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ABSTRACT 

 

 

 

STUDY ON PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF Ni0,7V0,3Fe2O4 

NANOCATALYST AT REMAZOL GOLDEN YELLOW DYE 

PHOTODEGRADATION 

 

 

 

By 

 

 

 

MUHAMMAD ILHAN IMANUDIN 

 

 

 

A photodegradation study of Remazol Golden Yellow (RGY) dye under visible 
and sunlight is carried out using Ni0,7V0,3Fe2O4 nano catalyst calcined at 600 and 
800°C. The purpose of this study is to examine the photodegradation performance 
of those catalysts for RGY dye using visible and sunlight. The catalyst obtained 
was characterized by FTIR and XRD instruments. Then, the photodegradation 
result was analysed using a UV-Vis spectrophotometer. The results of the catalyst 
calcined at 600°C using both visible and sunlight were 33.4 and 29.5%, 
respectively. For the catalyst calcined at 800°C , the result was 34.1 and 32.3%, 
respectively. By running the second experiment using the used sample of  RGY 
dye and a fresh catalyst, the photodegradation result of the catalyst calcined at  
600°C using both visible and sunlight was 46.9 and 42.8%, respectively. For 
catalyst calcined at 800°C, the result is 48.3 and 45.5%, respectively. Based on 
those results, it can be said that the activity of the catalyst calcined at 800°C is 
better than that of calcined at 600°C. In addition to those results, photodegradation 
performance is better going on under visible light. 
 
 
 
Keywords: Photodegradation, Nanocatalyst, UV-Vis Spectrophotometer, 

Remazol Golden Yellow 
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STUDI AKTIVITAS FOTOKATALITIK NANOKATALIS Ni0,7V0,3Fe2O4  

PADA FOTODEGRADASI ZAT WARNA REMAZOL GOLDEN YELLOW 

 

 

 

Oleh 

 

 

 

MUHAMMAD ILHAN IMANUDIN 

 

 

 

Telah dilakukan penelitian fotodegradasi pewarna tekstil Remazol golden yellow 

menggunakan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4  Tujuan dari penelitian ini adalah 
Menguji nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terhadap unjuk kerja fotokatalis fotodegradasi 
zat warna remazol golden yellow dengan sinar visible dan sinar matahari. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis serta 
karakterisasi katalis menggunakan FTIR dan XRD. Hasil fotodegradasi zat warna 
remazol golden yellow menggunakan lampu visible dan matahari menggunakan 
nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 600°C  masing-masing 33,4% dan 29,5% 
pada percobaan pertama dan 46,89% dan 42,79% pada percobaan kedua. Dan 
hasil fotodegradasi zat warna remazol golden yellow menggunakan lampu visible 

dan matahari menggunakan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 800°C  
masing-masing 34,06% dan 32,33% pada percobaan pertama dan 48,31% dan 
45,49% pada percobaan kedua. Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 800°C lebih baik dalam 
fotodegradasi remazol golden yellow dibandingkan Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 
600°C hal ini ditunjukkan dengan persen penurunan konsentrasi terlarut yang 
terdapat pada Remazol golden yellow setelah dilakukan fotodegradasi  
 

 

 

Kata Kunci : Fotodegradasi, Nanokatalis, Spektrofotometer UV-Vis, Remazol  

Golden Yellow 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
 
A.  Latar Belakang 

 
 
Indsutri pembuatan zat warna merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan 

industri kimia. Produksi zat warna yang diproduksi di dunia hampir mencapai 

800.000 ton setiap tahunnya. Zat warna sintetis sangat dibutuhkan di berbagai 

macam bidang industri seperti tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan indstri 

percetakan. Lebih dari 10.000 zat warna yang digunakan di pembuatan tekstil 

yang dimana 70% merupakan zat warna azo yang struktur nya kompleks dan 

sukar terurai di alam. Sekitar 10-15% dari zat warna sintetis hilang selama proses 

yang berbeda di industri tekstil. Sumber utama dari pelepasan zat warna ke 

lingkungan disebabkan oleh tidak sempurnanya proses perendaman (exhaustion) 

serat tekstil terhadap zat warna dalam proses pewarnaan (Wang et al., 2011) 

 

Industri tekstil menghasilkan limbah cair yang banyak. Limbah (effluent) tersebut 

mengandung senyawa organik dan inorganik. Selama proses pewarnaan, tidak 

semua zat warna yang diterapkan ke kain semuanya melekat, selalu ada zat warna 

yang tidak melekat pada kain dan terbuang. Zat warna yang tidak melekat tersebut 

yang ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada limbah tekstil (Hassaan dan 

Nemr, 2017). 
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Jumlah air yang digunakan dan dibuang bergantung terhadap jenis kain yang 

diproduksi. Hampir 0,08 – 0,15 m3 air digunakan untuk memproduksi 1 kg kain. 

Diperkirakan 1000-3000m3 limbah cair dibuang setelah memproses 12-20 ton 

tekstil setiap harinya. Limbah tersebut kaya akan zat warna dan bahan kimia, yang 

dimana sebagiannya tidak dapat di degradasi secara alami (non-biodegradable), 

bersifat karsinogenik sehingga berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan 

(Kdasi et al., 2006). 

 

Senyawa azo adalah suatu zat pewarna sintetik penting yang umumnya digunakan 

sebagai agen pewarna di industri tekstil, cat, tinta, plastik dan kosmetik. Senyawa 

azo dicirikan oleh adanya satu atau lebih gugus azo (-N=N-) yang terikat dengan 

cincin aromatik. Zat warna tersebut sangat kompleks dan mampu merubah sifat 

kimia dari tanah, mengurangi kualitas perairan dan membahayakan flora dan 

fauna dilingkungan. Sifat toksik pada zat warna dapat menyebabkan kematian 

mikroorganisme pada tanah yang dimana mempengaruhi produktivitas 

agrikultural di daerah tersebut (Savin dan Butnaru, 2008).  

 

Zat pewarna dapat didegradasi secara alami oleh sinar matahari, tetapi prosesnya 

sangat lamban. Karena akumulasi polutan zat pewarna lebih cepat dibandingkan 

proses degradasinya, maka konsentrasi zat pewarna meningkat drastis. Sebagian 

besar komponen kimia pada zat pewarna merupakan struktur molekul aromatik 

yang stabil, ukuran molekul yang besar dan sulit untuk didegradasi oleh proses 

biologis, metode penghilangan zat pewarna secara fisika dan kimia sangat 

dibutuhkan (Anwar, 2015). 
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Berbagai metode pengolahan untuk mengurangi kontaminan dari air limbah tekstil 

telah banyak dilakukan, baik dengan cara biologi, kimia ataupun fisika. 

Contohnya, proses pengolahan secara biologis seperti pengolahan limbah tekstil 

anaerobic dengan proses bioremediasi. Cara ini memiliki kelemahan yaitu 

kurangnya fleksibilitas dan tidak mampu jika menghilangkan kontaminan dalam 

jumlah yang besar, hal ini disebabkan cara ini memerlukan adanya proses 

fermentasi sehingga kandungan biologis yang terdapat dalam air limbah 

beregenerasi terus-menerus sehingga terjadi variasi pH air limbah, suhu, dan 

konsentrasi di air limbah tersebut(Knapp dan Newby 1995). Metode adsorpsi 

menggunakan karbon aktif juga masih memiliki kekurangan, karena adsorben 

yang digunakan sulit untuk diregenerasi kembali sehingga akan membutuhkan 

biaya yang tinggi untuk adsorben dan pemeliharaan yang tinggi (Galan et al., 

2013). Proses lainnya seperti proses ozonisasi, secara ekonomis cukup mahal dan 

juga proses ozonisasi ini memiliki kekurangan karena mempunyai waktu paruh 

yang singkat umumnya 10 menit jika di air dengan pH 7. Waktu paruh ini dapat 

lebih singkat jika terdapat zat warna, dengan kestabilan yang dipengaruhi oleh 

pH, garam dan suhu pada limbah tersebut (Gosavi dan Sharna, 2017 ).  

 

Proses dengan cara koagulasi dan klorinasi juga memiliki kekurangan, tidak 

hanya meningkatkan biaya pengolahan pada bahan kimia yang digunakan , tetapi 

juga cenderung untuk menghasilkan residu berupa amina aromatik yang bersifat 

karsinogenik dalam jumlah yang besar sehingga dapat menjadi sumber polutan 

sekunder pada lingkungan (Banat et al., 1999) 
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Untuk menormalkan secara efektif air limbah tersebut,proses oksidasi lanjutan 

(AOP) sudah mulai diterapkan. Tehnik AOP meliputi fotokatalis, oksidasi Fenton, 

oksidasi elektrokatalitik dan gabungan dari seluruh proses tersebut (Garrido et al., 

2020). 

 

Katalis merupakan senyawa yang mempercepat suatu reaksi tanpa ikut serta 

dalam hasil reaksi. Berdasarkan sifat katalis dipengaruhi oleh luas permukaan dan 

distribusi ukuran pori. Luas permukaan katalis menentukan jumlah situs aktif di 

dalam katalis yang berkaitan dengan aktivitas katalis (Istadi dan Amin, 2005). 

 

Nanokatalis adalah nanopartikel yang memiliki peran sebagaimana mestinya 

katalis. Keungguan nanokatalis adalah aktivitas yang lebih baik sebagai katalis 

karena material nanokatalis memiliki permukaan yang luas dan rasio atom yang 

tersebar secara merata pada permukaannya. Sifat ini menguntungkan untuk 

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

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

nanokatalis yang berbahan logam dibuat dalam bentuk nano material. Pembuatan 

nano material sudah banyak dilakukan dengan berbagai metode seperti; 

hidrotermal (Giri et al., 2004), sol-gel (Paveena et al., 2010), dan kopresipitasi 

(Deraz et al., 2013), dan terus dikembangkan para peneliti, hal ini karena nano 

material memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda dari bulk materialnya antara 

lain; magnetik, kestabilan termal, dan elektronik.  

 



5 

  

Didasarkan dari berbagai alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian tentang kemampuan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 

dalam fotodegradasi pewarna Remazol golden yellow.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 
 
Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sintesis nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 dengan metode sol-gel 

2. Menguji nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terhadap unjuk kerja fotokatalis 

fotodegradasi zat warna remazol golden yellow dengan sinar visible dan sinar 

matahari. 

3. Mengetahui pengaruh kontak gas oksigen, gas udara, dan tanpa gas terhadap 

unjuk kerja fotokatalis pada fotodegradasi zat warna remazol golden yellow 

dengan sinar visible dan sinar matahari. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap 

nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 dan pengaruhnya pada reaksi fotodegradasi remazol 

golden yellow sebagai salah satu limbah warna 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Nanopartikel 

 

 

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikulat yang terdispersi atau partikel-

partikel padatan dengan ukuran partikel berkisar 10 – 100 nm.  Nanopartikel yang 

telah banyak digunakan oleh ilmuwan adalah Fe3O4. Magnetit dikenal juga 

sebagai senyawa yang menunjukkan kemagnetan paling kuat diantara oksida-

oksida logam transisi (Teja dan Koh, 2009). 

 

Nanopartikel dapat terdiri dari bahan konstituen tunggal atau menjadi gabungan 

dari beberapa bahan. Nanopartikel di alam sering ditemukan dengan bahan 

aglomerasi dengan berbagai komposisi, sedangkan komposisi bahan murni 

tunggal dapat dengan mudah disintesis dengan berbagai metode. Berdasarkan sifat 

kimia dan elektromagnetik, nanopartikel dapat tersebar seperti aerosol, 

suspensi/koloid, atau dalam keadaan menggumpal. Sebagai contoh, nanopartikel 

magnetik cenderung mengelompok, membentuk sebuah aglomerat, kecuali 

permukaan mereka dilapisi dengan bahan non-magnetik, dan dalam keadaan 

menggumpal, nanopartikel dapat berperilaku sebagai partikel yang lebih besar, 

tergantung pada ukuran aglomerat tersebut (Buzea et al., 2007).  Nanopartikel 

memiliki sifat yang menguntungkan untuk transfer massa di dalam pori-pori dan 
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juga interaksi antar permukaan yang besar untuk reaksi-reaksi adsorpsi dan 

katalitik (Widegren et al., 2003). 

 

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk preparasi material nanopartikel, 

seperti metode presipitasi, penggilingan (milling methods), salting out, fluida 

superkritis, polimerisasi monomer, polimer hidrofilik, dan dispersi pembentukan 

polimer (Soppimath et al.,  2001 and Mansouri et al., 2011). 

 

B.Katalis 

 

Kebutuhan akan katalis dalam  berbagai proses industri cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan katalis dapat menyediakan situs aktif yang 

befungsi untuk mempertemukan  reaktan dan  menyumbangkan energi dalam 

bentuk panas sehingga molekul pereaktan mampu melewati energi aktivasi secara 

lebih mudah. Suatu katalis dapat mempercepat pada reaksi tertentu saja tidak pada 

semua reaksi kimia, Misalnya dalam reaksi hidrogenasi dapat digunakan katalis 

Fe, Co, Ni (Le Page, 1987).  

 

Suatu reaksi terkatalisis digambarkan sebagai suatu siklus peristiwa dimana 

katalis berpartisipasi dalam reaksi dan kembali ke bentuk semula pada akhir 

siklus.  Siklus tersebut digambarkan pada Gambar 1 berikut.   
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A  molekul 
B  reaktan 
P  produk 

 Gambar 1. Siklus Reaksi Katalis (Chorkendroff dan Neimantsvendriet., 2003). 

 

Dari Gambar 1 di atas, siklus diawali dengan  pengikatan  molekul-molekul A dan 

B (reaktan) pada katalis.  Kemudian A dan B bereaksi dalam  bentuk kompleks ini 

membentuk produk P, yang juga terikat pada katalis.  Pada tahap akhir, P  terpisah 

dari katalis sehingga siklus kembali ke bentuk semula.   

 

Aktivitas  katalis biasanya dinyatakan dalam  persentase konversi atau jumlah 

produk yang dihasilkan dari (jumlah) reaktan yang digunakan dalam waktu  reaksi 

tertentu. Aktivitas katalis sangat bergantung pada sifat  kimia katalis, di samping 

luas permukaan dan distribusi pori katalis. Unjuk kerja reaktor dalam  industri 

seringkali dikuantitaskan dalam ‘space-time yield’ (STY), artinya kuantitas 

produk yang  terbentuk per unit waktu dan volume reaktor (Junaidi, 2012). 

 

Reaksi katalitik secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi katalitik 

homogen dan reaksi katalitik heterogen.  Pada reaksi katalitik homogen, reaktan 

dan katalis berada dalam fasa yang sama dan reaksi terjadi di seluruh fasa.  

Sebaliknya reaksi katalitik heterogen, reaktan dan katalis berada dalam fasa yang 
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berbeda. Dalam katalis heterogen, zat padat yang bertindak sebagai katalis dapat 

mengikat sejumlah gas atau cairan pada permukaannya berdasarkan adsorspsi. 

Pada kenyataannya, proses katalis heterogen pada permukaan padatan selalu 

berhubungan dengan adsorpsi molekul reaktan dan desorpsi produk.  Kajian 

kontak katalis didasarkan pada proses adsorpsi–desorpsi. Akibat terjadinya 

adsorpsi kimia, aktivitas molekul mengalami perubahan. Atom yang teradsorpsi 

menjadi lebih reaktif dibandingkan molekul bebasnya, karena mengalami 

pemutusan ikatan kovalen atau ikatan hidrogen. Proses adsorpsi menyebabkan 

berkurangnya energi bebas (G) sistem sehingga entropi (S) juga berkurang. 

Berdasarkan Persamaan 1,   

∆G = ∆H – T . ∆S     (1) 

maka dapat dikatakan bahwa proses adsorpsi tersebut adalah eksotermik 

(Adamson, 1990). 

 

Sebagian besar industri kimia menggunakan katalis heterogen. Keuntungan 

pemakaian katalis heterogen (berupa padatan) adalah jenis katalis yang cukup 

banyak, mudah dimodifikasi dan dapat diregenerasi pada suhu pemisahan serta 

dapat digunakan untuk mereaksikan senyawa yang peka terhadap suasana asam 

dan tidak merusak warna hasil reaksi. Persyaratan utama suatu katalis heterogen 

adalah permukaan yang aktif dan mampu mengadsorpsi reaktan. Kelebihan utama 

katalis heterogen adalah mudahnya dipisahkan dari hasil reaksi, tidak korosif, 

memiliki effisiensi yang tinggi, dan dapat digunakan secara berulang (Frenzer dan 

Maier, 2006). 
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C. Ferit Spinel 

 
Nikel ferit  (NiFe2O4) merupakan salah satu material spinel ferite yang sangat  

penting.  Nikel ferit ini memiliki struktur spinel  terbalik (inverse) dimana 

setengah  dari  ion Fe mengisi pada posisi tetrahedral  (posisi A) dan  sisanya 

menempati posisi pada oktahedral (posisi B)  (Kasapoglu et al., 2007 ; Maensiri et 

al., 2007).   

  

Magnetit ferit mempunyai struktur kristal spinel dengan sel unit kubik yang terdiri 

dari 32 ion oksigen, dimana celah-celahnya ditempati oleh ion  Fe dan ion  Fe3+.  

Delapan  ion  Fe3+ dalam  tiap sel  berada pada bagian  tetrahedral, karena 

berlokasi di tengah sebuah  tetrahedron  yang  keempat sudutnya ditempati ion 

oksigen. Sisanya delapan  ion  Fe3+ dan  delapan ion Fe berada pada bagian 

oktahedral,  karena  ion-ion oksigen sekitarnya menempati sudut-sudut sebuah 

oktahedron yang  sudut-sudutnya ditempati oleh enam atom  oksigen. Tiap-tiap 

unit sel berisi sejumlah ion, satu unit sel terbagi menjadi delapan oktan (kubus 

spinel), masing-masing berukuran a/2 (Perdana, et al., 2016).  Gambar 3 berikut 

adalah struktur kristal spinel ferite.   

  

 

 
Oksigen 
 
Atom B 
oktahedral 
 
Atom A 
tertahedral 

Gambar 2. Struktur Kristal Spinel Ferrite (Chen et al., 2015). 
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Spinel ferite ini secara teknologi penting dan telah banyak digunakan dalam 

berbagai aplikasi seperti media perekam  magnetik, pemindai magnetik resonansi 

(MRI), katalis, sistem pembawa obat dan  zat  pewarna (Maensiri et al., 2007; 

Kasapoglu et al., 2007). Banyak digunakan sebagai katalis untuk benzoilasi toluen 

dengan benzil klorida dan  kemampuan sebagai sensor gas klorin pada konsentrasi  

rendah (Iftimie et al., 2006). 

 

D. Fotodegradasi 

 

Proses fotodegradasi memerlukan suatu fotokatalis, yang umumnya merupakan 

bahan semikonduktor dan bahan aditif lain sebagai pemercepat laju degradasi. 

Prinsip fotodegradasi adalah adanya loncatan elektron dari pita valensi ke pita 

konduksi pada fotokatalis jika dikenai suatu energi foton. Loncatan elektron ini 

menyebabkan timbulnya hole (lubang elektron) yang dapat berinteraksi 

membentuk radikal. Radikal bersifat aktif dan dapat berlanjut untuk menguraikan 

senyawa target. Beberapa fotokatalis semikonduktor seperti TiO2, ZnO, Fe2O3, 

CdS, ZnS dan fotokatalis lain seperti H2O2, kamfer dan benzophenon sering 

digunakan dalam proses fotodegradasi untuk menyerap foton dan melakukan 

reaksi fotokimia (Kurniadi, 2000). 

 

E. Reaksi Fotokatalitik  

 
Fotokatalis merupakan suatu proses transformasi kimia yang dibantu oleh adanya 

cahaya dan material katalis. Selain itu, fotokatalis juga dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses kombinasi antara fotokimia dan katalis, yaitu suatu reaksi kimia yang 
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melibatkan cahaya sebagai pemicunya, dan katalis mempercepat reaksi tersebut 

(Castellote dan Bengtsson, 2011). Katalis yang berperan dalam fotokatalisis 

disebut fotokatalis.  

 

Reaksi fotokatalitik adalah reaksi yang berlangsung karena pengaruh cahaya dan  

katalis secara bersama-sama. Katalis ini mempercepat fotoreaksi melalui 

interaksinya dengan subtrat baik dalam keadaan dasar maupun keadaan 

teresksitasinya, atau fotoproduk utamanya, yang bergantung pada mekanisme 

fotoreaksi tersebut.  

 

Secara umum, fotokatalitik dibagi menjadi dua jenis, yaitu fotokatalitik homogen 

dan fotokatalitik heterogen.  Fotokatalitik homogen adalah reaksi fotokatalitik 

dengan bantuan oksidator seperti ozon dan hidrogen peroksida, sedangkan 

fotokatalitik heterogen merupakan teknologi yang didasarkan pada irradiasi sinar 

UV pada semikonduktor.   Fotokatalitik merupakan suatu proses yang 

mempercepat dengan penambahan suatu substansi/katalis (Qodri, 2011).  

 

Aktivitas fotokatalis bergantung pada kemampuan katalis untuk menghasilkan 

sepasang electron-hole pada pita valensinya.  Holes ini kemudian akan berfungsi 

sebagai tempat terjadinya oksidasi.  Keberadaan electron-hole tersebut akan 

mempercepat proses transfer elektron yang terjadi.  Dengan demikian, keberadaan 

dari pasangan electron-hole akan mempercepat reaksi redoks (Putera, 2008).   
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Bahan yang digunakan untuk membuat fotokatalis ialah bahan semikonduktor. 

Semikonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik diantara 

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

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

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

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

memisahkan kedua pita tersebut yaitu pita terlarang atau disebut juga sebagai 

band gap (Eg). Salah satu karakteristik penting semikonduktor adalah memiliki 

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

yang kecil ini memungkinkan suatu elektron memasuki level energi yang lebih 

tinggi.  Perpindahan elektron ini dapat terjadi karena pengaruh suhu dan 

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

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

 

 

Gambar 3.  Mekanisme Fotokatalisis (Mohamed et al., 2012) 

 

Secara umum mekanisme fotokatalisis (Gambar 3) adalah pembentukan radikal 

OH- dan pembentukan spesi super oksida anion dari oksigen. Ketika fotokatalis 

mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, maka fotokatalis 
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memperoleh energi. Energi tersebut akan digunakan untuk eksitasi elektron dari 

pita valensi menuju pita konduksi.  Setelah elektron tereksitasi, akan dihasilkan 

suatu hole pada pita valensi.  

  

Hole akan memecah air membentuk suatu hidroksi radikal.  Hidroksi radikal 

tersebut kemudian akan bereaksi dengan molekul organik dan memecah senyawa 

organik tersebut menjadi senyawa intermediet lain yang akan mengalami reaksi 

lebih lanjut. Elektron yang tereksitasi akan bereaksi dengan oksigen yang 

membentuk spesi anion super oksida.  Anion super oksida akan bereaksi dengan 

senyawa hasil pemecahan molekul organik membentuk produk.  Siklus ini akan 

terus berulang sampai reaksi selesai (Putera, 2008).  

 

Hole merupakan oksidator yang kuat, sedangkan elektron merupakan reduktor 

yang baik.  Sebagian besar reaksi fotodegradasi senyawa organik menggunakan 

kekuatan hole untuk mengoksidasi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga untuk mempertahankan muatan perlu ditambahkan spesies lain yang 

dapat tereduksi oleh elektron.  Oleh karena itu tingkat keefektifan semikonduktor  

meningkat dengan modifikasi permukaan semikonduktor dengan logam tertentu  

(Hoffman et al., 1995). 

 

F. Metode Preparasi Katalis 

 

Karakteristik katalis sangat dipengaruhi oleh setiap proses preparasi katalis yang 

dilakukan.  Pemilihan metode preparasi katalis yang tepat dan sesuai akan 

memberikan karakteristik katalis yang diinginkan seperti mempunyai aktivitas, 
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selektivitas dan stabilitas yang tinggi.  Tujuan utama dari metode preparasi katalis 

adalah mendapatkan struktur definit, stabil, mempunyai luas permukaan yang 

tinggi dan situs aktif yang lebih terbuka. 

 

Beberapa jenis metode preparasi katalis adalah sebagai berikut : 

 

1. Sol Gel 

 
Sol gel adalah suatu suspensi koloid dari partikel yang digelkan ke bentuk 

padatan. Proses sol gel dapat digunakan untuk pembuatan gelas yang tidak 

melibatkan suatu proses peleburan. Proses ini melibatkan evolusi jaringan-  

jaringan anorganik melalui  polimerisasi kondensasi untuk kemudian membentuk 

suspensi yang disebut sol (Sopyan dkk., 1997). Sol adalah suspensi dari partikel 

koloid pada suatu cairan atau larutan molekul polimer (Rahaman, 1995). Di dalam 

sol ini terlarut partikel halus dari senyawa hidroksida atau senyawa oksida logam. 

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses gelasi dari sol tersebut untuk 

membentuk jaringan dalam suatu fasa cair yang kontinyu, sehingga terbentuk gel 

(Sopyan dkk., 1997). 

 

Preparasi katalis heterogen dengan proses sol-gel melibatkan tahapan 

pembentukan sol dan kemudian menjadi gel. Sol gel adalah suatu suspensi koloid 

dari partikel yang digelkan ke bentuk padatan. Sol adalah suspensi cair dari 

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

kondensasi parsial prekursor seperti sebuah garam anorganik atau logam.  

Kondensasi lebih lanjut dari partikel sol menjadi jaringan tiga dimensi yang 
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berbentuk gel, yang merupakan material fasa ganda dengan enkapsulat padat dan 

pelarut. Keunggulan dari metode sol-gel antara lain, proses berlangsung pada 

temperatur rendah, bisa diaplikasikan dalam segala kondisi (versatile), 

menghasilkan produk dengan kemurnian dan kehomogenan yang tinggi jika 

parameternya divariasikan. Dimana bisa dilakukan kontrol terhadap ukuran dan 

distribusi pori yang merubah rasio molar air/prekursor, tipe katalis atau prekursor, 

suhu gelasi, pengeringan dan proses stabilisasi.  Selain itu pada proses sol-gel 

tidak terjadi reaksi dengan senyawa sisa, kehilangan bahan akibat penguapan 

dapat diperkecil, dan mengurangi pencemaran udara  (Delfinas, 2014). 

 

2. Frezze dry 

 

Pada preparasi katalis dengan metode konvensional seperti pengeringan dalam 

oven (drying) dapat menyebabkan molekul-molekul pelarut terperangkap dalam 

pori-pori katalis.  Hal ini akan berdampak pada berkurangnya situs aktif katalis 

sehingga aktivitas katalis dalam suatu reaksi tidak optimal. Molekul-molekul 

pelarut tersebut dapat dikeluarkan dengan pemanasan pada temperatur tinggi 

(kalsinasi), tetapi pemanasan pada temperatur yang tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan terhadap pembentukan kisi kristal katalis yang teridentifikasi melalui 

kadar fasa kristalin dan luas permukaannya. Maka diperlukan metode lain yang 

lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Frezze drying merupakan suatu 

metode yang memiliki efektivitas tinggi yang dapat digunakan untuk 

mengeluarkan molekul-molekul air dalam pori-pori prekursor katalis atau 

pendukung tanpa merusak kisi kristal molekul katalis itu sendiri. Frezze drying 

adalah suatu proses yang telah umum dikenal dalam bidang biologi, farmasi dan 
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makanan. Metode ini cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap panas, virus 

dan mikroorganisme. Proses yang terjadi adalah mengubah air yang terperangkap 

dalam rongga bahan katalis mejadi uap air tanpa melalui intermediet cair.  Dasar 

sublimasi ini melibatkan absorpsi panas oleh sampel beku guna menguapkan air, 

pemindahan dan pengumpulan uap air ke dalam suatu kondesor, menghilangkan 

panas sebagai akibat pembentukan es, dari kondensor melalui sistem refrigerator. 

Intinya proses freeze-dry adalah keseimbangan antara panas yang diadsorpsi oleh 

sampel untuk menguapkan air dan memindahkan panas dari kondensor untuk 

mengubah uap air menjadi es. Dalam katalis, metode ini digunakan untuk 

menghilangkan air hidrat dalam rongga bahan katalis tanpa merusak struktur 

jaringan bahan tersebut (Labconco, 1996). 

 

3. Kalsinasi 

 
Kalsinasi merupakan proses pemanasan suatu zat padat pada suhu tinggi dibawah 

titik lelehnya yang dilakukan secara bertahap dengan laju dan derajat kenaikan 

yang konstan.  Kalsinasi dibutuhkan pada zat padat seperti katalis untuk dapat 

mengubah kristal-kristal yang ada sehingga diperoleh ukuran partikel yang lebih 

optimum. Perubahan ini terjadi karena atom-atom karbon, hidrogen dan oksigen 

dapat teruapkan menjadi air dan karbon dioksida. 

 
Peristiwa yang terjadi pada proses kalsinasi yaitu : 

 
1. Dekomposisi komponen prekursor pada pembentukan spesi oksida. Proses 

pertama terjadi pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) berlangsung sekitar 

suhu 100o dan 300o C. 
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2. Pelepasan gas CO2 yang berlangsung sekitar suhu 600o C, terjadi pengurangan 

berat secara berarti dan terjadi reaksi antara oksida yang terbentuk dengan 

penyangga. 

3. Sintering komponen prekusor. Pada proses ini struktur kristal sudah terbentuk 

namun ikatan diantara partikel serbuk belum kuat dan mudah lepas. 

 

G.Pektin 

 
Pektin merupakan campuran polisakarida dengan komponen utama polimer asam 

α-D- galakturonat yang  mengandung gugus metil ester pada konfigurasi atom C-

2.  Komponen minor berupa polimer unit-unit α-L-arabinofuranosil bergabung 

dengan  ikatan  α-L-(1-5).  Komponen minor lainnya adalah rantai lurus dari unit-

unit β- galaktopiranosil yang mempunyai ikatan 1-4. Sifat pektin  adalah 

kemampuannya membentuk gel.  Pektin metoksil tinggi membentuk gel dengan 

gula dan asam, yaitu dengan konsentrasi gula 58-75% dan pH 2,8-3,5 

(Nussinovitch, 1997).  Senyawa pektin terdiri atas asam pektat, asam pektirat dan 

protopektin.  

 

1. Asam pektat 

 
Suatu senyawa asam galakturonat yang bersifat koloid dan bebas dari kandungan 

metil ester. Struktur asam pektat ditunjukkan pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Struktur Asam Pektat (Gugus R: Hidrogen) (Nussinovitch, 1997). 

 

2. Asam pektinat 

 
Suatu asam poligalakturonat yang bersifat koloid dan mengandung metil ester. 

Metil ester dan derajat netralisasi asam pektinat pada pektin berbeda-beda. 

Struktur asam pektinat ditunjukkan pada Gambar 5.  

 

 

Gambar 5. Struktur Asam Pektinat (Nussinovitch, 1997). 

 

3. Protopektin 

 
Protopektin tidak larut dalam air karena berada pada bentuk garam-garam 

kalsium-magnesium pektinat.  Pertukaran ion kalsium dan magnesium oleh ion 

hidrogen akan mengubah protopektin menjadi pektin. Struktur protopektin 

ditunjukkan pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Struktur Protopektin (Nussinovitch, 1997).  
 

 

Pembentukan gel terjadi melalui ikatan hidrogen di antara gugus karboksil bebas 

dan di antara gugus hidroksil.  Pektin bermetoksil rendah tidak mampu 

membentuk gel dengan asam dan gula tetapi membentuk gel dengan adanya ion-

ion kalsium.  Mekanismenya adalah adanya hubungan yang terjadi antara molekul 

pektin yang berdekatan dengan kation divalen membentuk struktur tiga dimensi 

melalui pembentukan garam dengan gugus karboksil pektin (Nussinovitch, 1997). 

 

H. Karakterisasi Katalis 

 

Karakterisasi katalis meliputi sifat fisik dan sifat kimia. Karakterisasi fisik antara 

lain adalah keasaman katalis, luas permukaan, diameter pori, morfologi 

permukaan dan distribusi logam. Tujuan dari karakterisasi adalah untuk 

mengontrol kualitas katalis setelah preparasi. 
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1.  X-Ray Difraction (XRD) 

 

Struktur dan fasa katalis dapat ditentukan dengan alat XRD. XRD merupakan  

salah satu metode karakterisasi material yang paling tua dan paling sering  

digunakan hingga saat ini. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu  

material berdasarkan fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan 

parameter kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel suatu material dengan 

menggunakan persamaan Scherrer yang dimana dituliskan di Persamaan 2 

(Cullity,1978).  

 

� =	
��

�.�	
�
     (2) 

Dimana: D= diameter rata-rata partikel (nm) 
  k = konstanta dari instrumen yang digunakan 
  λ = panjang gelombang sinar-X yang digunakan (nm) 
  β = pelebaran puncak (radian) 
  θ = sudut Bragg (radian) 
 
 

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

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

serta didifraksikan.  Pola difraksi yang dihasilkan analog dengan pola difraksi 

cahaya pada permukaan air yang menghasilkan sekelompok pembiasan.  Skema 

alat XRD ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Skema Alat XRD (Cullity,1978). 

 

Proses terjadinya pembentukkan puncak-puncak difraksi pada XRD ditujukkan 

pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Proses Pembentukkan Puncak pada XRD (Chorkendroff and 
Niemantsverdriet, 2003). 

 
 

Berdasarkan persamaan Bragg, jika seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel 

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

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

dibiaskan akan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai puncak 

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

semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang muncul 
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pada pola XRD mewakili satu puncak bidang kristal yang memiliki orientasi 

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

 

2. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Analisis keasaman dilakukan dengan metode metode gravimetri dan Fourier  

Transform Infra Red (FTIR).  Pada penentuan jumlah situs asam katalis dilakukan 

secara gravimetri dengan kemisorpsi basa adsorbat (ASTM, 2005).  Penentuan 

jumlah situs asam menggunakan piridin sebagai basa adsorbat merupakan 

penentuan jumlah situs asam yang terdapat pada permukaan katalis, dengan 

asumsi bahwa ukuran molekul piridin yang relatif besar sehingga hanya dapat 

teradsorpsi pada permukaan katalis.  

 

Spektroskopi inframerah adalah metode analisis yang didasarkan pada absorpsi 

radiasi inframerah oleh sampel yang akan menghasilkan perubahan keadaan 

vibrasi dan rotasi dari molekul sampel.  Frekuensi yang diabsorpsi tergantung 

pada frekuensi vibrasi dari molekul (karakteristik).  Intensitas absorpsi bergantung 

pada seberapa efektif energi foton inframerah dipindahkan ke molekul, yang 

dipengaruhi oleh perubahan momen dipol yang terjadi akibat vibrasi molekul 

(Amand dan Tullin, 1999).  

 

Spektra yang dihasilkan dari FTIR, jenis situs asam (Bronsted-Lowry atau Lewis) 

yang terdapat pada katalis dapat diketahui melalui puncak-puncak serapan yang 

dihasilkan dari interaksi antara basa adsorbat dengan situs-situs asam tersebut.  

Pada penggunaan piridin sebagai basa adsorbat, situs asam Bronsted- Lowry akan 
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ditandai dengan puncak serapan pada bilangan-bilangan gelombang 1485 – 1500, 

1620, dan 1640 cm-1, sedangkan untuk situs asam Lewis ditandai dengan puncak-

puncak serapan pada bilangan-bilangan gelombang 1447 – 1460, 1488 – 1503, 

~1580, dan 1600 – 1633 cm-1 (Tanabe, 1981). 

 

I.  Spektrofotometri UV-Vis 

 
Spektrofotometri  UV-Vis adalah pengukuran  panjang gelombang  dan intensitas 

sinar UV dan cahaya tampak yang diabsorbsi oleh sampel.  Sinar UV dan cahaya 

tampak memiliki  energi yang cukup untuk  mempromosikan  elektron pada kulit 

terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi.   Spektrofotometer  UV-Vis biasanya 

digunakan  untuk molekul dan ion anorganik  atau kompleks di dalam larutan. 

Spektrum UV-Vis mempunyai  bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi 

tentang struktur yang bisa didapatkan dari spektrum ini.  Tetapi spektrum ini 

sangat berguna untuk  pengukuran  secara kuantitatif.   Konsentrasi dari analit di 

dalam larutan  bisa ditentukan  dengan mengukur  absorban pada panjang gelombang  

tertentu dengan menggunakan  hukum Lambert-Beer (Dachriyanus,2004). 

 

1. Tipe-Tipe Spektrofotometer UV-Vis 

 
Pada umumnya  terdapat dua tipe instrumen  spektrofotometer,  yaitu  single- 

beam dan double-beam. Single-beam instrument (Gambar 10),  dapat digunakan 

untuk kuantitatif dengan mengukur  absorbansi pada panjang gelombang  tunggal. 

Single-beam instrument mempunyai beberapa keuntungan yaitu sederhana, 

harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang 
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nyata. Beberapa instrumen menghasilkan single-beam instrument untuk pengukuran 

sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 

sampai 210 nm dan paling  tinggi adalah 800 sampai 1000 nm (Skoog, 1996). 

 

 

Gambar 9.  Diagram Alat Spektrometer UV-Vis (Single-beam) (Suhartati,  2017). 
 

 

Gambar 10. Spektrofotometer  UV-Vis Single-beam (Dachrianus,2004) 
 

 

Double-beam dibuat untuk digunakan  pada panjang gelombang 190 sampai 750 nm. 

Double-beam instrument (Gambar 10) mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh 

potongan cermin  yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama 

melewati larutan  blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel (Skoog, 

1996). 



26 

  

Sumber sinar polikromatis, untuk sinar UV adalah lampu deuterium, sedangkan 

sinar visible atau sinar tampak adalah lampu wolfram. Monokromator pada 

spektrometer UV-Vis digunakaan lensa prisma dan filter optik. Sel sampel berupa 

kuvet yang terbuat dari kuarsa atau gelas dengan lebar yang bervariasi. Detektor 

berupa detektor foto atau detektor panas atau detektor dioda foto, berfungsi 

menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus 

listrik. Diagram dan alat spektrofotometer  UV-Vis (Double-beam) dapat dilihat 

pada Gambar 11 dan 12 (Suhartati,  2017). 

 

Gambar 11. Skema Spektrofotometer  UV-Vis (Double-beam) (Wikipedia.org) 
 

 

 

Gambar 12. Spektrofotometer  UV-Vis Double-beam (Dachriyanus,  2004) 
  
 



27 

  

2. Syarat Pelarut 

 

Spektrofotometer  UV-Vis dapat digunakan  untuk  penentuan terhadap sampel 

yang  berupa larutan,  gas, atau uap.  Pada umumnya  sampel harus diubah menjadi 

suatu larutan  yang jernih untuk  sampel yang berupa larutan perlu diperhatikan  

beberapa persyaratan pelarut yang dipakai antara lain: 

1. Harus melarutkan  sampel dengan sempurna. 
 
2. Pelarut yang dipakai tidak mengandung  ikatan rangkap terkonjugasi pada 

struktur molekulnya  dan tidak berwarna (tidak boleh mengabsorpsi sinar yang 

dipakai oleh sampel) 

3. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis 
 
4. Kemurniannya  harus tinggi (Suhartati,  2017). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. 

Bertempat di Laboratorium Kimia anorganik / Fisik Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Analisis struktur kristal XRD 

dilakukan di UNP. Analisis unsur katalis SEM-EDX dilakukan di Laboratorium 

SIT Unila dan TEM dilakukan di Laboratorium Anorganik UGM. Analisis energy 

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

dilakukan di Laboratorium Kimia UII. Analisis luas permukaan dan pori spesifik 

SAA BET dilakukan di ITB. Serta analisis uji aktivitas UV-Vis dilakukan di 

laboratorium Instumentasi Kimia Anorganik/Fisik FMIPA Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas 

laboratorium, oven, magnetic stirrer, termometer, neraca analitik, heating 

magnetic stirrer, desikator, freeze-dryer, mortar agate, furnace, oven, lampu UV, 

XRD, DRS, SEM-EDX, TEM, SAA BET, dan UV-Vis.  

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Feri Nitrat 

Fe(NO3)3.9H2O (Merck, 99%), Nikel Nitrat Ni(NO3)3.6H2O (Merck, 99%), 42 
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Amonium Metavanadat NH4VO3 (Merck, 99%), Pektin, Amonia, Akuades, dan 

Remazol golden yellow. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pembuatan nanokatalis, 

karakterisasi nanokatalis, serta uji aktivitas fotodegradasi. 

 

1.  Pembuatan Nanokatalis 

 

a. Proses gelasi prekursor dengan pektin 

Pembuatan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 dilakukan dengan cara melarutkan 8 g 

pektin dalam 400 mL aquades. Larutan kemudian diaduk menggunakan pengaduk 

magnet pada suhu ruang sampai diperoleh larutan yang homogen. Larutan 

kemudian ditambahkan amonia sebanyak 20 mL. Selanjutnya ditambahkan secara 

bersamaan dan perlahan larutan nikel nitrat 1,754 g dalam 150 mL aquades, feri 

nitrat 6,96338 g dalam 350 mL aquades, dan ammonium metavanadat 0,3023 

dalam 100 mL aquades menggunakan alat infus, sambil diaduk menggunakan 

pengaduk magnet sampai larutan homogen. Selanjutnya campuran dipanaskan 

menggunakan hot plate magnetic stirrer pada suhu 70°C- 80°C sampai terbentuk 

gel (prekusor Ni0,7V0,3Fe2O4). Dan dimasukkan kedalam lemari pendingin untuk 

dibekukan. 
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b. Frezze dry 

Gel yang diperoleh dari proses sol-gel dimasukkan kedalam gelas kimia dan 

dilanjutkan dengan proses frezze drying, untuk menghilangkan molekul air sampai 

terbentuk serbuk kering. Frezze dry digunakan untuk menghilangkan uap air 

dalam rongga bahan nanokatalis tanpa merusak jaringan yang telah terbentuk dari 

bahan tersebut. Keseimbangan antara panas yang diadsorpsi oleh sampel untuk 

menguapkan air dan memindahkan panas dari kondensor untuk mengubah uap air 

menjadi es adalah inti dari proses freezer drying  

 

c. Kalsinasi 

Mula-mula prekusor dipanaskan sampai temperatur 120 oC dengan laju kenaikan 

temperatur 2oC/menit, ditahan selama 3 jam. Kemudian temperatur dinaikkan 

sampai 350oC dengan laju kenaikkan temperatur 2oC /menit, ditahan selama 2 

jam. Dan terakhir temperatur dinaikkan sampai 600oC, ditahan selama 3 jam. 

Setelah 3 jam, temperatur dibiarkan kembali ke temperatur ruang. Untuk kalsinasi 

pada temperatur 800oC, prosedur kerja sama dengan kalsinasi pada temperatur 

600oC, yang berbeda hanya pada suhu akhir, yaitu dinaikkan sampai 800oC. 

 

1. Karakterisasi Katalis 

 

a.  Analisis Struktur Kristal 

Disiapkan katalis sebanyak 0,5 g untuk analisis struktur kristal. Analisis struktur 

kristal dilakukan dengan menggunakan alat difraksi sinar-X (XRD) untuk 

mengindentifikasi fasa kristalin yang terbentuk pada nanomaterial yang disintesis 

(Sridhar dkk., 2012). Analisis struktur katalis dilakukan 44 menggunakan radiasi 
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CuK α (1,5425Å), tabung sinar-X dioperasikan pada 40 kV dan 200 mA. Rentang 

difraksi yang diukur (2θ) dalam rentang 10 – 80° , dengan scan step size 0,02° 

/menit. Puncak-puncak yang terdapat pada difraktogram kemudian diidentifikasi 

menggunakan metode Search Match dengan standar file data yang terdapat dalam 

program Crystallographic Open Database (COD) 

 

b. Analisis Gugus Fungsi Katalis 

Penentuan gugus fungsi katalis dapat dilakukan dengan memasukkan katalis 

seujung spatula keatas plat secukupnya. Kemudian mulai pembacaan gugus fungsi 

melalui komputer. Dilakukan hingga didapatkan grafik yang sesuai dengan yang 

diinginkan. Hindari kontak dengan alat-alat yang mengandung banyak minyak. 

Sebelum dimasukkan katalis kedalam plat, katalis terlebih dahulu dipanaskan, 

untuk menghilangkan kandungan uap air. 

 

3. Uji Aktivitas Fotokatalitik 

 

a. Preparasi Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 sebanyak 0,1 g dan 

remazol golden yellow 15 ppm.  

 

b. Reaksi Fotokatalitik  

Uji aktifitas fotokatalitik pada nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 dilakukan terhadap 

senyawa remazol golden yellow dengan mencampurkan sebanyak 0,1 g 

nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 ke dalam 150 mL remazol golden yellow dengan 

konsentrasi 15 ppm ke dalam gelas kimia, kemudian dihomogenkan. Setelah itu 
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campuran disinari oleh lampu visible dengan jarak 30 cm selama 20 menit 

kemudian dipipet sebanyak 20 mL. Dilakukan hal yang sama dengan berbagai 

variasi waktu yaitu 40;60; 80 dan 100 menit. Kedalam sampel dimasukkan pula 

secara langsung gas oksigen, gas udara, dan tanpa gas. Setelah itu di uji dengan 

spektrofotometri UV-Vis untuk melihat laju absorbansi dari remazol golden 

yellow. Kemudian pada reaksi fotokatalitik untuk cahaya tampak sebagai 

pembanding, ditentukan dari hasil fotodegradasi yang paling baik menggunakan 

lampu visible. Sebanyak 0,1 g nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 dimasukkan kedalam 

1500 mL remazol golden yellow 15 ppm dalam gelas kimia. Kemudian 

dihomogenkan, setelah itu campuran tersebut diletakkan dibawah sinar matahari 

selama 20 menit pada rentang waktu pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB, selanjutnya 

dipipet sebanyak 20 mL. Dilakukan hal yang sama dengan berbagai variasi waktu 

yaitu 20;40; 60; 80 dan 100 menit dan di uji dengan spektrofotometri UV-Vis 

untuk melihat laju absorbansi dari remazol golden yellow. 

 

4. Analisis dengan Spektrofotometri UV-Vis  

 

a. Kalibrasi Alat Spektrofotometer UV-Vis  

Alat spektrofotometer dinyalakan selama ±15 menit untuk menstabilkan sumber 

cahaya dan fotodetektor. Lalu siapkan larutan blangko (aquades), masukkan ke 

dalam kuvet yang telah dibersihkan sebelumnya dengan menggunakan tisue. Pilih 

menu aplikasi wavelength scan. Kemudian kalibrasi dengan menggunakan larutan 

blangko (minimal 2 kali dengan menekan tombol autozerro). Atur nilai absorbansi 

= 0 dan nilai transmitansi = 100 % (artinya larutan tidak mengabsorpsi cahaya 

yang diberikan). 
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b. Pembuatan Larutan Standar  

Membuat larutan standar Remazol golden yellow dengan konsentrasi 0, 1, 5, 10, 

15, dan 20, ppm. Pembuatan larutan standar ini digunakan untuk menentukan 

absorbansinya, sehingga dapat dibuat kurva standarnya.  

 

c. Menentukan Panjang Gelombang Maximum (λ maks) serta Konsentrasi 

Remazol golden yellow RNL Terdegradasi  

Pertama ditentukan rentang panjang gelombang yang akan digunakan (untuk 

sampel yang berwarna, gunakan rentang panjang gelombang 200– 800 nm). 

Masukan masing-masing larutan standar ke dalam kuvet yang kering dan bersih 

dan dilakukan selusur panjang gelombang maksimum untuk sampel remazol 

golden yellow hingga dihasilkan nilai λ maks (panjang gelombang yang 

menghasilkan absorbansi paling besar atau paling tinggi disebut λ maks) dan 

membuat grafik hubungan antara nilai absorbansi sebagai fungsi panjang 

gelombang. Selanjutnya mengukur absorbansi terdegradasi yang akan ditentukan 

konsentrasinya, lalu setelah didapatkan absorbansinya, nilai absorbansinya 

dimasukkan pada grafik standar yang telah di buat sebelumnya, sehingga 

konsentrasi terdegradasi dapat dihitung dengan Hukum Lambert-Beer. 

 

  



49 

  

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A.  KESIMPULAN 
 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa 

 
1. Metode Sol-Gel dengan media pektin sebagai pengkhelatnya dan kalsinasi 

dengan suhu 600oC dan 800oC mampu menghasilkan nanokatalis 

Ni0,7V0,3Fe2O4. 

 
2. Hasil analisis difraksi sinar-X (XRD) menunjukan pada nanokatalis 

Ni0,7V0,3Fe2O4 terdapat 2 fasa yaitu NiFe2O4 dan Ni2FeVO6 dengan ukuran 

kristal sebesar 40,1 nm untuk suhu kalsinasi 600oC dan 58,7 nm untuk suhu 

kalsinasi 800oC. 

 
3. Hasil analisis dari FTIR dan XRD menujukkan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4  

terkalsinasi 800°C memiliki kecocokan  yang lebih sesuai dibanding yang 

terkalsinasi 600°C. 

 

4. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis menyatakan bahwa 

fotodegradasi zat warna remazol golden yellow menggunakan nanokatalis 

Ni0,9V0,1Fe2O4 terkalsinasi 600°C dan 800°C berhasil 
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5. Hasil fotodegradasi zat warna remazol golden yellow menggunakan lampu 

visible dan matahari menggunakan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 

600°C  masing-masing 33,4% dan 29,5% pada percobaan pertama dan 46,89% 

dan 42,79% pada percobaan kedua 

 
6. Hasil fotodegradasi zat warna remazol golden yellow menggunakan lampu 

visible dan matahari menggunakan nanokatalis Ni0,7V0,3Fe2O4 terkalsinasi 

800°C  masing-masing 34,06% dan 32,33% pada percobaan pertama dan 

48,31% dan 45,49% pada percobaan kedua 

 

B. SARAN 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk: 

 
1. Melakukan uji fotokatalitik dengan daya lampu UV lebih besar untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam fotodegradasi zat warna 

 
2. Melakukan uji fotodegradasi terhadap senyawa zat warna lain. 

 

3. Menambahkan katalis yang digunakan untuk menghasilkan fotodegradasi 

yang masksimal   
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