,91 ppm, 22,39 ppm, 26,64 ppm, dan 22,70 

ppm untuk waktu konversi 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. 

10. Nanokatalis Ni0,75Cu0,25Fe2O4 telah aktif dalam mengkonversi nanoselulosa 

menjadi gula reduksi tetapi belum optimal untuk konversi nanoselulosa 

menjadi gula alkohol. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk: 

1. Melakukan pengembangan untuk metode pemisahan suspensi antara 

nanoselulosa dengan pelarutnya (akuabides) sehingga dapat diperoleh jumlah 

nanoselulosa yang optimal. 
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2. Melakukan pemilihan secara tepat larutan asam untuk proses preparasi 

nanoselulosa yang amorf. 

3. Melakukan optimalisasi pada proses uji aktivitas katalitik sehingga sinar UV 

dapat  mengenai sampel secara efisien dan efektif. 

4. Melakukan pengembangan metode yang lebih baik untuk melakukan analisis 

pada larutan hasil konversi.
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