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Konversi nanoselulosa dari kulit pisang kepok (Musa paradisiaca L.) menjadi 

gula alkohol telah dilakukan menggunakan nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 di bawah 

irradiasi sinar UV. Nanoselulosa dipreparasi dari limbah kulit pisang kepok 

melalui tahap delignifikasi, pemutihan (bleaching), dan hidrolisis asam disertai 

dengan proses sonikasi. Nanoselulosa yang digunakan memiliki indeks 

kristalinitas sebesar 40,63% dan ukuran partikel sebesar 20,52 nm. Nanokatalis 

Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dipreparasi dengan metode sol-gel menggunakan pektin sebagai 

agen pengemulsi. Preparasi nanokatalis dilakukan melalui langkah-langkah 

pencampuran, penguapan, dan kalsinasi pada temperatur 600 
o
C. Hasil 

karakterisasi nanokatalis menggunakan XRD menunjukkan bahwa nanokatalis 

memiliki fasa kristalin dominan NiFe2O4 dan CuFe2O4 dengan ukuran kristal 

26,24 nm. Nanokatalis memiliki situs asam Brønsted-Lowry dan Lewis dengan 

jumlah situs asam sebesar 1,5110 mmol piridin/ gram nanokatalis. Berdasarkan 

hasil TEM, nanokatalis memiliki ukuran partikel sebesar 27,5 nm. Energi celah 

pita nanokatalis sebesar 3,28 eV. Hasil konversi nanoselulosa kulit pisang kepok 

menggunakan nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4  dengan bantuan irradiasi sinar UV 

dilakukan dengan variabel waktu konversi, yaitu 30, 60, 90, dan 120 menit. 

Presentase nanoselulosa terkonversi didapatkan sebesar 16, 20, 20, dan 14%. 

Konsentrasi glukosa larutan hasil konversi masing-masing sebesar 30,3; 21,9; 

37,8; dan 27,8 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa nanokatalis telah aktif dalam 

mengkonversi nanoselulosa menjadi gula reduksi tetapi belum optimal untuk 

mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

 

 

Kata Kunci : gula alkohol, kulit pisang kepok, nanokatalis, nanoselulosa.  
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ACTIVITY STUDY  OF Ni0,6Cu0,4Fe2O4 NANOCATALYST FOR 

CONVERSION OF NANOCELULOSA PREPARED FROM   

BANANA (Musa paradisiaca L.)  PEEL INTO  SUGAR  

ALCOHOL UNDER UV LIGHT IRRADIATION 
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In this research, conversion of nanocelulose prepared from banana (Musa 

paradisiaca L.) peel into sugar alcohol has been studied  using nanocatalyst 

Ni0,6Cu0,4Fe2O4  under UV light irradation. Preparation of nanocelulose was 

involved delignifation, bleaching, and acid hydrolysist with sonification, and 

produced nanocelulose with crystalinity index of 40.63% and particle size of 

20.52 nm. Nanocatalyst Ni0,6Cu0,4Fe2O4 was prepared with sol-gel method using 

pectin as emultion agent, by mixing, evaporating, and calcination at 600
 o

C for 11 

hours, the nanocatalyst was characterized using XRD, TEM, FTIR, and UV-Vis  

instruments. Characterization of nanocatalyst using XRD showed that 

nanocatalyst are dominated by crystaline NiFe2O4  and CuFe2O4 phase with 

crystal size at 26.24 nm. Then, FTIR spectra proved that Nanocatalyst has both 

Brønsted-Lowry and Lewis acid sites of 1.5110 mmol pyridine/nanocatalyst gram. 

Micrograph analysis using TEM showed nanostructure with a grain size of 27.5 

nm agglomeration. UV-Vis spectrophotometer analysis of the nanocatalyst also 

proved that the band gap energy of 3.28 eV. Furthermore, conversion of 

nanocelulose of kepok banana peels using Ni0,6Cu0,4Fe2O4 nanocatalyst was 

happened with the best result of 20 % conversion and 37.8 ppm of glucose at 90 

minutes exposure to UV ray irradiation.  

 

 

Keywords : Banana peels, nanocelulose, nanocatalyst, sugar alcohol.  
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Keberadaan biomassa di Indonesia sangatlah berlimpah, sehingga banyak menarik 

perhatian peneliti untuk mengembangkan pemanfaatannya. Biomassa memiliki 

sifat ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Dalam pengembangannya, 

digunakan sebagai sumber alternatif dalam sintesis kimia (Crocker and Crofcheck, 

2006).  Salah satu biomassa yang dapat dimanfaatkan adalah selulosa. Selulosa 

dapat ditemui dari berbagai sumber seperti pada tanaman dan buah, serta 

merupakan sumber karbon untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan kimia. 

 

Selulosa yang di alam terdapat sebagai lignoselulosa merupakan biopolimer. 

Dalam lignoselulosa, selulosa memiliki persentase yaitu berkisar 40 - 50% 

(Corma et al., 2007).  Selulosa banyak dijumpai sebagai selulosa natif, yaitu 

selulosa tidak murni yang masih berikatan dengan senyawa lain seperti lignin dan 

hemiselulosa. Selulosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan menggunakan 

asam atau enzim. Hidrolisis selulosa dapat menghasilkan hingga 5.000 unit 

glukosa per molekul. Dalam selulosa, unit glukosa bergabung bersama melalui 

ikatan -1,4-glikosidik. 
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Salah satu sumber selulosa yang berpotensi di Provinsi Lampung adalah kulit 

tanaman buah pisang. Provinsi lampung memproduksi pisang sebesar 1.517.004 

ton dengan luas areal panen seluas 10.855 Ha pada tahun 2016 (Direktorat 

Jenderal Hortikultura, 2017). Salah satu jenis pisang yang banyak diproduksi 

adalah pisang kepok (Musa Paradisiaca L.). Selama ini pengolahan hasil tanaman 

pisang hanya berkonsentrasi pada pengolahan buah pisang saja dan belum 

memperhatikan pemanfaatan hasil limbah seperti batang pisang, tandan buah, dan 

kulit pisang.  Kulit pisang biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak atau 

bahkan dibiarkan begitu saja sebagai limbah organik. Selain pemanfaatannya yang 

sangat terbatas, kulit pisang kepok potensial digunakan sebagai sumber selulosa 

karena memiliki kandungan selulosa sebesar 17,36% (Hernawati dan Ariyani, 

2007) dan memiliki tekstur lunak yang memudahkan proses isolasi selulosa. 

 

Selulosa merupakan senyawa yang tidak dapat dicerna oleh manusia karena 

memiliki struktur yang kaku dan tidak dapat larut dalam air bahkan air panas 

(Fukuoka et al., 2011), tetapi berpotensi untuk diolah menjadi produk yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi melalui proses konversi selulosa (Huo et al., 

2015). Salah satu produk turunan selulosa yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

adalah gula alkohol, seperti xylitol, manitol, dan sorbitol (Jiang, 2014). Gula 

alkohol digunakan sebagai pengganti pemanis, karena memiliki kemanisan yang 

mirip sukrosa (gula tebu) tetapi rendah kalori, dapat mengurangi resiko penyakit 

diabetes, mencegah obesitas, dan tidak menyebabkan karies gigi. (Ramayanti dan 

Purnakarya, 2007). Konversi selulosa menjadi gula alkohol melalui beberapa 

proses yakni termokimia penguapan gas, pirolisis, dan hidrolisis (Navarro et al., 
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2009).  Gula alkohol juga dapat diproses melalui proses hidrogenasi glukosa (Lim 

et al., 2011). 

 

Konversi selulosa menjadi gula alkohol telah dilakukan dalam beberapa 

penelitian, salah satunya dilakukan dengan katalis berupa enzim (Zhang and 

Lynd, 2004), namun masih memiliki kekurangan yakni terbatasnya pemodelan 

struktural dan pemodelan fungsional dari enzim selulase; juga dengan 

menggunakan cairan superkritis (Mitsuru et al., 2000), namun kurang efektif 

karena proses reaksi berjalan lambat; dan menggunakan  asam mineral (Palkovits 

et al., 2010), memiliki kekurangan yakni menggunakan bahan kimia yang sangat 

korosif. Untuk mengatasi kelemahan katalis homogen, konversi selulosa menjadi 

gula alkohol dapat dilakukan dengan menggunakan katalis heterogen merupakan 

alternatif yang banyak diteliti (Kobayashi et al., 2012). Katalis heterogen adalah 

katalis yang memiliki fasa berbeda dengan reaktan. Katalis heterogen memiliki 

beberapa keunggulan yaitu tidak korosif, dapat dipisahkan dari campuran reaksi, 

dan dapat digunakan secara berulang sehingga memiliki efesiensi yang tinggi 

(Frenzer and Maier, 2006). 

 

Untuk mengoptimalkan hasilnya, metode konversi yang juga telah dikembangkan 

adalah metode fotokatalitik. Fotokatalitik adalah proses yang memerlukan 

bantuan cahaya dan katalis (semikonduktor) untuk melangsungkan atau 

mempercepat transformasi kimia, cahaya yang dapat digunakan contohnya cahaya 

matahari dan cahaya yang berasal dari lampu UV (Slamet, 2003). Proses konversi 

secara fotokatalitik merupakan alternatif baru, karena lebih baik bila dibandingkan 

dengan proses termal yang membutuhkan beberapa tahapan proses dan bahan 
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yang lebih banyak. Fotokatalitik adalah proses terjadinya reaksi suatu materi 

terhadap materi lainnya yang dibantu oleh energi dari penyinaran ultraviolet dan 

katalis padat (Setiawan, 2007). Pemanfaatan radiasi sinar tertentu seperti sinar UV 

dalam suatu reaksi fotokatalisis dapat memudahkan suatu katalis untuk dapat 

teraktivasi (Putera, 2008). Adanya katalis mempercepat fotoreaksi melalui 

interaksinya dengan substrat baik dalam keadaan dasar maupun keadaan 

tereksitasinya, atau fotoproduk utamanya yang bergantung pada mekanisme 

fotoreaksi tersebut. Sinar ultraviolet merupakan suatu bagian dari spektrum 

elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang vakum maupun dalam media 

non vakum. Sinar UV mempunyai rentang panjang gelombang 100 - 400 nm yang 

berada di antara spektrum sinar-X dan cahaya tampak atau rentang energi sebesar 

3,1-12,4 eV (Beckham et al., 2001). Fotokatalis mampu mempercepat laju reaksi 

melalui reaksi fotokimia serta bersifat semikonduktor. Material semikonduktor 

memiliki energi celah pita yang memenuhi syarat untuk proses fotokatalitik 

(Qodri, 2011). 

 

Salah satu jenis katalis heterogen yang sekarang ini menjadi fokus penelitian 

adalah spinel ferrit. Spinel Ferrit adalah salah satu bentuk struktur katalis yang 

memiliki rumus umum AB2O4 yang membentuk kubus. Senyawa spinel ferrit 

tersebut memiliki struktur kristal yang tersusun dari dua substruktur, yaitu struktur 

tetrahedral (ditempati kation bervalensi dua) dan struktur oktahedral (ditempati 

kation bervalensi tiga) (Kasapoglu et al., 2007). Salah satu spinel ferrit , nikel 

ferrit (NiFe2O4) merupakan material yang menarik perhatian dan menjanjikan 

sebagai fotokatalis dan memiliki nilai energi band gap sebesar 1,75 eV yang dapat 

memanfaatkan energi cahaya tampak untuk mempromosikan elektron dari tingkat 
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HOMO (highest occupied molecular orbital) ke tingkat LUMO (lowest 

unoccupied molecular orbital) pada molekulnya sehingga reaksi berlangsung. 

Keaktifan katalis berbasis nikel dapat ditingkatkan dengan memadukan nikel 

dengan logam lain sebagai promotor. Nikel memiliki sifat yang efektif sebagai 

katalis yang selektif dalam menghidrolisis selobiosa dan selulosa menjadi gula 

alkohol (Ding, 2010). Jenis logam yang umum digunakan adalah logam-logam 

transisi seperti: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn yang memiliki orbital d yang 

masih kekurangan elektron. 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). Logam yang dipilih pada penelitian ini 

untuk meningkatkan sifat fotokatalitik nikel ferrit adalah logam Cu, yang 

memiliki salah satu kelebihannya yakni merupakan logam transisi yang murah 

dan mampu meningkatkan sifat fotokatalitik dengan peningkatan laju 

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

 

Hasil konversi selulosa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor penting yang 

mempengaruhi yakni ukuran partikel dan metode preparasi. Selulosa berukuran 

nano maupun katalis berukuran nano saat ini telah dikembangkan untuk 

memperoleh produk hasil konversi yang lebih baik dengan rendemen yang tinggi. 

Materi berukuran nano memiliki rentang ukuran partikel 1-100 nm. Pada selulosa, 

kristal selulosa dirusak fasa kristalinnya menjadi selulosa amorf sehingga 

diharapkan menjadi mudah untuk mengalami konversi. Pada katalis yang 

berukuran nano, katalis memiliki luas permukaan yang cukup tinggi, sehingga 

memudahkan transfer massa reaktan untuk dapat berdifusi sampai masuk ke 
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dalam situs aktif katalis (Widegren et al., 2003). Salah satu metode yang berhasil 

dalam mempreparasi katalis berukuran nano adalah metode sol-gel (Ismunandar, 

2006). Metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan sederhana. 

Penelitian yang telah menggunakan metode ini yakni katalis CuFe2O4 dengan 

pelarut asam sitrat menghasilkan ukuran partikel < 45 nm (Faungnawakij et al., 

2009), katalis NiFe2O4 dengan pelarut glisin menghasilkan ukuran partikel 4-70 

nm pada kalsinasi 300°C (Alarifi et al., 2009), dan katalis NiFe2O4 dengan pelarut 

putih telur menghasilkan ukuran partikel < 60 nm pada kalsinasi 500 °C (Maensiri 

et al., 2007). Pada proses sintesis katalis heterogen, metode ini dapat 

menghasilkan produk dengan kemurnian dan homogenitas komposisi yang tinggi 

karena prosesnya yang dapat dikontrol.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini dilakukan sintesis nanokatalis 

Ni0.6Cu0,4Fe2O4 untuk konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol dengan metode 

irradiasi sinar UV. Preparasi nanokatalis dengan menggunakan metode sol-gel 

yang dibantu dengan pektin sebagai pengemulsi, karena pektin merupakan 

prekursor organik yang bersifat sukar membentuk aglomerasi sehingga dapat 

digunakan dalam membatasi terjadinya aglomerasi pada saat sintesis nanokatalis. 

Nanoselulosa dipreparasi dari kulit pisang kepok (Musa Paradisiaca L.) dan 

kemudian nanoselulosa yang didapatkan dianalisis struktur kristalnya dengan alat 

XRD (X-ray Difraction). Untuk nanokatalis Ni0.6Cu0,4Fe2O4 dianalisis 

menggunakan FTIR (Fourier Transform Infra Red) untuk mengetahui jumlah 

situs asam melalui metode gravimetri, analisis menggunakan XRD (X-ray 

Difraction) untuk mengetahui fasa kristalin katalis, analisis menggunakan DRS 

(Diffuse Reflectances Spectroscopy) untuk mengetahui energi band-gap katalis, 
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dan analisis menggunakan TEM (Transmission Electron Microscopy) untuk 

mengetahui struktur dan ukuran katalis (morfologi katalis). Uji aktivitas katalitik 

dilakukan dengan mengaplikasikan nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dalam proses 

konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol yang diiradiasi sinar UV dengan 

menggunakan reaktor konversi yang terdapat juga gas hidrogen. Proses konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan variabel lamanya waktu proses 

konversi. Hasil konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol kemudisn dianalisis 

menggunakan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) untuk 

mengetahui kandungan gula alkohol yang diperoleh. Untuk mendapatkan 

rendemen gula alkohol yang optimal, hal yang perlu diperhatikan yakni lamanya 

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

mengatur rasio antara nanokatalis dan reaktan yang digunakan (Lindawati, 2017). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Membuat dan mengetahui karakterisasi nanoselulosa dari kulit pisang kepok 

(Musa Paradisiaca L.). 

2. Mensisntesis nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dengan metode sol-gel 

3. Mengkarakterisasi nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 menggunakan metode 

gravimetri, FTIR, XRD, DRS dan TEM. 

4. Mengetahui aktivitas katalitik nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dalam 

mengkonversi nanoselulosa menjadi gula alkohol.dengan irradiasi sinar UV 

dan hasilnya dianalisis menggunakan HPLC. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi pemanfaatan limbah kulit pisang kepok ( Musa 

Paradisiaca L.) yang digunanakan sebagai bahan baku yang mengandung 

selulosa. 

2. Memberikan informasi mengenai preparasi nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dan 

kegunaannya sebagai katalis untuk mengkonversi selulosa menjadi gula 

alkohol. 

3. Mengetahui metode pemanfaatan sinar UV dalam proses konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Nanopartikel 

 

 

Nanopartikel merupakan material yang berukuran dalam satuan nanometer. 

Pengembangan metode sintesis nanopartikel dengan ukuran yang kurang dari 100 

nm merupakan salah satu bidang yang diminati peneliti saat ini, karena memiliki 

sifat kimia dan sifat fisika yang lebih baik dibandingkan dengan material sejenis 

yang memiliki ukuran lebih besar (Hosokawa et al, 2007), seperti kekuatan 

mekanik, elektronik, magnetik, kestabilan termal, katalitik dan optik (Deraz et al., 

2009) serta ukurannya yang sangat kecil, menyebabkan material nanopartikel 

memiliki angka perbandingan yang besar antara luas permukaan dan volumenya. 

Sehingga bersifat lebih reaktif, karena hanya atom-atom di permukaan saja yang 

akan saling  bersentuhan langsung dengan material lain (Abdullah, 2008). 

 

Preparasi material nanopartikel juga menunjukkan potensi dalam bidang katalis. 

Hal ini dikarenakan suatu material nanopartikel memiliki luas area permukaan 

yang cukup tinggi dan rasio atom-atomnya dapat menyebar merata pada 

permukaan serta dapat meningkatkan stabilitas termal. Hal ini menguntungkan 

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

untuk dapat berdifusi sampai masuk ke dalam situs aktif dan juga 

menyumbangkan antar muka yang besar untuk reaksi-reaksi adsorpsi dan katalitik 
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(Widegren et al., 2003). Banyak metode yang telah dikembangkan untuk 

preparasi material nanopartikel, seperti metode sintesis koloid, metode 

pembakaran, metode kopresipitasi, dan metode sol-gel (Soderlind, 2008; Pinna, 

1998). 

 

B. Katalis 

 

 

Katalis memiliki peranan penting dalam berbagai proses industri, sehingga sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian dan modifikasi katalis untuk meningkatkan 

efisiensi dan aktivitas dari kerja katalis. Katalis merupakan suatu substansi yang 

mampu mempercepat reaksi tanpa ikut mengalami perubahan selama reaksi terjadi 

dan tidak akan mempengaruhi nilai ketetapan kesetimbangan secara 

termodinamika. Sebenarnya dalam suatu reaksi, katalis ikut terlibat membentuk 

ikatan dengan molekul yang ada untuk saling bereaksi membentuk produk yang 

kemudian pada akhir reaksi akan kembali ke bentuk semula. Maka dari itu, katalis 

tidak memberikan tambahan energi pada sistem, tapi menurunkan energi aktivasi, 

yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Penurunan energi aktivasi 

tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara reaktan dengan situs-situs aktif yang 

terdapat pada katalis (Anderson et al., 1976). Mekanisme rekasi yang berlangsung 

akan berbeda antara reaksi dengan katalis dan reaksi tanpa katalis, seperti pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Energi pengaktifan reaksi dengan katalis dan tanpa katalis. 

 

Secara umum, katalis digolongkan menjadi dua golongan yaitu katalis homogen 

dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa yang 

sama dengan fasa reaktan. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang 

memiliki fasa berbeda dengan reaktan. Katalis homogen memiliki daya katalitk 

yang lebih kuat dibandingkan katalis heterogen, namun katalis homogen memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu bersifat korosif, sulit dipisahkan dari campuran reaksi 

sehingga tidak dapat digunakan kembali, dan mencemari lingkungan. Sedangkan, 

katalis heterogen memiliki beberapa keunggulan yaitu tidak korosif, dapat 

dipisahkan dari campuran reaksi, dan dapat digunakan secara berulang sehingga 

memiliki efesiensi yang tinggi (Moffat, 1990; Frenzer and Maier, 2006). 
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C. Nanokatalis 

 

 

Nanokatalis adalah katalis yang memiliki ukuran dalam rentang satuan nanometer. 

Sebagaimana mestinya, nanokatalis memiliki peran yakni mempercepat suatu 

reaksi tanpa ikut serta dalam hasil reaksi. Nanokatalis saat ini lebih digemari para 

peneliti untuk mengganti katalis biasa karena memiliki kelebihan yaitu mampu 

mengkatalisis suatu reaksi kimia lebih cepat dari katalis biasa. Hal ini disebabkan 

oleh permukaan nanokatalis yang luas dan rasio-rasio atom yang tersebar secara 

merata pada permukaannya, sehingga menguntungkan untuk proses transfer 

massa di dalam pori-pori dan juga menyumbangkan antar muka yang besar untuk 

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

 

D. Metode Preparasi Nanokatalis 

 

 

Banyak metode telah dikembangkan dalam preparasi nanokatalis. Pemilihan 

metode sangat penting, karena akan mempengaruhi karakteristik dari katalis yang 

akan dibuat. Pemilihan metode preparasi yang tepat akan menunjukkan hasil 

karakteristik katalis yang diharapkan memiliki selektivitas, stabilitas, dan aktivitas 

yang maksimal. Tujuan dari pemilihan metode preparasi nanokatalis adalah 

mempunyai luas permukaan yang tinggi, stabil, situs aktif yang lebih terbuka serta 

ukuran yang kecil, dan mendapatkan struktur definit. Untuk mendapatkan 

nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4, beberapa tahapan preparasi nanokatalis dilakukan 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Sol-Gel 

 

 

Sol gel merupakan metode sintesis yang didasarkan pada reaksi kimia dalam 

larutan pada suhu rendah, dimana dalam perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) 

membentuk fasa cair kontinu (gel). Metode ini membututuhkan peran dari 

prekursor aktif, karena pada proses pembentukan nanopartikel, nukleasi, dan 

pertumbuhan partikel perlu diatur dengan baik karena partikel sangat mudah 

membentuk aglomerasi dan menggumpal. Prekursor tersebut umumnya berupa 

logam-logam anorganik atau senyawa logam organik yang dikelilingi oleh ligan 

reaktif. Contohnya seperti logam alkoksida sebagai prekursor anorganik dan 

pektin sebagai prekursor organik. Keunggulan logam alkoksida karena bersifat 

mudah bereaksi dengan air, sedangkan pektin bersifat sukar membentuk 

aglomerasi, mampu menhasilkan bentuk partikel yang seragam, berukuran kecil, 

serta merupakan bahan baku yang mudah didapat, tidak beracun, mudah 

disimpan, dan murah. Pektin merupakan suatu polimer dari polisakarida yang 

memiliki bobot molekul tinggi dan terkandung dalam lamella tengah dinding sel 

pada tumbuhan darat. Polisakarida ini tersusun atas monomer-monomer α-D-

galakturonat yang membentuk rantai lurus dan saling terikat satu sama lain oleh 

ikatan α–1,4–glikosidik (Sriamornsak, 1998). 

 

Metode Sol-Gel dipilih karena memilik beberapa 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, 

kemudahan memasukkan satu atau dua logam aktif sekaligus dalam prekursor 
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katalis (Lambert and Gonzalez, 1998), prosesnya relatif lebih mudah, bisa 

diaplikasikan dalam segala kondisi (versatile), serta memiliki kemurnian yang 

tinggi karena dapat meminimalkan kehilangan bahan akibat penguapan (Zawrah et 

al., 2009). 

 

2. Pengeringan dengan Metode Freeze-Drying 

 

 

Pada proses sintesis katalis, molekul-molekul pelarut ikut terperangkap  

dalam pori-pori katalis. Maka, pelarut tersebut harus dihilangkan dari zat padatnya 

sampai nilai kadar airnya rendah dengan cara pengeringan. Salah satu metode 

pengeringan yang dapat mempertahankan mutu hasil pengeringan yaitu Freeze 

drying. Dalam katalis, metode ini digunakan untuk menghilangkan air hidrat 

dalam rongga bahan katalis tanpa merusak struktur jaringan bahan tersebut 

(Labconco, 1996). 

 

Freeze Dryer merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk kedalam 

pengantar pengeringan atau pengeringan tak langsung (conduction dryer/ indirect 

dryer), dimana proses perpindahan yang terjadi secara tidak langsung yaitu antara 

sampel (bahan basah) yang akan dikeringkan dan media pemanas  yang terdapat 

dinding pembatas sehingga air dalam sampel (bahan basah) yang menguap tidak 

terbawa bersama media pemanas.  Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas 

terjadi secara hantaran (konduksi) (Liapis et al., 1994). 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. 
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Keunggulan penggunaan metode Pengeringan beku (freeze drying) yakni 

mempertahankan stabilitas produk dan struktur bahan, hasilnya homogen, murni, 

dengan ukuran partikel dapat diproduksi kembali, memiliki aktivitas yang 

seragam, dan dapat meningkatkan daya rehidrasi (daya rehidrasi yang tinggi 

sehingga dapat kembali ke sifat fisiologis, bentuk fisik yang hampir sama dengan 

sebelum pengeringan) (Bermejo et al., 1997). 

 

3. Kalsinasi 

 

 

Kalsinasi merupakan proses pemanasan suatu zat padat pada suhu tinggi di bawah 

titik lelehnya yang dilakukan dengan cara bertahap dengan laju dan derajat 

kenaikan suhu yang konstan. Kalsinasi dibutuhkan untuk mendapatkan ukuran 

partikel yang optimum, menggunakan  senyawa-senyawa dalam bentuk garam 

atau dihidrat menjadi oksida, serta membentuk fase kristal. Peristiwa yang terjadi 

selama proses kalsinasi berlangsung, yaitu pelepasan molekul air (H2O) yang 

masih terikat pada prekursor katalis berlangsung sekitar suhu 100 - 300°C. Lalu 

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

penyangga berlangsung sekitar suhu 550°C. Kemudian dibutuhkan adanya 

pemanasan lanjutan dengan suhu > 600˚C supaya terbentuk ikatan yang lebih kuat 

dan tidak mudah lepas pada katalis sehingga stabilisasi sifat-sifat mekaniknya 

akan semakin meningkat, pada tahap ini prekursor katalis telah berubah menjadi 

padatan yang mengandung fasa kristalin. Katalis yang telah melewati proses 

kalsinasi akan menjadi lebih tahan lama dalam masa penyimpanannya. 
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E. Spinel Ferrit 

 

 

Spinel Ferrit adalah salah satu bentuk struktur katalis yang memiliki rumus umum 

AB2O4 yang membentuk kubus. Struktur ini terdiri atas 2 tipe. Tipe A merupakan 

kation-kation bervalensi dua, yang akan menempati posisi tetrahedral dalam 

struktur kristalnya. Kation-kation bervalensi dua seperti, Fe, Ni, Co, Cu, dan 

lainnya. Sedangkan tipe B merupakan kation-kation bervalensi tiga, yang akan 

menempati posisi oktahedral dalam struktur kristal dan terdistribusi pada lattice 

fcc yang terbentuk oleh ion O
2-

. Kation-kation bervalensi tiga seperti Fe, Mn, Cr, 

dan lainnya. Maka spinel ferrit diartikan juga sebagai struktur kristal yang 

tersusun dari dua substruktur, yaitu struktur tetrahedral dan struktur oktahedral 

(Kasapoglu et al., 2007). Gambar 2 berikut merupakan struktur kristal spinel 

ferrit. 

 

Gambar 2. Struktur Kristal Ferrit. 

 

 

Dibedakan menjadi tiga bentuk distribusi kation-kation dalam sruktur spinel, yaitu 

keadaan normal, keadaan terbalik (inverse) dan keadaan antara normal dan 
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terbalik. Saat keadaan normal ion-ion logam bervalensi dua akan terletak pada 

posisi tetrahedral, saat keadaan terbalik (inverse) ion-ion logam bervalensi dua 

akan terletak pada posisi oktahedral, dan pada saat keadaan antara normal dan 

terbalik setengah dari ion-ion logam bervalensi dua dan tiga akan menempati 

posisi tetrahedral dan oktahedral (Manova et al., 2005). 

 

Salah satu spinel ferrit yang menarik perhatian untuk digunakan sebagai katalis 

adalah nikel ferrit (NiFe2O4). Nikel ferite ini memiliki struktur spinel terbalik 

(inverse) yang mana setengah dari ion Fe mengisi pada posisi tetrahedral (posisi 

A) dan sisanya menempati posisi pada oktahedral (posisi B) (Amalia, 2013). 

Nikel memiliki sifat yang efektif sebagai katalis yang selektif dalam 

menghidrolisis selobiosa dan selulosa menjadi gula alkohol. Pada penelitian Jiang 

(2014), katalis garam nikel mampu menghasilkan gula alkohol sebesar 87,9% 

dengan nilai efesiensi karbon di atas 90%. Pada proses degradasi tetrasiklin, 

penambahan Cu dapat meningkatkan sifat fotokatalitik dengan peningkatan laju 

fotodegradasi sebesar 3,74 kali  sehingga, penambahan Cu yang merupakan logam 

transisi yang murah, dapat dijadikan sebagai tambahan untuk meningkatkan sifat 

fotokatalitik nikel ferrit (Hong et al., 2015). 

 

F. Selulosa 

 

 

Pada umumnya selulosa dikenal sebagai biomassa yang paling berlimpah di alam 

dan dapat diperbaharui. Selulosa banyak ditemukan pada beberapa mahluk hidup, 

dari tanaman baik tingkat tinggi maupun rendah, beberapa bakteri, jamur, amuba, 

dan hewan laut. Pada kayu dan dinding sel tanaman bisa mencapai 40-50% 

selulosa (Fukuoka and Dhepe, 2008). Selulosa merupakan polisakarida linier yang 

http://kamuslemak.com/cari3.php?kunci=55
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tersusun atas molekul-molekul β-D-glukosa. Monomer-monomer selulosa saling 

terikat satu sama lain oleh ikatan β-1,4-glikosidik. Selulosa mempunyai massa 

molekul relatif tinggi yang setara dengan 5.000 unit glukosa. Struktur selulosa 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Struktur Selulosa. 

 

 

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

dengan menggunakan media air dan dibantu dengan katalis asam atau enzim 

(Huber et al., 2006). Namun, proses hidrolisis yang sempurna sangat sulit untuk 

dilakukan. Hal ini dikarenakan keberadaan hemiselulosa dan lignin dapat 

menghambat proses hidrolisis. Polimer selulosa terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian 

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

yang tidak teratur (amorf). Pada umumnya selulosa bersifat relatif kristalin karena 

mengandung 50-90% bagian kristal (ikatan jaringan hidrogen) dan sisanya bagian 

amorf. Morfologi selulosa mempunyai pengaruh besar terhadap reaktifitasnya. 

Reaktifitas selulosa juga dipengaruhi oleh kehalusan struktur selulosa  
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G. Nanoselulosa 

 

 

Nanoselulosa adalah selulosa yang dibuat dalam ukuran nanometer. Nanoseulosa 

merupakan partikel yang mengalami perubahan berupa perubahan kristalinitas, 

luas permukaan, aspek rasio, peningkatan dispersi, dan biodegradasi. Perubahan 

kristalinitas selulosa menjadi amorf dapat mempermudah proses konversi 

selulosa, karena memiliki densitas lebih rendah yang membuat daerah amorf akan 

putus dan melepaskan daerah kristalin (Peng, 2011). 

 

Proses preparasi nanoselulosa terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama yakni 

mendapatkan selulosa serta penghilangan warna (bleaching) dan lignin. Untuk 

mendapatkan selulosa, serat dimurnikan dengan cara pemisahan residu pati, 

pektin, dan hemiselulosa menggunakan basa, seperti NaOH atau KOH. 

Kemudiaan untuk penghilangan warna (bleaching) dan lignin digunakan Natrium 

klorit pada suasana asam, dan dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air 

bebas ion sampai didapatkan selulosa dengan pH netral (Chen et al., 2011). Tahap 

selanjutnya yaitu proses hidrolisis asam, dimana digunakan asam kuat seperti 

H2SO4 dengan konsentrasi 6,5 M dan dibantu dengan pemanasan selama 40 menit 

dengan suhu 60
о
C. Proses hidrolisis asam bertujuan untuk menghilangkan bagian 

amorf dari rantai selulosa sehingga isolasi kristal selulosa dapat dilakukan (Isdin, 

2010). 

 

Tahap selanjutnya adalah proses sentrifuse untuk sedimentasi campuran dengan 

menggunakan alat sentrifuga. Kemudian ultrasonikasi, yang memberikan 

perubahan pada ukuran dan tingkat kristalinitas selulosa sehingga menjadi 

berukuran nano dan tingkat kristalinitasnya menurun. Lalu yang terakhir adalah 
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proses freeze drying, untuk menghilangkan pelarut yang masih terperangkap 

dalam sampel (Teixera et al., 2009). 

 

H. Gula Alkohol 

 

 

Gula alkohol merupakan senyawa dari hasil reduksi berupa monosakarida atau 

disakarida yang memiliki banyak gugus hidroksil. Secara kimia disebut sebagai 

gula alkohol karena bagian strukturnya mirip dengan alkohol dan rasanya 

menyerupai gula tebu (sukrosa). Rasa manis yang dimiliki menjadikan gula 

alkohol sebagai pemanis yang rendah kalori, sehingga memiliki efek yang baik 

terutama untuk kesehatan gigi, mencegah obesitas, dan sebagai pemanis untuk 

penderita diabetes karena tidak menaikkan kadar glukosa darah. Gula alkohol 

terdapat di alam, tapi lebih banyak merupakan produk hidrogenasi dari mono-

disakarida (Prangdimurti dkk, 2007). Senyawa gula alkohol diantaranya yaitu: 

 

1. Xylitol 

 

 

Xylitol merupakan gula alkohol yang terdiri dari lima rantai karbon dengan rumus 

kimia C5H12O5 yang memiliki berat molekul 152,15 gr/mol. Kelarutan xylitol 

dalam air pada 20
о
C adalah 64,2 gr/100 mL. Xylitol secara alami terdapat dalam 

buah-buahan dan sayur-sayuran seperti beri dan kembang kol. Tingkat kemanisan 

1,2-0,8 kali dari sukrosa bergantung pada pH larutan, tetapi lebih manis dari gula 

alkohol lainnya. Xylitol digunakan sebagai pengganti sukrosa dalam permen 

karet, yakni sebagai pemanis yang aman untuk gigi karena bersifat non-kariogenik 

yang dapat menekan pertumbuhan koloni Streptococcus mutans, menghambat 

akumulasi plak, dan menekan keasaman saliva (Rodian et al, 2011). Dalam 
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industri gula alkohol jenis ini diproduksi melalui reaksi hidrogenasi xylosa yang 

dibantu oleh katalis logam dengan dialiri gas hidrogen pada temperatur dan 

tekanan tinggi (Chandel et al., 2012). 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur xylitol. 

 

2. Manitol 

 

 

Manitol merupakan gula alkohol yang berasal dari gula reduksi, yang memiliki 

berat molekul dari 182,17 gr/mol. Manitol memiliki kelarutan dalam air pada suhu 

25°C adalah 22 gr/100 mL. Secara alami manitol banyak ditemukan pada bahan 

alam seperti alga, manna, rumput laut, dan zaitun (Kuusisto et al., 2005). Manitol 

adalah isomer dari sorbitol yang tidak bersifat higroskopis. Hal ini menyebabkan 

manitol lebih inert dan stabil. Manitol banyak diaplikasikan dalam produk 

perawatan gigi, farmasi, industri makanan, dan industri lainnya. Manitol bila 

dikonsumsi tidak meningkatkan keasaman dalam mulut yang dapat menyebabkan 

karies gigi. Manitol juga dapat diproduksi selulosa melalui reaksi hidrolitik 

hidrogenasi dengan bantuan katalis (Dekker, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Manitol. 
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3. Sorbitol  

 

 

Sorbitol adalah gula alkohol yang terdiri dari enam rantai karbon dengan rumus 

kimia C6H14O6 dan berat molekul 182,17 gr/mol. Kelarutan sorbitol dalam air 

pada suhu 25°C yakni 235 gr/100 mL. Sorbitol memiliki sifat tidak reaktif, tidak 

higroskopis, dan memiliki tingkat kemanisannya sekitar 60% dari sukrosa. Hal ini 

membuat Sorbitol digunakan secara luas dalam industri makanan, sebagai 

pemanis, pelembab, pemberi tekstur dan pelembut. Selain itu, dapat digunakan 

sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes karena jalur metaboliknya tidak 

tergantung pada insulin. Sorbitol secara komersial dibuat dari glukosa dengan 

hidrogenasi dalam tekanan tinggi maupun reduksi elektrolit (Cahyadi, 2006). 

Selulosa merupakan bahan baku yang paling sering digunakan dalam produksi 

sorbitol. Salah satu contohnya yaitu penelitian yang dilakukan Palkovits et al., 

(2011) yang mampu menghasilkan rendemen sebesar 81% melalui reaksi dengan 

katalis ruthenium yang dikombinasi dengan asam heteropoli. Sorbitol dapat 

diperoleh juga dari limbah maupun produk agroindustri, seperti pati, jagung, atau 

Corn Steep Liquor (CSL). 

 

Gambar 6. Struktur Sorbitol. 
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I. Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) 

 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi pisang nasional. Provinsi 

lampung memproduksi pisang sebesar 1.517.004 ton dengan luas areal panen 

seluas 10.855 Ha pada tahun 2016 (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2017). Salah 

satu jenis buah pisang yang banyak dikonsumsi adalah pisang kepok (Musa 

paradisiaca L.). Selama ini pengolahan hasil tanaman pisang hanya 

berkonsentrasi pada pengolahan buah pisang saja dan belum memperhatikan 

pemanfaatan hasil limbah seperti batang pisang, tandan buah, dan kulit pisang. 

Kulit pisang biasanya hanya dibuang sebagai limbah organik. Pisang kepok 

termasuk pisang berkulit tebal dengan warna kuning saat matang. Pada pisang 

kepok, bagian kulitnya memiliki serat yang halus dan mengandung polimer, 

seperti lignin, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Selulosa yang terkandung pada 

kulit pisang kepok mencapai 18,71%, sedangkan kadar lignin dan hemiselulosa 

yang terkandung secara berturut-turut hanya 5-10% dan 6-8%(Hariani et al., 

2016). Sehingga dalam proses  pemisahan selulosa, lignin dan hemiselulosa lebih 

mudah dipisahkan dibandingkan dengan sumber serat lain. 

 

J. Karakterisasi Nanokatalis 

 

 

Karakterisasi adalah pengujian dari suatu sampel. Karakterisasi dari suatu 

nanokatalis yang telah dipreparasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

strukturnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Metode karakterisasi yang 

dipilih tergantung pada kegunaan material yang dikarakterisasi. 
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1. Analisis Struktur Kristal 

 

 

Analisis struktur kristal menggunakan XRD (X-ray diffraction). Metode 

karakterisasi menggunakan XRD adalah metode yang penggunaannya paling 

sering digunakan hingga saat ini, karena penggunaan metode ini cukup mendasar 

untuk mengukur besaran partikel suatu material. XRD merupakan salah satu 

metode karakterisasi untuk mengidentifikasi fasa suatu material juga untuk 

menentukan sifat kristalinitas dari suatu material dengan cara menentukan 

parameter kisi. (Leofanti et al., 1997). 

 

 

Gambar 7. Skema instrumen XRD 

 

Prinsip pada analisis XRD yakni, berkas sinar-X yang dikirim dari sumber akan 

menyebabkan interaksi langsung dengan lapisan permukaan kristal melalui bidang 

kristal, sehingga sinar-X akan ditransmisikan, direfleksi, diserap dan sebagian lagi 

akan dihamburkan serta didifraksikan. Pola difraksi ini akan diplotkan 

berdasarkan intensitas peak (puncak) yang menyatakan indeks Miller (hkl) atau 
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letak parameter kisi kristal sebagai fungsi 2θ, sehingga jarak antar atom pada 

lapisan permukaan kristal (d) dapat ditentukan berdasarkan hukum Bragg: 

 

                                               n λ= 2 d sin θ  ........................................................ (1) 

Keterangan:  

n = Tingkat atau orde difraksi 

λ = Panjang gelombang logam standar 

d = Jarak interpanar atau interlayer  

θ = Kisi difraksi sinar X 

 

 
 

Gambar 8. Difraktogram Katalis NiFe2O4 

 

Difraktogram suatu katalis ditunjukkan pada Gambar 8. Tiap puncak yang muncul 

pada pola XRD dapat mewakili satu puncak bidang kristal yang memiliki 

orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi (Maiti et al., 1973). Menghitung 

ukuran partikel dari suatu material dengan menggunakan persamaan Debye-

Scherrer. 
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                                             D= 

  

     
  .......................................................  (2) 

 

Keterangan: 

D = ukuran partikel (nm) 

k = konstanta (0,94) 

λ = 1,5405 Å 

β = radian (FWHM) 

 

2. Analisis Keasaman 

 

 

Analisis keasaman nanokatalis dilakukan untuk mengetahui jumlah situs asam 

menggunakan metode gravimetri dan jenis situs asam.menggunakan instrumentasi 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometer). 

 

a. Penentuan Jumlah Situs Asam 

 

 

Penentuan jumlah situs asam dengan menggunakan metode gravimetri untuk 

mengetahui banyaknya situs asam yang terdapat pada nanokatalis. Semakin 

banyak jumlah situs asam, maka aktivitas katalitik nanokatalis akan semakin 

meningkat. Banyaknya basa yang teradsorpsi secara kimia (kemisorpsi) pada 

situs asam menyatakan kekuatan situs asam dari suatu sampel padatan. Basa 

yang dapat digunakan sebagai adsorbat adalah amoniak, piridin, piperidin, 

quinolin, trimetil, amin, dan pirol (Richardson, 1989). 

 

Penentuan jumlah situs asam yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

piridin sebagai basa adsorbat, yang merupakan penentuan jumlah situs asam 

yang terdapat pada permukaan katalis. Pada metode ini diasumsikan ukuran 

molekul piridin relatif besar sehingga hanya dapat teradsorpsi oleh katalis 
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(Rodiansono et al., 2007). Jumlah basa piridin (dalam satuan mol) yang 

teradsorpsi pada nanokatalis dihitung dengan persamaan 3: 

 

                         
       

          
               ....................................  (3) 

 

Keterangan: 

w1  = Berat wadah 

w2  = Berat wadah + sampel 

w3  = Berat wadah + sampel yang telah mengadsorpsi piridin 

BM = Berat molekul piridin 

 

 

b. Penentuan Jenis Situs Asam 

 

 

Penentuan jenis situs asam menggunakan alat FTIR. Prinsipnya adalah teknik 

spektroskopi yang didasarkan pada terjadinya vibrasi molekul akibat 

penyerapan energi, dalam hal ini adalah sinar infra merah yang berada pada 

panjang gelombang 700 cm
-1

 atau jangkauan frekuensi 200-400 cm
-1 

yang 

merupakan daerah khusus yang berguna untuk mengidentifikasi gugus 

fungsional. Sinar ini kemudian dipantulkan oleh dua cermin yaitu cermin 

diam dan cermin bergerak. Sinar hasil pantulan kedua cermin akan 

dipantulkan kembali menuju pemecah sinar untuk saling berinteraksi. Dari 

pemecah sinar, sebagian sinar akan diarahkan menuju cuplikan dan sebagian 

menuju sumber sinar. Penyerapan energi ini akan mengakibatkan molekul 

(gugus fungsi) bervibrasi dengan berbagai cara yakni, vibrasi peregangan 

(stretch) meliputi vibrasi ulur simetri dan vibrasi ulur asimetri. Selain itu 

terdapat vibrasi penekukan (bending) meliputi vibrasi bergoyang (rocking), 



 

28 
 

pengguntingan (scissoring), pengibasan (wagging) dan vibrasi memilin 

(twisting). Selanjutnya akan menghasilkan sinyal pada detektor yang disebut 

interferogram. Interferogram ini akan diubah menadi spektra IR dengan 

bantuan komputer berdasarkan operasi matematika (Kosela, 2010). 

 

Instrumen FTIR menggunakan sistem yang disebut interferometer untuk 

menumpulkan spektrum. Interferometer terdiri atas sumber radiasi, pemisah 

berkas, dua buah cermin, laser, dan detektor. Gambar di bawah ini merupakan 

skema instrumen FTIR. 

 

 
Gambar 9. Skema Instrumen FTIR. 

 

Struktur fasa kristalin berhubungan dengan tingkat keasaman suatu katalis. 

Katalis yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi akan cenderung 

memiliki struktur fasa kristalin yang relatif lebih berongga dan pori-pori 

permukaan relatif dapat memperbesar kesempatan situs aktif untuk berkontak 

langsung dengan basa adsorbat. Pada penggunaan piridin sebagai basa 

adsorbat, situs asam Brønsted-Lowry akan ditandai dengan puncak serapan 

pada bilangan-bilangan gelombang 1485–1500 cm
-1

, ~1620 cm
-1

, dan ~1640 

cm
-1

. Adanya pembentukkan ion piridinium melalui adanya reaksi piridin 
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yang membentuk ikatan hidrogen dengan katalis (Parry, 1963), yang dapat 

dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

Gambar 10. Reaksi piridin dengan nanokatalis pada situs asam Bronsted- 

Lowry. 

 

Sedangkan pada situs asam Lewis, piridin akan berinteraksi secara koordinasi 

dengan situs aktif (logam transisi) yang akan bertindak sebagai spesies asam 

Lewis dengan menerima pasangan elektron dari piridin dan ditandai dengan 

puncak hasil serapan pada bilangan gelombang 1447–1460 cm
-1

, 1488–1503 

cm
-1

, ~1580 cm
-1

, dan 1600–1633 cm
-1

 (Tanabe, 1981). Reaksi yang terjadi 

pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Reaksi antara piridin dengan logam penyusun nanokatalis pada  

 situs asam Lewis. 

 

 

3. Analisis Morfologi Kristalin 

 

 

Analisis morfologi kristalin menggunakan instrumentasi TEM (Transmission 

Electron Microscopy), karena alat ini digunakan untuk mengamati bentuk, 

struktur, serta distribusi pori padatan dengan resolusi sub-nanometer. Prinsip kerja 
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TEM dimulai dari sumber emisi (pistol elektron) yaitu tungsten filament dan 

sumber lanthanum hexaboride (LaB6). Dengan menghubungkan pistol ini dengan 

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

kemudian pistol akan memancarkan elektron secara termionik maupun emisi 

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

menyebabkan elektron bergerak sesuai dengan 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 intermediete gap akan membentuk arah elektron yang menuju lensa 

(Bendersky and Gayle, 2001). 

 

Analisis TEM dapat melihat perbesaran dengan resolusi tinggi hingga diatas 

perbesaran 500.000 kali. Analisis ini dapat melihat perbesaran sampai kristal 

ataupun kolom atom suatu molekul sehingga penglihatan perbesaran dapat 

dilakukan secara tembus gambar (Harahap, 2012). Berikut skema alat TEM pada 

gambar 12. 

 

Gambar 12. Skema alat TEM 
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4. Analisis Energi Band-Gap 

 

 

Analisis energi Band-Gap suatu nanokatalis menggunakan DRS (Diffuse 

Reflectance Spectroscopy), karena instrument ini digunakan untuk menentukan 

nilai celah energi atau band-gap suatu material semikonduktor berukuran nano.  

Metode ini tidak memerlukan preparasi sampel seperti metode analisis lainnya. 

Alat ini digunakan untuk mengetahui panjang gelombang yang sesuai untuk 

terjadinya reaksi. Pengukuran nilai band-gap suatu material dibutuhkan untuk 

mengetahui sifat fisik material padat tersebut. Band-gap (Eg) merupakan 

perbedaan energi antara pita valensi berenergi rendah yang terisi penuh oleh 

elektron dan pita konduksi yang berenergi tinggi yang kosong. Band-gap 

berkaitan dengan sifat konduktivitas elektrik suatu material, yang biasa ditemukan 

pada material semikonduktor.  Berikut gambar skema instrumen DRS. 

 

 

Gambar 13. Instrumen DRS 

 

 

K. Konversi Katalitik Selulosa 

 

 

Konversi selulosa menjadi gula alkohol umumnya melalui dua tahapan proses, 

yaitu hidrolisis selulosa menjadi monomer gula dan dilanjutkan hidrogenasi 
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monomer gula menjadi gula alkohol. Penambahan gas hidrogen pada proses 

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

platina akan meningkatkan temperatur sehingga produk yang dihasilkan akan 

lebih banyak (Marhusari, 2009). Berikut gambar konversi katalitik selulosa 

menjadi gula alkohol yang menghasilkan xylitol, manitol, dan sorbitol secara 

berturut-turut. 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 
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(c) 

 

Gambar 14. Konversi selulosa menjadi gula alkohol; (a) xylitol, (b) manitol, dan 

          (c) sorbitol, 

 

 

Penggunaan katalis heterogen dapat menjadi alternatif mengatasi kelemahan 

metode konversi selulosa yang sudah ada. Katalis heterogen banyak digunakan 

dalam Proses degradasi secara katalitik selulosa menghasilkan produk berupa gula 

alkohol seperti sorbitol dan manitol dengan menggunakan katalis logam 

(Kobayashi et al., 2010). Hasil dari konversi katalitik dianalisis dengan 

menggunakan instrumentasi HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

untuk mengetahui jenis gula alkohol yang diperoleh. 

 

L. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

 

 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) alat untuk pemisahan analit 

dengan teknik kromatografi yang menggunakan fasa gerak berupa cairan dan fasa 

diam berupa cairan atau padat. Fasa gerak untuk menganalisis senyawa 

berdasarkan kepolaran senyawa tersebut terhadap fasa gerak dan fasa diamnya. 

Semakin kuat interaksi sampel dengan fasa diam maka semakin lama waktu 

retensinya. 
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Gambar 15. Skema alat HPLC 

 

mekanisme kerja HPLC yaitu sampel yang telah dilarutkan dalam solven 

dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara diinjeksikan. Kemudian di 

dalam kolom akan terjadi proses pemisahan komponen karena adanya interaksi 

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

fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu sehingga memiliki waktu retensi 

yang singkat. Sedangkan analit yang interaksinya dengan fase diam kuat akan 

keluar lebih lama. Setiap komponen yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh 

detektor dan kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Komponen yang 

lebih dulu keluar maka pada kromatogram akan tampak puncak pada sebelah kiri. 

 

Kelebihan menggunakan alat HPLC yaitu memiliki kecepatan analisis dan 

kepekaan yang tinggi, dapat menghindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan 

bahan yang dianalisis,  mampu memisahkan molekul molekul dari suatu 

campuran, memiliki resolusi yang baik, kolom dapat digunakan kembali, serta 

dapat digunakan menggunakan bermacam-macam detektor (Johnson and 

Stevenson, 1991).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini akan dilakukan dari Bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan 

Juni 2019. Preparasi nanoselulosa dan nanokatalis, uji aktivatik katalitik katalis, 

dan analisi keasaman secara gravimetri akan dilakukan di Laboratorium Kimia 

Anorganik-Fisik FMIPA Universitas Lampung. Analisis situs asam (FTIR) dan 

analisis struktur kristal (XRD) dilakukan di laboratorium BATAN, Serpong. 

Analisis energy band-gap katalis DRS dilakukan di Laboratorium FMIPA UI. 

Analisis morfologi katalis (TEM) dilakukan di Laboratorium Anorganik UGM. 

Serta analisis hasil konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol menggunakan 

HPLC dilakukan di PT. SIG, Bogor. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas laboratorium, 

blender, termometer, spatula, neraca analitik, heating magnetic stirrer, desikator, 

freeze dryer, mortar agate, alat ultrasonikasi, furnace, sentrifus, oven, lampu UV, 

reaktor uji katalitik, Fourier Transform Infra Red (FTIR), X-ray Difraction 

(XRD), Diffuse Reflectances Spectroscopy (DRS), Transmission Electron 

Microscopy (TEM), dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). 
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Bahan- bahan yang akan digunakan adalah limbah kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca L.), CH3COOH, NaOH, NaClO2, akuabides, CH3COONa, HNO3, 

pektin, piridin, gas Hidrogen (BOC 99,99%), reagen DNS, akuades, 

Cu(NO3)2.3H2O (Merck, 99%), Fe(NO3)2.9H2O (Merck, 99%), dan Ni(NO3)2.6H2O 

(Merck, 99%). 

 

C. Prosedur Kerja 

 

 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu preparasi nanoselulosa dari 

limbah kulit pisang kepok, preparasi nanofotokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dan uji 

aktivitas katalitik katalis. 

 

1. Preparasi Nanoselulosa dari Limbah Kulit Pisang Kepok 

 

 

Preparasi nanoselulosa dari limbah kulit pisang dilakukan melalui proses isolasi 

selulosa dari kulit pisang dan proses pembuatan nanoselulosa serta karakterisasi 

nanoselulosa. 

 

 

a. Isolasi Selulosa dari Kulit Pisang 

 

 

Isolasi selulosa dimulai dengan cara mencuci terlebih dahulu kulit pisang kepok 

yang sebelumnya sudah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, lalu 

dikeringkan dibawah sinar matahari, kemudian dilakukan penggilingan untuk 

mendapatkan serbuk kulit pisang kepok. Selanjutnya, sebanyak 50 gram serbuk 

dimasukkan ke dalam labu bundar, ditambahkan larutan NaOH 4%, dan direfluks 

selama 2 jam pada suhu 100-120 °C. Hasil dari proses refluks tersebut kemudian 

disaring dan dicuci dengan akuades beberapa kali untuk memisahkan lignin dan 
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hemiselulosa. Setelah itu, dilakukan proses bleaching dengan cara memasukkan 

60 gram serbuk selulosa ke dalam labu bundar dan ditambahkan 400 mL larutan 

NaClO2 5,2%, buffer asetat, dan akuades, lalu direfluks selama 4 jam pada suhu 

110-130 
o
C. Selanjutnya, hasil dari proses refluks tersebut didinginkan dan dicuci 

dengan akuades hingga didapatkan padatan putih selulosa. Selulosa yang telah 

didapatkan dikeringkan menggunakan freeze dryer selama 24 jam pada suhu -39 

o
C (Zain et al., 2014;  Shankar and Rhim, 2016). 

 

b. Pembuatan dan Karakterisasi Nanoselulosa 

 

 

Nanoselulosa kulit pisang kepok dibuat dengan menyiapkan 10 gram serbuk 

selulosa dan dimasukkan ke dalam labu bundar bervolume 1L dan ditambahkan 

200 mL larutan HNO3 50%. Kemudian campuran tersebut disonokasi selama 25 

jam dan direfluks selama 45 menit pada suhu 60 °C. Selanjutnya ditambahkan 

akuabides sebanyak 200 mL pada larutan tersebut dan didinginkan. Kemudian, 

larutan tersebut disentrifus dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 menit dan 

dilakukan pencucian dengan menggunakan akuabides hingga pH larutan 

mendekati 7. Larutan selulosa dikeringkan dengan freeze dryer. Nanoselulosa 

yang diperoleh kemudian disimpan pada suhu 4 °C sebelum digunakan ( Zain et 

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

 

Struktur nanoselulosa yang diperoleh, dianalisis menggunakan instrumentasi X-

ray Difraction (XRD). Selanjutnya dari data yang didapatkan, dilakukan 

perhitungan ukuran partikel nanoselulosa dengan menggunakan persamaan 

Debye-Scherrer (Persamaan 2) dan nilai indeks kristalinitas (% CrI) menggunakan 

metode Segal. 
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2. Preparasi Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 

 

 

Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 disintesis dengan melarutkan 8 gram pektin dalam 

400 mL akuades menggunakan magnetic stirrer pada suhu kamar selama kurang 

lebih 3 jam hingga terbentuk larutan yang homogen. Kemudian ditambahkan 

amoniak pekat  sebanyak 40-45 mL sampai pH larutan menjadi basa. Hal yang 

dilakukan selanjutnya adalah dimasukkan secara bersamaan dan perlahan 129 mL 

larutan yang mengandung 1,4766 gram nikel nitrat, 71 mL larutan yang 

mengandung 0,8178 gram tembaga nitrat, dan 400 mL larutan yang mengandung 

6,8380 gram fero nitrat sambil terus diaduk dan diperoleh larutan homogen 

dengan volume larutan kurang lebih 1000 mL. Larutan homogen yang berisi 

campuran logam dan pektin tersebut dipanaskan pada suhu 70-80 °C sambil 

diaduk menggunakan hot-magnetic stirrer hingga diperoleh gel Ni0,6Cu0,4Fe2O4 

yang berwarna coklat. Kemudian gel tersebut dikeringkan selama 24-48 jam 

menggunakan freeze dryer untuk menghilangkan kandungan air yang masih 

terkandung tanpa merusak jaringan yang telah terbentuk pada gel. Serbuk yang 

telah didapatkan kemudian digerus sampai halus dan dikalsinasi selama 11 jam 

pada suhu 600 °C. Kalsinasi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, 

kalsinasi dilakukan pada suhu awal 30 °C kemudian suhu dinaikkan 2 
o
C/ menit 

sampai 120 
o
C dan ditahan selama 2 jam. Tahap kedua, suhu dinaikkan hinnga 

menjadi 350 
o
C dan ditahan selama 2 jam. Tahap selanjutnya, suhu kembali 

dinaikkan hingga 600 °C dan ditahan selama 2 jam. Setelah dicapai suhu 

maksimal, proses kalsinasi dihentikkan dan didiamkan sampai mencapai suhu 

kamar. Setelah itu serbuk nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 kembali dihaluskan dengan 
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menggunakan mortar agate, ditimbang, dan dikarakterisasi (Djayasinga and 

Situmeang, 2016). 

 

3. Karakterisasi Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 

 

a. Analisis Struktur Kristal Nanokatalis 

 

 

Struktur kristal nanokatalis dianalisis dengan menggunakan instrumentasi X-ray 

Difraction (XRD). Sejumlah sampel nanokatalis ditempatkan dalam sebuah 

wadah sampel. Berkas sinar-X menggunakan radiasi CuKα (1,5410 Å) 

ditembakan pada sampel, tabung sinar-X dioperasikan pada 40 kV dan 200 mA, 

dan membentuk sudut difraksi (2θ) dalam rentang 10 – 80
o
 dengan step size 

0,02
o
/menit sebagai dasar pembentuk grafik difraktogram. 

 

Struktur kristal hasil analisis XRD diidentifikasi dengan menggunakan program 

Match! ( Nugroho, 2011). Hasil analisis yang memilik 3-4 puncak intensitas 

tertinggi kemudian dibandingkan dengan standar data difaktogram dalam program 

PCPDF win 1997 yang diterbitkan oleh JCPDF. Ukuran kristal nanokatalis 

Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dihitung menggunakan persamaan Debye-Scherrer (Persamaan 2). 

 

b. Analisis Keasaman Nanokatalis 

 

 

Analisis keasaman dilakukan secara kuantitatif dengan metode gravimetri untuk 

penentuan jumlah situs asam dan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 

instrumentasi Fourier Transform Infrared Spectrophotometer untuk penentuan 

jenis situs asamnya. Metode gravimetri dilakukan melalui proses kemisorpsi basa 

piridin. Prosesnya dilakukan dengan menyiapkan wadah kosong yang sudah 
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diketahuinya massanya kemudian diisi dengan 0,10 gram nanokatalis dan 

dimasukkan ke dalam desikator yang sebelumnya telah divakum selama beberapa 

jam untuk menghilangkan udara yang ada didalamnya. Desikator yang berisi 

katalis, pada bagian bawah desikator diletakkan basa piridin sebanyak 5 mL, 

kemudian ditutup rapat, dan dibiarkan selama 24 jam. Selanjutnya sampel 

dikeluarkan dari desikator dan dibiarkan di tempat terbuka selama 2 jam. 

Kemudian sampel ditimbang dan ditentukan keasamannya dengan menggunakan 

persamaan 3. 

 

Nanokatalis yang telah mengadsorbsi basa adsorbat, dapat ditentukan jenis situs 

asamnnya dengan menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR). Sejumlah 

sampel dicampur dengan KBr, kemudian dibentuk menjadi pelet, lalu dimasukkan 

ke dalam vessel sampel dalam tekanan hidrolik. Lalu sampel diukur pada daerah 

bilangan gelombang 1200–2100 cm
-1 

menggunakan FTIR (Rodiansono dkk, 

2007). Adsorbsi yang dilakukan nanokatalis pada basa piridin dapat terjadi pada 

situs-situs asam yang terdapat pada permukaan nanokatalis, baik situs asam 

Brӧnsted-Lowry maupun situs asam Lewis. Pertambahan berat yang terjadi pada 

nanokatalis merupakan banyaknya basa piridin yang telah teradsorbsi (Seddigi, 

2003). 

 

c. Analisis Morfologi Nanokatalis 

 

 

Penentuan morfologi nanokatalis dilakukan dengan instrumentasi Transmission 

Electron Microscope (TEM). Disiapkan sampel nanokatalis dengan ukuran 20 

µm. Selanjutnya sampel ditembak dengan ion Argon sampai berlubang dan berkas 
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yang menembus sampel akan dibaca oleh detektor kemudian data diolah menjadi 

gambar (Bendersky and Gayle, 2001). 

 

d. Analisis Energi Band-Gap Nanokatalis  

 

 

Analisis Energi Band-Gap Nanokatalis menggunakan DRS ditentukan dengan 

menentukan panjang gelombang serapan maksimum dan spektrum DRS UV-vis 

direkam dengan menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-3600. 

 

4. Uji Aktivitas Katalitik Nanokatalis 

 

 

a. Konversi Nanoselulosa 

 

 

Uji aktivitas katalitik nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 dilakukan melalui proses 

konversi nanoselulosa menjadi gula alkohol. Nanoselulosa sebanyak 0,5 gram 

dilarutkan dalam 100 mL akuades. Kemudian dalam larutan nanoselulosa 

ditambahkan 0,1 gram nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4.dan dialirikan gas hidrogen 

dengan laju 10 mL/menit. Lalu lampu UV dipasangkan pada posisi atas sampel 

dengan jarak 10-15 cm ke permukaan reaktor. Kekuatan energi lampu UV yang 

digunakan sebesar 125 W (Manurung et al., 2015). Variasi waktu lamanya proses 

iradiasi sinar UV adalah 30, 60, 90, dan 120 menit. Dari setiap variasi waktu, 

diambil sampel sebanyak 50 mL untuk kemudian dianalisis menggunakan alat 

instrumentasi HPLC. 
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Gambar 16. Rangkaian reaktor konversi nanoselulosa dengan iradiasi sinar-UV 

  

 Keterangan: 

1. Tabung gas H2 

2. Selang penghantar gas H2 

3. Ruang gelap tempat irradiasi sinar UV 

4. Lampu UV 

5. Wadah berisi berisi larutan nanoselulosa + nanofotokatalis 

6. Pengaduk (refraktor) 

 

 

b. Analisis Kualitatif Hasil Konversi 

 

 

Analisis kualitatif hasil konversi dilakukan menggunakan reagen Fehling. 

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

kemudian ditambahkan 1 mL reagen Fehling dan dipanaskan selama 10 menit 

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

 

 

Analisis kuantitatif hasil konversi dilakukan dengan cara larutan hasil konversi 

nanoselulosa dimasukkan kedalam tabung reaksi sebanyak 1 mL, ditambahkan 

reagen dinitro salisilat (DNS) sebanyak 1 mL, dipanaskan pada suhu 100 
o
C 

selama 10 menit, didinginkan, dan diencerkan dengan menggunakan akuades 

sebanyak 2 mL. Selanjutnya larutan tersebut diukur serapan dengan menggunakan 

alat instrumentasi 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 menggunakan alat instrumentasi High-perfomance liquid chromatography 

(HPLC) untuk mengetahui adanya kandungan gula alkohol, seperti xylitol, 

manitol, dan sorbitol dari aktivitas katalitik nanofotokatalis pada nanoselulosa.. 

Pada alat instrumentasi HPLC digunakan kolom Carbohydrate High Performance 

(4,6 x 250 mm), detektor indeks refraksi, dan fasa gerak yang terdiri dari 

campuran asetonitril dan akuabides. Laju alir yang digunakan adalah 1,4 mL/ 

menit dengan suhu 35 
o
C. 
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D. Diagram Alir 

 

 

1. Preparasi Nanoselulosa Dari Limbah Kulit Pisang 

 

 

Gambar 17. Diagram alir proses preparasi nanoselulosa dari limbah kulit pisang. 

 

 

 

 

 

dikarakterisasi 

diambil 10 gram dan dimasukkan dalam labu bundar 

ditambahkan 200 ml HNO
3
 50% 

disonikasi 25 jam dan direfluks 45 menit 

dicuci dengan akuabides sampai pH 

mendekati 7 
dikeringkan menggunakan freeze dryer 

ditimbang sebanyak 50 gram dan dimasukkan ke dalam 

labu bundar 

ditambahkan larutan NaOH 4% 

direfluks selama 2 jam 

disaring dan dicuci dengan akuades 

ditambahkan 400 ml NaClO2 5,2% , buffer asetat, dan 

akuades 

 direfluks selama 4 jam 

dicuci akuades 
dikeringkan 

dicuci 

dikeringkan 
 dihaluskan 

Nanoselulosa  

Analisis Struktur Kristal (XRD) 

Serbuk selulosa berwarna putih 

Kulit pisang kepok 

Serbuk kulit pisang 

Padatan selulosa 
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2. Preparasi Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 

 

Gambar 18. Diagram alir proses sintesis nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4. 

 

 

 

 

 

 

diaduk menggunakan magnetic stirrer 

(± 3 jam ) hingga homogen 

ditambahkan NH
3
  

diaduk menggunakan magnetic 

stirrer 

8 gram pektin + 400 ml akuades 

ditambahkan tetes demi tetes larutan logam nitrat  

hingga habis secara bersamaan 

1,4766 gr Ni(NO
3
)
2
.6H

2
O dalam 129 mL aquades 

0,8178 gr Cu(NO
3
)
2
.3H

2
O dalam71 mL aquades 

6,8380 gr Fe(NO
3
)
3
.9H

2
O dalam 400 mL aquades 

Larutan pektin homogen 

diaduk menggunakan magnetic stirrer 

diaduk dan dipanaskan menggunakan  

heating magnetic stirrer pada suhu ±80˚C  

Larutan homogen berwarna cokelat 

Gel berwarna cokelat 

di-freeze drying 

dikalsinasi pada suhu 600 
o

C 

dihaluskan dengan mortar agate 

Analisis Keasaman 

(Gravimetri dan FTIR) 

 

dikarakterisasi 

Analisis Energi Band-

Gap (DRS) 

Analisis Struktur dan 

Ukuran Butiran (TEM) 

 

Serbuk cokelat kehitaman 

Analisis Struktur Kristal 

(XRD) 
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3. Uji Aktivitas Katalitik Nanokatalis 

 

Gambar 19. Diagram alir proses uji aktivitas katalitik nanokatalis. 

  

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

0,5 gram nanoselulosa 

dilarutkan dalam 100 ml akuades  

ditambahkan 0,1 gram nanokatalis Ni
0,6

Cu
0,4

Fe
2
O

4
 

dialirkan gas hidrogen dengan laju 10mL/menit  

diradiasi dengan sinar UV selama 30, 60, 90, dan 120 

menit 

Larutan hasil konversi 

Hasil 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulan bahwa: 

1. Preparasi selulosa dari limbah kulit pisang kepok menghasilkan nanoselulosa 

dengan ukuran partikel 20,52 nm dan indeks kristalinitas 40,63%. 

2. Hasil analisis struktur nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 menggunakan XRD 

menunjukkan bahwa fasa kristalin yang dominan yaitu NiFe2O4 dan CuFe2O4 

dengan ukuran partikel yaitu 26,24 nm. 

3. Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 yang telah dipreparasi memiliki situs asam 

dengan jumlah 1,5110 mmol piridin/gram nanokatalis dan asam yang 

dominan yaitu situs asam Lewis. 

4. Hasil analisis TEM menunjukkan bahwa nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 

memiliki morfologi yang terdistribusi secara merata (homogen) dengan 

ukuran rata-rata butiran sebesar 27,5 nm. 

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

Ni0,6Cu0,4Fe2O4 memiliki energi band-gap sebesar 3,280 eV yang 

menandakan bahwa nanokatalis dapat bekerja di bawah pengaruh sinar UV. 
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6. Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4  memiliki aktivitas katalitik untuk mengkonversi 

nanoselulosa dengan persentase nanoselulosa terkonversi paling besar yaitu 

20% pada waktu konversi 60 dan 90 menit. 

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

positif bahwa terbentuk gula pada larutan hasil konversi dengan terbentuknya 

endapan merah bata ketika direaksikan dengan reagen Fehling. 

8. Hasil analisis secara kuantitatif pada larutan hasil konversi menunjukkan 

konsentrasi glukosa terbesar pada waktu konversi 90 menit yaitu sebesar 37,8 

ppm dan konsentrasi glukosa terkecil pada waktu konversi 120 menit yaitu 

sebesar 27,8 ppm. 

9. Nanokatalis Ni0,6Cu0,4Fe2O4 belum optimal digunakan untuk konversi 

nanoselulosa menjadi gula alkohol. 

 

 

B. SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk: 

1. Melakukan pengembangan untuk metode pemisahan suspensi antara 

nanoselulosa dengan pelarutnya (akuabides) sehingga dapat diperoleh jumlah 

nanoselulosa yang optimal. 

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

dapat  mengenai sampel secara efisien dan efektif. 

3. Menggunakan alat ukuran intensitas cahaya untuk memastikan cahaya yang 

berasal dari lampu mengenai larutan nanoselulosa yang akan dikonversi. 

4. Melakukan analisis kemungkinan senyawa lain sebagai produk samping. 
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5. Melakukan perhitungan jumlah perbandingan nanoselulosa dan nanokatalis 

yang lebih ideal. 

6. Melakukan variasi jumlah nanokatalis yang digunakan. 

7. Melakukan pemekatan konsentrasi sampel yang akan digunakan pada analisis 

HPLC. 

8. Menggunakan kertas saring yang dikhususkan untuk sampel yang berukuran 

nanometer.  
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