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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada saat ini pemanasan global yang merupakan dampak dari berbagai aktifitas 

manusia sudah menjadi masalah yang serius. Efek dari pemanasan global ini 

mengakibatkan naiknya suhu bumi, naiknya permukaan laut, cuaca tidak menentu, 

dan berbagai bencana alam (Winarso, 2013). Semua efek pemanasan global ini 

terjadi karena adanya gas rumahkaca yang diemisikan ke atmosfer, salah satunya 

adalah CO2. Emisi gas CO2 terus meningkat. Pada tahun 2001, Indonesia berada 

pada peringkat 21 yaitu sebesar 74 juta metrik ton dan 59% dari emisi tersebut 

dihasilkan dari bahan bakar berbasis karbon cair, 19% dari bahan bakar padat dan 

15% dari bahan bakar gas (Marland et al., 2004). Selanjutnya, pada tahun 2005 

menurut laporan dari World Resources Institute, Indonesia merupakan negara ke 

15 terbesar dalam emisi gas rumahkaca dengan jumlah 503 Megaton CO2 

ekuivalen dengan 1,5% dari jumlah total gas rumahkaca dunia (Baumert et al., 

2005). Emisi CO2 ini diperkirakan akan terus meningkat dan menimbulkan 

dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan jika tidak segera 

ditanggulangi. Salah satu penanggulangan emisi gas CO2 tersebut adalah 

pemanfaatannya melalui konversi reaksi katalitik. 
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Upaya yang telah dilakukan dalam pemanfaatan gas CO2 adalah konversi CO2 

menjadi metana (Mohamed et al., 2010), hidrokarbon rantai panjang lainnya 

(Zhanghuai dan Yuan, 2000), metanol (Guo et al. 2011), etanol (Hussain et al., 

2009) dan alkohol rantai panjang lainnya. Sebagian besar pengembangan konversi 

CO2 tersebut bertujuan untuk membuat bahan bakar terbarukan yang diharapkan 

tidak hanya mengurangi emisi CO2 tetapi juga mengurangi penggunaan bahan 

bakar fosil. 

 

Konversi CO2 yang telah dikembangkan merupakan konversi katalitik. Produk 

konversi CO2 sangat bergantung pada katalis yang digunakan. Sebagai contoh, 

metanol dihasilkan dari hidrogenasi CO2 sebagai produk utama jika digunakan 

katalis berbasis Cu, khususnya Cu/ZnO/ZrO dimana logam-logam ini berfungsi 

sebagai oksidator (Hussain et al.,2009). Dengan demikian, pemilihan katalis yang 

tepat akan mengarahkan reaksi ke arah produk utama yang diinginkan (Srinivas et 

al., 2009). Lebih jauh lagi, katalis yang digunakan untuk hidrogenasi CO2 harus 

dapat melakukan reaksi FT (Fischer Tropsch) yang diawali dengan RWGS 

(Reverse Water Gas Shift) untuk mengubah CO2 menjadi CO (Weatherbee, 1984). 

 

Katalis berbasis Molibdenum (Mo) dapat menjalani reaksi FT dan RWGS yaitu 

pada reaksi reduksi CO2 menjadi metana (Liu et al., 2003). Selain itu katalis 

berbasis Molibdenum telah banyak digunakan sebagai katalis seperti hidrogenasi 

CO2 menjadi metanol (Shao et al., 2001), oksidasi metanol (Perez et al.,2011), 

dan campuran alkohol seperti metanol, etanol, propanol, butanol dan lainnya 

(Xiang et al., 2006). 
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Upaya lain yang potensial untuk meningkatkan konversi CO2 + H2 adalah 

menggunakan nanokatalis. Katalis yang berukuran nanometer dapat diperoleh 

dengan menggunakan agen pembuat gel yang tepat pada metode sol-gel. Protein 

putih telur (albumin) telah banyak digunakan sebagai agen pembuat gel, foaming, 

dan memiliki sifat pengemulsi. Hal ini dikarenakan kelarutannya dalam air dan 

kemampuannya dalam berikatan dengan ion logam dalam larutan (Bagheri et.al., 

2012). Nanokatalis memiliki aktivitas yang lebih baik sebagai katalis karena 

material nanokatalis  memiliki luas permukaan yang luas dan rasio-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). Menurut 

El-Kherbawi (2010), katalis dengan berbagai macam campuran oksida logam 

dalam suatu sistem katalis mempunyai keaktifan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan logam tunggal itu sendiri. 

 

Pada penelitian sebelumnya, Septanto (2012) telah berhasil melakukan konversi 

CO2/H2 dengan katalis NiCoFe2O4 sebagai hasil pengembangan lebih lanjut dari 

penambahan logam Co pada struktur katalis NiFe2O4. Katalis yang diperoleh 

masih memiliki kekurangan, dimana belum memberikan kristalin yang homogen 

dan hanya salah satu varian (FNCo 02) dari tiga varian yang memiliki ukuran 

nano (85 nm). Reaksi konversi CO2/H2 dilakukan pada rentang suhu 200 – 400
o
C 

dan tekanan 1 atm, diperoleh senyawa alkohol yaitu etanol dengan konsentrasi 

tertinggi yaitu 43,7 ppm.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dan mengacu pada penelitian sebelumnya, maka 

katalis NiFe2O4 akan dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan logam Mo 

ke dalam struktur katalis NiFe2O4 serta merubah ukuran partikelnya ke dalam 

skala nano, dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas katalis NiFe2O4 dalam 

mengkonversi CO2. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan nanokatalis 

NixMoyFe(1-x-y)O3±δ ( x= 0,4; y = 0,1-0,3) dengan metode sol-gel, sonikasi secara 

simultan dan freeze-dry, serta uji aktivitas katalitiknya terhadap reaksi konversi 

(CO2 + H2) pada rentang suhu 200 – 400
o
C dan tekanan 1 atm. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Mendapatkan dan menguji keaktifan nanokatalis Ni0,4MoxFe(1-x)O3±δ terhadap 

konversi (CO2+H2) pada rentang suhu 200 – 400 
o
C dan melihat pengaruh 

penambahan logam Mo dalam aktivitas katalitiknya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Memberi gambaran tentang penggunaan nanokatalis Ni0,4MoxFe(1-x)O3±δ pada 

reaksi hidrogenasi katalitik yang merupakan penanganan efek gas rumahkaca dan 

pemanfaatan gas CO2 menjadi alkohol dalam bidang industri. 


