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ABSTRAK 

 

 

 

KONVERSI NANOSELULOSA MENJADI GULA ALKOHOL 

MENGGUNAKAN NANOFOTOKATALIS  2% V/LaCrO3 DI BAWAH 

PENGARUH IRRADIASI SINAR UV 

 

Oleh  

 

Harist Oktavian  

 

Pada penelitian ini telah dilakukan konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol 

menggunakan nanokatalis 2% V/LaCrO3 yang dibantu dengan irradiasi sinar UV. 

Nanoselulosa yang dipreparasi memiliki indeks kristalinitas sebesar 46,6% dan 

ukuran partikel sebesar 13,30 nm. Nanokatalis 2% V/LaCrO3 dipreparasi dengan 

metode sol-gel yang kemudian diikuti dengan impregnasi logam vanadium 

menggunakan pektin sebagai agen pengemulsi. Preparasi nanokatalis dilakukan 

dengan kalsinasi pada temperatur 700 0C. Hasil analisis nanokatalis menggunakan 

XRD menunjukkan bahwa nanokatalis didominasi fasa kristalin LaCrO3 dan LaVO3 

dengan ukuran kristal 48,68 nm. Berdasarkan hasil SEM dan TEM, terjadi 

aglomerasi nanokatalis dan persebaran partikel nanokatalis tidak homogen serta 

didapat ukuran partikel nanokatalis sebesar 46,95 nm. Hasil analisis menggunakan 

DRS UV-Vis menunjukkan bahwa energi celah pita nanokatalis sebesar 2,5 eV. 

Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan adanya interaksi antara nanokatalis dan 

nanoselulosa ditandai dengan munculnya vibrasi ulur C-O-C dari ikatan β-(1,4) 

glikosida pada daerah 1028,7 cm-1. Uji DNS mengindikasikan bahwa hasil terbaik 

diperoleh pada waktu konversi 90 menit dengan konsentrasi glukosa sebesar 108,4 

ppm. Analisis menggunakan KCKT menunjukkan bahwa nanokatalis telah aktif 

dalam mengkonversi nanoselulosa menjadi gula pereduksi tetapi belum optimal 

untuk mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

 

Kata Kunci : Nanokatalis, nanoselulosa, gula alkohol, irradiasi sinar UV, konversi 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

CONVERSION OF NANOCELLULOSE INTO SUGAR ALCOHOL USING 

2% V/LaCrO3 NANOPHOTOCATALYST UNDER THE INFLUENCE OF 

UV LIGHT IRRADIATION 

 

By 

 

Harist Oktavian  

 

In this research, the conversion of nanocellulose into alcohol sugar using                   

2% V/LaCrO3 nanocatalyst was assisted with UV light irradiation. The prepared 

nanocellulose has a crystallinity index of 46.6% and a particle size of 13.30 nm. 

Nanocatalyst 2% V/LaCrO3 was prepared by the sol-gel method followed by 

impregnation of the vanadium metal using pectin as an emulsifying agent. 

Preparation of nanocatalysts was done by calcination at a temperature of 700 0C. 

The results of the nanocatalyst analysis using XRD showed that the nanocatalyst 

was dominated by the crystalline phase LaCrO3 and LaVO3 with a crystal size of 

48.68 nm. Based on SEM and TEM results, nanocatalyst agglomeration occurs and 

the distribution of nanocatalyst particles is not homogeneous and the nanocatalyst 

particle size is 46.95 nm. The analysis using DRS UV-Vis showed that the band 

gap energy of the nanocatalyst is 2.5 eV. The results of FTIR characterization 

showed an interaction between nanocatalysts and nanocelluloses characterized by 

the emergence of stretching C-O-C vibrations from the β- (1.4) glycosidic bond in 

the area of 1028.7 cm-1. The DNS test indicated that the best results were obtained 

at a 90 minute conversion time with a glucose concentration of 108.4 ppm. Analysis 

using HPLC showed that nanocatalysts have been active in converting 

nanocellulose into reducing sugars but it is not yet optimal for converting 

nanocelluloses into alcohol sugars. 

 

Keyword : Nanocatalyst, nanocellulose, alcohol sugar, irradiation of UV light, 

conversion 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Penggunaan sukrosa sebagai pemanis di masa sekarang harus mulai dikurangi 

karena sukrosa dapat menyebabkan karies gigi. Karies gigi timbul karena sukrosa 

memiliki kalori yang tinggi dan cepat difermentasi menjadi asam di dalam rongga 

mulut oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, diperlukan pengganti pemanis untuk 

menggantikan sukrosa. Bahan pengganti ini haruslah memiliki rasa yang tidak 

kalah manis dari sukrosa, tidak beracun, harga yang terjangkau, dan tidak 

menyababkan karies gigi serta dapat diproduksi secara industri. Bahan pengganti 

sukrosa ini adalah gula alkohol (Soesilo et al., 2005).  

 

Gula alkohol adalah turunan sakarida yang gugus keton atau aldehidnya diganti 

dengan gugus hidroksil. Gula alkohol terdapat di alam, tapi lebih banyak produk 

hidrogenasi dari mono-disakarida contohnya sorbitol dari glukosa, manitol dari 

maltosa (Prangdimurti, 2007). Gula alkohol merupakan salah satu produk turunan 

selulosa yang penting karena senyawa tersebut memiliki manfaat yang beragam. 

Gula alkohol disebut juga poliol karena memiliki struktur yang menyerupai gula 

dan bagian tersebut mirip dengan alkohol tapi bukan termasuk golongan alkohol. 

Gula alkohol memiliki rasa yang manis hampir sama dengan sukrosa bahkan 

beberapa jenis gula alkohol lebih manis. Gula alkohol dapat dimanfaatkan sebagai 
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pengganti sukrosa yang aman bagi penderita diabetes, menjaga kesehatan gigi 

dengan menghambat pembentukan plak pada gigi, serta mempercepat proses 

pembentukan mineral pada gigi. Jenis gula alkohol yang sering dimanfaatkan 

adalah sorbitol, manitol dan xylitol (Souza et al., 2015).  

 

Selulosa dapat direduksi dengan bantuan suatu katalis untuk mendapatkan gula 

alkohol. Selulosa memiliki 8000 – 12000 unit monomer glukosa serta termasuk 

dalam polimer alam yang berasal dari reaksi fotosintesis CO2 dan H2O. Meninjau 

banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari gula alkohol, maka banyak peneliti 

telah memfokuskan peningkatan hidrolisis selulosa menjadi gula alkohol 

(Fukuoka and Dhepe, 2006). Proses konversi selulosa sangat bergantung pada 

jenis katalis, waktu reaksi dan temperatur reaksi yang digunakan, sedangkan 

aktivitas katalis yang dipakai dipreparasi dari berbagai macam metode. Katalis 

memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia industri, karena dapat 

mempercepat suatu reaksi dan dapat menurunkan biaya produksi, selain itu 

produk yang dihasilkan memiliki rendemen yang tinggi. Selulosa bisa didapat dari 

kulit pisang kepok karena diketahui memiliki kandungan selulosa mencapai 

18,71% (Hariani et al., 2016). Selulosa sendiri sulit untuk diuraikan, oleh 

karenanya ukuran selulosa perlu dikecilkan sampai ukuran nanometer. Material 

nano memiliki kelebihan dibandingkan dengan material ukuran besarnya (bulk) 

karena memiliki perbandingan yang besar antara luas permukaan dan volumenya 

(Abdullah dkk, 2008). Selulosa yang diperkecil sampai ukuran nanometer sering 

disebut dengan nanoselulosa. Ukuran nanoselulosa yang kecil membuatnya lebih 

mudah diuraikan dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk produksi gula 

alkohol. 
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Pembuatan nanoselulosa menggunakan metode kimia terdiri dari metode asam, 

metode pelarut alkali, metode oksidasi, dan metode dengan menggunakan cairan 

ionik. Zhou (2012) telah menggunakan metode hidrolisis dengan asam kuat, yaitu 

asam sulfat (H2SO4) 64% berat. Pada suhu reaksi 45 oC dengan pengadukan 500 

rpm selama 120 menit, nanoselulosa yang dihasilkan berukuran 115 nm. Brito et 

al., (2012) telah melaporkan dengan menggunakan metode hidrolisis asam dengan 

asam kuat, yaitu asam sulfat 64% menghasilkan nanoselulosa dengan ukuran 100-

130 nm. Zhang et al., (2007) telah menggunakan metode hidrolisis asam dengan 

asam kuat, yaitu campuran (air deionized dengan asam klorida dan asam sulfat) 

pada bahan serat selulosa, nanoselulosa yang dihasilkan berukuran 60 nm. 

 

Proses konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol pada penelitian ini akan 

dilakukan dengan pengaruh sinar UV (ultraviolet) karena diketahui dapat 

meningkatkan laju reaksi. Selain itu sinar UV juga ramah lingkungan dan 

ekonomis. Pemanfaatan sinar UV untuk reaksi fotokatalitik sudah lama dilakukan, 

contohnya yaitu seperti konversi karbohidrat menjadi bahan bakar hidrogen 

dengan lampu Xe 500W (sinar UV dengan λ < 320 nm) mampu mendekomposisi 

sampel sukrosa yang dilarutkan dalam air bebas ion, deaerasi dan dicampur 

dengan katalis RuO2-TiO2-Pt (10:100:5, g/g), menjadi gas hidrogen sebanyak 

μmol dan CO2 dalam waktu 18 jam pada temperatur ruang (Kawai and Sakata, 

1980). Selanjutnya, konversi fruktosa dan xylosa menjadi asam organik 

menggunakan lampu UV 400W, λ=365 nm selama 120 menit pada temperatur 

300C dengan konversi sebesar 50-70% (Puttipat et al., 2014). Sampel yang 

digunakan terdiri dari larutan fruktosa 500 mL, dengan konsentrasi 1 g/L 
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dicampur dengan larutan air-asetonitril (10:90, v/v) dan katalis TiO2 (1 g/L) serta 

diaduk. Secara umum sinar UV yang digunakan dipasang secara vertikal terhadap 

sampel yang difotokatalisis dan selulosa yang digunakan adalah mikrokristalin. 

Kajian tentang variabel sistem reaktor – sinar UV secara rinci tidak tertuang 

dalam artikel yang dirujuk (Colmenares and Magdziarz, 2013 ; Zhang et al., 2016 

; Kawai and Sakata,1980).  

 

Material nanopartikel memiliki potensi sebagai katalis karena ukuran nano 

memiliki luas permukaan yang besar dan rasio-rasio atom yang tersebar secara 

merata pada permukaan material. Sifat ini menguntungkan untuk transfer massa di 

dalam pori-pori dan juga interaksi antar permukaan yang besar untuk reaksi 

katalitik (Widegren et al., 2003). Sebagai contoh, konversi nanoselulosa menjadi 

gula alkohol menggunakan nanokatalis berbahan dasar logam transisi secara 

fotokatalisis dilakukan oleh Rumondang (2017) dengan nanokatalis 

Ni0,75Fe0,25Fe2O4  dengan perolehan rendemen sorbitol terbesar 2,5%. Selanjutnya 

Susanti (2017) dengan nanokatalis Ni0,5Fe0,5Fe2O4   menghasilkan sorbitol sebesar 

4,6%. Konversi nanoselulosa menjadi sorbitol dengan rendemen sebesar 7,53% 

menggunakan nanokatalis LaCr0,97Mo0,03O3 berhasil dilakukan oleh Lindawati 

(2017). Kemudian Pertiwi (2017) menggunakan nanokatalis LaCr0,99Mo0,01O3 

mampu mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol berupa sorbitol dengan 

rendemen tertinggi 19,07%. Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat 

beberapa kelemahan yaitu sumber sinar UV yang memiliki kadar UV rendah 

sekitar 4% sehingga konversi menjadi kurang maksimal dan variasi waktu 

penyinaran konversi yang selisihnya berdekatan membuat perbedaan hasil 

konversi tiap variasinya tidak terlalu signifikan. 
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Pada penelitian ini akan ditingkatkan kualitas sumber sinar UV pada saat konversi 

nanoselulosa dan juga meningkatkan variasi waktu penyinaran UV untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nanokatalis 2% V/LaCrO3 pada penelitian 

ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahar (2015) yang 

menggunakan nanokatalis LaCrO3 tanpa peristiwa fotokatalisis dan Pertiwi (2017) 

yang menggunakan nanokatalis LaCr0,99Mo0,01O3 secara fotokatalisis dimana 

keduanya menggunakan nanokatalis yang berbasis logam La dan Cr. Logam V 

ditambahkan karena sifatnya yang relatif inert terhadap larutan bersuasana asam 

ataupun basa. Logam V ditambahkan dalam jumlah yang sedikit yaitu 2% supaya 

terbentuk fasa kristalin -VO3 untuk mendapatkan katalis heterogen. Kemampuan 

katalisis logam V berkaitan dengan adanya elektron pada orbital d, sehingga 

timbul keadaan elektronik berenergi rendah dalam jumlah yang besar dan orbital 

kosong yang sangat ideal untuk reaksi katalisis (Yusnani, 2008). Atas dasar ini, 

maka peneliti akan menggunakan nanokatalis berbasis logam La, Cr dan V yaitu 

nanokatalis 2% V/LaCrO3. 

 

Pembuatan nanokatalis 2% V/LaCrO3 dimulai dengan pembuatan nanokatalis 

LaCrO3 dengan metode sol-gel dengan pektin sebagai pengemulsi, sol-gel dipilih 

karena metode ini sederhana, dapat dilakukan dalam temperatur rendah, tidak 

terjadi reaksi dengan senyawa sisa, dan kemungkinan kehilangan bahan reaktan 

saat penguapan pelarut (Delfinas, 2014). Pektin dipilih karena 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. 
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Selanjutnya yaitu impregnasi logam V dengan metode impregnasi basah, metode 

impregnasi dipilih karena diketahui akan menghasilkan katalis dengan aktivitas 

katalitik yang tinggi, yang selanjutnya akan digunakan untuk konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol dibantu dengan tambahan sinar UV dengan 

variasi waktu 30, 60, 90, dan 120 menit.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mempreparasi dan mengkarakterisasi nanokatalis 2% V/LaCrO3 dengan 

metode sol-gel dan impregnasi.  

2. Menganalisa hasil konversi dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). 

3. Mendapatkan kondisi optimum aktivitas katalitik nanokatalis 2% V/LaCrO3 

untuk konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol dengan metode irradiasi 

sinar UV. 

4. Menganalisa aktivitas katalitik nanokatalis 2% V/LaCrO3 untuk konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol dengan metode irradiasi sinar UV. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Memberikan informasi mengenai pembuatan nanoselulosa dengan 

menggunakan bahan baku kulit pisang kepok ( Musa Paradisiaca L.)  

2. Memberikan informasi mengenai 2% V/LaCrO3 sebagai katalis untuk 

mengkonversi selulosa menjadi gula alkohol. 
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3. Memberikan informasi terkait efektivitas penggunaan sinar UV dalam proses 

konversi selulosa menjadi gula alkohol. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Selulosa 

 

Selulosa dikenal sebagai polimer yang dapat diperbaharui dan ditemukan 

melimpah di bumi. Selulosa juga 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 (Fessenden and Fessenden, 1986). 

 

Selulosa banyak ditemukan pada sisa hasil pertanian yang biasanya sudah 

tidak terpakai seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kandungan selulosa pada beberapa sisa hasil pertanian 

 

Sisa hasil pertanian Kandungan selulosa (%) 

Sekam padi 58% 

Kulit batang sagu 56% 

Tongkol jagung 44% 

Kayu keras 40-45% 

Kayu lunak 38%-49% 

Tandan kosong kelapa 

sawit 

36-42% 

Rumput esparto 33-38% 

Ampas tebu 32-44% 

Jerami gandum 29-37% 

Jerami padi 28-36% 

Bambu 26-43% 

 

(Akgul and Kirci, 2009). 

 

Karakteristik selulosa yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun dan 

memiliki beberapa sifat yang menarik seperti, kekuatan mekanik 

biokompatibilitas, hidrofilisitas, stabilisasi termal, dan kapasitas penyerapan 

tinggi (Klemm, 1998). Derajat polimerisasi dapat menggambarkan ukuran 

panjang rantai molekul selulosa. Derajat polimerasi dapat dihitung dengan 

cara membagi bobot selulosa dengan bobot molekul glukosa. Derajat 

polimerisasi dapat menurun dengan perlakuan fisik dan kimia yang intensif. 

Sifat polimer ditentukan oleh panjang rantai molekul dari polimer itu sendiri. 

Polimer selulosa terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian dengan susunan rantai 

yang teratur (kristalin) dan bagian dengan susunan rantai yang tidak teratur 

(amorf). Derajat kristalinitas suatu polimer berpengaruh besar terhadap sifat 

polimer yang terkait dengan penggunaannya. 
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B.  Nanoselulosa 

 

Nanoselulosa adalah selulosa yang mengalami perubahan ukuran menjadi bentuk 

nanometer. Perubahan ini meningkatan luas permukaan, dispersi dan 

biodegradasinya. Metode yang sangat akurat diperlukan untuk mengubah selulosa 

menjadi nanoselulosa. Salah satu metode untuk menghasilkan nanoselulosa adalah 

dengan hidrolisis asam menggunakan asam kuat seperti asam sulfat. Asam sulfat 

menjadi pilihan pelarut asam kuat untuk metode hidrolisis asam pada pembuatan 

nanoselulosa. Menurut Peng (2011) asam sulfat sering digunakan dalam produksi 

nanoselulosa, namun dispersabilitas dari nanoselulosa yang diperoleh dari jenis 

asam ini berbeda dengan jenis asam lainnya, karena kelimpahan dari gugus sulfat 

pada permukaan, nanoselulosa yang diperoleh dari hidrolisis menggunakan asam 

sulfat dapat terdispersi dengan mudah di dalam air membuat kualiatasnya 

menurun dibanding dengan menggunakan asam kuat lainnya. Saat ini pembuatan 

nanoselulosa tanpa menggunakan zat asam berbahaya seperti HCl dan H2SO4 

telah dikembangkan ( Shankar and Rhim, 2016 ). 

 

C.  Gula Alkohol 

 

Gula alkohol didefinisikan sebagai produk reduksi dari glukosa yang mana 

semua atom oksigen dalam molekul gula alkohol yang sederhana terdapat 

dalam bentuk kelompok hidroksil, sinonim dengan poliol. Poliol dapat dibagi 

menjadi dua yaitu poliol asiklik dan poliol siklik. Poliol adalah pemanis 

bebas gula, yang merupakan karbohidrat tetapi bukan gula. Poliol disebut 

alkohol polihidrat atau gula alkohol karena bagian dari struktur poliol 

menyerupai gula dan bagian ini mirip dengan alkohol. Poliol diturunkan dari 
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gula tetapi tidak dimetabolisme seperti halnya metabolisme gula oleh tubuh. 

Gula alkohol mempunyai rasa dan kemanisan hampir sama dengan gula tebu 

(sukrosa), bahkan beberapa jenis lebih manis. Gula jenis ini dibuat dari 

bahan berpati seperti tapioka, pati umbi-umbian, sagu atau pati jagung. 

Senyawa gula alkohol diantaranya adalah, sorbitol, manitol dan xylitol yang 

merupakan turunan monosakarida dari glukosa (Wolevar et al, 2002). Gula 

alkohol dapat diproduksi melalui proses konversi selulosa dengan bantuan 

katalis. Selulosa memiliki struktur yang mirip dengan D-glukosa yaitu 

dihubungkan oleh ikatan β–1,4 glikosida (Jie et al., 2013). Pada reaksi 

katalitik selulosa akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa dan 

selanjutnya akan dihidrogenasi menjadi gula alkohol dengan bantuan katalis 

(Fukuoka et al., 2011). Struktur sorbitol, manitol, dan xylitol ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur kimia dari (a) manitol, (b) sorbitol, (c) xylitol (Kahar,2015). 

 

1. Sorbitol  

 

Sorbitol merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C6H14O6 dan 

banyak digunakan sebagai pengganti glukosa karena bahan dasarnya mudah diperoleh 

dan harganya murah. Sorbitol berupa kristal berwarna putih yang memiliki titik leleh 
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89 – 101 
o
C, serta nilai kalori sebesar 2,6 kkal/g, sorbitol bersifat higroskopis dan 

tingkat kemanisannya sebesar 0,5 – 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa, dan kelarutan 

yang dimiliki sorbitol sebesar 235 g/100 g air. Sorbitol dikenal sebagai D-sorbitol, 

D-glucitol, L-gulitol, sorbit atau  sorbol mempunyai berat molekul 182,17. 

Sorbitol dapat diproduksi dalam jaringan tubuh manusia yang merupakan hasil 

katalisasi dari D-glukosa oleh enzim aldose reductase, yang mengubah struktur 

aldehid (CHO) dalam molekul glukosa menjadi alkohol (CH2OH) . Sorbitol 

bersifat larut polar seperti air dan alkohol. Sorbitol secara komersial dibuat dari 

glukosa dengan hidrogenasi dalam tekanan tinggi maupun reduksi elektrolit. 

Sorbitol dapat digunakan sebagai pengganti sukrosa untuk penderita penyakit 

diabetes. Nilai kalori makanan yang mengandung sorbitol sama tinggi dengan 

gula, tapi rasa manisnya kira-kira hanya 60 persen rasa manis sukrosa. Sorbitol 

termasuk dalam kelompok polyols asiklik dengan enam rantai karbon. Mekanisme 

reaksi pembentukkan sorbitol ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme reaksi pembentukkan sorbitol (Marhusari, 2009).  

 

2.  Xylitol 

 

Xylitol merupakan gula alkohol tipe pentitol berantai lima karbon dan bersifat 

non-kariogenik dengan rumus molekul (CHOH)3(CH2OH)2. Xylitol memiliki 

rumus kimia C5H12O5 dan berat molekul 152,15 g/mol. Senyawa ini merupakan 
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gula tereduksi yang memiliki kelarutan 169 g/100 g air dengan pH 5-7, dimana 

kemanisannya sama dengan sukrosa bahkan lebih manis dibandingkan gula 

alkohol lainnya (Bar, 1991). Oleh karena itu, xylitol sering digunakan sebagai 

pengganti gula dalam industri pengolahan makanan seperti pada produk industri 

coklat, permen, es krim, selai, jus dan juga roti. Beberapa tanaman yang 

mengandung xylitol contohnya plum, stroberi, kembang kol, jagung, rasberi dan 

bayam dan  xylitol juga sering digunakan sebagai pengganti gula karena bakteri 

plak tidak bisa memetabolisme xylitol dan dapat mengurangi Streptococcus 

mutans pada mulut. Reaksi pembentukkan xylitol ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme reaksi pembentukkan xylitol (Fengel and Wegner., 1995). 

 

3.  Manitol 

 
Manitol adalah gula alkohol non-metabolik dengan enam rantai karbon dan memiliki 

berat molekul 182 g/mol, serta paling banyak digunakan sebagai osmotik. Manitol 

memiliki rumus molekul C6H8(OH)6 yang banyak digunakan dalam industri 

makanan dan farmasi. Manitol dapat ditemukan pada ganggang laut, jamur segar, 

dan dalam eksudat dari pohon. Manitol memiliki kelarutan 22 g /100 mL air (25 
o
C), 

dan tingkat kemanisannya 0,5 – 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa. Sedangkan nilai 

kalori yang dimiliki manitol sebesar 1,6 kkal/g, titik didih 295 
o
C (3,5 torr) dan 
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titik leleh 165 – 169 
o
C (7,6 torr). Manitol tidak bersifat pereduksi karena tidak 

memiliki gugus aldehid. Manitol dihasilkan melalui proses reduksi manosa, gugus 

aldehid pada atom C1 diubah menjadi gugus CH2OH. Penambahan hidrogen dan 

katalis yang terbuat dari senyawa logam akan meningkatkan suhu sehingga 

produk yang dihasilkan lebih banyak (Marhusari, 2009). Manitol bila dikonsumsi 

tidak meningkatkan resiko terjadinya karies gigi, dimana kondisi ini diakibatkan 

oleh naiknya keasaman dalam mulut akibat konsumsi karbohidrat dan protein. 

Dari pengukuran pH, manitol dan sorbitol tidak menyebabkan penurunan pH 

dalam mulut setelah dikonsumsi. Ini berarti bahwa konsumsi manitol maupun 

sorbitol tidak menyebabkan kerusakan pada gigi, ini juga menjadi alasan manitol 

dan sorbitol digunakan dalam produk perawatan gigi (Dekker, 2001). Mekanisme 

pembentukkan manitol ditunjukkan pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mekanisme reaksi pembentukkan manitol (Arai et al., 2004). 

 

D.  Nanokatalis 

 

Katalis merurut Berzelius didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat 

meningkatkan laju dari suatu reaksi kimia (Stoltze, 2000). Katalis dapat 

mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. 

Penurunan energi aktivasi tersebut terjadi akibat interaksi antara katalis dengan 

reaktan. Katalis menyediakan situs-situs aktif yang berperan dalam proses 
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reaksi yang berasal dari logam. Logam-logam tersebut umumnya adalah logam 

transisi yang menyediakan orbital d kosong atau elektron tunggal yang akan 

disumbangkan pada molekul reaktan sehingga terbentuk ikatan baru dengan 

kekuatan ikatan tertentu (Campbell, 1998). 

 

Nanokatalis adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan katalis 

berukuran nano. Nanokatalis saat ini dikembangkan sebagai pengganti katalis 

dalam mempercepat reaksi kimia karena keunggulannya mengkatalisis suatu 

reaksi yang lebih cepat dari katalis biasa. (Latununuwe dkk, 2008). Keunggulan 

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

tersebar secara merata pada permukaannya. Sifat ini menguntungkan untuk 

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

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

 

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk sintesis nanokatalis, berbagai 

metode dari pembuatan nanokatalis perovskite seperti microemulsions, 

koopresipitasi, reverse micelles, metode sonokimia, metode hidrotermal, dan 

metode sol-gel. Dari beberapa metode sintesis tersebut, dalam penelitian ini 

digunakan metode sol-gel untuk mendapatkan nanokatalis 2% V/LaCrO3. Metode 

sol gel 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 

(Lecloux and Pirard, 1998), luas permukaan yang cukup tinggi, serta 

kemudahannya dalam memasukkan satu atau dua logam aktif sekaligus dalam 
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prekursor katalis (Lambert and Gonzalez, 1998). Dengan alasan ini diharapkan 

keunggulan dari metode sol-gel ini dapat diterapkan pada katalis.  

 

E.  Senyawa Perovskite 

 

Oksida logam yang membentuk struktur perovskite dengan rumus umum ABO3 

telah menjadi perhatian yang menarik selama dua dekade terakhir karena 

mempunyai aplikasi komersil yang potensial sebagai katalis untuk dekomposisi 

NOx, sel elektroda bahan bakar, dan sensor deteksi gas. Senyawa ABO3 memiliki 

struktur yang sangat sederhana, dimana struktur idealnya membentuk kubus 

dengan kation besar (A) dikelilingi oleh dua anion dan kation yang lebih kecil (B) 

dikelilingi oleh enam anion. Contoh struktur umum perovskite ditunjukkan pada 

Gambar 6.  

 

                               
 

Gambar 6. Struktur umum perovskite ABO3 (Navrotsky et al., 1989). 

 

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

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

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

yang panjang ikatannya berhubungan dengan ukuran unit sel a yang dinyatakan 

dengan Persamaan (1) : 
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𝑎 =  √2𝑟𝐴_𝐵 = 2𝑟𝐵_𝑂     (1) 

 

Derajat perubahan perovskite diberikan dengan faktor toleransi, seperti pada 

Persamaan (2) : 

 

𝑡 =  
√2𝑟𝐴_𝑂

2𝑟𝐵_𝑂
        (2) 

Pada prakteknya, ada beberapa fleksibilitas dari panjang ikatan dan biasanya 

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

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

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

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

kecil dengan bilangan koordinasi yang lebih rendah dan struktur berubah 

seluruhnya seperti pada BaSiO3 dengan Si tetrahedral. Untuk faktor toleransi yang 

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

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

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

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

diberikan dengan rumus umum A1A2B1B2O3 dimana A1 adalah yang terpilih 

diantara Lantanida (umumnya La, namun kadang-kadang Ce, Pr atau Nd) dan A2 

adalah diantara logam alkali tanah (Ca, Ba, Sr) posisi B1 dan B2 ditempati oleh 

logam transisi (Co, Mn, Fe, Cr, Cu, V) atau logam mulia. A2 dan B2 berhubungan 

dengan subtitusi sebagian dari ion A1 dan B1. Metode preparasi perovskite dapat 

dilakukan dengan metode etilen glikol dengan prekursor garam oksalat, atau 

dengan metode karbonil dengan prekursor garam asetat, dan metode sitrat dengan 

prekursor garam nitrat (Irusta et al., 1998). Katalis oksida tipe perovskite dapat 
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memberikan aktivitas katalitik yang baik untuk oksidasi CO dan reduksi NO 

(Deremince et al, 1995). 

 

F.  Reaksi Fotokatalitik 

 

Reaksi fotokatalitik adalah reaksi yang berlangsung karena pengaruh cahaya 

dan katalis secara bersamaan. Katalis dalam proses ini disebut sebagai 

fotokatalis karena memiliki kemampuan dalam menyerap energi foton. Suatu 

bahan dapat dijadikan fotokatalis jika memiliki daerah energi kosong yang 

disebut celah pita energi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

fotokatalitik adalah suatu proses transformasi kimia yang melibatkan unsur 

cahaya dan katalis sekaligus dalam melangsungkan dan mempercepat proses 

transformasi yang terjadi. Secara umum, fotokatalitik terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu fotokatalik homogen dan fotokatalitk heterogen. Fotokatalitik 

homogen adalah reaksi fotokatalitik dengan bantuan oksidator seperti ozon 

dan hidrogen peroksida, sedangkan fotokatalitik heterogen merupakan 

teknologi yang didasarkan pada irradiasi sinar UV pada semikonduktor 

(Qodri et al, 2011). 

 

Reaksi fotokatalitik umumnya terjadi melalui bantuan bahan semikonduktor. 

Semikonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik diantara 

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

104 Ohm-m. Pada semikonduktor, terdapat pita energi yang memperbolehkan 

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

elektron dan pita konduksi yang berenergi tinggi yang kosong. Celah energi yang 

memisahkan kedua pita tersebut yaitu pita terlarang atau disebut juga sebagai 
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band gap (Eg). Salah satu karakteristik penting semikonduktor adalah memiliki 

celah energi yang relatif kecil yaitu berkisar antara 0,2-2,5 eV. Energi celah pita 

yang kecil ini memungkinkan suatu elektron memasuki level energi yang lebih 

tinggi. Perpindahan elektron ini dapat terjadi karena pengaruh suhu dan 

penyinaran (Malvino, 1989). Untuk berlangsungnya proses katalisis, 

semikonduktor memerlukan serapan energi yang sama atau lebih dari band gap. 

 

G.  Metode Preparasi Katalis 

 

1. Sol-Gel 

 

Metode sol-gel merupakan metode sintesis yang didasarkan pada reaksi kimia 

larutan pada suhu rendah, dimana dalam proses tersebut terjadi perubahan fasa  

dari suspensi koloid (sol) membentuk fasa padat kontinu (gel). Proses ini 

membututuhkan peran dari prekursor aktif, umumnya berupa logam-logam  

anorganik atau senyawa logam organik yang dikelilingi oleh ligan reaktif  seperti 

logam alkoksida. Hal ini dikarenakan sifat logam alkoksida yang mudah bereaksi 

dengan air Adapun keuntungan yang diperoleh dari proses preparasi katalis 

dengan menggunakan metote sol-gel adalah sebagai berikut : 

1. Daya dispersi tinggi dari spesi aktif yang tersebar secara homogen 

pada permukaan katalis. 

2. Tekstur pori yang dihasilkan memberikan kemudahan untuk berdifusi 

dari reaktan menuju ke situs aktif. 

3. Luas permukaan tinggi. 

4. Peningkatan stabilitas termal (Lambert and Gonzalez, 1998). 
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Metode sol-gel sendiri meliputi hidrolisis,kondensasi, pematangan gel dan  

pengeringan. Pertama, logam prekursor (alkoksida) secara bertahap dihidrolisis 

membentuk sol koloid.  Hidrolisis menggantikan ligan (-OR) menjadi gugus  

hidroksil (-OH). Faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses hidrolisis  

adalah rasio pelarut polimer yang digunakan. Peningkatan rasio pelarut akan  

meningkatkan reaksi hidrolisis yang mengakibatkan reaksi berlangsung cepat 

sehingga waktu gelasi lebih cepat. Kedua, terjadi proses gelasi dari sol koloid 

menjadi gel dengan membentuk jaringan dalam fasa cair yang kontinyu, reaksi 

kondensasi ini melibatkan gugus hidroksil yang terdapat pada sol koloid. Ketiga, 

setelah reaksi hidrolisis dan kondensasi, dilanjutkan dengan proses pematangan 

gel agar jaringan gel yang terbentuk menjadi lebih kaku, kuat, dan menyusut 

didalam larutan. Tahapan terakhir adalah proses penguapan larutan yang tidak 

diinginkan untuk menghasilkan katalis dengan luas permukaan tinggi. 

 

2. Pengeringan Beku 

 

Pada proses sintesis katalis, molekul-molekul pelarut sering terperangkap dalam 

pori-pori katalis. Pelarut yang menempel tersebut harus dihilangkan dari zat 

padatnya sampai nilai kadar airnya rendah dengan cara pengeringan. Umumnya 

pengeringan dapat dilakukan dengan pemanasan pada temperatur 120°C. Namun, 

pemanasan dapat menyebabkan rusaknya situs aktif katalis sehingga aktivitas 

katalis tidak optimal.  Peningkatan temperatur yang lebih tinggi juga dapat 

menyebabkan kerusakan terhadap pembentukan kisi kristal katalis dan luas 

permukaannya. 
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Pengeringan beku dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut freeze-

dryer yaitu suatu alat pengeringan yang termasuk ke dalam pengeringan tak 

langsung (conduction dryer/indirect dryer) karena proses perpindahan terjadi 

secara tidak langsung antara bahan basah dan media pemanas terdapat dinding 

pembatas sehingga air dalam bahan basah (lembab) akan menguap tanpa 

terbawa bersama media pemanas. Pada proses preparasi katalis, metode 

pengeringan beku berperan untuk menghilangkan air hidrat dalam rongga 

bahan katalis tanpa merusak struktur jaringan bahan tersebut. Untuk proses 

pengeringan menggunakan freeze dryer, menurut Muchtadi (1992), 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. 

 

Prinsip teknologi pengeringan beku ini dimulai dengan proses pembekuan pangan, 

dan  dilanjutkan dengan pengeringan;  yaitu mengeluarkan/ memisahkan hampir 

sebagian besar air dalam  bahan yang terjadi  melalui  mekanisme sublimasi.  

Pengeringan beku (freeze drying)  mempunyai keunggulan dalam 

mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang 

sensitif terhadap panas.  Dalam katalis, metode ini digunakan untuk 

menghilangkan air hidrat dalam rongga bahan katalis tanpa merusak struktur 

jaringan bahan tersebut (Labconco, 1996). Mekanisme kerja pengeringan beku 

dintunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Skema mekanisme terjadinya pengeringan beku (Phariyadi, 2013). 

 

3. Kalsinasi 

 

Kalsinasi merupakan salah satu proses dekomposisi termal (penguraian dengan 

temperatur). Kalsinasi diperlukan sebagai  penyiapan serbuk untuk diproses lebih 

lanjut dan juga untuk mendapatkan ukuran  partikel yang  optimum  serta  

menggunakan  senyawa-senyawa dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi 

oksida, membentuk fase kristal. Hal-hal yang terjadi pada proses kalsinasi yang 

digunakan dalam preparasi katalis yaitu sebagai berikut : 

1. Dekomposisi komponen prekursor pada pembentukan spesi oksida. Proses 

pertama terjadi pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) yang 

berlangsung pada suhu diantara 100
o
C dan 300

o
C. 

2. Pelepasan gas CO2berlangsung pada suhu sekitar 600
o
C, akan 

terjadi pengurangan berat secara berarti dan terjadi reaksi antara 

oksida yang terbentuk dengan penyangga.  

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

terbentuk namun ikatan di antara partikel serbuk belum kuat dan mudah 

lepas (Pinna, 1998). 
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H.  Pektin  

 

Pektin adalah senyawa polisakarida kompleks yang yang terdapat dalam 

dinding sel tumbuhan dan dapat ditemukan dalam berbagai jenis tanaman 

pangan. Sumber pektin dapat diperoleh pada buah-buahan seperti kulit jeruk 

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

gula (10 – 25%) (Ridley et al., 2001). Pektin tidak dapat larut dalam alkohol 

dan aseton. Sifat penting pektin adalah kemampuannya untuk membentuk 

gel. Kandungan metoksi pada pektin mempengaruhi sifat kelarutannya. 

Kadar metoksi merupakan jumlah metanol di dalam 100 mol asam 

galakturonat. Kadar metoksi berperan dalam menentukan sifat fungsional 

dan mempengaruhi struktur serta tekstur dari gel pektin (Constenla and 

Lozano, 2003).  

 

Pektin dengan kadar metoksi tinggi (7 – 9%) akan mudah larut di dalam air serta 

membentuk gel dengan gula dan asam pada konsentrasi gula 58 – 70%, sedangkan 

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

asam oksalat serta tidak mampu membentuk gel dengan asam dan gula tetapi 

dapat membentuk gel dengan adanya ion-ion kalsium. Pembentukan gel terjadi 

melalui ikatan hidrogen di antara gugus karboksil bebas dan di antara gugus 

hidroksil (Chaplin, 2006). Pada penelitian ini, pektin digunakan sebagai 

pengkhelat yang dapat mengikat ion logam pada preparasi katalis. Struktur pektin 

ditunjukkan pada Gambar 8. 
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Gambar 8.  Struktur kimia dari (a) asam α-galakturonat, (b) metil α- 

galakturonat, (c) pektin (Fessenden and Fessenden, 1986). 

 

 I.  Karaktersisasi Nanokatalis 

 

1. Analisis Gugus Fungsi dan Interaksi Nanokatalis 

 

Karakterisasi ini menggunakan Fourier Transform Infra Red. FTIR merupakan 

suatu metode analisis yang mengamati interaksi antar atom-atom dalam 

molekul berdasarkan perubahan vibrasi-vibrasi yang terbentuk pada saat 

sampel teradsorpsi dengan energi khusus dan dilewati oleh sinar inframerah 

(Ayyad, 2011). Intensitas absorpsi bergantung pada seberapa efektif energi 

foton inframerah dipindahkan ke molekul, yang dipengaruhi oleh perubahan 

momen dipol yang terjadi akibat vibrasi molekul. Sinar inframerah adalah sinar 

yang berada pada jangkauan panjang gelombang 2,5 – 25 µm atau jangkauan 

frekuensi 2000 – 400 cm
-1

, yang berguna untuk mengidentifikasi gugus 

fungsional. 

 

Prinsip kerja dari analisis FTIR adalah penyerapan radiasi elektromagnetik 

oleh gugus-gugus fungsi tertentu dengan energi vibrasi dalam bentuk 



25 
 

spektrum. Mula-mula sinar dari sumber laser dipantulkan melewati plat 

pemecah sinar, sedangkan sinar dari sumber IR dipantulkan melalui cermin 

lalu kembali melewati plat pemecah berkas. Kemudian kedua sinar ini 

dipantulkan kembali melewati cermin, lalu berkas cahaya diteruskan melalui 

lintasan optik sebelum dipantulkan dengan cermin. Setelah itu, berkas cahaya 

akan melewati sampel dan dipantulkan, kemudian dilakukan pembacaan pada 

detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Instumen FTIR 

menggunakan sistem yang disebut dengan interferometer untuk 

mengumpulkan spektrum. Interferometer terdiri atas sumber radiasi, pemisah 

berkas, dua buah cermin, laser dan detektor. Hasil yang diperoleh dari 

pembacaan detektor untuk katalis LaCrO3 berupa spektrum seperti gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Spektrum FTIR katalis LaCrO3 (Khetra et al., 2012). 

 

Karakterisasi ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terbentuk 

dari nanokatalis sekaligus mengetahui ikatan-ikatan antar logam yang 

tebentuk pada nanokatalis yang dipreparasi. Selain itu FTIR juga dapat 
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digunakan untuk mengetahui apakah terjadi interaksi antara nanokatalis dan 

juga nanoselulosa pada saat reaksi fotokatalitik dilakukan dengan mengetahui 

adanya ikatan β-(1,4) glikosida yang ditunjukkan oleh vibrasi ulur C-O-C 

pada area sekitar 898 cm-1 (Ciolacu et al., 2011, Zain et al., 2014). 

 

2. Analisis Fasa Kristalin dan Ukuran Partikel Nanokatalis dan 

Nanoselulosa 

 

Ukuran dari partikel merupakan parameter terpenting untuk mendeskripsikan 

material nanokristal. Terdapat berbagai macam teknik pengukuran untuk 

mengetahui ukuran particle seperti Transmission Electron Microscopy  (TEM), 

Scanning Probe Microscopy ( SPM ), Scanning Electron Microscopy ( SEM ) dan 

X-ray diffraction (XRD). Dari keempat teknik pengukuran tersebut, XRD 

memiliki keunggulan karena preparasi sampel lebih sederhana. 

 

Karakterisasi katalis yang sering dilakukan adalah menentukan luas permukaan 

dan kristalinitas suatu material. Metode yang sering digunakan sebagai alternatif 

dalam menentukan ukuran partikel nano adalah  metode Scherrer. Metode ini 

menetntukan ukuran kristal berdasarkan pelebaran puncak difraksi sinar-X yang 

muncul. Metode ini sebenarnya memprediksi ukuran kristallin dalam material, 

bukan ukuran partikel. Jika satu partikel mengandung sejumlah kristalit yang 

kecil-kecil maka informasi yang diberikan metode Scherrer adalah ukuran 

kristalin tersebut, bukan ukuran partikel. Untuk partikel berukuran nanometer, 

biasanya satu partikel hanya mengandung satu kristallites. Dengan demikian, 

ukuran kristalinitas yang diprediksi dengan metode Scherrer juga merupakan 

ukuran partikel (Liherlinah dkk, 2009). 
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Berdasarkan metode Scherrer, makin kecil ukuran kristal, maka makin lebar 

puncak difraksi yang dihasilkan. Kristal yang berukuran besar dengan satu  

orientasi menghasilkan puncak difraksi mendekati bentuk garis vertikal. Kristalit 

yang sangat kecil menghasilkan puncak difraksi yang sangat lebar. Lebar puncak 

difraksi tersebut memberikan informasi tentang ukuran kristalit. Hubungan antara 

ukuran kristallites dengan lebar puncak difraksi dapat diaproksimasi dengan 

persamaan Scherrer yang ditunjukkan dengan Persamaan (3) : 

 

D= 
𝑘𝜆

𝛽 cos 𝜃
        (3) 

Dimana:  

      D      = ukuran partikel (nm) 

 k      =  konstanta (0,94) 

 λ  =  1,5405 Å 

 β    =  radian (FWHM) 

 θ    =  lebar puncak 

 

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

sinar-X ditransmisikan, diserap, direfleksikan dan sebagian lagi dihamburkan 

serta didifraksikan. Mekanisme terjadinya tumbukan antara elektron dan target 

ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi difraksi sinar-X pada XRD (Callister and Rethwisch, 2009). 
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3. Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Nanokatalis 

 

SEM (Scanning Electron Microscope) adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengetahui morfologi atau struktur mikro permukaan dari suatu bahan/material. 

Alat ini dilengkapi dengan detektror dispersi energi (EDX) sehingga dapat 

digunakan untuk mengetahui komposisi elemen-elemen pada sampel yang 

dianalisis. Analisa struktur mikro dilakukan terutama untuk melihat ukuran dan 

bentuk partikel yang dihasilkan. Instrument mikroskop elektron atau Scanning 

Electron Microscopy (SEM) biasa digunakan untuk bubuk yang relatif kasar, 

sedangkan untuk yang lebih halus (skala nanometer) digunakan Transmission 

Electron Microscopy (TEM). Metode SEM merupaka pemeriksaan dan analisa 

permukaan atau lapisan yang tebalnya sekitar 20μm dari permukaan. Hasilnya 

berupa topografi dengan segala tonjolan dan bentuk permukaan. Gambar topografi 

diperoleh dari penangkapan pengolahan elektron sekunder yang dipancarkan dari 

spesimen. Prinsip kerja SEM adalah pemindaian berkas elektron yang seperti 

“menyapu” permukaan spesimen, titik demi titik dengan membentuk sapuan garis 

demi garis, mirip seperti gerakan mata membaca. Sinyal elektron sekunder yang 

dihasilkan adalah dari titik pada permukaan, yang selanjutnya ditangkap oleh 

detektor untuk ditampilkan pada layar CRT (TV). Sinyal lain adalah back 

scattered electron yang intensifnya bergantung pada nomor atom unsur yang ada 

pada permukaan spesimen. Gambar yang didapatkan menyatakan perbedaan unsur 

kimia. 

Dengan warna terang menunjukkan adanya unsur kimia yang lebih tinggi nomor 

atomnya. Instrumen SEM juga dilengkapi dengan analisa EDX (Energy 
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Dispersive X Ray Analyzer) dimana sinar X karakteristik yang diemisikan adalah 

akibat tumbukan elektron pada atom-atom bahan sampel (Sujatno, 2015).  

Komponen utama alat SEM ini pertama adalah tiga pasang lensa elektromagnetik 

yang berfungsi memfokuskan berkas elektron menjadi sebuah titik kecil, lalu oleh 

dua pasang scan coil discan-kan dengan frekuensi variabel pada permukaan 

sampel. Semakin kecil berkas difokuskan semakin besar resolusi lateral yang 

dicapai. Kesalahan fisika pada lensa-lensa elektromagnetik berupa astigmatismus 

dikoreksi oleh perangkat stigmator. SEM tidak memiliki sistem koreksi untuk 

kesalahan aberasi lainnya. Yang kedua adalah sumber elektron, biasanya berupa 

filamen dari bahan kawat tungsten atau berupa jarum dari paduan Lantanum 

Hexaboride LaB6 atau Cerium Hexaboride CeB6, yang dapat menyediakan berkas 

elektron yang teoretis memiliki energi tunggal (monokromatik), Ketiga adalah 

imaging detector, yang berfungsi mengubah sinyal elektron menjadi 

gambar/image. Sesuai dengan jenis elektronnya, terdapat dua jenis detektor dalam 

SEM ini, yaitu detektor SE dan detektor BSE (Sujatno, 2015). 

 

4. Analisis Morfologi Nanokatalis 

 
Untuk mempelajari morfologi permukaan katalis dapat menggunakan 

instrumentasi Tansmission Electron Microscopy (TEM). TEM adalah alat untuk 

mengamati bentuk, struktur serta distribusi pori padatan. Prinsip kerja TEM sama 

seperti proyektor slide dimana elektron ditansmisikan ke dalam objek pengamatan 

dan hasilnya diamati melalui layar (Liu et al., 2009). Mekanisme kerjanya yaitu 

pistol elektron berupa lampu tungsten dihubungkan dengan sumber tegangan 

tinggi (100-300 kV) ditransmisikan pada sampel yang tipis, pistol akan 

memancarkan elektron secara termionik maupun emisis medan magnet ke 
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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 

intermediat gap akan membentuk arah elektron yang menuju lensa yang 

selanjutnya dapat diamati melalui layar (Bendersky and Gayle., 2001). Analisis 

TEM juga dapat melihat perbesaran dengan resolusi tinggi hingga diatas 

perbesaran 500000 kali. Analisis ini dapat melihat perbesaran sampai kristal 

ataupun kolom atom suatu molekul sehingga penglihatan perbesaran dapat 

dilakukan secara tembus gambar. Karakterisasi TEM dapat meningkatkan 

penggambaran sehingga jika terjadi penumpukan pada perbesaran sampel tetap 

dapat dilihat ukuran dan bentuknya (Harahap, 2012). 

 

5. Analisis Energi Celah Pita Nanokatalis 

 

Spektrofotometri DRS UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya energi celah pita hasil sintesis. Metode ini didasarkan pada 

pengukuran intensitas UV-Vis yang direfleksikan oleh sampel. Salah satu material 

semikonduktor seperti fotokatalis memiliki karakteristik energi celah pita yang 

khas. Mudahnya, energi celah pita adalah suatu celah yang menyatakan besarnya 

jarak diantara pita valensi (VB; Valence Band) dengan pita konduksinya (CB; 

Conduction Band) sebanding dengan energi (dalam eV atau elektron volt) yang 
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dibutuhkan untuk elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Tentunya 

energi yang dibutuhkan dapat sebanding atau lebih dari besar celah pitanya. 

Hubungan antara energi foton sinar pengeksitasi dan energi celah pita (energi 

celah pita energy, Eg) diberikan oleh plot Kubelka-Munk (KM) ditunjukkan pada 

Persamaan (4) : 

[F(R).hv]n = K[hv – Eg]     (4) 

 

K = (1-R)2 /2R    (5) 
Dimana : 

hv     = energi photon,  

h       = konstanta Plank sekitar 6,626 x 10-34 J.s  

y        = frekuensi  

Eg         = energi celah pita material (eV) 

r          = reflektansi 

k    = konstanta karakteristik semikonduktor atau reflektansi ditransformasi  

menurut Kubelka Munk. 

n       = ½ untuk direct type dan 2 untuk indirect type 

Skema alat DRS UV-Vis ditunjukkan pada Gambar 11. 

 

 

 

Gambar 11. Skema alat DRS (Supriyadi, 2018). 
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J.  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dikembangkan pada akhir tahun 

1960-an dan awal tahun 1970-an. KCKT merupakan suatu teknik kromatografi 

yang menggunakan fasa gerak cair untuk pemisahan sekaligus untuk analisis 

senyawa berdasarkan kekuatan atau kepolaran fasa geraknya. Berdasarkan 

polaritas relatif fasa gerak dan fasa diamnya, KCKT dibagi menjadi dua yaitu 

fasa normal yang umumnya digunakan untuk identifikasi senyawa nonpolar 

sehingga fasa gerak yang digunakan kurang polar dibandingkan fasa diam dan 

fasa terbalik yang umumnya digunakan untuk identifikasi senyawa polar, 

menggunakan fasa gerak lebih polar dibandingkan fasa diam (Gritter et al., 

1991). Prinsip pemisahan senyawa menggunakan KCKT adalah perbedaan 

distribusi komponen diantara fasa diam dan fasa geraknya. Semakin lama 

terdistribusi dalam fasa diam maka semakin lama waktu retensinya. Skema alat 

KCKT ditunjukkan pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Skema alat KCKT (Hasri, 2013). 
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Menurut Johnson dan Stevenson (1991) instrumentasi KCKT pada 

dasarnya terdiri dari : 

 

a. Wadah fasa gerak 

 

Wadah fasa gerak berfungsi menampung fasa gerak yang akan dialirkan ke 

dalam kolom. Biasanya wadah terbuat dari bahan yang inert terhadap fase 

gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas dan baja anti karat. Fase 

gerak yang digunakan harus murni (tidak ada pencemar/kontaminan), dan 

terbebas dari udara terlarut. Menghindari hasil akhir analisis yang memiliki 

banyak noise yang menyebabkan data tidak dapat digunakan. 

 

b. Pompa 

 

Pompa berfungsi menggerakkan fasa gerak melalui kolom. Dimana, pompa 

harus mampu menghasilkan tekanan tinggi sampai 6000 psi (400 atm). Untuk 

menjamin proses penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, 

reprodusibel, konstan, dan bebas dari gangguan. 

 

c. Injektor 

 

Injektor berfungsi memasukkan cuplikan ke dalam kolom. Pada saat 

penyuntikan, katup terputar sehingga fasa gerak mengalir melewati keluk 

sampel dan memasukkan sampel ke pangkal kolom.  

 

d. Kolom 

 

Kolom berfungsi memisahkan masing-masing komponen. Kolom 

merupakan jantung pada kromatografi. Keberhasilan atau kegagalan 

analisis dipengaruhi pada pemilihan kolom dan kondisi kerja yang tepat. 
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e. Detektor  

 

Detektor berfungsi mendeteksi adanya komponen cuplikan dalam aliran yang 

keluar dari kolom. Terdapat beragam jenis detektor, penggunaanya harus selektif 

tergantung pada jenis komponen yang akan dipisahkan. 

 

f. Rekorder 

 

Rekorder berfungsi menangkap sinyal elektronik yang dihasilkan detektor, 

untuk selanjutnya dibaca dalam bentuk peak yang disebut kromatogram. 

Sample yang mengandung banyak komponen akan mempunyai kromatogram 

dengan banyak peak. Bahkan tak jarang antar peak saling bertumpuk 

(overlap). Mekanisme kerja ringkas dari KCKT yaitu sampel yang dilarutkan 

dalam solvent dimasukkan ke dalam aliran fasa gerak dengan cara injeksi, di 

dalam kolom akan mengalami pemisahan komponen dengan adanya interaksi 

antara analit dengan fase diam. Analit yang interaksinya kurang kuat dengan 

fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu. Sedangkan analit yang 

interaksinya kuat akan keluar lebih lama. Setiap komponen yang keluar dari 

kolom akan dideteksi oleh detektor kemudiam direkam dalam bentuk 

kromatogram. 

 

Pengukuran analisis untuk fase gerak digunakan akuabides alkohol, kolom yang 

digunakan SCR-101C, dengan laju alir 1 mL/menit pada suhu 80
o
C. Hasil yang 

diperoleh untuk gula alkohol seperti gliserol, xylitol, sorbitol dan manitol 

kromatogramnya muncul pada waktu retensi kurang dari 5 menit. Untuk 

monosakarida seperti glukosa dan fruktosa dihasilkan pada rentang waktu retensi 

antara 5 –10 menit, sedangkan untuk disakarida (sukrosa dan laktosa) dihasilkan 
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pada rentang waktu retensi 10 –15 menit. Hal ini disebabkan karena senyawa-

senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda. Uji aktivitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

(KCKT). Larutan baku (sorbitol, manitol, dan xylitol) serta larutan sampel 

diinjeksikan ke KCKT dilakukan dengan waktu analisis 15 menit. 

 

Untuk mengidentifikasi selulosa yang terkonversi menjadi gula alkohol, akan 

terlihat berupa data luas area puncak yang diambil dari kromatogram hasil 

pengukuran tiap larutan. Dari data tersebut, dibuat plot grafik antara luas area 

puncak (sumbu y) larutan baku terhadap konsentrasi larutan baku (sumbu x), 

kemudian dibuat persamaan garis linier dari plot menggunakan metode least 

square. Nilai luas area puncak larutan sampel dibandingkan dengan 

persamaan least square yang diperoleh untuk mendapatkan nilai konsentrasi 

larutan sampel. Jika dilakukan pengenceran larutan sampel maka nilai 

konsentrasi larutan sampel dikalikan dengan faktor pengenceran. Konsentrasi 

sampel dapat dihitung dengan Persamaan (6) : 

 

𝑐 =
𝐴𝑟𝑒𝑎−𝑎

𝑏
𝑋 𝐹𝑝      (6) 

 

Keterangan : 

C  = Konsentrasi selulosa dalam sampel (ppm) 

Area  = Luas area puncak untuk larutan sampel 

a  = Koefisien regresi untuk variabel y (variabel terikat) 

b  = Koefisien regresi untuk variabel x (variabel bebas) 

Fp  = Faktor pengenceran                (Amalia, 2013). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik FMIPA 

Universitas Lampung. Analisis gugus fungsi (FTIR) serta analisis morfologi 

permukaan dan komposisi unsur (SEM-EDX) dilakukan di UPT. Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT)  Universitas Lampung. Analisis 

fasa kristalin nanokatalis (XRD) dilakukan di Laboratorium Fisika Material UNP. 

Analisis morfologi nanokatalis (TEM) dilakukan di Laboratorium Anorganik 

UGM. Analisis energi celah pita (DRS) dilakukan di Laboratorium Jasa Kimia 

Universitas Indonesia. Uji aktivitas katalitik katalis (KCKT) dilakukan di PT. 

Saraswanti Indo Genetech (SIG) Bogor. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 

2019 sampai dengan bulan September 2019. 

 

B.  Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan adalah FTIR,  XRD, SEM-EDX, TEM, DRS, KCKT , 

ultrasonikasi merek Bandelin Sonorex Technik, Freezer, Magnetic Strirrer merek 

Stuart heat-stir CB162, furnace), freeze dryer, oven merek Fischer Scientific 

(SEA) Pie Ltd, lampu UV 100 Watt, pemutar pemanas bermagnetik, pengaduk 
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magnet, neraca digital, mortar agate, desikator, reaktor kataltik, termometer, 

spatula, botol dan selang infuse, serta peralatan gelas laboratorium.  

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah lantanum nitrat La(NO3)3.6H2O (Merck, 

99%), kromium nitrat Cr(NO3)3.9H2O (Merck,99%), ammonium vanadat 

NH4VO3 (Merck,99%), akuades, pektin, amonia, piridin, kulit pisang, kertas 

saring, buffer asetat, NH3, pH indikator, gas hidrogen (UHP 99,99%), NaOH, 

NaClO2, HNO3, reagen fehling, dan reagen asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS). 

 

C.  Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan prosedur yaitu ekstraksi selulosa 

dari kulit pisang kepok, pembuatan nanoselulosa, sintesis nanokatalis yang 

dilanjutkan dengan karakterisasinya, terakhir dilakukan uji aktivitas nanokatalis 

dalam konversi nanoselulosa melalui reaksi fotokatalisis dan analisis hasil 

konversinya menggunakan KCKT. 

 

1. Ekstraksi Selulosa Kulit Pisang 

 

Selulosa diekstraksi dengan cara memotong kulit pisang menjadi ukuran yang 

lebih kecil dan mengeringkannya. Kulit pisang yang telah dipotong menjadi lebih 

kecil dikeringkan dengan pemanasan sinar matahari atau didalam oven pada 

temperatur 50°C selama 48 jam. Hasil pengeringan berupa bubuk kulit pisang 

kepok berwarna kehitaman yang selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan 

dry-blender lalu diayak hingga mendapat ukuran mikron.  
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Sebanyak 50 gram bubuk kulit pisang kepok yang diperoleh dimasukkan ke dalam 

labu bulat dan ditambahkan larutan 300 mL NaOH 4%. Larutan campuran ini 

direfluks pada temperatur 100-120°C selama 2 jam. Hasil dari proses refluks 

tersebut kemudian disaring dan dicuci dengan akuades beberapa kali untuk 

memisahkan lignin dan hemiselulosa. Setelah dicuci dan dikeringkan , proses 

selanjutnya adalah bleaching yang dilakukan dengan cara memasukkan 60 gram 

bubuk selulosa pada labu bulat dan ditambahkan 400 mL larutan 1,7% NaClO2 , 

buffer asetat dan air destilasi serta direflus pada temperatur 110-130°C selama 4 

jam. Selanjutnya padatan putih didinginkan dan dicuci dengan akuades hingga 

selulosa diperoleh. Selulosa yang diperoleh kemudian dikeringkan menggunakan 

freeze-dryer pada -39°C selama 24 jam ( Zain et al., 2014). 

 

2. Pembuatan Nanoselulosa 

 

Nanoselulosa dibuat dengan menyiapkan 10 gram bubuk selulosa kemudian 

dimasukkan dalam labu bundar bervolume 1 L dan ditambahkan larutan HNO3  

35% . Larutan campuran kemudian disonikasi selama 4 jam lalu direfluks selama 

5 jam dengan suhu 60°C sambil diaduk dilanjutkan dengan penambahan 

akuabides sebanyak 200 mL pada larutan yang telah direfluks kemudian 

didinginkan. Sampel yang sudah didinginkan kemudian disentrifus selama 15 

menit dengan kecepatan 3500 rpm. Proses pencucian kemudian diulangi hingga  

pH cairan mendekati 7. Suspensi koloid diultrasonikasi selama 60 menit dalam 

ice-bath dan dihilangkan pelarut yang masih ada dengan menggunakan freeze- 

dryer. Nanoselulosa yang telah didapat kemudian disimpan pada suhu 4°C 

sebelum digunakan ( Zain et al., 2014; Shankar and Rhim,2016 ). 
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3. Preparasi Nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

Nanokatalis 2% V/LaCrO3 dilakukan dengan dua tahap yaitu pembuatan 

nanokatalis LaCrO3  dan impregnasi logam vanadium. Pertama-tama yaitu 

pembuatan larutan pektin dengan melarutkan 8 gram pektin dalam 400 mL 

akuades. Larutan tersebut diaduk hingga homogen selama kurang lebih 3 jam. 

Selanjutnya dimasukkan tetes demi tetes larutan lantanum nitrat (3,624 gram 

La(NO3)2.6H2O dalam 325 mL akuades), dan larutan kromium nitrat (3,349 gram 

Cr(NO3)2.9H2O dalam 275 mL akuades) ke dalam larutan pektin yang 

sebelumnya telah ditambah amonia dengan menggunakan selang infus tetes demi 

tetes. Campuran larutan lantanum dan kromium diaduk terus menerus dan 

dipanaskan menggunakan heating magnetic stirrer hingga diperoleh larutan 

homogen dan terbentuk gel. Setelah itu dilakukan pengeringan beku untuk 

menghilangkan uap air dan dikalsinasi sampai suhu 600˚C. Nanokatalis kemudian 

digerus hingga halus menggunakan mortar agate, dan ditimbang. Tahap yang 

kedua  yaitu impregnasi logam vanadium, diawali dengan pembuatan larutan 

pektin kembali sebanyak 1 gram dalam 50 mL air. Selanjutnya ditambahkan 

larutan ammonium monovanadat (0,0778 gram NH4VO3 dalam 100 mL akuades) 

dalam larutan pektin yang sebelumnya telah ditambah amoniak dengan 

menggunakan pipet lalu ditambahkan bubuk nanokatalis LaCrO3 secara perlahan 

dan menyebar hingga merata sambil diaduk dan dipanaskan menggunakan heating 

magnetic stirrer hingga diperoleh larutan homogen dan terbentuk gel. Setelah itu 

dilakukan pengeringan beku pada gel untuk menghilangkan uap air dan 

dikalsinasi sampai suhu 700˚C. Katalis kemudian digerus hingga halus 

menggunakan mortar agate, ditimbang, dan dikarakterisasi. 
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4. Karakterisasi Nanokatalis 

 

a. Analisis Gugus Fungsi dan Interaksi Nanokatalis   

 

Penentuan gugus fungsi katalis dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan spektrofotometer inframerah (FTIR). Sampel katalis yang 

dianalisis dicampur dengan KBr, dengan perbandingan 1:50 atau 1:100. 

Kemudian sampel yang sudah dicampur dengan KBr dibentuk menjadi pelet, 

lalu dimasukkan ke dalam wadah sampel. Setelah itu sampel diukur 

menggunakan spektrofotometer inframerah (FTIR) sampai daerah bilangan 

gelombang yang rendah (Rodiansono et al., 2007). 

 Selanjutnya untuk mengetahui adanya interaksi antara nanokatalis dan 

nanoselulusa nanokatalis yang sudah digunakan untuk reaksi fotokatalitik 

diuji kembali dengan menggunakan spektrofotometer inframerah (FTIR) 

pada bilangan gelombang sekitar 898 cm-1. 

 

b.  Analisis Struktur Kristal Nanokatalis  

 

Struktur kristal nanokatalis diidentifikasi mengunakan alat X-ray Difraction ( 

XRD ). Analisis XRD untuk mengetahui struktur kristal menggunakan program 

PCPDF-win 1997 ((Drbohlavova et al., 2009). Sejumlah sampel katalis 

ditempatkan dalam wadah sampel dan dianalisis.  Berkas sinar-X yang 

ditembakkan ke sampel dengan menggunakan radiasi CuKα (1,5410 Å), akan 

dipantulkan dengan membentuk sudut difraksi (2θ) dalam rentang 10 – 80°, 

dengan step size 0,02°/menit sebagai dasar pembentuk dari grafik difraktogram. 

Puncak-puncak pada difraktogram diidentifikasi menggunakan metode Search 
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Match dimana 3-4 puncak yang memiliki intensitas tertinggi dibandingkan dengan 

standar data difraktogram yang diterbitkan oleh JCPDF dalam program PCPDF 

win 1997. Ukuran kristal katalis dihitung menggunakan persamaan Debye-

Scherrer (Cullity,1978)  

 

c.  Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Nanokatalis 

 

Analisis morfologi permukaan nanokatalis dan komposisi unsur dilakukan 

menggunakan alat SEM-EDX. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu 

dilapisi dengan emas, kemudian sampel dianalisis dengan menggunakan analisis 

area. Selanjutnya, sinar elektron dialihkan hingga mengenai sampel. Aliran sinar 

elektron ini kemudian difokuskan menggunakan elektron optik columb sebelum 

sinar elektron tersebut membentuk atau mengenai sampel. Setelah sinar elektron 

mengenai sampel, akan terjadi beberapa interaksi pada sampel yang disinari. 

Interaksi –interaksi yang terjadi tersebut selanjutnya akan terdeteksi dan diubah 

kedalam sebuah gambar oleh analisis SEM dan dalam bentuk grafik oleh analisis 

EDX (Yurugi, et al., 2001). 

 

d. Analisis Morfologi Nanokatalis 

 

Penentuan morfologi nanokatalis 2% V/LaCrO3 dilakukan menggunakan 

instrumentasi Transmission Electron Microscope (TEM). Sampel katalis 

dipersiapkan sampai ketebalan 20 µm. Selanjutnya sampel ditembak dengan ion 

Argon sampai berlubang dan berkas yang menembus sampel akan dibaca oleh 

detektor kemudian data diolah menjadi gambar (Bendersky and Gayle, 2001). 
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e. Analisis Energi Celah Pita Nanokatalis 

 

Spektrum DRS UV-vis direkam menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-

3600 yang diintegrasikan pada tabung berdiameter 15 cm. Senyawa yang 

digunakan sebagai referensi adalah BaSO4. 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 atau 149 mikron. 

 

5. Uji Aktivitas Katalis 

 

a. Konversi Nanoselulosa menjadi Gula Alkohol 

 

Nanoselulosa seberat 0,5 gram dicampurkan ke dalam 100 mL akuades. 

Kemudian larutan nanoselulosa di tambahkan dengan nanokatalis 2 % V/LaCrO3 

sebanyak 0,1 gram dan dialirkan gas hidrogen dengan laju 10mL/menit. Setelah 

itu dipasangkan lampu sinar UV, dimana posisi lampu sinar UV dengan rentang 

jarak 10-15 cm ke permukaan reaktor (Manurung et al, 2015). Kekuatan energi 

lampu UV yang digunakan sebesar 100 Watt.  Variabel waktu proses iradiasi sinar 

UV pada konversi nanoselulosa di menit ke 30, 60, 90, dan 120 dimana di tiap 

variabel waktu diambil 10 mL sampel yang telah dianalisis hasil konversinya 

dengan alat instrument KCKT. Perlakuan yang sama dilakukan untuk uji blanko 

yang dimana dua larutan nanoselulosa dilakukan uji katalitiknya. Larutan 

nanoselulosa pertama  dikonversi dengan iradiasi sinar UV tanpa ditambahkan 

dengan nanokatalis 2 % V/LaCrO3 dan larutan nanoselulosa kedua ditambahkan 

nanokatalis 2 % V/LaCrO3 kemudian dikonversi tanpa menggunakan iradiasi sinar 
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UV. Hal ini dilakukan sebagai pembanding dari hasil uji katalitik nanosesulosa 

menggunakan nanokatalis 2 % V/LaCrO3 dan iradiasi sinar UV.  Hasil dari kedua 

pembanding tersebut dianalisis juga dengan KCKT. Rangkaian alat untuk uji 

katalitik dengan iradiasi sinar UV ditunjukkan pada Gambar. 13    

 

 

Gambar 13.  Rangkaian alat konversi nanoselulosa.  

Keterangan : 

1.Tabung gas H2,  

2. Selang penghantar gas H2, 

3. Ruang gelap,  

4. Lampu UV,         

5. Wadah berisis larutan selulosa dan nanokatalis,  

6. Pengaduk 

 

b. Analisis Kualitatif Hasil Konversi 

 

Analisis kualitatif untuk hasil konversi dilakukan menggunakan reagen Fehling. 

Sebanyak 1 mL sampel hasil konversi direaksikan dengan 1 mL reagen Fehling 

dalam tabung reaksi dan dipanaskan selama 10 menit pada suhu 100oC.   
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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 direaksikan dengan 1 mL reagen DNS 

dalam tabung reaksi dan dipanaskan selama 10 menit pada suhu 100 oC. Lalu 

didinginkan dan diencerkan menggunakan 2 mL akuades. 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 terendah dianalisis lebih lanjut 

dengan instrumentasi KCKT untuk mengetahui adanya kandungan gula alkohol, 

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

nanoselulosa. Pada instrumentasi KCKT, 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 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A.  Preparasi Nanoselulosa dari Kulit Pisang Kepok  

 

Preparasi nanoselulosa dari kulit pisang kepok dimulai dari pencucian kulit pisang 

dengan air mengalir kemudian kulit pisang dipotong-potong menjadi lebih kecil 

lalu dikeringkan dibawah panas matahari, hasilnya didapat kulit pisang kepok 

berwarna kehitaman yang telah kering. Selanjutnya, kulit pisang kepok yang 

kering dihaluskan dengan menggunakan dry-blender lalu diayak dengan ayakan 

berukuran 100 mesh sampai didapat bubuk halus kulit pisang kepok. Bubuk halus 

kulit pisang kepok hasil pengayakan diambil sebanyak 50 gram dimasukkan 

dalam labu bulat dan ditambahkan larutan 300 mL NaOH 4% untuk direfluks. 

Setelah proses delignifikasi dilakukan, lignin yang terdegradasi ditunjukkan 

dengan adanya warna hitam pada larutan NaOH 4% yang digunakan. Selanjutnya 

hasil refluks disaring dan dicuci berkali-kali dengan air mengalir untuk 

memisahkan lignin dan hemiselulosa sampai air menjadi jernih, berdasarkan 

pengamatan warna hitam hasil refluks perlahan-lahan menghilang namun masih 

sedikit gelap. Tahapan selanjutnya adalah proses bleaching yang dilakukan 

dengan memasukkan bubuk selulosa hasil perlakukan sebelumnya kedalam labu 

bulat dan ditambahkan 400 mL larutan dari 1,7% NaClO2 dan buffer asetat 5 mL. 

Proses bleaching bertujuan untuk menghilangkan lignin yang masih tersisa dari 
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proses refluks. Hasil refluks yang didapat berupa padatan selulosa berwarna putih 

yang kemudian didinginkan dan dicuci dengan air mengalir untuk selanjutnya 

dikeringkan beku menggunakan freeze-dryer (Zain et al., 2014). Hasil 

pengeringan beku selulosa menggunakan freeze-dryer dapat dilihat pada Gambar 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Padatan selulosa kulit pisang kepok setelah pengeringan beku 

 

Preparasi nanoselulosa dari kulit pisang kepok dilakukan dengan menimbang 10 

gram sampel selulosa kulit pisang kepok, dimasukkan kedalam labu bundar 1 L 

dan ditambahkan 200 ml larutan HNO3 35% dan diultrasonikasi selama 4 jam. 

Proses ultrasonikasi dilakukan untuk meningkatkan tekanan mekanik berupa 

gangguan partikel pada selulosa kulit pisang kepok yang menyebabkan 

terbentuknya rongga dalam selulosa, kemudian nanoselulosa yang telah melalui 

ultrasonikasi direfluks selama 5 jam pada suhu 60 °C sambil diaduk. Hasil dari 

proses refluks yang berupa padatan nanoselulosa selanjutnya ditambahkan 200 

mL akuabides dan didinginkan. Hasil refluks yang sudah dingin disentrifius 

selama 15 menit dengan kecepatan 3500 rpm untuk memisahkan asam yang masih 

melekat pada padatan selulosa. Pencucian dengan akuabides diulangi hingga pH 

cairan mendekati 7, dan suspensi koloid yang sudah netral diultrasonikasi kembali 
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selama 60 menit serta dikeringkan dengan freezer-dryer. Hasil dari pengeringan 

beku berupa serbuk halus nanoselulosa yang berwarna putih dapat disimpan pada 

suhu 4 °C sebelum digunakan untuk konversi.  Padatan nanoselulosa dari kulit 

pisang kepok dapat dilihat pada Gambar 15.  

 

 
 

Gambar 15. Nanoselulosa kulit pisang kepok setelah pengeringan beku 

 

Struktur nanoselulosa kemudian dianalisis menggunakan instrumentasi Difraksi 

Sinar-X (XRD). Gambar 16 menunjukkan difraktogram XRD dari nanoselulosa 

kulit pisang kepok yang mana puncak utama selulosa muncul pada bidang 200 

dengan sudut 2θ = 22,6o sesuai dengan referensi (Wu et al., 2009). 
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Gambar 16. Difraktogram XRD nanoselulosa kulit pisang 

 

Berdasarkan data analisis XRD yang didapatkan dilakukan perhitungan indeks 

kristalinitas menggunakan persamaan Segal (Nam et al., 2016) pada 2 = 22,6° 

dan puncak minimum bidang amorf pada 2 = 18° yang ditunjukkan pada 

Persamaan (7) :  

 

Derajat Kristalinitas CrI (%) = [(I002 - Iam) / I002 ]x 100      (7) 

 

Indeks kristalinitas dari nanoselulosa berdasarkan perhitungan adalah 46,6% yang 

artinya fasa amorf merupakan fasa yang lebih dominan. Selanjutnya, 

menggunakan Persamaan (3), ukuran butir kristal nanoselulosa dapat dihitung, 

menggunakan data pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ukuran partikel nanoselulosa kulit pisang kepok 

Posisi (2θ) Tinggi [cts] FWHM 

(2θ) 

Jarak spasi 

[Å] 

Intensitas 

Relatif [%] 

D (nm) 

22,3605         257,72            0,6140         3,97603          100,00   13,30 
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Berdasarkan data pada Tabel 2 diperoleh ukuran partikel nanoselulosa adalah 

13,30 nm dimana karena ukurannya yang nano memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan material ukuran besarnya (bulk) karena memiliki perbandingan yang besar 

antara luas permukaan dan volumenya (Abdullah dkk, 2008). Hal tersebut 

diperlukan karena untuk mengefektifkan kerja katalis pada saat proses konversi 

berlangsung. 

 

B.  Preparasi Nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

Preparasi nanokatalis 2% V/LaCrO3 dilakukan dengan pembuatan nanokatalis 

LaCrO3 kemudian dilanjutkan dengan impregnasi logam vanadium. Preparasi 

nanokatalis diawali dengan membuat larutan pektin yaitu sebanyak 8 gram 

dilarutkan dalam 400 mL akuades sambil diaduk sampai diperoleh larutan yang 

homogen, berdasarkan pengamatan larutan pektin yang didapat berupa larutan 

kental berwarna kuning kecoklatan. Larutan pektin yang telah homogen kemudian 

ditambah dengan amonia cair hingga pH 11.  Selanjutnya dimasukkan tetes demi 

tetes lantanum nitrat, dan kromium nitrat ke dalam larutan pektin yang 

sebelumnya telah dibuat. Larutan lantanum nitrat dibuat dengan cara melarutkan 

La(NO3)2.6H2O sebanyak 3,6243 gram yang dilarutkan kedalam akuades 

sebanyak 325 mL, sedangkan larutan kromium nitrat dibuatkan dengan cara 

melarutan Cr(NO3)2.9H2O sebanyak 3,3492 gram dengan akuades sebanyak 275 

mL dan diaduk hingga homogen.  Larutan lantanum nitrat dan kromium nitrat 

dimasukkan ke dalam larutan pektin secara bersamaan dan perlahan menggunakan 

selang infus ke dalam larutan pektin yang telah ditambahkan ammonia untuk 

memudahkan pengikatan logam, berdasarkan pengamatan warna larutan pektin 
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perlahan-lahan mulai menjadi kehijauan yang berasal dari larutan kromium. 

Campuran larutan lantanum dan kromium terus diaduk sambil dipanaskan dengan 

heating magnetic stirrer sampai homogen dan terbentuk gel yang berwarna 

kehijauan seperti pada Gambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 17. Gel nanokatalis LaCrO3 

Selanjutnya gel dibekukan di dalam lemari pendingin dan dikeringkan beku 

selama 46 jam. Pengeringan beku akan menjaga prekursor katalis dari rusaknya 

struktur dari jaringan yang telah terbentuk sebelumnya, berdasarkan pengamatan 

hasil dari pengeringan beku adalah padatan ringan berwarna hijau. Selanjutnya 

prekursor nanokatalis LaCrO3 hasil pengeringan beku dikalsinasi sampai suhu 600 

°C yang bertujuan untuk mendekomposisi prekursor logam dengan cara 

membentuk oksidanya dan menghilangkan produk-produk gas yang terbentuk dari 

proses sebelumnya (Pinna, 1998).  Setelah dikalsinasi nanokatalis didinginkan 

sampai suhu kamar (25 °C) lalu nanokatalis digerus hingga halus menggunakan 

mortar agate, dan ditimbang didapatkan berat nanokatalis seberat 1,6817 gram 

berwarna hijau.  Nanokatalis LaCrO3 yang telah dipreparasi ditunjukkan pada 

Gambar 18. 
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Gambar 18. Nanokatalis LaCrO3 

 

Tahap selanjutnya adalah impregnasi logam vanadium diawali dengan membuat 

larutan pektin kembali namun lebih sedikit yaitu sebanyak 1 gram dalam 50 mL 

air, kemudian larutan pektin ditambahkan ammonia cair sampai pH 11. 

Selanjutnya ditambahkan larutan ammonium monovanadat yang dibuat dengan 

melarutkan 0,0778 gram dalam 100 mL akuades kedalam larutan pektin tersebut 

dengan menggunakan selang infus secara perlahan, berdasarkan pengamatan 

larutan ammonium vanadat berwarna bening. Nanokatalis LaCrO3 kemudian 

ditambahkan kedalam larutan pektin secara perlahan dan menyebar hingga merata 

sambil, hasilnya pada tahap ini larutan perlahan-lahan menjadi berwarna hijau. 

Larutan yang telah ditambahkan nanokatalis LaCrO3 terus diaduk dan dipanaskan 

menggunakan heating magnetic stirrer pada suhu 80°C hingga diperoleh larutan 

homogen dan terbentuk gel.  Setelah itu dilakukan pengeringan beku pada gel 

selama 20 jam dan selanjutnya dikalsinasi sampai suhu 700 °C selama 11 jam. 

Nanokatalis kemudian digerus hingga halus menggunakan mortar agate, dan 

selanjutnya ditimbang maka didapatkan nanokatalis 2% V/LaCrO3 seberat 1,6532 

gram berwarna hijau yang ditunjukkan dalam Gambar 19. 



52 
 

 
 

Gambar 19. Nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

C.  Karakteriasi Nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

1.  Karakterisasi Nanokatalis 

 

a.  Analisis Gugus Fungsi dan Interaksi Nanokatalis 

 

Analisis FTIR dilakukan untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara ikatan 

molekular nanokatalis dan ikatan molekular nanoselulosa melalui vibrasi-

vibrasi yang dihasilkan antara interaksi yang terjadi setelah proses konversi 

secara fotokatalitik yang ditunjukkan pada Gambar 20.  

 

 
 

Gambar 20. Spektrum FTIR nanokatalis 2% V/LaCrO3 
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Pita serapan yang muncul dalam spektrum FTIR pada daerah bilangan 

gelombang 590-630 cm-1 terbentuk karena adanya vibrasi ulur ikatan V-O-V 

pada spektrum dapat dilihat pada daerah 621,95 cm-1 (Schwendt and 

Pisarcik,1987). Vibrasi ulur ikatan Cr-O dan vibrasi ulur murni dari ikatan O-

Cr-O muncul pada daerah bilangan gelombang 870-960 cm-1, pada spektrum 

dapat dilihat pada daerah 878,78 cm-1. Sementara itu vibrasi tekuk dari La-O-

La dan La-O-Cr muncul pada bilangan gelombang 700-830 cm-1 yang mana 

dapat dilihat pada spektrum di daerah 779,03 cm-1. Pita serapan pada daerah 

bilangan gelombang 3400-3100 cm-1 menandakan adanya uap air yang 

teradsorpsi pada permukaan katalis, hal ini dapat dilihat pada spektrum dimana 

terdapat serapan pada daerah bilangan gelombang 3433,95 cm-1. Vibrasi tekuk 

lemah dari air muncul pada daerah bilangan gelombang 1700-1600 cm-1, pada 

spektrum terlihat pada daerah bilangan gelombang 1633,04 cm-1. Vibrasi ulur 

yang muncul pada daerah bilangan gelombang 1490,95 cm-1 kemungkinan 

berasal dari ion yang terbentuk dari air yang terabsorpsi dengan permukaan La-

O-Cr dan Cr-O-Cr atau La-O-La (Situmeang et al., 2019). Analisis FTIR 

dilakukan sekali lagi setelah dilakukan reaksi fotokatalitik. Spektrum yang 

dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 21.  
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Gambar 21. Spektrum FTIR nanokatalis 2% V/LaCrO3 setelah reaksi 

fotokatalitik 

 

Berdasarkan spektrum terdapat interaksi antara air dan selulosa dengan 

permukaan dari katalis. Selulosa sendiri memberikan vibrasi ulur pada daerah 

3600-3100 cm-1 untuk ikatan hidrogen (-OH) pada spektrum dapat dilihat pada 

daerah 3339,67 cm-1, pada daerah 2907,3 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi 

ulur –CH, pada daerah 1431,3 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi tekuk dari       

–CH, pada daerah 898 cm-1 untuk vibrasi ulur C-O-C dari ikatan β-(1,4) 

glikosida pada spektrum dapat dilihat pada daerah bilangan gelombang 1028,7 

cm-1 (Ciolacu et al., 2011, Situmeang et al., 2019, Zain et al., 2014). 

Selebihnya puncak vibrasi tekuk yang muncul pada daerah panjang gelombang 

1500-995 cm-1 menandakan adanya glukosa, sorbitol, mannitol dan karbohidrat 

jenis lainnya. Ini menunjukkan bahwa terdapat pemutusan ikatan selulosa 

selama proses reaksi fotokatalitik (Ibrahim et al., 2006, Liu et al., 2014). 
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b.  Analisis Struktur Kristal Nanokatalis  

 

Karakterisasi fasa kristalin yang terbentuk pada katalis 2% V/LaCrO3 dilakukan 

menggunakan difraksi sinar-X (XRD). Difraktogram hasil analisis katalis 2% 

V/LaCrO3 ditunjukkan pada Gambar 22. 

 

 

 

Gambar 22. Hasil XRD nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

Hasil yang didapat dari analisis XRD berupa difraktogram. Puncak-puncak 

difraktogram dapat diidentifikasi dengan membandingkannya dengan data standar 

sebagai acuan. Program Match! dapat menyediakan fitur Search Match yang 

secara otomatis akan mencari data standar acuan dari database Crystallography 

Open Database (COD) yang mengacu pada International Center for Diffraction 

Data (ICDD) (Putz et al,. 2001). Hasil pencarian otomatis difraktogram sampel 

dengan data standar ditampilkan pada Gambar 23.  

 



56 
 

 

 

Gambar 23. Hasil pencocokan otomatis dengan aplikasi Match! 

 

Berdasarkan Gambar 23 diatas, hasil difraktogram menunjukkan bahwa fasa 

kristalin yang terbentuk adalah LaCrO3 dan LaVO3  sebagai fasa dominan dan 

sebagian kecil fasa kristalin LaVO4. Selanjutnya puncak-puncak difraktogram 

diidentifikasi  menggunakan difraktogram standar pada aplikasi PCPDF win 1997 

yang diterbitkan oleh JCPDS sebagai acuan. Ukuran kristal dapat dihitung 

berdasarkan Full Width at Half Maximum (FWHM) dengan menggunakan 

persamaan Debye-Scherrer (Cullity 1978). Data difraktogram acuan yang telah 

diidentifikasi dan dicocokkan dengan acuan JCPDS ditunjukkan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Puncak-puncak representatif difraktogram nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 
2𝜃 Intensitas Relatif (%) FWHM d [Å] D (nm) 

32,4760 100,00 0,1673 2,75701 48,68 

46,5927 38,02 0,1338 1,94934  

22,7025 21,13 0,1673 3,91690  

58,1755 20,85 0,2342 1,58581  

57,8053 17,66 0,1338 1,59508  

27,6918 19,94 0,0502 3,22148  

29,9578 16,51 0,2342 2,98277  

26,0989 10,02 0,2342 3,41437  

24,3421 4,90 0,1004 3,65667  

 

Proses identifikasi fasa kristalin dilakukan dengan mencocokkan puncak-puncak 

difraktogram nanokatalis dengan puncak-puncak difraktogram pada tiap acuan 

dalam JCPDS yang dipaparkan pada Tabel 4.   

 

Tabel 4. Puncak-puncak representatif difraktogram acuan pada nanokatalis  

2% V/LaCrO3 

  
No. Fasa Kristalin 2𝜃 Intensitas Relatif (%) d [Å] 

1. LaCrO3 32,593 100 2,7450 

 PDF 24-1016 46,788 30 1,9400 

  58,154 25 1,5850 

  57,993 20 1,5890 

     

2. LaVO3 32,306 100 2,7710 

 PDF 11-0024 46,322 80 1,9600 

  57,608 80 1,6000 

  22,689 60 3,9190 

     

3. LaVO4 27,681 100 3,2200 

 PDF 25-0427 29,991 70 2,9770 

  26,110 65 3,4100 

  24,366 25 3,6500 
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Berdasarkan hasil pencocokkan data puncak difraktogram nanokatalis dengan 

puncak difraktogram acuan menunjukkan bahwa fasa kristalin yang terbentuk 

adalah LaCrO3 dengan mencocokkannya pada database nomor PDF 24-1016, 

LaVO3 dengan mencocokkannya pada database nomor PDF 11-0024 dan LaVO4 

dengan mencocokkannya pada database nomor PDF 25-0427. Ukuran kristal yang 

diperoleh dari persamaan Debye-Scherrer adalah 48,68 nm pada intensitas 100%. 

 

c.  Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Nanokatalis 

 

Analisis menggunakan SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan 

nanokatalis yang telah dipreparasi.  Analisis morfologi permukaan ini dilakukan 

dengan perbesaran 20000 kali, mikrogaf sampel ditunjukkan pada Gambar 24.  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                     (a)        (b) 

 

Gambar 24. Mikrograf SEM nanokatalis 2% V/LaCrO3 (a) perbesaran 20000 

kali (b) 1. bulat 2. rhombohedral 3. orthorombik 

 

 

Berdasarkan mikrograf pada Gambar 24 (a) dan (b) dapat diketahui partikel 

nanokatalis membentuk cluster yaitu kelompok-kelompok. Partikel nanokatalis 

terlihat tersebar merata namun kurang homogen dimana kurangnya homogenitas 
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dapat disebabkan oleh sintering yaitu  penggerombolan partikel akibat pemanasan 

yang tinggi. Fasa-fasa kristalin yang dapat dilihat dari gambar mikrograf antara 

lain rhombohedral, bulat, orthorombik dan terdapat fasa-fasa kristalin lain yang 

menyatu menjadi bentuk yang tidak normal. Pada Gambar 24 (a) dapat terlihat 

bahwa nanokatalis memiliki rongga-rongga antara fasa kristalinnya yang terlihat 

juga semakin jelas pada Gambar 24 (b). 

 

Hasil EDX nanokatalis 2% V/LaCrO3 menunjukkan jumlah masing-masing tiap 

unsur yang membentuk nanokatalis. Spektrum EDX nanokatalis ditunjukkan pada 

Gambar 25.  

 

 

 

Gambar 25. Spektrum EDX nanokatalis 2% V/ LaCrO3 

 

Berdasarkan analisis EDX dapat diketahui persentase masing-masing unsur pada 

nanokatalis yang disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil EDX persentase unsur pada nanokatalis  

 
Unsur Wt.% 

La 45,28 

O 28,15 

Cr 11,60 

V 11,06 

C 3,90 

Total 100 

 

Berdasarkan data pada Tabel 5 diketahui rasio perbandingan unsur La, Cr, V, dan 

O berturut-turut adalah 1 : 0,7 : 0,68 : 5,3. Jumlah unsur O dapat dikatakan 

berlebih dikarenakan dapat berikatan dengan pengotor sewaktu dilakukan analisis. 

Rasio yang tidak proporsional pada atom O juga dapat disebabkan karena 

nanokatalis 2% V/LaCrO3 memiliki beberapa fasa kristalin yaitu LaCrO3 dan 

LaVO3 serta sebagian kecil LaVO4 sehingga atom O dipakai bersama oleh ketiga 

fasa tersebut yang membuat rasio atom O tidak proporsional. Selain itu EDX 

kurang cocok digunakan untuk unsur-unsur yang ringan seperti O, EDX dapat 

mendeteksi keberadaannya namun kuantifikasinya tidak pasti (Hegedus, 2016). 

Data EDX menunjukkan bahwa logam vanadium telah berhasil diimpregnasikan 

pada LaCrO3 dam terbentuk logam-logam oksida yang mendukung data analisis 

XRD yaitu terbentuknya fasa logam oksida seperti LaCrO3, LaVO3 dan LaVO4. 

 

d.  Analisis Morfologi Nanokatalis 

 

Analisis morfologi 2% V/LaCrO3 dilakukan dengan menggunakan TEM 

(Transmission Electron Microscope) berfungsi untuk mengamati bentuk, struktur 

serta distribusi pori padatan suatu katalis. Hasil dari analisis TEM berupa 
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mikrograf (Liu et al., 2009). Mikrograf nanokatalis 2% V/LaCrO3 ditunjukkan 

pada Gambar 26.  

                  
      (a)              (b) 

 

Gambar 26. Mikrograf TEM nanokatalis 2% V/LaCrO3 (a) 100 nm, (b) 50 nm 

 

Berdasarkan Gambar 26 ditunjukkan bahwa terjadi aglomerasi pada katalis dan 

persebaran partikelnya belum merata. Aglomerasi ini diakibatkan oleh partikel-

partikel yang berukuran kecil saling tumpang tindih dan bergabung membentuk 

butiran yang lebih besar sehingga menyebabkan luas permukaan katalis menjadi 

kecil (Yadav and Kumar, 2009). Kemudian dari mikrograf diambil 5 spot untuk 

memperoleh ukuran rata-rata partikel  dari nanokatalis 2% V/LaCrO3 yang 

ditunjukkan pada Gambar 26 b pada skala perbesaran 50 nm. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ukuran partikel katalis yang diperoleh yaitu 46,95 nm. 

Ukuran yang didapat dari analisis TEM ini menunjukkan kesesuaian dengan data 

perhitungan dari analisis XRD yang dihitung dengan menggunakan persamaan 

Scherrer. 
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e.  Analisis Energi Celah Pita Nanokatalis 

 

Analisis energi celah pita (Eg) katalis 2% V/LaCrO3 dilakukan dengan 

menggunakan instrumentasi DRS (Diffuse Reflectance Spectroscopy). Pada metode 

DRS nanokatalis diberi cahaya ultra violet dan sinar tampak, selanjutnya radiasi 

cahaya akan dipantulkan dari permukaannya. Spektrum reflektan dan absorban dari 

katalis setelah diberi cahaya pada panjang gelombang 200-800 nm ditunjukkan 

pada Gambar 25. Spektrum UV-Vis DRS berupa kurva hubungan antara reflektan 

(%R) dengan panjang gelombang (λ) atau absorbansi (A) dengan panjang 

gelombang (λ) (Morales et al., 2007). Hubungan absorbansi (A) dengan reflektansi 

dinyatakan dalam Persamaan (8) berikut ini :  

Log
1

𝑅′
= 𝐴                                                                (8) 

 

 

 

Gambar 27. Spektrum absorbansi nanokatalis 2% V/LaCrO3 
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Berdasarkan spektrum absorbansi nanokatalis memberikan respon yang baik 

untuk perlakuan fotokatalisis pada daerah UV maupun daerah tampak. Spektrum 

absorbansi menunjukkan penyerapan sinar UV terjadi pada daerah 280-400 nm 

dengan puncak penyerapan pada daerah 350 nm. Sedangkan  penyerapan sinar 

tampak terjadi pada daerah 600 nm dimana penyerapan lebih kecil dibanding pada 

penyerapan sinar UV. Penyerapan sinar mengindikasikan bahwa nanokatalis dapat 

bekerja pada daerah sinar UV maupun sinar tampak (Situmeang et al., 2019) 

 

 

 

Gambar 28. Spektrum reflektansi nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

Pada spektrum reflektansi dapat dilihat refleksi sinar UV mulai terjadi pada 

daerah 200 nm dan terus naik sampai pada refleksi optimum pada 250 nm. 

Sedangkan untuk refleksi sinar tampak mulai terjadi pada daerah 430 nm dan 

terus naik hingga optimumnya berada pada 550 nm. Penentuan nilai energi celah 

pita nanokatalis 2% V/LaCrO3 didapatkan dari koefisien absorpsi ( α ) 

menggunakan Persamaan (4) yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 29.  
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Gambar 29. Energi celah pita nanokatalis 2% V/LaCrO3 

 

Gambar 29 menunjukkan kurva hasil ekstrapolasi data analisis energi celah pita. 

Kurva di atas bila diamati menunjukkan adanya lompatan yang tiba-tiba 

disebabkan oleh adanya perubahan skala otomatis pada perangkat elektronik atau 

alat yang digunakan untuk analisis bukan dari sampel (Gallardo, 2017). Energi 

celah pita nanokatalis adalah 2,5 eV, mengindikasikan nanokatalis 2% V/LaCrO3 

dapat dijadikan fotokatalis seperti penelitian yang dilakukan oleh Situmeang et al 

pada 2019 dimana nanokatalis LaCrO3 yang disintesis memiliki energi celah pita 

sebesar 2,62 eV dapat bekerja sebagai fotokatalis dengan bantuan sinar UV. Suatu 

material dapat berfungsi sebagai fotokatalis bila diiluminasi dengan foton yang 

memiliki energi yang setara atau lebih tinggi dari energi celah pita material 

(Richardson 1989). 
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2.  Uji Aktivitas Nanokatalis 

 

a. Konversi Nanoselulosa menjadi Gula Alkohol 

 

Konversi nanoselulosa dilakukan menggunakan sebanyak 0,5 gram nanoselulosa 

disuspensikan ke dalam 100 mL akuades dan diultrasonikasi selama 60 menit. 

Selanjutnya ke dalam suspensi tersebut ditambahkan nanokatalis 2% V/LaCrO3 

sebanyak 0,1 gram kemudian dialiri gas H2 dan diiradiasi dengan sinar UV 

dengan bantuan lampu UV 100 Watt dan lama waktu konversi 30 menit, 60 menit, 

90 menit dan 120 menit. Hasil konversi didiamkan selama 2 jam dan disentrifius 

untuk memisahkan filtrat dan endapan. Endapan yang diperoleh dikeringkan di 

dalam oven dengan suhu 60 oC, ditimbang dan dihitung persentase nanoselulosa 

yang terkonversi oleh nanokatalis 2% V/LaCrO3 di bawah irradiasi sinar UV. 

Tabel 3 berikut merupakan data hasil persentase nanoselulosa terkonversi. 

Tabel 6. Persentase nanoselulosa terkonversi  

 

No. Waktu Konversi 

(Menit) 

Berat Nanoselulosa 

awal (gram) 

Berat Nanoselulosa 

akhir (gram) 

% Konversi 

1 30 0,5 0,4432 11,35 

2 60 0,5 0,4355 12,90 

3 90 0,5 0,4298 14,04 

4 120 0,5 0,4171 16,58 

 

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas diketahui bahwa persentase konversi 

nanoselulosa berbanding lurus dengan waktu reaksi, dibuktikkan bahwa % 
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konversi meningkat seiring dengan bertambahnya waktu reaksi. Hal tersebut 

terjadi karena semakin lama waktu penyinaran semakin banyak terjadinya proses 

hidrolisis rantai panjang selulosa menjadi oligomer maupun monomer, maka 

semakin banyak pula reaksi hidrogenasi yang akan terjadi. Pada saat reaksi 

hidrogenasi terjadi penambahan atom-atom hidrogen dalam strukturnya membuat 

monomer-monomer selulosa dikonversi menjadi gula alkohol. 

 

b. Analisis Kualitatif Hasil Konversi 

 

Filtrat hasil konversi selanjutnya dianalisis dengan pereaksi Fehling untuk 

mengetahui adanya gula pereduksi. Pereaksi Fehling terdiri dari 2 larutan yaitu 

larutan Fehling A dan Fehling B. larutan Fehling A adalah larutan CuSO4 

sedangkan larutan Fehling B adalah campuran larutan antara NaOH dan kalium 

tartrat. Gula pereduksi yang terdapat dalam sampel hasil konversi akan mereduksi 

CuSO4 menjadi CuO dengan tanda adanya endapan merah bata pada sampel 

setelah ditambahkan pereaksi Fehling seperti ditunjukkan pada Gambar 30. 

 

 
 

Gambar 30. Analisis gula pereduksi dengan pereaksi Fehling 
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c. Analisis Kuantitatif Hasil Konversi 

 

Analisis gula pereduksi menggunakan pereaksi Fehling hanya digunakan untuk 

analisis kualitatif, pereaksi Fehling tidak dapat digunakan pada analisis kuantitatif 

walaupun sangat sensitif terhadap adanya gula pereduksi. Metode kuantitatif 

untuk uji gula pereduksi dapat dianalisis menggunakan pereaksi asam 3,5-

dinitrosalisilat (DNS). Gula pereduksi akan mereduksi 3,5-dinitrosalisilat menjadi 

asam 3-amino 5-nitro salisilat yang ditandai dengan adanya perubahan warna 

sampel hasil konversi menjadi jingga. Semakin tinggi kadar gula pereduksi maka 

kepekatan warna larutan semakin pekat. Kepekatan warna yang sebanding dengan 

kadar gula pereduksi kemudian diukur menggunakan spektrofotometer sinar 

tampak pada daerah panjang gelombang 540 nm. 

Adanya gula pereduksi pada hasil uji konversi ditandai dengan adanya perubahan 

warna larutan menjadi jingga. Gambar 31 menunjukkan perbandingan warna 

reagen DNS dan larutan pada hasil uji konversi 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 

120 menit setelah ditambahkan pereaksi DNS dan dipanaskan selama 10 menit. 

 

  
 

Gambar 31. Analisis gula pereduksi dengan pereaksi DNS 
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Kadar gula pereduksi pada hasil analisis dengan pereaksi DNS selanjutnya 

dibandingkan dengan standar glukosa yang diberi perlakuan sama dan diukur 

menggunakan spektrofotometer sinar tampak pada daerah panjang gekombang 

540 nm (Hisham,2008). Konsentrasi standar glukosa yang digunakan yaitu 100-

500 ppm. Semakin tinggi konsentrasi glukosa maka intensitas warna akan 

semakin meningkat.  Kurva standar glukosa dengan linearitas 0,9827 ditunjukkan 

Gambar 32 

 

 

 

Gambar 32. Kurva standar glukosa 

 

Berdasarkan persamaan regresi linear pada kurva standar glukosa di atas, maka 

didapatkan hasil konsentrasi glukosa pada Tabel 7 berikut 

Tabel 7. Konsentrasi glukosa pada sampel hasil konversi 

 
Waktu konversi 

(Menit) 

Absorbansi 

terkoreksi 

Konsentrasi glukosa 

(ppm) 

30 0,338 69,9 

60 0,361 102,7 

90 0, 365 108,4 

120 0, 325 51,3 

y = 0.0007x + 0.2891
R² = 0.9827
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d. Analisis Hasil Konversi Menggunakan KCKT 

 

Larutan hasil konversi yang memiliki konsentrasi glukosa tertinggi terdapat pada 

variasi waktu konversi 90 menit yaitu 108,4 ppm, larutan ini kemudian dianalisis 

menggunakan instrumentasi KCKT untuk mengetahui jenis dan konsentrasi gula 

alkohol yang terbentuk. Kromatogram yang didapatkan dari analisis KCKT 

ditunjukkan oleh Gambar 33. 

 

 

 

Gambar 33. Kromatogram larutan hasil konversi 

 

Kromatogram pada Gambar 33 menunjukkan puncak dari gula alkohol tidak 

terdeteksi, baik sorbitol, manitol, dan xylitol. Hal ini kemungkinan dapat terjadi 

karena selulosa terhidrolisis menjadi glukosa mengalami reaksi lanjut 

menyebabkan gula yang terbentuk terdekomposisi. Semakin lama waktu reaksi 

menyebabkan lebih banyak selulosa dan hemiselulosa terdegradasi menjadi 

glukosa dan senyawa gula lainnya, selain itu akan memperbesar waktu kontak 

antara selulosa dengan nanokatalis sehingga hidrolisis akan lebih baik (Irawan dan 

Arifin, 2012). Namun semakin lama waktu reaksi, gula yang terbentuk akan 



70 
 

berubah menjadi senyawa-senyawa seperti furfural, 5-hidroksimetilfurfural, asam 

levulinat, asam asetat, asam format dan beberapa senyawa lainnya (Taherzadeh 

and Karimi, 2007). Produk hasil degradasi lanjut ini tidak muncul pada 

kromatogram karena senyawa-senyawa organik diatas termasuk asam yang 

muncul pada waktu retensi diatas 50 menit, misalnya 5-HMF yang muncul pada 

waktu retensi diatas 55 menit (Van de Vyver et al., 2010).  

Puncak lebar yang tidak biasa pada kromatogram kemungkinan muncul ketika 

detektor kelebihan beban dengan sampel karena diinjeksikan terlalu banyak dan 

biasanya terjadi pada kromatografi yang menggunakan kolom berukuran kecil.  

Menyebabkan sensitivitas detektor jauh lebih tinggi dan menjadi jenuh sehingga 

memberikan puncak datar yang luas. Hal lain yang dapat menyebabkan puncak 

seperti ini adalah terjadi presipitasi dalam sampel menyebabkan pengaliran oleh 

fasa gerak dalam kolom melambat. Salah satu opsi adalah menipiskan respons 

sinyal (bukan solusi praktis) karena deteksi puncak lainnya juga akan terpengaruh. 

Hal ini dapat diatasi dengan mengurangi konsentrasi larutan sampel dengan 

pengenceran, mengurangi volume injeksi ataupun dengan memperlama waktu 

pengujian (waktu kontak) karena apabila didalam sampel terdapat banyak 

senyawa-senyawa organik maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

memisahkannya (Iurashev, 2019). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  SIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Nanoselulosa pada penelitian ini berhasil dipreparasi dengan indeks kristalinitas 

sebesar 46.6% dan ukuran sebesar 13.30 nm. 

2. Fasa kristalin yang terbentuk dari hasil analisis XRD adalah LaCrO3 dan LaVO3 

sebagai fasa dominan serta LaVO4 sebagai fasa minor.  

3. Penelitian ini mampu menghasilkan nanokatalis dengan ukuran nanometer 

menggunakan metode sol-gel dengan pektin sebagai agen pengemulsinya yang 

ditunjukkan dari hasil perhitungan menggunakan persamaan Scherrer dengan 

rata-rata ukuran kristal sebesar 48,68 nm. 

4. Hasil analisis menggunakan SEM menunjukkan bahwa nanokatalis  

2% V/ LaCrO3 memiliki morfologi permukaan yang heterogen. 

5. Hasil analisis menggunakan TEM menunjukkan bahwa nanokatalis  

2% V/ LaCrO3 memiliki morfologi yang terdistribusi secara kurang merata dan 

rata-rata ukuran partikel sebesar 46,95 nm.     
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6. Nilai energi celah pita dari nanokatalis 2% V/ LaCrO3 sebesar 2,5 eV, ini 

menandakan bahwa nanokatalis dapat bekerja di bawah pengaruh sinar UV dan 

sinar tampak. 

7. Hasil analisis FTIR menunjukkan adanya interaksi antara nanokatalis dan 

nanoselulosa ditandai dengan adanya serapan pada daerah 1028 cm-1 untuk 

vibrasi ulur C-O-C dari ikatan β-(1,4) glikosida. 

8. Hasil uji kuantitatif pada larutan hasil konversi menggunakan reagen DNS 

menunjukkan terbentuknya glukosa dengan konsentrasi terbesar yaitu 108,4 

ppm pada waktu konversi 90 menit. 

9. Hasil analisis KCKT menunjukkan bahwa nanokatalis 2% V/ LaCrO3 terbukti 

mampu mengkonversi nanoselulosa menjadi gula pereduksi namun belum 

mampu mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

 

  

B.  SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk : 

1. Memastikan tekanan dan aliran gas hidrogen tetap stabil pada saat mengaliri 

seluruh larutan yang akan dikonversi.  

2. Menggunakan alat yang dapat memantau reaksi konversi secara langsung 

untuk memastikan perangkat-perangkat yang digunakan bekerja dengan baik 

selama proses reaksi konversi. 
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