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ABSTRAK

PENGARUH WAKTU PENAMBAHAN DOPED FLUOR TERHADAP
LUAS PERMUKAAN DAN STRUKTUR NANOTITANIA DENGAN

MENGGUNAKAN METODE SOL-GEL

Oleh

PUJI LESTARI

F-doped TiO2 telah disintesis melalui metode sol-gel menggunakan NH4F sebagai
sumber fluor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan
variasi laju penetesan doped fluor selama 0, 30, 60, 90 dan 120 menit
menggunakan alat pompa injeksi terhadap pembentukan dan perubahan struktur
kristal serta luas permukaan spesifik dari TiO2. Titanium isopropoxide (TTIP),
tween-80, isopropyl alcohol dan NH4F digunakan sebagai bahan utama dalam
melakukan sintesis nanotitania. Serbuk F-TiO2 kemudian dikalsinasi pada suhu
450 °C selama 5 jam. Serbuk dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction
(XRD) dan Surface Area Analyzer (SAA). Hasil karakterisasi XRD menunjukan
bahwa semua sampel memiliki fasa murni anatase. Analisi XRD pada sampel F-
01 dengan laju penetesan 0 menit diperoleh diameter partikel terbesar yaitu 14,21
nm. Sedangkan pada sampel F-04 dengan laju penetesan 90 menit diperoleh
diameter partikel terkecil yaitu 11,60 nm. Hasil karakterisasi SAA pada sampel F-
01 dengan laju penetesan 0 menit dihasilkan luas permukaan terkecil 68,845 m2/g.
Sedangkan pada sampel F-04 dengan laju penetesan 90 menit dihasilkan luas
permukaan terbesar 103,585 m2/g.

Kata Kunci: fluor doped, SAA, TiO2, XRD.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF TIME ON FLUORINE DOPED ON THE SURFACE
AREA AND STRUCTURE NANOTITANIA USING

THE SOL-GEL METHOD

By

PUJI LESTARI

F-doped TiO2 has been synthesized using the sol-gel method using NH4F as a
source of fluorine. This study aims to determine the effect of adding variations in
the rate of doping fluorine during 0, 30, 60, 90 and 120 minutes using an injection
pump to the formation and change of crystal structure and specific surface area of
TiO2. Titanium isopropoxide (TTIP), tween-80, isopropyl alcohol and NH4F were
used as the main ingredients in the synthesis of nanotitania. Then, F-TiO2 powder
was calcined at 450 °C for 5 hours. The powder was characterized  using X-Ray
Diffraction (XRD) and Surface Area Analyzer (SAA). The XRD characterization
results showed that all samples have purely anatase phases. XRD analysis on
sample F-01 with a drop rate of 0 minutes results the largest particle diameter of
14.21 nm. The sample F-04 with a dropping rate of 90 minutes produces the
smallest particle diameter of 11.60 nm. The results of the SAA characterization in
sample F-01 with a drop rate of 0 minutes shows the smallest surface area of
68.845 m2/g. The sample F-04 with a dropping rate of 90 minutes, the largest
surface area was 103,585 m2/g.

Keywords: Fluor-doped, SAA, TiO2, XRD.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan pemanfaatannya memang tidak bisa dipungkiri lagi

terkait erat dengan berkembangnya peningkatan teknologi di suatu negara.

Peningkatan pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi baru sangat

dibutuhkan untuk memenangkan persaingan di era perdagangan global baik oleh

pemerintah maupun industri. Salah satu contoh teknologi yang sedang banyak

diperbincangkan adalah nanoteknologi.

Nanoteknologi oleh Institute of Science and Technology atau IFST (2006) dan

Morris (2007) didefinisikan sebagai suatu design produksi dan penerapan dari

struktur, peralatan dan sistem melalui pengendalian bentuk dan ukuran material

pada skala nanometer (10-9 m) atau kreasi dan penggunaan material peralatan dan

sistem yang mengeksploitasi peningkatan karakteristik dari struktur dan sifat-sifat

bahan pada rentang ukuran nanometer, yaitu dalam ukuran antara 1 sampai 100

nm (Svedberg dan Nichols, 1923). Bahkan nanoteknologi boleh dikatakan

merupakan pengembangan konsep gabungan antara keberadaan material pasa

versi skala nano dengan golongan material yang baru (NNCO, 2006).
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Salah satu diantara cakupan nanoteknologi yang sedang berkembang pesat adalah

nanomaterial. Nanomaterial memiliki beberapa jenis, yaitu logam nano, bubuk

nano, keramik nano dan polimer nano (Morris dan Willis, 2005). Nanomaterial

yang telah banyak diproduksi secara pasaran adalah nanosilika, nanotitania,

nanoaluminia, fullerenes dan tabung nano berbasis karbon atau Carbon Nanotubes

(CNTs) (Lauterwasser, 2006).

Nanotitania atau titanium dioksida (TiO2) adalah salah satu material yang telah

menarik banyak perhatian para peneliti terutama berkaitan dengan ukuran

partikelnya, karena ukuran partikel suatu material merupakan salah satu faktor

penting yang mempengaruhi tingkat efektifitas perfoma dari material tersebut

terutama pada partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer (Kiswanti dan

Pratapa, 2013). TiO2 mempunyai tiga jenis bentuk kristal yaitu rutil (tetragonal),

anatase (tetragonal) dan brookite (ortorombik) (Kim et al., 2005; Shahini et al.,

2011; Chekina et al., 2013). Diantara ketiganya, TiO2 kebanyakan berada dalam

bentuk rutil dan anatase yang keduanya mempunyai struktur tetragonal. Secara

termodinamika, kristal anatase lebih stabil dibandingkan rutil (Dastan dan Chaure,

2014). Berdasarkan ukuran, fasa anatase secara termodinamika stabil pada ukuran

kristal kurang dari 11 nm, brookite antara 11 sampai 35 nm, dan rutil lebih dari 35

nm (Wang et al., 2010). Rutil mempunyai stabilitas fasa pada suhu tinggi dan

mempunyai band gap sebesar 3,0 eV (415 nm), sedangkan anatase yang terbentuk

pada suhu yang rendah memiliki band gap sebesar 3,2 eV (380 nm) (Kim et al.,

2005).
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TiO2 memiliki beberapa keunggulan  diantaranya memiliki sifat optik yang baik

(Wei et al., 2009), memiliki aktivitas fotokatalis yang baik ( Habib et al., 2013),

harganya murah (Hema et al., 2013), berlimpah (Smith et al., 2010), tidak larut

dalam air (Smith et al., 2010), memiliki luas permukaan yang besar (Pang et al.,

2012), fotosensitif (Hsu et al., 2010), sifat optik yang baik (Dastan et al., 2014),

ramah lingkungan (Hsu et al., 2010), stabilitas mekanik tinggi (Hema et al.,

2013), sifat dielektrik (Hema et al., 2013), biocompatible (Dastan et al., 2014),

stabilitas termal tinggi (Hema et al., 2013) dan stabilitas kimia tinggi (Kim et al.,

2005). Dengan berbagai keunggulan tersebut, TiO2 banyak diaplikasikan sebagai

pewarna (Pawar et al., 2012), penjernih air (Hema et al., 2013), penghasil

hidrogen dari pemutusan ikatan air (Smith et al., 2010), material yang dapat

meregenerasi diri (Venckatesh et al., 2012), digunakan dalam degradasi senyawa

beracun (Chen et al., 2012), pembersih dan desinfektan pada permukaan material

(Ahmad dan sardar, 2013), sensor (Sagadevan, 2013), alat optik (Chekina et al.,

2013), penghalau dan penghalang ultraviolet (UV) (Pan et al., 2013), antibakteri

(Pan et al., 2013), fotokatalis (Abbad et al., 2012), sel surya (Pawar et al., 2012),

penguat sifat-sifat polimer (Hema et al., 2013) dan adsorben (Vijayalaksmi dan

Rajendran, 2012).

Pembuatan TiO2 biasanya menggunakan metode sol-gel. Metode sol-gel

merupakan metode preparasi padatan yang dilakukan pada suhu rendah yang

melibatkan adanya transisi dari suatu sistem dengan partikel-partikel mikroskopik

yang mengalami dispersi dalam cairan (sol) menjadi material mikroskopik (gel)

yang mengandung cairan. Ketika cairan menguap akan meninggalkan material
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keras seperti gelas. Metode sol gel merupakan metode yang sering digunakan

untuk melakukan sintesis material dalam skala nanometer (Li et al., 2016).

Pada penelitian ini dilakukan sintesis terhadap nanotitania dengan menggunakan

doped fluor. Fluor adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki

lambang F dan nomor atom 9. Kelebihan dari bahan fluor adalah mengakibatkan

kristalinitas nanotitania meningkat (Sari, 2017), menaikkan porositas, ukuran pori

dan partikel serta mempengaruhi luas permukaan nanotitania (Elena et al., 2015).

Fluor telah banyak menjadi dopan sebagai pembuatan nanotitania seperti yang

dilakukan oleh Yu et al. (2002) membuat nanotitania menggunakan bahan

titanium tetraisopropoxide yang di doped dengan NH4F
--H2O, dimana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pada uji X-Ray Diffraction atau XRD dengan

pengeringan 100 °C dihasilkan fasa anatase yang lebih dominan dibandingkan

dengan fasa brookite. Pada pengeringan 400 °C ke 600 °C puncak fasa anatase

meningkat pada titik (101) dengan 2θ = 25,4°, dimana fasa rutil terjadi pada suhu

600 °C. Pada suhu 700 °C fasa rutil lebih dominan dan fasa brookite menghilang.

Sedangkan untuk hasil BET (Braunauer-Emmett-Teller) pada pengeringan 100 °C

luas permukaan nilainya sangat besar yaitu 270,9 m2/g. Semakin ditingkatkan

suhu kalsinasinya maka luas permukaan, porosity dan volume porinya akan

semakin menurun, sementara itu ukuran diameter porinya meningkat disebabkan

oleh pertumbuhan kristal dari TiO2. Pada suhu 700 °C luas permukaannya

menurun yaitu 4,7 m2/g. Menurut Elena et al. (2015) Serbuk TiO2 dan F-TiO2

dibuat dengan metode hidrolisis. Hasil penelitiannya yang dianalisis XRD,

memiliki fasa anatase 99% dan fasa rutil 1% pada TiO2(H2O), sedangkan pada

TiO2(NH4F) memiliki fasa anatase 100%. Untuk hasil BET pada TiO2(H2O) luas
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permukaannya 40 m2/g, sedangkan pada TiO2(NH4F) luas permukaannya 46 m2/g.

Menurut (Sari, 2017) sintesis nanotitania dengan metode sol-gel doped fluor

divariasikan dan diuji karakterisasi XRD. Menghasilkan fasa murni anatase

dengan ukuran partikel masing-masing sebesar 16,8 nm dan 23,8 nm untuk

sampel TiO2 dan F- TiO2. Pompa injeksi merupakan alat yang digunakan untuk

memasukan cairan atau obat dengan sistem berkala dan teratur secara otomatis.

Dengan perhitungan yang tepat, pompa injeksi dapat meminimalkan human error

yang kerap terjadi (saidi et al., 2010). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan

dilihat bagaimana pengaruh penambahan doped fluor dengan variasi laju

penetesan doped menggunakan alat pompa injeksi terhadap luas permukaan dan

struktur TiO2 dengan uji karakterisasi menggunakan XRD dan luas permukaan

spesifik material Surface Area Analyzer atau SAA yang menggunakan metode

BET.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada

penilitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan variasi laju penetesan

doped fluor selama 0, 30, 60, 90, dan 120 menit menggunakan alat pompa injeksi

terhadap pembentukan dan perubahan struktur kristal serta luas permukaan

spesifik dari TiO2?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu:



6

1. Metode yang digunakan dalam mensisntesis TiO2 dengan penambahan doped

fluor dengan menggunakan alat pompa injeksi adalah melalui metode sol-gel.

2. Variasi kecepatan pompa injeksi pada penambahan doped fluor yang dipakai

pada penelitian ini adalah 0, 30, 60, 90 dan 120 menit.

3. Pengujian yang dilakukan pada sintesis TiO2 doped-fluor dengan variasi laju

penetesan menggunakan pompa injeksi adalah uji XRD dan luas permukaaan

dengan SAA menggunakan BET.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan dari penelitian ini

adalah mengetahui pengaruh penambahan variasi laju penetesan doped fluor

selama 0, 30, 60, 90, dan 120 menit menggunakan alat pompa injeksi terhadap

pembentukan dan perubahan struktur kristal serta luas permukaan spesifik dari

TiO2.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Nanoteknologi

Nanoteknologi adalah cabang teknologi baru yang muncul, yang memiliki

harapan tinggi akan potensinya untuk mengubah dunia secara mendasar. Beberapa

pembuat kebijakan dan pengembang teknologi bahkan berbicara tentang

"Revolusi Industri Berikutnya", yang seharusnya dapat memajukan nanoteknologi

(Schummer, 2004). Namun, pengembangan nanoteknologi masih awal sehingga

tidak ada konsensus lengkap tentang definisi nanoteknologi dan esensinya.

Beberapa mengklaim bahwa nanoteknologi adalah bidang penelitian tertentu dan

dapat didefinisikan sebagai teknologi tujuan umum atau General Purpose

Technology (GPT). GPT mengacu pada teknologi yang memiliki tiga karakteristik

berikut: pervasiveness (memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk

sistem produksi atau potensial yang ada), memerlukan inovasi (mendorong

inovasi baru yang secara langsung atau tidak langsung dihasilkan dari awal

penemuan utama) dan ruang lingkup untuk perbaikan (teknologi yang meningkat

secara substansial dari waktu ke waktu) (Youtie et al., 2008). Yang lain

berpendapat bahwa nanoteknologi hanyalah label baru pada proyek-proyek

penelitian di bidang ilmu konvensional seperti kimia, fisika, teknik biomedis, ilmu

material dan teknik listrik (Schummer, 2004).
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Namun, ada juga upaya untuk mendefinisikan berbagai istilah di bidang

nanoteknologi. Kata nanoteknologi berasal dari dua kata, yaitu nano yang berasal

dari Bahasa Yunani yang berarti sangat kecil berukuran satu per miliar (109) dan

kata teknologi (Logothetidis, 2012). Nanoteknologi adalah pembelajaran

gabungan dari sains, medik, teknik dan teknologi pada skala nano. Skala nano

tersebut menyebabkan munculnya struktur baru yang memiliki sifat fisika, kimia

dan biologi dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan ukuran yang lebih

besar atau ukuran yang lebih besar (bulk) (Ramsden, 2011). Nanoteknologi

memanipulasi suatu bahan pada tingkat atomik, molekul dan molekul makro

untuk memperoleh pemahaman dasar terhadap gejala dan bahan-bahan pada

ukuran nano dan untuk menciptakan dan menggunakan struktur, peralatan dan

sistem-sistem yang mempunyai sifat dan fungsi yang baru karena ukurannya yang

kecil (Filipponi dan Sutherland, 2007).

Tabel 2.1 ditampilkan garis waktu untuk pengembangan nanoteknologi (Renn dan

Roco, 2006). Dalam periode 2000-2020 nanoteknologi diharapkan berkembang

dalam empat generasi yang tumpang tindih. Generasi pertama dari produk

nanoteknologi yang sudah ada di pasaran adalah struktur nano pasif. Generasi

kedua adalah struktur nano aktif. Generasi ketiga terdiri dari nanosistem

terintegrasi. Generasi keempat dari nanoproduk adalah nanosistem molekul

heterogen. Molekul akan digunakan sebagai perangkat dan pada dasarnya fungsi

baru ini akan muncul dari struktur dan arsitektur yang direkayasa.
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Tabel 2.1. Garis waktu pengembahan nanoteknologi(Renn dan Roco, 2006)
Tahun Pengembangan Nanoteknologi

~2000 a. Tersebar dan terhubung dengan struktur nano. Misalnya
aerosol, koloid

b. Produk penggabungan struktur nano. Misalnya pelapis,
komposit, nanopartikel yang diperkuat, logam bersetruktur
nano, polimer, keramik.

~2005 a. Bio-aktif, efek kesehatan. Misalnya obat yang ditargerkan,
biodevices

b. Fisika-kimia aktif. Misalnya transistor 3D, amplifier, actuator,
struktur adaptif.

~2010 Sistem dari nanosistem. Misalnya perakitan terpadu, jaringan 3D
dan arsitektur baru, robotika, biosistem evolusioner.

~2015-
2020

Nanosistem  molekuler. Misalnya perangkat molekuler ‘sesuai
desain’, desain atom,

B. Titanium Dioksida

Titanium dioksida (TiO2) juga dikenal sebagai titania merupakan zat padat

anorganik putih yang stabil secara termal, tidak larut dalam air, lembam secara

kimia, tidak mudah terbakar dan tidak diklasifikasikan sebagai zat berbahaya

menurut Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia dari Peserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Bahan TiO2 banyak digunakan dalam aplikasi industri seperti

fotokatalis, sel surya fotoelektro kimia yang peka terhadap warna, dalam barang-

barang konsumen (cat, pelapis, tinta cetak, kosmetik, keramik, tekstil) dan juga di

sektor farmasi. TiO2 terus menerima banyak perhatian dari peneliti untuk

penerapannya sebagai fotokatalis (Rahman et al., 2014).

TiO2 termaksud ke dalam golongan logam transisi. Titanium (merupakan unsur

kesembilan yang paling banyak di kerak bumi) ditemukan di beberapa jenis

batuan dan pasir mineral. TiO2 yang ada di alam biasanya berbentuk salah satu
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dari empat bentuk kristal yaitu anatase, brookite, rutile dan monoklinik. Dalam

TiO2 (dari sekarang hanya mengacu pada bentuk anatase, brookite dan rutile), ion

titanium (Ti+4) terikat pada enam oksigen (O-2) yang membentuk oktahedron

TiO6. Karena adanya perbedaan dalam pengaturan unit octahedral dan pola

perakitan rantai oktahedral, tiga bentuk ukuran kristal yang berbeda(Fuertes et al.,

2013). Gambar 2.1 merupakan fasa anatase dan rutil yang dibuat melalui aplikasi

PowderCell 2.4 dengan menggunakan sumber data dari Howard dan Dickson

(1991).

(a) (b)

Gambar 2.1. Struktur kristal dari bentuk kristal TiO2, (a) anatase dan (b) rutil;
Ti+4 (bola merah), O-2 (bola biru) dan garis abu-abu (PowderCell
2.4)

Anatase memiliki struktur tetrahedral di mana unit oktahedral memiliki berbagi

simpul (sudut). Rutil dibagi oleh tepi oktahedral untuk memberikan struktur

tetrahedral. Pada fasa anatase, distorsi oktahedron TiO6 sedikit lebih besar

dibandingkan dengan fasa rutil. Dan juga, jarak Ti-Ti dalam anatase lebih besar

sedangkan jarak Ti-O lebih pendek dari pada rutil (Chen dan Mao, 2007). Secara

termodinamika, TiO2 memilki fasa rutil yang sangat stabil dan mempunyai

perlakuan panas dari 600°C sampai 700°C. Sedangkan fasa brookite dapat diubah

a b

c

PowderCell 2 .0
a b

c

PowderCell 2 .0

a
b

c

PowderCell 2 .0

a
b

c

PowderCell 2 .0
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menjadi fasa rutil. Selain itu, TiO2 adalah bahan semikonduktor tipe-n yang pita

valensi terdiri dari orbital 2p yang digabungkan dengan orbital 3d titanium,

sedangkan pita konduksi terutama terdiri dari orbital 3d titanium (Fuertes et al,

2013).

Energi pada celah pita anatase, brookite dan rutile masing-masing adalah 3,21 eV,

3,13 eV dan 3,0 eV. Di antara ketiga fasa, anatase dan rutil (sifat fisiknya

ditunjukkan pada Tabel 2.2) adalah bentuk kristal yang paling banyak diteliti

sehubungan dengan fotokatalisis. Brookite relatif sedikit digunakan karena sangat

jarang terjadi, tidak stabil dan sulit untuk dipersiapkan tanpa kehadiran anatase

dan rutile (Park et al., 2009). Dari sudut pandang fotokatalitik, fasa anatase

menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang lebih baik karena luas permukaan dan

porositasnya yang lebih tinggi (yang memberikan jumlah situs katalitik yang lebih

tinggi), jumlah gugus hidroksil yang lebih banyak, celah pita yang optimal dan

menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari rekombinasi pasangan lubang

elektron tereksitasi. Selain itu, transfer elektron dari pita konduksi ke O2 lebih

mudah di permukaan anatase karena pita konduksi anatase memiliki energi yang

lebih tinggi daripada fasa rutil (Krol dan Gossens, 2003; Banerjee, 2006).

Tabel 2.2. Sifat fisik dan struktur fasa anatase dan rutil (Chen dan Mao, 2007)
Sifat Anatase Rutil
Berat molekul (g/mol) 79,9 79,9
Struktur Kristal Tetragonal Tetragonal
Konstanta kisi (Å) a = b = 3,784; c = 9,515 a = b = 4,593; c = 2,959
Kerapatan (g/cm3) 3,894 4,250
Panjang pita Ti-O (Å) 1,934(4); 1,98(2) 1,949(4), 1,980(2)
Titik leleh (°C) 1825 1825
Celah pita (eV) 3,12 3,00
Penyerapan cahaya (nm) <390 <415
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Dengan meningkatkan suhu kalsinasi, transformasi anatase menjadi rutil dimulai

dengan nukleasi rutil pada anatase, inti rutil terus tumbuh dengan meningkatnya

suhu kalsinasi dengan menghilangkan partikel anatase di sekitarnya sampai

selesai. Pembentukan rutil pada suhu yang lebih tinggi mendukung ukuran kristal

yang besar yang mengakibatkan penurunan luas permukaan dan penurunan gugus

hidroksil permukaan, sehingga menginduksi hilangnya aktivitas katalitik (Gaya

dan Abdullah, 2008; Liao et al., 2012).

C. Fluor

Keberadaan fluor di alam paling melimpah dan paling reaktif. Fluor ditemukan

dalam mineral fluorspar CaF2, kriolit Na3AlF6 dan fluoroapatit Ca5(PO6)F. selain

itu, unsur ini ditemukan pada gigi manusia dan hewan, walaupun hanya dalam

kadar yang rendah. Pada temperatur yang biasa atau tinggi, fluor cepat bereaksi

dengan semua unsur, kecuali dengan unsur O2, Ne, He dan Kr. F2 dibuat melalui

proses elektrolisis. Adapun manfaat dari senyawa fluor sebagai berikut:

1. Na2SiF6 yang dicampur dengan pasta gigi berrfungsi untuk menguatkan gigi.

2. NaF dapat digunakan sebagai pengawer kayu dari serangga.

3. Gas F2 digunakan dalam proses pengolahan isotop uranium, yakni bahan

reaksi nuklir.

4. CF2Cl2 (feron-12) sebagai pendingin kulkas dan AC.

5. Teflon, bahan plastik tahan panas (Lestari, 2004).

Penambahan dopan fluor pada TiO2 memiliki pengaruh yang cukup besar karena

dapat meningkatkan kristalinitas anatase dibandingkan dengan TiO2 murni (Yu et

al., 2001). Menurut Elena et al. (2015) serbuk TiO2 dan F-TiO2 yang dibuat
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dengan metode hidrolisis memiliki hasil yang berbeda. Dimana penambahan fluor

mempengaruhi formasi dari material sehingga luas permukaan menjadi lebih

besar. TiO2(H2O) memiliki luas permukaan 40 m2/g, sedangkan TiO2(NH4F)

memiliki luas permukaan 46 m2/g. Pembuatan nanotitania yang didoped dengan

fluor sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu dengan cara,

mensintesis nanotitania dengan metode sol-gel (Sari, 2017). Meghasilkan bahwa

sampel memiliki fase anatase murni dengan ukuran partikel untuk TiO2 sebesar

16,8 nm dan F-TiO2 sebesar 23,8 nm.

D. Metode Sol-Gel

Proses sol-gel untuk sintesis nanopartikel TiO2 dapat dikategorikan menjadi dua

rute yang berbeda tergantung pada jenis prekursor titanium yang digunakan yaitu

rute non-alkoksida dan alkoksida (Silvakumar et al., 2002; Swetha et al., 2010).

Rute non-alkoksida menggunakan garam anorganik (seperti nitrat, klorida, sulfat,

karbonat, asetat) dan melibatkan pembentukan spesies terkondensasi dari larutan

garam anorganik cair dengan menyesuaikan pH atau dengan meningkatkan suhu.

Juga, diperlukan langkah tambahan untuk menghilangkan anion anorganik.

Sementara itu, rute alkoksida yang paling banyak digunakan menggunakan logam

alkoksida sebagai bahan awal (seperti titanium isopropoksida, titanium butoksida,

titanium etoksida), metode ini melibatkan pembentukan sol TiO2 dan diendapkan

dengan hidrolisis dan kondensasi titanium alkoksida (Chen et al., 2009;

Mohammadi et al., 2008). Dapat dilihat pada Tabel 2.3 merupakan contoh bahan

logam alkoksida yang sering digunakan dalam metode sol gel dan Tabel 2.4

merupakan titik didih dan kompleksitas dari titanium alkoksida.
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Tabel 2.3. Logam alkoksida sebagai bahan dasar metode sol-gel (Rahaman, 1995)
Alkoksida material Kondisi
Na(OC2H5) Padatan
Ba(O—i-C3H7)2 Padatan
Al(O—i-C3H7)3 Larutan
Si(O—i-C2H5)4 Larutan
Zr(O—i-C2H7)4 Larutan
Sb(OC2H5)3 Larutan
Te(OC2H5)4 Larutan
Y(O—i-C3H7)3 Padatan
Ti(SO4)2 Larutan
Ti(OC3H7)4 Larutan
Ti(O—i-C2H5)4 Larutan

Tabel 2.4. Titik didih dan kompleksitas molekul titanium alkoksida (Rahaman,
1995)

Alkoksida Berat Molekul Titik didih (K) Kompleksitas
molekul

Ti(OCH3)4 172,0 (Padat) -
Ti(OC2H5)4 228,0 411,3 2,4
Ti(O—n-C3H7)4 284,3 410,0 Tidak diketahui
Ti(O—i-C3H7)4 284,3 364, 1,4
Ti(O—t-C4H9)4 340,3 366,8 1,0

Tahapan pertama dalam metode sol-gel adalah pencampuran. Pada tahap ini,

suspensi bubuk koloid atau sol dibentuk dengan mencampurkan partikel koloid ke

dalam pelarut, atau yang dikenal sebagai hidrolisis. Dalam hal ini prekursor

alkoksida dihidrolisis menggunakan air. Tahap kedua, partikel koloid berinteraksi

dengan prekursor dan membentuk jaringan tiga dimensi berupa gel. Perubahan

bentuk menjadi gel ini menunjukkan peningkatan viskositas yang tinggi. Tahap

ini disebut dengan gelasi atau gelation. Tahap ketiga merupakan penuaan gel atau

aging. Pada tahap ini gel dibiarkan selama beberapa jam atau hari agar ketebalan

gel meningkat. Proses penuaan gel ini juga akan menurunkan porositas. Tahap
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keempat, yaitu pengeringan merupakan tahap dimana zat cair dihilangkan dari

jaringan yang mengikat antar pori-pori (Hench dan West, 1990). Proses sol-gel

dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Proses sol-gel (Pilz, 2017)

Dalam metode sol-gel beberapa parameter utama adalah sebagai berikut: suhu

kalsinasi, jenis garam anorganik atau logam alkoksida, jenis dan konsentrasi

dopan dan jumlah air. Parameter ini mempengaruhi sifat fisik bahan akhir dan

biasanya bervariasi sesuai dengan prosedur eksperimental. Sebagai contoh, bahan

akhir yang diperoleh setelah langkah pengeringan bersifat amorf, oleh karena itu

diperlukan langkah perlakuan panas suhu tinggi untuk mengubah bahan amorf

menjadi bahan Kristal (Khan, 2015).

E. XRD

Difraksi Sinar-X merupakan metode analisis yang memanfaatkan interaksi antara

Sinar-X dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal. Sinar-X

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

digunakan untuk tujuan pemeriksaan yang tidak merusak material maupun

manusia. Saat materi dikenai Sinar-X, maka intensitas sinar yang ditransmisikan
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lebih rendah dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan adanya penyerapan

oleh material dan penghamburan oleh atom-atom dalam material. Berkas Sinar-X

yang dihamburkan saling menghilangkan jika memiliki fasa berbeda dan saling

menguatkan jika memiliki fasa yang sama. Berkas Sinar-X yang saling

menguatkan itulah yang disebut sebagai berkas difraksi (Cullity, 1978).

Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang (λ)

berkisar 0,1 nm. Radiasi yang dipancarkan ini memiliki energi yang khas sesuai

dengan transisi elektron yang terjadi. Sinar-X dapat diproduksi di dalam sebuah

wadah (tabung) kedap udara dengan cara memanaskan filament sehingga

mengeksitasikan elektronnya yang kemudian diakselerasi (dipercepat) dengan

listrik bertegangan tinggi sehingga elektron memiliki energi kinetik yang tinggi.

Karena elektron bermuatan negatif, maka elektron akan bergerak menuju sebuah

plat logam yang diletakan pada bagian anoda yang bermuatan positif (Cullity,

1978). Skemanya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Skema tabung sinar-X. (Tekin dan Kara, 2018)

Radiasi Sinar-X dapat terjadi karena transisi elektron dari orbital yang memiliki

tingkat energi lebih tinggi menuju orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah

dengan melalui tahapan berikut:
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1. Sebuah elektron yang terletak di kulit bagian dalam terpental ke luar atom

karena adanya berkas cahaya atau berkas elektron dari luar.

2. Kekosongan elektron ini selanjutnya digantikan oleh elektron dari kulit yang

lebih luar disertai pemancaran Sinar-X. Peristiwa ini diperlihatkan pada

Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Pembentukan sinar-X sebagai akibat transisi elektron

Hukum Bragg merupakan perumusan matematik mengenai proses difraksi yang

terjadi sebagai hasil interaksi antara Sinar-X yang dipantulkan oleh material.

Pantulan tersebut terjadi tanpa mengalami kehilangan energi sehingga

menghasilkan pantulan elastis atau elastic scattering. Bragg menunjukan bahwa

bidang yang berisi atom-atom di dalam kristal akan memantulkan radiasi dengan

cara yang sama persis dengan peristiwa pemantulan cahaya di bidang cermin

(Cullity, 1978).
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Gambar 2.5. Pemantulan cahaya pada bidang kristal (bidang Bragg) (Puri dan
Babbar, 1997)

Jika sinar datang mengenai bidang yang tersusun secara paralel dan berjarak d

satu sama lain maka terdapat kemungkinan bahwa sinar-sinar datang akan

dipantulkan kembali oleh bidang dan saling berinterferensi secara konstruktif

sehingga menghasilkan penguatan terhadap sinar pantul dan menyebabkan

terjadinya difraksi. Dimana panjang gelombang lintasan berkas cahaya dapat

dilihat pada Persamaan 2.3, yang selanjutnya dikenal sebagai Hukum Bragg.

= 2 (2.1)

Gambar 2.6. Efek kurva ukuran partikel halus pada kurva difraksi (Cullity, 1978)
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Gambar 2.6 merupakan grafik efek kurva ukuran partikel halus pada kurva

difraksi yang mana lebar kurva difraksi menaik sebagaimana ketebalan kristal

turun, karena jangkauan sudut (2 1 - 2 2) naik sebagaimana bidang ke-mmenurun. Lebar B diukur dalam radian ½ intensitas maksimum. Bmempunyai lebar angular yang dinyatakan dalam 2 (bukan ) dan lebar itutidak linier. Pengukuran kasar terhadap B, dapat diambil ½ perbedaan antaradua sudut ekstrim intensitas adalah nol. Pada kasus ini garis difraksi dapatdianggap sebagai bentuk segitiga. Hal tersebut dapat dilihat pada Persamaan2.2
= (2 − 2 ) = − (2.2)

Sekarang dapat dituliskan persamaan perbedaan-lintasan untuk kedua sudut

tersebut yang sama dengan Persamaan 2.1 tetapi agar lebih terkait dengan

ketebalan kristal keseluruhan dari pada jarak bidang-bidang berdekatan.2 sin = ( + 1) (2.3)2 sin θ = ( − 1) (2.4)

Sekarang Persamaan 2.3 dikurangkan dengan Persamaan 2.4 sehingga:( − ) = (2.5)2 cos = (2.6)

Akan tetapi kedua θ1 dan θ2 sangat dekat dengan θb sehingga:= (2.7)

Dan sin = (2.8)

Akhirnya
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2 cos = (2.9)

= (2.10)

Perlakuan lebih tepat adalah: = .
(2.11)

Persamaan 2.11 dikenal sebagai rumus Scherrer. Dimana rumus tersebut berfungsi

untuk menentukan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel maka luas

permukaannya semakin besar (Cullity, 1978).

F. Analisis Luas Permukaan Spesifik Material

Surface Area Analyzer atau SAA merupakan salah satu alat karakterisasi yang

berkaitan dengan luas permukaan suatu molekul. Pada prinsipnya, SAA

didasarkan pada siklus adsorpsi dan desorpsi isothermis gas nitrogen oleh sampel

serbuk pada suhu nitrogen cair. Siklus tersebut memberikan informasi terkait

variasi data tekanan proses. Proses diawali dengan memasukkan serbuk ke dalam

tabung SAA, kemudian diberikan sejumlah gas, biasanya gas yang dipakai adalah

nitrogen, argon dan helium. Pemberian gas dilakukan sebelum dan sesudah

diberikan serbuk. Sensor tekanan akan mendeteksi tekanan yang bervariasi.

Kemudian didapatkan data hasil tekanan.

Terkait data tekanan, telah banyak teori dan model perhitungan yang

dikembangkan para peneliti untuk mengubah data yang dihasilkan alat ini berupa

jumlah gas yang diserap pada berbagai tekanan dan suhu tertentu (disebut juga

isotherm) menjadi data luas permukaan, distribusi pori, volume pori dan lain
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sebagainya. Misalnya saja untuk menghitung luas permukaan padatan dapat

digunakan metode BET (Braunauer-Emmett-Teller) , Metode Langmuir, metode

t-plot, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak metode-metode ini, metode BET

lebih sering dipakai dibandingkan dengan metode lain.

BET merupakan singkatan nama dari ketiga ilmuwan yang menemukannya yaitu

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett, dan Edward Teller. Metode tersebut

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1938 (Brunauer et al., 1938). BET

memiliki prinsip perhitungan yaitu dengan mengetahui jumlah volume gas

adsorbate total yang dimasukkan ke dalam tabung sebelum dimasukkan sampel

dan mengetahui jumlah volume gas absorbate total sisa atau yang tidak terserap

oleh sampel, sehingga jumlah volume gas yang terserap oleh sampel dapat

diketahui. Kemudian mengkonversi satuan volume ke dalam satuan luasan

(Rosyid et al., 2012). Proses siklus SAA metode BET dapat dilihat pada Gambar

2.6.

Gambar 2.6. Skema SAA metode BET (Hwang dan Barron, 2011).
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Gambar 2.6 memperlihatkan proses kerja dari sistem instrumen SAA dengan

metode BET. Sampel ditempatkan pada labu nitrogen cair, kemudian diinjeksikan

gas nitrogen yang menyebabkan tekanan turun perlahan sampai keadaan

setimbang. Gas yang bersentuhan dengan permukaan akan teradsopsi. Jumlah gas

teradsorpsi yang diketahui dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan

sampel yang akan diuji.

Rumus berat gas nitrogen pada lapisan tunggal (Xm), dengan s merupakan slop dan

i merupakan perpotongan. = (2.12)

Kemudian untuk mendapatkan luas permukaan spesifik diperlukan penampang

lintang dari molekul gas nitrogen (adsorben) untuk menghasilkan luas permukaan

total (S). Persamaannya sebagai berikut:= ( )
(2.13)

Dengan N merupakan bilangan Avogadro (6,023 x 1023 molekul/mol), M

merupakan volume molar gas nitrogen (22,414 L), Xm merupakan berat gas yang

diserap sebagai lapisan tunggal, dan Acs merupakan daerah penampang nitrogen

(10,2 Å) (Sing et al., 1985).

Luas permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran partikel,

morfologi, tekstur permukaan, dan porositas (Trunschke, 2013). Luas permukaan

sangat mempengaruhi kualitas dan kegunaan dari suatu bahan kimia fasa padat.

Peran utama yang sangat krusial yaitu pada proses pengolahan, pemurnian,

pencampuran bahan kimia dan stabilitas (Zielinski dan Kettle, 2013).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juli 2019.

Preparasi dan pembuatan sample dilakukan di Laboratorium Fisika Material

FMIPA Universitas Lampung. Dalam melakukan kalsinasi sampel dilaksanakan

di Laboratorium LTSIT Universitas Lampung. Untuk uji XRD dilakukan di

Universitas Negeri Padang (UNP), Padang. Sedangkan untuk uji BET dilakukan

di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh

waktu penambahan doped fluor terhadap sintesis nanotitania dengan

menggunakan alat pompa injeksi.

1. Alat

Peralatan-peralatan yang digunakan pada sintesis nanotitania adalah pipet mikro

(1-10) mL, gelas sampel, gelas ukur, batang magnet, magnetik stirrer, neraca,

spatula kaca, botol plastik sampel, lemari asam, kertas lakmus, plastic wrap,

aluminium foil, Syringe pump, suntikan, tisu, hair drayer, oven. Sedangkan alat

untuk menggerus sampel menggunakan mortar dan pastel akrilik
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Alat untuk kalsinasi sampel menggunakan furnace. Dan alat untuk uji

karakterisasi menggunakan XRD dan SAA,

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Tween-80 (C64H124O26)

b. Isopropyl alcohol (i-PrOH/C3H8O)

c. Titanium isoprppoxide (Ti (OCH (CH3)2)4)

d. Ammonium florida (NH4F)

e. Air deionisasi

f. Asam klorida (HCl)

C. Prosedur Percobaan

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu

preparasi sample, sintesis F-doped nanotitania, kalsinasi dan uji karakterisasi

dengan menggunakan XRD dan SAA yang menggunakan BET.

1. Preparasi sampel

Sebelum melakukan penelitian, mula-mula hal yang dilakukan adalah

mempersiapkan alat. Setelah semua alat disiapkan selanjutnya menyeterilkan alat

dengan menggunakan larutan HCl ditambah dengan air deionisasi dengan

konsentrasi 10 % dengan keadaan ember tertutup. Kemudian memasukan gelas

sample, gelas ukur dan sapatula kaca ke dalam rendaman larutan HCl selama ± 5

jam. Kemudian angkat lalu dikeringkan dengan suhu 100 °C selama ± 10 menit.

Kemudian angkat lalu diamkan sampai dingin. Kemudian hal yang juga dilakukan
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pengenceran NH4F dengan mencampurkan dengan air deionisani dengan

komposisi 1:10. Kemudian diaduk selama 24 jam (Sari, 2017).

2. Sintesis F-doped nanotitania

Pembuatan bubuk F-doped nanotitania dilakukan dengan menimbang tween-80

sebanyak 20 gram di dalam gelas sample, kemudian diaduk selama ± 3 menit di

dalam lemari asam. Selanjutnya menambahkan isopropyl alcohol sebanyak 80 ml

diaduk selama ± 20 menit. Dilanjutkan dengan penambahan TTIP sebanyak 8 ml

secara tetes demi tetes (dropwise) untuk reaksi hidrolisis. Larutan terus diaduk

selama ± 30 menit, dilanjutkan dengan penambahan doped larutan NH4F

sebanyak 0,4 ml dengan variasi laju penetesan (0, 30, 60, 90 dan 120) menit

dengan menggunakan alat pompa injeksi sembari tetap diaduk selama ±24 jam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Variasi lamanya penginjeksian doped pada tiap sampel
Nama

Sampel
Tween-80

(gr)
I-PrOH

(gr)
TTIP
(ml)

Laju Penginjeksian
NH4F 0,4 ml

(menit)
F-01 40 80 8 0
F-02 40 80 8 30
F-03 40 80 8 60
F-04 40 80 8 90
F-05 40 80 8 120

Kemudian sampel ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan dilubangi

agar saat dioven airnya dapat menguap. Sample dikeringkan menggunakan oven

sampai benar-benar kering ± 1 minggu dengan suhu mulai dari 80 °C sampai suhu

200 °C. Kemudian setelah sampel benar-benar kering, lalu digerus menggunakan

mortar dan pastel akrilik sampai halus (Sari, 2017).
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Gambar 3.1. Alat pompa injeksi

3. Kalsinasi

Kalsinasi dilakukan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam

bubuk F-doped TiO2. Kalsinasi dilakukan di LTSIT Universitas Lampung.

Kalsinasi dilakukan mula-mula pada suhu 30 °C yang dinaikan ke suhu 250 °C

dengan kecepatan 3,67 °C/menit selama 1 jam, lalu suhu 250 °C didiamkan secara

konstan selama 2 jam. Kemudian suhu dinaikan menjadi 450 °C dengan kecepatan

3,33 °C/menit selama 1 jam, lalu suhu 450 °C didiamkan secara konstan selama 5

jam (Sari, 2017).

4. Karakterisasi

Karakterisasi merupakan tahap yang digunakan untuk mengetahui sifat fisis dan

kimia dari sampel hasil preparasi. Data hasil karakterisasi ini akan menjadi

parameter keberhasilan preparasi nanotitania.
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a. XRD (X-Ray Diffraction)

Karakterisasi XRD dilakukan untuk mengetahui pembentukan dan perubahan

struktur kristal dari TiO2:

1. Sampel berupa serbuk ditempelkan pada lempeng tipis berbentuk persegi

panjang (holder).

2. Spesimen serbuk dipasang pada pemegang dengan memadatkan terlebih

dahulu atau dipasang langsung ke dalam pemegang spesimen.

3. Lalu memasukan parameter pengukuran pada software pengukuran melalui

komputer pengontrol, yaitu meliputi penentuan scan mode, penentuan rentang,

sudut, kecepatan scan cuplikan dan memberi nomor urut file data.

4. Mengoperasikan alat difraktometer dengan perintah “start” pada menu

komputer, dimana sinar-x akan meradiasi sampel yang terpancar dari target Cu

dengan panjang gelombang 1,5406 Å.

5. Melihat hasil difraksi pada komputer dan intensitas difraksi pada sudut 2θ

tertentu dapat dicetak oleh mesin printer.

6. Mengambil sampel setelah pengukuran cuplikan selesai.

7. Data yang terekam berupa sudut difraksi (2θ), besarnya intensitas (I) dan

waktu pencatatan perlangkahan (t).

8. Setelah data diperoleh analisis kualitataif dengan menggunakan search match

analisys, kemudian data diolah dengan menggunakan software GSAS.
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b. SAA (Surface Area Analyzer)

Karakterisasi SAA dilakukan untuk mengetahui luas permukaan spesifik dari

TiO2:

1. Proses diawali dengan memasukan serbuk ke dalam tabung SAA (labu

nitrogen cair).

2. Kemudian menutup ujung tabung berisi sampel dengan mantel pemanas dan

ujung atas dihubungkan dengan port degas.

3. Lalu dilakukan degassing yaitu untuk menghilangkan gas-gas yang terjerap

pada permukaan padatan dengan cara memanaskan dalam kondisi vakum.

4. Setelah proses degassing, sampel perlu ditimbang agar benar-benar diketahui

berat sampel bersih dari gas-gas yang terjerap.

5. Selanjutnya mengisi kontainer pendingin dengan gas nitrogen.

6. Lalu menset kondisi analisis. Biasanya waktu analisis berkisaran 1 jam sampai

3 hari untuk satu sampel. Namun untuk mengetahui luas permukaan, maka

hanya dibutuhkan 3-5 titik isotherm yang dapat dilakukan dalam waktu

singkat.

7. Kemudian terakhir yaitu memulai analisis dengan mengisi data-data. Lalu

memencet tombol pada software di komputer pengendali. Proses analisis

selesai secara otomatis.
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D. Diagram Alir

Penelitian ini diawali dengan tahap sintesis nanotitania yang didoped dengan fluor

menggunakan metode sol-gel. Kemudian dilanjutkan dengan kalsinasi dan analisis

data. Skema dari penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Diagram alir
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V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Analisis XRD menunjukkan bahwa semua sampel memiliki fasa murni

anatase.

2. Analisis XRD pada sampel F-01 dengan laju penetesan 0 menit menghasilkan

diameter partikel terbesar yaitu 14,21 nm. Sedangkan pada sampel F-04

dengan laju penetesan 90 menit menghasilkan diameter partikel terkecil yaitu

11,60 nm.

3. Analisis SAA pada sampel F-01 dengan laju penetesan 0 menit menghasilkan

luas permukaan terkecil 68,845 m2/g. Sedangkan pada sampel F-04 dengan

laju penetesan 90 menit memiliki ukuran partikel terbesar 103,585 m2/g.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan waktu laju penetesannya lebih

diperhalus.
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