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Nanokomposit 1% V/LaCrO3 dapat digunakan untuk mengkonversi nanoselulosa 

menjadi gula alkohol yang dibantu oleh iradiasi sinar UV pada variasi waktu 

penyinaran 30, 60, 90 dan 120 menit. Preparasi nanokomposit 1% V/LaCrO3 

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

Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan bahwa interaksi antara 

nanokomposit dan nanoselulosa terjadi. Karakterisasi nanokomposit dengan 

XRD menunjukkan fase kristalin dominan LaCrO3 dan LaVO3 serta ukuran 

partikel rata-rata 75,38 nm. Berdasarkan hasil TEM, nanokomposit memiliki 

bentuk kristal yang tidak merata dan ukuran partikel 74,19 nm.  Hasil SEM-EDX 

menunjukkan bahwa pada nanokomposit terdapat unsur-unsur La, Cr, V dan O 

dengan persentase berat masing-masing 51,70; 15,19; 20,25 dan 10,57%.  Energi 

band-gap nanokomposit sebesar 2,7 eV. Nanoselulosa dari kulit pisang 

dipreparasi melalui tahap delignifikasi, bleaching dan hidrolisis menggunakan 

asam nitrat. Nanoselulosa yang digunakan memiliki indeks kristanilitas 46,6% 

dan ukuran partikel 13,77 nm. Persentase nanoselulosa terkonversi pada variasi 

waktu 30, 60, 90 dan 120 menit masing-masing sebesar 14,88; 16,20; 19,44 dan 

20,18%. Konsentrasi glukosa larutan hasil konversi yaitu 104,1; 49,9; 108,4 dan 

132,7 ppm. Diketahui nanokomposit telah aktif dalam mengkonversi 

nanoselulosa menjadi gula reduksi, tetapi belum optimal untuk mengkonversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol. 
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CONVERSION OF NANOCELLULOSE FROM KEPOK BANANA PEELS 

(Musa paradisiaca L.) INTO SUGAR ALCOHOL USING  

1% V/LaCrO3 NANOCOMPOSITE UNDER UV LIGHT IRRADIATION 

 

 

 

By 

 

 

LIA PURNIA SARI 

 

 

 

 

1% V/LaCrO3 nanocomposite can be used to convert nanocellulose into alcohol 

sugar which is assisted by UV irradiation at various irradiation times of 30, 60, 90 

and 120 minutes.  Preparation of 1% V/LaCrO3 nanocomposite was carried out 

using the sol-gel method with pectin as an emulsifying agent.  The results of the 

characterization using FTIR showed that interactions between nanocomposites 

and nanocellulose occurred. The nanocomposite characterization by XRD 

showed the dominant crystalline phase of LaCrO3 and LaVO3 and the average 

particle size was 75.38 nm.  Based on TEM results, nanocomposites have uneven 

crystal shape and particle size of 74.19 nm. The SEM-EDX results show that the 

nanocomposites contained elements La, Cr, V and O with sequential weight 

percentages of 51.70; 15.19; 20.25 and 10.57%.  The nanocomposite band-gap 

energy of 2.7 eV. Nanocellulose from banana peels is prepared through 

delignification, bleaching and hydrolysis using nitric acid.  The nanocellulose 

used had a resistance index of 46.6% and a particle size of 13.77 nm. The 

percentage of nanocellulose converted at time variations of 30, 60, 90 and 120 

minutes was 14.88; 16.20; 19.44 and 20.18%.  The glucose concentration of the 

resulting solution is 104.1; 49.9; 108.4 and 132.7 ppm. It is known that 

nanocomposites have been active in converting nanocellulose into reducing 

sugars, but it is not yet optimal for converting nanocelluloses into alcohol sugars. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Permasalahan limbah merupakan permasalahan yang sangat klasik, sampai 

sekarang belum dapat terselesaikan.  Metode pengolahan limbah organik secara 

praktis, efektif dan ekonomis saat ini sedang dikembangkan baik di luar maupun 

dalam negeri, yaitu secara fotokatalitik dengan menggunakan bahan nanokatalis 

magnetik.  Pengolahan limbah organik dengan proses fotokatalitik yang sedang 

dikembangkan diantaranya limbah rumah sakit, limbah industri tekstil, 

penyamakan kulit serta limbah hasil perkebunan dan pertanian.  Salah satu limbah 

yang banyak dimanfaatkan saat ini adalah limbah hasil perkebunan dan pertanian, 

yang mengandung selulosa.  

 

Selulosa merupakan bahan baku yang sangat berlimpah, rendah polusi dan 

merupakan sumber karbon untuk kebutuhan bahan bakar serta bahan-bahan kimia.  

Hal ini menjadikan selulosa sebagai topik penelitian utama dalam perkembangan 

energi terbarukan yang ramah lingkungan.  Selain itu, selulosa dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan produk yang bernilai ekonomi tinggi dengan 

cara konversi (Huo et al., 2015).  Biomassa selulosa dapat dikonversi menjadi 

gula alkohol dan berbagai produk lain dengan beberapa proses termokimia 

penguapan gas, pirolisis dan hidrolisis (Navarro, 2009). 
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Kulit pisang yang merupakan sisa produk perkebunan yang memiliki banyak 

kandungan bermanfaat, salah satunya kandungan selulosa.  Kandungan selulosa 

yang terdapat pada kulit pisang kepok mencapai 18,71% (Hariani et al., 2016), 

yang dapat digunakan sebagai sumber selulosa.  Selulosa dapat dikonversi 

menjadi gula alkohol.  Gula alkohol yang dimanfaatkan ini biasanya dalam bentuk 

sorbitol, manitol dan xylitol ( Hansen et al., 2006).  Pemanfaatan kulit pisang 

belum dilakukan secara maksimal dan sering dibiarkan sebagai limbah organik 

atau dijadikan sebagai pakan ternak (Koni dkk, 2013).  Karena hal tersebut, 

peneliti menggunakan selulosa dari kulit pisang kepok yang dianggap sebagai 

limbah untuk menghasilkan gula rendah kalori yang aman dikonsumsi bagi 

penderita diabetes.  

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian mengenai material berukuran 

nano banyak dikembangkan, katalis dengan ukuran nano dapat meningkatkan 

produktivitas katalis.  Karena dengan memperkecil ukuran padatan katalis, maka 

luas permukaan per satuan massa katalis semakin besar sehingga dapat 

meningkatkan laju suatu reaksi kimia.  Metode sol-gel digunakan pada penelitian 

ini sebagai metode untuk mensintesis nanopartikel, karena metode ini cukup 

sederhana dan mudah.  Penggunaan metode sol-gel untuk proses sintesis katalis 

heterogen dapat menghasilkan produk dengan kemurnian dan homogenitas 

komposisi yang tinggi karena prosesnya yang dapat dikontrol, sehingga katalis 

yang diperoleh dapat memiliki laju kerja yang konsisten.  Selama proses 

pembentukkan nanopartikel, nukleasi dan pertumbuhan partikel perlu diatur 

secara baik karena partikel sangat mudah menggumpal dan membentuk 

aglomerasi.  Pektin merupakan prekursor organik yang bersifat sukar membentuk 
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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.   

 

Konversi selulosa telah banyak dilakukan dengan bantuan katalis berbahan dasar 

logam transisi atau dikenal dengan konversi katalitik.  Konversi selulosa secara 

katalitik dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sinar UV atau yang dikenal 

dengan proses fotokatalitik.  Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil 

yang cukup besar dan efektif dengan penggunaan katalis TiO2 (Pt) pada konversi 

selulosa secara fotokatalitik menghasilkan 80-90% H2 dan 70-80% CO2 (Zhang et 

al., 2016).  Penelitian Chong et al. (2014), TiO2 dalam mengkonversi glukosa 

secara fotokatalitik menghasilkan 91% arabinosa (senyawa dengan 5 gugus 

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

Penelitian lain dilakukan oleh Pertiwi (2017), mengkonversi nanoselulosa menjadi 

gula alkohol menggunakan katalis LaCr0,99Mo0,01O3 menghasilkan sorbitol dengan 

rendemen tinggi 19,05% dan Lindawati (2017), menggunakan katalis 

LaCr0,98Mo0,02O3 mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol menghasilkan 

sorbitol dengan rendemen 7,53%. 

 

Pada penelitian Pertiwi (2017) dan Lindawati (2017), terdapat kelemahan yaitu 

variasi waktu penyinaran yang berdekatan (30, 45 dan 60 menit) sehingga 

memberikan perbedaan hasil konversi yang tidak signifikan dan perlu dilakukan 

karakterisasi energi band-gap, sehingga dapat diketahui dengan pasti panjang 

gelombang yang harus digunakan untuk reaksi konversi selulosa. 
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Pada penelitian ini, digunakan nanokatalis menggunakan bahan baku berbasis 

logam lantanum dan kromium.  Jenis logam yang umum digunakan adalah logam-

logam transisi seperti: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu dan Zn.  Penggunaan katalis 

heterogen lebih disukai dibandingkan katalis homogen karena memiliki berbagai 

keunggulan.  Antara lain memiliki efisiensi yang tinggi, tidak korosif, dapat 

dipisahkan dari campuran reaksi dan dapat digunakan secara berulang.  Pada 

katalis ini ditambahkan logam vanadium.  Digunakan logam transisi berupa 

vanadium karena sifatnya yang relatif inert terhadap larutan dengan suasana asam 

ataupun basa.  Kemampuan katalisis logam vanadium berkaitan dengan adanya 

elektron-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).  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai konversi  

nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan nanokomposit 1% V/LaCrO3 

dengan metode irradiasi sinar UV.  Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan 

yaitu preparasi nanokatalis 1% V/LaCrO3 dengan metode sol-gel, preparasi 

nanoselulosa dari kulit pisang kepok dan uji aktivitas katalitik dari nanokatalis  

1% V/LaCrO3.  Nanoselulosa yang diperoleh dianalisis struktur kristalnya 

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

1% V/LaCrO3 akan dianalisis fase kristalin menggunakan instrumentasi difraksi 

sinar-X (X-ray Difraction/XRD), gugus fungsi dan interaksi antara nanokatalis 

dengan nanoselulosa menggunakan instrumentasi Fourier Transform Infra Red 

(FTIR), analisis energi celah pita dengan Diffuse Reflectances Spectrophotometer 

UV-Vis (DRS UV-Vis), analisis unsur menggunakan Scanning Electron 
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Microscopy-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) dan analisis morfologi dengan 

Transmission Electron Microscope (TEM).  Uji aktivitas katalitik dilakukan 

dengan mengaplikasikan nanokatalis 1% V/LaCrO3 dalam proses konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol di bawah  irradiasi sinar UV dengan variabel 

yang digunakan, yaitu waktu lamanya proses konversi (30, 60, 90 dan 120 menit). 

 

Hasil konversi kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan reagen Fehling 

dan secara kuantitatif menggunakan reagen DNS (asam 3,5-dinitrosalisilat) yang 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui 

total glukosa dan menggunakan instrumentasi KCKT (Kromatografi Cair Kinerja 

Tinggi) untuk mengetahui kandungan jenis gula alkohol yang diperoleh, seperti 

xylitol, manitol dan sorbitol. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkarakterisasi nanokomposit 1% V/LaCrO3 yang telah disintesis 

menggunakan XRD, TEM, SEM-EDX dan FTIR yang masing-masing untuk 

mengetahui ukuran, struktur, unsur dan gugus fungsi. 

2. Mengkarakterisasi nanokomposit 1% V/LaCrO3 yang telah disintesis 

menggunakan DRS UV-Vis untuk mengetahui energi band-gap. 

3. Menguji aktivitas dan menganalisis nanokomposit 1% V/LaCrO3 terhadap 

konversi nanoselulosa di bawah penyinaran sinar UV sebagai fungsi waktu. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai penggunaan nanokomposit 1% V/LaCrO3 

pada konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

2. Memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan sinar UV pada 

proses konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Katalis 

 

 

Katalis adalah suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi dan setelah reaksi 

selesai, terbentuk kembali dalam kondisi tetap.  Katalis ikut terlibat dalam reaksi, 

memberikan mekanisme baru dengan energi pengaktifan yang lebih rendah 

dibanding reaksi tanpa katalis.  Kecilnya energi pengaktifan ini berarti dalam 

campuran reaksi terdapat sejumlah besar molekul yang memiliki cukup energi 

untuk bereaksi.  Oleh karena itu, keberadaan katalis menyebabkan jumlah 

tumbukan semakin meningkat.  Tentunya, kenaikkan jumlah tumbukan efektif 

memberikan arti bahwa laju reaksi meningkat.  Pembentukan kembali katalis yang 

sama dapat digunakan terus menerus.  Jadi, sejumlah kecil katalis sudah sangat 

berpengaruh dalam laju reaksi (Rufiati, 2011). 

 

Katalis dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu katalis homogen dan katalis 

heterogen.  Dalam reaksi dengan katalis homogen, katalis berada dalam fase yang 

sama dengan reaktan.  Biasanya, semua reaktan dan katalis berada dalam satu fase 

tunggal cair atau gas.  Produksi biodesel dengan katalis homogen secara umum 

menggunakan katalis H2SO4, NaOH dan KOH (Busca, 2014).  
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Dalam reaksi dengan katalis heterogen, katalis dan reaktan berada dalam fase 

yang berbeda.  Katalis heterogen cenderung lebih mudah untuk dipisahkan dan 

digunakan kembali dari campuran reaksi karena fase yang digunakan berbeda 

dengan produk reaksinya.  Katalis heterogen juga lebih mudah dibuat dan mudah 

diletakkan pada reaktor, karena fase yang berbeda dengan pereaktannya.  

Biasanya katalis heterogen yang digunakan berupa fase padat (Istadi, 2011).  

Contoh katalis heterogen yaitu zeolit, MgO, CaO dan resin penukar ion. 

 

Katalis LaCrO3 termasuk dalam katalis heterogen yang memiliki fase yang 

berbeda dengan reaktan.  Pembuatan katalis LaCrO3 ukuran nano dilakukan  

menggunakan metode sol-gel dengan pektin sebagai agen pengemulsi, diikuti 

dengan pengeringan beku (Freeze drying) untuk mendapatkan sampel padat dan 

kemudian dikalsinasi dengan suhu 600, 700 dan 800 ˚C.  Hasil karakterisasi XRD 

menunjukkan bahwa bahan terdiri dari berbagai fase kristal dengan LaCrO3 

sebagai fase utama.  Analisis FTIR mengungkapkan keberadaan situs asam Lewis 

dan Bronsted-Lowry, dengan asam Lewis sebagai situs utama, diwakili oleh pita 

serapan yang terletak sekitar 1636 cm
-1

.  Memiliki ukuran kristal di kisaran  

24-25 nm menurut persamaan Scherrer.  Analisis PSA mengungkapkan 

peningkatan persentase relatif dari ukuran ukuran nano dalam sampel dari 22 

menjadi 89% karena suhu meningkat dari 600 menjadi 800 ˚C, dengan ukuran 

partikel kisaran 30-35 nm yang terlihat oleh TEM (Situmeang et al., 2017). 

 

Pada katalis heterogen padat diyakini bahwa tidak seluruh permukaannya 

bereaksi.  Hanya situs tertentu pada permukaan katalis yang berperan dalam 

reaksi, situs-situs tersebut disebut dengan situs aktif.  Situs aktif dapat berupa 
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atom tak berikatan yang dihasilkan dari ketidakseragaman permukaan atau atom 

dengan sifat kimia yang memungkinkan interaksi dengan atom atau molekul yang 

teradsorbsi reaktan.  Suatu reaksi dengan katalis heterogen padat dari reagen A 

menjadi produk B berlangsung sesuai langkah-langkah dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme reaksi katalitik pada materi padat (Busca, 2014). 

 

 

(1) Transpor reaktan A dari cairan bulk ke mulut pori permukaan pelet katalis, (2) 

Difusi reaktan A dari mulut pori katalis untuk mengisi permukaan dalamnya, (3) 

Adsorpsi reaktan A pada permukaan katalis, (4) Reaksi A pada permukaan katalis 

produk B, (5) Desorpsi produk B dari permukaan katalis, (6) Difusi produk B dari 

bagian depan pori ke mulut pori luar katalis, (7) Transfer produk B dari mulut pori 

pada permukaan luar katalis ke cairan bulk (Busca, 2014). 

 

Kinerja katalis dipengaruhi oleh beberapa parameter yakni aktivitas, selektivitas, 

deaktivitas, aliran fluida dan stabilitas katalis.  Kinerja katalis juga dipengaruhi 

oleh karakteristik dari katalis itu sendiri.  Karakter-karakter yang mempengaruhi 

kinerja katalis diantaranya pemilihan komponen aktif atau situs aktif, luas 

permukaan katalis, serta sifat kebasaan dan keasaman permukaan.  Aktivitas dan 

Cairan Bulk 

Mulut Pori 

Partikel Katalis 

Pori Katalis 
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selektivitas dianggap sebagai keadaan optimum dengan menentukan material dan 

metode preparasi yang sesuai (Nasikin dan Susanto, 2010). 

 

 

B. Nanokomposit 

 

 

Nanokomposit merupakan material padat multi fase, dimana setiap fase memiliki 

satu, dua atau tiga dimensi yang kurang dari 100 nm, atau struktur padat dengan 

dimensi berskala nanometer yang berulang pada jarak antar bentuk penyusun 

struktur yang berbeda (Chitraningrum, 2008).  Bahan nanokomposit biasanya 

terdiri dari padatan anorganik yang mengandung komponen zat organik atau 

sebaliknya.  Nanokomposit juga dapat menjadi media berpori, koloid, gel dan 

kopolimer (Ajayan et al., 2014).  Nanokomposit dibuat dengan menyisipkan 

nanopartikel (nanofiller) ke dalam sebuah material makrokospik (matriks).  

Pencampuran nanopartikel ke dalam matriks penyusun merupakan bagian 

perkembangan dunia nanoteknologi (Chitraningrum, 2008). 

 

Ikatan antar partikel yang terjadi pada material nanokomposit memainkan peran 

penting dalam peningkatan dan pembatasan sifat material.  Partikel-partikel yang 

berukukuran nano tersebut mempunyai luas permukaan interaksi yang tinggi.  

Makin banyak partikel yang berinteraksi, semakin kuat pula material.  Inilah yang 

membuat ikatan antarpartikel makin kuat, sehingga sifat mekanik materialnya 

bertambah.  Pada umumnya, material nanokomposit menunjukkan perbedaan sifat 

mekanik, listrik, optik, elektrokimia, katalis dan struktur dibandingkan dengan 

material penyusunnya (Hadiyawarman dkk, 2008).  
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C. Kulit Pisang Kepok 

 

 

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

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

Menurut Prabawati dkk, (2008), pisang kepok memiliki kulit yang sangat tebal 

dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat, serta daging 

buahnya manis.  Pisang kepok tumbuh pada suhu optimum untuk 

pertumbuhannya sekitar 27 ˚C dan suhu maksimum 38 ˚C.  Bentuk buah pisang 

kepok agak gepeng dan bersegi.  Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan 

beratnya 80-120 gram.  Pisang kepok memiliki warna daging buah putih dan 

kuning.  

 

Menurut data Balai Besar Litbang Industri Selulosa 2015, kulit pisang memiliki 

kandungan selulosa yang tinggi .  Limbah kulit pisang mengandung serat yang 

sangat halus dibandingkan serat dari kayu dengan kandungan selulosa yang tinggi 

60-65%, hemiselulosa 6-8% dan lignin 5-10%.  Kayu lunak hanya mengandung 

selulosa 41%, hemiselulosa 24% dan lignin 27,8%.  Kandungan lignin pada kulit 

pisang hanya 5-10% sehingga dalam proses pemisahan selulosa dari lignin lebih 

mudah dibandingkan dengan sumber serat lain.  Akan tetapi, kulit pisang tidak 

hanya terdiri dari selulosa saja melainkan ada juga senyawa-senyawa lain yang 

terkandung di dalamnya sehingga mendapatkan selulosa dari kulit pisang tidak 

mudah, melainkan melalui proses yang panjang. 

 

Penelitian mengenai konversi selulosa pada kulit pisang kepok secara fotokatalis 

telah dilakukan sebelumnya.  Pada penelitian Maranatha (2018), mengkonversi 

nanoselulosa dari kulit pisang kepok menjadi gula reduksi dengan konsentrasi 
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terbesar yaitu 125,14 ppm pada waktu konversi 15 menit dan Sion (2018), 

mengkonversi selulosa dari limbah kulit pisang kepok kuning menjadi gula 

alkohol berupa xylitol pada waktu penyinaran 45 menit dengan persentase 

konversi 68%.  

 

 

D. Selulosa 

 

 

Selulosa pertama kali dijelaskan oleh Anselme Payen pada 1838 sebagai serat 

padat yang tahan dan tersisa setelah pemurnian jaringan tanaman dengan asam 

dan ammonia (Brown and Saxena, 2007).  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 2. 

 

 

 

Gambar 2. Struktur selulosa (George and Sabapathi, 2015) 

 

Senyawa selulosa ditemukan sangat melimpah pada tanaman dan produk 

hortikultural seperti tanaman pisang, nanas, padi, jagung, tebu, singkong dan 
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kelapa sawit serta lainnya (Akgul and Kirey, 2009).  Hortikultural berasal dari 

kata hortus (garden atau kebun) dan colere (to cultivate atau budidaya).  Secara 

harfiah istilah hortikultural diartikan sebagai usaha membudidayakan tanaman 

buah-buahan, sayuran dan tanaman hias (Janick, 1972; Edmond et al., 1975). 

 

Sifat kimia selulosa adalah tahan terhadap alkali kuat (17,5% berat) tetapi mudah 

terhidrolisis oleh asam menjadi gula yang larut air dan selulosa relatif tahan 

terhadap agen pengoksida dengan ketahanan panas serat selulosa mencapai 

temperatur 211-280 ˚C tergantung pada jenis seratnya (Suryanto et al., 2014).  

Jumlah selulosa dalam serat bervariasi menurut sumbernya dan biasanya berkaitan 

dengan bahan-bahan seperti air, lilin, pektin, protein, lignin dan substansi-

substansi mineral (Bhimte and Tayade, 2007). 

 

Selulosa dapat dihidrolisis menjadi gula reduksi (glukosa, fruktosa, selobiosa) 

dengan menggunakan media air dan dibantu dengan katalis asam atau enzim 

(Huber et al., 2006), depolimerisasi dalam cairan ionik (Rinaldi et al., 2010), dan 

pirolisis suhu tinggi dengan atau tanpa katalis (Carlson et al., 2008).  Hasil 

hidrolisis selulosa dapat dikonversi menjadi berbagai produk seperti gula alkohol 

(sorbitol, manitol, xylitol) dan glukosa anhidrat (Hansen et al., 2006). 

 

 

E. Nanoselulosa 

 

 

Nanoselulosa dapat diperoleh dari serat asli melalui hidrolisis asam, sehingga 

menghasilkan nanopartikel yang sangat kristal dan kaku (umumnya disebut 

sebagai nanowhiskers).  Ukurannya lebih pendek (100-1000 nm) dibandingkan 
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nanofibril yang diperoleh melalui homogenasi.  Senyawa yang dihasilkan ini 

kemudian dikenal sebagai selulosa nanokristalin. 

 

Metode ultrasonikasi merupakan salah satu metode sintesis nanopartikel yang 

sudah banyak digunakan oleh peneliti dan industri untuk sintesis nanomaterial 

(Paul and Robert, 2006).  Hal ini karena adanya pengaruh dari pecahnya 

gelembung ultrasonik, sehingga dapat menimbulkan pemutusan ikatan α-glikosida 

pada daerah amorf selulosa.  Perlakuan ultrasonikasi dapat memberikan efek 

terhadap struktur selulosa, seperti ukuran, kristalinitas dan titik leleh.  Li et al., 

(2012), menggunakan metode mekanik dengan cara ultrasonikasi untuk 

memperoleh nanoselulosa.  Ukuran nanoselulosa yang dihasilkan dengan daya 

ultrasonikasi pada saat sintesis sebesar 1500 Watt adalah 50-250 x 10-20 nm. 

 

Menurut Teixera et al., (2009), proses sintesis nanoselulosa dari selulosa memiliki 

empat tahapan yaitu hidrolisis asam, sentrifus, dialisis dan ultrasonikasi.  Pada 

saat hidrolisis menggunakan asam kuat yaitu H2SO4 dengan konsentrasi 6,5 M 

dan dibantu dengan pemanasan suhu 60 ˚C selama 40 menit.  Lalu larutan hasil 

hidrolisis asam ditambah akuades, hal ini bertujuan untuk menghentikan reaksi 

berlebih yang terjadi saat proses hidrolisis asam.  Proses hidrolisis asam bertujuan 

untuk menghilangkan bagian amorf dari rantai selulosa sehingga isolasi kristal 

selulosa dapat dilakukan (Isdin, 2010). 

 

 

F. Gula Alkohol 

 

 

Gula alkohol merupakan monosakarida atau disakarida yang memiliki banyak 

gugus hidroksil.  Gula alkohol terdapat di alam, tapi lebih banyak merupakan 
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produk hidrogenasi dari mono-disakarida, contohnya sorbitol dari glukosa dan  

maltitol dari maltosa.  Gula jenis ini tidak mengandung grup karbonil pereduksi 

sehingga kurang reaktif (Prangdimurti dkk, 2007).  Senyawa yang termasuk gula 

alkohol diantaranya sorbitol, manitol, xylitol, erythritol, maltitol, laksitol, palatinit 

dan lain-lain.  Rasa manis yang dimiliki menjadikan gula alkohol sebagai pemanis 

yang rendah kalori, sehingga sering digunakan sebagai pemanis untuk penderita 

diabetes karena tidak menaikkan kadar glukosa darah. 

 

Pada penelitian yang dilakukan Fukuoka et al., (2011), selulosa dengan bantuan  

katalis dapat diubah menjadi gula alkohol, namun sebelumnya diubah terlebih  

dahulu menjadi glukosa.  Sejumlah besar gugus hidroksil pada selulosa  

memungkinkan selulosa untuk dikonversi menjadi poliol lainnya.  Reaksi 

konversi selulosa ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Konversi selulosa menjadi poliol (Matveeva et al., 2016). 
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1. Sorbitol 

 

 

Sorbitol merupakan gula alkohol atau poliol (polyhidric alcohol), rasa manisnya 

lebih kurang setengah dari sukrosa.  Sorbitol 60% lebih manis dari sukrosa (Kidd 

dan Bechal, 2012).  Sorbitol berupa kristal berwarna putih yang memiliki titik 

leleh 89–101 ˚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.  Produksi sorbitol dapat 

dilakukan melalui proses hidrogenasi glukosa menggunakan katalis nikel pada 

tekanan tinggi, mekanisme rekasi yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme reaksi hidrogenasi selulosa menjadi sorbitol 

         (Marhusari, 2009). 

 

 

2. 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 tidak bersifat pereduksi karena 
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tidak memiliki gugus aldehid.  Manitol dihasilkan melalui proses reduksi manosa, 

gugus aldehid pada atom C1 diubah menjadi gugus CH2OH.  Untuk mendapatkan 

hasil manitol yang tinggi disarankan menggunakan sirup dengan kadar fruktosa 

yang lebih tinggi.  Saat reaksi hidrogenasi β-fruktosa akan menjadi manitol 

sedangkan, α-fruktosa akan menjadi sorbitol (Toukoniitty et al., 2005). 

 

Perbedaan terbesar antara manitol dan sorbitol ialah sorbitol bersifat higroskopis 

sedangkan manitol tidak.  Hal ini menyebabkan manitol lebih inert dan stabil 

dibanding sorbitol, sehingga manitol cocok digunakan dalam farmasi dan sebagai 

suplemen.  Mekanisme pembentukan manitol ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

3. Xylitol 

 

 

Xylitol ditemukan secara bersamaan oleh ilmuwan Jerman dan Perancis pada abad 

ke-19, tersebar luas khususnya di dalam sayuran dan buah-buahan serta dapat 

diproduksi juga oleh mikroorganisme seperti yeast dan bakteri.  Tubuh manusia 

dewasa juga memproduksi xylitol 5-15 g xylitol per hari.  Xylitol merupakan gula 

alkohol tipe pentitol berantai lima karbon dan bersifat non kariogenik dengan 



18 
 

 

 

rumus molekul (CHOH)3(CH2OH)2.  Xylitol memiliki berat molekul sebesar 

152,15 g/mol dengan kelarutan 169 g/100 g air pada pH 5–7.  Xylitol juga 

mempunyai titik didih 126 ˚C, titik lebur 92–96 ˚C, nilai kalori 4,06 kal/g 

(endotermik) dan kemanisan relatif sama dengan sukrosa namun lebih tinggi dari 

manitol dan sorbitol (Bar, 1991). 

 

Xylitol adalah pemanis alami yang jumlah kalorinya tiga kali lebih kecil 

dibandingkan sukrosa atau sekitar 36% dari sukrosa.  Xylitol dapat dikonversi dari 

bahan lignoselulosa khususnya hemiselulosa atau xilan.  Melalui proses hidrolisis, 

xilan akan membentuk xylosa dan arabinosa, kemudian dapat dihidrogenasi 

menjadi xylitol.  Reaksi konversi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Reaksi konversi hemiselulosa menjadi xylitol (Fengel dan  

 Wegener, 1995). 

 

 

 

G. Reaksi Fotokatalitik 

 

 

Reaksi fotokatalitik adalah reaksi kimia yang terjadi akibat pengaruh dari adanya 

cahaya dan katalis secara bersamaan.  Fotokatalitik berasal dari kata foto dan 

katalis.  Foto didefinisikan sebagai sinar, sedangkan katalis didefinisikan sebagai 
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suatu zat yang dapat mempercepat reaksi.  Jadi, fotokatalitik adalah suatu proses 

untuk mempercepat reaksi yang berjalan karena adanya cahaya dengan 

menggunakan katalis (Putera, 2008).  Secara umum, fotokatalitik terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu fotokatalitik homogen dan fotokatalitik 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, 2011). 

 

Aktivitas fotokatalis bergantung pada kemampuan katalis untuk menghasilkan 

sepasang lubang elektron pada pita valensinya.  Lubang ini kemudian akan 

berfungsi sebagai tempat terjadinya oksidasi.  Keberadaan lubang elektron 

tersebut akan mempercepat proses transfer elektron yang terjadi.  Dengan 

demikian, keberadaan dari pasangan lubang elektron akan mempercepat reaksi 

redoks (Putera, 2008). 

 

Reaksi fotokatalitik umumnya terjadi melalui bantuan bahan semikonduktor.  

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 band gap (Eg).  

Salah satu karakteristik penting semikonduktor adalah memiliki energi band-gap 

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 
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berlangsungnya proses katalisis, semikonduktor memerlukan serapan energi yang 

sama atau lebih dari band-gap. 

 

Semikonduktor dengan band-gap yang besar (~3 eV) kurang berespon terhadap 

sinar tampak, karena semikonduktor hanya peka terhadap UV yang memiliki 

panjang gelombang lebih kecil daripada sinar tampak (<400 nm).  Adapun 

pemanfaatan fotokatalitik yang saat ini masih dikembangkan yaitu untuk 

mendregadasi zat warna, degradasi molekul organik dan penguraian limbah.  

Namun, kemungkinan juga dapat dimanfaatkan untuk konversi nanoselulosa 

menjadi gula alkohol.  

 

 

H. Metode Preparasi Katalis 

 

 

Banyak metode telah dikembangkan untuk preparasi katalis karena dalam  

preparasi katalis, metode yang dipilih untuk dapat mempengaruhi karakteristik 

dari katalis yang akan dibuat.  Preparasi katalis dilakukan dengan memilih metode 

yang tepat dan efisien sehingga dapat diperoleh katalis yang mempunyai aktivitas, 

selektivitas dan stabilitas yang tinggi.  Tujuan utama dari preparasi katalis adalah 

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

situs aktif yang lebih terbuka, sedangkan penggunaan pendukung seperti pelarut 

dilakukan untuk lebih memberikan peluang kepada fase aktif dalam reaksi dan 

mendistribusikan secara homogen pada permukaan penyangga.  Dalam hal ini 

diharapkan terbentuk dispersi yang tinggi untuk mendapatkan luas permukaan 

spesifik yang besar dan aktivitas yang maksimal.  Berikut adalah tahap-tahap dari 

metode preparasi katalis yang dipilih dalam penelitian ini. 
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1. Metode Sol Gel 

 

 

Proses sol gel bisa didefinisikan sebagai proses pembentukan senyawa anorganik 

melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, dalam proses tersebut 

terjadi perubahan fase dari suspensi koloid (sol) membentuk fase cair kontinyu 

(gel) (Zawrah et al., 2009).  Sol-gel adalah suatu suspensi koloid dari partikel 

yang digelkan ke bentuk padatan.  Sol dapat diartikan juga sebagai suspensi cair 

dari partikel padat dengan ukuran 1 nm–1 mikron, yang dapat diperoleh dari 

hidrolisis dan kondensasi parsial prekursor seperti sebuah garam anorganik atau 

logam.  Proses sol-gel melibatkan transisi menggunakan prinsip pada sistem dari 

fase sol menjadi fase gel yang didasarkan pada kemudahan dalam mencampurkan 

satu atau dua logam aktif secara bersamaan dalam prekursor katalis.  

 

Selama proses pembentukan nanopartikel, nukleasi dan pertumbuhan partikel 

perlu diatur secara baik karena partikel sangat mudah menggumpal dan 

membentuk aglomerasi.  Dengan demikian perlu digunakan prekursor organik 

seperti pektin.  Pektin merupakan prekursor organik yang bersifat sukar 

membentuk aglomerasi serta mampu menghasilkan bentuk partikel yang seragam 

dan berukuran kecil.  Selain itu, pektin merupakan bahan baku yang mudah 

didapat, murah, mudah disimpan dan tidak beracun.  

 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode sol-gel ini meliputi hidrolisis, 

kondensasi, pemanasan dan pengeringan yang ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Tahapan preparasi dengan metoda sol gel (Ali et al., 2010). 

 

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

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

tekstur porinya memberikan kemudahan difusi dari reaktan untuk masuk ke dalam 

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

memasukkan satu atau dua logam aktif sekaligus dalam prekursor katalis 

(Lambert and Gonzalez, 1998). 

 

 

2. Freeze Drying (Pengeringan Beku) 

 

 

Pengeringan beku (freeze drying) adalah salah satu metode pengeringan yang 

mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, 

khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas.  Dalam katalis, 

metode ini digunakan untuk menghilangkan air dalam rongga bahan katalis tanpa 

merusak struktur jaringan bahan tersebut (Labconco, 1996). 

 

Untuk proses pengeringan menggunakan freeze dryer, sampel yang akan 

dikeringkan terlebih dahulu dibekukan agar air yang terperangkap diubah menjadi 

kristal-kristal es.  Selanjutnya pengeringan dilakukan menggunakan tekanan 
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rendah agar kandungan air yang sudah menjadi kristal-kristal es akan langsung 

tervakum dan terbuang menjadi uap, dikenal dengan istilah sublimasi.  

 

Pengeringan menggunakan alat freeze dryer lebih baik dibandingkan dengan oven 

karena kadar airnya lebih rendah sampai 1%.  Pengeringan menggunakan alat 

freeze dryer lebih aman terhadap resiko terjadinya degradasi senyawa dalam 

sampel.  Hal ini mungkin dikarenakan penggunaan temperatur yang relatif rendah 

saat pengeringan dan lamanya proses pengeringan membuat sampel lebih stabil 

dibandingkan dengan metode pengeringan yang lain.  Keuntungan menggunakan 

metode freeze drying yaitu hasilnya homogen, murni, dengan ukuran partikel 

dapat diproduksi kembali, serta memiliki aktivitas yang seragam (Bermejo et al., 

1995).  Adapun mekanisme kerja pengeringan beku (freeze drying) ini 

ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Mekanisme kerja freeze drying (Phariyadi, 2013). 
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3. Kalsinasi 

 

 

Proses kalsinasi merupakan pemanasan zat padat di bawah titik lelehnya 

untuk menghasilkan keadaan dekomposisi termal yang dilakukan secara 

bertahap dengan laju dan derajat kenaikan yang konstan.  Kalsinasi 

dibutuhkan pada zat padat seperti katalis untuk dapat mengubah ukuran 

kristal menjadi lebih kecil.  Perubahan ini terjadi karena atom-atom karbon, 

hidrogen dan oksigen dapat teruapkan menjadi air dan karbon dioksida.  

Kalsinasi diperlukan sebagai penyiapan serbuk untuk proses lebih lanjut dan 

memperoleh ukuran partikel yang optimum dengan menggunakan senyawa 

dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase kristal.  

 

Pada proses kalsinasi terjadi tiga tahapan penting, yaitu pada kisaran suhu 

120-300 ˚C akan terjadi pelepasan molekul air (H2O) yang masih terikat 

pada prekursor katalis.  Kemudian pada suhu 550 ˚C akan terjadi pelepasan 

gas CO2 dan gas-gas lain akibat reaksi oksida yang terbentuk dengan 

penyangga.  Setelah itu dibutuhkan pemanasan lanjutan (> 600 ˚C) untuk 

membentuk ikatan yang lebih kuat dan tidak mudah lepas pada katalis 

sehingga stabilisasi sifat-sifat mekaniknya akan semakin meningkat, pada 

tahap ini prekursor katalis telah berubah menjadi padatan yang mengandung 

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

dalam masa penyimpanannya dan tidak aktif.   
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I. Karakterisasi Katalis 

 

 

Katalis yang telah diperoleh sangat penting untuk dikarakterisasi. 

Karakterisasi katalis digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

katalis meliputi sifat fisik dan sifat kimia.  Karakterisasi kimia digunakan 

untuk mengetahui jumlah kandungan logam, keasaman, kristalinitas dan 

ikatan kimia, sedangkan karakterisasi fisik digunakan untuk mengetahui 

informasi mengenai luas permukaan, volume pori, diameter pori, kekerasan 

dan distribusi logam.  Karakterisasi bertujuan untuk mengontrol kualitas 

katalis setelah preparasi. 

 

 

1. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

FTIR merupakan salah satu instrumen yang menggunakan prinsip 

spektroskopi.  Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi 

dengan transformasi fourier untuk dideteksi dan analisis hasil spektrumnya. 

Inti spektroskopi FTIR adalah interferometer michelson yaitu alat untuk 

menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan.  Spektrum inframerah 

dihasilkan dari pentransmisian cahaya yang melewati sampel, pengukuran 

intensitas cahaya dengan detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa 

sampel sebagai fungsi panjang gelombang (Anam, 2007).  

 

Sistem optik FTIR dilengkapi dengan cermin yang bergerak tegak lurus 

dan cermin yang diam.  Radiasi inframerah akan menimbulkan perbedaan jarak 

yang ditempuh oleh radiasi yang selanjutnya disebut sebagai retardasi.  Hubungan 

antara intensitas radiasi IR yang diterima detektor terhadap retardasi disebut 
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sebagai interferogram.  Sistem optik dari IR yang didasarkan atas bekerjanya 

interferometer disebut sebagai optik FTIR (Hamsina 2005).  Spektroskopi 

inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang 

sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak (Chusnul, 2011).  

  

Prinsip spektrum inframerah dapat dilakukan dengan cara melewatkan radiasi 

inframerah yang telah didispersikan oleh grating menembus sampel, kemudian 

ditangkap oleh detektor dan akhirnya dicetak pada kertas rekorder.  Gugus 

fungsional dari sampel yang mengabsorpsi radiasi akan tampak sebagai puncak-

puncak dalam daerah panjang gelombang tertentu.  Frekuensi dari vibrasi normal 

molekul yaitu posisi pita spektrum yang dihasilkan (ditunjukkan oleh panjang 

gelombang atau bilangan gelombang) ditentukan oleh massa dari atom-atom 

dalam molekul dan gaya yang berkerja diantara massa.  Hal ini menyebabkan 

spektrum IR adalah spektrum yang spesifik.  Perbedaan paling kecil di dalam 

struktur menyebabkan variasi pada spektrum.  Pancaran inframerah pada 

umumnya mengacu pada bagian spektrum elektromagnetik yang terletak di antara 

daerah tampak dan daerah gelombang mikro.  Kondisi alat harus selalu bebas dari 

uap air.  Alat disimpan pada ruangan dengan temperatur yang konstan dan setiap 

bagian alat diberi silika gel untuk menjerap uap air (Lesbani, 2012). 

 

 

2. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

 

Struktur dan fase katalis dapat ditentukan dengan alat XRD (X-Ray Diffraction).  

XRD (X-Ray Diffraction) merupakan salah satu metode karakterisasi material 

yang paling tua dan paling sering digunakan hingga saat ini.  Teknik ini 
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digunakan untuk mengidentifikasi suatu material berdasarkan fase kristalin dalam 

material dengan cara menentukan parameter kisi serta untuk mendapatkan ukuran 

partikel suatu material dengan menggunakan Persamaan 1 (Cullity,1978). 

 

D = 
  

     
  ...........................................................................(1) 

 

Dimana:   

D= ukuran partikel (nm)  

k =  konstanta (0,94)  

λ =  1,5405 Å  

β =  radian (FWHM)  

θ =  lebar puncak 

 

Untuk menentukan nilai indeks kristalinitas (% CrI) dari nanoselulosa 

menggunakan Metode Segal (Segal et al., 1959) pada Persamaan 2. 

 

% CrI = 
        

    
 x 100% ...................................................(2) 

 

Keterangan:  

% CrI  = Indeks Kristalinitas (%)  

I200    = Intensitas difraksi dengan puncak maksimum yang memiliki   

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

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

       antara dua puncak yang berada pada daerah 2θ sudut 18˚ 
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Menurut hukum Bragg, ketika seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel kristal, 

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

gelombang yang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut.  Sinar 

yang dibiaskan akan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai 

puncak difraksi.  Semakin banyak bidang kristal yang sama dalam sampel, 

semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan.  Tiap puncak yang muncul 

pada pola XRD mewakili satu puncak bidang kristal yang memiliki orientasi 

tertentu dalam sumbu tiga dimensi (Chorkendroff and Niemantsverdriet, 2003). 

 

Komponen-komponen utama pada sebuah tabung sinar-X adalah sebuah sumber 

listrik bertegangan rendah, dua buah elektroda (katoda dan anoda), sebuah high 

voltage generator dan sebuah lubang.  Kawat filamen (katoda) yang diberi daya 

dari sumber listrik bertegangan rendah, akan mengalami pemanasan sehingga 

mengeluarkan elektron secara termal.  Elektron-elektron ini selanjutnya dipercepat 

oleh high voltage generator bertegangan tinggi (kilo Volt) yang diberikan antara 

anoda dan katoda.  Elektron-elektron yang dipercepat ini (disebut juga elektron 

proyektil) membombardir anoda dan berinteraksi dengan atom-atom yang terdapat 

di permukaan material anoda.  Pada saat menumbuk anoda, elektron-elektron ini 

akan melepaskan energi kinetiknya.  Sebagian energi tersebut berubah menjadi 

energi gelombang elektromagnetik yang disebut sinar-X, sedangkan sebagian 

energi kinetiknya berubah menjadi panas yang menumpuk pada anoda. 

(Podgorsak, 2005) terlihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Terbentuknya sinar-X secara sederhana (Podgorsak, 2005). 

 

 

Ilustrasi difraksi sinar-X pada XRD dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi difraksi sinar-X pada XRD (Callister and  

          Rethwisch, 2009). 

 

 

Sinar datang yang menumbuk pada titik bidang pertama dan dihamburkan oleh 

atom P. Sinar datang yang kedua menumbuk bidang berikutnya dan dihamburkan 

oleh atom Q, sinar ini menempuh jarak SQ + QT bila dua sinar tersebut paralel 

dan satu fasa (saling menguatkan). Jarak tempuh ini merupakan kelipatan (n) 

panjang gelombang (λ), sehingga menjadi Persamaan 3: 
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            …………………………………………….(3) 

 

Maka didapatkanlah hukum Bragg dimana berdasarkan Persamaan 3, dapat 

diketahui panjang gelombang sinar-X (λ) dan sudut datang pada bidang kisi (θ), 

sehingga dapat mengestimasi jarak antara dua bidang planar kristal. 

 

 

3. Transmission Electron Microscope (TEM) 

 

 

TEM adalah alat untuk mengamati bentuk, struktur serta distribusi pori padatan.  

Prinsip kerja TEM sama seperti proyektor slide dimana elektron ditransmisikan ke 

dalam objek pengamatan dan hasilnya diamati melalui layar (Liu et al., 2009).   

 

Mekanisme kerja TEM yaitu pistol elektron berupa lampu tungsten dihubungkan 

dengan sumber tegangan tinggi (100-300 kV) ditransmisikan pada sampel tipis, 

kemudian pistol akan memancarkan elektron secara termionik maupun emisi 

medan magnet ke sistem vakum.  Interaksi antara elektron dengan medan magnet 

menyebabkan elektron bergerak sesuai aturan, sehingga memungkinkan 

elektromagnet untuk memanipulasi berkas elektron.  Penggunaan medan magnet 

akan membentuk sebuah lensa magnetik dengan kekuatan fokus variabel yang 

baik.  Selain itu, medan elektrostatik dapat menyebabkan elektron didefleksikan 

melalui sudut yang konstan.  Dua pasang defleksi yang berlawanan arah dengan 

celah intermediet akan membentuk arah elektron menuju lensa yang selanjutnya 

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

Skema alat (TEM) dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema alat Transmission Electron Microscope (TEM) 

           (Krumeich, 2016). 

 

 

Analisis TEM juga dapat melihat perbesaran dengan resolusi tinggi hingga di atas 

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). 

 

 

4. Scanning Electron Microscopy (SEM) – Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy (EDX) 

 

 

SEM merupakan mikroskop elektron yang dapat digunakan untuk mengamati 

morfologi permukaan dalam skala mikro dan nano. Teknik analisis SEM 

menggunakan elektron sebagai sumber pencitraan dan medan elektromagnetik 

sebagai lensanya.  SEM yang dilengkapi dengan Energy Dispersive X-ray (EDX) 

dapat mengidentifikasi komposisi unsur-unsur yang terkandung pada suatu bahan 

(Voutou and Stefanaki, 2008).   
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SEM  harus dioperasikan dengan pengaturan parameter elektron seperti high 

voltage, spot size, bias dan beam current juga parameter optik seperti kontras, 

fokus dan astigmatismus yang tepat sehingga diperoleh hasil gambar yang optimal 

secara ilmiah dan tidak  memberikan  interpretasi ganda.  Selain itu, proses 

pengambilan gambar dan analisis kimia dengan SEM sangatlah dipengaruhi oleh 

jenis sampel (Sujatno, 2015).  

 

Hasil interaksi berkas elektron dengan permukaan sampel dapat berupa elektron 

sekunder (SE), elektron terhambur balik (BSE), electron Auger, sinar-X dan 

elektron transmisi.  Pada SEM hanya memanfaatkan SE dan BSE untuk 

memperoleh informasi struktur mikro, sedangkan sinar-X digunakan untuk 

menganalisa komposisi kimia pada permukaan sampel (Johan, 2009).  Berkas 

elektron berinteraksi dengan sampel yang akan menghasilkan Secondary Electron 

(SE) yang didalam detektor SE tersebut diubah menjadi sinyal listrik kemudian 

akan menghasilkan gambar pada monitor.  Sinyal yang keluar dari detektor ini 

berpengaruh terhadap intensitas cahaya di dalam tabung monitor, karena jumlah 

cahaya yang dipancarkan oleh monitor sebanding dengan jumlah elektron yang 

berinteraksi dengan sampel.  Apabila jumlah elektron yang dipancarkan semakin 

banyak maka gambar yang dihasilkan semakin terang dan demikian sebaliknya 

(Masrukan dkk, 2009). 

 

Perangkat EDX yang terintegrasi dengan SEM memungkinkan dilakukannya 

mikroanalisis secara kualitatif dan semi kuantitatif untuk unsur-unsur mulai dari 

litium (Li) sampai uranium (U).  EDX dihasilkan dari karakteristik sinar-X, yaitu 

dengan menembakkan sinar-X pada posisi yang ingin diketahui komposisinya.    
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Setelah ditembakkan pada posisi yang diinginkan maka akan muncul puncak-

puncak tertentu yang mewakili suatu unsur yang terkandung.  Perangkat lunak 

(software) akan secara otomatis mengidentifikasi jenis unsur atau elemen yang 

terkandung pada sampel yang dikenal dengan element identification.  EDX dapat 

digunakan untuk menganalisa secara kuantitatif  dari persentase kandungan 

masing–masing elemen (Cahyana dan Marzuki, 2014). 

 

Alat SEM-EDX memiliki dua monitor.  Sistem kerja alat ini adalah dengan sistem 

vakum.  Sebelum proses analisis berlangsung, penghilangan molekul udara di 

dalam alat dilakukan dengan menutup gas.  Penghilangan molekul udara menjadi 

sangat penting karena jika ada molekul udara yang lain, elektron yang berjalan 

menuju sasaran akan terpencar oleh tumbukan sebelum mengenai sasaran, ini 

disebabkan karena elektron sangat kecil dan ringan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Skema kerja dari SEM (Ertl et al., 2000). 

 

 

Pada Gambar 12. terdapat sebuah pistol elektron yang memproduksi sinar 

elektron dan dipercepat dengan anoda, kemudian lensa magnetik memfokuskan 
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elektron menuju ke sampel dan sinar elektron yang terfokus memindai 

keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai.  Diatur sehingga 

kamera memperlihatkan permukaan sampel, kemudian diatur kecerahan dan 

perbesaran serta fokus pada sampel (Hanke, 2001).  Pada monitor SEM, diatur 

spot size dan di collect pada minotor EDX.  Ketika sinar elektron mengenai 

sampel maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh 

detektor dan akan terbaca ke monitor.  Hasil akan diperoleh dalam bentuk gambar 

permukaan sampel pada SEM dan bentuk grafik atau diagram pada  EDX yang 

menunjukkan persentase unsur-unsur dari sampel yang dianalisa (Julinawati dkk, 

2015).  

 

 

5. Diffuse Reflectance Spectroscopy UV-Vis (DRS UV-Vis) 

 

 

DRS UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk dapat mengetahui besar 

energi celah pita suatu sampel padat.  Energi celah pita (band gap energy) 

merupakan besar energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari pita 

valensi ke pita konduksi.  Metode ini didasarkan pada pengukuran intensitas UV-

Vis yang direfleksikan oleh sampel.  Salah satu material semikonduktor seperti 

fotokatalis memiliki karakteristik energi celah pita atau band gap energy 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 

dibutuhkan untuk elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi.   

Tentunya energi yang dibutuhkan dapat sebanding atau lebih besar dari celah 

pitanya (Yuwono dkk, 2011). 
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Hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan metode ini adalah data berupa 

spektrum yang menggambarkan hubungan antara absorbansi sampel dengan 

panjang gelombang serta hubungan persentase reflektan dengan panjang 

gelombang.  Penentuan energi band gap dilakukan dengan menggunakan 

hubungan Tauc (Chantharasupawong et al., 2012; Chavan et al., 2010) yang 

memiliki Persamaan 4: 

(hʋα)
1/n

 = A(hʋ     Eg) .............................................................(4) 

 

Keterangan:  

h = konstanta Planck's   

ʋ = frekuensi vibrasi  

α = koefisien absorpsi  

Eg = energi celah pita  

A = konstanta proposi   

 

Nilai eksponen n bergantung pada jenis transisi yang terjadi.  

 Untuk transisi langsung terijinkan,  n = 1/2  

 Untuk transisi langsung terlarang, n = 3/2  

 Untuk transisi tak langsung terijinkan, n = 2  

 Untuk transisi tak langsung terlarang, n = 3 

Nilai α sama dengan nilai F(R∞) yang memiliki Persamaan 5: 

F(R∞)  
(1-R)

2

2R
  …………………………………………...(5) 

Spektra hasil analisis DRS dikonversikan ke fungsi Kubelka-Munk.  Spektra pada 

sumbu y merupakan nilai F(R∞) dan setara dengan koefisien absorpsi α dalam 

persamaan Tauc disubtistusikan dengan F(R∞).  Didapat Persamaan 6: 

(hʋF(R∞))
2 
= A(hʋ- g) ..........................................................(6) 
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Selanjutnya dari perhitungan yang didapatkan dari persamaan Kubelka Munk 

diplotkan ke dalam grafik (hʋF(R∞))
2
 ~ hʋ.  Nilai hʋ pada sumbu x dan sumbu y 

nilai (hʋF(R∞))
2
.  Hasil kurva yang diperoleh digunakan untuk menentukan 

tangen yang memotong nilai hʋ dan pada titik itulah merupakan nilai  

band-gap (Eg) (Tatarchuk et al., 2017). 

 

 

J. Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

 

 

Kromatografi adalah salah satu cara pemisahan untuk mengidentifikasi dan  

menentukan kadar tiap komponen dari suatu campuran berdasarkan perbedaan 

pola pergerakan antara fase gerak berupa zat gas atau zat cair dan fase diam 

(kolom) berupa zat cair (Skoog and Leary, 1996).  Berdasarkan polaritas relatif 

fase gerak dan fase diamnya, KCKT dibagi menjadi dua yaitu fase normal yang 

umumnya digunakan untuk identifikasi senyawa nonpolar sehingga fase gerak 

yang digunakan kurang polar dibandingkan fase diam dan fase terbalik yang 

umumnya digunakan untuk identifikasi senyawa polar, menggunakan fase gerak 

lebih polar dibandingkan fase diam (Gritter et al., 1991). 

 

Prinsip kerja KCKT pada dasarnya sama dengan kromatografi lapis tipis dan  

kromatografi kolom, yang membedakan adalah pada kolom (fase diam) KCKT 

memperbolehkan ukuran butir partikel yang lebih kecil sehingga memberi luas 

permukaan yang lebih besar untuk molekul-molekul yang lewat berinteraksi 

dengan fase diamnya.  Hal ini membuat keseimbangan antar fase menjadi lebih 

baik dan efisien.  Tekanan tinggi menyebabkan fase gerak berdifusi menjadi 

sekecil-kecilnya karena gerakan yang begitu cepat.  Sehingga akan didapatkan 
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hasil pemisahan komponen-komponen dari campuran yang sebaik-baiknya.  

Metode ini dapat digunakan pada senyawa yang tidak tahan terhadap panas dan 

berbobot molekul besar (Kupiec, 2004).  

 

Tujuan utama KCKT yaitu agar diperoleh hasil pemisahan dan resolusi yang baik  

dengan waktu singkat.  Maka, hal-hal yang harus diperhatikan adalah : 

1. Wadah fase gerak 

Jenis dan komposisi dari fase gerak mempengaruhi pemisahan komponen. Wadah 

fase gerak harus bersih sebelum dan setelah digunakan supaya tidak ada pengotor 

yang dapat mengganggu analisis.  Untuk KCKT fase normal biasanya digunakan 

pelarut nonpolar, sedangkan KCKT fase terbalik digunakan pelarut campuran dari  

air dan pelarut organik polar. 

2. Pompa 

Pompa berfungsi mengalirkan eluen ke dalam kolom.  Pompa yang digunakan 

dalam KCKT adalah pompa bertekanan tinggi, biasanya sekitar 1000-2000 psi 

untuk memastikan reproduktivitas dan akurasi yang dihasilkan. 

3. Injektor 

Injektor berfungsi untuk memasukkan cuplikan ke dalam kolom.  Injektor dalam 

sistem KCKT harus menyediakan volume injeksi antara 1-100 mL dengan  

reproduktivitas tinggi dan di bawah tekanan tinggi (hingga 4000 psi). 

4. Kolom 

Kolom atau fase diam berfungsi untuk memisahkan komponen.  Ditinjau dari 

ukurannya (panjang dan diameternya) terdapat tiga jenis kolom KCKT yaitu 
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kolom konvensional (panjang 10-20 cm dan diameter 4,5 mm), kolom mikrobor 

(panjang 10 cm dan diameter 2,4 mm) dan kolom high speed (panjang 6 cm dan 

diameter 4,6 mm).  Sedangkan dilihat dari jenis fase diam dan fase geraknya 

kolom KCKT dibedakan menjadi dua jenis yaitu kolom fase normal dan kolom 

fase terbalik.  Kromatografi dengan kolom konvensional mempunyai fase diam 

normal bersifat polar seperti silika dan fase geraknya non polar sehingga akan 

memisahkan senyawa yang bersifat non polar.  Adanya residu silanol (Si-OH) 

menyebabkan permukaan silika bersifat polar dan sedikit asam.  Oktadesil silika 

(ODS atau C18) adalah fase diam yang banyak digunakan karena mampu 

memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun  

tinggi. 

5. Detektor 

Detektor berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang ada dan mengukur 

jumlahnya.  Detektor yang sering digunakan pada KCKT yaitu detektor 

indeks bias, serapan optik (UV-Vis), fluoresensi, dioda array, elektrokimia dan  

detektor konduktivitas. 

6. Integrator 

Sinyal-sinyal yang ditangkap oleh detektor diteruskan pada komputer untuk 

ditampilkan dalam bentuk puncak-puncak kromatogram (Kupiec, 2004). Skema 

alat (KCKT) dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Skema alat KCKT (Pertiwi, 2107). 

 

 

Mekanisme kerja ringkas dari KCKT yaitu sampel yang dilarutkan dalam solven 

dimasukkan ke dalam aliran fase 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 ˚C.  Hasil yang diperoleh untuk gula alkohol 

seperti gliserol, xylitol, sorbitol dan manitol kromatogramnya muncul pada waktu 

retensi kurang dari 5 menit.  Pada monosakarida seperti glukosa dan fruktosa 

dihasilkan pada rentang waktu retensi antara 5–10 menit, sedangkan untuk 

disakarida (sukrosa dan laktosa) dihasilkan 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 
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menggunakan KCKT.  Larutan baku (sorbitol, manitol, 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 linear 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.  Perhitungan konsentrasi sampel dapat 

dilihat pada Persamaan 7: 

 

C = 
(Area-a)

b
 x Fp ..................................................................(7) 

 

 

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. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret-September 2019.  Preparasi 

nanoselulosa dan nanokatalis, serta uji aktivitas katalis dilakukan di Laboratorium 

Kimia Anorganik-Fisik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Lampung.  Analisis gugus fungsi katalis (FTIR) dan analisis unsur 

katalis (SEM-EDX) dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu 

dan Sentra Inovasi Teknologi, Universitas Lampung.  Analisis struktur kristal 

(XRD) dilakukan di Laboratorium Fisika Material, Universitas Negeri Padang.  

Analisis morfologi katalis (TEM) dilakukan di Laboratorium Anorganik, 

Universitas Gadjah Mada.  Analisis energi band-gap katalis (DRS UV-Vis) 

dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Indonesia.  Serta analisis hasil uji aktivitas katalis (KCKT) dilakukan 

di PT. Sarwanti Indo Genetech, Bogor.  

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas 

laboratorium, blender, sentrifus, termometer, neraca analitik, heating magnetic 
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stirrer, desikator, freeze dryer, mortar agate, crusible, ultrasonikasi, furnace, 

oven, lampu UV, FTIR, DRS UV-Vis, TEM, XRD, SEM-EDX dan KCKT. 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah limbah kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca L.), NaOH, NaClO2, akuabides, buffer asetat, HNO3 35%, 

La(NO3)2.6H2O (Merck, 99%), Cr(NO3)2.9H2O (Merck, 99%), (NH4)VO3, pektin, 

NH3 (Merck, 99%), piridin, selulosa (Merck, 99%), gas Hidrogen (BOC 99,99%) 

dan akuades.  

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu Sintesis Nanokomposit 

1% V/LaCrO3 , Karakterisasi Nanokomposit 1% V/LaCrO3, Ekstraksi Selulosa 

dari Kulit Pisang, Pembuatan dan Karakterisasi Nanoselulosa, serta Uji Aktivitas 

Katalis.  

 

1. Sintesis Nanokomposit 1% V/LaCrO3 

 

 

Nanokomposit 1% V/LaCrO3 dipreparasi dengan metode sol-gel.  Nanokomposit 

1% V/LaCrO3 dibuat dengan cara melarutkan 8 gram pektin dalam 400 mL 

akuades menggunakan magnetic stirrer pada suhu kamar hingga diperoleh larutan 

yang homogen (± 4 jam ).  Ditambahkan ammonia hingga pH 11 (basa) sebanyak 

25-30 mL.  Kemudian dimasukkan larutan La-nitrat (3,6252 gram dalam 324 mL 

akuades) dan larutan Cr-nitrat (3,3501 gram dalam 276 mL akuades) secara 

perlahan dan bersamaan dengan menggunakan selang infus, sambil terus diaduk 

dan diperoleh larutan homogen dengan volume larutan kurang lebih 1000 mL.  
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Kemudian larutan yang telah homogen tersebut, dipanaskan sambil terus diaduk 

menggunakan heating magnetic stirrer pada suhu 80 ˚C sampai diperoleh gel 

LaCrO3.  Kemudian gel dikeringkan dengan freeze dryer selama 24-48 jam.  

Setelah kering, dipindahkan ke dalam crusible dan dikalsinasi pada suhu 600 ˚C, 

dengan suhu awal kalsinasi 25 ˚C kemudian suhu dinaikkan 2 ˚C/menit sampai 

300 ˚C dan ditahan selama 2 jam, lalu dinaikkan lagi hingga mencapai 600 ˚C dan 

ditahan selama 2 jam.  Setelah dicapai suhu maksimal, pemanasan dihentikan dan 

didiamkan sampai mencapai suhu kamar.  Proses kalsinasi ini berlangsung selama 

10 jam.  Didapatkan LaCrO3 dalam bentuk serbuk, kemudian dihaluskan dengan 

mortar agate, ditimbang dan disimpan dalam oven (Djayasinga and Situmeang, 

2015).  

 

Proses selanjutnya yaitu pembuatan nanokomposit 1% V/LaCrO3 dengan 

impregnasi.  Dibuat dengan melarutkan pektin 1 gram dalam 50 mL akuades.  

Diaduk menggunakan magnetic stirrer, sampai homogen.  Setelah homogen, 

ditambahkan ammonia sebanyak 6 mL hingga pH menjadi basa.  Kemudian 

ditambahkan laruran ammonium monovanadate (0,0389 gram dalam 100 mL 

akuades) secara perlahan menggunakan selang infus dan tetap diaduk hingga 

homogen.  Dimasukkan serbuk LaCrO3 yang telah dibuat, diaduk dan dipanaskan 

menggunakan heating magnetic stirrer sampai diperoleh gel 1% V/LaCrO3.  

Kemudian gel dikeringkan kembali dengan freeze dryer selama 8-10 jam.  

Dipindahkan ke dalam crusible dan dikalsinasi kembali pada suhu 700 ˚C. 

Dengan suhu awal 25 ˚C kemudian dinaikkan 2 ˚C/menit sampai 350 ˚C dan 

ditahan selama 2 jam, lalu dinaikkan hingga mencapai suhu 700 ˚C dan ditahan 
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selama 2 jam.  Setelah dicapai suhu maksimal, pemanasan dihentikan dan 

didiamkan sampai mencapai suhu kamar.  Proses kalsinasi ini berlangsung selama 

10 jam.  Didapatkan serbuk 1% V/LaCrO3, kemudian dihaluskan dengan mortar 

agate, ditimbang dan dikarakterisasi. 

 

 

2. Karakterisasi Nanokomposit 

 

 

a. Analisis Gugus Fungsi 

 

 

Prinsip FTIR adalah dengan menembakkan sinar inframerah menuju sampel yang 

telah di preparasi.  Sampel akan menyerap sejumlah energi yang diperlukan untuk 

meregangkan suatu ikatan tergantung pada tegangan ikatan dan massa atom yang 

terikat.  Sinar yang tidak diserap akan diteruskan dan ditransmisikan ke detektor. 

Sebelum memasuki detektor, cahaya akan melewati interferometer yaitu dua buah 

cermin, tetap dan bergerak serta mentransformasikan spektrum yang terbaca ke 

persamaan Fourier.  Spektrum akan muncul pada komputer sebagai recorder dan 

dianalisis menggunakan software tertentu seperti Opus.  Spektrum kemudian 

dapat dicetak menggunakan printer.  Analisis menggunakan FTIR  bersifat non 

dekstruktif artinya tidak merusak sampel (Hamsina, 2005). 

 

 

b. Analisis Struktur Kristal 

 

 

Analisis struktur kristal dilakukan dengan menggunakan alat difraksi sinar-X 

(XRD) untuk mengindentifikasi fase kristalin yang terbentuk pada nanomaterial 

yang disintesis (Sridhar et al., 2012).  Analisis struktur katalis dilakukan 

menggunakan radiasi CuKα (1,5425Å), tabung sinar-X dioperasikan pada 40 kV 
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dan 200 mA.  Rentang difraksi yang diukur (2θ) dalam rentang 15˚–80˚ , dengan 

scan step size 0,05˚/menit.  Puncak-puncak yang terdapat pada difraktogram 

kemudian diidentifikasi menggunakan difraktogram yang diterbitkan JCPDS 

dalam PCPDS win 1997 sebagai acuan (Drbohlavova et al., 2009).  Ukuran kristal 

dihitung menggunakan Persamaan 1. 

 

 

c. Analisis Morfologi Katalis 

 

 

Analisis morfologi permukaan nanokatalis dilakukan menggunakan 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). 

 

 

d. Analisis Unsur Katalis 

 

Analisis unsur dari nanokatalis dilakukan menggunakan kombinasi alat SEM-

EDX.  Sampel yang akan dianalisis dilapisi terlebih dahulu dengan emas, 

kemudian sampel dianalisis dengan menggunakan analisis area.  Sinar elektron 

yang dihasilkan area dialihkan hingga mengenai sampel.  Aliran sinar elektron ini 

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

EDX (Yurugi, et al., 2001 dan Prasetyo, 2011). 

 

 

e. Analisis Energi Band-Gap Katalis 

 

 

Spektrum DRS UV-Vis direkam menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-

3600 yang diintegrasikan dengan tabung berdiameter 15 cm.  BaSO4 digunakan 

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

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

untuk pengukuran berupa bubuk dengan ukuran dibawah 100 mesh. 

 

 

3. Ekstraksi Selulosa dari Kulit Pisang 

 

 

Kulit pisang kepok dihaluskan dalam akuades menggunakan blender, disaring, 

dan padatan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 ˚C selama 48 jam.  Kemudian 

dihaluskan kembali menggunakan dry blender dan diayak hingga ukuran mikron 

tertentu.  Selanjutnya sebanyak 50 gram bubuk yang dihasilkan dimasukkan ke 

dalam labu bundar, ditambahkan larutan NaOH 4% dan direfluks pada suhu  

100-120 ˚C selama 2 jam.  Kemudian hasil refluks disaring dan dicuci dengan 

akuades beberapa kali.  Setelah itu, dilakukan proses bleaching dengan cara 

memasukkan bubuk selulosa ke dalam labu bundar dan ditambahkan 400 mL 

larutan NaClO2 1,7% dan buffer asetat, lalu direfluks pada suhu 110-130 ˚C 

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

diperoleh padatan putih selulosa.  Selulosa yang didapat dikeringkan 
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menggunakan freeze dryer pada suhu -39 ˚C selama 24 jam (Zain et al., 2014; 

Shankar and Rhim, 2016). 

 

4. Pembuatan dan Karakterisasi Nanoselulosa 

 

 

Nanoselulosa kulit pisang kepok dibuat dengan cara memasukkan 10 gram sampel 

selulosa ke dalam labu bundar 1 L, ditambahkan 200 mL larutan HNO3 35%, 

disonikasi selama 4 jam, dan direfluks selama 5 jam dengan suhu 60 ˚C sambil 

diaduk.  Selanjutnya ditambahkan 200 mL akuabides dan didinginkan.  Kemudian 

disentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 3500 rpm dan dilakukan pencucian 

hingga pH cairan mendekati 7.  Lalu, suspensi koloid diultrasonikasi selama 60 

menit dalam ice-bath dan dihilangkan pelarut yang tersisa dengan freeze dryer.  

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

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

 

Struktur nanoselulosa dianalisis menggunakan instrumentasi XRD.  Kemudian 

dari data yang didapatkan dilakukan perhitungan ukuran partikel nanoselulosa 

dengan Persamaan 1 dan indeks kristalinitas menggunakan Persamaan 2. 

 

 

5. Uji Aktivitas Katalis 

 

 

a. Konversi Nanoselulosa menjadi Gula Alkohol 

 

Sebanyak 0,5 gram nanoselulosa dicampurkan ke dalam 100 mL akuades. 

Kemudian ke dalam larutan selulosa ditambahkan nanokomposit 1% V/LaCrO3 

sebanyak 0,1 gram dan dialiri gas hidrogen dengan laju 10 mL/menit.  Setelah itu 
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Keterangan: 

1. Tabung gas H2  

2. Lampu UV  

3. Selang penyalur gas H2  

4. Pipet tetes  

5. Alat pengaduk  

6. Ruang gelap tempat iradiasi  

sinar UV 

 

dipasangkan lampu UV 100 Watt, dimana posisi lampu sinar UV berada di atas 

permukaan sampel dengan jarak 10-15 cm ke permukaan reaktor (Manurung et 

al., 2015).  Waktu proses irradiasi sinar UV pada konversi selulosa divariasi yaitu 

30, 60, 90 dan 120 menit. Pada setiap variabel waktu diambil 10 mL sebagai 

sampel yang akan dianalisis dengan instrumentasi KCKT.  Rancangan alat untuk 

uji katalitik dengan iradiasi sinar UV ditunjukkan pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Proses konversi nanoselulosa dengan iradiasi sinar UV 

(Pertiwi, 2017). 

 

 

 

b. Analisis Kualitatif Hasil Konversi  

 

 

Analisis kualitatif untuk hasil konversi dilakukan menggunakan reagen Fehling.  

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

kemudian ditambahkan 1 mL reagen Fehling dan dipanaskan selama 10 menit 

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

 

 

Analisis kuantitatif untuk hasil konversi dilakukan menggunakan reagen DNS 

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

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

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

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

menggunakan akuades sebanyak 2 mL.  Kemudian diukur serapan dari larutan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nm dan 

ditentukan kadar glukosa menggunakan kurva standar glukosa.  Selanjutnya, 

sampel dengan konsentrasi glukosa terendah dianalisis lebih lanjut dengan KCKT 

untuk mengetahui adanya kandungan gula alkohol seperti sorbitol, manitol dan 

xylitol dari aktivitas katalitik nanofotokatalis pada nanoselulosa.  Pada 

instrumentasi KCKT, fase 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 ˚C. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Nanokomposit 1% V/LaCrO3 dari analisis XRD menunjukkan terbentuk fase 

kristalin LaCrO3 sebagai fase utama, LaVO3 dan LaVO4 fase minor, serta 

memiliki rata-rata ukuran partikel 75,38 nm. 

2. Hasil analisis TEM, SEM-EDX dan FTIR masing-masing menunjukkan 

nanokomposit 1% V/LaCrO3 memiliki morfologi yang terdistribusi kurang 

merata dengan ukuran rata-rata 74,19 nm, memiliki bentuk ortorombik yang 

dominan dan menunjukkan adanya unsur La, Cr, V dan O, serta menunjukkan 

adanya interaksi antara katalis dan selulosa pada puncak serapan 1028,7 cm
-1

  

3. Nilai energi band gap dari nanokomposit 1% V/LaCrO3 sebesar 2,7 eV.  

4. Nanoselulosa yang dipreparasi memiliki nilai indeks kristanilitas 46,6% dan 

fase amorf 53,4%, serta mamiliki ukuran partikel 13,77 nm. 

5. Nanokomposit 1% V/LaCrO3 memiliki aktivitas katalitik untuk 

mengkonversi nanoselulosa dengan persentase yaitu 14,88%; 16,29%; 

19,44% dan 20,18% untuk variasi waktu masing-masing 30, 60, 90 dan 120 

menit. 
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6. Nanokomposit 1% V/LaCrO3 telah aktif mengkonversi nanoselulosa menjadi 

gula reduksi, tetapi belum optimal untuk mengkonversi nanoselulosa menjadi 

gula alkohol. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk : 

1. Melakukan pengembangan untuk metode pemisahan suspensi antara 

nanoseluosa dengan pelarutnya (akuabides), sehingga didapatkan jumlah 

nanoselulosa yang optimal. 

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

seluruh larutan yang akan dikonversi.  

3. Menggunakan alat yang dapat memantau reaksi konversi secara langsung 

untuk memastikan perangkat-perangkat yang digunakan bekerja dengan baik 

selama proses reaksi konversi. 

4. Melakukan analisis KCKT dengan waktu retensi yang dibutuhkan lebih lama 

dan larutan yang dimasukkan dalam kolom berkisar 10-50 µL. 

5. Mencari tempat analisis KCKT yang operator dan kondisi alatnya jauh lebih 

baik. 
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