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Telah dilakukan penelitian fotodegradasi pewarna tekstil rhodamin B menggunakan 

katalis TiO2/zeolit-A. Pada awalnya katalis dibuat dengan mensintesis zeolit-A 

dengan silika sekam padi dan alumunium foil dengan metode hidrotermal pada suhu 

100°C selama 72 jam dan dikalsinasi selama 6 jam pada suhu 550°C. Kemudian 

zeolit-A dikarakterisasi menggunakan instrumen XRD dan SEM. Karakterisasi 

XRD mengindikasikan bahwa zeolit-A dalam fasa kristal dan memiliki nilai 

kristalinitas sebesar 32,12%. Kemudian karakterisasi SEM menunjukkan bahwa 

zeolit-A memiliki morfologi permukaan berbentuk kubus. Selanjutnya zeolit-A 

diimpregnasi dengan TiO2 untuk mendapatkan komposit TiO2/zeolit-A dengan 

kadar TiO2 5, 10, dan 15% lalu dianalisis menggunakan XRF. Selanjutnya komposit 

digunakan sebagai katalis untuk fotodegradasi rhodamin B. Persen degradasi 

dihitung berdasarkan nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum (548 

nm) yang telah diketahui dengan memindai larutan rhodamin B 50 ppm pada 

rentang panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Selain penentuan panjang gelombang maksimum, metode juga divalidasi dan 

diperoleh linearitas metode dengan nilai R2 sebesar 0,9966, LoD 0,1032 ppm, LoQ 

0,3447 ppm, dan %RSD sebesar 0,1981. Hasil percobaan fotodegradasi 

menunjukkan bahwa katalis TiO2 5%/zeolit-A memiliki persen degradasi tertinggi, 

yaitu 39,24% dengan waktu optimum 90 menit dan pH 5. 
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VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY STUDY ON 

PHOTODEGRADATION OF RHODAMIN B USING TiO2/ZEOLIT-A AS 
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Photodegradation research has been conducted on rhodamin B textile dyes using 

TiO2/zeolite-A catalysts. Initially, the catalyst was made by synthesizing zeolite-A 

with rice husk silica and aluminum foil by hydrothermal method at 100°C for 72 

hours and calcined for 6 hours at 550°C.  Then zeolite-A is characterized using 

XRD and SEM instruments. XRD characterization indicates that zeolite-A is in the 

crystalline phase and has a crystallinity value of 32.12%. Then the SEM 

characterization showed that zeolite-A has a cube-shaped surface morphology. 

Zeolite-A was impregnated with TiO2 to obtain a TiO2/zeolite-A composite with 

TiO2 loads of 5, 10, and 15% by weight and then analyzed using XRF. The 

composite is used as a catalyst for photodegradation of rhodamin B. Percent 

degradation is calculated based on the absorbance value at the maximum 

wavelength (548 nm) that has been known by scanning a 50 ppm rhodamin B 

solution in the wavelength range of 400-800 nm using a UV-Vis 

spectrophotometer. In addition to the determination of the maximum wavelength, 

the method was also validated and obtained the linearity of the method with values 

of R2 of 0.9966, LoD of 0.1032 ppm, LoQ of 0.3447 ppm, and %RSD of 0.1981. 

The results of the photodegradation experiment showed that the 5%/zeolite-A TiO2 

catalyst had the highest percent degradation, which was 39.24% with an optimum 

time of 90 minutes  and a pH of 5. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu bidang yang berkembang sangat pesat di Indonesia adalah industri 

tekstil, dengan penggunaan berbagai jenis zat pewarna tekstil. Pada umumnya zat 

warna tekstil merupakan  senyawa  azo  dan  turunannya  yang  mengandung 

gugus  benzena. Senyawa azo memiliki struktur umum R─N═N─R’, dengan R 

dan R’ adalah rantai organik yang sama atau berbeda, dan gugus penghubung  

─N═N─ pada senyawa tersebut adalah yang dinamakan struktur azo (Widjajanti 

dkk, 2011). Selain untuk tekstil, pewarna azo banyak digunakan untuk kertas, 

kulit sapi dan pewarnaan plastik (Saravanan et al., 2020). 

 

Salah satu zat warna golongan azo adalah rhodamin B dan digunakan sebagai 

pewarna merah dasar dan memiliki panjang gelombang maksimum (λ max) 554 

nm (Üner et al., 2017). Rhodamin B memiliki rumus empirisnya C28H31ClN2O3 

dan diberi nama IUPAC [ 9 - ( 2 - carboxyphenyl) - 6 - diethylamino - 3 - 

xanthenylidene] - diethylammonium chloride ). Terlepas dari perannya yang 

sangat penting dalam industri tekstil, penggunaan zat warna juga menimbulkan 

ancaman bagi kehidupan akuatik karena menghalangi penetrasi cahaya matahari, 

yang mengakibatkan penurunan aktivitas fotosintesis (Panda et al., 2009).  Di 

samping itu, zat warna tekstil dikenal sebagai senyawa yang bersifat non 

biodegradable, karsinogen dan mutagenik.  

 

Beberapa upaya untuk menangani limbah tekstil telah dilakukan seperti 

menggunakan metode adsorpsi karena memiliki keefektivitasan yang tinggi dalam 

menghilangkan zat warna pada air limbah (Noman et al., 2021). Namun, 
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kelemahan dari metode adsorpsi adalah adanya limbah organik yang teradsorpsi 

masih terakumulasi di dalam adsorben yang kemudian akan menimbulkan 

masalah baru bagi lingkungan (Utubira et al., 2006). Metode lain yang banyak 

digunakan adalah lumpur aktif, namun metode ini juga kurang efektif karena 

memerlukan waktu yang cukup lama serta diketahui beberapa jenis limbah zat 

warna memiliki sifat yang resisten untuk didegradasi secara biologis (Elias et al., 

2001). 

 

Untuk mengatasi kelemahan dari metode yang telah dipaparkan, metode alternatif 

yang terus dikembangkan adalah metode degradasi, dimana zat warna tekstil 

diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih aman terhadap 

lingkungan. Metode degradasi zat warna yang paling banyak diteliti adalah 

fotodegradasi, yang pada prinsipnya memanfaatkan energi cahaya/foton untuk 

menguraikan zat warna menjadi senyawa yang lebih sederhana (Mishra et al., 

2018). Dalam praktiknya, proses fotodegradasi pada umumnya dilakukan dengan 

bantuan katalis, sehingga metode ini dikenal juga sebagai metode degradasi 

fotokatalitik.  

 

Dalam proses fotokatalitik, katalis yang digunakan adalah katalis yang bersifat 

semikonduktor. Fotokatalitik merupakan kombinasi antara proses fotokimia dan 

katalis. Pada proses fotokatalitik diawali dengan terbentuknya pasangan elektron 

hole positif (e- , h+ ) dalam partikel semikonduktor. Pasangan elektron hole positif 

akan mengalami reaksi reduksi maupun oksidasi dan menghasilkan radikal 

hidroksil (OH) yang diduga dapat mendegradasi polutan organik berbahaya 

sehingga metode fotodegradasi dapat dikatakan sebagai metode yang efektif 

dalam pengelolahan limbah cair (Sakti dkk, 2013). Prinsip fotokatalitik pada 

fotodegradasi adalah ketika semikonduktor terkena cahaya dengan energi tertentu 

yang sesuai, akan terjadi transfer elektron dari pita valensi ke pita konduksi dan 

meninggalkan lubang di pita valensi. Lubang dan elektron ini memulai generasi 

radikal bebas pada semikonduktor (Mishra et al., 2018). TiO2, ZnO, CdS dan 

Fe2O3 adalah katalis yang biasa digunakan sebagai semikonduktor pada metode 

fotodegradasi. Kemudian diketahui bahwa TiO2 merupakan katalis semikonduktor 

yang paling efektif diantara yang lainnya dan dapat digunakan sebagai fotokatalis 
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dalam aplikasi reaksi fotokatalitik khususnya pengolahan limbah (Joshi dan 

Shirivasta, 2010). 

 

Titanium dioksida (TiO2) adalah bahan semikonduktor dan memiliki sifat redoks, 

yang mampu mengoksidasi polutan organik dan mengurangi sejumlah ion logam 

dalam larutan (Mishra et al., 2018). Beberapa kelebihan dari TiO2 dibandingkan 

dengan fotokatalis semikonduktor yang lainnya yaitu memiliki energi gap yang 

relatif besar yaitu 3,2 eV yang cocok digunakan untuk proses fotokatalis. Selain 

itu TiO2 tidak beracun, keberadaannya melimpah di alam, memiliki stabilitas 

kimia yang tinggi pada kisaran pH yang besar, merupakan katalis dan bahan kimia 

berbiaya rendah (Andari dan Wardhani, 2014). 

 

Untuk mendukung penggunaan TiO2 supaya lebih efektif digunakan suatu 

pendukung yaitu zeolit yang telah terbukti menjanjikan karena struktur berporinya 

yang unik, ukuran pori yang seragam, luas permukaan yang tinggi, kapasitas 

adsorpsi yang sangat baik, dan aktivitas katalitik untuk polutan (Yener et al., 

2017). Zeolit adalah bahan kristal aluminosilikat yang mengandung SiO4 dan 

AlO4. Zeolit digunakan untuk meningkatkan aktivitas fotokatalisis. Dengan 

mendispersikan bahan TiO2 ke dalam pori-pori zeolit, maka penggunaan bahan 

menjadi lebih irit dan juga lebih mudah menanganinya (Naimah et al., 2014). 

Selain digunakan sebagai adsorben, zeolit juga digunakan sebagai katalis dan 

biomaterial. Kemudian, menggabungkan TiO2 dengan zeolit dilaporkan dapat 

meningkatkan degradasi organik dalam air (Zhang et al., 2018). Peningkatan ini 

dijelaskan oleh adsorpsi organik atau organik yang terurai sebagian pada 

permukaan zeolit yang meningkatkan konsentrasi senyawa organik di dekat 

semikonduktor TiO2 dan meningkatkan tingkat dekomposisi fotokatalitik (Jansson 

et al., 2015). Pada penelitian ini digunakan zeolit-A yang pada aplikasinya dapat 

digunakan sebagai adsorben, katalis, membran, maupun penukar ion (Yani dkk, 

2013). Penambahan zeolit-A sebagai materi pendukung dapat dilakukan dengan 

proses impregnasi dengan TiO2. 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan, maka dilakukan penelitian 

mengenai fotodegradasi zat warna rhodamin B. Fotodegradasi dipantau dengan 
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metode spektrometri sinar tampak. Metode ini dipilih karena jika fotodegradasi 

zat warna terjadi maka konsentrasi dan absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum berkurang. Hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dinyatakan 

dalam hukum Lambert Beer.  

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mensintesis zeolit-A dari sekam padi dan alumunium foil. 

2. Mensintesis komposit TiO2/zeolit-A. 

3. Mendegradasi zat warna rhodamin B dengan komposit TiO2/zeolit-A dengan 

mengevaluasi proses degradasi dengan bantuan spektrometri sinar tampak. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah pengayaan teknologi 

pengolahan limbah industri tekstil dengan metode fotodegradasi.



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Zat Warna Tekstil 

 

Zat warna diklasifikasikan berdasarkan asalnya menjadi zat warna alami dan zat 

warna sintesis. Zat warna alami adalah zat warna yang diperoleh dari alam seperti 

tumbuh tumbuhan. Bahan pewarna alam yang biasa digunakan untuk tekstil 

diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, 

biji ataupun bunga, sedangkan zat warna sintesis adalah zat warna buatan. Zat 

warna sintetis diperoleh dengan perlakuan kimia terhadap zat warna alam 

kemudian zat warna sintetis mewakili 60% dari total zat warna. Zat warna sintesis 

dalam tekstil merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, 

naftalena dan antrasena. Sifat zat warna sintesis lebih stabil dibandingkan zat 

warna alam (Laksono, 2012). Berdasarkan struktur kimianya, zat warna 

diklasifikasikan menjadi zat warna azo, antrakuinon, indigoid, nitroso dan 

belerang. Pewarna azo adalah kumpulan paling signifikan dari pewarna rekayasa 

yang banyak digunakan untuk kertas, kulit sapi dan pewarna plastik (Saravanan et 

al., 2020). Zat warna antrakuinon merupakan kelompok terbesar kedua setelah 

kelompok zat warna azo (Jinendra et al., 2021). 

 

Molekul zat warna adalah gabungan dari zat organik tidak jenuh dengan kromofor 

sebagai pembawa warna dan auksokrom sebagai pengikat warna dengan serat. 

(Manurung et al., 2004). Gugus kromofor merupakan gugus yang menyebabkan 

molekul menjadi berwarna. Pada Tabel 1 dapat dilihat beberapa nama gugus 

kromofor dan memberi daya ikat terhadap serat yang diwarnainya.
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Tabel 1. Nama dan struktur kimia kromofor  

 

Nama Gugus Struktur Kimia 

Nitroso NO atau (-N-OH) 

Nitro NO2 atau (NN-OOH) 

Grup Azo -N N- 

Grup Etilen -C C- 

Grup Karbonil -C O- 

Grup Karbon-Nitrogen -C=NH ; CH=N- 

Grup Karbon Sulfur -C=S ; -C-S-S-C- 

Sumber : (Heaton, 1994) 

 

Pada umumnya zat warna tekstil terbuat  dari  senyawa  azo  dan  turunannya  

yang  merupakan gugus  benzena. Zat warna azo merupakan senyawa yang paling 

banyak terdapat dalam limbah tekstil, dengan jumlah yaitu sekitar 60% -70% 

(Laksono, 2009). Senyawa  azo  memiliki  struktur umum R─N═N─R’, dengan R 

dan R’ adalah rantai organik yang sama atau berbeda. Senyawa ini memiliki 

gugus ─N═N─ yang dinamakan struktur azo.  Senyawa azo  dapat  berupa  

senyawa  aromatik  atau  alifatik.  Senyawa  azo  aromatik  bersifat  stabil  dan 

mempunyai  warna menyala, sehingga banyak digunakan untuk menghasilkan 

tekstil dengan warna cerah. Senyawa azo dapat menyebabkan sumber penyakit 

karena sifatnya yang karsinogen dan mutagenik. Salah satu zat warna golongan 

azo yang biasa digunakan sebagai pewarna tekstil adalah rhodamin B. 

 

 

2.2 Zat Warna Rhodamin B 

 

Nama IUPAC rhodamin B dikenal sebagai n-[9-(orto-karboksifenil)-6- 

(diethylamino)-3H-xanthen-3-yli-dene] dietil amonium klorida. Rhodamin B 

memiliki berat molekul sebesar 479,02 g mol- 1 dan panjang gelombang (λ max) 

sebesar 554 nm (Uner et al., 2017). Rhodamin B termasuk ke dalam pewarna 

sintesis yang banyak digunakan diberbagai bidang industri. Rhodamin B adalah 

pewarna kationik dengan kelarutan yang tinggi di dalam air yang biasa digunakan 

sebagai obat (untuk hewan), dalam pewarnaan percobaan biologi, percetakan, dan 

industri tekstil. Kemudian rhodamin B merupakan pewarna merah dasar kelas 

xanthene (Tuzen et al., 2018). 
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Rhodamin B dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan akuatik dengan 

menghalangi penetrasi cahaya, mengakibatkan penurunan fotosintesis (Panda et 

al., 2009). Pada awalnya, rhodamin B digunakan untuk mewarnai kain, penanda 

fluoresen untuk uji struktur mikroskopis, fotosensitiser, dan pewarna laser karena 

sifat optik khusus yang dimilikinya (Tariq et al., 2020). Selain berbahaya pada 

lingkungan akuatik, rhodamin B juga  dapat menyebabkan dermatitis hipersensitif 

dan gangguan kulit pada manusia (Soejima et al., 2018) Bentuk dari senyawa ini 

adalah  serbuk ungu kemerah-merahan. Struktur dari rhodamin B dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Struktur rhodamin B (Al-Gheeti et al., 2022) 

 

 

2.3 Dampak Limbah Industri Pewarna Tekstil 

 

Kapasitas produksi tekstil akan terus meningkat seiring dengan peningkatan 

permintaan dari konsumen. Namun permasalahan yang mendasar dari proses 

produksi tekstil, yaitu tentang buruknya kualitas buangan air limbah. Kondisi 

kualitas air limbah tekstil tersebut salah satunya merupakan kontribusi signifikan 

dari penggunaan zat warna pada tahap pewarnaan (dyeing) sebagai bagian dari 

tahap proses produksi tekstil (Yaseen and Scholz, 2019).  

 

Limbah tekstil yang dihasilkan industri pencelupan sangat berpotensi mencemari 

lingkungan karena air limbah tekstil yang mengandung bahan-bahan pencemar 

yang sangat kompleks dan intensitas warnanya tinggi. Komponen utama yang 

berkontribusi pada rendahnya kualitas air limbah dari industri tekstil adalah 

keberadaan bahan pewarna yang beragam. Beberapa tipe bahan pewarna 

merupakan racun dan berdampak secara karsinogenik dan mutagenik terhadap 
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kehidupan perairan dan manusia (Couto, 2009). Keberadaan limbah tekstil dalam 

perairan dapat mengganggu penetrasi sinar matahari dan difusi oksigen ke badan 

perairan. Hal ini akan berdampak pada proses kehidupan organisme perairan, dan 

sekaligus dapat mengancam kelestarian ekosistem akuatik (Belkacem et al., 

2007). 

 

 

2.4 Penanganan Limbah Industri Pewarna Tekstil 

 

Pengolahan limbah cair industri tekstil dapat dilakukan secara kimia, fisika, 

biologi ataupun gabungan dari ketiganya. Pengolahan secara kimia dapat  

dilakukan dengan cara seperti koagulasi, flokulasi dan netralisasi. Proses 

koagulasi dan flokulasi dilakukan dengan penambahan koagulan dan flokulan 

untuk menstabilkan partikel koloid dan padatan tersuspensi membentuk gumpalan 

yang dapat mengendap oleh gaya gravitasi. Proses gabungan secara kimia dan 

fisika seperti pengolahan limbah cair secara kimia yang diikuti pengendapan 

lumpur atau dengan cara oksidasi menggunakan ozon (Meyer, 1981). Beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk dapat mengelolah limbah zat warna tekstil 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Metode pengelolahan warna air limbah tekstil (Al-Gheeti et al., 2022) 
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Beberapa metode telah diketahui untuk dapat mengolah limbah cair tekstil, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

1. Adsorpsi 

 

Metode adsorpsi banyak digunakan untuk menghilangkan zat warna dari air 

limbah karena proses tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dibandingkan 

dengan teknik biologi dengan berbagai kendala (Noman et al., 2021). Adsorpsi 

merupakan metode yang baik dibandingkan dengan metode lain untuk mengolah 

air limbah pewarna, dengan manfaat yang signifikan seperti anggaran rendah, 

aksesibilitas, profitabilitas, kemudahan pengoperasian, dan keandalan 

dibandingkan dengan metode tradisional, terutama dari posisi perspektif ekonomi 

dan lingkungan (Al-Gheethi et al., 2022). 

 

Pada penelitian sebelumnya, pewarna dari air limbah tekstil dapat dipisahkan 

dengan menggunakan adsorben sebagai fly ash. Pewarna congo red dapat 

dihilangkan dengan menggunakan fly ash kaya kalsium dalam berbagai kondisi. 

Studi eksperimental membuktikan bahwa adsorpsi maksimum yang diperoleh dan 

itu antara 93% -98% (Acemioglu, 2004). Kemudian pada penelitian Gupta et al 

(2004), metode adsorpsi dilakukan untuk penghapusan zat warna rhodamin B, fast 

green, dan metilen biru dengan menggunakan red mud dari limbah industri 

alumunium. Persentase adsorben yang digunakan untuk penghapusan rhodamin B, 

fast green, dan metilen biru ini masing-masing adalah 92,5, 94,0, dan 75,0. Studi 

dilakukan untuk menunjukkan pengaruh konsentrasi absorbate awal, pH, dosis 

adsorben, waktu kontak, suhu, dan ukuran partikel adsorben. Hasil dari penelitian 

ini adalah sebesar 95-97% penghapusan rhodamin B, fast green, dan metilen biru 

dicapai dalam percobaan kolom pada laju aliran 0,5 mL / menit. 

 

2. Elektroflotasi 

 

Elektroflotasi adalah salah satu cara untuk pengolahan limbah cair tekstil yang 

merupakan suatu proses pemisahan polutan pada cairan dengan cara 

mengapungkan zat atau partikel polutan terdispersi di dalam air ke permukaan 

oleh gaya angkat gelembung gas oksigen dan hidrogen. Gelembung gas tersebut 
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terbentuk dari reaksi elektrolisis terhadap air menurut reaksi reduksi dan oksidasi 

berikut (Yanqing et al., 2009):  

 

(K): 2H2O(l) + 2e- → 2H2(g) + 2OH- (aq)  

(A): H2O(l) → ½O2(g) + 2H+ (aq) + 2e-  

 

Sarkar (2012) menyebutkan bahwa elektroflotasi memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan flotasi konvensional, yaitu gelembung gas yang dihasilkan lebih 

kecil, ukuran gelembung gas yang dihasilkan dapat dikendalikan, dan probabilitas 

tumbukan antara gelembung dengan partikel polutan lebih besar. Kinerja 

elektroflotasi dalam pengolahan air limbah dipengaruhi oleh parameter-parameter 

operasi berupa kuat arus listrik, waktu kontak, jenis elektode, pH, koagulan, 

ukuran gelembung, dan ukuran partikel polutan (Wang et al., 2013).  

 

Belkacem et al., (2007) telah melakukan elektroflotasi pada pengolahan air 

limbah tekstil di Aljazair dengan aluminium sebagai elektrode. Setelah proses 

pengolahan limbah tersebut, COD, kekeruhan, dan warna air limbah olahan 

mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 90,3, 78,7, dan 93%. 

Kemudian penelitian oleh Haryono et al. pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 

semakin besar tegangan dan semakin lama waktu elektroflotasi, penurunan nilai 

COD dan warna semakin besar. Hasil elektroflotasi terbaik pada penelitian ini 

terjadi pada tegangan 12 V dan waktu kontak 60 menit. Nilai COD air limbah 

pewarna terdispersi tekstil pada kapasitas pengolahan 500 mL dari 1100 mg/L 

berubah menjadi 122,4 mg/L (atau dengan kinerja penyingkiran 88,9%) dan 

tingkat warna air limbah tekstil pada tegangan dan kontak waktu tersebut dapat 

diturunkan dari 1500 mg/L Pt-Co menjadi 100 mg/L Pt-Co (atau dengan kinerja 

penyingkiran 93,3%).  

 

3. Lumpur Aktif 

 

Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan sistem biakan tersuspensi 

telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk pengolahan air limbah. Proses 

ini secara prinsip merupakan proses aerobik dimana senyawa organik dioksidasi 

menjadi CO2, H2O, NH4, dan sel biomassa baru. Suplai oksigen biasanya dengan 
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mengeluarkan udara secara mekanik. Sistem pengolahan air limbah dengan biakan 

tersuspensi yang paling umum dan telah digunakan secara luas yakni proses 

pengolahan dengan sistem lumpur aktif (activated sludge process) (Asmadi dan 

Suharno, 2012) 

 

Proses pengolahan limbah dengan metode lumpur aktif mampu menghasilkan 

kualitas air yang dihasilkan tinggi. Namun kekurangan dari metode ini adalah sulit 

diaplikasikan dan dibandingkan dengan metode penanganan limbah yang lain 

karena memerlukan konsumsi energi yang tinggi untuk proses aerasi dan 

teknologinya yang rumit (Sperling, 2007). Setiadi et al (2005), melakukan 

penelitian untuk mengetahui kemampuan kopling lumpur aktif dan proses 

mikrofiltrasi dengan teknik backflushing untuk mengurangi karbon organik dan 

warna dalam air limbah tekstil. Dalam studi ini, kondisi operasi membran 

optimum diperoleh pada kecepatan aliran silang (CFV) 0,88 m/s dan tekanan 

transmembran (TMP) 0,4 bar.Kondisi optimal teknik backflushing diperoleh pada 

tekanan 1,6 bar yang diterapkan selama 1 detik pada interval 1,5 menit. Dengan 

kondisi optimal ini, fluks relatif stabil pada 5,04 L/m2.h untuk semua sludge 

retention time (SRT). Pada keadaan stabil, COD limbah menurun dengan 

meningkatnya SRT. Hasil dari penelitian ini adalah pengurangan COD lebih dari 

82% dan penghilangan warna lebih dari 95%. 

 

4. Flokulasi 

 

Flokulasi merupakan proses pengumpulan partikel-partikel dengan muatan tidak 

stabil yang kemudian saling bertubrukan sehingga membentuk kumpulan partikel-

partikel dengan ukuran yang lebih besar atau dikenal juga dengan istilah partikel 

flokulan atau flok (Howe et al., 2012). Pada pengolahan air limbah, flokulasi 

bertujuan untuk mempercepat proses penggabungan flok-flok yang telah 

dibibitkan pada proses koagulasi. Partikel yang telah stabil saling bertumbukan 

dan melakukan proses tarikmenarik, kemudian membentuk flok yang ukurannya 

makin lama makin besar dan mudah mengendap. Faktor penting dalam proses 

flokulasi adalah kecepatan saat pengadukan. Jika kecepatan terlalu tinggi, gaya 

geser yang timbul akan mencegah pembentukan flok, sebaliknya jika terlalu 
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rendah, proses penggabungan antar partikulat tidak akan terjadi dan flok besar 

mudah mengendap akan sulit dihasilkan (Moelyadi, 2012). 

 

Kolhe dan Inhole (2020) melakukan penelitian menggunakan metode koagulasi-

flokulasi untuk menghilangkan warna air limbah dari industri tekstil. Pewarna 

yang terkandung dalam limbah tersebut adalah pewarna merah dasar 5001 B. 

Penelitian ini menggunakan flokulan alami yaitu kaktus, lidah buaya, dan 

kombinasi antara kaktus dan lidah buaya. Kaktus dapat menghilangkan warna, 

COD, SS, DS dan TS adalah masing-masing sebesar 89,33%, 65,75%, 76,67%, 

93,43% dan 85,05%. Kemudian untuk lidah buaya % penghilangan warna, COD, 

SS, DS and TS adalah masing-masing sebesar 82%, 70%, 67,77%, 90,70% dan 

78,92%. Lalu untuk hasil dari kombinasi antara kaktus dan lidah buaya hasil % 

penghilangan warna, COD, SS, DS adalah masing-masing 83%, 86,30%, 71,11%, 

92,90% dan 82%. Kesimpulan mendasar yang dapat diambil adalah kaktus lebih 

efektif dalam menghilangkan warna dibandingkan lidah buaya dan kombinasi 

antara kaktus dan lidah buaya. 

 

5. Ozonisasi 

 

Metode penghilangan warna secara kimia dapat dilakukan dengan ozonisasi. Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Guendy (2007), pewarna direct pink 3B dan  

reactive violet SH-2R dilakukan penghilangan warna secara ozonisasi di media 

berair. Penghilangan zat warna ini dilakukan terhadap beberapa variabel yang 

efektif seperti tingkat generasi ozon, dosis, arus listrik, pH dan konsentrasi awal 

air limbah. Hasil dari penelitian ini adalah sebesar 98% penghilangan warna 

terjadi dalam beberapa menit. Penelitian ini membuktikan keberhasilannya 

sebagai metode pengolahan dari air limbah pewarna dari rentang konsentrasi yang 

luas (100-1000 ppm). Metode ini berhasil untuk mengatasi permasalahan limbah 

cair tekstil. Kemudian berdasarkan penelitian oleh Wijannarong et al (2013) 

menunjukkan bahwa ketika proses ozonisasi berlangsung, waktu reaksi yang 

dibutuhkan akan berbanding lurus dengan hasil penghilangan warna yang 

diperoleh. Efisiensi penghilangan warna pada waktu reaksi ke 5 dan 120 menit 
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berturut-turut adalah 32,83% dan 56,82% Ozonisasi dapat mengurangi warna 

pada air limbah lebih dari 90% pada waktu reaksi 6 jam. 

 

 

2.5 Fotodegradasi  

 

Selain metode yang telah dipaparkan di atas, metode fotodegradasi juga dapat 

digunakan untuk mengelolah limbah cair tekstil. Fotodegradasi senyawa organik 

merupakan suatu teknik mendestruksi senyawa organik melalui proses oksidasi 

menggunakan cahaya dan melibatkan materi katalis padat yang dapat 

mempercepat fotoreaksi tersebut. Proses fotokatalitik menggunakan 

semikonduktor pada penyinaran yang sesuai telah menjadi proses yang lebih maju 

dan memikat perhatian luas dalam berbagai aplikasi lingkungan  

untuk mendekomposisi kontaminan organik menjadi spesies anorganik yang 

lebih sederhana, contohnya adalah oksidasi fotokatalis heterogen dari hidrokarbon 

terklorinasi, dengan stokiometri secara umum yang dapat dituliskan sebagai 

berikut ini (Hoffman et al., 1995) 

 

𝐶𝑥𝐻𝑦 𝐶𝑙𝑧 + [𝑥 +
𝑦 − 𝑧

2
]𝑂2  

ℎ𝑣𝑇𝑖𝑂2
→     𝑥𝐶𝑂2 + 𝑧𝐻

+ + [
𝑦 − 𝑧

2
]𝐻2𝑂 

 

atau mineralisasi rhodamin B secara total dengan persamaan reaksi : 

 

𝐶28𝐻31𝐶𝑙 𝑁2𝑂3 + 29
1

2
𝑂2

ℎ𝑣𝑇𝑖𝑂2
→     𝐻𝐶𝑙 + 2𝐻𝑁𝑂3 + 28𝐶𝑂2 + 14𝐻2 

 

Fotodegradasi memerlukan empat komponen utama yang harus terpenuhi supaya 

dapat berjalan. Komponen tersebut yaitu foton (hv), senyawa target, oksigen dan 

fotokatalis (Wijaya et al., 2006). Sinar matahari langsung sebagai sumber cahaya 

atau foton di alam yang mempunyai salah satu fraksi energi pada daerah UV  dekat 

dapat digunakan dalam induksi fotodegradasi. Senyawa target yang dapat 

didegradasi adalah seperti limbah zat warna, senyawa beracun, logam berat dan 

lain-lain. Oksigen yang digunakan berupa gas O2 sebagai penangkap elektron. 

Fotokatalis yang digunakan merupakan katalis yang dapat mempercepat 

fotoreaksi berupa semikonduktor (TiO2, ZnO, SiO2 dan Al2O3), gabungan 

semikonduktor (TiO2-SiO2, ZnO-SiO2 dan Fe2O3-SiO2) atau gabungan 
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semikonduktor-metal (Ni/SiO2 dan Ag/TiO2). Keunggulan ketika menggunakan 

semikonduktor pada proses fotodegradasi diantaranya adalah seperti biayanya 

murah, prosesnya relatif cepat, tidak beracun dan punya kemampuan jangka 

panjang serta dapat mengoksidasi kebanyakan zat organik menjadi H2O, CO2 dan 

asam mineral (Widihati et al., 2011). Metode fotodegradasi dikatakan sebagai 

metode yang efektif karena diketahui dapat menguraikan senyawa zat warna 

menjadi senyawa yang tidak berbahaya seperti H2O dan CO2 (Slamet et al., 2006).  

 

Attia et al (2008) melakukan penelitian mengenai fotodegradasi dengan air limbah 

pewarna yang diambil dari pabrik tekstil Hilla, Iraq. Degradasi fotokatalitik 

dilakukan di atas suspensi TiO2 dan ZnO di bawah iridiasi ultraviolet. Persentase 

fotodegradasi diikuti secara spektrometri dengan pengukuran absorbansi pada λ 

max sama dengan 380 nm. Tingkat fotodegradasi meningkat secara linier dengan 

waktu iradiasi ketika TiO2 atau ZnO digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah 

penghapusan warna maksimum 96% dicapai setelah waktu iradiasi 2,5 jam ketika 

TiO2 digunakan pada 303K dan pengurangan warna 82% diamati ketika ZnO 

digunakan untuk periode yang sama dan pada suhu yang sama. Lalu, Khan et al 

(2016) mengambil limbah dari pabrik tekstil Gul Ahmad di Karachi, Pakistan 

untuk dilakukan percobaan degradasi fotokatalitik dan menggunakan TiO2, ZnO, 

H2O2 sebagai fotokatalis. Percobaan dilakukan pada 38oC di reaktor astirrerbath 

dengan menggunakan proses oksidasi foto Ultra-Violet dan di bawah berbagai 

variasi pH. Hasil percobaan menunjukkan bahwa TiO2 dan ZnO merupakan 

katalis yang paling efektif dengan penghilangan warna maksimum yang dicapai 

oleh TiO2 adalah 95,29% dan 64,41% dengan menggunakan ZnO pada 37oC dan 

pH 9, dalam waktu 150 menit iradiasi. Hasil menunjukkan bahwa TiO2 lebih 

efektif dibandingkan dengan ZnO. 

 

 

2.5.1 Fotokatalisis 

 

Fotokatalisis diartikan sebagai suatu kombinasi antara proses fotokimia dan 

katalis. Cahaya dan katalis dibutuhkan untuk dapat melangsungkan suatu 

transformasi atau reaksi kimia. Transformasi kimia yang diinduksikan oleh sinar 

tersebut terjadi pada permukaan suatu katalis (Sopyan, 1998). Induksi oleh sinar 
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menimbulkan terjadinya eksitasi elektron dari pita valensi ke pita induksi. Proses 

ini akan menghasilkan hole yang akan bereaksi dengan molekul H2O untuk 

menghasilkan radikal hidroksil. (Andayani dan Sumartono, 2007). 

 

Fotokatalis yang digunakan pada proses fotodegradasi merupakan bahan 

semikonduktor dan bahan aditif lain yang bertujuan untuk pemercepat laju 

degradasi. 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). 

 

Berdasarkan fasanya reaksi fotokatalisis terbagi menjadi  dua, yaitu : 

1. Fotokatalisis homogen, yaitu suatu proses fotokatalisis satu fasa antara 

substrat dengan katalis. Pada umumnya katalis berupa oksidator seperti 

ozon (O3) dan hidrogen peroksida (H2O2). 

2. Fotokatalisis heterogen, yaitu suatu proses fotokatalisis dua fasa yang 

dapat dilakukan dengan bantuan  semikonduktor. Semikonduktor yang 

sering digunakan adalah titanium dioksida (TiO2), seng oksida (ZnO), dan 

kadmium sulfida (CdS) (Otmer-Kirk, 1994). 

 

 

2.5.2 Semikonduktor 

 

Pada umumnya, material dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu konduktor, 

isolator, dan semikonduktor. Pengelompokan ini dibuat berdasarkan perbedaan 

nilai konduktivitas listrik (σ), struktur pita (pita valensi terisi penuh atau terisi 

sebagian), serta besarnya energi celah (band gap energy) antara pita valensi dan 

pita konduksi (Mills, 1997). 

 

Fotokatalisis bahan organik dan anorganik oleh semikonduktor dimulai pada saat 

eksitasi elektron yang disebabkan oleh adanya penyerapan foton dengan energi 

hv yang besarnya sesuai atau melebihi Eg dari semikonduktor dengan waktu 

tenggang dalam skala nanosekon. Elektron (e-) akan ditaruh dalam pita (yang 

hampir kosong) yang disebut pita konduksi (conduction band (CB)) dan akan 
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meninggalkan keadaan kosong atau lubang (holes (h+)) yang sama banyaknya di 

dalam pita valensi (valence band (VB)). Proses ini kemudian akan diikuti dengan 

proses selanjutnya, yaitu: 

1. Rekombinasi elektron dan hole (h+) di permukaan semikonduktor (A) atau 

di dalam semikonduktor (B). 

2. Reduksi suatu akseptor elektron oleh elektron (e-) CB (C). 

3. Oksidasi suatu donor elektron oleh hole (h+) VB (D) (Linsebigler et al., 

1955). 

 

TiO2, ZnO, CdS dan Fe2O3 adalah katalis yang biasa digunakan sebagai 

semikonduktor pada metode fotodegradasi ini. Kemudian diketahui bahwa TiO2 

merupakan katalis semikonduktor yang paling efektif diantara yang lainnya 

karena memiliki celah energi relatif besar yaitu  3,2 eV yang cocok digunakan 

sebagai fotokatalis. Selain itu TiO2 tidak beracun, harganya terjangkau dan 

melimpah di alam (Joshi dan Shirivasta, 2010).  

 

 

2.5.3 Semikonduktor TiO2 

 

TiO2 memiliki tiga struktur kristal, yaitu anatase, rutil, dan brookit. Ti tersusun 

secara oktahedral dan strukturnya merupakan MX2 pada struktur kristal rutil. 

Pada anatase, Ti tersusun secara oktahedral yang sangat terdistorsi dengan dua 

atom oksigen relatif lebih dekat dengan Ti. Dibandingkan dengan struktur 

lainnya, brookit memiliki struktur ortorombik yang sulit dibuat dan jarang 

ditemukan. Anatase dan rutil diketahui cukup baik dalam proses fotodegradasi 

dalam aktivitasnya sebagai fotokatalis. Struktur anatase dengan Eg sebesar 3,23 

eV dan rutil sebesar 3,02 eV, apabila dikenai suatu sinar UV maka akan 

menghasilkan spesies oksidator pada permukaannya yang akan berperan dalam 

proses fotodegradasi (Fatimah dan Wijaya, 2005). Struktur rutile, anastase dan 

brookite dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur rutile, anatase, dan brookite 

 

Oksida Ti disebutkan  memiliki aktivitas yang cukup besar dan efektif selain 

murah dan tidak beracun apabila dibandingkan dengan beberapa logam 

fotokatalis lainnya. Dalam reaksi fotokatalis dengan TiO2 dalam bentuk kristal 

anatase, TiO2 dilaporkan sebagai komponen yang aktif. Sedangkan dalam 

bentuk rutile akan menunjukkan aktifitas yang kurang sempurna. TiO2 dengan 

bentuk kristal anatase dan rutile jika dikenai suatu sinar UV dengan λ < 385 nm 

untuk anatase dan λ = 405 nm untuk rutile, akan menghasilkan spesies 

oksidator pada permukaannya. TiO2 adalah spesies oksidator kuat yang 

ditunjukkan H+ pada permukaannya. Oleh karenanya TiO2 dapat mengoksidasi 

spesies kimia yang mempunyai potensi redoks yang lebih kecil. Pengurangan 

ukuran kristal berguna untuk menekan rekombinasi fotoeksitasi electron (e- ) 

dan lubang (H+). 

 

Oksida logam titanium (TiO2) banyak dilaporkan sebagai semikonduktor yang 

aktif sebagai fotokatalis. Aktivitas fotokatalis (fotoaktivitas) TiO2 dapat 

ditingkatkan dengan cara pengembanan pada material pendukung. Salah satu 

yang dapat digunakan untuk pengembanan  tersebut adalah zeolit alam. 

Beberapa keuntungan yang diharapkan dari pengembanan TiO2 pada zeolit 

alam diantaranya adalah potensi zeolit alam yang melimpah di Indonesia serta 

stabilitas yang tinggi pada kondisi asam. Material TiO2 teremban pada zeolit 

alam yang selanjutnya disebut sebagai TiO2/zeolit akan memiliki fungsi ganda 

yaitu sebagai adsorben yang diambil dari sifat zeolit yang berpori dan memiliki 

kation yang dapat dipertukarkan serta sebagai fotokatalis (Fatimah dan Karna, 

2009). 

 

Tahapan mekanisme fotokatalitik pada TiO2 menurut Hoffman (1995), adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pembentukan muatan oleh foton. Apabila fotokatalis dikenai radiasi 

foton (hv) dengan energi hv yang besarnya sama atau melebihi energi 

celahnya (Eg), maka satu elektron akan tereksitasi ke dalam pita 

konduksi (ecb
-) dengan meninggalkan lubang pada valensi (hvb). 

2. Rekombinasi pembawa muatan. Hole (lubang) pada pita valensi (hvb
+) 

dapat bertindak sebagai oksidator yang cukup kuat dan dapat bergabung 

dengan elektron pada pita konduksi (ecb
-) sambil melepaskan panas. 

3. Jika di dalam sistem terdapat substrat yang dapat teroksidasi, maka 

lubang pada pita valensi (hvb
+) akan menginisiasi reaksi oksidasi terhadap 

substrat tersebut. 

4. Jika di dalam sistem terdapat suatu oksidator, maka dapat terjadi inisiasi 

reaksi reduksi oleh elektron pada pita konduksi (ecb
-). 

5. Penjebakan (trapping) elektron pada pita konduksi (ecb
-) ke permukaan 

fotokatalis Ti(IV)OH membentuk (Ti(III)OH). 

 

 

2.6 Zeolit 

 

Zeolit didefinisikan sebagai mineral berbentuk kristal alumina silikat berpori 

terhidrat dan mempunyai struktur kerangka tiga dimensi yang terbentuk dari 

tetrahedral [SiO4]4
- dan [AlO4]5. Kedua tetrahedral di atas dapat dihubungkan oleh 

atom-atom oksigen, menghasilkan struktur tiga dimensi terbuka dan berongga 

yang didalamnya diisi oleh atom-atom logam biasanya logam-logam alkali atau 

alkali tanah dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Kation dalam alkali tanah 

tesebut dapat diganti oleh kation lain dengan kemampuan tidak merusak struktur 

zeolit sehingga dapat menyerap air secara reversibel. Senyawa zeolit berdasarkan 

klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua yaitu zeolit alam dan zeolit sintesis 

(Syaputra dkk, 2015). 

 

Zeolit mempunyai sifat sorpsi, penukar ion, “molecular sieving” dan katalis, yang 

dapat ditingkatkan dengan melakukan modifikasi kimia zeolit alam sehingga 

memungkinkan zeolit dapat digunakan dalam berbagai proses industri, pada 

pengolelolaan limbah industri dan bidang lingkungan. Hal ini disebabkan oleh 

struktur kristal zeolit yang unik (Agustiawan, 2011).  Zeolit sintesis lebih 
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cenderung disintesis dari limbah dan material-material yang murah dengan 

menggunakan metode dan teknologi yang mutakhir. Contoh limbah dengan 

kandungan silika tinggi seperti abu sekam padi (rice husk ash) dan abu terbang 

(fly ash) merupakan sumber silika alternatif yang berpotensi untuk sintesis zeolit 

(Syaputra dkk, 2015). 

 

2.6.1 Sifat dan Karakteristik Zeolit  

 

Zeolit memiliki beberapa sifat dan karakteristik sebagai berikut :  

  

1. Dehidrasi  

 

Sifat dehidrasi ini akan berpengaruh terhadap sifat adsorpsinya.  Zeolit dapat  

melepaskan molekuler dari dalam rongga permukaan yang menyebabkan medan  

listrik meluas ke dalam rongga utama dan akan efektif berinteraksi dengan  

molekul yang akan diadsorpsi.  Jumlah molekul air sesuai dengan jumlah pori- 

pori ruang hampa yang akan terbentuk bila unit sel kristal zeolit tersebut 

dipanaskan. 

 

2. Penukar ion 

 

Kenetralan zeolit dapat dijaga oleh ion-ion pada rongga atau kerangka 

elektrolit. Ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga penukaran ion yang terjadi 

tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. 

 

3. Katalis 

 

Apabila zeolit digunakan pada proses penyerapan atau katalistis maka akan 

terjadi difusi molekul ke dalam ruang bebas diantara kristal.  Dengan demikian 

dimensi serta lokasi batuan sangat penting. 
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2.6.2 Jenis-Jenis Zeolit 

 

1. Zeolit Alam 

 

Zeolit alam ditambang langsung dari alam sehingga harganya lebih murah 

daripada zeolit sintetis. Kristalitas dari zeolit alam tidak terlalu tinggi, ukuran 

porinya tidak beragam, aktivitas katalitiknya rendah dan mengandung banyak 

pengotor. Aktivitas dari zeolit dapat berkurang karena adanya zat pengotor. 

Aktivasi dan modifikasi biasanya dilakukan untuk memperbaiki karakter zeolit 

alam seingga dapat digunakan sebagai katalis, adsorben atau aplikasi lainnya. 

Selain untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat pada zeolit alam, 

proses aktivasi zeolit juga ditujukan untuk memodifikasi sifat-sifat dari zeolit, 

seperti luas permukaan dan keasaman. Luas permukaan dan keasaman yang 

meningkat akan menyebabkan aktivitas katalitik dari zeolit meningkat. Salah satu 

kelebihan dari zeolit yaitu memiliki luas permukaan dan keasaman yang mudah 

dimodifikasi (Lestari, 2010).   

 

Terlepas dari aplikasinya yang luas, zeolit alam memiliki beberapa kelemahan, 

diantaranya adalah mengandung banyak pengotor seperti Na, K, Ca, Mg dan Fe 

serta kristalinitasnya kurang baik.  Keberadaan  pengotor-pengotor tersebut 

dapat mengurangi aktivitas dari zeolit.  Untuk memperbaiki karakter zeolit alam 

sehingga dapat digunakan sebagai katalis, adsorben atau aplikasi lainnya, 

biasanya dilakukan aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu (Mockovciakova et 

al., 2008). Contoh dari zeolit alam dapat disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jenis-jenis zeolit alam 

 

Zeolit Alam Rumus Kimia 

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

Klipnotilolit (Na4K4) (Al8Si40O96).24H2O 

Analsim Na16(Al16Si32O96).16.H2O 

Heulandit Ca4(Al8Si28O72).24H2O 

Erionit Na4(Al4Si6O20).4H2O 

Laumonit Ca(Al8Si16O48).16H2O 

Mordenit Na8(Al8Si40O96).24H2O 

Filipsit (Na,K)10 (Al10Si22O64).20H2O 

Wairali Ca(Al2Si4O12).12H2O 
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2. Zeolit Sintesis 

 

Zeolit sintesis adalah zeolit yang dibuat secara rekayasa yang sedemikian rupa 

sehingga didapatkan karakter yang lebih baik dari zeolit alam. Prinsip dasar 

produksi zeolit sintesis adalah komponennya yang terdiri dari silika dan alumina, 

sehingga dapat disintesis dari berbagai bahan baku yang mengandung kedua 

komponen di atas. Komponen minor dalam zeolit juga dapat ditambahkan dengan 

mudah menggunakan senyawa murni, sehingga zeolit sintesis memiliki komposisi 

yang tetap dengan  tingkat kemurnian yang tinggi (Georgiev et al., 2009). Dengan 

perkembangan penelitian, dewasa ini telah dikenal beragam zeolit sintesis, dan 

beberapa diantaranya disajikan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis-jenis zeolit sintesis beserta rumus oksida  

 

Zeolit Rumus Oksida 

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

Zeolit N-A (Na,TMA2O.Al2O3.4,8SiO2.7H2O TMA-(CH3)4N+ 

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

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

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

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

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

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

Sumber : (Georgiev et al., 2009) 

 

 

2.6.3 Zeolit-A 

 

Zeolit-A merupakan suatu mineral anorganik  berbentuk kristal yang memiliki 

rumus kimia Na12(AlO2)12(SiO2)12.27H2O dan tersusun dari tiga komponen yaitu 

aluminosilikat, kation yang dapat dipertukarkan, dan air. Zeolit-A pada 

aplikasinya dapat digunakan sebagai adsorben, katalis, membran, maupun 

penukar ion. Zeolit-A sebagai adsorben mampu mengadsorpsi Pb (ElEswed et al., 

2009), Cu dan Ni (Ibrahim, et al.,2010), dan juga Zn (II) (Wahyuni dan 

Widiastuti, 2010). Zeolit-A sebagai membran mampu untuk memisahkan molekul 

organik seperti etanol dan metanol dari air (Goldman et al., 2003). Sebagai 
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penukar ion, zeolit-A memiliki kapasitas tukar kation yang cukup tinggi sehingga 

dapat dipertukarkan dengan logam yang mencemari lingkungan. 

 

 

2.6.4 Karakterisasi Zeolit 

 

1. Karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD)  

 

XRD bertujuan untuk mengidentifikasi fasa dari suatu katalis dan untuk 

menentukan sifat kristal atau kristalinitas dari suatu katalis.  Kebanyakan dari 

katalis adalah berbentuk padatan kristal seperti oksida logam, zeolit, dan logam 

yang berpenyangga. XRD menjadi teknik yang cukup handal dan mendasar untuk 

mengevaluasi sifat-sifat fasa kristal dan ukuran Kristal (Leofanti et al., 1997). 

Pada penelitian ini, XRD digunakan untuk menganalisis pola difraksi dari suatu 

katalis yaitu zeolit-A. Dalam praktiknya, database pola difraksi dari berbagai jenis 

katalis sudah tersedia dalam beberapa perangkat lunak, misalnya match dan 

International Zeolite Association (IZA). Dengan menggunakan perangkat lunak 

tersebut akan dapat dibandingkan antara pola difraksi sampel yang diperoleh 

dengan pola difraksi referensi sehingga dapat diidentifikasi struktur kristal 

maupun fase dari sampel. Pada Gambar 4 menunjukkan difaktogram dari zeolit-A. 

 

 

Gambar 4. Pola XRD zeolit-A (Structure Commision of the International Zeolite 

Association (IZA-SC), 2017) 
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2. Karakterisasi Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

SEM merupakan mikroskop elektron yang digunakan untuk mengamati morfologi 

permukaan dalam skala mikro dan nano dalam suatu sampel. Prinsip dari analisis 

SEM adalah menggunakan elektron sebagai sumber pencitraan dan medan 

elektromagnetik sebagai lensanya. Elektron berinteraksi dengan atom-atom dalam 

sampel sehingga sampel akan memberikan sinyal informasi mengenai permukaan 

topografi sampel, komposisi, dan sifat-sifat lainnya dengan tambahan adanya alat 

pendukung (Sajidah, 2017). Pada penelitian ini, SEM digunakan untuk 

menganalisis permukaan morfologi dari zeolit-A dan komposit TiO2/zeolit-A. 

SEM bekerja pada perbesaran yang tinggi yaitu mencapai 300.000x bahkan 

1.000.000 (dalam beberapa model modern) dalam menghasilkan gambar yang 

tepat dari berbagai macam bahan. Energy Dispersive X-Ray (EDX) bekerja sama 

dengan SEM untuk menghasilkan hasil kualitatif dan semi kuantitatif. Kedua 

teknik tersebut memiliki potensi untuk mengenalkan informasi yang mendasar 

tentang komposisi yang spesimen yang dipindai yang tidak dapat disediakan oleh 

tes laboratorium umum. Contoh gambar permukaan dari zeolit-A yang dapat 

terdeteksi oleh SEM ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Mikrografi dari zeolit-A (Simanjuntak et al., 2021) 
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2.7 Spektrofotometri UV-Vis 

 

Spektrofotometri disebut sebagai suatu metoda analisa yang didasarkan pada 

pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada 

panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma 

atau kisi difraksi dengan detektor fototube. Benda bercahaya seperti matahari atau 

bohlam listrik memancarkan spektrum yang lebar terdiri atas panjang gelombang. 

Panjang gelombang yang dikaitkan dengan cahaya tampak itu mampu 

mempengaruhi selaput pelangi mata manusia dan karenanya menimbulkan kesan 

subyektif akan ketampakan (vision). Dalam analisis secara spektrofotometri 

terdapat tiga daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu 

daerah UV  (200 – 380 nm), daerah visible (380 – 700 nm), daerah inframerah 

(700 – 3000 nm) (Khopkar 1990).  

 

Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi 

dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu 

objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan di 

serap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap 

sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet (Sastrohamidjojo, 2007). 

Serapan cahaya UV atau VIS (cahaya tampak) mengakibatkan transisi elektronik, 

yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadan dasar yang berenergi rendah 

ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih rendah. 

 

Prinsip kerja spektrofotometer adalah berdasarkan hukum Lambert Beer, yang 

dimana apabila cahaya monokromatik (Io) melalui suatu media (larutan), maka 

sebagian cahaya tersebut diserap (Ia), sebagian dipantulkan (Ir), dan sebagian lagi 

dipancarkan (It) (Huda, 2001).  Menurut Khopkar (2003), instrumen 

spektrofotometer UV-Vis adalah: 

1. Sumber sinar polikromatis, berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis 

dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Sumber yang biasa 

digunakan pada daerah UV adalah lampu deuterium atau disebut juga heavy 

hidrogen, sedangkan pada daerah Vis menggunakan lampu tungsten yang 
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sering disebut lampu wolfram, spektrofotometer UV-Vis menggunakan 

photodiode yang telah dilengkapi monokromator. 

2. Monokromator, merupakan alat yang memecah cahaya polikromatis 

menjadi cahaya tunggal (monokromatis) dengan komponen panjang 

gelombang tertentu. Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi 

monokromator dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. 

Monokromator terdiri dari susunan: celah (slit) masuk – filter - kisi 

(grating) – celah (slit) keluar. 

3. Wadah sampel (kuvet), merupakan wadah sampel yang akan dianalisis. 

Kuvet dari leburan silika (kuarsa) dipakai untuk analisis kualitatif dan 

kuantitatif pada daerah pengukuran 190-1100 nm, dan kuvet dari bahan 

gelas dipakai pada daerah pengukuran 380-1100 nm karena bahan dari gelas 

mengabsorpsi radiasi UV. 

4. Detektor, menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel. Cahaya 

kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier dan dalam rekorder 

akan ditampilkan dalam bentuk angka-angka pada reader (komputer). 

5.  Visual display/read out, merupakan suatu sistem baca yang menangkap 

besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor dan dinyatakan dalam 

bentuk % transmitan maupun absorbansi. 

 

Cara kerja dari alat spektrofotometer UV-Vis adalah sinar dari sumber radiasi 

diteruskan menuju monokromator.  Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah 

melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Cahaya dari sampel akan diterima 

oleh detektor secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor 

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

dengan perangkat komputer yang sudah terprogram (Harjadi, 1993). Skema alat 

spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Skema alat spektrofotometer UV-Vis (Khopkar, 2003) 

 

Spektrofotometri UV-Vis dapat diaplikasikan untuk memantau proses 

fotodegradasi suatu zat warna berdasarkan perubahan nilai absorbansi. Penurunan 

nilai absorbansi ini selanjutnya dapat digunakan unutk menghitung penurunan 

konsentrasi berdasarkan  hubungan antara absorbasin dengan koonsentrasi seperti 

dirumuskan dalam hukum Lambert-Beer:  

A=  ԑ. b . C 

 

A = Absorbansi 

ԑ = Koefisien ekstinsi molar 

b = Tebal larutan sampel 

C = Konsentrasi



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2022 di 

Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Karakterisasi X-

Ray Diffraction (XRD) dilakukan di Laboratorium Metalurgi Fakultas Teknik 

Institut Teknologi Surabaya dan Scanning Electron Microscopy (SEM) dilakukan 

di Laboratorium Terpadu Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas laboratorium, 

X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electrone Microscopy (SEM), 

spektrofotometer UV-Vis, cawan porselen, mesh, pH meter, reaktor fotoreduksi 

sinar tampak, pengaduk magnetik, spin bar, botol gelap, oven, tanur, dan neraca 

analitik. 

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sekam padi, 

HNO3 10%, pewarna tekstil rhodamin B, alumunium foil, kertas saring, indikator 

universal, NaOH, dan akuades.. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Ekstraksi Silika Sekam Padi 

 

Metode ekstraksi silika sekam padi yang digunakan adalah metode sol-gel. 

Sebanyak 50 gram sekam padi direndam dalam 500 mL larutan NaOH 1,5 % di 

dalam gelas beaker lalu dipanaskan selama 30 menit dan didiamkan selama 24 

jam. Kemudian sekam padi diperas dan filtrat yang mengandung sol silika 

diambil. Kemudian pembuatan silika padat dilakukan dengan netralisasi sol 

menggunakan HNO3 10% untuk menghasilkan gel. Lalu didiamkan selama 24 jam 

untuk proses aging. Setelah itu gel dibilas secara berulang menggunakan akuades 

untuk menghilangkan kelebihan asam dan gel menjadi lebih bersih. Kemudian gel 

ditiriskan dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 80°C selama 24 jam. Silika 

sekam padi padat digerus dan diayak menggunakan saringan 200 mesh untuk 

mendapatkan sampel yang relatif homogen. 

 

 

3.3.2 Pembuatan Zeolit-A 

 

Pada tahap awal,  sebanyak 20 gram NaOH padat dilarutkan dengan 200 mL 

akuades. Kemudian ditambahkan sebanyak 30 g silika sekam padi dan diaduk 

menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm dan suhu 70°C selama 

3 jam. Larutan natrium silikat kemudian disaring menggunakan kertas saring dan 

filtrat didiamkan untuk proses aging selama 24 jam. Kemudian sebanyak 13,5 g 

alumunium foil yang telah dipotong kecil-kecil dilarutkan dengan filtrat yang 

telah di aging sebelumnya menggunakan hotplate stirrer tanpa menggunakan 

panas dengan kecepatan 500 rpm selama 3 jam. Lalu campuran tersebut 

diletakkan di dalam autoklaf selama 24 jam untuk proses aging dan ditutup 

dengan rapat. Selanjutnya dikristalisasi menggunakan oven dengan suhu 100oC 

selama 72 jam. Setelah itu zeolit digerus sampai halus lalu dicuci menggunakan 

akuades sampai zeolit terlihat putih dan pH  sekitar 7-8. Selanjutnya zeolit 

dikeringkan atau dilakukan rekristalisasi menggunakan oven dengan suhu 80oC 

selama 24 jam. Setelah kering zeolit lalu dikalsinasi menggunakan tanur dengan 

suhu 550oC selama 6 jam (Simanjuntak et al., 2019). 
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3.3.3 Preparasi Komposit TiO2/Zeolit-A  

 

Pembuatan katalis TiO2/zeolit-A dilakukan dengan metode impregnasi untuk 

mendapatkan komposit dengan kandungan TiO2 0, 5, 10, dan 15%. Sebanyak 3 g 

zeolit dicampur dengan TiO2 0; 0,15; 0,3; dan 0,45 gram kemudian dilarutkan 

dengan 32 mL etanol 96% di dalam gelas beker. Kemudian diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 5 jam. Setelah itu dikeringkan di dalam oven pada suhu 

120°C selama 5 jam. Setelah kering digerus sampai halus kemudian diayak 

menggunakan mesh dan dikalsinasi pada suhu 500°C selama 5 jam. 

 

 

3.3.4 Karakterisasi Zeolit-A dan Komposit TiO2/Zeolit-A 

 

3.3.4.1 Karakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD) 

 

XRD digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material. 

Karakterisasi zeolit-A dan komposit TiO2 /zeolit-A dilakukan pada rentang 0-50o.   

 

 

3.3.4.2 Karakterisasi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Analisis SEM digunakan untuk mengetahui morfologi permukaan partikel, 

karakterisasi zeolit-A menggunakan perbesaran yaitu 2000 hingga 15000x.  

 

 

3.3.5 Pembuatan Larutan Baku Pewarna Rhodamin B 

 

Pembuatan larutan baku rhodamin B 50 ppm dilakukan dengan cara menimbang 

0,05 gram pewarna rhodamin B dan dilarutkan menggunakan akuades dalam labu 

takar hingga tanda batas 1000 mL. Kemudian larutan baku rhodamin B 50 ppm 

digunakan untuk mencari panjang gelombang maksimum dari rhodamin B 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Panjang gelombang maksimum yang 

diperoleh digunakan untuk analisis selanjutnya. 
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3.3.6 Validasi Metode 

  

3.3.6.1 Uji Linearitas 

 

Pada tahap awal, dibuat variasi larutan rhodamin B dari larutan baku dengan 

konsentrasi 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm. Setelah itu larutan tersebut diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan dibuat persamaan 

linier hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dari nilai absorbansi yang 

didapat. Uji linieritas ditentukan dari nilai R yang didapat. 

 

 

3.3.6.2  Uji Limit Deteksi (LoD) dan Limit Kuantifikasi (LoQ)  

 

Penentuan LoD dan LoQ diperoleh dari pengukuran senyawa dengan konsentrasi 

2 ppm dari rhodamin B sebanyak 2 mL. Lalu ditambahkan akuades sebanyak 4 

mL. Kemudian larutan tersebut diukur absorbansinya sebanyak 7 kali 

pengulangan.  

 

 

3.3.6.3 Uji Presisi 

 

Penentuan presisi dilakukan dengan mencampurkan larutan rhodamin B 6 ppm 

sebanyak 1 mL dengan 9 mL akuades. Larutan tersebut diukur absorbansinya 

sebanyak 7 kali pengulangan. Nilai absorbansi yang diperoleh adalah menentukan 

nilai konsentrasi. Kemudian dihitung standar deviasi (SD) serta relatif standar 

deviasi (RSD) dari data yang diperoleh. 

 

 

3.3.7 Penentuan Waktu Optimum Degradasi Rhodamin B  

 

Sebanyak 50 mL larutan pewarna rhodamin B 50 ppm dimasukkan ke dalam 

reaktor fotoreduksi dengan kuat cahaya 8000 Lux dan diaduk dengan variasi 

waktu selama 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Kemudian diukur absorbansinya 

setiap 30 menit selama 150 menit. Absorbansi larutan diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan diperoleh waktu optimum degradasi rhodamin B. 
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3.3.8 Penentuan pH Optimum Degradasi Rhodamin B 

 

Sebanyak 50 mL larutan pewarna rhodamin B 50 ppm diukur nilai pH nya 

menggunakan pH meter dengan variasi pH 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian 

dimasukkan ke dalam reactor fotodegradasi dengan waktu optimum yang telah 

didapatkan. Lalu  ditambahkan NaOH 0,01 M untuk membuat suasana basa dan 

H2SO4 0,01 M untuk membuat suasana larutan menjadi asam. Setelah itu 

absorbansi larutan diukur dan didapatkan pH optimum degradasi rhodamin B.  

 

 

3.3.9 Percobaan Fotodegradasi dengan Zeolit-A 

 

Sebanyak 50 mL larutan pewarna rhodamin B 50 ppm ditambahkan 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8; 1 gram zeolit-A, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor fotoreduksi. Larutan 

hasil fotoreduksi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk diukur 

absorbansi masing-masing larutan. 

 

 

3.3.10 Percobaan Fotodegradasi Katalis TiO2/Zeolit-A  

 

Sebanyak 50 mL pewarna rhodamin B 50 ppm kemudian ditambahkan 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1 gram TiO2/zeolit-A, dimasukkan ke dalam reaktor fotoreduksi. 

Kemudian larutan hasil fotoreduksi dianalisis menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis untuk diukur absorbansi masing-masing larutan.



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut. 

 

1. Zeolit-A berhasil disintesis dari silika sekam padi dan alumunium foil yang 

dibuktikan berdasarkan hasil XRD yang dibandingkan dengan standar IZA 

dan SEM. 

2. Zeolit-A digunakan untuk membuat komposit TiO2/zeolit-A dengan 

konsentrasi 5, 10, dan 15%. 

3. Katalis TiO2 5%/zeolit-A memiliki persen degradasi tertinggi yaitu 39,24% 

dengan menggunakan pH 5 dan waktu optimum 90 menit. 

 

 

5.2  Saran  

 

Adapun saran untuk perkembangan penelitian ini, yaitu melakukan percobaan 

fotodegradasi dengan menggunakan kondisi pH  yang lebih asam. 
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