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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definis Nanopartikel 

 

Nanomaterial merupakan suatu pondasi nanosains dan nanoteknologi yang 

memiliki potensi untuk merevolusi cara di mana bahan dan produk yang 

berdampak komersial yang signifikan dimasa mendatang dalam dunia teknologi 

seperti elektronik, kedokteran dan bidang lainya (Alagarasi, 2011). 

Pengembangan metoda sintesis nanopartikel merupakan salah satu bidang yang 

menarik minat peneliti dalam pembuatan nanopartikel dengan ukuran yang kurang 

dari 100 nm yang memiliki sifat kimia dan fisika yang lebih baik dibandingkan 

dengan material sejenis yang memiliki ukuran lebih besar (Hosokawa et al, 2007).  

 

Material yang dapat menghasilkan berstruktur nano merupakan partikel-partikel 

penyusunya harus diatur sedemikian rupa sehingga partikel-partikel tersebut 

bergabung menjadi material yang berukuran besar dan sifat materialnya dapat 

dipertahankan. Sifat material berstruktur nano sangat bergantung pada ukuran 

maupun distribusi ukuran, komponen kimiawi unsur-unsur penyusun material 

tersebut, keadaan dipermukaan dan interaksi antar atom penyusun material 

nanostruktur. Keterkaitan sifat parameter-parameter memungkinkan sifat material 

memiliki sifat stabilitas termal yang sangat tinggi (Nabok, 2000; Enggrit, 2011).  
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B. Titanium Dioksida (TiO2) 

 

 

Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol 

Ti dan nomor atom 22 merupakan logam transisi yang ringan, kuat, tahan 

terhadap korosi sehingga banyak digunakan untuk mesin turbin,  industri kimia, 

serta tahan panas (1680 ºC – 3260 ºC). Reverend William Gregor merupakan 

penemu pertama titanium pada tahun 1791 di Inggris yang pada waktu itu diberi 

nama ilmenite. Logam titanium keberadaanya selalu berikatan dengan mineral 

lainya  seperti ilmenite, leucoxene, anatase, brookite dan sphene yang ditemukan 

dalam titanat. Titanium juga dapat ditemukan dalam batu bara, abu, tanaman, dan 

dalam tubuh manusia (Carp et al, 2004). 

 

Sedangakan TiO2 adalah nanomaterial yang bersifat semikonduktor yang dapat 

menghantarkan listrik, sifat logam yang kuat, ringan dan memiliki kerapatan yang 

rendah (Fitriana, 2014). TiO2 merupakan senyawa yang tersusun atas ion Ti
4+

 dan 

O
2-

 dalam octahedron. Keelektronegatifan atom Ti dan atom O dalam skala 

Pauling adalah 1,54 dan 3,44. Perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom 

tersebut adalah 1,90. Dengan demikian senyawa TiO2  adalah senyawa ionik yang 

dibentuk dari ion-ion Ti
4+

 dan ion O
2- 

. Perananan TiO2 dalam bidang industry 

adalah sebagai pigmen, adsorben, pendukung katalitik, dan semikonduktor 

(Setiawati et al, 2006).  

 

Material TiO2 dewasa ini banyak dipelajari dalam bidang material sains karena 

bahan ini dikenal sebagai salah satu material semikonduktor yang baik. TiO2 telah 

menarik perhatian meningkat  karena aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti   

dapat menurunkan berbagai  polusi lingkungan bersifat organik dan anorganik, sel 
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surya (Hariyadi, 2010), fotokatalis (Palupi, 2006), sensor biologis dan kimia, serta 

produk kesehatan hingga pigmentasi cat (Gratzel, 2003). TiO2 sering digunakan 

karena memiliki daya oksidatif dan stabilitas yang tinggi terhadap fotokorosi, 

murah, mudah didapat dan tidak menimbulkan bahaya keracunan (Smestad, 

1998). Aplikasi ini tidak hanya bergantung pada sifat-sifat bahan TiO2 itu sendiri 

tetapi juga dengan modifikasi bahan TiO2 dan interaksinya dengan lingkungan 

(Chen, 2007). Meskipun unsur yang tidak reaktif, TiO2 dapat bereaksi dengan 

unsur-unsur non logam seperti hidrogen, halogen, oksigen, karbon boron, silikon 

dan sulfur pada suhu tertentu. Senyawa TiO2 dikenal tidak toksik, memiliki 

stabilitas termal cukup tinggi dan kemampuanya dapat dipergunakan berulang kali 

tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya (Fatimah, 2009).    

 

Salah satu contoh keunggulan TiO2 dalam fotokatalis adalah eksitasi elektron dari 

pita valensi ke pita konduksi yang tidak menyebabkan struktur fotoeksitasi tidak 

stabil dan mudah rusak. Hal ini tersebut tidak terjadi pada semikonduktor lain. 

Kemampuan aktivitas fotokatalitik sebuah semikonduktor bergantung pada posisi 

energy band gap semikonduktor tersebut dan potensial reduksi dan oksidasi 

(redoks) dari spesi akseptor yang berada di bawah pita konduksi dari 

semikonduktor yang digunakan (lebih positif). Di sisi lain, potensial redoks dari 

spesi donor harus berada di atas pita valensi agar terjadi donasi elektron ke lubang 

kosong yang ditinggalkannya (lebih negatif). Celah energi semikonduktor TiO2 

adalah 3,28 eV. Elektron akan tereksitasi dari pita valensi menuju pita konduksi 

jika material ini diradiasi dengan foton yang memiliki energi > 3,2 eV atau 

dengan kata lain dengan panjang gelombang <388 nm. Pada saat tereksitasi 

terbentuk muatan elektron dan holes.  
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C. Struktur Titanium Dioksida 

 

TiO2 mempunyai 3 macam struktur kristal, yaitu anatase, rutil, dan brookit 

(Fujishima et al, 1999). Sifat lain TiO2 yang dihasilkan dari proses sintesis 

merupakan memiliki beberapa fasa tambahan sebagai bentuk tegangan tinggi, 

seperti monoklinik baddelite orthrombik α-PbO2 yang keduanya ditemukan di 

Ries Crater, Bavaria (Goresy et al, 2011).  

 

Anatase merupakan bentuk yang paling sering digunakan karena memiliki luas 

permukaan serbuk yang lebih besar serta ukuran partikel yang lebih kecil 

dibandingkan rutil.  Fasa anatase mulai muncul pada rentang suhu 400 – 650 °C 

dan cenderung bertransformasi menjadi rutil pada suhu 915 °C (Afrozi, 2010). 

Fase rutil dipreparasi dengan kalsinasi anatase pada suhu tinggi. Fasa rutil TiO2 

menunjukkan fotoaktivitas yang lebih rendah daripada fasa anatase. Selain itu, 

bandgap energi anatase lebih besar daripada rutil sehingga memiliki aktivitas 

fotokatalitik yang tinggi. Namun, beberapa sumber melaporkan bahwa preparasi 

rutil pada suhu rendah telah berkembang dan menghasilkan fotoaktivitas yang 

cukup tinggi (Palmisano, 2007). Pada fasa brookite dengan struktur kristalnya 

orthrombik yang menyebabkan sulit untuk dipreparasi sehingga biasanya hanya 

kristal pada fasa rutil dan anatase yang umum digunakan pada untuk berbagai 

aplikasi industri.  

 

Kristal titania memiliki unit sel tetragonal dan struktur yang terdiri dari ikatan 

oktahedral. Pada anatase, setiap oktahedral berhimpitan dengan delapan 

oktahedral tetangga dengan cara masing-masing empat diberbagai tepi dan empat 

lagi di berbagai sudut. Sementara rutile, setiap oktahedral bersinggungan dengan 
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sepuluh oktahedral lainya dengan cara masing-masing dua diberbagai tepi dan 

delapan berbagai sudut. Struktur kristal dalam fasa anatase ditunjukkan pada 

Gambar 2.1.  

 
 

Gambar 2.1. Struktur kristal fasa anatase TiO2. Sumber: Software yang 

digunakan untuk menggambar PCW versi 2.3 yang 

menunjukkan bulatan biru (Ti
+4

) dan bulatan hijau (O
2-

) 

(Nolze and Kraus, 1999) dan data referensi oleh Howard et 

al, (1991). 

 

 

Dalam Gambar 2.1 menunjukkan struktur kristal TiO2 fasa anatase. Ti
+4

 

ditunjukkan dengan bulatan besar yang berwarna biru (13 atom) dan O
2- 

ditunjukkan dengan bulatan kecil yang berwarna hijau (19 atom). Gambar fasa 

anatase di atas disebut juga ditetragonal karena bidangnya dapat dibagi dua 

menjadi tetragonal. Struktur kristal dalam fasa rutil yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.2.  

 

 

 

O 

Ti 

a 

c 

b 
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Gambar 2.2. Struktur kristal TiO2 (rutil). Model TiO2 yang 

digunakanadalah TiO2 sistem tetragonal dengan 

parameter kisi a = b = 4,594 Å dan c = 2,959 Å 

(Kennedy and Stampe, 1991). Software yang 

digunakanuntuk membuat pemodelan adalah PCW yang 

menunjukkan bulatan hijau (Ti
+4

) dan bulatan coklat  

(O
-2

) (Kraus and Nolze, 1995). 

 

 

Gambar 2.2 menunjukkan struktur kristal TiO2 fase rutil, Ti 4
 ditunjukkan bulatan 

besar berwarna hijau dan 1,35 Å untuk O 2
 oleh bulatan kecil berwarna coklat. 

Struktur kristal rutil pertama kali ditemukan oleh Vegard pada tahun 1916 

(Thomas dan Zhou, 1992). Setiap atom titanium dikelilingi oleh 6 atom oksigen 

diperkirakan pada enam sudut yang teratur dan setiap atom oksigen dengan tiga 

atom titanium diperkirakan pada sudut tiga sama sisi. Karakterisasi dari fasa-fasa 

TiO2 ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

     Tabel 2.1. Karakteristik dari fasa-fasa TiO2. 

Karakteristik Rutile Anatase Brookite 

Bentuk Kristal Tetragonal Tetragonal Orthogonal 

Massa jenis (g/cm3) 4,27 3,90 4,13 

Indeks bias 2,72 2,52 2,63 

Band gap (eV) 3,05 2,26 3,5 

Konstanta kisi c/a 0.644 2,51 0,944 

Titik leleh (C) 1825 Transformasi 

ke rutile 

Transformasi 

ke rutile 

 

 

a b 

c 
Ti 

O 
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D. Kalsium Klorida (CaCl2) 

 

Garam dalam ilmu kimia merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif 

(kation) dan ion negatif (anion), sehingga dapat membentuk senyawa netral (tanpa 

bermuatan). Kalsium klorida merupakan salah satu jenis garam yang terdiri dari 

unsur kalsium (Ca
+
) dan klorin (Cl

-
). Garam ini berwarna putih dan mudah larut 

dalam air. Kalsium klorida tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mudah 

terbakar. Kalsium klorida termasuk dalam tipe ion halida, dan padat pada suhu 

kamar. Kalsium klorida dapat berfungsi sebagai sumber ion kalsium dalam 

larutan, tidak seperti banyak senyawa kalsium lainnya, kalsium klorida mudah 

larut. Zat ini dapat berguna untuk menggantikan ion dari larutan.  

Proses pembuatan kalsium klorida bisa dengan pencampuran asam klorida dan 

kalsium hidroksida seperti pada reaksi berikut:  

Ca(OH)2 + HCl            CaCl2 + H2O ......................................................  (2.1) 

Kalsium klorida dapat dihasilkan juga dari kalsium karbonat dan asam klorida. 

CaCO3 + HCl          CaCl2 + H2CO3 ....................................................... (2.2) 

Adapun batu kapur digunakan dalam pembuatan kalsium klorida karena 

mengandung kalsium dengan kadar yang paling tinggi yaitu sebesar 98,9%  

(Asalim, 2011). 

 

Kemampuan kalsium klorida untuk menyerap banyak cairan merupakan salah satu 

kualitas yang membuatnya begitu serbaguna. Zat ini bekerja jauh lebih efisien 

daripada natrium klorida dalam hal mencairkan es. Kalsium klorida juga dapat 

digunakan dalam sejumlah aplikasi lain. Misalnya sebagai sumber ion kalsium 

untuk mengurangi erosi beton di dalam kolam renang, untuk mengeringkan 
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rumput laut sehingga dapat menghasilkan abu soda dan untuk keperluan medis 

(Ahfiladzum, 2011; Asalim, 2011). 

 

E. Titanium Isopropoksida 

 

 

 TTIP merupakan suatu cairan berwarna jerami yang memiliki titik didih 238 
o
C 

pada suhu kamar dengan Standard Temperature and Pressure (STP). Titanium 

isopropoksida, juga sering disebut sebagai titanium tetraisopropoxide adalah 

senyawa kimia dengan rumus Ti{OCH(CH3)2}4 yang mempunyai molekul tetra 

hedral diamagnetik dan salah satu struktur alkoksida yang kompleks. Alkoksida 

berasal dari alkohol bulkier seperti isopropanol. Biasanya titanium alkokisida ini 

digunakan dalam sintesis bahan ilmu organik. Titanium isopropoksida merupakan 

suatu monomer dalam pelarut nonpolar. Adapun proses dekomposisi TTIP dapat 

dijelaskan dengan reaksi sebagai berikut:  

Ti(OC3H7)4           Ti(OC3H7)4-x + x(OC3H7)     (< 350K) ......................  (2.3) 

OC3H7             C3H6O + H    (600 K) .....................................................  (2.4) 

OC7H7             C3H6 + OH   (620 K) .......................................................  (2.5) 

2Ti(OC3H7)             2Ti + HOC3H7 + OC3H6    (890 K) ........................  (2.6) 

Ti(OC3H7)             (Ti – OH) + C3H6     (930 K) ....................................  (2.7) 

2TiOH + O2           2TiO2 + H2      (>1000 K) ........................................  (2.8) 

 

Pada persamaan reaksi pertama (persamaan reaksi 2.3) tampak putusnya beberapa 

ikatan Ti-O pada TTIP sehingga dihasilkan ligan-ligan isopropoxy. Pada reaksi 

dua (persamaan reaksi 2.4), ligan isopropoxy mengalami proses dekomposisi 

menjadi aceton dan hidrogen pada temperatur 600 K. Pada temperatur 620 K, 
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ligan isopropoxy mengalami dekomposisi menjadi propylene dan hydroxyl 

(persamaan reaksi 2.5). Sedangkan TTIP yang belum terdekomposisi pada 

persamaan 2.3, akan mengalami proses dekomposisi pada temperatur yang lebih 

tinggi. Pada temperatur 890 K, TTIP yang belum terdekomposisi sempurna akan 

mengalami dekomposisi menjadi titanium, isopropanol dan aceton (persamaan 

reaksi 2.6). Selanjutnya pada temperatur 930 K, TTIP yang belum terdekomposisi 

sempurna akan mengalami dekomposisi menjadi titanium hydroxyl dan propylene 

(persamaan reaksi 2.7). Pada tahap akhir pendekomposisian terjadi pada 

temperatur lebih dari 1000 K, titanium hydroxyl bereaksi dengan oksigen sehingga 

dihasilkan titanium oksida dan hidrogen (Cho et al., 2001). 

 

F. Sintesis Nanotitania dengan Variasi Garam 

 

Pembuatan nanomaterial TiO2 dengan larutan garam dalam penelitian dilakukan 

dengan teknik yang berbeda-beda. Dalam penelitian Eiden-Assmann et al., (2005) 

tentang pembuatan partikel TiO2 yang berbentuk bola monodisperse pada ukuran 

yang bervariabel  menggunakan metode sol-gel yang dimulai dengan mensintesis 

titanium ethoxide (Ti(EtO)4 dalam etanol dengan penambahan garam LiCl, NaCl, 

KCl, CsCl dan KNO3. Pengaruh berbagai ion garam dan molekul polimer pada 

ukuran partikel yang diteliti. Dalam pengukuran partikel ini dikarakterisasi 

dengan SEM, thermogravimetry, XRD, elektroforesis dan TEM. Proses 

pembuatannya dengan membuat hidrolisis yang terkontrol titanium tetraethoxide 

dalam ethanol. Volume etanol 100 mL dicampur dengan 0,4 – 0,6 mL garam, 

diikuti dengan penambahan 1,7 – 2,0 mL titanium tetraethoxide pada suhu kamar 

dengan pengaduk magnetik. Reagen harus dicampur sepenuhnya sehingga 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTitanium_ethoxide&ei=HHItVLT1NYa3uASX_oDICw&usg=AFQjCNGGmf7I3bSOkub34BkavE8J19ST7A&bvm=bv.76477589,d.c2E
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pembentukan terjadi merata diseluruh larutan. Tergantung konsentrasi, 

pembentukan partikel yang terlihat mulai setelah beberapa detik atau menit 

terdapat suspensi butiran TiO2 yang merata. Setelah pengadukan beberapa menit 

dihentikan, lalu dikumpulkan pada filter Millipore dan dicuci dengan etanol dan 

siap dikarakterisasi. Dari berbagai konsentrasi garam dalam etanol menunjukkan 

perubahan nano tidak berpengaruh signifikan pada ukuran partikel tetapi tidak 

mempengaruhi distribusi ukuran partikel. Partikel monodisperse TiO2 yang lebih 

bagus dapat di peroleh dengan penambahan garam halida alkali dan nitrat.  

Dengan halida alkali bahwa ukuran partikel berkurang dengan peningkatan 

kekuatan ion reaksi larutan. Garam lithium klorida didapatkan ukuran partikel 

lebih dari 500 nm sedangkan dengan penggunaan cesium klorida menghasilkan 

ukuran partikel 200 nm. Namun, pada medium KCl mendapatkan ukuran partikel 

yang signifikan 50 nm. Dalam hal ini kekuatan ion dapat mengikat sebagian besar 

molekul air sehingga zeta potensial meningkat secara signifikan dengan diikuti 

peningkatan kationnya.  

 

Penelitian Zahrani (2014) tentang sintesis dan karakterisasi Fe-doped Titanium 

dioksida (Fe-TiO2) sebagai model semikonduktor fotokatalis yang responsif 

terhadap sinar tampak untuk mempelajari pengaruh konsentrasi garam 

FeCl3·6H2O pada karakter Fe-TiO2 yang di sintesis dengan metode sol gel. 

Metode ini dipandang lebih unggul daripada sintesis Fe-TiO2 dengan metode 

impregnasi melalui refluks. Preparasi dengan metode sol gel dilakukan dengan 

mereaksikan TTIP, etanol dan aquabides serta penambahan garam Fe dari 

FeCl3·6H2O dengan variasi konsentrasi 1,5; 1,75; 2; 2,25 dan 2,5% b/b. Sebagai 

kontrol, sintesis Fe-TiO2 juga dilakukan melalui metode impregnasi melalui 
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proses refluks. Kedua macam sampel Fe-TiO2 dikarakterisasi dengan XRD, 

spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR) dan spektrofotometer Diffuse 

Reflectance UV-Vis (DR-UV). Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa Fe-TiO2 

yang disintesis dengan metode sol gel memiliki ukuran kristal yang relatif lebih 

kecil (12 nm) apabila dibandingkan dengan metode impregnasi (46 nm). Hasil 

analisis FTIR kedua macam sampel Fe-TiO2 menunjukkan adanya persamaan 

yaitu adanya daerah serapan pada bilangan gelombang 2200 cm
-1

 yang 

mengindikasikan bahwa Fe telah terdoping ke dalam TiO2. Hasil analisis DR-UV 

kedua macam sampel Fe-TiO2 menunjukkan terjadinya kenaikan responsivitas 

terhadap sinar tampak dan pergeseran serapan tepi menuju panjang gelombang 

yang lebih besar yaitu menuju daerah sinar tampak.  

 

Titania sebagai pendukung bahan fotokatalis yang dilakukan oleh Han et al (2011) 

dengan mensintesis titanium isopropoksida kedalam metanol serta penambahan 

garam CaCl2 dengan variasi konsentrasi 0, 10; 0,11; 0,125, 0,15 M menggunakan  

metode sol-gel. Untuk mendapatkan nanopartikel TiO2 monodisperse dengan 

metode sol-gel, diperlukan sistem kontrol yang cermat agar pembentukan inti 

dapat terkendali. Variasi konsentrasi larutan CaCl2 untuk mengetahui parameter-

parameter dalam preparasi dalam berbagai bahan nanomaterial. Dengan kekuatan 

ionik dari larutan, yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan inti serta 

pertumbuhan partikel yang berhubungan dengan konsentrasi garam. Sampel 

dikarakterisasi dengan XRD, TEM, High resolution TEM (HR-TEM). Dari hasil 

pengamatan dengan analisis XRD menunjukkan polikristalin TiO2 terdapat fase 

anatase (101). TEM menunjukkan variasi konsentrasi yang terbesar mendapatkan 
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ukuran partikel nanometer yang terkecil dan sebaliknya dengan konsentrasi yang 

terkecil mendapatkan nanometer yang besar.  

 

G. Sintesis Nanopartikel dengan Metode Sol-Gel 

 

Beberapa metode proses sintesis nanotitania dengan metode sol-ge dilakukan 

karena ukuran dari partikel, ketebalan film  dan porositas dapat dikontrol dengan 

menyesuaikan beberapa parameter seperti temperatur hidrotermal, kondisi 

sintering dan konsentrasi sol. Dalam hal ini, proses sol-gel memiliki keuntungan 

seperti sifat kemurnian, homogenitas, struktur mikro yang dapat dikontrol, proses 

pengolahan yang mudah, suhu rendah, dan kemampuan untuk melapisi substrat 

(Alphonse, 2010). Selain itu, investasi peralatan untuk proses sintesis dengan 

metode sol-gel relatif lebih murah dibanding teknik deposisi secara fisika 

(Yuwono et al, 2010). 

 

Sol adalah suspensi koloid dari partikel solid dalam suatu liquid yang mana fasa 

yang tersebar sangatlah kecil (antara 1-100nm) sehingga gaya gravitasinya dapat 

diabaikan dan interaksinya didominasi oleh gaya-gaya jarak pendek seperti gaya 

tarik Van Der Waals dan muatan pada permukaan. Inersia dari fasa yang tersebar 

begitu kecil sehingga menunjukan pergerakan Brownian (Brownian diffusion), 

yaitu suatu pergerakan molekul secara acak yang dipengaruhi oleh momentum 

tumbukan dari molekul-molekul media suspensinya (Nifsu et al, 2011). 

Sedangkan gel merupakan padatan yang tersusun dari fasa cair dan padat dimana 

kedua fasa ini saling terdispersi dan memiliki struktur jaringan internal. Proses 

sol-gel di definisikan sebagai proses pembentukan senyawa anorganik melalui 
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reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah (Ferdiansyah, 2009). Pada proses 

tersebut terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) membentuk fasa cair 

kontinyu (gel) yang  akhirnya akan berubah menjadi padatan nanostruktur. Pada 

proses sol-gel prekursor logam yang reaktif seperti metal alkoksida terhidrolisis 

dengan air, dan senyawa yang terhidrolisis dibiarkan mengalami kondensasi satu 

sama lain untuk membentuk endapan nanopartikel metaloksida. Endapan tersebut 

nantinya dibiarkan untuk mengering dan perlu dilakukan kalsinasi pada 

temperatur tinggi untuk membentuk nanopartikel metal oksida yang kristalin 

(Skandan and Singhal, 2006). 

 

Metode sol-gel merupakan metode pengendapan hidrolitik dari titanium alkoksida 

atau garam titanium. TTIP merupakan yang umum dilakukan sebagai prekursor.  

Penunjukan TTIP ini karena dapat memberikan suatu monomer yang beberapa 

kasus dapat larut kedalam bermacam-macam pelarut khususnya alkohol. Alkohol 

dapat mengontrol hidrolisis dan kondensasi dalam proses sol-gel. Pembuatan 

metal oksida melalui proses sol-gel dapat ditunjukkan pada Gambar 2.3.  
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Gambar 2.3. Skema umum proses pembuatan sol-gel. 

 

Gambar 2.3  menunjukkan proses sol-gel meliputi pembentukan larutan, 

pembentuka gel, penuaan (aging), pengeringan dan pemadatan (densification). 

Mekanisme-mekanisme yang terlibat dalam rangkaian proses sol-gel terdiri dari 

tahapan hidrolisi dan kondensasi (Yuwono, 2010). Tahapan secara detil proses 

sol-gel berikut: 

1. Hidrolisis 

Pada tahap pertama proses sol-gel, prekursor berupa alkoksida logam 

(M(OR)n,) dilarutkan dalam alkohol dan terhidrolisis dengan penambahan air 

pada kondisi asam, netral atau basa menghasilkan sol-koloid. Hidrolisis ini 

dapat terjadi karena serangan atom oksigen dari molekul air sehingga gugus   

(-OR) pada prekursor digantikan dengan gugus hidroksil (-OH) seperti  

ditunjukkan pada persamaan reaksi 2.9 berikut:  

Sol 

Gel 

Jaringan koloid gel 

Pengeringan 

Sintering 

Bentuk padat 
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M (OR)z + H2O           M(OR) (z-1) (OH) + ROH ..................................  (2.9)  

Secara detil reaksi hidrolisis di atas terjadi melalui beberapa tahapan reaksi 

sebagai berikut: 

a. Kation M
z+

 dari prekursor alkoksida atau garam mengalami serangan 

nuklofilik oleh atom oksigen dari molekul air. 

b. Selanjutnya, terjadi transfer proton dari molekul air ke group –OR pada 

atom logam prekursor. 

c. Gugus hidroksil menempel ke atom logam dengan menggantikan gugus 

pada prekursor dan di ikuti dengan pelepasan molekul R-OH. 

Secara skematis tahapan reaksi hidrolisis yang terjadi dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut.  

 M(OR)4 + H2O               (HO) M (OR)3+ R - OH ...............................  (2.10)  

(OH)M(OR)3 + H2O          (HO)2M(OR)2 + R - OH ............................  (2.11) 

(OH)M(OR)2+ H2O          (HO)3M(OR) + R - OH ...............................  (2.12) 

(OH)3M(OR) + H2O           M(OH)4 + R – OH ....................................  (2.13) 

Proses hidrolisis yang lebih lambat dan terkontrol umunya menghasilkan 

ukuran partikel yang lebih kecil dan karakteristik yang lebih unik. Oleh karena 

itu parameter-parameter yang perlu dikontrol yaitu konsentrasi air, alkohol, 

prekursor, pH larutan, temperatur proses, pemilihan prekursor (struktur 

molekul, karakteristik ikatan). 

 

2. Kondensasi 

Kondensasi terjadi ketika senyawa hidrolisis saling bereaksi satu sama lain 

dan melepaskan molekul air atau senyawa yang terhidrolisis bereaksi dengan 

senyawa yang tak terhidrolisis dan melepaskan molekul alkohol (Skandan and 
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Singhal, 2006). Pada tahap kondensasi, molekul-molekul alkoksida yang telah 

terhidrolisis dalam bentuk group hidroksida (M-OH) akan saling terhubung 

membentuk molekul-molekul logam yang lebih besar melalui reaksi berantai. 

Bentuk molekul-molekul yang dihasilkan tersebut mirip dengan molekul 

polimer, sehingga tahap kondensasi ini sering disebut reaksi polimerisasi.  

Pada tahap kondensasi, dapat terjadi pelepasan alkohol atau air melalui 

persamaan reaksi berikut. 

Kondensasi alkohol:  

M – OR  +  HO – M              M – O – M + R – OH  ............................  (2.14) 

Kondensasi air:  

M – OH  + HO – M          M – O – M  + H – OH  ...............................  (2.15) 

Terjadinya kedua sub-reaksi diatas menunjukkan bahwa tahapan kondesasi 

dapat dimulai tanpa harus menunggu tahap hidrolisis pada reaksi 2.10 - 2.13 

secara sempurna selesai. Kedua sub reaksi 2.14 dan 2.15 sama-sama akan 

menghasilkan jembatan M-O-M. Oleh sebab itu, kedua tahapan hidrolisis dan 

kondensasi dapat terjadi secara simultan sesaat setelah hidrolisis dimulai dan 

menghasilkan M-OR dan M-OH. 

 

3. Pematangan (Aging) 

Pada tahapan pematangan, gel yang telah terbentuk akan akan didiamkan  

menjadi lebih kaku, kuat dan menyusut didalam larutan. Proses ini lebih 

dikenal dengan nama proses aging. 

4. Pengeringan 

Proses penguapan larutan dan cairan yang tidak diinginkan untuk 

mendapatkan struktur sol-gel yang memiliki luas permukaan tinggi. 
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H.  X-ray diffraction (XRD) 

 

X-ray difraktometer adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengidentifikasi struktur kristal dan fasa dalam suatu bahan dengan 

memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar-X.  XRD dilengkapi 

beberapa komponen penting seperti: tabung sinar-X, monokromator, detektor, dan 

beberapa alat optik lain. Bagan XRD ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4. Diagram X-Ray Difraktometer (Waseda et al, 2011) 

 

Gambar 2.4 menunjukkan sinar-X dihasilkan di suatu tabung sinar katode dengan 

pemanasan kawat pijar untuk menghasilkan elektron-elektron,  kemudian 

elektron-elektron tersebut dipercepat terhadap suatu target dengan memberikan 

suatu voltase, dan menembak target dengan elektron. Ketika elektron-elektron 

mempunyai energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron-elektron dalam 

target, spektrum karakteristik sinar-X dihasilkan. Spektrum ini terdiri atas 

beberapa komponen-komponen, yang paling umum adalah Kα dan Kβ. Kα  terdiri 

dari Kα1 dan Kα2. Kα1 mempunyai panjang gelombang sedikit lebih pendek dari 
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Kα2. Panjang gelombang yang spesifik merupakan karakteristik dari bahan target 

(Cu, Fe, Mo, Cr). Kertas perak atau kristal monokromator akan menyaring dan 

menghasilkan sinar-X monokromatik yang diperlukan untuk difraksi. Tembaga 

adalah bahan sasaran yang paling umum untuk diffraksi kristal tunggal, dengan 

radiasi CuKα = 1,5406 Å. Saat sampel dan detektor diputar, intensitas Sinar-X 

pantul itu direkam. Ketika geometri dari peristiwa sinar-X tersebut memenuhi 

persamaan Bragg, interferensi konstruktif terjadi dan suatu puncak di dalam 

intensitas terjadi. Detektor akan merekam sinyal penyinaran ini dan mengkonversi 

sinyal  itu menjadi suatu arus yang akan dikeluarkan pada layar komputer.   

 

Hukum Bragg merupakan perumusan matematika tentang persyaratan yang harus 

dipenuhi agar berkas sinar-X yang dihamburkan tersebut merupakan berkas 

difraksi. Sinar-X dihasilkan dari tumbukan antara elektron kecepatan   tinggi 

dengan objek target. Persamaan hukum Bragg ditulis: 

λ= 2 d sin θ  ..........................................................................................  (2.16) 

dengan d adalah jarak antar bidang,  λ  adalah panjang  gelombang sinar-X,  θ 

sudut hamburan difraksi. Dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui ukuran 

unit sel dan distribusi atom yang terdapat pada unit sel tersebut (Puri and Babbar, 

1997).    

 

I. Transmission Electron Microscopy (TEM) 

 

TEM pertama sekali ditemukan oleh Max Knoll, Ernst Ruska pada tahun 1931 

yang pada saat itu hanya dapat memperbesar 1.000 kali. TEM adalah mikroskop 

elektron yang bekerja dengan cara mendeteksi berkas elektron yang menembus 
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sampel dan menggambarkan ke layar. Berbeda dengan SEM yang hanya 

memindai permukaan sampel, TEM mampu menganalisa semua bagian sampel 

dan merekam pola difraksi struktur sampel. Pola difraksi berisi informasi tentang 

susunan atom kristal. TEM memiliki resolusi yang sangat tinggi sampai 0,1 nm. 

Penemuan TEM ini dapat merevolusi berbagai bidang ilmu termasuk kimia dan 

biologi terutama dalam mempelajari struktur atom yang memungkinkan bisa 

mendapatkan ukuran, bentuk maupun reaktivitas dari atom yang sangat akurat. 

 

Pada dasarnya seperti namanya, mikroskop elektron tranmisi atau TEM 

menggunakan berkas elektron energi tinggi yang melewati spesimen dan 

membentuk gambar pada layar. Elektron difokuskan dengan lensa 

elektromagnetik dan gambar diamati pada layar fluorescent atau di layar monitor. 

Elektron yang dipercepat dengan potensial tinggi (beberapa ratus kV) akan 

memberikan panjang gelombang yang jauh lebih kecil daripada cahaya. Sebagai 

contoh jika tegangan percepatan 200 kV, elektron memiliki panjang gelombang 

0,025 Å. Pada TEM ini, karena energi kinetik elektron sangat tinggi sehingga 

panjang gelombangnya pendek maka sebagian elektron mampu menembus 

sampel. Prinsip kerja ini mirip seperti alat rontgen yang mampu menembus daging 

manusia sedangkan bagian tulang memantulkan kembali sinar-X. TEM memindai 

obyek menggunakan pola pemindaian dimana obyek tersebut dipindai dari satu 

sisi ke sisi lainnya (raster) yang menghasilkan lajur-lajur titik (dots) yang 

membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh CRT pada televisi / monitor.  

 

Selain energi kinetik elektron yang tinggi, sampel yang tipis menyebabkan berkas 

elektron menembus bagian lunak dari sampel. Berkas elektron tidak dapat 
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menembus bagian keras dari sampel sehingga berkas elektron yang tertangkap 

oleh layar merupakan bayangan dari partikel. Komponen TEM sepertinya rumit 

tetapi memiliki komponen utama seperti pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5. Komponen utama TEM  

 

 

Komponen utama yang dimiliki oleh TEM adalah (Muid, 2012): 

1. Filamen (elektron gun), berfungsi untuk menghasilkan berkas elektron yang  

dipercepat ke kolom. 

2. Serangkaian kumparan elektromagnetik yang memastikan bahwa sinar 

elektron simetris dan terfokus saat melewati bawah kolom. 

3. Serangkaian lensa elektromagnetik yang bertindak untuk menerangi sampel 

dan memperbesar sampel pada layar fluorescent / kamera. 

4. Serangkaian lubang/aperture (skala mikron lubang di film logam) yang 

dilewati berkas dan yang memberi efek pada sifat berkas elektron. 

Kumparan /lensa 

elektromagnetik 

Kabel tegangan tinggi 

(100-300 kV)

Aperture objektif 

Dudukan sampel 

Filamen 

Elektroda percepatan 
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5. Pemegang sampel yang memastikan posisi sampel berada dalam jalur sinar 

elektron. Pemegang sampel ini dapat dikontrol untuk posisi sampel dan 

orientasi (x, y, z atau ketinggian, kemiringan dan rotasi). 

6. Layar atau monitor yang mengubah sinyal elektron ke bentuk yang dapat 

dilihat manusia. 

7. Sistem pada tingkat vakum yang tinggi untuk menjaga sampel dari 

kontaminasi partikel udara. 

 

 

 


