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ABSTRAK

SINTESIS ZnO NANOPARTIKEL DARI LIMBAH INDUSTRI DENGAN
METODE HIDROTERMAL

Oleh

Ican Prayoga

Telah dilakukan penelitian sintesis ZnO nanopartikel dari limbah industri dengan
metode hidrotermal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan
proses pembuatan nanopartikel ZnO menggunakan larutan Zn dari hasil leaching
limbah industri dengan asam nitrat 3M dan asam sulfat 3M. Serta menginvestigasi
pengaruh metode hidrotermal terhadap karakteristik nanopartikel ZnO (fasa yang
terbentuk, morfologi, ukuran partikel). Variasi yang digunakan adalah asam nitrat
dan asam sulfat dengan suhu 120℃, 150℃, 200℃ dan waktu 1 jam, 3 jam, 6 jam.
Karakterisasi yang digunakan ialah ICP-OES, XRF, XRD, SEM. Kesimpulan
yang diperoleh yaitu setelah proses pengeringan, prekursor seng nitrat lebih baik
dengan kandungan Zn lebih dari 94%, sedangkan prekursor seng sulfat hanya
49% dengan terdapat juga kandungan pengotor Fe 31%. Pada prekursor seng
nitrat terbentuk nya puncak-puncak ZnO dengan fasa zincite sedangkan prekursor
seng sulfat terdapat fasa franklinite dikarenakan banyaknya kandungan pengotor
Fe. Berdasarkan hasil analisis XRD prekursor seng nitrat dengan persamaan
scherrer diperoleh ukuran partikel 40,39 nm, 45,60 nm, 46,42 nm, 47,30 nm,
47,37 nm. Berdasarkan hasil analisis SEM dengan sampel prekursor seng nitrat
morfologi yang terbentuk yaitu batang heksagonal nanorod.

Kata kunci : ZnO, Nanopartikel, Hidrotermal.
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ABSTRACT

SYNTHESIS OF ZnO NANOPARTICLES FROM INDUSTRIAL WASTE
USING HYDROTERMAL METHOD

By

Ican Prayoga

The research on the synthesis of ZnO nanoparticles from industrial waste has
been carried out using the hydrothermal method. This study aims to compare the
process of making ZnO nanoparticles using Zn solution from the leaching of
industrial waste with 3M nitric acid and 3M sulfuric acid. As well as investigating
the effect of the hydrothermal method on the characteristics of ZnO nanoparticles
(phase formed, morphology, particle size). Variations used are nitric acid and
sulfuric acid with temperatures of 120℃, 150℃, 200℃ and a time of 1 hour, 3
hours, 6 hours. The characterizations used are ICP-OES, XRF, XRD, SEM. The
conclusion obtained is that after the drying process, the zinc nitrate precursor
was better with a Zn content of more than 94%, while the zinc sulfate precursor
was only 49% with a 31% Fe impurity content. In the zinc nitrate precursor, ZnO
peaks formed with the zincite phase while the zinc sulfate precursor contained a
franklinite phase due to the high content of Fe impurities. Based on the XRD
analysis of zinc nitrate precursor with the Scherrer equation, the particle sizes
were 40.39 nm, 45.60 nm, 46.42 nm, 47.30 nm, 47.37 nm. Based on the results of
SEM analysis with the morphological zinc nitrate precursor sample formed,
namely hexagonal nanorod.

Keywords : ZnO, Nanoparticle, Hydrothermal.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensus Penduduk Indonesia pada Tahun 2021 menurut Kementerian Dalam Negeri

sebesar 272,23 juta jiwa dan pada abad pengetahuan ini atau yang lebih dikenal

dengan sebutan era globaliasi merupakan wujud dari suatu era yang menuntut

kemampuan melakukan kompilasi dan sintesis berbagai informasi menjadi suatu

proposisi pengetahuan. Kecepatan dan fleksibilitas dalam hal ini berorientasi pada

kecepatan dan fleksibilitas untuk merespon berbagai dinamika kebutuhan dan variasi

selera masyarakat (pasar) yang berkembang sesuai dengan laju fenomena dialektika

teknologi. Faktor kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci dalam keberhasilan

menguasai ranah persaingan di berbagai bidang pemenuhan kebutuhan salah satunya

bidang perekonomian (Subijanto, 2007).

Industri merupakan salah satu penopang perekonomian daerah. Keberadaan industri

di suatu wilayah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Di Indonesia sendiri menurut Kementerian Perindustrian, Tahun 2021 terdapat 103

kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia salah satunya yaitu

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
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Namun akibat adanya proses industri, maka industri tersebut akan mengeluarkan hasil

sampingan berupa limbah. Limbah hasil industri menjadi salah satu persoalan serius

di era industrialisasi. Salah satu contohnya adalah air limbah industri. Air limbah

industri merupakan sumber pencemaran air yang sangat potensial. Pada konsentrasi

yang tinggi, limbah tersebut menyebabkan kontaminasi bakteriologis serta beban

nutrien yang berlebihan (euthrophication). Limbah industri anoganik lebih sulit untuk

dikontrol dan mempunyai potensi bahaya yang lebih besar. Industri kimia berbahaya

mengeluarkan limbah berbahaya yang mengandung senyawa yang bersifat racun

(toxic material) serta logam berat yang bersifat toksik. Air limbah yang berasal dari

industri sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Limbah beracun yang

dihasilkan industri antara lain dapat berupa logam berat (Palar, 1994).

Logam berat tidak dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup di

lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan

membentuk senyawa komplek bersama bahan organik dan anorganik secara adsorbsi

dan kombinasi (Djuangsih et al., 1982). Biota air yang hidup dalam perairan tercemar

logam berat, dapat mengakumulasi logam berat tersebut dalam jaringan tubuhnya.

Makin tinggi kandungan logam dalam perairan akan semakin tinggi pula kandungan

logam berat yang terakumulasi dalam tubuh hewan tersebut (Rai et al., 1981). Salah

satu logam berat yang berbahaya yaitu seng (Zn) (Effendi, 2003).

Logam berat Zn merupakan salah satu logam berat essensial yang dibutuhkan hampir

semua organisme dalam jumlah sedikit. Namun jika jumlah logam Zn dalam perairan

melebihi batas ambang yang ditentukan maka akan membahayakan bagi kehidupan
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organisme itu sendiri dan bersifat toksik (Dahuri, 2003). Zn juga relatif tidak

berbahaya dibandingkan dengan logam lainnya apabila dikonsumsi

dalam batas tertentu, sehingga Zn telah banyak digunakan dalam aplikasi

biomedis. Selain itu, Zn dalam bentuk nanopartikel memiliki keunggulan dengan

sifatnya yang biokompatibel, memiliki stabilitas tinggi, dan dapat digunakan

untuk aplikasi biosensor.

Naonoteknologi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan berbagai

material yang bersifat antimikroba (Qian  et al., 2004). Salah satu material yang akan

dikembangkan yang dapat menghasilkan berbagai aplikasi adalah material

semikonduktor nanopartikel yaitu seng oksida (ZnO).

Konsumsi nanopartikel ZnO di dunia setiap tahunnya adalah sekitar 600.000

ton/tahun. Penelitian mengenai nanostruktur ZnO ini sangat menjanjikan karena dapat

diaplikasikan secara meluas seperti pada field emission displays, peralatan

nanofotonik, piezoelectric tranducers, varistor, fosfor, dan lapisan konduktor

transparan. Nanopartikel ZnO juga sangat menjanjikan karena biaya pembuatannya

yang murah dan dapat dibuat pada kondisi reaksi yang standar (Tani & Madler,

2002). Dalam sintesis partikel ZnO terutama untuk mendapatkan partikel dalam

ukuran nanometer, salah satunya adalah dengan proses pelarutan baik menggunakan

metode sol gel, hidrotermal, solvotermal maupun self assembly. Metode dalam

sintesis partikel nano seng oksida yang dapat mengontrol ukuran dan ketajaman

partikel terdapat pada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain adalah

hidrotermal (Mitsunobui et al., 1997). Pada penelitian sebelumnya Semakin lama
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waktu tahan perlakuan pra-hidrotermal akan meningkatkan nilai kristalinitas dan

ukuran kristalit nanopartikel ZnO yang dihasilkan, yaitu 6,86, 9,59 dan 13,85 nm

untuk sampel hasil perlakuan pra-hidrotermal masing masing selama 24, 48 dan 72

jam, sementara sampel tanpa perlakuan prahidrotermal hanya menghasilkan

nanopartikel ZnO yang masih amorf dengan ukuran kristalit 3,47 nm. Perbedaan

ukuran ini memberikan efek terhadap energi celah pita yang dihasilkan terkait dengan

quantum size confinement, dimana energi celah pita terbesar, yaitu 3,099 eV

didapatkan dari sampel dengan ukuran kristalit terkecil (3,47 nm) dan energi celah

pita terkecil yaitu 3,076 eV didapatkan dari sampel dengan ukuran kristalit terbesar

(13,85 nm).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan sintesis ZnO

nanopartikel dari limbah industri dengan metode hidrotermal, limbah dileaching

dengan asam nitrat 3M dan asam sulfat 3M yang  hasilnya di uji karakterisasi dengan

Inductively Coupled Plasma (ICP), selanjutnya sintesis dengan natrium hidroksida

sampai pH 5 lalu disaring dan dilanjutkan sampai pH 6 untuk menghasilkan ZnO

yang lebih baik, serta dilanjutkan metode hidrotermal dengan variasi suhu dan

waktu. Hasil yang diperoleh dari pengeringan akan diuji karakterisasi dengan

menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Fluoresence (XRF), Scanning

Electron Microscope (SEM).
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1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh metode

hidrotermal dalam meningkatkan kristalinitas nanopartikel ZnO limbah industri yang

dihasilkan setelah proses pengeringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan proses pembuatan

nanopartikel ZnO menggunakan larutan Zn dari hasil leaching limbah industri dengan

asam nitrat 3M dan asam sulfat 3M. Serta menginvestigasi pengaruh metode

hidrotermal terhadap karakteristik nanopartikel ZnO (fasa yang terbentuk, morfologi,

ukuran partikel.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Larutan yang digunakan yaitu Zn dari hasil leaching limbah industri.

2. Pada proses leaching menggunakan asam nitrat 3M dan asam sulfat 3M yang

selanjutnya  disintesis menggunakan natrium hidroksida.

3. Metode yang digunakan yaitu metode hidrotermal.
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1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembentukan

nanopartikel ZnO, dengan digunakannya larutan Zn dari limbah industri melalui

proses leaching asam nitrat 3M dan asam sulfat 3M.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Industri

Pertumbuhan industri di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat, hal ini

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain memberikan

dampak positif, perkembangan industri juga memberikan dampak negatif bagi

lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan dari proses industri mengandung berbagai

senyawa kimia berbahaya (Wijaya et al., 2020).

Limbah hasil industri menjadi salah satu persoalan serius di era industrialisasi. Oleh

karena itu, regulasi tentang industrialisasi ramah lingkungan menjadi isu penting.

Alasan yang mendasari sebab limbah tidak hanya dari proses produksi tapi juga

kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini

ketika proses produksi terjadi. Artinya, pengolahan limbah harus dilakukan dari hulu

sampai hilir karena jika ini tidak dilakukan maka ancaman terhadap pencemaran akan

berakibat fatal (Nasir et al., 2015). Salah satu polutan yang mendapat perhatian

dalam pengelolaan lingkungan adalah logam berat. Pembuangan limbah ter

kontaminasi oleh logam berat ke dalam sumber air bersih (air tanah atau air
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permukaan) menjadi masalah utama pencemaran karena sifat toksik dan tak

terdegradasi secara biologis (non biodegradable). Jenis logam berat yang tergolong

memiliki tingkat toksisitas tinggi antara lain Hg, Cd, Cu, Ag, Ni, Pb, As, Pb, CR, Sn,

Zn, dan Mn (Naimah & Ermawati, 2011). Logam berat terbagi menjadi dua jenis

yaitu logam berat esensial dan non esensial. Salah satu logam berat yang cukup

berbahaya yaitu Zn, Logam berat Zn merupakan logam esensial yang dibutuhkan

hampir semua organisme dalam jumlah sedikit, namun jika melebihi batas ambang

yang ditentukan, maka akan membahayakan bagi kehidupan organisme itu sendiri

dan bersifat toksik (Putra et al., 2019).

Tingginya aktifitas masyarakat dapat menyebabkan pencemaran air misalnya

pembuangan limbah rumah tangga di sungai, pembuangan sampah organik maupun

anorganik, limbah pertanian yang menggunakan pupuk kimia yang mengandung

logam Zn. Adanya logam berat Zn di dalam air yang melampaui batas dapat

menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia yang mengkonsumsinya.

Walaupun seng merupakan logam yang dibutuhkan oleh tubuh namun berbahaya jika

melebihi ambang batas dan dapat menimbulkan rasa kesat pada air dan dapat

menimbulkan gejala muntaber (Fatmi & Billy, 2018). Beberapa proses penghilangan

kandungan logam berat dapat dilakukan melalui proses pengolahan secara kimia

seperti dengan presipitasi (pengendapan), adsorpsi (penyerapan), filtrasi

(penyaringan) dan koagulasi (Nurhasni et al., 2013).
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2.2 Nanopartikel ZnO

Nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi nanosains dalam berbagai bidang

kehidupan. Nanoteknologi didefinisikan sebagai rekayasa dalam pembuatan material,

fungsional, maupun piranti dalam skala nanometer. Nanosains dan nanoteknologi

memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan berbagai produk industri

dewasa ini, mulai dari produk kendaraan, manufaktur, bangunan, telekomunikasi,

farmasi dan medis, kosmetik, tekstil, perangkat elektronika dan optoelektronika,

pembangkit dan perangkat konversi energi, packaging makanan dan minuman,

hingga pada berbagai produk agrikultur, kehutanan, dan perikanan. Dalam

nanoteknologi diperlukan material berorde nanometer (1 – 100 nm) yang diistilahkan

dengan nanomaterial. Rekayasa nanomaterial sangat penting dalam aplikasi

nanoteknologi. Dalam skala nanometer, material akan menunjukkan sifat-sifat fisika,

kimia, maupun sifat biologi yang berbeda dibandingkan dengan material berukuran

bulk. Rekayasa material dalam skala nanometer akan menghasilkan nanomaterial

yang memiliki performa kinerja lebih sensitif dibandingkan material berukuran bulk

karena luas permukaan spesifiknya semakin besar sehingga reaktivitas nanomaterial

juga semakin tinggi.

Beberapa material logam yang banyak disintesis menjadi nanopartikel adalah AgNO ,

ZnO, dan TiO . ZnO adalah zat anorganik eksklusif dan penting yang telah menarik

banyak peneliti karena aplikasinya yang khas dan baru di bidang sains dan teknologi

yang luas. ZnO memiliki beberapa sifat seperti semikonduktor, piezoelektrik,
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piroelektrik, katalisis, optoelektronik, dan metalurgi serbuk. Selain itu, sifat optik

nanopartikel ZnO memainkan peran penting dalam sifat optoelektronik, fotokimia

dan katalitik. Baru-baru ini, para ilmuwan material di seluruh dunia telah

menggunakan metode yang berbeda seperti deposisi uap kimia, deposisi elektro,

hidrotermal, elektrokimia, pembakaran larutan, sol gel, dan proses uap cair padat

(Eppakayala et al., 2017).

Material ZnO dapat dibentuk menjadi nanorods, nanowire, nanotube, nanodiscs,

nanokristal dan nanosheet. ZnO merupakan jenis dari semikonduktor golongan II-VI

yang memiliki band gap sekitar 3,37 eV dan energi ikat eksiton yang cukup besar

dibandingkan dengan material semikonduktor lainnya yaitu 60 MeV. ZnO banyak

diminati karena memiliki sifat elektronik, optik, dan fotonik yang cukup baik. Oleh

sebab itu, material ini sering dipelajari sebagai material aktif pada perangkat

optoelectronic, transparent conduct, dan piezoelectric material. Struktur nano yang

dimiliki ZnO satu dimensi (nanorods, nanowires, dan nanotube) dapat memfasilitasi

transport pembawa muatan yang lebih efisien karena memiliki batas butir yang lebih

rapat. ZnO memiliki banyak keunggulan di berbagai bidang aplikasi. Salah satunya

sebagai sensor gas, fotoanoda pada sel surya, laser UV, dioda pemancar cahaya,

nanogenerator, photodetector, dan fotokatalis. Struktur nano-ZnO dapat disintesis

menggunakan berbagai metode seperti evaporasi termal, molecular beam epitaxy

(MBE), deposisi elektrokimia, spray pyrolysis, dan sol gel (Ghina Afrilia, 2019).

Senyawa ZnO dibutuhkan pada berbagai kegunaan, antara lain pada sensor gas,

biosensor, sensor kimia, farmasi, kosmetik, antibakteri dan antimikroba, tabir surya,
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pemutih kulit, dan antiaging. Berbagai merk dari produk pun semakin berlomba-

lomba dalam upaya pengembangan teknologi nanopartikel ZnO (Amin & Ananda,

2020). Selain itu, ZnO memiliki sifat fisika dan kimia yang unik sehingga disebut

sebagai material multifungsi (Astuti et al., 2020). Nanopartikel ZnO dapat disintesis

dalam skala besar dengan biaya murah melalui metode sintesis berbasis larutan

seperti presipitasi secara kimia, sol gel, reaksi solvotermal atau hidrotermal (Maryanti

et al., 2012).

2.3 Metode Hidrotermal

Banyak metode telah digunakan untuk mensintesis berbagai struktur nano ZnO, yang

meliputi deposisi uap fisik, deposisi uap kimia, dekomposisi termal dan proses

penguapan termal. Teknik ini rumit, berbiaya tinggi, dan membutuhkan suhu tinggi.

Metode hidrotermal dianggap sebagai metode alternatif yang khas dalam pembuatan

material nano, karena merupakan proses yang melibatkan suhu rendah, penggunaan

peralatan sederhana, biaya rendah, dan ramah lingkungan. Selain itu, ia memiliki

kontrol yang baik terhadap ukuran partikel, struktur, dan morfologi produk. Ini telah

diterapkan untuk mempersiapkan nanopartikel ZnO dan bahan luminescent

lainnya (Wasly et al., 2018).

Hidrotermal dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia heterogen dengan pelarut

berbasis air yang memiliki kelarutan substansi tinggi dengan kondisi lingkungan

selama proses berlangsung bersuhu di atas suhu ruangan dan bertekanan lebih besar

dari 1 ATM dalam sistem tertutup. Proses hidrotermal didorong oleh konveksi oleh
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panas dan gravitasi yang terjadi di dalam sistem tertutup. Akibat adanya konveksi

maka kandungan dalam prekursor naik ke atas menempel pada media membentuk

kristal baru. Beberapa kandungan yang tidak terkristalisasi turun kembali ke dasar

akibat gravitasi, dan akan naik kembali akibat panas secara berulang (Lestari et al.,

2019). Teknik hidrotermal merupakan metode sintetik alternatif yang menjanjikan

karena suhu proses yang rendah dan sangat mudah untuk mengontrol ukuran partikel.

Proses hidrotermal memiliki beberapa keunggulan dibandingkan proses pertumbuhan

lainnya seperti penggunaan peralatan sederhana, pertumbuhan bebas katalis, biaya

rendah, produksi seragam area luas, ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Suhu

reaksi yang rendah membuat metode ini menarik untuk mikroelektronika dan

elektronik plastik. Metode ini juga telah berhasil digunakan untuk menyiapkan ZnO

skala nano dan bahan berpendar lainnya. Sifat partikel seperti morfologi dan ukuran

dapat dikontrol melalui proses hidrotermal dengan mengatur suhu reaksi, waktu dan

konsentrasi prekursor (Aneesh et al., 2007).

Pada metode hidrotermal, pertumbuhan kristalit terjadi pada suhu tinggi dan tekanan

tinggi, dilakukan dengan adanya autoklaf. Berbagai karya yang terkait dengan sintesis

nanopartikel ZnO melalui rute hidrotermal, dilakukan oleh kelompok yang berbeda

(Rl et al., 2019). etode hidrotermal telah menarik banyak peneliti karena kondisi

persiapan yang ringan. Ini adalah teknik ramah lingkungan. Ukuran dan bentuk

material nano bisa jadi dengan metode hidrotermal. Morfologi partikel nano terutama

tergantung pada waktu reaksi, suhu, dan konsentrasi larutan yang bereaksi. Ini pada

gilirannya mempengaruhi sifat fisik dan kimia nanopartikel. Partikel dipilih untuk
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berbagai aplikasi sesuai dengan morfologinya (Mohan et al., 2020). Metode

hidrotermal ialah metode yang menggunakan air dan panas yang sifatnya mengubah

larutan menjadi kristal. Metode hidrotermal terdiri dari dua tahapan yaitu pemberian

seeding layer dan penumbuhan nanostruktur ZnO. Metode hidrotermal ini harus

diproses dalam sistem tertutup untuk mencegah hilangnya pelarut saat dipanaskan di

atas titik didihnya. Oleh karena itu dapat mempengaruhi kristalinitas produk yang

akan dihasilkan dari metode hidrotermal tersebut. Dalam proses hidrotermal ini kalor

berpindah dengan cara pergerakan partikel yang telah dipanaskan dapat dikatakan

perpindahan kalor secara konveksi. Maka dari itu sebuah aliran konveksi yang

mengalir pada proses hidrotermal akan berhubungan dengan struktur kristal dan

morfologi (Fauziyyah & Sugihartono, 2020).

Berbagai metode dapat digunakan untuk mensintesis nanopartikel ZnO berkualitas

tinggi. Secara umum metode tersebut terbagi dua yaitu proses fasa uap (vapor phase

process) dan proses kimia basah (wet chemical process). Proses fasa uap seperti

spray pyrolisis, radio frequency magnetron sputtering menghasilkan nanopartikel

ZnO berkualitas tinggi, namun memerlukan peralatan yang rumit dan mahal. Untuk

melakukan sintesis dengan proses tersebut dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu seperti

suhu tinggi (≥400°C), tekanan rendah (vakum) dan kontrol kelembaban yang baik.

Secara umum metode kimia basah memiliki keunggulan pada proses produksi yang

relatif murah, ramah lingkungan dan dapat dilakukan pada suhu relatif rendah.

Rendahnya suhu proses tersebut seringkali berakibat pada rendahnya kristalinitas

nanostruktur ZnO yang dihasilkan. Metode hidrotermal memungkinkan kontrol atas
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pertumbuhan kristalit pada suhu rendah dan tanpa memerlukan peralatan canggih dan

mahal (Aldilla & Muldarisnur, 2019). Metode hidrotermal memungkinkan sintesis

pada temperatur rendah (di bawah 150°C) dan dengan peralatan sederhana. Proses

hidrotermal memungkinkan pengontrolan ukuran kristal, morfologi, dan tingkat

aglomerasi dengan pemilihan bahan baku, keasaman (pH), waktu, dan suhu. Metode

hidrotermal menghasilkan kristalinitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode

sol gel (Famia & Muldarisnur, 2019).

2.4 Metode Karakterisasi

2.4.1 X-Ray Diffraction (XRD)

XRD adalah suatu metode yang diperlukan untuk menganalisis mineralogi suatu

sampel batuan. Melalui metode ini kita dapat mengidentifikasi jenis dan sifat mineral

tertentu dengan melihat pola difraksi mineral yang dihasilkan, di mana

memperlihatkan hubungan antara sudut difraksi dan intensitas difraksi serta

mencocokkan dengan basis data mineral yang telah ada (Bajili et al., 2014). XRD

juga merupakan salah satu metode karakterisasi material yang paling tua dan paling

sering digunakan hingga sekarang. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa

kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk

mendapatkan ukuran partikel. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang

memiliki energi tinggi sekitar 200 eV sampai 1 MeV. Sinar X dihasilkan oleh

interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum

sinar X memilki panjang gelombang 10-10 s/d 5-10 nm, berfrekuensi 1017-1020 Hz
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dan memiliki energi 103-106 eV. Panjang gelombang sinar X memiliki orde yang

sama dengan jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi

kristal. Sinar X dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi dengan logam

sasaran. Difraksi sinar X merupakan metode analisa yang memanfaatkan interaksi

antara sinar X dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal. Untuk dapat

memahami prinsip dari difraksi sinar X dalam analisa kualitatif maupun kuantitatif,

terlebih dahulu diuraikan penjelasan mengenai sistem kristal. Ketika berkas sinar X

berinteraksi dengan suatu material, terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi,

yaitu absorpsi (penyerapan), difraksi (penghamburan), atau fluoresensi yakni

pemancaran kembali sinar X dengan energi yang lebih rendah. Ketiga fenomena ini

yang menjadi landasan dalam analisa menggunakan teknik sinar X (Maghfury, 2020).

XRD memperlihatkan kualitas kristal bahan pada setiap sudut 2θ yang berbeda.

Intensitas yang tinggi menunjukkan bahwa kristal tersebut memiliki keteraturan

kristal yang baik atau semakin banyak atom-atom yang tersusun rapi. Pola difraksi

yang didapatkan dari XRD pada pelet ZnO murni menunjukkan kandungan bahan

berupa ZnO dengan sistem kristal heksagonal. XRD merupakan metode yang

digunakan untuk mengetahui struktur kristal, perubahan fase, dan derajat kristalinitas.

Difraksi sinar X oleh atom-atom yang tersusun di dalam kristal akan menghasilkan

pola yang berbeda tergantung pada konfigurasi yang dibentuk oleh atom-atom dalam

kristal. Prinsip XRD yaitu didasarkan pada difraksi sinar X, hamburan cahaya dengan

panjang gelombang λ saat melewati kisi kristal dengan sudut datang θ dan jarak antar

bidang kristal sebesar d (Gambar 2.1). Data yang diperoleh dari metode karakterisasi
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XRD adalah sudut hamburan (sudut Bragg) dan intensitas. Berdasarkan teori difraksi,

sudut difraksi bergantung kepada lebar celah kisi sehingga mempengaruhi pola

difraksi, sedangkan intensitas cahaya difraksi bergantung dari berapa banyak kisi

kristal yang memiliki orientasi yang sama

Gambar 2.1. Difraksi sinar-X pada jarak antar atom dan sinar datang .

XRD dapat memberikan informasi secara umum baik secara kuantitatif maupun

kualitatif tentang komposisi fase-fase dalam kristal. Ada tiga informasi yang perlu

diperhatikan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi fase-fase dalam suatu

bahan yakni posisi sudut difraksi maksimum, intensitas puncak, dan distribusi

intensitas sebagai fungsi dari sudut difraksi. Setiap bahan memiliki pola difraksi yang

khas seperti sidik jari manusia. Puncak-puncak pola difraksi sinar X berhubungan

dengan jarak antar bidang. Syarat terjadinya difraksi harus memenuhi hukum Bragg

(Alfarisa et al., 2018)

2.4.2 Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

Merupakan suatu alat analisa kimia dengan menggunakan metode proses atomisasi

dengan plasma yang dihasilkan menggunakan gas inert seperti argon. ICP-OES dapat
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menganalisa 70 unsur dengan konsentrasi di bawah 1 mg/L di mana alat ini dapat

menganalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Keuntungan metode ICP-OES adalah

dapat melakukan analisis multi elemen dan cukup cepat (Supriyantini et al., 2016).

Sepuluh prinsip kerja ICP-OES, yaitu sampel logam diubah menjadi bentuk aerosol

oleh gas argon pada nebulizer, pada temperatur plasma. Sampel-sampel akan

tereksitasi dan akan kembali ke keadaan awal (ground state) sambil memancarkan

sinyal radiasi yang akan terdispersi dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik

tersebut besarnya sebanding dengan sinar yang dipancarkan oleh besarnya

konsentrasi unsur

Gambar 2.2. Skema ICP-OES (Jovita, 2018)

Sampel yang akan diukur kadar logamnya dengan ICP-OES dapat dilihat

pada Gambar 2.2, di mana sampel diubah menjadi aerosol oleh gas argon, lalu

diteruskan ke plasma. Plasma ini bermuatan listrik netral yang dapat dijadikan

sebagai medan magnet yang menentukan pola aliran gas mengikuti pola yang

simetris. Temperatur plasma cukup tinggi yaitu 1000K sehingga
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mengakibatkan aerosol menguap dengan cepat. Tumbukan eksitasi lebih

lanjut dalam plasma memberikan energi tambahan pada atom yamg

menyebabkan atom dalam keadaan tereksitasi. Ion yang melewati emisi dari

foton akan membentuk energi foton sehingga energi kuantitasi ditentukan

untuk atom atau ion, sehingga panjang gelombang dari foton digunakan untuk

mengindentifikasi keadaan awal di mana jumlah foton akan berbanding lurus

dengan konsentrasi unsur yang didapat dari sampel. Foton yang diemisikan

melalui ICP akan difokuskan dengan menggunakan optik pemfokus yang

memberi jalur untuk satu arah seperti monokromator sehingga panjang

gelombang ini akan melewati spektrometer dan diubah menjadi sinyal listrik

oleh fotodetektor, intensitas cahaya pada panjang gelombang diukur dan

dengan kalibrasi diihitung menjadi konsentrasi. Sinyal kemudian diperkuat

dan dibaca lalu disimpan oleh komputer (Wasly et al., 2018).

2.4.3 X-Ray Fluoresence (XRF)

X-Ray Fluoresence (XRF) adalah alat uji yang digunakan untuk analisis unsur yang

terkandung dalam bahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif

memberikan informasi jenis unsur yang terkandung dalam bahan yang dianalisis,

yang ditunjukkan oleh adanya spektrum unsur pada energi sinar X karakteristiknya.

Sedangkan analisis kuantitatif memberikan informasi jumlah unsur yang terkandung

dalam bahan yang ditunjukkan oleh ketinggian puncak spektrum. Analisis
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menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan pencacahan

sinar X karakteristik yang terjadi dari peristiwa efek fotolistrik. Efek fotolistrik terjadi

karena elektron dalam atom target (sampel) terkena sinar berenergi tinggi (radiasi

gamma, sinar X). Bila energi sinar tersebut lebih tinggi daripada energi ikat elektron

dalam orbit K, L atau M atom target, maka elektron atom target akan keluar dari

orbitnya. Dengan demikian atom target akan mengalami kekosongan elektron.

Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari orbital yang lebih luar diikuti

pelepasan energi yang berupa sinar X. Sinar X yang dihasilkan merupakan suatu

gabungan spektrum sinambung dan spektrum berenergi tertentu (discreet) yang

berasal dari bahan sasaran yang tertumbuk elektron. Jenis spektrum discreet yang

terjadi tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi dalam atom bahan.

Spektrum ini dikenal sebagai spektrum sinar X karakteristik (Jamaludin & Adiantoro,

2012).

2.4.4 Scanning Electron Microscope (SEM)

Scanning Electron Microscopy (SEM) digunakan untuk mengetahui morfologi

permukaan bahan. Karakteristik bahan menggunakan SEM dimanfaatkan untuk

melihat struktur topografi permukaan, ukuran butir, cacat struktural, dan komposisi

pencemaran suatu bahan.

Prinsip kerja dari SEM berupa suatu sumber elektron dari filamen yang terbuat dari

tungsten memancarkan berkas elektron. Tungsen biasanya digunakan pada elektron
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gun karena memiliki titik lebur tertinggi dan tekanan uap terendah dari semua logam,

sehingga memungkinkan dipanaskan untuk emisi elektron. Berkas elektron

difokuskan oleh satu atau dua lensa kondensor ke titik yang diameternya sekitar 0,4

nm sampai 5 nm. Permukaan bahan yang dikenai berkas elektron akan memantulkan

kembali berkas tersebut atau menghasilkan elektron sekunder kesegala arah.

Scanning pada permukaan bahan yang dikehendaki dapat dilakukan dengan mengatur

scanning generator dan scanning coils. Elektron sekunder hasil interaksi antara

elektron dengan permukaan spesimen ditangkap oleh detektor SE (Secondary

Electron) yang kemudian diolah dan diperkuat oleh amplifier dan kemudian

divisualisasikan dalam monitor sinar katoda (CRT). Skema dasar SEM disajikan pada

Gambar 2.3.

Gambar 2.5 Skema dasar SEM   (Smallman, 2000).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 15 September sampai 15 November 2021

di Laboratorium Hidroelektrometalurgi, Laboratorium Pirometalurgi, Laboratorium

Heat Treatment BPTM-BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Karakterisasi

sampel ICP, XRD, XRF, SEM di Laboratorium analisa BPTM-BRIN Tanjung

Bintang, Lampung Selatan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ball mill, timbangan digital,

magnetic stirrer, magnetic bar, spatula, labu erlenmeyer, gelas ukur, cawan petri,

pipet tetes, oven, kertas pH indikator/pH meter, hydrothermal container, aluminium

foil, dan gelas arloji. Sementara Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu seng limbah industri, asam nitrat, asam sulfat, natrium hidroksida, aquades.
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3.3 Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini Zn yang digunakan berasal dari limbah industri yang selanjutnya

di ball mill kurang lebih 5 jam, setelah itu di ayak dengan ayakan 200 mesh, jika

sudah didapatkan serbuk Zn 200 mesh selanjutnya dilakukan karakterisasi XRF dan

XRD.

3.3.1 Karakterisasi Bahan Baku Electric Arc Furnace Dust (EAFD)

Limbah EAFD diperoleh dari salah satu industri baja di Indonesia. Secara fisik, limbah

EAFD yang digunakan berupa serbuk, berwarna hitam dan memadat seperti tanah

apabila bercampur dengan air, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Kenampakan Fisik Bahan Baku EAFD

EAFD yang digunakan dalam penelitian ini diayak terlebih dahulu dengan ayakan

200 mesh, sehingga diperoleh EAFD yang berukuran <75 µm. Selanjutnya EAFD
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dikarakterisasi dengan menggunakan XRF dan XRD. Pada Tabel 3.1. menunjukkan

komposisi unsur kimia pada EAFD dengan analisis XRF. Berdasarkan data tersebut,

persentase unsur Zn menduduki peringkat pertama dengan persentase yang paling

besar yaitu mencapai 73,146%. Selain itu, terdapat logam lain dengan persentase

yang tidak terlalu besar seperti aluminium, besi, tembaga, silika, mangan, kalsium,

timbal, nikel, iterbium, fosfor dan lain sebagainya. Kandungan seng yang tinggi

dalam EAFD ini sangat potensial diolah kembali untuk menghasilkan senyawa seng

oksida (ZnO).

Tabel 3.1. Komposisi Unsur Kimia pada EAFD

No. Komposisi Unsur Kimia Kadar (%)

1. Zn 73,146

2. Al 8,246

3. Fe 7,248

4. Cu 2,477

5. Si 2,265

6. Mn 1,916

7. Ca 1,473

8. Pb 0,868

9. Ni 0,490

10. Yb 0,463

11. P 0,312

12. Unsur lain 1,096

Seng yang terkandung dalam bahan baku EAFD dalam bentuk zincite (ZnO),

magnetite (Fe3O4), dan simonkolleite (H10Cl2O9Zn5) dapat dilihat pada Gambar

3.2. berikut.
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= zincite (ZnO)

∆ =magnetite (Fe3O4)

= simonkolleite (H10Cl2O9Zn5)

Gambar 3.2. Pola XRD dari EAFD

3.3.2 Persamaan reaksi pada proses leaching dan sintesis ZnO

Di dalam EAFD juga terdapat zinc ferrite (ZnFe2O4) yang dapat bereaksi dengan

asam HNO3 dan H2SO4 seperti pada persamaan reaksi (3.1) dan (3.2). Adanya

senyawa Zn yang berikatan dengan Fe dalam bentuk ZnFe2O4 dan Fe2O3 di dalam

EAFD menyebabkan ion Fe ikut terlarut dalam proses pelindian asam. Oleh karena

itu, ion Fe harus dioksidasi dan dipisahkan dahulu dengan cara pengendapan pada pH

5.

ZnFe2O4 + 4H2SO4 →   ZnSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O ………………….(3.1)

ZnFe2O4 + 4HNO3 →   Zn(NO3)2 + Fe2(NO3)2 + 4H2O ……………….(3.2)

Sintesis ZnO dilakukan dari filtrat hasil pelindian dengan menggunakan

pengendapan alkali berupa NaOH 10%. Pada tahapan ini (persamaan reaksi 3.3)

terdapat penambahan NaOH pada ion Zn2+ yang berperan dalam proses pembentukan
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seng hidroksida, dimana ion hidroksida (OH-) akan berikatan dengan ion Zn2+

terbentuk Zn(OH)2. Selanjutnya adalah proses dekomposisi menggunakan metode

hidrotermal (persamaan reaksi 3.4), terjadi proses pembentukan partikel ZnO, karena

pemanasan larutan yang dapat menguraikan seng hidroksida menjadi ZnO.

Zn2+ + 2(OH-) → Zn(OH)2 ............................................................................(3.3)

Zn(OH)2 →   ZnO + H2O...................................................................................(3.4)

3.3.3 Sintesis

Dalam penelitian ini sintesis ZnO dilakukan dengan proses leaching dengan asam

nitrat 3M dan juga asam sulfat 3M dengan masing masing 1000 ml dan Zn 100 gr,

selanjutnya hasil keduanya di uji dengan ICP. Selanjutnya metode hidrotermal,

langkah pertama dilakukan pengendapan kedua hasil leaching tersebut dengan

natrium hidroksida hingga masing-masing pH mencapai 5. Selanjutnya disaring dan

diambil fitratnya. Kemudian ditambahkan natrium hidroksida lagi sampai pH

mencapai 6. Hal ini bertujuan agar mendapatkan ZnO yang lebih baik, Selanjutnya

larutan di tuangkan ke dalam tabung hydrothermal container dan dimasukan ke

dalam oven, variasi suhu 120℃,	150℃,	dan 200℃ dengan masing-masing waktu

disetiap suhunya 1, 3 dan 6 jam. Diperoleh total 18 sampel, dengan 9 sampel

prekursor seng nitrat dan 9 sampel prekursor seng sulfat. Dilanjutkan dengan

pembuatan serbuk nanopartikel ZnO di tahap pengeringan suhu 60℃, waktu 24 jam.

Setelahnya nanopartikel ZnO tersebut dikarakterisasi dengan menggunakan XRF,

XRD, dan SEM.
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3.3.2. Karakterisasi ZnO

Karakterisasi merupakan tahap yang digunakan untuk mengetahui sifat fisik dan

kimia dari hasil sampel yang telah diperoleh. Dari data ini dapat menjadi paramter

keberhasilan dari masing-masing sampel.

1. X-Ray Diffraction (XRD)

Karakterisasi XRD dilakukan di BPTM LIPI Tanjung Bintang, Lampung. XRD

adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin

dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk

mendapatkan ukuran partikel, penentuan kristal tunggal dan penentuan struktur kristal

dari material yang tidak diketahui. Persyaratan sampel ukuran sampel lolos 270 mesh

atau 325 mesh. Berat sampel minimal 2 gram, sampel dalam keadaan kering/tidak

basah dan lembab, dan pH sampel > 3.

2. X-Ray Fluoresence (XRF)

Karakterisasi XRF dilakukan di BPTM LIPI Tanjung Bintang, Lampung. XRF

merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta

konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sample dengan menggunakan

Sinar X. XRF umumnya digunakan untuk menganalisa unsur dalam mineral atau

batuan. Analisis unsur di lakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Persyaratan

sampel ukuran sampel lolos 270 mesh atau 325 mesh. Berat sampel minimal 2 gram,

sampel dalam keadaan kering/tidak basah dan lembab, dan pH sampel > 3.



27

3. Scanning Electron Microscopy (SEM)

Karakterisasi SEM dilakukan di BPTM LIPI Tanjung Bintang, Lampung yang

merupakan tipe FESEM Thermo Scientific Quattro S completed with EDS Detector,

WetSTEM, Heating Stage, and Tensile Stage. Pengujian FE-SEM adalah pengujian

yang memberikan data topografi dan morfologi suatu material baik organik maupun

anorganik. Perbesaran sampai 50.000 kali. Spesifikasi sampel, sampel siap uji dalam

kondisi kering atau basah tanpa di coating. Data yang diperoleh berupa tampilan

morfologi sebanyak 3 buah untuk setiap sampel.

3.4 Diagram Alir

Prosedur penelitian dapat dijelaskan dalam diagram alir yang ditunjukan pada

Gambar 3.3.
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- Ball mill serbuk limbah industri Zn
- Diayak 200 Mesh
- Karakterisasi XRF, XRD

- Ditambahkan NaOH sampai pH 5
- Disaring dan diambil fitratnya
- Ditambahkan NaOH sampai pH 6
- Karakterisasi ICP-OES

- 18 sampel disaring dan dibilas

- Dioven selama ± 24 jam
- Digerus

Gambar 3.3. Diagram Alir

Serbuk Zn
limbah industri

Proses leaching dan sintesis ZnO

Metode Hidrotermal dengan T =
120℃ ,150℃	, 200℃	dan t = 1, 3, 6

jam

Pengeringan

Analisis Data

Karakterisasi XRF, XRD, SEM

Asam nitrat
3M 1L + Zn 100gr

Asam sulfat
3M 1L + Zn 100gr

Seng nitrat Seng sulfat



V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah proses pengeringan prekursor seng nitrat lebih baik dengan kandungan

Zn lebih dari 94%, sedangkan prekursor seng sulfat hanya 49% dengan terdapat

juga kandungan pengotor Fe 31%.

2. Pada prekursor seng nitrat terbentuk nya puncak puncak ZnO dengan fasa zincite

sedangkan prekursor seng sulfat terdapat fasa franklinite dikarenakan banyaknya

kandungan pengotor Fe.

3. Berdasarkan hasil analisis XRD prekursor seng nitrat dengan persamaan

scherrer diperoleh ukuran partikel 40,39 nm, 45,60 nm, 46,42 nm, 47,30 nm,

47,37 nm.

4. Berdasarkan hasil analisis SEM dengan sampel precursor seng nitrat morfologi

yang terbentuk yaitu batang heksagonal nanorod.
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5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu memperhatikan proses pengendapan

penambahan natrium hidroksida pada saat mencapai pH 5 dan pH 6, serta pada saat

penyaringannya juga, agar mengurangi pengotor yang terdapat pada semua sampel

penelitian.
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