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ABSTRACT 

 

 

PHOTODEGRADATION STUDY OF REMAZOL GOLDEN YELLOW  

TEXTILE DYES 

USING ZEOLITE-Y-ZnO CATALYST 

 

 

By  

 

Rizky Nurfitriyani  

 

A Photodegradation study of Remazol Golden Yellow textile dye has been carried 

out using Y-ZnO zeolite as a catalyst. The purpose of this study was to determine 

the effect of pH and optimum light intensity and the effect of adding Y-ZnO zeolite 

as a catalyst for degrading Remazol Golden Yellow textile dyes. This research was 

conducted using a UV-Vis spectrophotometer and catalyst characterization using 

SEM and XRD. With the degrading method and light intensity of 8000 lux, a 

decrease in the concentration of Remazol Golden Yellow was obtained at pH 5 

with a percentage of 10.014% for 120 minutes. with the addition of zeolite y by 1 

mg, the concentration of Remazol Golden Yellow decreased by 94.34% for 120 

minutes, and the addition of zeolite Y-ZnO as much as 1 mg decreased the 

concentration of 97.58% for 120 minutes. based on the measurement results using 

the Y-ZnO zeolite catalyst, this is going well, this is indicated by the percent 

decrease in the dissolved concentration contained in Remazol Golden Yellow after 

photodegradation 

 

Keywords : Photodegradation, Zeolite Y-ZnO, UV-Vis Spectrophotometer, 

Remazol Golden Yellow  
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ABSTRAK  

 

 

STUDI FOTODEGRADASI PEWARNA TEKSTIL REMAZOL GOLDEN 

YELLOW MENGGUNAKAN KATALIS ZEOLIT-Y-ZnO 

 

 

 

Oleh 

 

RIZKY NURFITRIYANI 

 

Telah dilakukan penelitian fotodegradasi pewarna tekstil Remazol Golden Yellow 

menggunakan katalis zeolit Y-ZnO. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh pH dan kuat cahaya optimum serta pengaruh penambahan zeolit Y-ZnO 

sebagai katalis pendegradasi zat warna tekstil Remazol Golden Yellow. Penelitian 

ini dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis serta karakterisasi katalis 

menggunakan SEM dan XRD. Dengan metode fotodegradasi dan kuat cahaya 

sebesar 8000 lux diperoleh penurunan konsentrasi Remazol Golden Yellow pada 

pH 5 dengan persentase 10,014% selama 120 menit. Pada penambahan zeolit Y 

sebesar 1 mg penurunan konsentrasi Remazol Golden Yellow terjadi penurunan 

konsentrasi sebanyak 94,34 % selama 120 menit. Serta penambahan zeolit Y-ZnO 

sebanyak 1 mg terjadi penurunan konsentrasi sebanyak 97,58% selama 120 menit. 

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa fotodegradasi Remazol Golden 

Yellow menggunakan katalis zeolit Y-ZnO terjadi dengan baik hal ini ditunjukkan 

dengan persen penurunan konsentrasi terlarut yang terdapat pada Remazol Golden 

Yellow setelah dilakukan fotodegradasi.  

 

Kata Kunci : Fotodegradasi, Zeolit Y-ZnO, Spektrofotometer UV-Vis, Remazol  

Golden Yellow 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Industri tekstil merupakan industri yang besar pada perubahan dari serat menjadi 

benang, kemudian menjadi kain sampai pada akhirnya menjadi tekstil. Tekstil 

kemudian dibuat menjadi pakaian atau benda-benda yang lainnya. Dalam industri 

tekstil selain serat dan benang unsur yang paling utama ialah zat warna untuk 

memperindah pakaian. Zat  warna merupakan gabungan senyawa organik yang 

tidak jenuh dengan kromofor sebagai pembawa warna dan auksokrom sebagai 

pengikat pigmen warna dengan serat kain pada pakaian. Zat organik yang tidak 

jenuh yang ditemui pada  pembentukan zat warna adalah senyawa aromatik antara 

lain senyawa hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya hingga 

serta senyawa-senyawa hidrokarbon yang mengandung nitrogen  ( Heaton, 1994).  

 

Secara umum, zat warna terbagi atas dua jenis pewarna alami dan pewarna sintetik. 

Zat warna yang aman jika dikonsumsi. Sedangkan zat warna sintetik adalah zat 

warna yang berasal dari zat kimia yang sebagian besar tidak dapat digunakan 

sebagai pewarna makanan. Hal ini disebabkan oleh zat karsinogenik yang dapat 

merusak fungsi hati dan gangguan kesehatan.  

 

Zat warna juga merupakan senyawa organik yang mengandung gugus kromofor 

terkonjungasi. Zat warna reaktif yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

biasanya merupakan zat warna pada industri tekstil. Sebagai contohnya adalah zat 

warna jenis Remazol dan methylene (Qodri, 2011).   

 

Salah satu jenis zat warna sintesis yang banyak digunakan dalam industri baik 

adalah remazol, karena sifatnya yang cepat dalam larut dalam air dan tidak dapat 

terurai pada kondisi aerob biasa. Zat warna ini merupakan senyawa golongan azo.  
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Zat warna remazol memiliki ketahanan terhadap pengaruh lingkungan seperti pH, 

suhu dan mikroba. Oleh sebab itu, limbah yang dihasilkan sangat mencemari 

lingkungan jika tidak segera dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan adalah tentang zat warna Remazol Golden Yellow . 

Remazol Golden Yellow merupakan senyawa perwarna tekstil berbentuk serbuk dan 

memiliki warna kuning orange terang. Senyawa Remazol Golden Yellow juga 

digunakan sebagai perwarna dalam cat. Pada penggunaanya perwarna ini sering 

digunakan untuk pewarna kain sutra, wool, tekstil, kertas, peralatan kantor dan 

kosmetik (Palupi, 2006).  

 

Selain itu gugus kromofornya dari Remazol Golden Yellow di lingkungan 

mengalami fotodegradasi alami dengan bantuan sinar UV yang berasal dari cahaya 

matahari akan tetapi proses fotodegradasi berjalan relatif lambat  disebabkan karena 

intensitas sinar UV yang sampai ke permukaan bumi yang relatif rendah. Sehingga 

menyebabkan lebih secepatnya akumulasi Remazol Golden Yellow di dasar perairan 

atau tanah. 

 

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

sangat lamban. Karena akumulasi polutan zat pewarna lebih banyak dibandingkan 

proses degradasi maka konsentrasi Remazol Golden Yellow meningkat drastis. 

Sebagian besar komponen kimia pada zat pewarna struktur molekul aromatik yang 

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

sehingga metode penghilangan zat pewarna secara fisika dan kimia sangatlah 

diperlukan (Anwar et al.,2015).  

 

Zat perwarna merupakan penyumbang polutan air terbesar yang berasal dari 

industri tekstil hingga industri yang lain. Kurang lebih 15% dari total produksi zat 

warna di dunia hilang pada proses pewarnaan (Houas et al, 2001). Zat warna dengan 

konsentrasi tertentu akan sangat beracun, sehingga pencemaran air dari Remazol 

Golden Yellow pada lingkungan akan merusak lingkungan terutama pencemaran air 

karena zat warna ini akan menghalangi masuknya cahaya matahari.  

Zat warna dalam industri tekstil untuk saat ini merupakan komponen yang nyaris 

tak tergantikan karena kelebihannya dalam pewarnaan, ketahanan, dan juga jauh 
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lebih ekonomis. Akan tetapi, di sisi lain zat pewarna merupakan senyawa yang 

sangat berbahaya bagi kulit dan pencernaan.  

 

Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan limbah 

warna ini, seperti metode klorinasi, biodegradasi, dan ozonisasi. Akan tetapi 

metode ini memerlukan banyak biaya dan kurang efektif.  Salah satu metode yang 

sering digunakan dalam pengolahan limbah zat warna tekstil adalah metode 

fotoreduksi terkatalisis. Fotoreduksi terkatalisis memiliki prinsip menggunakan 

katalis semikonduktor seperti TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, dan lainnya (Sakhtiev et al., 

2003).   

 

Fotoreduksi merupakan metode pengubah suatu ion logam dalam air yang relatif 

sederhana mengikuti reaksi oksidasi reduksi, baik dengan bantuan katalis maupun 

tanpa katalis. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi 

kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu 

sendiri.  

 

Fotokatalis jika disinari dengan panjang gelombang antara 100-400 nm elektron 

akan teraktivasi dari pita valensi menuju pita konduksi sehingga menyebabkan 

terbentuknya muatan positif  pada pita valensi berinteraksi dengan H2O akan 

terbentuk ion radikal OH yang bersifat oksidator kuat sehingga akan mendegradasi 

senyawa organik  dan elektron pada pita konduksi yang bermuatan negatif berguna 

untuk mereduksi senyawa anorganik (Perdana dkk., 2014) .  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardi dkk., pada tahun 2016 ,  

tentang fotodegradasi Remazol Golden Yellow menggunakan zeolit A yang 

terimpregnasi dengan TiO2 didapatkan hasil pada konsentrasi remazol golden 

yellow yang tersisa dalam larutan setelah radiasi UV sebagai fungsi waktu 

degradasi pada awalnya terjadi secara cepat kemudian diikuti penurunan laju 

fotodegradasi remazol golden yellow. Perbandingan berat zeolit A dan TiO2 antara 

1:0,4 hingga 1:1,4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah TiO2 

dalam material maka semakin lambat laju fotodegradasi remazol golden yellow dan 

dari penelitian tersebut perbandingan berat zeolit A/TiO2 menghasilkan laju 

fotodegradasi paling besar. Kelemahan dari penelitian ini adalah rekombinasi yang 
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sangat cepat sehingga proses fotodegradasi yang terjadi tidak dapat berjalan 

maksimal sehingga, dibutuhkan oksida lain dan bersifat sebagai semikonduktor 

yang memiliki penyerapan optik lebih baik daripada TiO2 dan memiliki celah pita 

yang sama dengan TiO2. Contoh semikonduktor yang sering digunakan adalah 

ZnO.  

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, pentingnya dilakukan kajian tentang studi 

fotoreduksi pewarna Remazol Golden Yellowmenggunakan katalis Zeolit Y-ZnO. 

Pada penelitian ini studi degradasi Remazol Golden Yellow dengan fotoreduksi 

digunakan reaktor fotoreduksi untuk menentukan kuat cahaya optimum, waktu 

optimum, pH optimum, pengaruh penambahan katalis zeolit Y serta pengaruh 

katalis zeolit Y-ZnO.  

 

B. Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mendegradasi zat warna tekstil Remazol Golden Yellow dengan metode 

fotoreduksi menggunakan Zeolit Y dan Zeolit Y-ZnO.  

2. Menentukan kondisi optimum pH dan  waktu optimum dari zeolit Y-ZnO 

dalam mendegradasi zat warna Remazol Golden Yellow.  

3. Membandingkan nilai penurunan konsentrasi pada fotoreduksi Remazol 

Golden Yellow berdasarkan penambahan zeolit Y dengan penambahan 

katalis zeolit Y-ZnO  

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

metode fotoreduksi dengan bantuan zeolit Y-ZnO sebagai fotokatalis yang 

digunakan untuk mendegradasi zat warna Remazol Golden Yellowsehingga dapat 

dimanfaatkan dalam pengolahan industri tekstil dan sebagai bahan acuan untuk 

penelitan-penelitian lebih lanjut.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Zat Warna  

 

Zat warna merupakan senyawa organik yang berwarna yang memiliki gugus fungsi 

kromofor seperti (NR2, NH-R, NH2, COOH dan OH) serta memiliki auksokrom 

seperti (N2, NO dan NO2) (Kausar et al., 2018). Zat warna juga disebut sebagai 

suatu zat yang beikatan dengan suatu material akan memberikan warna pada 

material tersebut (Chelani,  2004). Zat warna biasanya berupa senyawa ionik 

maupun senyawa organik dengan gugus aril yang memiliki elektron terdelokalisasi.  

 

Zat warna juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia (Yagub et al., 2014) 

dan kelarutannya pewarna yang larut meliputi asam, mordan, kompleks logam, 

pewarna langsung dasar dan reaktif. Sedangkan pewarna yang tidak larut air seperti 

pewarna azoik, belerang dan dispersi. Sedangkan klasifikasi zat warna berdasarkan 

penggunaannya (Taylor et al., 2011), (Gupta dan Suhas, 2009) seperti:  

1. Pewarna asam: digunakan untuk nilon, wol sutra, akrilik yang dimodifikasi, 

kertas, kulit percetakan ink-jet, makanan dan kosmetik.  

2. Pewarna basa: digunakan untuk kertas, polyacrylonitrile, nilon yang 

dimodifikasi, poliester yang dimodifikasi kation polyethylene terephthalate 

yang dapat dicelup. 

3. Pewarna dispersi: digunakan terutama pada poliester dan juga nilon, selulosa, 

selulosa asetat, dan serat akrilik.  

4. Pewarna langsung: digunakan dalam pewarnaan kapas, rayon, kertas kulit, dan 

juga nilon.  

5. Pewarna reaktif: umumnya digunakan untuk kapas dan selulosa lainnya , tetapi 

juga digunakan untuk sebagian kecil wol dan nilon.  

6. Solvent zat warna: digunakan untuk plastik, bensin, pelumas, minyak dan lilin.  
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7. Sulfur pewarna: digunakan untuk kapas dan rayon serta memiliki penggunaan 

terbatas dengan serat poliamida, sutra, kulit kertas, dan kayu. Pewarna azo 

adalah yang paling banyak digunakan. 

8. Pewarna ppn: digunakan untuk pewarna kapas  terutama untuk serat selulosa, 

rayon dan wol.  

9. Selain itu ada beberapa kelas lain juga seperti kelompok azo yang digunakan 

untuk sabun, detergen, serat, minyak, cat dan plastik.  

 

Penyebab terbentuknya warna adalah adanya gugus kromofor pada struktur 

senyawa. Dalam industri tekstil sebagian besar menggunakan pewarna dan pigmen 

untuk memberikan warna dan efek yang menarik pada tekstil mereka. Sedangkan 

kromofor merupakan unsur yang bertanggung jawab untuk memberikan warna 

pada tekstil. Sedangkan auksokrom bertugas untuk melengkapi kromofor agar 

dapat larut dalam molekul air serta memberikan afinitas dengan serat kain.  

 

1. Gugus kromofor  

Gugus kromofor merupakan persenyawaan organik yang memiliki warna dalam hal 

ini disebabkan di dalam molekulnya memiliki gugus atom yang radikal serta 

memiliki ikatan ganda yang terkonjugasi yang mengandung elektron. Kromofor 

bertanggung jawab dalam menghasilkan warna.  

 

Berikut adalah jenis-jenis gugus kromofor menurut Skoog dan West, 1971, 

ditunjukkan pada Tabel 1.   

Tabel 1. Jenis – jenis gugus Kromofor 

Kromofor 
Gugus 

𝜆 maksimum(nm) 

Nitril ̶  C ≡ N 160 

Asetilida ̶  C ≡ C  ̶  175  -  180 

Ester 
 

̶  C E O 
G OR 

205 

   

Karboksil ̶  COOH 200  -  210 

Aldehida 
 

̶  C E O 

G H 

210 

   

Azo ̶  N = N 285  -  400 

Nitroso ̶  N = O 302 
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Molekul-molekul tersebut mengabsorpsi cahaya elektromagnetik karena adanya 

elektron valensi, yang tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Absorpsi 

terjadi pada daerah UV vakum (< 185 nm). Absorpsi sinar UV-Vis, yang Panjang 

gelombangnya lebih besar, terbatas pada sejumlah gugus fungsi yang mengandung 

elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Dengan bertambahnya kepolaran 

pelarut pada transisi π        π*, bentuk puncak akan bergeser ke panjang gelombang 

yang kebih pendek ( pergeseran biru atau hipsokromik), sedangkan jika bergeser ke 

panjang gelombang yang lebih panjang (pergeseran merah atau batokromik). 

Pergeseran biru ini disebabkan dengan bertambahnya solvasi (pelarutan) pada 

pasangan elektron dan berakibat energinya menurun. Sedangkan pergeseran merah 

terjadi karena bertambahnya kepolaran pelarut (5 nm), hal ini disebabkan oleh gaya 

polarisasi antara pelarut dan spesies senyawa, sehingga terjadi penurunan selisih 

tingkat energi eksitasi dan tingkat tidak tereksitasi (Kristaningrum,2008).  

 

2. Auksokrom  

Auksokrom adalah gugus fungsi yang menempel pada kromofor yang tidak 

menyerap energi cahayanya sendiri, akan tetapi mempengaruhi panjang gelombang 

cahaya yang diserap oleh kromofor.  

Jenis-jenis gugus auksokrom adalah N2, NO, NO2, NH2, SO3H, OH gugus 

auksokrom ini penting dalam pewarnaan pada industri tekstil.  

 

B. Remazol Golden Yellow 

 

Zat warna  Remazol Golden Yellow digunakan dalam industri tekstil pada 

pewarnaan kapas serta sutera melewati proses percetakan dan pencelupan. Remazol 

golden yellow merupakan zat warna yang mudah diadisi dengan serat. Remazol 

golden yellow apabila larut dalam air akan berwarna orange pekat. Limbah dari zat 

ini sangat banyak terbuang dan sulit terdegradasi oleh lingkungan sehingga 

menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran ekosistem 

sekitar sungai. Zat warna ini juga bersifat karsinogenik apabila masuk ke dalam 

tubuh manusia. Hal ini dikarenakan Remazol golden yellow mampu berikatan 

dengan gugus aromatik dan mampu membentuk senyawa amina aromatik yang 

sangat beracun bagi makhluk hidup.  
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Bentuk fisik dari zat warna Remazol Golden Yellow ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Serbuk Remazol Golden Yellow 

 

Zat warna Remazol Golden Yellow merupakan salah satu zat warna reaktif yang 

banyak digunakan terutama dalam industri batik. Gugus reaktif pada zat reaktif 

merupakan bagian dari zat warna yang mudah lepas sehingga zat warna mudah 

bereaksi dengan serat. Struktur molekul zat warna Remazol Golden Yellow 

ditunjukkan pada Gambar 2  (Kirk-Othmer, 1993). 

 
Gambar 2. Struktur Remazol Golden Yellow (Kirk-Othmer, 1993). 

 

C. Fotodegradasi  

 

Fotodegradasi adalah suatu teknik mendestruksi senyawa organik dapat diartikan 

sebagai suatu teknik mendestruksi senyawa organik secara oksidatif menggunakan 

cahaya dan melibatkan katalis yang dapat mempercepat fotoreaksi tersebut. Secara 

umum terdapat dua macam senyawa yang ditambahkan untuk mempercepat proses 

fotodegradasi senyawa organik, yaitu oksidan kimia fotokatalis yang biasanya 

berupa semikonduktor. 
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Oksidan kimia telah digunakan dan dikembangkan dengan nama AOT (advanced 

oxidation technology) yang merupakan gabungan dari H2O2 dengan efek radiasi 

sinar UV yang berdaya lebih besar. Bahkan oksidan kimia ditambahkan ke dalam 

air yang terkontaminasi menggunakan bantuan sinar UV menghasilkan hidroksil. 

Radikal ini akan bereaksi dengan kontaminan organik dan menghasilkan CO2, H2O 

serta produk sampingan yang lainnya seperti asam karboksilat dengan berat 

molekul yang lebih kecil (Yu and Chan., 1998).  

 

Fotodegradasi juga dapat dilakukan menggunakan sinar matahari dengan bantuan 

sinar matahari dengan bantuan fotokatalis semikonduktor seperti TiO2, ZnS, CdS, 

atau ZnO. Dengan adanya pemanasan dari sinar matahari tersebut, elektron dari 

semikonduktor akan mengalami perpindahan pada pita valensi menuju pita 

konduksi dengan meninggalkan hole VB, yang memiliki sifat oksidator kuat. Hal 

ini mengakibatkan senyawa organik akan lebih mudah teroksidasi (Kormann et al., 

1989).  

 

Metode ini sangat efisien karena memanfaatkan cahaya matahari yang tidak 

menimbulkan pencemaran serta tidak memerlukan biaya yang tinggi dan 

keberadaannya sangat melimpah. Hasil akhir dari metode ini ialah air dan gas yang 

tidak berbahaya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Untuk proses 

penggunaannya telah diteliti sebelumnya adalah menghilangkan senyawa yang 

sangat beracun baik dalam air bersih maupun dalam air limbah. Sebagai contoh 

adalah oksidasi fotokatalis heterogen dari hidrokarbon terklorinasi, dengan 

(Hofmann et al., 1995)  

CxHyClz + [𝑥 +
𝑦−𝑧

4
] O2

ℎ𝑣,𝑇𝑖𝑂2
→     xCO2+ zH+ + [

𝑦−𝑧

2
]H2O………………………..(2.1) 

Pada reaksi ini hidrokarbon yang terklorinasi ditambahkan oksigen kemudian di 

lakukan rekasi oksidasi fotokatalisis menggunakan sinar UV dengan 

semikonduktor TiO2 setelah itu senyawa hidrokarbon tersebut akan terpecah 

menjadi molekul-molekul asam yang lebih kecil dan relatif aman untuk lingkungan 

sedangkan untuk hasil samping dari reaksi ini adalah H2O dan CO2. 

 

 



10 

D. Fotokatalitik 

 

Fotokatalitik adalah suatu reaksi katalitik yang melibatkan absorpsi cahaya dengan 

bantuan katalis . Semikonduktor yang digunakan pada reaksi fotokatalitik  

berfungsi sebagai katalis yang diaktifkan dengan sinar ultraviolet (UV) untuk 

menguraikan senyawa organik menjadi turunan mineral yang lebih kecil ( Parida 

and Parija.,2006). Mekanisme dari proses katalitik adalah ketika semikonduktor 

disinari cahaya dengan panjang gelombang antara 100-400 nm, elektron (e) akan 

tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi, meninggalkan hole (h+) pada pita 

valensi. Jika pasangan electron-hole bisa dilepaskan satu sama lainnya dengan 

cepat tanpa adanya rekombinasi, elektron dan hole ini akan perpindah menuju 

permukaan semikonduktor. Hole bereaksi dengan H2O2 atau OH- yang teradsorbsi 

pada permukaan semikonduktor serta menghasilkan radikal hidroksil (OH) yang 

dikenal sebagai spesies oksidator yang sangat kuat, sedangkan elektron akan 

mengadsorbsi molekul O2 atau H2O2 untuk membentuk radikal anion superoksida 

(O2-) yang merupakan spesies reduktor. Spesies-spesies oksidator dan reduktor ini 

akan menyerang kontaminan yang terlarut dalam sistem dan mengubahnya menjadi 

senyawa yang tidak berbahaya (Setiawati et al., 2006). Hidroksi radikal adalah 

bahan oksidator yang dapat difungsikan dalam mengoksidasi fenol menjadi 

hidrokuinon dan katekol. Oksidasi yang lebih lanjut akan membentuk beberapa 

produk yakni CO2 dan H2O (Preethi et al., 2008). 

 

E. ZnO  

 

ZnO merupakan suatu senyawa anorganik berbentuk serbuk putih. Sintesis ZnO 

sangat diminati hal ini disebabkan aplikasi dari ZnO digunakan secara luas sebagai 

katalis.  

 

ZnO mempunyai aktivitas yang cukup tinggi terhadap degradasi fotokatalitik dan 

dalam mineralisasi polutan organik maupun anorganik (Parida and Parija.,2006). 

ZnO memiliki 3 jenis kristal yaitu wurtzite, cubic zincblende, dan cubic rocsalt. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan struktur wurtzite merupakan struktur 

yang paling stabil di antara yang lainnya (Ozgur et al., 2005). Macam-macam 

struktur dari senyawa  ZnO yang ditunjukkan pada Gambar 3.  
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(a)                          (b)                         (c)               

Gambar 3. Macam-macam Struktur ZnO (a). Rocksalt , (b) cubic zincblende, (c) 

wurtzite (Ozgur et al., 2005). 

 

 

ZnO merupakan salah satu material semikonduktor yang memiliki sifat yang cukup 

efisien dan menguntungkan di antaranya adalah mobilitas elektronnya yang cukup 

tinggi, band gap  (celah pita) yang relatif lebih besar, tahan pada temperatur yang 

tinggi dan dapat memudarkan cahaya (Arief, 2011). Nilai band gap  ZnO yang 

relatif besar menyebabkan lebih mudah dalam menyerap energi foton yang 

bersumber dari tenaga matahari dalam jumlah yang banyak. Selain itu, nilai band 

gap  juga berhubungan dengan rentang cahaya yang dapat diserap oleh material 

semikonduktor untuk fotokatalisis dalam pengolahan limbah seperti fenol 

(Kurniatun et al., 2012).  

 

ZnO merupakan semikonduktor yang lebih stabil pada suhu tinggi dibandingkan 

TiO2. ZnO mempunyai energi gap sebesar 3,2 eV dalam suhu kamar, hingga dapat 

menyerap cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 400 nm. Energi gap 

semikonduktor merupakan energi yang diperlukan oleh elektron untuk mengalami 

eksitasi dari pita valensi menuju pita konduksi. Energi gap pada semikonduktor  

mengacu pada perbedaan energi antara bagian atas pita valensi dan bagian bawah 

pita konduksi. Hal ini menentukan energi yang diperlukan untuk membuat eksitasi 

elektron dari pita valensi menuju pita konduksi. Semikonduktor memiliki energi 

band gap   antara 0 -4 eV sedangkan isolator memiliki energi band gap di atas 4 eV 

dan konduktor memiliki energi band gap   dibawah 0,5 eV ( Hernandes-Ramirez et 

al., 2015).  

 

Sebagai semikonduktor dalam reaksi fotokatalitik ZnO diimpregnasi dengan katalis 

yang lain seperti zeolit. Fungsi dari impregnasi ini adalah untuk meningkatkan 
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aktivitas katalitik dalam proses degradasi senyawa organik maupun logam berat 

(Kruefu et al., 2012). 

 

F. Zeolit  

 

Zeolit adalah kristal alumina –silika yang memiliki struktur berongga dan berpori 

yang memiliki sisi aktif yang bermuatan negatif yang mengikat secara lemah kation 

penyimbang muatan. Rumus umum zeolit adalah sebagai berikut :  

M2nO.Al2O3.xSiO2.yH2O…………………………………………………….(2.2) 

Keterangan :  

M : Kation Alkali atau alkali tanah  

n : valensi logam alkali  

x : jumlah tetrahedra per-unit sel (2 s/d 10)  

y : jumlah tetrahedra per-unit sel  (2 s/d 7)  

 

Struktur zeolit secara umum ditunjukkan pada Gambar 4 sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur kimia zeolit (Haag, 1984) 

Zeolit memiliki manfaat yang luas apabila dibandingkan dengan jenis senyawa 

mineral yang lainnya. Dalam industri kimia zeolit digunakan sebagai absorben 

(Amrulloh, 2014), penukar ion (Kiti, 2012) dan katalis dalam suatu reaksi 

(Auerbach et al, 2003). Zeolit memiliki beberapa kelebihan di antaranya 

strukturnya yang unik dan berpori serta kekuatan asamnya dapat dikontrol. Selain 

itu, zeolit juga memiliki sifat yang istimewa, dan banyak diminati dalam proses 

industri. Beberapa sifat zeolit antara lain sebagai berikut :  
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a. Dehidrasi  

Sifat dehidrasi ini akan berpengaruh  terhadap sifat adsorpsinya. Zeolit dapat 

melepaskan molekul air dari dalam rongga permukaan. Jumlah molekul air 

sesuai dengan jumlah pori-pori atau volume ruang hampa yang akan terbentuk 

apabila unit dari sel kristal itu dipanaskan. Lepasnya molekul air pada zeolit 

tersebut, zeolit akan mampu menyerap air dari lingkungannya, dan sifat ini 

telah dimanfaatkan untuk pemisahan air dari produk industri sebagai contoh 

dalam pengaplikasiannya dalam dunia industri digunakan untuk pemisahan air 

dari etanol (Diaz et al., 2010).  

b. Adsorpsi  

Apabila zeolit ini dipanaskan dalam suhu 200 – 400 oC, maka kandungan air 

akan menguap sehingga zeolit dapat berfungsi sebagai penyerap gas atau 

cairan. Beberapa jenis mineral zeolit dapat menyerap gas sebanyak 30%  dari 

beratnya dalam keadaan kering. Zeolit dapat memisahkan molekul zat 

berdasarkan ukuran dan kepolarannya (Simo et al., 2009).  

 

 

c. Penukar Ion   

Kenetralan zeolit oleh ion-ion pada rongga atau kerangka elektrolit. Ion-ion ini 

dapat berpindah secara bebas hingga penukaran ion yang terjadi bergantung 

pada ukuran dan muatan maupun jenis dari zeolit itu sendiri. Dalam 

pemanfaatan sebagai penukar ion tergantung dari sifat kation, suhu dan jenis 

kation itu sendiri.  

d. Katalisator  

Zeolit merupakan katalisator yang baik karena memiliki pori yang besar dan 

permukaan yang luas serta sisi aktif dengan adanya rongga intrakristalin zeolit 

yang digunakan sebagai katalis. Rongga intrakristalin merupakan rongga yang 

terbentuk secara kimia dan melalui proses pemanasan yang terdapat dalam 

kristal zeolite. Reaksi katalitik ini dipengaruhi pada ukuran rongga dan sistem 

alur. Sifat zeolit sebagai katalis ini telah banyak digunakan misalnya zeolit 

sebagai katalis pirolisis (Mediasari, 2015 ; Sianturi, 2017) , zeolit sebagai 

katalis transesterifikasi (Meliyana, 2015), serta dapat digunakan dalam proses 
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fotodegradasi untuk zat warna tekstil (Zubaidi, 2019). Zeolit perlu diaktifkan 

terlebih dahulu sebelum digunakan, untuk mempertinggi daya kerjanya. 

Pengaktifan zeolit dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain :  

1. Pengaktifan dengan pemanasan  

Pengaktifan zeolit dengan pemanasan bertujuan untuk menghilangkan air 

maupun garam-garam pengotor yang terdapat dalam rongga-rongga kristal 

zeolit. Aktivasi pemanasan yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

terjadinya dehidroksilasi gugus OH pada struktur zeolit. Kestabilan pada 

zeolit pada temperatur tergantung pada jenis kandungan mineral pada 

zeolit  tersebut (perbandingan Si dan Al serta kation yang terdapat dalam 

zeolit). Umumnya zeolit dengan silika memiliki kestabilan yang lebih 

besar (Saputra, 2006).  

2. Pengaktifan dengan pengasaman  

Aktivasi zeolit secara kimia bertujuan untuk membersihkan permukaan 

pori-pori dan membuang senyawa pengotornya. Proses aktivasi dengan 

asam dapat meningkatkan kristalinitas, keasaman, dan luas permukaan. 

Secara umum konsentrasi larutan asam serta jenis asam yang 

dipergunakan di dalam aktivasi akan mempengaruhi sifat pertukaran dan 

struktur kristal dari mineral zeolit (Sarno, 1983).  

 

Zeolit memiliki ciri khusus yaitu adanya ruang kosong yang di dalamnya 

membentuk saluran. Jika zeolit digunakan dalam proses katalisis maka akan 

menyebabkan difusi molekul ke dalam ruang bebas antar kristal dan reaksi kimia 

permukaan saluran. Menurut proses pembentukannya, zeolit dapat digolongkan 

menjadi dua jenis, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetik. 

Berdasarkan pembentukannya, zeolit dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

besar yaitu zeolit alam dan zeolit sintetik.  

1. Zeolit sintetik  

Zeolit sintetik adalah zeolit yang dibuat dengan mereaksikan bahan baku yang 

mengandung sillika dan alumina, dengan menambahkan komponen minor yang 

diinginkan. Karena zeolit sintetik dibuat dari bahan baku murni, komposisi zeolit 

sendiri dapat diatur sesuai dengan keinginan, memiliki tingkat kemurnian yang 

tinggi, dan kekuatan asam zeolit sintetik juga dapat dikontrol, yang menjadikannya 
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sebagai salah satu katalis yang banyak diminati oleh industri kimia (Auerbach et 

al., 2003). Karena secara umum zeolit mampu menyerap, menukar ion dan sebagai 

katalis, sehingga zeolit  sintetik ini dapat dikembangkan dalam berbagai aplikasi.  

 

Berikut ini adalah contoh zeolit sintetik yang telah di produksi menurut Georgiev 

et al., 2009 ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Contoh zeolit sintetik yang sudah diproduksi (Georgiev et al., 2009). 

No Nama Zeolit  Komposisi  

1 Zeolit A Na2O.Al2O3.2SiO2.4,5H2O 

2 Zeolit N-A (Na,TMA)2O.Al2O3.4,8SiO2.7H2O TMA-(CH3)4N+ 

3 Zeolit H  K2O.Al2O3.2SiO2.4H2O 

4 Zeolit L (K2Na2)O.Al2O3.6SiO2.5H2O 

5 Zeolit X Na2O.Al2O3.2,5SiO2.6H2O 

6 Zeolit Y Na2O.Al2O3.4,8SiO2.8,9H2O 

7 Zeolit P Na2O.Al2O3.2-5SiO2.5H2O 

8 Zeolit O  (Na,TMA)2O.Al2O3.7SiO2.3,5H2O TMA-(CH3)4N+ 

9 Zeolit Ω (Na,TMA)2O.Al2O3.7SiO2.5H2O TMA-(CH3)4N+ 

10 Zeolit ZK-4 0,85Na2O.0,15(TMA)2O.Al2O3.3,3SiO2.6H2O 

 

Kebanyakan zeolit dibuat melalui reaksi hydrothermal. Kondisi sintesis ini 

bergantung pada komposisi material yang diinginkan, ukuran partikel, morfologi 

struktur dan yang lainnya (Schubert and Husing, 2000). Pada proses sintesis zeolit 

ini sangat sensitif terhadap beberapa variabel di antaranya yakni pengotor, waktu 

pencampuran dan pencucian, suhu, pH, sumber silika yang diperoleh, alumina, 

jenis kation alkali dan waktu reaksi maupun surfaktan.  

 

Mineral dari zeolit sintetik yang telah dibuat  memiliki struktur yang tidak mungkin 

sama dengan zeolit alam, meskipun zeolit sintetik memiliki sifat fisik yang jauh 

lebih baik dibandingkan dengan zeolit alam. Zeolit sintetik akan terbentuk ketika 

gel yang ada terkristalisasi dalam temperatur kamar hingga suhu 200 oC pada 

tekanan atmosfer. Metode ini sangat baik diterapkan dalam logam alkali untuk 

menyiapkan campuran gel yang reaktif serta homogen (Lefond, 1983). Struktur gel 

terbentuk akibat polimerasi antara anion aluminat dan silikat. Komposisi dan 

struktur gel hidrat ini ditentukan oleh struktur dan ukuran dari jenis polimerasi yang 

digunakan. Zeolit dibentuk dalam kondisi hidrothermal, bahan utama 

pembentuknya adalah aluminat silikat (gel) dan berbagai logam sebagai kation. 
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Komposisi gel, sifat fisik dan kimia reaktan, serta jenis kation dan kondisi 

kristalisasi sangat menentukan struktur yang akan diperoleh. 

 

Sifat zeolit sangat tergantung pada jumlah komponen Al dan Si dari zeolit tersebut. 

Oleh karena sebab itu, menurut Sutarti (1994) zeolite sintetik dapat dikelompokkan 

sesuai dengan perbandingan kadar komponen Al dan Si dalam menjadi :  

a. Zeolit kadar Si rendah (kaya Al) : zeolit jenis ini banyak mengandung Al 

berpori, memiliki nilai ekonomi tinggi sebab efektif dalam pemisahan dalam 

kapasitas besar. Volume porinya dapat mencapai 0,5 cm3 tiap cm3 volume 

zeolit. Contoh zeolit Si rendah yaitu zeolit A dan X.  

b. Zeolit kadar Si sedang : Jenis zeolit mordenit mempunyai perbandingan Si/Al 

= 5 sangat stabil, maka diusahakan membuat zeolit dengan kadar Si yang lebih 

tinggi dari 1 setelah itu diperoleh zeolit Y dengan perbandingan kadar Si/Al = 

1-3. Contoh zeolit sintesis jenis ini adalah zeolit Omega.  

c. Zeolit kadar SI tinggi : Zeolit ini memiliki perbandingan kadar Si/Al antara 10-

100 bahkan lebih dan memiliki sifat permukaan yang kadang-kadang tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya. Sifatnya sangat hidrofilik dan akan menyerap 

molekul yang tidak polar dan baik dipakai untuk katalisator asam untuk 

hidrokarbon. Contoh zeolit jenis ini adalah zeolit ZSM-5, ZSM-11, ZSM-21, 

ZSM-24.  

d. Zeolit Si : Kalau zeolit Si tinggi masih mengandung Al meskipun hanya sedikit 

tetapi zeolit Si ini tidak mengandung Al sama sekali atau tidak mempunyai sisi 

kation sama sekali. Sifat zeolit jenis ini adalah sangat hidrofilik-hidrofobik 

sehingga mampu mengeluarkan atau memisahkan suatu molekul organik dari 

suatu campuran cair. Contoh zeolit silika adalah silikalit. 

2. Zeolit Alam  

Zeolit alam merupakan zeolit yang terbentuk secara alami seperti adanya proses 

perubahan alam dari bebatuan vulkanik dan banyak dijumpai dalam lubang batuan 

lava serta batuan sedimen dengan komposisi yang berbeda. Zeolit alam biasanya 

ditemukan didaerah sekitar gunung berapi atau mengendap pada daerah sumber air 

panas dan masih tercampur dengan mineral lain seperti kalsit, gipsum, feldspar, dan 

kuarsa. Contoh zeolit alam disajikan dalam Tabel 3.  
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Tabel 3. Jenis - jenis zeolite alam ( Subagjo, 1993).  

No  Zeolit Alam  Komposisi 

1 Kabasit (Na2,Ca)6(Al12Si24O72).40H2O 

2 Klipnotilolit (Na4K4)(Al8Si32O96).24H2O 

3 Analsim  Na16(Al16Si32O96).16H2O 

4 Heulandit  Ca4(Al16Si28O72).24H2O 

5 Erionit (Na,Ca5K) (Al9Si27O72).27H2O  

6 Ferrierit  (Na2Mg2) (Al6Si30O72).18H2O 

7 Natrolit  Na4(Al4Si6O20).4H2O 

8 Laumonit  Ca(Al8Si6O20).4H2O 

9 Mordenit  Na8(Al8Si40O96).24H2O 

10 Filipsit  (Na K)10(Al10Si22O96).24H2O 

11 Wairakit Ca(Al2Si4O12).12H2O 

 

Zeolit alam memiliki beberapa kelemahan, di antaranya mengandung banyak 

pengotor seperti Na, K, Ca, Mg, dan Fe serta kristalinitasnya yang kurang baik. 

Keberadaaan pengotor tersebut dapat mengurangi aktivitas dari zeolit. Untuk 

memperbaiki zeolit alam sebagai katalis, absorben, atau aplikasi lainnya, biasanya 

dilakukan aktivasi dan modifikasi telebih dahulu (Mockovciakova et al., 2008).  

 

G. Zeolit Y  

 

Zeolit Y merupakan jenis zeolit sintetik yang banyak digunakan dewasa ini. Zeolit-

Y memiliki rumus oksida Na2O.Al2O3.4,8SiO2.8,9H2O, zeolit ini merupakan zeolit 

sintetik jenis faujasit yang kaya akan silika dengan bentuk struktur SBU D6R 

(Zahro, 2014). Struktur dasar zeolit-Y ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Struktur zeolite Y (Monsalve, 2004). 

 

Zeolit Y adalah zeolit yang memiliki pori-pori yang cukup besar dengan struktur 

kerangka FAU dan tersusun dari unsur Al sebagai muatan negatif dengan kerangka 
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tiga dimensi tetrahedral SiO4 dan AlO4 yang menyatu membentuk oktahedral 

terpancung (sodalit). Zeolit Y memiliki rasio si/Al=5.6 (Carrado et al., 2003).   

 

Zeolit Y dapat disintesis dengan beberapa metode salah satunya adalah 

hidrothermal. Zeolit Y tersusun dari cincin enam ganda yang terhubung melalui 

kerangka sodalit membentuk supercages yang cukup  besar ± 12 Å. Rumus molekul 

dari zeolit Y adalah Na56[Al56Si136O384].250H2O. Sebagian zeolit disintesis dalam 

bentuk natrium, dengan starting material berupa natrium aluminat, NaOH, sol 

silika, natrium sillikat. Zeolit Y termasuk salah satu material molecular sieve yang 

sangat berguna dan memiliki sisi aktif asam yang cukup banyak sehingga dapat 

digunakan sebagai katalis (Holmberg et al., 2003). 

  

Prinsip dasar sintesis Zeolit terdiri dari proses pembentukan inti, dan kristalisasi 

zeolit,. Proses tersebut dilalui dengan pencampuran sumber alumina dan silika ke 

dalam alkali hidroksida atau basa organik (Georgieve et al., 2009 ; Yani et al., 

2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qiang et al., 2010 zeolit 

disintesis dengan memperhatikan pengaruh kristalinitas dan rasio Si/Al. Pada 

penelitian tersebut sumber silikon dan alumina berasal dari kaolin yang dikonversi 

menjadi metakaolin melalui proses kalsinasi pada suhu 720 oC selama 4 jam. Faktor 

lain yang mempengaruhi kondisi sintesis zeolit adalah pengadukan dan pemeranan 

(aging). Proses pengadukan colloidal sol dengan medium sodium aluminat dapat 

membentuk gel dan flokulasi. Dalam proses pengadukan tidak terjadi perubahan 

sifat secara kimia sedangkan selama proses pemeraman (aging) partikel silika akan 

terlarut secara perlahan dan melepaskan anion silikat yang mengelilingi seluruh 

sistem larutan, spesi ini bereaksi dengan anion aluminat dan menghasilkan spesi 

aluminosilikat yang mengendap akibat kelarutan yang rendah (Ginter et al., 1992).  

 

H. Spektrofotometri UV-Vis  

 

Spektrofotometri UV-Vis adalah teknik analisis menggunakan spektroskopi 

dengan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar 

tampak (380-780 nm) serta menggunakan seperangkat instrumentasi 

spektrofotometer (Cazes, 2005).  
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Analisis dalam metode ini berdasar pada absorpsi pada gelombang elektromagnetik 

yang mengakibatkan terjadi transisi elektronik dari keadaan dasar menuju keadaan 

yang tereksitasi.  

Transisi yang terkuat terdapat dalam transisi σ        σ* yang menyerap energi 

elektromagnetik di bawah panjang gelombang 200 nm (Gauglitz  andVondinh, 

2003).  

 

Seperti yang digambarkan pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Daerah panjang gelombang elektromagnetik (Lena, 1998). 

 

Panjang gelombang itu sendiri merupakan jarak antara satu lembah an satu puncak. 

Sedangkan untuk frekuensi merupakan kecepatan suatu cahaya yang dibagi dengan 

panjang gelombang (λ). Bilangan gelombang (v) adalah satu satuan perpanjang 

gelombang dan amplitudo gelombang yakni jarak atau simpangan maksimum yang 

digambarkan oleh garis horizontal. Seperti ditunjukkan pada Gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gelombang (Suhartati, 2017). 
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Prinsip kerja dari spektrofotometri uv-vis adalah apabila cahaya monokromatik 

melalui suatu media (larutan), maka sebagian dari cahaya itu akan diserap (l), dan 

sebagian yang lain akan dipantulkan (lr) dan sisanya akan dipancarkan (lt). 

Pengaplikasian dari rumus tersebut didasarkan pada pengukuran kuantitatif yang 

dilaksanakan dengan cara komparatif menggunakan kurva kalibrasi dari hubungan 

konsentrasi deret larutan yang terdapat dalam alat untuk menganalisa suatu unsur 

berkadar rendah secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk penentuan kualitatif 

didasarkan pada puncak yang dihasilkan dari spektrum yang berasal dari unsur dan 

panjang gelombang tertentu, sedangkan untuk penentuan struktur secara kuantitatif 

didasarkan pada nilai absorbansi yang dihasilkan dari spektrum dengan adanya 

senyawa kompleks yang disesuaikan dengan unsur yang dianalisisnya (Fatimah, 

2008).  

 

Spektrofotometri UV-Vis digunakan dalam menguji sejumlah cahaya yang 

diabsorbsi dalam setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak. 

Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu senyawa yang 

menggandung ikatan-ikatan rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diabsorbsi oleh 

senyawa.  Absorbsi  yang terjadi bergantung pada panjang gelombang dari radiasi 

dalam struktur senyawa. Absorbsi radiasi disebabkan oleh pengurangan energi 

cahaya radiasi saat elektron dalam orbital dari daerah tereksitasi menuju orbital 

energi yang lebih tinggi (Mulja, 1990).  

 

Sebuah spektrofotometer merupakan suatu instrumen untuk mengukur transmitan 

atau absorban dari suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang, pengukuran 

terhadap sederetan sampel dalam suatu panjang gelombang tunggal dapat pula 

dilakukan. Dalam pengaplikasiannya instrumentasi spektrofotometri uv-vis dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu spektrofotometri dengan instrumen berkas tunggal dan 

spektrofotometri dengan instrumen berkas ganda (Day and Underwood, 2002).  

 

1. Instrumen Berkas Tunggal  

Instrumentasi berkas tunggal adalah instrumentasi yang dilengkapi dengan panjang 

gelombang yang tetap. Spektrofotometer berkas tunggal dikalibrasi dan digunakan 

di tempat yang sama sebagaimana fotometri. Salah satu contoh untuk 
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spektrofotometer berkas tunggal adalah Spectronic-20 yang diproduksi oleh 

Milton-Ray. Spectronic-20 dapat digunakan untuk 340-625 nm, serta memiliki 

bandwith yang efektif tetap 20 nm. Karena bandwith efektifnya lumayan besar, 

instrumen ini lebih tepat untuk analisis di tempat. Spektrofotometer berkas lainnya 

tersedia dengan lebar pita efektif dari 2-8 nm. Spektrofotometer berkas tunggal 

dengan panjang gelombang tetap tidak praktis. Karena harus menyesuaikan panjang 

gelombang secara manual (Skoog et al., 2004).  

Skema Instrumentasi Spektrofotometer UV-Vis berkas tunggal ditunjukkan pada 

Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema instrumentasi berkas Tunggal (Harvey, 2000). 

 

Contoh alat spektrofotometri instrument berkas tunggal ditunjukkan pada Gambar 

9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Instrumentasi Berkas Tunggal (Skoog et al.,2000). 

 

2. Instrumentasi berkas ganda  

Di dalam instrumentasi ini radiasai dari monokromator dipecah menjadi 2 bagian 

yang lewat secara bersamaan melalui larutan baku dan sel sampel sebelum masuk 
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ke dalam fotodetektor. Di dalam instrumen ini mengilustrasikan sinar ganda dalam 

ruang yang terdapat pada dua sel yang terbentuk oleh sebuah cermin berbentuk V 

sebagai pemecah cahaya. Salah satu berkas cahaya terpancar secara lurus melalui 

larutan referensi untuk  sebuah fotodetektor dan serentak lurus melalui sampel yang 

berfungsi sebagai sampel yang kedua dan mencocokkannya dengan fotodetektor 

dua keluaran itu selanjutnya akan diperbandingkan dengan algoritmanya. Dengan 

perbandingan tersebut akan diperoleh secara otomatis yakni secara elektronik dan 

akan dihitung dan ditampilkan pada perangkat keluaran yaitu komputer. Pada 

perangkat keluaran inilah absorbansi serapan akan ditampilkan dalam bentuk 

angka, dan grafik yang berbanding lurus dengan panjang gelombang maksimum 

senyawa tersebut (Skoog et al., 2004). 

 

Skema Instrumentasi Berkas Ganda pada Spektrofotometer UV-Vis ditunjukkan 

pada Gambar 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Skema Instrumentasi Berkas Ganda (Harvey, 2000). 

 

Contoh alat spektrofotometri instrument berkas tunggal ditunjukkan pada Gambar 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Instrumentasi Berkas Ganda (Harvey,2000). 
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Sebuah spektrofotometer adalah suatu instrumen untuk mengukur panjang 

transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Dalam 

perangkat spektrofotometer terdapat komponen-komponen penting di antaranya 

yaitu : 

a. Sumber energi  

Sumber energi radiasi yang biasa untuk daerah sinar tampak (dari) spektrum 

itu maupun daerah ultraviolet  dekat dan inframerah dekat adalah sebuah lampu 

pijar dengan kawat yang terbuat dari wolfram.  

Pada instrumen berkas tunggal, keluaran lampu wolfram sangat memadai yaitu 

sekitar 325 atau 350 nm hingga 3µm. energi  yang dipancarkan oleh kawat 

yang dipanaskan itu sangat beragam menurut panjang gelombangnya. Sumber 

energi dalam spektrofotometer ini akan mengalami distribusi energi. Distribusi 

energi merupakan fungsi temperatur kawat, yang selanjutnya bergantung pada 

voltase yang disuplai dengan lampu, kenaikan temperatur operasi akan 

menaikkan keluaran energi total dan menggeser puncak ke panjang gelombang 

yang lebih pendek.  

b. Monokromator  

Monokromator adalah piranti optis yang digunakan untuk mengisolasi suatu 

berkas radiasi dari suatu sumber yang berkesinambungan, yang mana berkas 

tersebut memiliki spektral yang tinggi dengan panjang gelombang apapun. 

Komponen yang esensial dari sebuah monokromator adalah suatu sistem celah 

dan suatu unsur dispersif. 

c. Sel  

Dalam analisis spektrofotometri melibatkan banyak larutan, oleh sebab itu 

wadah sampel atau sel merupakan tempat untuk menaruh cairan keedalam 

berkas cahaya spektrofotometer. Sel itu akan meneruskan energi radiasi  dalam 

daerah spektral yang diminati jadi sel kaca terdapat daerah tampak, sel kuarsa 

atau kaca silika tinggi istimewa untuk daerah ultraviolet. Dalam sel tampak dan 

ultraviolet yang khas mempunyai ketebalan 1 cm, namun ada yang memiliki 

ketebalan kurang dari 1 milimeter hingga 10 cm bahkan lebih.  

d. Detektor  
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Detektor berfungsi unuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan 

menggantinya menjadi arus listrik.  

 

Detektor menggunakan tranduser sensitif untuk mengubah sinyal yang terdiri dari 

foton menjadi sinyal listrik yang mudah diukur, dan dapat diukur menggunakan 

persamaan dibawah ini :  

S = kP + D………………………………………………………………(2.3) 

Keterangan :  

S : sinyal detektor 

P : radiasi elektromagnetik   

k  : sensitivitas detektor  

D  : arus gelap detektor  

Hal ini dapat terjadi ketika semua radiasi dari sumber dihentikan dari detektor 

(Harvey, 2000).  

 

Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis yaitu interaksi yang terjadi yakni 

berupa  sinar monokromatis dari sumber sinar materi yang berupa molekul besar. 

Energi yang diserap menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke dalam 

keadaan tereksitasi yang memiliki energi  yang tinggi. Serapan tidak dapat terjadi 

seketika pada  daerah Ultraviolet-Visible untuk semua struktur elektronik tetapi 

hanya pada sistem. Sistem terkonjugasi, struktur elektronik dengan adanya ikatan 

pi dan non bonding elektron.  

 

Dari 4 jenis spektrofotometer (UV, Vis, UV-Vis, dan IR) memiliki prinsip kerja 

yang sama yakni adanya interaksi antara materi dengan adanya cahaya yang 

memiliki panjang gelombang tertentu. Sedangkan perbedaannya ialah panjang 

gelombang yang digunakan berbeda-beda.  

 

Adapun cara kerja dari spektrofotometer itu sendiri yakni sinar dari sumber radiasi 

akan diteruskan menuju monokromator setelah itu diarahkan terpisah melalui 

sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor akan menerima cahaya dari 

sampel secara bergantian dan berulang. Sinyal listrik dari detektor selanjutnya 

diproses dan diubah ke digital dan dapat dilihat hasilnya, selanjutnya perhitungan 

akan dilakukan oleh komputer yang sudah terprogram dari alat spektrofotometer 

tersebut.  
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan spektrofotometer 

yaitu :  

a) Larutan yang dianalisis harus larutan yang berwarna.  

Jika larutan yang akan dianalisis adalah larutan yang tidak berwarna, maka 

larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna. 

Namun apabila larutan tersebut tetap tidak berwarna dapat dianalisis 

menggunakan lampu UV.  

b) Panjang gelombang maksimum  

Panjang gelombang yang digunakan ialah panjang gelombang yang 

mempunyai absorbansi maksimal, kepekaannya juga akan menjadi maksimal 

hal ini dikarenakan pada panjang gelombang tersebut perubahan absorbansi 

untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain itu, disekitar 

panjang gelombang maksimal akan terbentuk kurva absorbansi yang datar 

sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan apabila dilakukan 

pengukuran ulang tingkat kesalahan yang terjadi relatif kecil.  

c) Kalibrasi panjang gelombang  

Spektrofotometer dapat digunakan dalam pengukuran intensitas cahaya yang 

dipancarkan dan cahaya yang diabsorbsi. Hal ini juga bergantung pada 

spektrum elektromagnetikn yang diabsorbsi oleh benda.  

 

Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Tergantung 

pada senyawa yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi panjang 

gelombang dan absorban pada spektrofotometer agar pengukuran yang didapatkan 

lebih teliti (Skoog et al., 2000).  

 

3. Hukum Lambert-Beer  

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa serapan akan berbanding lurus terhadap 

ketebalan sel (b) yang disinari, dengan bertambahnya sel, maka serapan akan 

bertambah. 

A= k.b………………………………………………………………………….(2.4) 

Menurut Beer, hal yang berlaku untuk radiasi monokromator dalam larutan yang 

sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi  
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A= k.c………………………………………………………………………….(2.5) 

Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar juga akan 

bertambah, sehingga serapan juga bertambah. Kedua persamaan ini digabungkan 

dalam Hukum Lambert-Beer. Akan diperoleh serapan berbanding lurus dengan 

konsentrasi dengan ketebalan sel yang dapat ditulis persamaan sebagai berikut :  

A = k.c.b………………………………………………………………………(2.6) 

Biasanya digunakan 2 satuan konsentrasi c(konsentrasi zat yang menyerap) yang 

berlainan yakni gram per liter atau mol per liter. Nilai dari tetapan (k) dalam hukum 

Lambert-Beer bergantung dengan sistem konsentrasi apa yang digunakan.Bila c 

dalam gram per liter , tetapan disebut dengan absorptivitas molar (ε). Jadi dalam 

sistem yang dikombinasikan, Hukum Lambert-Beer dapat dinyatakan dalam rumus 

berikut :  

A= a.b.c (g/liter) atau A = ε.b.c (mol/liter)…………………………………(2.7) 

Keterangan :  

A  : Serapan  

a : absorptivitas  

b : ketebalan sel  

c : konsentrasi  

ε : absorptivitas molar 

 

Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri dimana 

konsentrasi, tebal kuvet, dan intensitas radiasi yang mengenai larutan sampel. 

Absorptivitas tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang 

gelombang radiasi (Day and Underwood, 1999).  

 

Menurut Blaschke 1981 absorptivitas spesifik juga dapat digunakan untuk 

menggantikan absoptivitas. Harga ini memberikan serapan larutan 1% (b/v) dengan 

ketebalan sel 1 cm, dan diperoleh persamaan:  

A = ε.b.c  

Keterangan :  

ε : Absorptivitas spesifik  

b : ketebalan sel  

c : konsetrasi senyawa terlarut (g/100 ml ) 
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4. Syarat Pemilihan Pelarut  

Dalam spektrum UV sebagian besar tergantung pada pelarut. Terdapat beberapa 

kriteria dalam pemilihan pelarut diantaranya yaitu :  

a. Tidak menyerap sinar UV pada daerah yang sama dengan sampel yang akan 

dianalisis serta tidak mengandung sistem yang terkonjugasi  

 

Berikut ini adalah jenis-jenis pelarut dengan λ maksimumnya ditunjukkan 

pada Tabel 4.  

Tabel 4. Jenis pelarut dan λ maksimum (Gandjar dan Rohman, 2012). 

No  Pelarut  λ maksimum (nm)  

1 n-heksana 195 

2 Sikloheksan  200 

3 Tetraklorometan  265 

4 Metil benzen  285 

5 Triklorometan  245 

6 Diklorometan 230 

7 Tetrahidrofuran  212 

8 Propanon 330 

9 Asetonitril 190 

10 Iso-Propanol 205 

11 Etanol  205 

12 Metanol  205 

13 Asam Etanoat  255 

14 Air 190 

15 1,4-dioksan 215 

16 Iso-oktana 195 

17 Trimetilfosfat 210 

 

b. Pengaruh pada struktur halus dan tajam pada pita serapan, pelarut non polar 

yang tidak berikatan hidrogen dengan senyawa yang terlarut, dengan 

demikian senyawa mendekati spektrum senyawa dalam keadaan gasnya, 

dimana struktur halus dan tajam yang teramati. Dalam pelarut polar, ikatan 

hidrogen membentuk kompleks dengan senyawa pelarut, hingga struktur 

halus dan tajam tidak akan muncul.  

c. Kemampuan mempengaruhi panjang gelombang dari sinar UV yang 

diabsorpsi dalam keadaan dasar dan tereksitasi. Pelarut polar dalam keadaan 

tereksitasi tidak membentuk ikatan hidrogen semudah dalam keadaan dasar, 

sehingga meningkatkan energi transisi elektronik molekul (Gandjar dan 

Rohman, 2012; Pavia et al, 2009). 
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I. Validasi Metode  

 

Validasi metode adalah penilaian terhadap parameter tertentu melalui percobaan 

yang dilakukan di dalam laboratorium. Untuk membuktikan bahwa parameter 

tersebut memenuhi persyaratan dalam penggunaannya. Validasi metode analisis 

digunakan untuk mengkonfirmasi maupun membuktikan bahwa metode yang 

dipakai dalam penelitian memenuhi persyaratan sehingga dapat dinyatakan bahwa 

data yang diperoleh selama penelitian itu berlangsung yang merupakan hasil yang 

baik dan dapat dipercaya.  

 

1. Linearitas  

Linearitas adalah kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil dari uji yang 

secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang 

diberikan. Pada metode linieritas ada beberapa parameter statistik yaitu koefisien, 

korelasi, residual plot dan residual standar deviasi.  

Linearitas suatu metode adalah ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang 

menghubungkan antara respon (y) dan konsentrasi (x) dengan persamaan  

y = a+bx. Hubungan linear yang dikatakan ideal dapat diraih jika mencapai b = 0 

dan r = +1 atau -1 yang bergantung pada arah garis. Sedangkan nilai a menunjukkan 

kepekaan analisis terutama instrument yang digunakan. Nilai koefisien korelasi 

yang memenuhi persyaratan adalah sebesar ≥ 0,9970 (ICH, 1995), ≥ 0,97 (SNI) 

atau ≥ 0,9980.  

 

2. Limit of Detection dan Limit of Qualification  

a. Limit of detection  

Limit of detection (LOD) atau limit deteksi adalah konsentrasi analit terkecil 

analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan memiliki respon signifikan. 

Batas deteksi yang didefinisikan  sebagai konsentrasi unsur  dalam mg/L, yang 

memberikan pembacaan sebanding dengan 3 kali deviasi standar dari serapan 

yang diukur pada kondisi blanko.  

Batas deteksi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut :  
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       LOD = 3 x SD…………………………………………………………(2.9)  

Keterangan :  

LOD : Limit deteksi  

SD : Simpangan Baku  

 

b. Limit of qualification  

Limit of qualification atau batas kuantifikasi diartikan sebagai parameter pada 

analisis sekelumit yang diartikan sebagai kuantitasi terkecil analit dalam 

sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. Untuk 

penentuan limit kuantifikasi dapat digunakan rumus : 

LOQ = 10 x SD………………………………………………………..(2.10) 

Keterangan :  

LOQ : Limit kuantifikasi  

SD : Simpangan baku respon analitik dari blanko 

3. Akurasi 

Akurasi adalah kedekatan antara hasil pengukuran dan nilai benar dari kuantitas 

yang diukur yakni seberapa dekat hasil pengukuran dan nilai yang diperkirakan. 

Akurasi dinyatakan dalam persen perolehan Kembali (recovery) analit yang 

ditambahkan. Persen perolehan Kembali dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut (AOAC, 1993) 

%perolehan Kembali = 
(𝐶𝐹−𝐶𝐴)

𝐶𝐴
  ∗ × 100%..........................................................(2.11) 

Keterangan :  

CF  : Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran  

CA : Konsentrasi sampel sebenarnya  

CA
* : Konsentrasi analit yang ditambahkan  

 

Akurasi dapat juga dinyatakan Absolut Error (AE) atau Relative Error (RE) yaitu :  

AE = x- x̄……………………………………………………………………(2.12) 

RE = (
𝑥−x̄

𝑥
)100%.............................................................................................(2.13) 

x̄ adalah harga atau kadar rata-rata yang didapat dan x adalah harga atau kadar 

sebenarnya   (Mulja,1998). Data disebut akurat jika data terukur sangat mendekati 

data sebenarnya dari suatu besaran yang terukur. Besar kecilnya akurasi dinyatakan 

dengan galat relatif (Pursitasari,2014). Untuk persen recovery range yang disetujui 

berkisar 80-120% (ISO 5725-1, 1994).   
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4. Presisi  

Presisi atau kecermatan merupakan tingkat kecocokan dari pengukuran yang 

berulang, dan memfokuskan pada cocok dan tidaknya data dari sekelompok data 

hasil penelitian. Besar kecilnya presisi dinyatakan dalam bentuk simpangan baku.  

Simpangan baku itu sendiri adalah ukuran presisi yang secara statistika dapat 

diterima, dengan jumlah pengukuran yang terbatas (sampel) dan ini terhitung dari 

nilai rata-rata dan nilai individual yang berasal dari kumpulan pengukuran dengan 

rumus : 

 

S = √
∑(𝑥𝑖−x)̄

2

𝑛−1
………………………………………………………………(2.14) 

S adalah simpangan baku atau standar deviasi. x̄ adalah mean, dan xi adalah data 

yang diperoleh dan n adalah banyaknya data (Pursitasari,2004).  

Standar deviasi yang diperoleh dihitung juga Relative Standard Deviation(RSD) 

dan Coeffisient of Variation(CV) :  

RSD  =  
𝑠

x ̄
 x 1000 ppt………………………………………………………(2.15) 

CV  =  
𝑠

x ̄
 x 100%.........................................................................................(2.16) 

Data presisi apabila nilai RSD < 20 ppt atau CV < 2% (Mulja, 1998). 

 

J. X-Ray Diffraction  

 

X-Ray Diffraction adalah metode karakterisasi yang digunakan untuk mengetahui 

senyawa kristal yang terbentuk. Teknik XRD ini digunakan dalam menganalisa 

struktur kristal. Hal ini disebabkan oleh setiap unsur atau senyawa memiliki pola 

tertentu. Metode difraksi sinar-x ini merupakan metode analisis kualitatif yang 

sangat penting karena kristalinitas dari material pola difraksi serbuk yang sangat 

unik. Oleh karenanya metode ini juga disebut sebagai metode sidik jadi serbuk atau 

material.  

 

Penyebab utama yang menghasilkan bentuk pola-pola difraksi serbuk tersebut 

adalah ukuran dan bentuk dari setiap selnya, nomor atom serta posisi atom-atom 

yang terdapat di dalam sel tersebut (Smallman, 2000).  
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Pada analisis menggunakan XRD, Kristal katalis memantulkan sinar-X yang 

dikirimkan dari sumber lalu diterima oleh detektor. Sinar-X yang mengenai suatu 

bahan yang akan dipantulkan sehingga menghasilkan spectrum pantulan yang 

spesifik dan berhubungan langsung dengan kisi Kristal yang dianalisis,. Pola 

difraksi dikelompokkan berdasarkan intensitas peak yang menyatakan peta 

parameter kisi Kristal atau indeks Miller (hkl) sebagai fungsi 2θ, θ menyatakan 

sudut difraksi berdasarkan persamaan Bragg Richardson (1989). Berdasarkan 

persamaan interprestasi Hukum Bragg dilakukan dalam permukaan datar dan sinar-

X dipantulkan. Hukum Bragg diturunkan berdasarkan karakteristik difraksi sinar-

X oleh suatu zat. 

 

Pembentukan puncak pada XRD ditunjukkan pada Gambar 12.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Proses pembentukan puncak pada XRD  (Auda, 2009) 

 

Berdasarkan gambar di at as jika seberkas sinar mengenai sampel Kristal, maka 

pada bidang Kristal tersebut akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang 

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

akan ditangkap oleh detektor, lalu diterjemahkan menjadi puncak difraksi. Semakin 

banyak bidang kristal yang sama terdapat dalam sampel. Kemudian semakin kuat 

intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang terdapat dalam pola XRD 

sudah mewakili sebagai satu puncak bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu 

dalam sumbu tiga dimensi (Auda, 2009).  

 

Pada persamaan interpretasi Hukum Bragg yang dilakukan berdasarkan asumsi 

bahwa permukaan di mana sinar-X dipantulkan adalah datar :  

λ = 2d sin θ……………………………………………………………….(2.17) 
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Dengan d menyatakan jarak antar lapisan atom atau ion yang berdekatan, λ yang  

menyatakan panjang gelombang  radiasi sinar-X, dan n adalah urutan pantulan. 

Kritalinitas dapat juga ditentukan dengan XRD melalui perbandingan intensitas 

atau luasan peak sampel dengan intensitas atau luasan peak standar yang 

ditunjukkan pada persamaan :  

Kristalinitas : 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 
 x 100%..........................................(2.18)  

 

Lebar peak XRD adalah fungsi dari ukuran partikel, maka ukuran kristal (crystallite 

size) dinyatakan dalam persamaan Scherrer berikut (Richardson, 1989) :  

Crystallite size = 
𝐾𝜆

(𝐵2− 𝑏2)
1
2⁄ cos(2𝜃 2⁄ )

……………………………………...(2.19)  

Dengan K = 1.000, B adalah  lebar peak untuk jalur difraksi pada sudut 2θ, b adalah 

instrument peak broadening (0,1ᵒ), dan λ adalah panjang gelombang pada 0,154 nm 

(Wolfovich et al., 2004 ; Richardson, 1989). Suku (B2-b2)1/2 merupakan lebar peak 

untuk corrected instrumental broadening.  

 

Metode XRD ini banyak digunakan dalam mengidentifikasi dan menentukan 

besarnya bagian fasa padatan, film tipis, dan sampel multi fasa. Salah satu alat yang 

biasa digunakan adalah Siemen D5000 dengan menggunakan radiasi Cu –Kα. 

Tabung X-Ray dioperasikan pada 40 kV dan 30 mA.  

 

K. Scanning Elektron Microscope (SEM) 

 

Scanning Elektron Microscope  digunakan untuk analisis mikrostruktur dan untuk 

melakukan investigasi yang berkaitan dengan proses, karakteristik, serta sifat dari 

material yang berhubungan dengan struktur mikronya. Dalam analisis ini 

menyediakan informasi dari topografi, morfologi, distribusi fasa, perbedaan 

komposisi, struktur kristal, orientasi kristal, ada atau tidaknya cacat pada struktur 

mikro serta menentukan lokasi di mana cacat dari struktur tersebut. Kelebihan SEM 

adalah fleksibilitas dari pengujian metode ini dengan menggunakan pembangkit 

dari sinyal ganda, proses pembentukan gambar yang  mudah, rentang pembesaran 

yang lebar, dan bidang kedalaman yang sangat besar. Berikut adalah skema umum 

rangkaian alat pada analisis Scanning Elektron Microscope ditunjukkan pada 

Gambar 13.  
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Gambar 13. Mekanisme SEM (Hanke, 2001). 

Komponen utama dari SEM terdiri dari dua unit yakni elektron column dan display 

console. Elektron column adalah model dari elektron beam scanning. Sedangkan 

display console adalah elektron sekunder yang di dalamnya terdapat CRT. Pancaran 

dari elektron energi  tinggi akan dihasilkan oleh elektron gun yang akan dihasilkan 

kedua tipenya berdasarkan pada pemanfaatan arus.  

 

Prinsip kerja dari SEM adalah sumber elektron dari filament yang terbuat dari 

tungsten memancarkan berkas elektron. Jika elektron tersebut akan berinteraksi 

dengan bahan (material) maka akan menghasilkan elektron sekunder dan sinar-X 

yang terkarakteristik. Scanning pada permukaan bahan yang dikehendaki dapat 

dilakukan dengan mengatur scanning generatori dan scanning coils. Elektron 

sekunder hasil interaksi antara elektron dengan permukaan specimen yang 

ditangkap oleh detektor SE (Secondary Electron) yang kemudian diolah dan 

diperkuat oleh amplifier selanjutnya divisualisasikan dalam monitor sinar katoda  

(CRT).  

Skema dasar SEM disajikan pada Gambar 14  
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Gambar 14. Skema SEM (Ertl et al., 2000). 

 

Setiap jumlah sinar yang dihasilkan dari CRT dihubungkan dengan jumlah target, 

jika terkena berkas elektron berenergi tinggi dan menembus permukaan target, 

karena terjadi ionisasi atom dari cuplikan padatan. Elektron bebas ini tersebar 

keluar dari aliran sinar utama, sehingga tercipta lebih banyak elektron bebas, 

dengan demikian energinya habis. Selanjutnya dialirkan ke unit demagnifikasi dan 

dideteksi oleh detektor. Setelah itu akan dicatat sebagai foto.  

 

L. Reaktor Fotoreduksi  

 

Reaktor fotoreduksi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan 

proses fotoreduksi suatu zat. Proses fotoreduksi dilakukan secara batch dalam 

reaktor tertutup yang dilengkapi dengan lampu UV dan pengaduk magnetik (Sari 

et al., 2014) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Reaktor Fotoreduksi (Sari et al., 2008) 
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Keterangan :  

a. Switch (on/off)  

b. Lampu UV  

c. Jendela  

d. Dinding reaktor  

e. Plat pengaduk magnet  

f. Erlenmeyer berisi larutan sampel  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung selama bulan Oktober 2020- Januari 2021.  

 

B. Alat dan Bahan  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas 

laboratorium, X-Ray Diffraction, Scanning Electrone Microscopy, 

Spektrofotometer UV-Vis, cawan porselen, pH meter, reaktor fotoreduksi sinar 

tampak, pengaduk magnetik, spin bar, lux meter, botol gelap, oven, tanur, neraca 

analitik dan alumunium foil.  

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pewarna tekstil 

remazol golden yellow, Zeolit-Y, ZnSO4, NaOH, H2SO4, dan akuabides.  

 

C. Prosedur Penelitian  

 

1. Penyiapan katalis Zeolit Y-ZnO  

Zeolite Y-ZnO dibuat dengan metode impregnasi, dilakukan dengan cara 

melarutkan ZnSO4 sebanyak 3,22 gram dalam Erlenmeyer berisi 100 mL 

akuabides dan 0,5 gram zeolite Y kemudian dilakukan pemanasan serta 

pengadukan selama 2 jam lalu ditambahkan NaOH. Dilanjutkan dengan 

pemanasan  serta pengadukan selama 2 jam. Kemudian dilakukan pengeringan 

menggunakan oven selama 24 jam pada suhu 80oC, kemudian dilakukan proses 

kalsinasi selama 2 jam (dihitung setelah suhu stabil) pada suhu 600oC.  
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2. Karakterisasi Zeolit-Y-ZnO  

a. Karakterisasi dengan XRD  

Karakterisasi katalis zeolite-Y-ZnO pada rentang 0-60o menggunakan X-

Ray Diffaction (XRD) 

b. Karakterisasi dengan SEM 

Analisis Scanning Elektron Microscopy (SEM) atau digunakan untuk 

mengetahui morfologi permukaan partikel katalis zeolite-Y-ZnO 

menggunakan perbesar yang telah ditentukan.  

 

3. Pembuatan Larutan Baku Pewarna Remazol Golden Yellow 

Dibuat larutan remazol golden yellow 1000 ppm dengan cara menimbang 0,2 

gram pewarna remazol golden yellow, dilarutkan menggunakan aquabidest dalam 

labu takar hingga tanda batas 200 mL.  

 

Dibuat larutan remazol golden yellow 100 ppm dengan cara melarutkan 100 mL 

larutan remazol golden yellow 1000 ppm pada labu takar 1000 mL dengan 

aquabidest.  

 

Dibuat larutan remazol golden yellow 10 ppm dengan cara 10 mL larutan remazol 

golden yellow 100 ppm pada labu takar 100 mL dengan akuabides.  

 

4. Validasi Metode  

a. Uji Linearitas  

Dibuat variasi larutan remazol golden yellow dari larutan baku dengan 

konsentrasi 0 ; 1; 3; 5; 7; 9 ppm. Kemudian larutan tersebut diukur 

absrbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dibuat 

persamaan linier hubungan antara konsentraqsi dan absorbansi dari nilai 

absorbansi yang didapat. Uji linieritas  ditentukan dari nilai R yang 

didapat  

b. Uji Limit of Detection (LoD) dan Limit of Quantity (LoQ)  

Penentuan LoD dan LoQ diperoleh dari pengukuran senyawa dengan 

konsentrasi 0,5 ppm dan dilakukan duplikasi sebanyak 7 kali. Kemudian 
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hasil pengukuran dihitung berdasarkan persamaan kurva kalibrasi yang 

diperoleh.  

c. Uji Presisi 

Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel 

sebanyak 5 kali pengulangan. Kemudian dihitung standar deviasi (SD) 

serta standar relative (RSD) dari data yang diperoleh.  

d. Uji Akurasi  

Penentuan akurasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah analit 

murni ke dalam campuran. Kemudian campuran dianalisis dan hasilnya 

dibandingkan dengan kadar analit yang ditambahkan. Jumlah analit yang 

ditambahkan ke dalam sampel atau selisih antara rata-rata dan nilai 

sebenarnya yang diperoleh menunjukkan ketepatan. Dan ketepatan 

tersebut dihitung sebagai persen recovery.  

 

5. Penentuan Waktu Optimum Degradasi Remazol Golden Yellow  

Sebanyak 50 mL larutan pewarna remazol golden yellow 50 ppm dimasukkan ke 

dalam reaktor fotoreduksi dan diukur absorbansinya setiap 30 menit selama 150 

menit.  

 

6. Penentuan pH Optimum Degradasi Remazol Golden Yellow 

Sebanyak 50 mL larutan pewarna remazol golden yellow 50 ppm diukur nilai pH-

nya menggunakan pH meter. Selanjutnya dengan menggunakan kuat cahaya dan 

waktu optimum yang telah diperoleh, kemudian ditentukan pengaruh pH dengan 

variasi pH 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0. Kemudian diukur absorbansi larutan dan 

didapatkan pH optimum degradasi remazol golden yellow.  

 

7. Pengaruh Penambahan Zeolit-Y 

Sebanyak 50 mL larutan pewarna remazol golden yellow 50 ppm ditambahkan 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 mg zeolite-Y, kemudian dimasukkan kedalam reaktor 

fotoreduksi pada kondisi optimum. Kemudian diukur absorbansi masing-masing 

larutan.  
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8. Pengaruh Penambahan Katalis Zeolit-Y-ZnO  

Sebanyak 50 mL larutan pewarna remazol golden yellow 50 kemudian 

ditambahkan 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 mg zeolite Y-ZnO, dimasukkan kedalam reaktor 

fotoreduksi pada kondisi optimum. Kemudian diukur absorbansi masing-masing 

larutan.   
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Kesimpulan  

 

Dari penelitian dan hasil  yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa :  

1. Terjadi degradasi Remazol Golden Yellow setelah proses fotoreduksi hal ini 

dibuktika dengan adanya penurunan konsentrasi yang terukur sebesar 8,67 % 

pada penambahan zeolit Y dan 22,17% pada penambahan zeolit Y-ZnO.   

2. Sintesis dari zeolit Y-ZnO berhasil dilakukan, dari data XRD didapatkan 

ukuran kristal zeolit Y-ZnO sebesar 83,173 nm. 

3. Morfologi komposit zeolit Y-ZnO menunjukkan struktur gumpalan dan 

terdapat material ZnO yang memiliki ukuran kecil serta tersebar acak pada 

permukaan.  

4. Semakin lama waktu fotoreduksi pada Remazol Golden Yellow dilakukan maka 

penurunan konsentrasi akan semakin besar.  

5. Semakin banyak penambahan katalis zeolit Y dan zeolit Y-ZnO akan terjadi 

penurunan konsentrasi yang semakin besar 

6. Penambahan katalis zeolit Y-ZnO pada proses fotoreduksi dapat meningkatkan 

persen penurunan konsentrasi Remazol Golden Yellow 

 

B.  Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar :  

1. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan perbandingan dengan fotoreduksi 

menggunakan sinar matahari secara langsung  

2. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan proses 

fotodegradasi pada kondisi pH yang lebih basa.  
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3. Dilakukan perbandingan penurunan konsentrasi Remazol Golden Yellow yang 

terjadi antara penambahan katalis zeolit Y-ZnO dengan penambahan 

semikonduktor ZnO.  
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