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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Nanopartikel saat ini menjadi perhatian para peneliti untuk pengembangan dalam 

ilmu pengetahuan  dan teknologi. Bahan material dalam skala nano yang dapat 

meningkatkan sifat fisik, mekanik dan kimia suatu material tanpa harus merusak 

struktur atomnya.  Dalam penelitian Willem dan Wildenberg (2005) mengatakan 

karakteristik spesifik dari nanopartikel bergantung pada ukuran, distribusi, 

morfologi, dan fasanya. Nanopartikel adalah koloid padat yang memiliki ukuran  

dengan kisaran 1-100 nm (Hosokawa et al., 2007). Nanopartikel terdiri dari makro 

molekul material yang sudah direduksi ukuran secara top-down (pembuatan 

struktur yang kecil dari material yang berukuran besar) secara bottom-up 

(penggabungan atom-atom atau molekul-molekul menjadi partikel yang berukuran 

lebih besar (Alleman, 1993).  

 

Dengan demikian, pemanfaatan nanopartikel ini memiliki kapasitas yang jauh 

lebih besar dengan melibatkan permukaan.  Disamping itu, nanopartikel juga 

memiliki reaktivitas yang jauh lebih tinggi karena atom-atomnya mempunyai 

peluang lebih besar untuk berinteraksi dengan material lain (Saxton, 2007).  Hal 

ini juga berlaku dalam pengembangan untuk nanopartikel TiO2. Dilihat dari 
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struktur atomnya, titanium dioksida (TiO2) adalah salah satu jenis nanomaterial 

yang cukup berkembang (yang sangat menarik untuk diteliti saat ini). Sifat fisika 

dan kimia yang baik menjadikan TiO2 sebagai bahan yang terus dikembangakan 

untuk diaplikasikan ke berbagai teknologi. Titanium dioksida merupakan 

nanomaterial yang bersifat semikonduktor yang dapat menghantar listrik, sifat 

logam yang kuat, ringan dan memiliki kerapatan yang rendah (Setiawati et al., 

2006).  

 

Pengembangan bahan TiO2 sampai pada skala nanoteknologi dengan pemanfaatan 

sebagai bahan fotokatalisis untuk ultraviolet (Seery et al., 2007), katalis (Pelaez et 

al., 2010), keramik (Haugen et al., 2004), disentisasi zat warna dengan sel surya 

(O'regan, and Grätzel, 1991; Shin et al., 2011), dan pengolahan air minum 

berbasis sel surya (Salih et al, 2007). Selain itu, secara potensial nanopartikel 

dapat dibutuhkan ke dalam bidang nanotoksikologi untuk mempelajari tentang  

pengaruh ukuran nanopartikel tersebut.  

 

Metodologi yang dapat sederhana untuk merancang nanopartikel TiO2 

monosdisperse yang menunjukkan kemampuan kerja bahan yang sangat efisien. 

Beberapa upaya penelitian yang telah dikhususkan untuk pembuatan partikel TiO2 

monodisperse, Eiden-Assmann et al., (2004)  yang mengatakan bahwa ukuran 

partikel dan distribusi dapat dikendalikan dengan kekuatan ion.  Peneliti ini, 

mempreparasi partikel TiO2 monodisperse dengan diameter ˃200 nm yang 

didapatkan menggunakan nitrat, KCl, NaCl, CsCl, dan larutan LiCl di bawah 

kurang dari 19,5% oksigen dengan adanya gas inert. Partikel TiO2 monodisperse 

yang lebih besar  pada diameter >500 nm bisa juga didapat dengan menggunakan 
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NaCl dan HCl, pengontrolan ukuran partikel dengan konsentrasi larutan garam 

yang berbeda-beda (Look et al., 1992).   

 

Fungsional nanopartikel TiO2 monodisperse berbasis fluorescent (berdiameter 

>70 nm) dilaporkan  dapat diperoleh menggunakan EuCl3 untuk mengontrol 

kekuatan ion dengan konsentrasi larutan garam yang berbeda (Tan et al., 2006). 

Eun et al., 2009 melaporkan bahwa TiO2 monodisperse adalah bola berongga 

(berdiameter >40 µm) yang disintesis menggunakan fungsional nanopartikel yang 

melekat pada perangkat mikrofluida.  

 

Banyak metode yang sudah dilakukan dalam pembuatan bahan nano TiO2 seperti 

metode sol-gel (Guan et al., 2001), metode mikroemulsion (Hseieh et al., 2008), 

metode presipitasi (Parida et al., 2009) dan metode hidrothermal (Lu et al., 2008). 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode sol-gel. Pemakaian 

metode ini didasari oleh proses yang mudah dilakukan, ramah lingkungan, biaya 

relatif lebih murah dan proses sintesis monodisperse yang homogen. Menurut Han 

et al., (2011) proses sederhana dalam pengembangan bahan nano titania 

monodisperse untuk fotokatalis dengan metode sol-gel menggunakan CaCl2 

dengan konsentrasi 0,05 M  sampai 0,15 M dapat ditemukan ukuran nanopartikel 

pada kisaran 10-300 nm.  

 

Pembentukan titania sol dalam metode sol-gel dapat diperoleh dari bahan awal 

(prekursor) titanium isopropoksida (TTIP) (Reyes et al., 2008). Terhidrolisisnya 

TTIP dengan air akan mengahasilkan sol. Kemudian mencampur garam CaCl2 

berbagai konsentrasi yang dapat menghaluskan ukuran butiran TiO2 dengan 

kekuatan ikatan ionik serta gaya sentripetal (stirrer selama 12 jam). Nanopartikel 
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TiO2 kemudian dikalsinasi pada 400 
o
C selama 12 jam untuk  menghasilkan 

nanokristalin anatase TiO2. Untuk mengetahui struktur kristal bahan diuji dengan 

karakterisasi X-ray diffraction (XRD) dan Transmisi Electron Microscopy (TEM) 

sebagai penguji terbentuknya nanopartikel titania yang kecil. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dibuat rumusan 

masalah dari penelitian yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi CaCl2 dengan TTIP 

pada pembentukan fasa kristalin dan ukuran rata-rata partikel TiO2 setelah 

kalsinasi 400 
o
C? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah, yakni: 

1. Pembahasan dibatasi pada sintesis nanotitania berbasis TTIP dan CaCl2 dengan 

metode sol-gel.  

2. Konsentrasi molaritas larutan CaCl2 dimulai dari 0,06; 0,08; 0,10; 0,11 dan  

0,12 M. 

3. Suhu kalsinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 400 
o
C. 

4. Karakterisasi strukutur kristal nanotitania menggunakan XRD, 

mikrostruktur/nanostrukturnya menggunakan TEM. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diajukan maka tujuan yang ingin 

diperoleh adalah:  

1. Mengetahui sintesis TTIP dengan menggunakan metode sol-gel serta pengaruh 

molaritas CaCl2 terhadap struktur dan mikrostruktur pada suhu 400 
o
C. 

2. Mengetahui kemampuan degradasi katalis TiO2 terhadap Methylene blue (MB) 

dengan lampu UV dan sinar matahari. 

3. Mengetahui sifat material yang dihasilkan melalui karakterisasi dengan XRD, 

SEM, EDS, TEM dan analisis spektrum UV-Vis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi para peneliti dibidang 

fisika nanomaterial, kimia-fisika. Adapun manfaat adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mensintesis TiO2 dari bahan isopropoksida. 

2. Memberikan informasi mengenai pembentukan nanotitania dengan 

menggunakan metode sol-gel. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk 

mengembangkan sintesis nanotitania dari bahan titanium isopropoksida dengan 

metode sol gel. 

4. Memberikan informasi mengenai uji karakterisasi XRD dan TEM terhadap 

sampel nanotitania. 

 


