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Sasi, Kharisma Candra, 2011, Senyawa Kompleks [Fe(EDTA)]-

Berpendukung Bentonit Sebagai Katalis pada Sintesis Vitamin E, Skripsi di 
bawah bimbingan Drs. Handoko Darmokoesoemo, DEA dan Harsasi 
Setyawati, S.Si, M.Si, Jurusan Kimia FSAINTEK Universitas Airlangga.

ABSTRAK

Pada penelitian ini telah dipelajari penggunaan katalis bentonit, 
[Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E. Sintesis vitamin E 
merupakan reaksi kondensasi siklisasi Friedel-Craft dengan bantuan katalis asam 
Lewis. Katalis dipreparasi, kemudian dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-
X, spektroskopi FT-IR, dianalisis sifat keasamannya, serta dianalisis luas 
permukaannya menggunakan metode metilen biru. Hasil penelitian menunjukkan 
aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonit menghasilkan 
rendemen masing-masing sebesar : 46,25 %, 47,5 %, 53,75 %. Kristalinitas, sifat 
keasaman, dan luas permukaan katalis ternyata terbukti tidak mempengaruhi 
aktivitas katalis. Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik 
yang baik dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa intermediet 
yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat menurunkan energi 
aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding ikatan kovalen biasa 
sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi senyawa kompleks sangat 
potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi

Kata kunci : [Fe(EDTA)]-/bentonit, Vitamin E, Katalis
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Sasi, Kharisma Candra, 2011, [Fe(EDTA)]- Complex Compound Supported 
Bentonite as a Catalyst for Synthesis of Vitamin E, This Research is Under 
Guidance of Drs. Handoko Darmokoesoemo, DEA and Harsasi Setyawati, 
S.Si, M.Si, Departement of Chemistry, Science and Technology Faculty,
Universitas Airlangga.

ABSTRACT

This research has studied the use of bentonite, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-

/bentonite as a catalyst for synthesis of vitamin E. Synthesis of vitamin E is 
alkylation Friedel-Craft reaction with the help of Lewis acid catalyst. Catalyst is 
prepared, then characterized with X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy, 
analyzed the acid character, and analyzed the surface area use metilen blue 
methode. The result of this research shows that catalytic activities of bentonite, 
[Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonite gives each rendemen : 46,25 %, 47,5 %, 
53,75 %. Crystalinity, the acid character, and surface area of catalyst are 
actually not influence the catalyst activity. [Fe(EDTA)]- complex compound has a 
good catalytic activity because complex compound can form an intermediate 
compound that labile and active from interaction of metal-ligand and decrease 
the activation energy. Metal-ligand bonding is a weak bonding if compare with 
covalen bonding. Therefore complex compound is potential for catalyst reaction.

Key words : [Fe(EDTA)]-/bentonite, Vitamin E, Catalyst

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



ix

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL ...............................................................................................    i

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................   ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii

LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI ........................................... iv

KATA PENGANTAR .........................................................................................   v

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

ABSTRACT ......................................................................................................... viii

DAFTAR ISI.........................................................................................................   ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Permasalahan .......................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 3

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 4

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 5

2.1 Vitamin E ......................................................................................... 5

2.2 Katalis .............................................................................................. 6

2.3 Senyawa Kompleks Sebagai Katalis ................................................ 7

2.4 Bentonit ............................................................................................ 9

2.5 Tinjauan Instrumentasi untuk Karakterisasi Katalis......................... 11

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................... 15

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................... 17

3.2 Alat dan Bahan Penelitian ................................................................ 17

3.3 Sintesis dan Preparasi Katalis .......................................................... 18

3.4 Karakterisasi Katalis......................................................................... 20

  

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



x

3.5 Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E ................................. 21

3.6 Diagram Alir Penelitian ................................................................... 23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 24

4.1 Hasil Sintesis dan Preparasi Katalis ................................................. 24

4.2 Hasil dan Analisis Karakterisasi Katalis .......................................... 27

4.3 Hasil Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E ....................... 33

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 40

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 40

5.2 Saran ................................................................................................ 40

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 41

LAMPIRAN

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



xi

DAFTAR TABEL

Nomor                                            Judul Tabel                                            Halaman

2.1 Komposisi Bentonit ........................................................................................ 10

4.1 Data Luas Permukaan Katalis dengan Metode Metilen Biru ......................... 33

4.2 Aktivitas Katalisis Bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit .................... 35

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor                                            Judul Gambar                                        Halaman

1.1 Persamaan Reaksi Pembentukan Vitamin E .................................................. 2

2.1 Struktur α-tokoferol ....................................................................................... 6

2.2 Struktur Monmorilonit ................................................................................... 9

2.3 Difraksi Sinar-X Bentonit Sebagai Pendukung Katalis ................................ 12

2.4 Spektrum FT-IR Padatan Pendukung Katalis ................................................ 14

2.5 Spektrum UV-Vis .......................................................................................... 15

4.1 Kristal [Fe(EDTA)]- ...................................................................................... 26

4.2 Difraktogram Bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/Bentonit .................... 28

4.3 Spektra FT-IR Bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/Bentonit .................... 30

4.4 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Lewis ............. 38

4.5 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Bronsted ........ 39

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor                                            Judul Lampiran                                       

1. Penentuan Kapasitas Maksimum

2. Spektra FT-IR dari Sifat Keasaman

3. Penentuan Luas Permukaan dengan Metode Metilen Biru

4. Penentuan Rendemen Vitamin E

5. Spektrum FT-IR Vitamin E Hasil Sintesis

6. Kromatogram GC Vitamin E Hasil Sintesis

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Vitamin merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa organik yang 

memiliki peranan penting untuk tubuh. Akan tetapi, di dalam tubuh vitamin tidak 

disintesis dalam jumlah yang cukup (Eggersdorfer, 1996). Salah satu vitamin yang 

memiliki banyak manfaat dalam tubuh adalah vitamin E. Vitamin E memiliki 

aktivitas antioksidan karena ketika bereaksi dengan oksigen dapat menghancurkan 

radikal bebas, melindungi kerusakan vitamin A dari reaksi oksidasi, mencegah 

stroke, katarak, penuaan dini, penyakit kanker, membantu menyehatkan sistem 

kekebalan tubuh, membantu mengatasi stres, meningkatkan fertilitas, membantu 

proses perbaikan DNA, serta masih banyak manfaat lainnya. Ketika kadar 

Vitamin E dalam tubuh sangat rendah, sel darah merah rusak dan terbelah 

(hemolisis eritrosit) sehingga menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dan otot, 

juga meningkatkan resiko kanker paru-paru, payudara dan sistem pencernaan 

(Yuliarti, 2010).

Vitamin E banyak ditemukan secara alami dalam bahan makanan, seperti 

serelia, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, 

susu, minyak babi dan mentega (Bellizi, 1987). Namun, vitamin E alami yang 

terkandung dalam bahan makanan tersebut mudah sekali berkurang jumlahnya 

karena proses pengolahan makanan atau proses oksidasi sehingga jumlah vitamin 

E yang berasal dari makanan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Oleh 
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karena itu, untuk memenuhi kebutuhan vitamin E tubuh, manusia cenderung 

mengkonsumsi vitamin E sintetis. 

Vitamin E sintetis disintesis melalui reaksi kondensasi hidrokuinon dengan 

alkohol alilik dengan bantuan katalis asam (Smith, 1994). Vitamin E sintetis di 

negara kita masih diimpor dari negara lain seperti Cina, Jepang, dan India (Suara 

Pembaruan Daily, 2010). Vitamin E sintetis selama ini harus diimpor karena 

untuk memproduksi sendiri masih terkendala masalah katalis yang mahal dan 

susah didapat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan impor vitamin 

E, pada penelitian ini akan dikembangkan katalis yang sesuai untuk sintesis 

vitamin E. Adapun reaksi pembentukan vitamin E adalah sebagai berikut :

    

                Gambar 1.1 Persamaan Reaksi Pembentukan Vitamin E

+

Katalis 
Asam

1,4-Dihidroksi-2,3,5-Trimetil-Benzena 3,7,11,15-Tetrametil-hexadec-1-en-3-ol

2,5,7,8-Tetrametil-2-(4,8,12-trimetil-tridesil)-kroman-6-ol 
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Katalis dari senyawa kompleks banyak digunakan dalam reaksi-reaksi 

kimia. Salah satu senyawa kompleks yang memegang peranan penting sebagai 

katalis adalah senyawa kompleks besi. Katalis senyawa kompleks besi lebih 

menguntungkan jika dibandingkan dengan katalis logamnya karena katalis logam 

susah dipisahkan dari produk (Bauer, 2008). Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

merupakan salah satu senyawa kompleks besi yang bisa diaplikasikan sebagai 

katalis pada reaksi organik. Senyawa kompleks ini stabil dan larut air sehingga 

memungkinkan menempel kuat pada pendukungnya. Untuk meningkatkan daya 

katalitiknya, senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- akan didukung dengan bentonit 

yang memiliki luas permukaan yang besar. Selain itu, karakteristik bentonit yang 

memiliki luas permukaan yang luas, jumlah pori yang banyak serta memiliki sisi 

aktif pada lapisan oktahedral dan tetrahedral (Figueras, 1988) sangat 

memungkinkan jika bentonit digunakan sebagai pendukung katalis.

1.2      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis ? 

2. Bagaimana hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit ?

3. Bagaimana aktivitas katalitik [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit sebagai 

katalis pada sintesis vitamin E ?
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1.3      Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mensintesis katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit, 

2. Mengetahui hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit,

3. Mempelajari aktivitas katalitik [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit sebagai 

katalis pada sintesis vitamin E. 

1.4       Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bahwa vitamin E 

dapat disintesis dengan menggunakan katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung

bentonit.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1       Vitamin E

Vitamin E (α-, β-, γ- dan δ-tokoferol dan tokotrienol) adalah molekul larut 

lemak yang merupakan nutrisi penting untuk mamalia (Schneider, 2005). 

Tokoferol diproduksi oleh organisme fotosintetik termasuk semua tanaman, algae, 

dan sianobakteri. Senyawa α-tokoferol merupakan senyawa yang sangat penting 

dan merupakan inhibitor alami peroksidasi lipid secara in vivo dan membantu 

mempertahankan struktur dan fungsi aktivitas membran sel (Odinikov dkk, 2003). 

α-tokoferol mampu mengubah radikal bebas menjadi bentuk yang kurang reaktif 

(Durak dkk, 2003) serta sering digunakan sebagai indikator dalam pengujian 

aktivitas antioksidan (Rohman, 2001).

Adapun beberapa sifat senyawa α-tokoferol antara lain, berupa minyak 

kental berwarna kuning, larut dalam lemak dan beberapa pelarut organik, mudah 

teroksidasi dalam udara, stabil terhadap sinar tampak tetapi rusak jika terkena 

sinar ultraviolet, bersifat antioksidan karena adanya gugus fenol, serta dapat 

dioksidasi oleh FeCl3, AuCl3, dan Ce(SO4)2 (Sebrel, 1982). 

Selama ini, senyawa α-tokoferol disintesis menggunakan reaksi 

kondensasi hidrokuinon dengan alkohol alilik, dengan menggunakan AlC13, BF3, 

dan ZnCl2 sebagai katalis asam Lewis melalui reaksi kondensasi siklisasi Friedel-

Craft.

5
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Gambar 2.1 Struktur α-tokoferol (Odinokov dkk, 2003)

2.2       Katalis

Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi kimia 

untuk menambah laju reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan reaksi 

tersebut. Katalis mengadsorpsi pereaksi-pereaksi pada permukaannya dan 

membuatnya lebih reaktif. Oleh karena itu, katalis harus memiliki luas permukaan 

yang besar atau berbentuk butiran halus yang berpori.

Katalis digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan fasenya, yaitu katalis 

homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang yang berada 

pada fase yang sama dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisisnya. 

Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase yang berbeda. 

Ikatan yang terjadi pada katalis homogen lebih kuat daripada katalis heterogen 

(Pudjiatmaka, 1997). Katalis homogen kurang efektif dibandingkan dengan katalis 

heterogen karena heterogenitas permukaannya (Kalangit, 1995). Katalis heterogen 

mudah dipisahkan dari campuran reaksinya dan stabil terhadap perlakuan panas. 

Oleh karena itu, katalis heterogen lebih banyak digunakan dalam industri kimia 

(Handoko, 2003). Syarat utama dalam katalis heterogen ialah bahwa pereaksi fase 

gas atau larutan diadsorpsi ke permukaan katalis. Tidak semua atom – atom 

permukaan sama efektifnya sebagai katalis, bagian yang efektif tersebut disebut 

sisi aktif katalis. 
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2.3       Senyawa Kompleks Sebagai Katalis

Senyawa kompleks terutama senyawa kompleks dari logam transisi telah 

banyak digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia organik. Sifat-sifat logam 

pusat seperti muatan, tingkatan oksidasi, konfigurasi elektron dan geometri akan 

memberikan pengaruh pada reaktifitas senyawa kompleks tersebut.

Katalis senyawa kompleks logam transisi memiliki rumus umum 

[M(L)n]x[A]y dimana M merupakan ion logam pusat, L merupakan ligan lemah 

dan A merupakan anion lawan berdaya koordinasi lemah atau sama sekali non 

koordinasi. Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang 

baik meskipun berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat 

membentuk senyawa intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan 

sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih 

lemah dibanding ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya 

kristalin tetapi senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis 

reaksi (Bauer, 2008). Selain itu, katalis senyawa kompleks lebih menguntungkan 

jika dibandingkan dengan katalis logamnya karena katalis logam susah dipisahkan 

dari produk (Bauer, 2008).

2.3.1    Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

Besi (Fe) merupakan logam yang ketersediaannya relatif melimpah di 

bumi (4,7%). Hal ini disebabkan besi mudah diekstraksi dari bijih besi. Besi 

murni berwarna putih kusam yang tidak begitu keras dan sangat reaktif terhadap 

zat oksidator sehingga besi dalam udara lembab teroksidasi oleh oksigen dengan 

cepat membentuk karat (Sunarya Y., 2007). Besi merupakan salah satu logam 
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transisi yang merupakan senyawa  paramagnetik, berwarna, memiliki bilangan 

oksidasi lebih dari satu (+2 dan +3), serta memiliki kecenderungan untuk 

membentuk senyawa kompleks atau senyawa koordinasi dengan bermacam-

macam bentuk. Dalam keadaan murni, sifat ion logam ini tidak terlalu keras. 

Akan tetapi apabila ditambah dengan sedikit karbon atau logam lain, maka akan 

terbentuk alloy baja yang kuat.

Ligan heksadentat EDTA (ion etilendiaminatetraasetat) merupakan suatu 

basa konjugat yang bertindak sebagai ligan dan pengkhelat (Nowack, 1997). Ion 

logam pusat dapat terselubungi oleh ligan begitu ion tersebut berkoordinasi secara 

simultan pada keenam pojok dari oktahedron koordinasi. Zat pengkhelat seperti 

ini memiliki afinitas sangat kuat terhadap ion logam tertentu (Oxtoby dkk, 2003). 

EDTA akan mengikat ion-ion logam, salah satunya adalah ion logam  Fe3+, 

dengan demikian akan terbentuk senyawa kompleks Fe [EDTA]-. Kemampuan

untuk mengikat ion logam bergantung pada keseimbangan kompetisi antara ion 

logam dengan ligan (Nowack, 1997).

[Fe(EDTA)]- merupakan salah satu senyawa kompleks besi yang bersifat 

stabil (log K = 25,1) karena membentuk khelat dengan EDTA (Svenson, 1989).

[Fe(EDTA)]- banyak digunakan dalam aplikasi industri, salah satunya adalah 

sebagai katalis (Cherry, 1982). [Fe(EDTA)]- merupakan padatan berwarna kuning 

kecokelatan, serta larut dalam air akan tetapi sensitif terhadap udara  

(Gambardella, 2005). 
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2.4       Bentonit

Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorilonit 

(sekitar 80 – 90 %) dengan rumus molekul (OH)4Si8.Al4O20.nH2O (Grim, 1968). 

Bentonit merupakan suatu mineral hasil pelapukan atau pengaruh hidrotermal. 

Fragmen sisanya merupakan campuran mineral kuarsa, feldspar, kalsit, gipsum, 

kaolinit, plagioklas, illit, dan sebagainya (Zulkarnaen dkk, 1990). Adapun struktur 

monmorilonit pada bentonit disajikan pada Gambar 2.2.

                               Gambar 2.2 Struktur Monmorilonit

2.4.1    Sifat umum dan komposisi bentonit

Bentonit  bersifat lunak, plastis, memiliki porositas yang tinggi, ringan, 

mudah pecah, seperti sabun, mudah menyerap air dan dapat melakukan pertukaran 

ion. Bentuk fisik bentonit mengkilap seperti lilin dan memiliki warna yang cukup 

bervariasi mulai dari putih, hijau muda, kelabu, merah muda warna krem apabila 

telah melapuk, dan menjadi kuning kemerahan atau kecoklatan, serta hitam 

keabu-abuan, tergantung pada jenis dan jumlah fragmen mineralnya. Bentonit 

memiliki berat jenis antara 2,4 – 2,8 g/m. Adapun berdasarkan hasil analisis 

terhadap sampel bentonit yang diperoleh dari alam komposisi bentonit adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Komposisi Bentonit (Supeno, 2007)

Komposisi % b/b

Kalsium Oksida (CaO) 0,23

Magnesium Oksida (MgO) 0,98

Aluminium Oksida (Al2O3) 13,45

Ferri Oksida (Fe2O3) 2,18

Silika (SiO2) 74,9

Kalium Oksida (K2O) 1,72

Air 4

2.4.2   Jenis-jenis bentonit

Bentonit dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan kandungan 

alumunium silika hidratnya, yaitu activated clay dan fuller's earth. Sedangkan 

berdasarkan proses terbentuknya di alam, bentonit dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Na-bentonit (Swelling Bentonite). Na bentonit memiliki daya mengembang 

hingga delapan kali apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi 

beberapa waktu di dalam air. Dalam keadaan kering berwarna putih atau krem, 

pada keadaan basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap.

Mempunyai pH: 8,5 - 9,8, tidak dapat diaktifkan, mengandung ion-ion sodium 

(Na+) yang dapat dipertukarkan. Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan 

perekat, pengisi (filler), lumpur bor, sesuai sifatnya mampu membentuk 

suspensi kental setelah bercampur dengan air.

b. Ca-bentonit (Non Swelling Bentonite). Tipe bentonit ini kurang mengembang 

apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi di dalam air, tetapi secara 

alami atau setelah diaktifkan mempunyai sifat menghisap yang baik. Bentonit 

jenis ini memiliki kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ yang relatif lebih banyak 
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dibandingkan kandungan ion Na+, sehingga posisi pertukaran ion lebih banyak 

diduduki oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Berwarna abu-abu, biru, 

kuning, merah dan coklat, memiliki pH 4 - 7 (Supeno, 2007).

2.4.3   Bentonit sebagai pendukung katalis

Bentonit telah banyak digunakan sebagai katalis karena memiliki luas 

permukan dan sisi aktif pada lapisan oktahedral dan tetrahedral sehingga dapat 

juga digunakan sebagai katalis asam dan reaksi penukar ion. Setelah mengalami 

aktivasi, bentonit umumnya akan memiliki luas permukaan yang lebih luas dan 

jumlah pori yang lebih banyak (Figueras, 1988). 

Bentonit juga telah dilaporkan dapat digunakan sebagai katalis asam 

pendukung polytrifluoromethanesulfosilaxane (B-PTFMSS) dalam asilasi 

Friedel-Crafts untuk ferrocene dengan variasi asil klorida karena bentonit 

termasuk katalis yang aktif dan stabil (Hu, 2004). 

2.5      Tinjauan Instrumentasi untuk Karakterisasi Katalis

2.5.1    Difraksi sinar-X

Difraksi sinar-X merupakan metode analisis yang digunakan untuk

menentukan struktur kristal berdasarkan interaksi antara materi dengan radiasi 

elektromagnetik sinar-X (energi ± 107 J). Penghamburan sinar-X oleh unit-unit 

padatan kristalin akan menghasilkan pola difraksi yang digunakan untuk 

menentukan susunan partikel pada kisi padatan. 

Sinar-X terjadi ketika ada energi tinggi yang ditembakkan pada atom, 

membuat elektron pada kulit yang paling dalam atau dekat inti (kulit K) keluar, 
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sehingga elektron pada kulit yang lebih luar (kulit L) secara otomatis mengisi 

kulit yang terdalam setelah kosong agar stabil. Proses pengisian elektron tersebut 

mengeluarkan sinar yang disebut sinar-X. Radiasi sinar-X jatuh pada rentang 

panjang gelombang sekitar 0,01 – 10 nm. Namun, daerah sinar-X yang paling 

baik digunakan untuk analisis kimia adalah antara 0,07 – 0,2 nm (Braun, 1987). 

Spektrum sinar-X terdiri dari spektrum yang kontinyu dan diskrit. 

Spektrum kontinyu atau spektrum putih dihasilkan oleh potensial yang lebih 

rendah dari 20 kV. Sedangkan spektrum diskrit atau karakteristik khas dihasilkan 

oleh potensial yang lebih tinggi dari 20 kV. Radiasi sinar-X merupakan radiasi 

polikromatis, sehingga untuk mendapatkan sinar yang monokromatis untuk 

analisis penentuan struktur digunakan filter monokromator.

Difraksi sinar-X ditemukan pertama kali oleh W. C. Rontgen pada tahun 

1895 dengan prinsip dasar sesuai hukum Bragg : jika dua berkas sinar-X

mengenai bidang-bidang kisi kristal yang sama dengan jarak antar bidang (d), 

maka perbedaan jarak yang ditempuh kedua sinar tersebut berbanding langsung 

dengan panjang gelombangnya (Braun, 1987).

Gambar 2.3 Difraksi Sinar-X Bentonit Sebagai Pendukung Katalis (Hu, 2004)
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2.5.2   Spektroskopi FT-IR

Spektroskopi FT-IR merupakan metode analisis yang digunakan untuk 

menentukan gugus fungsi dari suatu senyawa organik berdasarkan interaksi antara 

materi dengan radiasi sinar inframerah. Senyawa atau molekul yang dikenai sinar 

infra merah akan mengalami vibrasi atau getaran. Spektroskopi FT-IR (Fourier 

Transform-IR) pada dasarnya sama dengan Spektroskopi dispersi inframerah, 

yang membedakannya adalah pada sistem optiknya sebelum berkas sinar infra 

merah melewati sampel.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan spektroskopi ini memiliki dua 

kelebihan utama dibandingkan metode konvensional lainnya, yaitu :

1. Dapat digunakan pada semua frekuensi dari sumber cahaya secara simultan

sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat daripada menggunakan cara 

sekuensial atau pemindaian.

2. Sensitifitas dari metode spektrofotometri FT-IR lebih besar daripada cara 

dispersi, sebab radiasi yang masuk ke sistem detektor lebih banyak karena 

tanpa harus melalui celah (Mulja, 1995).

Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan

pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1 karena serapan dari vibrasi ikatan 

logam besi dengan gugus N dan O dari ligan muncul pada bilangan gelombang 

400-300 cm-1 (Nakamoto, 1986).
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Gambar 2.4 Spektum FT-IR Padatan Pendukung Katalis (Oktawati, 2009)

2.5.3   Spektroskopi UV-Vis

Spektroskopi UV-Vis merupakan salah satu bagian dari spektroskopi, 

yaitu analisis analit berdasarkan fenomena hasil interaksi antara materi dengan 

sinar radiasi elektromagnetik (ultraviolet dan visible). Radiasi elektromagnetik 

adalah sinar dengan panjang gelombang pada daerah ultraviolet (UV) dan daerah 

tampak (visible), sedangkan materinya adalah molekul atau senyawa kimia. Bila 

radiasi pada daerah panjang gelombang UV-Vis melewati suatu molekul dengan 

energi yang cukup, maka energi tersebut akan diserap dan di dalam molekul 

terjadi transisi elektromagnetik sehingga molekul akan tereksitasi 

(Sastrohamidjojo, 2001). 

Sinar radiasi elektromagnetik pada UV-Vis yang mengenai materi akan 

mengalami beberapa keadaan yaitu, sebagian akan diserap, dipantulkan, 

diteruskan, dan dihamburkan apabila sinar tersebut melewati larutan partikel baik 

berupa molekul atau gugus ion. Fenomena inilah yang menjadi dasar teknik 

spektroskopi. Daerah pengukuran spektrofotometri UV-Vis adalah pada panjang 

gelombang 180 - 380 nm untuk daerah ultraviolet (UV) dan 380 - 780 nm untuk 
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daerah tampak (visibel). Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik 

yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-

Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Mulja, 

1995).

Analisis kualitatif menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada 

umumnya hanya digunakan sebagai data sekunder atau data pendukung. Pada 

analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis yang dapat ditentukan 

ada dua yaitu pemeriksaan kemurnian spektrum UV-Vis dan penentuan panjang 

gelombang maksimum (Mulja, 1995). Analisis senyawa vitamin E secara 

kualitatif menggunakan metode spektroskopi UV-Vis diamati pada serapan 

panjang gelombang 270-290 nm (Rohman, 2001).

                Gambar 2.5 Spektrum UV-Vis (Duan dkk, 2005)

2.5.4    Kromatografi gas

Kromatografi gas (GC) merupakan metode analisis berdasarkan teknik 

pemisahan zat organik atau anorganik yang stabil pada pemanasan. Kromatografi 

gas ini menggunakan gas yang inert sebagai fase geraknya dan zat cair atau zat 

padat sebagai fase diamnya. Gas yang sering dipakai untuk komatografi gas 
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adalah Hidrogen, Helium, dan Nitrogen. Secara umum kromatografi gas (GC) 

dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fase diamnya yaitu kromatografi gas padat 

dan kromatografi gas cair. Kromatografi gas padat merupakan kromatografi gas 

dimana yang berperan sebagai  fase diamnya adalah butiran-butiran adsorben 

padat. Sedangkan kromatografi gas cair merupakan kromatografi gas yang 

menggunakan zat cair sebagai fase diamnya. Mekanisme pemisahannya adalah 

berdasarkan perbedaan partisi komponen-komponen sampel antara fase gas dan 

fase cair (Mulja dan Suharman,  1995). Secara umum kromatografi gas yang 

sering dipakai adalah kromatografi gas cair karena kromatografi gas padat 

memiliki beberapa kelemahan yaitu efektifitas pemisahan komponen sangat 

dipengaruhi oleh berat molekul dan adsorpsi fase diam terhadap sampel bersifat 

semipermanen terutama terhadap molekul yang aktif / polar serta sering memberi 

hasil kromatogram yang berekor. Kromatografi gas padat lebih efektif untuk 

pemisahan komponen dengan massa molekul yang rendah (McNair dan Bonelli, 

1988).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1       Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juli 2011. Tempat 

penelitian dilakukan di Laboratorium Anorganik Departemen Kimia Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

3.2      Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1   Alat penelitian

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, 

seperangkat alat refluks, magnetic stirrer, corong Buchner, neraca timbangan 

analitik, penggerus, corong pisah, pipet mikro, dan rotary vacuum evaporator. 

Instrumen yang digunakan meliputi Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1700, 

Spektrofotometer FT-IR Buck 500, X-ray Difraction Jeol, dan Hewlett 5890 

Packard Series II Gas Chromatography.

3.2.2   Bahan penelitian

Bahan-bahan yang digunakan meliputi bentonit sintetis (H2Al2SiO6), 

Besi(III)trikloridaheksahidrat (FeCl3.6H2O), Na2H2EDTA.H2O, etanol, 

trimetilhidrokuinon, isofitol, metanol, metilen biru, piridin, Natrium Hidroksida 

(NaOH), akuadem.

17
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3.3      Sintesis dan Preparasi Katalis

3.3.1   Preparasi bentonit sebagai pendukung katalis

Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis 

dengan rumus H2Al2SiO6. Bentonit sintetis tersebut telah dihilangkan dari 

pengotornya, sehingga hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 

100°C selama 1 jam (Reddy dkk, 2004).

3.3.2    Sintesis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Setyawati, 2009. Senyawa komples [Fe(EDTA)]-  

disintesis dengan perbandingan mol Fe (III) : EDTA = 1 : 1. Sebanyak 3,54 gram 

(0,01 mol) Na2H2EDTA.H2O dilarutkan dalam 20 ml air kemudian dipanaskan 

dan ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit sampai terbentuk larutan bening. 

Besi(III)kloridaheksahidrat 2,705 gram (0,01 mol) dilarutkan ke dalam 20 ml air 

kemudian ditambahkan ke dalam larutan EDTA dan diaduk. Kemudian larutan 

dipanaskan dengan suhu 80-90°C selama 20 menit. Lalu didinginkan pada suhu 

kamar agar terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk disaring menggunakan corong 

Buchner dan dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan ion Fe (III) yang 

tersisa. Setelah itu, produk dicuci dengan etanol dan dikeringkan pada kertas 

saring Whatman (Cranton, 1989). Padatan yang dihasilkan dikarakterisasi dengan 

XRD, FT-IR, dianalisis sifat keasaman dengan adsorpsi piridin, dan dianalisis luas 

permukaan dengan metode metilen biru.  

3.3.3   Sintesis katalis [Fe(EDTA)]- / bentonit

Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]- / bentonit terlebih dahulu 
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dilakukan penentuan kapasitas maksimum bentonit dalam menampung senyawa 

kompleks [Fe(EDTA)]-. Penentuan kapasitas maksimum diawali dengan 

penentuan kurva kalibrasi larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-. Larutan 

senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 

0,005 M diukur absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang maksimum senyawa kompleks. Kemudian dibuat grafik konsentrasi 

terhadap absorbansi dan dicari persamaan regresi linier.

Langkah selanjutnya adalah penentuan waktu rendam optimum senyawa 

kompleks terhadap bentonit. Padatan bentonit sebanyak 0,5 gram direndam dalam 

10 ml larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- 0,003 M dengan variasi waktu 

perendaman selama 5; 10; 15; 20; dan 25 jam. Campuran hasil perendaman 

disaring dan disentrifuge lalu filtrat diukur absorbansinya dengan 

spektrofotometer pada λ maksimum senyawa kompleks. Waktu perendaman 

optimum ditentukan berdasarkan nilai absorbansi terkecil. Setelah ditentukan 

waktu perendaman optimum, selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi 

maksimum [Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit. Padatan bentonit sebanyak 0,5 

gram direndam dalam 10 ml larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- pada waktu 

optimum dengan variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. 

Dari nilai absorbansi yang didapat, dapat diketahui konsentrasi maksimum

[Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit melalui kurva kalibrasi (Rozalina, 2007). 

Setelah konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit diketahui, 

maka sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dapat dilakukan dengan cara 

impregnasi. Proses impregnasi dilakukan dengan cara dibuat bubur padatan 
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bentonit dalam larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan konsentrasi 

maksimum selama waktu perendaman optimum. Kemudian, campuran diuapkan 

sampai kering pada suhu 125° C selama 18 jam sehingga diperoleh padatan 

[Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya, hasil impregnasi yang terbentuk 

dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, FT-IR, analisis luas permukaan 

dengan metode metilen biru, dan analisis sifat keasaman dengan adsorpsi piridin.

3.4       Karakterisasi Katalis

3.4.1    Analisis dengan difraksi sinar-X

Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing 

ditumbuk sampai halus lalu dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X dengan 

sumber sinar Cu Kα pada 2θ =  5° - 40°

3.4.2    Analisis dengan FT-IR

Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing diukur 

serapan infra merahnya pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1 dengan metode 

pelet KBr.

3.4.3    Analisis sifat keasaman katalis

Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing 

sebanyak ± 0,5 gram dimasukkan ke dalam desikator yang di bawahnya sudah 

diberi piridin. Desikator tersebut diberi selang yang berfungsi untuk mengalirkan 

piridin ke luar. Katalis didiamkan dan divakum di dalam desikator selama 24 jam 

kemudian dianalisis FT-IR untuk mengetahui keasaman katalis.
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3.4.4    Analisis luas permukaan katalis dengan metode metilen biru

Analisis luas permukaan menggunakan metode metilen biru ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menentukan panjang gelombang 

maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah panjang 

gelombang maksimum diketahui, langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva 

kalibrasi larutan metilen biru dengan konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. 

Selanjutnya sebanyak 0,05 gram bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-

/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu 

rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi pada waktu rendam 

optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga didapat massa metilen 

biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari pengurangan massa 

metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, Berdasarkan teori, didapat 

bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram dan luas permukaannya 

sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan masing-masing katalis 

dapat diketahui. 

3.5 Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E

Aktivitas katalis hasil sintesis diuji pada reaksi sintesis vitamin E. Jenis 

katalis yang diuji meliputi katalis bentonit, katalis [Fe(EDTA)]- dan katalis 

[Fe(EDTA)]-/bentonit. Dalam labu leher tiga, trimetilhidrokuinon sebanyak 0,8

mmol dicampur dengan katalis (¼ massa trimetilhidrokuinon) dan ditambah 25 ml 

metanol. Kemudian direfluks pada suhu 60-65°C selama 30 menit. Setelah itu 
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Isofitol 0,8 mmol ditambahkan ke dalam campuran tetes demi tetes dan direfluks 

lagi selama 3 jam agar reaksi berjalan sempurna. Larutan hasil reaksi kemudian 

dipisahkan dari katalis dengan cara disaring. Hasil yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 250 – 300 nm, FT-IR pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1, dan 

kromatografi gas-cair dengan jenis kolom HP 5, detektor FID (Flame Ionization 

Detector), dengan suhu awal sebesar 100°C selama 2 menit dan kenaikan 

10°C/menit dan temperatur akhir sebesar 300°C selama 5 menit.
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3.6      Diagram Alir Penelitian

Sintesis senyawa 
kompleks 

[Fe(EDTA)]-

Sintesis katalis 
[Fe(EDTA)]- / 

bentonit

Karakterisasi katalis Uji aktivitas katalis pada 
sintesis vitamin E

XRD

Analisis Luas 
Permukaan

Analisis 
Keasaman

FT-IR

FT-IR

Perhitungan 
Rendemen

UV-Vis

Kromatografi Gas

Sintesis katalis

Preparasi bentonit 
sebagai pendukung 

katalis
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis katalis yang 

diaplikasikan untuk pembentukan vitamin E. Penelitian ini dimulai dengan 

preparasi bentonit sebagai pendukung katalis, sintesis katalis senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]-, dan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya seluruh 

material katalis dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X, FT-IR, diuji sifat 

keasamannya dengan metode adsorpsi piridin, serta diuji luas permukaan dengan 

metode metilen biru. Seluruh material katalis, diuji aktivitas katalisisnya melalui 

reaksi pembentukan vitamin E. Produk reaksi yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, dan kromatografi gas (GC).

4.1      Hasil Sintesis dan Preparasi Katalis

4.1.1   Hasil preparasi bentonit sebagai pendukung katalis

           Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis 

dengan rumus H2Al2SiO6 yang bebas dari pengotor. Bentonit sintetis tersebut 

hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 100°C selama 1 jam 

(Reddy dkk, 2004). Fungsi dari pengeringan tersebut adalah untuk menurunkan 

kadar air dari material yang masih menempel. Berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya, bentonit dapat digunakan sebagai katalis asam pada sintesis vitamin 

E melalui reaksi Friedel-Craft (Ayudianingsih, 2007). Peran bentonit sebagai 

katalis memiliki keuntungan daripada katalis asam, seperti AlCl3 dan BF3 karena 

24

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



25

bentonit merupakan katalis heterogen yang dapat dipisahkan dari produk dan 

dapat digunakan kembali untuk sintesis berikutnya. Selain dapat digunakan 

sebagai katalis, bentonit juga dapat digunakan sebagai pendukung katalis dalam 

reaksi asilasi Friedel-Craft (Hu, 2004).

4.1.2    Hasil sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

            Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis dengan perbandingan mol Fe 

(III) : EDTA = 1 : 1 (Setyawati, 2009). Larutan Na2H2EDTA.H2O dibuat dengan 

pemanasan dan pengadukan hingga larutan larut sebagian, pada keadaan ini pH 

larutan yang terukur adalah sebesar 4,2. Kemudian dilakukan penambahan NaOH 

sedikit demi sedikit hingga larutan larut secara sempurna. Fungsi penambahan 

NaOH adalah untuk menukar kation H+ dari Na2H2EDTA dengan Na+ sehingga 

terbentuk garam Na4EDTA yang mudah larut (Bassett, J dkk, 1994), pH larutan 

yang terukur pada perlakuan ini adalah sebesar 11. pH ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bottari, 1967. Setelah itu, larutan tersebut 

dicampur dengan larutan FeCl3.6H2O dan diukur pHnya. Hasil pengukuran pH ini 

adalah 5,2. pH ini sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

yaitu sekitar 5,5 (Steiner, 1969). Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- terbentuk 

secara maksimal pada rentang pH 5 – 7 (Nowack dan Sigg, 1997). Selanjutnya 

campuran diuapkan selama 20 menit pada suhu 80-90°C. Kemudian campuran 

didiamkan pada suhu kamar untuk menghasilkan kristal senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]- (Wagner dkk, 2010). Kristal yang terbentuk disaring menggunakan 

corong Buchner serta dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa ion Fe 
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(III) yang tidak ikut bereaksi dan dicuci dengan etanol untuk menghilangkan 

pengotor organik lain (Cranton, 1989). Setelah itu kristal [Fe(EDTA)]- yang 

terbentuk dikeringkan dan didapatkan kristal berwarna coklat seperti Gambar 4.1

     Gambar 4.1 Kristal [Fe(EDTA)]-

4.1.3   Hasil sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/ bentonit

          Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit terlebih dahulu 

dilakukan penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- menempel ke bentonit. 

Langkah penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- ke bentonit diawali dengan 

pembuatan kurva standar larutan [Fe(EDTA)]- dengan variasi konsentrasi 0,001 

M; 0,002 M; 0,003 M; 0,004 M; 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh kurva standar dengan 

persamaan regresi linier y = 237,4 x – 0,078 (Lampiran 1). Setelah itu dilakukan 

penentuan waktu rendam optimum [Fe(EDTA)]- terhadap bentonit dengan variasi 

waktu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25 jam. Pada perlakuan ini sebanyak 0,5 gram 

bentonit direndam pada larutan [Fe(EDTA)]- 0,003 M. Kemudian campuran

disaring dan filtratnya diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-

Vis untuk mengetahui banyaknya [Fe(EDTA)]- yang terserap pada bentonit. Hasil 

absorbansi terkecil menunjukkan waktu rendam optimum dimana [Fe(EDTA)]-
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dapat terserap paling banyak pada bentonit. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

waktu perendaman optimum adalah 10 jam. Selanjutnya dilakukan penentuan 

konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- terserap pada bentonit dengan variasi 

konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. Berdasarkan pengukuran 

absorbansi dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 0,005 M [Fe(EDTA)]- dapat 

terserap secara maksimal ke dalam bentonit. Setelah diketahui waktu rendam 

optimum dan kapasitas maksimumnya, [Fe(EDTA)]- diimpregnasi ke bentonit 

dengan cara dibuat bubur padatan dengan konsentrasi [Fe(EDTA)]- sebesar 3,2 x 

10-5 mol/gram dengan perendaman selama 10 jam kemudian diuapkan sampai 

kering dalam oven dengan suhu sebesar 125°C selama 18 jam sehingga diperoleh 

katalis kering yang bebas air, pemanasan pada suhu tinggi tidak dilakukan untuk 

mencegah terdekomposisinya senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Setyawati, 2009).

4.2       Hasil dan Analisis Karakterisasi Katalis

4.2.1   Hasil analisis dengan difraksi sinar-X

Karakterisasi katalis dengan difraksi sinar-X digunakan untuk mengetahui 

struktur maupun komponen strukturnya. Hasil difraktogram bentonit 

memperlihatkan bahwa mineral penyusun monmorilonit ditunjukkan oleh adanya 

puncak spesifik pada 2θ = 5,96442 (d = 14,80570 A°) dan 2θ = 19,80441 (d = 

4,47923 A°), sedangkan pada puncak 2θ = 28,85214° (d = 3,09187 A°) 

menunjukkan adanya SiO2. Pada difraktogram terlihat bahwa bentonit memiliki 

struktur yang amorf dan tidak beraturan. Hal ini ditandai dengan munculnya 

bentuk serapan yang tidak runcing dan juga tidak beraturan.
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Difraktogram [Fe(EDTA)]- menunjukkan bentuk kristalnya yang kristalin. 

Ini ditandai dengan bentuk serapan dari [Fe(EDTA)]- yang berbentuk lancip-

lancip dan beraturan.

Difraktogram [Fe(EDTA)]-/bentonit pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

puncak yang muncul terlihat menurun serta menjadi lebih kristalin jika 

dibandingkan dengan difraktogram pendukungnya yaitu bentonit. Bentuk spektra 

ini menunjukkan bahwa [Fe(EDTA)]- telah menempel pada bentonit, terlihat 

bahwa struktur [Fe(EDTA)]- yang kristalin turut mempengaruhi serapan pada 

[Fe(EDTA)]-/bentonit. Bukti adanya [Fe(EDTA)]- terlihat munculnya puncak 

serapan pada 2θ = 10 – 20.

Gambar 4.2 Difraktogram bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      

4.2.2   Hasil analisis dengan FT-IR

Karakterisasi katalis dengan FT-IR digunakan untuk mengetahui gugus 

fungsi serta ikatan-ikatan antar molekul dari senyawa berdasarkan serapan-

serapan spektranya. Pada Gambar 4.5 spektra FT-IR bentonit dapat dilihat bahwa 

terdapat serapan yang muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 yang 
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menunjukkan vibrasi tekuk Si-O tetrahedral dan pada bilangan gelombang 

1041,56 cm-1 sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menandakan serapan 

vibrasi ulur Si-O-Si (Wijaya dkk, 2002). Pita serapan yang melebar pada bilangan 

gelombang 3425,58 cm-1 menunjukkan serapan vibrasi O-H ulur atau air yang 

terserap pada lapisan oktahedral, yaitu gugus OH yang terikat pada Al 

(Kurniawan, 2002). Serapan pada 1635.64 cm-1 merupakan serapan H-O-H tekuk 

dari air terhidrat (Tahir & Wijaya, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 

molekul air atau air kristal yang masih terkandung dalam bentonit tersebut 

walaupun pada proses preparasi telah dilakukan proses dehidrasi molekul air 

melalui pemanasan.

Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan

pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1. Dari Gambar 4.3 spektra FT-IR

terlihat pada serapan bilangan gelombang 3487,3 cm-1 yang menunjukkan serapan 

vibrasi asimetri (O-H)H2O, serta pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi ulur COO- asimetris. Ikatan antara Fe-N muncul 

pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 dan  pada 408,91 cm-1 terdapat ikatan (Fe-

O)H2O (Wagner, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]- telah terbentuk, dibuktikan dengan munculnya serapan pada 

bilangan gelombang sekitar 400 cm-1 yang merupakan serapan dari vibrasi ikatan 

logam besi dengan gugus N dan O dari ligan (Nakamoto, 1986).

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-

/bentonit tidak menunjukkan perubahan atau pergeseran puncak-puncak serapan 

yang muncul apabila dibandingkan dengan spektra senyawa kompleks 
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[Fe(EDTA)]- dan pendukung bentonit. Spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit lebih mirip 

dengan spektra pendukungnya yaitu bentonit karena perbandingan impregnasi 

bentonit lebih banyak dari [Fe(EDTA)]-. Hal ini membuktikan bahwa proses 

impregnasi tidak mempengaruhi struktur pendukung. Serapan pada bilangan 

gelombang 1635,64 cm-1 dan 1381,03 cm-1 yang identik dengan serapan spektra 

[Fe(EDTA)]- membuktikan bahwa [Fe(EDTA)]- telah tertempel pada 

pendukungnya. Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-

/bentonit tidak muncul adanya puncak serapan baru, hal ini menunjukkan bahwa 

senyawa kompleks yang ditambahkan pada padatan pendukung ternyata tidak 

mampu membentuk ikatan kimia, hanya menempel pada permukaan saja

(Setyawati, 2009).

Gambar 4.3 Spektra FT-IR dari bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      

4.2.3   Hasil analisis sifat keasaman katalis

Analisis sifat keasaman katalis dilakukan dengan metode adsorpsi piridin 

dan dianalisis menggunakan spektra FT-IR untuk menentukan keasaman Lewis 
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dan Bronsted yang terdapat pada katalis. Asam Lewis muncul karena piridin 

memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berpasangan, jika suatu senyawa 

dapat menangkap atau mengikat pasangan elektron bebas tersebut maka 

mengindikasikan bahwa senyawa tersebut memiliki situs asam Lewis yang 

ditandai dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang 1445 cm-1. 

Sedangkan asam Bronsted muncul karena adanya vibrasi dari ion pyridinium yang 

terbentuk dari ikatan antara elektron bebas pada piridin dengan ion H+ yang 

terdapat pada katalis (Zaki dkk, 2001) yang ditandai dengan munculnya serapan 

1545 cm-1 dan 1640 cm-1 pada spektra FT-IR (Gates, 1992; Wojciechowska 

dkk.,1995). Pada bentonit yang telah diadsorpsi piridin, serapan muncul pada 

bilangan gelombang 1543,05 cm-1 yang menunjukkan bahwa pada bentonit hanya 

terdapat sisi asam bronsted dan tidak terdapat sisi asam lewis. Pada [Fe(EDTA)]-

muncul vibrasi pada bilangan gelombang 1450,8 cm-1 yang menunjukkan adanya 

sisi asam lewis. Sedangkan pada katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit yang telah 

diadsorpsi piridin muncul serapan pada 1635,22 cm-1, tetapi tidak menampakkan 

serapan pada bilangan gelombang 1460 – 1455 cm-1 (Lampiran 5). Hal ini 

menujukkan bahwa katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam 

bronsted saja dan tidak memiliki sisi asam lewis. Berdasarkan kejadian tersebut 

terlihat bahwa sisi asam lewis yang terdapat pada permukaan [Fe(EDTA)]-

kemungkinan besar tertutupi oleh permukaan pendukungnya yakni bentonit pada 

saat proses impregnasi berlangsung sehingga yang muncul hanya sisi asam 

bronsted saja. Hal ini mungkin terjadi karena katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit 

mampu mengadsorpsi atom H+ pada saat proses impregnasi.
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4.2.4   Hasil analisis luas permukaan katalis

Analisis luas permukaan katalis dilakukan dengan menggunakan metode 

metilen biru dimana metilen biru memiliki luas permukaan sebesar 197,2 x 10-20

m2 (Adamson, 1994). Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan 

panjang gelombang maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-

Vis. Berdasarkan penelitian, didapat panjang gelombang maksimum untuk 

metilen biru adalah 655 nm. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, 

langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi larutan metilen biru dengan 

konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. Berdasarkan grafik absorbansi terhadap 

konsentrasi yang dibuat diperoleh persamaan y = 0,157x + 0,009 (Lampiran 2). 

Selanjutnya sebanyak 0,05 gram Bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-

/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu 

rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Berdasarkan 

metode ini didapat waktu rendam optimum selama 10 jam untuk ketiga katalis 

tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi 

pada waktu rendam optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga 

didapat massa metilen biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari 

pengurangan massa metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, 

Berdasarkan teori, didapat bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram 

dan luas permukaannya sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan 

masing-masing katalis dapat diketahui. Adapun data luas permukaan katalis 

tertera pada Tabel 4.1
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Tabel 4.1 Data Luas Permukaan Katalis dengan Metode Metilen Biru

Katalis Luas Permukaan (m2/gr)

Bentonit 3,77

[Fe(EDTA)]- 2,36

[Fe(EDTA)]-/bentonit 3,39

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa bentonit yang berperan sebagai 

katalis pendukung  memiliki luas permukaan paling besar, tetapi setelah dilakukan 

impregnasi dengan [Fe(EDTA)]- luas permukaannya menjadi berkurang. Hal ini 

terjadi karena pada saat proses impregnasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

menempel dan menutupi permukaan bentonit sehingga luas permukaannya 

menjadi lebih kecil. Sedangkan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- sendiri memiliki 

luas permukaan yang paling kecil diantara ketiga katalis, hal ini disebabkan 

karena struktur [Fe(EDTA)]- yang berbentuk kristalin.

4.3       Hasil Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E

Uji aktivitas katalis dilakukan pada reaksi pembentukan Vitamin E. 

Vitamin E disintesis dengan mereaksikan 0,8 mmol (0,125 gram) 

trimetilhidrokuinon dengan masing-masing katalis sebanyak ¼ massa TMHQ

dalam 25 ml metanol. Kemudian campuran larutan direfluks selama 30 menit 

pada suhu 60-65°C. Setelah itu ditambahkan 0,8 mmol (300 µL) isofitol tetes 

demi tetes dan proses refluks dilanjutkan selama 3 jam agar reaksi berjalan 

sempurna (Rohman, 2005). Terbentuknya minyak kental berwarna kekuningan 

mengindikasikan bahwa vitamin E telah terbentuk. Vitamin E yang terbentuk 
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dipisahkan dari katalis menggunakan corong Buchner dan dibilas dengan metanol 

dan n-heksana agar sisa-sisa produk yang kemungkinan masih tersisa di labu leher 

tiga atau menempel pada katalis dan kertas saring bisa diambil secara maksimal. 

Selanjutnya produk vitamin E yang masih berada dalam pelarutnya dipisahkan 

dari pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Vitamin E hasil sintesis lalu dianalisis menggunakan spektra FT-IR 

dengan metode pelet KBr untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan yang 

terkandung didalamnya. Berdasarkan spektra dapat dilihat bahwa vitamin E hasil 

sintesis mengandung beberapa gugus fungsi antara lain cincin aromatis, hidroksi, 

dan eter. (Lampiran 5). Adanya senyawa aromatis diamati dengan munculnya 

empat pita serapan pada bilangan gelombang antara 1759 – 1456 cm-1 yang 

menunjukkan ikatan khas C=C aril sp2 dan pada bilangan gelombang 850,36 cm-1

yamg menunjukkan adanya gugus aromatis bersubstituen. Sedangkan pada 

bilangan gelombang 1163,60 cm-1 menunjukkan adanya ikatan O-H bending pada 

alkohol tersier (Mulja dan Suharman, 1995). Pada bilangan gelombang 2925,79 

cm-1 menunjukkan adanya ikatan C-H alifatis. Munculnya gugus eter diamati pada 

bilangan gelombang 1206,36 cm-1 yang menunjukkan ikatan C-O ulur (Fessenden

dan Fessenden, 1986). 

Analisis lainnya juga dilakukan menggunakan kromatografi gas (GC). 

Vitamin E hasil sintesis diencerkan kemudian dianalisis menggunakan 

kromatografi gas. Data yang diperoleh yaitu berupa retention time dan luas area,

kemudian dicocokkan dengan vitamin E standar. Berdasarkan hasil data 

pemisahan vitamin E hasil sintesis diperoleh 4 puncak yaitu pada retention time
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2,469; 2,497; 25,148; 25,526; 26,141 menit. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

yang diperoleh mengandung vitamin E dibuktikan dari retention time metanol 

yang muncul pada menit ke-2,405 dan vitamin E standar yang keluar pada 

retention time 25,106; 25,484; 26,115 menit (Lampiran 6).

Vitamin E hasil sintesis juga dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 250 – 300 nm. Puncak yang muncul adalah pada 

panjang gelombang 284,6 nm. Puncak serapan tersebut merupakan ciri dari 

aromatis (Rohman 2001). Penentuan rendemen vitamin E dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas katalisisnya. Vitamin E murni dilarutkan dengan metanol 

dengan variasi konsentrasi 0 ; 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,010 M. 

Berdasarkan pengukuran ini kemudian dibuat kurva standar vitamin E. Vitamin E 

hasil sintesis kemudian dilarutkan dengan metanol dan diukur absorbansinya. 

Dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam kurva standar maka dapat 

diketahui konsentrasi vitamin E hasil sintesis (Ayudianingsih, 2007). Berdasarkan 

perhitungan dan pengukuran absorbansi dapat diperoleh persen rendemen dengan 

membandingkan hasil sintesis dengan perhitungan secara teoritis (Lampiran 4). 

Persen rendemen untuk masing-masing katalis ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit

Katalis % Rendemen

Tanpa katalis 7,5%

Bentonit 46,25 %

[Fe(EDTA)]- 47,5 %

[Fe(EDTA)]-/bentonit 53,75 %
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Tabel 4.2 diatas menunjukkan aktivitas katalisis dari masing-masing 

katalis berdasarkan persen rendemen vitamin E yang diperoleh. Apabila 

diurutkan, katalis yang memiliki aktivitas katalisis yang paling besar berturut-

turut adalah [Fe(EDTA)]-/bentonit, [Fe(EDTA)]-, bentonit, dan tanpa katalis. Data 

tersebut membuktikan bahwa sintesis vitamin E tanpa katalis memberikan 

rendemen yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sintesis dengan 

menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan reaksi pembentukan vitamin E akan 

berlangsung lebih cepat dan optimal jika dilakukan dengan bantuan katalis. 

Apabila dihubungkan dengan sifat kristalinitas katalis, aktivitas katalisis 

ini tidak berhubungan. Katalis [Fe(EDTA)]- yang memiliki kristalinitas tinggi 

menunjukkan aktivitas katalisis yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

bentonit yang justru berstruktur amorf. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

katalis yang amorf memiliki rendemen yang tinggi jika dibandingkan kristalin 

karena luas permukaannya yang besar (Oktawati, 2009). Tetapi, senyawa 

kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik meskipun 

berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa 

intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat 

menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding 

ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi 

senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi (Bauer, 

2008).

Apabila dihubungkan dengan sifat keasaman katalis, aktivitas katalisis 

juga tidak berhubungan. [Fe(EDTA)]- memiliki sisi asam lewis yang paling besar 
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diantara ketiga katalis tersebut. Sedangkan bentonit dan [Fe(EDTA)]-/bentonit 

hanya memiliki sisi asam Bronsted saja. Tetapi pada kenyataanya aktivitas 

katalisis [Fe(EDTA)]- lebih kecil jika dibandingkan dengan katalis [Fe(EDTA)]-

/bentonit. Hal ini menunjukkan bahwa sisi asam Lewis dan Bronsted memiliki 

daya katalisis yang sama dan sama-sama bisa digunakan untuk sintesis vitamin E. 

Sedangkan apabila dihubungkan dengan luas permukaan, dapat terlihat 

bahwa aktivitas katalisis tersebut tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Hal ini 

terbukti pada analisis luas permukaan diperoleh data bahwa bentonit yang 

memiliki luas permukaan paling besar lalu [Fe(EDTA)]-/bentonit, dan yang luas 

permukaannya paling kecil adalah [Fe(EDTA)]-, tetapi daya aktivitas katalisisnya 

tidak menunjukkan hal serupa. Aktivitas katalisis bentonit justru lebih rendah 

daripada [Fe(EDTA)]-/bentonit dan [Fe(EDTA)]-. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa katalis dengan luas permukaan paling 

besar memberikan hasil konversi yang kecil pada reaksi fluorinasi (Kemnitz dkk, 

2002). Selain itu Oktawati, 2009 juga melaporkan bahwa katalis dengan luas 

permukaan paling kecil memiliki aktivitas yang paling tinggi diantara katalis yang 

lain, dan sebaliknya aktivitas katalis paling rendah meskipun luas permukaannya 

paling besar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa luas permukaan yang 

besar tidak menjamin adanya sisi aktif yang besar pula, dan sebaliknya luas 

permukaan yang kecil juga tidak berarti jumlah sisi aktifnya kecil atau sedikit.

Jadi, kemampuan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dalam pembentukan 

vitamin E dipengaruhi oleh kemampuan [Fe(EDTA)]- sendiri yang bisa aktif 

mengkatalisis serta kontribusi sifat keasaman Bronsted bentonitnya. Sehingga 
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ketika kemampuan keduanya digabungkan melalui proses impregnasi akan 

menambah daya katalisis yang lebih besar pada pembentukan vitamin E 

dibandingkan ketika bentonit dan [Fe(EDTA)]- tersebut mengkatalisis reaksi 

sendiri-sendiri. Berikut ini mekanisme reaksi pembentukan vitamin E 

menggunakan katalis asam Lewis dan asam Bronsted.

    Gambar 4.4 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Lewis
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Gambar 4.5 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Bronsted
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1      Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis. 

2. Hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit menunjukkan bahwa 

tingkat kristalinitasnya lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]- (lebih amorf) 

tetapi lebih tinggi daripada bentonit, katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit

memiliki sisi asam Bronsted dan tidak memiliki sisi asam Lewis, dan luas 

permukaanya lebih luas dibandingkan katalis [Fe(EDTA)]- tetapi lebih 

kecil dibandingkan dengan bentonit.

3. Aktivitas katalisis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E 

terbukti paling baik diantara kedua katalis dengan perolehan rendemen 

paling banyak yaitu sebesar 53,75 %.

5.2      Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi massa katalis untuk 

mendapatkan produk vitamin E yang lebih optimal.

40
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis katalis yang 

diaplikasikan untuk pembentukan vitamin E. Penelitian ini dimulai dengan 

preparasi bentonit sebagai pendukung katalis, sintesis katalis senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]-, dan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya seluruh 

material katalis dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X, FT-IR, diuji sifat 

keasamannya dengan metode adsorpsi piridin, serta diuji luas permukaan dengan 

metode metilen biru. Seluruh material katalis, diuji aktivitas katalisisnya melalui 

reaksi pembentukan vitamin E. Produk reaksi yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, dan kromatografi gas (GC).

4.1      Hasil Sintesis dan Preparasi Katalis

4.1.1   Hasil preparasi bentonit sebagai pendukung katalis

           Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis 

dengan rumus H2Al2SiO6 yang bebas dari pengotor. Bentonit sintetis tersebut 

hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 100°C selama 1 jam 

(Reddy dkk, 2004). Fungsi dari pengeringan tersebut adalah untuk menurunkan 

kadar air dari material yang masih menempel. Berdasarkan penelitian-penelitian 

sebelumnya, bentonit dapat digunakan sebagai katalis asam pada sintesis vitamin 

E melalui reaksi Friedel-Craft (Ayudianingsih, 2007). Peran bentonit sebagai 

katalis memiliki keuntungan daripada katalis asam, seperti AlCl3 dan BF3 karena 
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bentonit merupakan katalis heterogen yang dapat dipisahkan dari produk dan 

dapat digunakan kembali untuk sintesis berikutnya. Selain dapat digunakan 

sebagai katalis, bentonit juga dapat digunakan sebagai pendukung katalis dalam 

reaksi asilasi Friedel-Craft (Hu, 2004).

4.1.2    Hasil sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

            Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis dengan perbandingan mol Fe 

(III) : EDTA = 1 : 1 (Setyawati, 2009). Larutan Na2H2EDTA.H2O dibuat dengan 

pemanasan dan pengadukan hingga larutan larut sebagian, pada keadaan ini pH 

larutan yang terukur adalah sebesar 4,2. Kemudian dilakukan penambahan NaOH 

sedikit demi sedikit hingga larutan larut secara sempurna. Fungsi penambahan 

NaOH adalah untuk menukar kation H+ dari Na2H2EDTA dengan Na+ sehingga 

terbentuk garam Na4EDTA yang mudah larut (Bassett, J dkk, 1994), pH larutan

yang terukur pada perlakuan ini adalah sebesar 11. pH ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bottari, 1967. Setelah itu, larutan tersebut 

dicampur dengan larutan FeCl3.6H2O dan diukur pHnya. Hasil pengukuran pH ini 

adalah 5,2. pH ini sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

yaitu sekitar 5,5 (Steiner, 1969). Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- terbentuk 

secara maksimal pada rentang pH 5 – 7 (Nowack dan Sigg, 1997). Selanjutnya

campuran diuapkan selama 20 menit pada suhu 80-90°C. Kemudian campuran 

didiamkan pada suhu kamar untuk menghasilkan kristal senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]- (Wagner dkk, 2010). Kristal yang terbentuk disaring menggunakan 

corong Buchner serta dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa ion Fe 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



26

(III) yang tidak ikut bereaksi dan dicuci dengan etanol untuk menghilangkan 

pengotor organik lain (Cranton, 1989). Setelah itu kristal [Fe(EDTA)]- yang 

terbentuk dikeringkan dan didapatkan kristal berwarna coklat seperti Gambar 4.1

     Gambar 4.1 Kristal [Fe(EDTA)]-

4.1.3   Hasil sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/ bentonit

          Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit terlebih dahulu 

dilakukan penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- menempel ke bentonit. 

Langkah penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- ke bentonit diawali dengan 

pembuatan kurva standar larutan [Fe(EDTA)]- dengan variasi konsentrasi 0,001 

M; 0,002 M; 0,003 M; 0,004 M; 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh kurva standar dengan 

persamaan regresi linier y = 237,4 x – 0,078 (Lampiran 1). Setelah itu dilakukan 

penentuan waktu rendam optimum [Fe(EDTA)]- terhadap bentonit dengan variasi 

waktu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25 jam. Pada perlakuan ini sebanyak 0,5 gram 

bentonit direndam pada larutan [Fe(EDTA)]- 0,003 M. Kemudian campuran

disaring dan filtratnya diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-

Vis untuk mengetahui banyaknya [Fe(EDTA)]- yang terserap pada bentonit. Hasil 

absorbansi terkecil menunjukkan waktu rendam optimum dimana [Fe(EDTA)]-
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dapat terserap paling banyak pada bentonit. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

waktu perendaman optimum adalah 10 jam. Selanjutnya dilakukan penentuan 

konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- terserap pada bentonit dengan variasi 

konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. Berdasarkan pengukuran 

absorbansi dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 0,005 M [Fe(EDTA)]- dapat 

terserap secara maksimal ke dalam bentonit. Setelah diketahui waktu rendam 

optimum dan kapasitas maksimumnya, [Fe(EDTA)]- diimpregnasi ke bentonit 

dengan cara dibuat bubur padatan dengan konsentrasi [Fe(EDTA)]- sebesar 3,2 x 

10-5 mol/gram dengan perendaman selama 10 jam kemudian diuapkan sampai 

kering dalam oven dengan suhu sebesar 125°C selama 18 jam sehingga diperoleh 

katalis kering yang bebas air, pemanasan pada suhu tinggi tidak dilakukan untuk 

mencegah terdekomposisinya senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Setyawati, 2009).

4.2       Hasil dan Analisis Karakterisasi Katalis

4.2.1   Hasil analisis dengan difraksi sinar-X

Karakterisasi katalis dengan difraksi sinar-X digunakan untuk mengetahui

struktur maupun komponen strukturnya. Hasil difraktogram bentonit 

memperlihatkan bahwa mineral penyusun monmorilonit ditunjukkan oleh adanya 

puncak spesifik pada 2θ = 5,96442 (d = 14,80570 A°) dan 2θ = 19,80441 (d = 

4,47923 A°), sedangkan pada puncak 2θ = 28,85214° (d = 3,09187 A°) 

menunjukkan adanya SiO2. Pada difraktogram terlihat bahwa bentonit memiliki 

struktur yang amorf dan tidak beraturan. Hal ini ditandai dengan munculnya 

bentuk serapan yang tidak runcing dan juga tidak beraturan.
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Difraktogram [Fe(EDTA)]- menunjukkan bentuk kristalnya yang kristalin. 

Ini ditandai dengan bentuk serapan dari [Fe(EDTA)]- yang berbentuk lancip-

lancip dan beraturan.

Difraktogram [Fe(EDTA)]-/bentonit pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

puncak yang muncul terlihat menurun serta menjadi lebih kristalin jika 

dibandingkan dengan difraktogram pendukungnya yaitu bentonit. Bentuk spektra

ini menunjukkan bahwa [Fe(EDTA)]- telah menempel pada bentonit, terlihat 

bahwa struktur [Fe(EDTA)]- yang kristalin turut mempengaruhi serapan pada 

[Fe(EDTA)]-/bentonit. Bukti adanya [Fe(EDTA)]- terlihat munculnya puncak 

serapan pada 2θ = 10 – 20.

Gambar 4.2 Difraktogram bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      

4.2.2   Hasil analisis dengan FT-IR

Karakterisasi katalis dengan FT-IR digunakan untuk mengetahui gugus 

fungsi serta ikatan-ikatan antar molekul dari senyawa berdasarkan serapan-

serapan spektranya. Pada Gambar 4.5 spektra FT-IR bentonit dapat dilihat bahwa 

terdapat serapan yang muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 yang 
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menunjukkan vibrasi tekuk Si-O tetrahedral dan pada bilangan gelombang

1041,56 cm-1 sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menandakan serapan 

vibrasi ulur Si-O-Si (Wijaya dkk, 2002). Pita serapan yang melebar pada bilangan 

gelombang 3425,58 cm-1 menunjukkan serapan vibrasi O-H ulur atau air yang 

terserap pada lapisan oktahedral, yaitu gugus OH yang terikat pada Al

(Kurniawan, 2002). Serapan pada 1635.64 cm-1 merupakan serapan H-O-H tekuk 

dari air terhidrat (Tahir & Wijaya, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 

molekul air atau air kristal yang masih terkandung dalam bentonit tersebut

walaupun pada proses preparasi telah dilakukan proses dehidrasi molekul air 

melalui pemanasan.

Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan

pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1. Dari Gambar 4.3 spektra FT-IR

terlihat pada serapan bilangan gelombang 3487,3 cm-1 yang menunjukkan serapan 

vibrasi asimetri (O-H)H2O, serta pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi ulur COO- asimetris. Ikatan antara Fe-N muncul 

pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 dan pada 408,91 cm-1 terdapat ikatan (Fe-

O)H2O (Wagner, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks 

[Fe(EDTA)]- telah terbentuk, dibuktikan dengan munculnya serapan pada 

bilangan gelombang sekitar 400 cm-1 yang merupakan serapan dari vibrasi ikatan 

logam besi dengan gugus N dan O dari ligan (Nakamoto, 1986).

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-

/bentonit tidak menunjukkan perubahan atau pergeseran puncak-puncak serapan 

yang muncul apabila dibandingkan dengan spektra senyawa kompleks 
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[Fe(EDTA)]- dan pendukung bentonit. Spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit lebih mirip 

dengan spektra pendukungnya yaitu bentonit karena perbandingan impregnasi 

bentonit lebih banyak dari [Fe(EDTA)]-. Hal ini membuktikan bahwa proses 

impregnasi tidak mempengaruhi struktur pendukung. Serapan pada bilangan 

gelombang 1635,64 cm-1 dan 1381,03 cm-1 yang identik dengan serapan spektra 

[Fe(EDTA)]- membuktikan bahwa [Fe(EDTA)]- telah tertempel pada 

pendukungnya. Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-

/bentonit tidak muncul adanya puncak serapan baru, hal ini menunjukkan bahwa 

senyawa kompleks yang ditambahkan pada padatan pendukung ternyata tidak 

mampu membentuk ikatan kimia, hanya menempel pada permukaan saja

(Setyawati, 2009).

Gambar 4.3 Spektra FT-IR dari bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit     

4.2.3   Hasil analisis sifat keasaman katalis

Analisis sifat keasaman katalis dilakukan dengan metode adsorpsi piridin 

dan dianalisis menggunakan spektra FT-IR untuk menentukan keasaman Lewis 
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dan Bronsted yang terdapat pada katalis. Asam Lewis muncul karena piridin 

memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berpasangan, jika suatu senyawa 

dapat menangkap atau mengikat pasangan elektron bebas tersebut maka 

mengindikasikan bahwa senyawa tersebut memiliki situs asam Lewis yang 

ditandai dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang 1445 cm-1. 

Sedangkan asam Bronsted muncul karena adanya vibrasi dari ion pyridinium yang 

terbentuk dari ikatan antara elektron bebas pada piridin dengan ion H+ yang 

terdapat pada katalis (Zaki dkk, 2001) yang ditandai dengan munculnya serapan

1545 cm-1 dan 1640 cm-1 pada spektra FT-IR (Gates, 1992; Wojciechowska 

dkk.,1995). Pada bentonit yang telah diadsorpsi piridin, serapan muncul pada 

bilangan gelombang 1543,05 cm-1 yang menunjukkan bahwa pada bentonit hanya 

terdapat sisi asam bronsted dan tidak terdapat sisi asam lewis. Pada [Fe(EDTA)]-

muncul vibrasi pada bilangan gelombang 1450,8 cm-1 yang menunjukkan adanya 

sisi asam lewis. Sedangkan pada katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit yang telah 

diadsorpsi piridin muncul serapan pada 1635,22 cm-1, tetapi tidak menampakkan 

serapan pada bilangan gelombang 1460 – 1455 cm-1 (Lampiran 5). Hal ini

menujukkan bahwa katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam 

bronsted saja dan tidak memiliki sisi asam lewis. Berdasarkan kejadian tersebut 

terlihat bahwa sisi asam lewis yang terdapat pada permukaan [Fe(EDTA)]-

kemungkinan besar tertutupi oleh permukaan pendukungnya yakni bentonit pada 

saat proses impregnasi berlangsung sehingga yang muncul hanya sisi asam 

bronsted saja. Hal ini mungkin terjadi karena katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit

mampu mengadsorpsi atom H+ pada saat proses impregnasi.
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4.2.4   Hasil analisis luas permukaan katalis

Analisis luas permukaan katalis dilakukan dengan menggunakan metode 

metilen biru dimana metilen biru memiliki luas permukaan sebesar 197,2 x 10-20

m2 (Adamson, 1994). Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan 

panjang gelombang maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-

Vis. Berdasarkan penelitian, didapat panjang gelombang maksimum untuk 

metilen biru adalah 655 nm. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, 

langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi larutan metilen biru dengan 

konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. Berdasarkan grafik absorbansi terhadap 

konsentrasi yang dibuat diperoleh persamaan y = 0,157x + 0,009 (Lampiran 2). 

Selanjutnya sebanyak 0,05 gram Bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-

/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu 

rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Berdasarkan 

metode ini didapat waktu rendam optimum selama 10 jam untuk ketiga katalis 

tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi 

pada waktu rendam optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga 

didapat massa metilen biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari 

pengurangan massa metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, 

Berdasarkan teori, didapat bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram 

dan luas permukaannya sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan 

masing-masing katalis dapat diketahui. Adapun data luas permukaan katalis 

tertera pada Tabel 4.1
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Tabel 4.1 Data Luas Permukaan Katalis dengan Metode Metilen Biru

Katalis Luas Permukaan (m2/gr)

Bentonit 3,77

[Fe(EDTA)]- 2,36

[Fe(EDTA)]-/bentonit 3,39

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa bentonit yang berperan sebagai 

katalis pendukung memiliki luas permukaan paling besar, tetapi setelah dilakukan 

impregnasi dengan [Fe(EDTA)]- luas permukaannya menjadi berkurang. Hal ini 

terjadi karena pada saat proses impregnasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-

menempel dan menutupi permukaan bentonit sehingga luas permukaannya 

menjadi lebih kecil. Sedangkan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- sendiri memiliki 

luas permukaan yang paling kecil diantara ketiga katalis, hal ini disebabkan 

karena struktur [Fe(EDTA)]- yang berbentuk kristalin.

4.3       Hasil Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E

Uji aktivitas katalis dilakukan pada reaksi pembentukan Vitamin E.

Vitamin E disintesis dengan mereaksikan 0,8 mmol (0,125 gram) 

trimetilhidrokuinon dengan masing-masing katalis sebanyak ¼ massa TMHQ

dalam 25 ml metanol. Kemudian campuran larutan direfluks selama 30 menit 

pada suhu 60-65°C. Setelah itu ditambahkan 0,8 mmol (300 µL) isofitol tetes 

demi tetes dan proses refluks dilanjutkan selama 3 jam agar reaksi berjalan 

sempurna (Rohman, 2005). Terbentuknya minyak kental berwarna kekuningan 

mengindikasikan bahwa vitamin E telah terbentuk. Vitamin E yang terbentuk 
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dipisahkan dari katalis menggunakan corong Buchner dan dibilas dengan metanol 

dan n-heksana agar sisa-sisa produk yang kemungkinan masih tersisa di labu leher 

tiga atau menempel pada katalis dan kertas saring bisa diambil secara maksimal. 

Selanjutnya produk vitamin E yang masih berada dalam pelarutnya dipisahkan 

dari pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Vitamin E hasil sintesis lalu dianalisis menggunakan spektra FT-IR 

dengan metode pelet KBr untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan yang 

terkandung didalamnya. Berdasarkan spektra dapat dilihat bahwa vitamin E hasil 

sintesis mengandung beberapa gugus fungsi antara lain cincin aromatis, hidroksi, 

dan eter. (Lampiran 5). Adanya senyawa aromatis diamati dengan munculnya 

empat pita serapan pada bilangan gelombang antara 1759 – 1456 cm-1 yang 

menunjukkan ikatan khas C=C aril sp2 dan pada bilangan gelombang 850,36 cm-1

yamg menunjukkan adanya gugus aromatis bersubstituen. Sedangkan pada 

bilangan gelombang 1163,60 cm-1 menunjukkan adanya ikatan O-H bending pada 

alkohol tersier (Mulja dan Suharman, 1995). Pada bilangan gelombang 2925,79 

cm-1 menunjukkan adanya ikatan C-H alifatis. Munculnya gugus eter diamati pada 

bilangan gelombang 1206,36 cm-1 yang menunjukkan ikatan C-O ulur (Fessenden 

dan Fessenden, 1986). 

Analisis lainnya juga dilakukan menggunakan kromatografi gas (GC). 

Vitamin E hasil sintesis diencerkan kemudian dianalisis menggunakan 

kromatografi gas. Data yang diperoleh yaitu berupa retention time dan luas area,

kemudian dicocokkan dengan vitamin E standar. Berdasarkan hasil data 

pemisahan vitamin E hasil sintesis diperoleh 4 puncak yaitu pada retention time
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2,469; 2,497; 25,148; 25,526; 26,141 menit. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

yang diperoleh mengandung vitamin E dibuktikan dari retention time metanol

yang muncul pada menit ke-2,405 dan vitamin E standar yang keluar pada 

retention time 25,106; 25,484; 26,115 menit (Lampiran 6).

Vitamin E hasil sintesis juga dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 250 – 300 nm. Puncak yang muncul adalah pada 

panjang gelombang 284,6 nm. Puncak serapan tersebut merupakan ciri dari 

aromatis (Rohman 2001). Penentuan rendemen vitamin E dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas katalisisnya. Vitamin E murni dilarutkan dengan metanol 

dengan variasi konsentrasi 0 ; 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,010 M. 

Berdasarkan pengukuran ini kemudian dibuat kurva standar vitamin E. Vitamin E 

hasil sintesis kemudian dilarutkan dengan metanol dan diukur absorbansinya. 

Dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam kurva standar maka dapat 

diketahui konsentrasi vitamin E hasil sintesis (Ayudianingsih, 2007). Berdasarkan 

perhitungan dan pengukuran absorbansi dapat diperoleh persen rendemen dengan 

membandingkan hasil sintesis dengan perhitungan secara teoritis (Lampiran 4). 

Persen rendemen untuk masing-masing katalis ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit

Katalis % Rendemen

Tanpa katalis 7,5%

Bentonit 46,25 %

[Fe(EDTA)]- 47,5 %

[Fe(EDTA)]-/bentonit 53,75 %
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Tabel 4.2 diatas menunjukkan aktivitas katalisis dari masing-masing 

katalis berdasarkan persen rendemen vitamin E yang diperoleh. Apabila 

diurutkan, katalis yang memiliki aktivitas katalisis yang paling besar berturut-

turut adalah [Fe(EDTA)]-/bentonit, [Fe(EDTA)]-, bentonit, dan tanpa katalis. Data 

tersebut membuktikan bahwa sintesis vitamin E tanpa katalis memberikan 

rendemen yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sintesis dengan 

menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan reaksi pembentukan vitamin E akan 

berlangsung lebih cepat dan optimal jika dilakukan dengan bantuan katalis. 

Apabila dihubungkan dengan sifat kristalinitas katalis, aktivitas katalisis 

ini tidak berhubungan. Katalis [Fe(EDTA)]- yang memiliki kristalinitas tinggi 

menunjukkan aktivitas katalisis yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

bentonit yang justru berstruktur amorf. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

katalis yang amorf memiliki rendemen yang tinggi jika dibandingkan kristalin 

karena luas permukaannya yang besar (Oktawati, 2009). Tetapi, senyawa 

kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik meskipun 

berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa 

intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat 

menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding 

ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi 

senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi (Bauer,

2008).

Apabila dihubungkan dengan sifat keasaman katalis, aktivitas katalisis 

juga tidak berhubungan. [Fe(EDTA)]- memiliki sisi asam lewis yang paling besar 
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diantara ketiga katalis tersebut. Sedangkan bentonit dan [Fe(EDTA)]-/bentonit 

hanya memiliki sisi asam Bronsted saja. Tetapi pada kenyataanya aktivitas 

katalisis [Fe(EDTA)]- lebih kecil jika dibandingkan dengan katalis [Fe(EDTA)]-

/bentonit. Hal ini menunjukkan bahwa sisi asam Lewis dan Bronsted memiliki 

daya katalisis yang sama dan sama-sama bisa digunakan untuk sintesis vitamin E.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan luas permukaan, dapat terlihat 

bahwa aktivitas katalisis tersebut tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Hal ini 

terbukti pada analisis luas permukaan diperoleh data bahwa bentonit yang 

memiliki luas permukaan paling besar lalu [Fe(EDTA)]-/bentonit, dan yang luas 

permukaannya paling kecil adalah [Fe(EDTA)]-, tetapi daya aktivitas katalisisnya 

tidak menunjukkan hal serupa. Aktivitas katalisis bentonit justru lebih rendah 

daripada [Fe(EDTA)]-/bentonit dan [Fe(EDTA)]-. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang membuktikan bahwa katalis dengan luas permukaan paling 

besar memberikan hasil konversi yang kecil pada reaksi fluorinasi (Kemnitz dkk, 

2002). Selain itu Oktawati, 2009 juga melaporkan bahwa katalis dengan luas 

permukaan paling kecil memiliki aktivitas yang paling tinggi diantara katalis yang 

lain, dan sebaliknya aktivitas katalis paling rendah meskipun luas permukaannya 

paling besar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa luas permukaan yang 

besar tidak menjamin adanya sisi aktif yang besar pula, dan sebaliknya luas 

permukaan yang kecil juga tidak berarti jumlah sisi aktifnya kecil atau sedikit.

Jadi, kemampuan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dalam pembentukan 

vitamin E dipengaruhi oleh kemampuan [Fe(EDTA)]- sendiri yang bisa aktif 

mengkatalisis serta kontribusi sifat keasaman Bronsted bentonitnya. Sehingga 
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ketika kemampuan keduanya digabungkan melalui proses impregnasi akan 

menambah daya katalisis yang lebih besar pada pembentukan vitamin E 

dibandingkan ketika bentonit dan [Fe(EDTA)]- tersebut mengkatalisis reaksi 

sendiri-sendiri. Berikut ini mekanisme reaksi pembentukan vitamin E 

menggunakan katalis asam Lewis dan asam Bronsted.

    Gambar 4.4 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Lewis
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Gambar 4.5 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Bronsted

HO

OH

HO

O

C16H33

HO

O

HO

HO

O C16H33

TMHQ
Isofitol

katalis

katalis

H2O

H2O

H

O H

O C16H33
H

H

C16H33

katalis-

katalis katalis

katalis+

Vitamin E

+

katalis+ katalis +
HO C16H33

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



40

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1      Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis. 

2. Hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit menunjukkan bahwa 

tingkat kristalinitasnya lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]- (lebih amorf) 

tetapi lebih tinggi daripada bentonit, katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit

memiliki sisi asam Bronsted dan tidak memiliki sisi asam Lewis, dan luas 

permukaanya lebih luas dibandingkan katalis [Fe(EDTA)]- tetapi lebih 

kecil dibandingkan dengan bentonit.

3. Aktivitas katalisis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E 

terbukti paling baik diantara kedua katalis dengan perolehan rendemen 

paling banyak yaitu sebesar 53,75 %.

5.2      Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi massa katalis untuk 

mendapatkan produk vitamin E yang lebih optimal.

40

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



41

DAFTAR PUSTAKA

Adamson, 1994, Physical chemistry of Surfaces, John Wiley and Sons, New York.

Ayudianingsih, Ucik, 2007, Pengaruh Ukuran Partikel Al-Bentonit Sebagai 
Katalis Padat dalam Upaya Optimalisasi Sintesis α Tokoferol, Skripsi, 
FMIPA Universitas Airlangga, Surabaya.

Baldenius, K. U., L.v.d. Bussche-Hünnefeld, E., Hilgemann, P., Hoppe, R. 
Stümmer, 1996, Ullmann’s Enzyclopedia of Industrial Chemistry, Vol.
A27, VCH, Weinheim, p. 478.

Bassett, J., Denney, R. C., Jeffery, G. H., Mendham, J., 1994, Buku Ajar Vogel 
Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 
Jakarta, halaman 33.

Bauer, I., Knölker, H. J., 2008, Iron Complexes in Organic Chemistry, WILEY-
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Bellizi, M. C., 1987, Human Nutrition and Dietetics, Churchill Livingstone Press, 
London, hal.231.

Bonrath, W., Dittel, C., Giraudi, L., Netscher, T., Pabst, T., 2007, Rare Earth 
Triflate Catalysts in The Synthesis of Vitamin E and Its Derivatives, 
Research and Development, DSM Nutritional Products, Basel, 
Switzerland.

Braun, R. D., 1987, Introduction to Instrumental Analysis, Mc-Graw Hill Inc., 
Singapore.

Cherry, K. F., 1982, Planting Waste Water, Ann Arbor Science Publisher, An 
Arbor.

Chien, D. M., Viet, N. N., Van, N. T. K., Phong, N. T. P., 2009, Characteristics 
Modifications of TiO2 Thin Films by Doping with Silica and Alumina 
for Self-Cleaning Application, Journal of Experimental Nanoscience, 
Vol. 4, No. 3 : 221-232.

Cranton, E. M., 1989, Resource Book for Sixth-Form Practical Chemistry, 
Hongkong.

Duan, L., Wang, Y., Li, S. S., Wan, Z., Zhai, J., 2005, Rapid and Simultaneous 
Detection of Human Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus 
Antibodies Based on A Protein Chip Assay Using Nano-Gold 

41

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



42

Immunological Amplification and Silver Staining Method, BMC 
Infectious Diseases, Vol 5 : 53.

Durak, K., G. Sonmez., B, Sarisozen., S, Ozkon., M, Kaya., C, Ozturk., 2003, 
Historical Asessment of The Effect of Alpha-Tocopherol on Fracture 
Healingin Rabbits, The Journal of International Medical Research, Vol.
31 (1) : 26-30.

Eggersdorfer, M., G. Adam, 1996, Ullman’s Enzyclopedia of Industrial 
Chemistry, Vol. A27, 5th ed., VCH, Weinheim, p. 446.

Fessenden, R. J., and Fessenden, J. S., 1986, Kimia Organik, Edisi Ketiga, 
Terjemahan oleh A.H. Pudjaatmaka, Erlangga, Jakarta. 

Figueras, F., 1998, Pillared Clay as Catalysts, Catal. Rev-Sci. Eng, 30(3), p. 
457-499.

Gambardella, 2005, Reactive NO Absorption in Aqueous Fe(EDTA) Solution 
in the Presence of Denitrifying Micro-Organism Departement of 
Chemical Engineering, Stratingh Institute, RIJKS Universiteit 
Groningen, Nijenborgh 4,9747 AG, Groningen, Netherlands.

Grim, R. E., 1968, Clay Mineralogy, Mc Graw-Hill Book Co, New York.

Handoko, D. S. P., 2003, Aktivitas Katalis Cr/Zeolit dalam Reaksi Konversi 
Katalitik Fenol dan Metil Isobutil Keton, Jurnal Ilmu Dasar, Vol. 4, 
No. 2 : 70-76.

Hu, R. J., Li, B. G., 2004, Novel Solid Acid Catalyst, Bentonite-Supported 
Polytrifluoro-Methanesulfosiloxane for Friedel-Crafts Acylation of 
Ferrocene, College of Chemistry and Chemical Engineering, Inner 
Mongolia University, Catalyst Letters Vol. 98, Nos 1.

Kalangit, H., 1995, Pembuatan dan Karakterisasi Nikel-Zeolit Sebagai Katalis 
dalam Proses Oksidasi n-Pentana, Tesis, UGM, Yogyakarta.

Kemnitz, E., Zhu, Y., Adamczyk, 2002, Enhanced Lewis Acidity by Aliovalent 
Cation Doping in Metal Fluorides, Journal of Flourine Chemistry 114, 
No 163-170.

Kurniawan, Cepi, 2002, Kajian Kinerja Bentonit Sebagai Adsorben Zat 
Warna Sintetis Dalam Limbah Tekstil, Skripsi, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Hal : 27 – 48.

McNair, H. M., Bonelly, E. J., 1988, Dasar Kromatografi Gas, Penerbit ITB, 
Bandung.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



43

Mulja, M., Suharman, H. M., 1995, Analisis Instrumental. Edisi Pertama, 
Airlangga University Press, Surabaya.

Nowack, B., Sigg, L., 1997, Dissolution of Fe(III) (hydr)oxide by Metal-EDTA 
Complexes, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 61, No. 5, hal. 951-
963. 

Odinokov, V. N., Anna Yu. S., Gulnara A. E., Mariana, I. M., Okasan, V. N., 
Usein, M. D., 2003, Synthesis of α-tocopherol (Vit. E), Vit K1 –
Chromanol, and Their Analogs in The Presence of Aluminosilicate 
Catalyst Tseokar – 10 and Pentasil, Issue in Honor of Prof. Boris 
Trofimov, (XIII) : 101-108.

Oktawati, Yessi, 2009, Denitrifikasi Katalitik dengan Katalis Sn, Pd, Sn-Pd 
Berpendukung MgF2, Tesis, FMIPA Intitut Teknologi Sepuluh 
November, Surabaya.

Oxtoby, Gillis, Nachtrieb, 2003, Prinsip-Prinsip Kimia Modern, Erlangga, 
Jakarta.

Pudjiatmaka, H., 1997, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.

Reddy, C. R., Iyengar, P., Nagarendrappa, G., Jai Prakash, B. S., 2005, 
Esterification of Succinic Anhydride to di-(p-Catalyst) Succinate Over 
Mn+-Monmorillonite Clay Catalysts, Journal of Moleculer Catalyst A : 
Chemical 299 (2005) 35 – 37.

Rohman, A., Mulyadi, T., 2001, Efisiensi Pembuatan Vitamin E Menggunakan 
Bentonit Sebagai Katalis Padat, Laporan Penelitian, FMIPA, 
Universitas Airlangga, Surabaya.

Rozalina, E. R., 2007, Aktivitas Katalis COCl2 dengan Pendukung Alumina 
(Al2O3) Pada Reaksi Asilasi Fenol, Skripsi, FMIPA Institut Teknologi
Sepuluh November, Surabaya.

Sastrohamidjojo, H., 2001, Spektroskopi, Liberti, Yogyakarta.

Schneider, C., 2005, Chemistry and Biology of Vitamin E, Mol Nutr Food Res, 
49 : 7-30.

Sebrel, W. H., 1982, The Vitamines, Vol.V, Academic Press, New York, p. 168-
172.

Setyawati, H., 2010, Katalis [Fe(EDTA)]- Berpendukung MgF2 untuk Sintesis 
Vitamin E, Tesis, FMIPA Intitut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



44

Sirait, M., 2010, “Sekali Lagi Tentang Bahan Baku Obat”, Suara Pembaruan 
Daily, Tanggal Terbit : 9 Desember 2010.

Smith, M. B., 1994, Organic Synthesis, McGraw-Hill Inc., New York.

Smith, R. M., 2005, Understanding Mass Spectra : A Basic Approach 2nd Edition, 
John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Steiner, A. A., Winden, H. V., 1969, Recipe for Ferric Salts of 
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Plant Physiol, Vol. 46, No. 862 - 863

Sukandarrumidi, 1999, Bahan Galian Industri, UGM Press, Yogyakarta.

Sunarya, Y., Setabudi, A., 2007, Mudah dan Aktif Belajar Kimia, Setia Purna 
Inves, Bandung.

Supeno, M., 2007, Bentonit Alam Terpilar Sebagai Material Katalis / Co-
Katalis Pembuatan Gas Hidrogen dan Oksigen dari Air, Disertasi, 
USU Press, Medan.

Svenson, A., Kaj, L., Björndal, H., 1989, Aqueous Photolyisis of Iron (III) 
Complexes of NTA, EDTA and DTPA, Chemosphere, Vol. 18, No. 9, 
hal. 1805-1808.

Tahir, I., Wijaya, K., 2004, Pembuatan dan Uji Fotoaktivitas Komposit TiO2-
Bentonit untuk Degradasi Senyawa Metilen Biru, MIPA-UGM, 
Yogyakarta.

Wagner, C., Baran, E., 2009, Vibrational Spectra of Two Fe(III)/EDTA 
Complexes Useful for Iron Supplementation, Spectrochimica Acta Part,
A 75 (2010) 807–810.

Yuliarti, Nurheti, 2010, A to Z Food Supplement, Andi Publisher, Jakarta.

Zaki, M. I., Hasan, M. A., Al-Sagheer, F. A., Pasupulety, L., 2001, In Situ FT-IR
Spectra of Pyridine Adsorbed on SiO2-Al2O3, TiO2, ZrO2 and CeO2 : 
General Considerations for the Identification of Acid Sites on Surfaces 
of Finely Divided Metal Oxides, Colloids Surfaces A : Physicochemical 
and Engineering Aspects, Vol 190 halaman 261-274.

Zulkarnaen, Wardoyo S., Marmer D. H., 1990, Pengkajian Pengolahan dan 
Pemanfaatan Bentonit dari Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek 
Provinsi Jawa Timur Sebagai Bahan Penyerap dan Bahan Lumpur 
Bor, Buletin PPTM, Vol. 12, No. 6, Jakarta, halaman 9-12.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Kapasitas Maksimum

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum [Fe(EDTA)]-

Panjang Gelombang max [Fe(EDTA)]-  398 nm

2. Penentuan Kurva Standar [Fe(EDTA)]-

Konsentrasi (M) Absorbansi rata-rata

0,001 0,168

0,002 0,39

0,003 0,631

0,004 0,864

0,005 1,118

y = 237.4x - 0.078
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3. Penentuan Waktu Rendam Maksimum

λ [Fe(EDTA)]- = 398 nm , Konsentrasi [Fe(EDTA)]- = 0,003 M

Waktu Rendam Absorbansi rata-rata

5 jam 0,6125

10 jam 0,3004

15 jam 0,3656

20 jam 0,3320

25 jam 0,3370

Waktu optimum = 10 jam 

4. Penentuan Konsentrasi Maksimum Terimpregnasi

Konsentrasi (M) Abs 1 Abs 2

0,001 0,168 0,1673

0,002 0,39 0,2507

0,003 0,631 0,3006

0,004 0,864 0,8603

0,005 1,118 0,7392

         

Konsentrasi [Fe(EDTA)]- awal 

y       = 237,4 x – 0,078

            1,118 = 237,4 x – 0,078

            x         = 0,005 M

           Konsentrasi [Fe(EDTA)]- akhir 

y          = 237,4 x – 0,078

            0,7392 = 237,4 x – 0,078

            x         = 0,0034 M
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           Konsentrasi [Fe(EDTA)]- teradsorp = konsentrasi awal – konsentrasi akhir

                                                                     =  0,005 – 0,0034

         = 0,0016 M

           Mol teradsorp dalam 0,5 gram bentonit = 0,0016 x 10 ml = 0,016 mmol

Jadi, jumlah [Fe(EDTA)]- teradsorp adalah sebesar 3,2 x 10-5 mol/gram
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Lampiran 2. Spektra FT-IR dari Sifat Keasaman

 Bentonit

 [Fe(EDTA)]-

Asam Lewis 1450,8 cm-1

Asam Bronsted
(1543,05) cm-1
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 [Fe(EDTA)]-/Bentonit 
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λ max = 655 nm

Lampiran 3. Penentuan Luas Permukaan dengan Metode Metilen Biru

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Metilen Biru

         

2. Pembuatan Kurva Standar Metilen Biru

  

Konsentrasi (ppm) Absorbansi rata-rata

0 0

1 0,1627

2 0,3182

3 0,5195

4 0,6543

5 0,7753

6 0,9535

y = 0.157x + 0.009
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3. Penentuan Waktu Rendam Katalis dalam Larutan Metilen Biru 

                        Waktu

Katalis

Absorbansi rata-rata

5 jam 10 jam 15 jam

Bentonit 0,0383 0,0163 0,0589

[Fe(EDTA)]- 0,4530 0,2493 0,2541

[Fe(EDTA)]-/Bentonit 0,0997 0,0775 0,0783

Waktu Optimum = 10 jam

4. Penentuan Luas Permukaan Katalis

Konsentrasi larutan metilen biru mula-mula sebesar 4 ppm dan digunakan 

untuk perendaman sebanyak 15 ml, jadi massa metilen biru mula-mula :

4 ppm sebanyak 15 ml = 15 x 4 ppm = 0,06 mg
  1000

 Bentonit 

y          = 0,157x + 0,009

0,0163 = 0,157x + 0,009

x          = 0,0465 ppm

Massa metilen biru sisa = 15 x 0,0465 = 0,0007 mg
    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0007 = 0,0593 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

0,0593     x   1.187.144 m2 = 0,1883 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan bentonit adalah 3,77 m2/gr
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 [Fe(EDTA)]-

y          = 0,157x + 0,009

0,2493 = 0,157x + 0,009

x          = 1,5306 ppm

Massa metilen biru sisa = 15 x 1,5306 = 0,0229 mg
    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0229 = 0,0371 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

0,0371     x   1.187.144 m2 = 0,118 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan [Fe(EDTA)]- adalah 2,36 m2/gr

 [Fe(EDTA)]-/Bentonit 

y          = 0,157x + 0,009

0,0775 = 0,157x + 0,009

x          = 0,4363 ppm

Massa metilen biru sisa = 15 x 0,4363 = 0,0065 mg
    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0065 = 0,0535 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

0,0535     x   1.187.144 m2 = 0,169 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan [Fe(EDTA)]-/Bentonit adalah 3,39 m2/gr
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Lampiran 4 Penentuan Rendemen Vitamin E

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Vitamin E

2. Pembuatan Kurva Standar Vitamin E

Konsentrasi (M) Absorbansi rata-rata

0 0

0,002 0,369

0,004 0,699

0,006 1,021

0,008 1,372

0,010 1,872

y = 181.3x - 0.017
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λ max = 284,5 nm

λ max = 284,6 nm
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Katalis

3. Perhitungan Vitamin E yang Terbentuk Secara Teoritis

n Trimetilhidrokuinon (C9H12O2) = Massa = 0,125 = 0,8 mmol
                        Mr 152,5

n Isofitol (C20H40O)       = ρ x V  = 0,84 x 300 = 0,8 mmol
                        Mr              296

Persamaan Reaksi :

Trimetilhidrokuinon  +   Isofitol                                  Vitamin E

           0,8 mmol              0,8 mmol

Vitamin E terbentuk = 0,8 mmol = 0,8 x 10-3 mol

4. Penentuan Persen Rendemen Vitamin E Hasil Sintesis

Katalis Percobaan 

1

Percobaan 

2

Percobaan 

3

Absorbansi 

rata-rata

Tanpa katalis 0,0564 0,0998 0,0985 0,0849

Bentonit 0,4999 0,7212 0,7484 0,6565

[Fe(EDTA)]- 0,6719 0,7126 0,6222 0,6689

Fe[(EDTA)]-/Bentonit 0,6982 0,6730 0,9049 0,7587

 Tanpa Katalis

y          = 181,3 x – 0,017

0,0849 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0006 M

n          = M x V 

            = 0,0006 x 100 = 0,06 mmol = 0,6 x 10-4 mol
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% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %
           jumlah mol vitamin E teoritis 

         = 0,6 x 10-4  x 100 %  = 7,5 %
0,8 x 10-3

 Katalis Bentonit

y          = 181,3 x – 0,017

0,6565 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0037 M

n          = M x V 

          = 0,0037 x 100 = 0,37 mmol = 3,7 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %
           jumlah mol vitamin E teoritis 

         = 3,7 x 10-4  x 100 %  = 46,25 %
           0,8 x 10-3

 Katalis [Fe(EDTA)]-

y          = 181,3 x – 0,017

0,6689 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0038 M

n          = M x V 

           = 0,0038 x 10 = 0,38 mmol = 3,8 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %
         jumlah mol vitamin E teoritis 

         = 3,8 x 10-4  x 100 %  = 47,5 %
0,8 x 10-3

 Katalis [Fe(EDTA)]-/Bentonit

y          = 181,3 x – 0,017
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0,7587 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0043 M

n          = M x V 

            = 0,0043 x 100 = 0,43 mmol = 4,3 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %
           jumlah  mol vitamin E teoritis 

         = 4,3 x 10-4  x 100 %  = 53,75 %
           0,8 x 10-3
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Lampiran 5 Spektrum FT-IR Vitamin E Hasil Sintesis 

Spektrum FT-IR Vitamin E Standar

C-H alifatis

Aromatis 
bersubstituen

C-C (aril) sp2

O-H bending 
(alkohol tersier)

Eter

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Senyawa kompleks  ... Kharisma Candra Sasi



Lampiran 6 Kromatogram GC Vitamin E Hasil Sintesis

6.1 Kromatogram Metanol

6.2 Kromatogram Vitamin E Standar
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6.3 Kromatogram Vitamin E Hasil Sintesis
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ABSTRAK

Pada penelitian ini telah dipelajari penggunaan katalis bentonit, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E. Sintesis vitamin E merupakan reaksi kondensasi siklisasi Friedel-Craft dengan bantuan katalis asam Lewis. Katalis dipreparasi, kemudian dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X, spektroskopi FT-IR, dianalisis sifat keasamannya, serta dianalisis luas permukaannya menggunakan metode metilen biru. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonit menghasilkan rendemen masing-masing sebesar : 46,25 %, 47,5 %, 53,75 %. Kristalinitas, sifat keasaman, dan luas permukaan katalis ternyata terbukti tidak mempengaruhi aktivitas katalis. Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi
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ABSTRACT

This research has studied the use of bentonite, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonite as a catalyst for synthesis of vitamin E. Synthesis of vitamin E is alkylation Friedel-Craft reaction with the help of Lewis acid catalyst. Catalyst is prepared, then characterized with X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy, analyzed the acid character, and analyzed the surface area use metilen blue methode. The result of this research shows that catalytic activities of bentonite, [Fe(EDTA)]-, [Fe(EDTA)]-/bentonite gives each rendemen : 46,25 %, 47,5 %, 53,75 %. Crystalinity, the acid character, and surface area of catalyst are actually not influence the catalyst activity. [Fe(EDTA)]- complex compound has a good catalytic activity because complex compound can form an intermediate compound that labile and active from interaction of metal-ligand and decrease the activation energy. Metal-ligand bonding is a weak bonding if compare with covalen bonding. Therefore complex compound is potential for catalyst reaction.
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BAB I


PENDAHULUAN


1.1       Latar Belakang


Vitamin merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa organik yang memiliki peranan penting untuk tubuh. Akan tetapi, di dalam tubuh vitamin tidak disintesis dalam jumlah yang cukup (Eggersdorfer, 1996). Salah satu vitamin yang memiliki banyak manfaat dalam tubuh adalah vitamin E. Vitamin E memiliki aktivitas antioksidan karena ketika bereaksi dengan oksigen dapat menghancurkan radikal bebas, melindungi kerusakan vitamin A dari reaksi oksidasi, mencegah stroke, katarak, penuaan dini, penyakit kanker, membantu menyehatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mengatasi stres, meningkatkan fertilitas, membantu proses perbaikan DNA, serta masih banyak manfaat lainnya. Ketika kadar Vitamin E dalam tubuh sangat rendah, sel darah merah rusak dan terbelah (hemolisis eritrosit) sehingga menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dan otot, juga meningkatkan resiko kanker paru-paru, payudara dan sistem pencernaan (Yuliarti, 2010).


Vitamin E banyak ditemukan secara alami dalam bahan makanan, seperti serelia, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, susu, minyak babi dan mentega (Bellizi, 1987). Namun, vitamin E alami yang terkandung dalam bahan makanan tersebut mudah sekali berkurang jumlahnya karena proses pengolahan makanan atau proses oksidasi sehingga jumlah vitamin E yang berasal dari makanan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan vitamin E tubuh, manusia cenderung mengkonsumsi vitamin E sintetis. 
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Vitamin E sintetis disintesis melalui reaksi kondensasi hidrokuinon dengan alkohol alilik dengan bantuan katalis asam (Smith, 1994). Vitamin E sintetis di negara kita masih diimpor dari negara lain seperti Cina, Jepang, dan India (Suara Pembaruan Daily, 2010). Vitamin E sintetis selama ini harus diimpor karena untuk memproduksi sendiri masih terkendala masalah katalis yang mahal dan susah didapat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan impor vitamin E, pada penelitian ini akan dikembangkan katalis yang sesuai untuk sintesis vitamin E. Adapun reaksi pembentukan vitamin E adalah sebagai berikut :











    


                Gambar 1.1 Persamaan Reaksi Pembentukan Vitamin E


Katalis dari senyawa kompleks banyak digunakan dalam reaksi-reaksi kimia. Salah satu senyawa kompleks yang memegang peranan penting sebagai katalis adalah senyawa kompleks besi. Katalis senyawa kompleks besi lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan katalis logamnya karena katalis logam susah dipisahkan dari produk (Bauer, 2008). Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- merupakan salah satu senyawa kompleks besi yang bisa diaplikasikan sebagai katalis pada reaksi organik. Senyawa kompleks ini stabil dan larut air sehingga memungkinkan menempel kuat pada pendukungnya. Untuk meningkatkan daya katalitiknya, senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- akan didukung dengan bentonit yang memiliki luas permukaan yang besar. Selain itu, karakteristik bentonit yang memiliki luas permukaan yang luas, jumlah pori yang banyak serta memiliki sisi aktif pada lapisan oktahedral dan tetrahedral (Figueras, 1988) sangat memungkinkan jika bentonit digunakan sebagai pendukung katalis.

1.2      Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:


1. Apakah katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis ? 


2. Bagaimana hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit ?


3. Bagaimana aktivitas katalitik [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit sebagai katalis pada sintesis vitamin E ?

1.3       Tujuan Penelitian


Adapun penelitian ini bertujuan untuk :


1. Mensintesis katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit, 


2. Mengetahui hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit,


3. Mempelajari aktivitas katalitik [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit sebagai katalis pada sintesis vitamin E. 

1.4       Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bahwa vitamin E dapat disintesis dengan menggunakan katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit. 


BAB II


TINJAUAN PUSTAKA


2.1       Vitamin E


Vitamin E (α-, β-, γ- dan δ-tokoferol dan tokotrienol) adalah molekul larut lemak yang merupakan nutrisi penting untuk mamalia (Schneider, 2005). Tokoferol diproduksi oleh organisme fotosintetik termasuk semua tanaman, algae, dan sianobakteri. Senyawa α-tokoferol merupakan senyawa yang sangat penting dan merupakan inhibitor alami peroksidasi lipid secara in vivo dan membantu mempertahankan struktur dan fungsi aktivitas membran sel (Odinikov dkk, 2003). α-tokoferol mampu mengubah radikal bebas menjadi bentuk yang kurang reaktif (Durak dkk, 2003) serta sering digunakan sebagai indikator dalam pengujian aktivitas antioksidan (Rohman, 2001).


Adapun beberapa sifat senyawa α-tokoferol antara lain, berupa minyak kental berwarna kuning, larut dalam lemak dan beberapa pelarut organik, mudah teroksidasi dalam udara, stabil terhadap sinar tampak tetapi rusak jika terkena sinar ultraviolet, bersifat antioksidan karena adanya gugus fenol, serta dapat dioksidasi oleh FeCl3, AuCl3, dan Ce(SO4)2 (Sebrel, 1982). 


 Selama ini, senyawa α-tokoferol disintesis menggunakan reaksi kondensasi hidrokuinon dengan alkohol alilik, dengan menggunakan AlC13, BF3, dan ZnCl2 sebagai katalis asam Lewis melalui reaksi kondensasi siklisasi Friedel-Craft.
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Gambar 2.1 Struktur α-tokoferol (Odinokov dkk, 2003)


2.2       Katalis


Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi kimia untuk menambah laju reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan reaksi tersebut. Katalis mengadsorpsi pereaksi-pereaksi pada permukaannya dan membuatnya lebih reaktif. Oleh karena itu, katalis harus memiliki luas permukaan yang besar atau berbentuk butiran halus yang berpori.


Katalis digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan fasenya, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang yang berada pada fase yang sama dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisisnya. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase yang berbeda. Ikatan yang terjadi pada katalis homogen lebih kuat daripada katalis heterogen (Pudjiatmaka, 1997). Katalis homogen kurang efektif dibandingkan dengan katalis heterogen karena heterogenitas permukaannya (Kalangit, 1995). Katalis heterogen mudah dipisahkan dari campuran reaksinya dan stabil terhadap perlakuan panas. Oleh karena itu, katalis heterogen lebih banyak digunakan dalam industri kimia (Handoko, 2003). Syarat utama dalam katalis heterogen ialah bahwa pereaksi fase gas atau larutan diadsorpsi ke permukaan katalis. Tidak semua atom – atom permukaan sama efektifnya sebagai katalis, bagian yang efektif tersebut disebut sisi aktif katalis. 

2.3       Senyawa Kompleks Sebagai Katalis


Senyawa kompleks terutama senyawa kompleks dari logam transisi telah banyak digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia organik. Sifat-sifat logam pusat seperti muatan, tingkatan oksidasi, konfigurasi elektron dan geometri akan memberikan pengaruh pada reaktifitas senyawa kompleks tersebut.

Katalis senyawa kompleks logam transisi memiliki rumus umum [M(L)n]x[A]y dimana M merupakan ion logam pusat, L merupakan ligan lemah dan A merupakan anion lawan berdaya koordinasi lemah atau sama sekali non koordinasi. Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik meskipun berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi (Bauer, 2008). Selain itu, katalis senyawa kompleks lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan katalis logamnya karena katalis logam susah dipisahkan dari produk (Bauer, 2008). 

2.3.1    Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-


Besi (Fe) merupakan logam yang ketersediaannya relatif melimpah di bumi (4,7%). Hal ini disebabkan besi mudah diekstraksi dari bijih besi. Besi murni berwarna putih kusam yang tidak begitu keras dan sangat reaktif terhadap zat oksidator sehingga besi dalam udara lembab teroksidasi oleh oksigen dengan cepat membentuk karat (Sunarya Y., 2007). Besi merupakan salah satu logam transisi yang merupakan senyawa  paramagnetik, berwarna, memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu (+2 dan +3), serta memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa kompleks atau senyawa koordinasi dengan bermacam-macam bentuk. Dalam keadaan murni, sifat ion logam ini tidak terlalu keras. Akan tetapi apabila ditambah dengan sedikit karbon atau logam lain, maka akan terbentuk alloy baja yang kuat.



Ligan heksadentat EDTA (ion etilendiaminatetraasetat) merupakan suatu basa konjugat yang bertindak sebagai ligan dan pengkhelat (Nowack, 1997). Ion logam pusat dapat terselubungi oleh ligan begitu ion tersebut berkoordinasi secara simultan pada keenam pojok dari oktahedron koordinasi. Zat pengkhelat seperti ini memiliki afinitas sangat kuat terhadap ion logam tertentu (Oxtoby dkk, 2003). EDTA akan mengikat ion-ion logam, salah satunya adalah ion logam  Fe3+, dengan demikian akan terbentuk senyawa kompleks Fe [EDTA]-. Kemampuan untuk mengikat ion logam bergantung pada keseimbangan kompetisi antara ion logam dengan ligan (Nowack, 1997).


[Fe(EDTA)]- merupakan salah satu senyawa kompleks besi yang bersifat stabil (log K = 25,1) karena membentuk khelat dengan EDTA (Svenson, 1989). [Fe(EDTA)]- banyak digunakan dalam aplikasi industri, salah satunya adalah sebagai katalis (Cherry, 1982). [Fe(EDTA)]- merupakan padatan berwarna kuning kecokelatan, serta larut dalam air akan tetapi sensitif terhadap udara  (Gambardella, 2005). 


2.4       Bentonit


Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorilonit (sekitar 80 – 90 %) dengan rumus molekul (OH)4Si8.Al4O20.nH2O (Grim, 1968). Bentonit merupakan suatu mineral hasil pelapukan atau pengaruh hidrotermal. Fragmen sisanya merupakan campuran mineral kuarsa, feldspar, kalsit, gipsum, kaolinit, plagioklas, illit, dan sebagainya (Zulkarnaen dkk, 1990). Adapun struktur monmorilonit pada bentonit disajikan pada Gambar 2.2.






                                Gambar 2.2 Struktur Monmorilonit 

2.4.1    Sifat umum dan komposisi bentonit


Bentonit  bersifat lunak, plastis, memiliki porositas yang tinggi, ringan, mudah pecah, seperti sabun, mudah menyerap air dan dapat melakukan pertukaran ion. Bentuk fisik bentonit mengkilap seperti lilin dan memiliki warna yang cukup bervariasi mulai dari putih, hijau muda, kelabu, merah muda warna krem apabila telah melapuk, dan menjadi kuning kemerahan atau kecoklatan, serta hitam keabu-abuan, tergantung pada jenis dan jumlah fragmen mineralnya. Bentonit memiliki berat jenis antara 2,4 – 2,8 g/m. Adapun berdasarkan hasil analisis terhadap sampel bentonit yang diperoleh dari alam komposisi bentonit adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Komposisi Bentonit (Supeno, 2007)

		Komposisi

		% b/b



		Kalsium Oksida (CaO)

		0,23



		Magnesium Oksida (MgO)

		0,98



		Aluminium Oksida (Al2O3)

		13,45



		Ferri Oksida (Fe2O3)

		2,18



		Silika (SiO2)

		74,9



		Kalium Oksida (K2O)

		1,72



		Air

		4





2.4.2   Jenis-jenis bentonit


Bentonit dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan kandungan alumunium silika hidratnya, yaitu activated clay dan fuller's earth. Sedangkan berdasarkan proses terbentuknya di alam, bentonit dibagi menjadi dua, yaitu: 


a. Na-bentonit (Swelling Bentonite). Na bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi beberapa waktu di dalam air. Dalam keadaan kering berwarna putih atau krem, pada keadaan basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap. Mempunyai pH: 8,5 - 9,8, tidak dapat diaktifkan, mengandung ion-ion sodium (Na+) yang dapat dipertukarkan. Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi (filler), lumpur bor, sesuai sifatnya mampu membentuk suspensi kental setelah bercampur dengan air.


b. Ca-bentonit (Non Swelling Bentonite). Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi di dalam air, tetapi secara alami atau setelah diaktifkan mempunyai sifat menghisap yang baik. Bentonit jenis ini memiliki kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ yang relatif lebih banyak dibandingkan kandungan ion Na+, sehingga posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Berwarna abu-abu, biru, kuning, merah dan coklat, memiliki pH 4 - 7 (Supeno, 2007).

2.4.3   Bentonit sebagai pendukung katalis



Bentonit telah banyak digunakan sebagai katalis karena memiliki luas permukan dan sisi aktif pada lapisan oktahedral dan tetrahedral sehingga dapat juga digunakan sebagai katalis asam dan reaksi penukar ion. Setelah mengalami aktivasi, bentonit umumnya akan memiliki luas permukaan yang lebih luas dan jumlah pori yang lebih banyak (Figueras, 1988). 


Bentonit juga telah dilaporkan dapat digunakan sebagai katalis asam pendukung polytrifluoromethanesulfosilaxane (B-PTFMSS) dalam asilasi Friedel-Crafts untuk ferrocene dengan variasi asil klorida karena bentonit termasuk katalis yang aktif dan stabil (Hu, 2004). 

2.5      Tinjauan Instrumentasi untuk Karakterisasi Katalis


2.5.1    Difraksi sinar-X


Difraksi sinar-X merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur kristal berdasarkan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik sinar-X (energi ± 107 J). Penghamburan sinar-X oleh unit-unit padatan kristalin akan menghasilkan pola difraksi yang digunakan untuk menentukan susunan partikel pada kisi padatan. 


Sinar-X terjadi ketika ada energi tinggi yang ditembakkan pada atom, membuat elektron pada kulit yang paling dalam atau dekat inti (kulit K) keluar, sehingga elektron pada kulit yang lebih luar (kulit L) secara otomatis mengisi kulit yang terdalam setelah kosong agar stabil. Proses pengisian elektron tersebut mengeluarkan sinar yang disebut sinar-X. Radiasi sinar-X jatuh pada rentang panjang gelombang sekitar 0,01 – 10 nm. Namun, daerah sinar-X yang paling baik digunakan untuk analisis kimia adalah antara 0,07 – 0,2 nm (Braun, 1987). 


Spektrum sinar-X terdiri dari spektrum yang kontinyu dan diskrit. Spektrum kontinyu atau spektrum putih dihasilkan oleh potensial yang lebih rendah dari 20 kV. Sedangkan spektrum diskrit atau karakteristik khas dihasilkan oleh potensial yang lebih tinggi dari 20 kV. Radiasi sinar-X merupakan radiasi polikromatis, sehingga untuk mendapatkan sinar yang monokromatis untuk analisis penentuan struktur digunakan filter monokromator.


Difraksi sinar-X ditemukan pertama kali oleh W. C. Rontgen pada tahun 1895 dengan prinsip dasar sesuai hukum Bragg : jika dua berkas sinar-X mengenai bidang-bidang kisi kristal yang sama dengan jarak antar bidang (d), maka perbedaan jarak yang ditempuh kedua sinar tersebut berbanding langsung dengan panjang gelombangnya (Braun, 1987). 

 Gambar 2.3 Difraksi Sinar-X Bentonit Sebagai Pendukung Katalis (Hu, 2004)


2.5.2   Spektroskopi FT-IR

Spektroskopi FT-IR merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan gugus fungsi dari suatu senyawa organik berdasarkan interaksi antara materi dengan radiasi sinar inframerah. Senyawa atau molekul yang dikenai sinar infra merah akan mengalami vibrasi atau getaran. Spektroskopi FT-IR (Fourier Transform-IR) pada dasarnya sama dengan Spektroskopi dispersi inframerah, yang membedakannya adalah pada sistem optiknya sebelum berkas sinar infra merah melewati sampel.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan spektroskopi ini memiliki dua kelebihan utama dibandingkan metode konvensional lainnya, yaitu :


1. Dapat digunakan pada semua frekuensi dari sumber cahaya secara simultan sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat daripada menggunakan cara sekuensial atau pemindaian.


2. Sensitifitas dari metode spektrofotometri FT-IR lebih besar daripada cara dispersi, sebab radiasi yang masuk ke sistem detektor lebih banyak karena tanpa harus melalui celah (Mulja, 1995).

Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1 karena serapan dari vibrasi ikatan logam besi dengan gugus N dan O dari ligan muncul pada bilangan gelombang 400-300 cm-1 (Nakamoto, 1986).












Gambar 2.4 Spektum FT-IR Padatan Pendukung Katalis (Oktawati, 2009)

2.5.3   Spektroskopi UV-Vis

Spektroskopi UV-Vis merupakan salah satu bagian dari spektroskopi, yaitu analisis analit berdasarkan fenomena hasil interaksi antara materi dengan sinar radiasi elektromagnetik (ultraviolet dan visible). Radiasi elektromagnetik adalah sinar dengan panjang gelombang pada daerah ultraviolet (UV) dan daerah tampak (visible), sedangkan materinya adalah molekul atau senyawa kimia. Bila radiasi pada daerah panjang gelombang UV-Vis melewati suatu molekul dengan energi yang cukup, maka energi tersebut akan diserap dan di dalam molekul terjadi transisi elektromagnetik sehingga molekul akan tereksitasi (Sastrohamidjojo, 2001). 


Sinar radiasi elektromagnetik pada UV-Vis yang mengenai materi akan mengalami beberapa keadaan yaitu, sebagian akan diserap, dipantulkan, diteruskan, dan dihamburkan apabila sinar tersebut melewati larutan partikel baik berupa molekul atau gugus ion. Fenomena inilah yang menjadi dasar teknik spektroskopi. Daerah pengukuran spektrofotometri UV-Vis adalah pada panjang gelombang 180 - 380 nm untuk daerah ultraviolet (UV) dan 380 - 780 nm untuk daerah tampak (visibel). Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Mulja, 1995).

Analisis kualitatif menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada umumnya hanya digunakan sebagai data sekunder atau data pendukung. Pada analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis yang dapat ditentukan ada dua yaitu pemeriksaan kemurnian spektrum UV-Vis dan penentuan panjang gelombang maksimum (Mulja, 1995). Analisis senyawa vitamin E secara kualitatif menggunakan metode spektroskopi UV-Vis diamati pada serapan panjang gelombang 270-290 nm (Rohman, 2001).





                Gambar 2.5 Spektrum UV-Vis (Duan dkk, 2005)

2.5.4    Kromatografi gas


Kromatografi gas (GC) merupakan metode analisis berdasarkan teknik pemisahan zat organik atau anorganik yang stabil pada pemanasan. Kromatografi gas ini menggunakan gas yang inert sebagai fase geraknya dan zat cair atau zat padat sebagai fase diamnya. Gas yang sering dipakai untuk komatografi gas adalah Hidrogen, Helium, dan Nitrogen. Secara umum kromatografi gas (GC) dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fase diamnya yaitu kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Kromatografi gas padat merupakan kromatografi gas dimana yang berperan sebagai  fase diamnya adalah butiran-butiran adsorben padat. Sedangkan kromatografi gas cair merupakan kromatografi gas yang menggunakan zat cair sebagai fase diamnya. Mekanisme pemisahannya adalah berdasarkan perbedaan partisi komponen-komponen sampel antara fase gas dan fase cair (Mulja dan Suharman,  1995). Secara umum kromatografi gas yang sering dipakai adalah kromatografi gas cair karena kromatografi gas padat memiliki beberapa kelemahan yaitu efektifitas pemisahan komponen sangat dipengaruhi oleh berat molekul dan adsorpsi fase diam terhadap sampel bersifat semipermanen terutama terhadap molekul yang aktif / polar serta sering memberi hasil kromatogram yang berekor. Kromatografi gas padat lebih efektif untuk pemisahan komponen dengan massa molekul yang rendah (McNair dan Bonelli, 1988). 

BAB III


METODE PENELITIAN


3.1       Tempat dan Waktu Penelitian


Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juli 2011. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Anorganik Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

3.2      Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1   Alat penelitian

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, seperangkat alat refluks, magnetic stirrer, corong Buchner, neraca timbangan analitik, penggerus, corong pisah, pipet mikro, dan rotary vacuum evaporator. Instrumen yang digunakan meliputi Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1700, Spektrofotometer FT-IR Buck 500, X-ray Difraction Jeol, dan Hewlett 5890 Packard Series II Gas Chromatography.

3.2.2   Bahan penelitian

Bahan-bahan yang digunakan meliputi bentonit sintetis (H2Al2SiO6), Besi(III)trikloridaheksahidrat (FeCl3.6H2O), Na2H2EDTA.H2O, etanol, trimetilhidrokuinon, isofitol, metanol, metilen biru, piridin, Natrium Hidroksida (NaOH), akuadem.



3.3      Sintesis dan Preparasi Katalis

3.3.1   Preparasi bentonit sebagai pendukung katalis


Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis dengan rumus H2Al2SiO6. Bentonit sintetis tersebut telah dihilangkan dari pengotornya, sehingga hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 100°C selama 1 jam (Reddy dkk, 2004).

3.3.2    Sintesis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-


Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Setyawati, 2009. Senyawa komples [Fe(EDTA)]-  disintesis dengan perbandingan mol Fe (III) : EDTA = 1 : 1. Sebanyak 3,54 gram (0,01 mol) Na2H2EDTA.H2O dilarutkan dalam 20 ml air kemudian dipanaskan dan ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit sampai terbentuk larutan bening. Besi(III)kloridaheksahidrat 2,705 gram (0,01 mol) dilarutkan ke dalam 20 ml air kemudian ditambahkan ke dalam larutan EDTA dan diaduk. Kemudian larutan dipanaskan dengan suhu 80-90°C selama 20 menit. Lalu didinginkan pada suhu kamar agar terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner dan dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan ion Fe (III) yang tersisa. Setelah itu, produk dicuci dengan etanol dan dikeringkan pada kertas saring Whatman (Cranton, 1989). Padatan yang dihasilkan dikarakterisasi dengan XRD, FT-IR, dianalisis sifat keasaman dengan adsorpsi piridin, dan dianalisis luas permukaan dengan metode metilen biru.  

3.3.3    Sintesis katalis [Fe(EDTA)]- / bentonit


Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]- / bentonit terlebih dahulu dilakukan penentuan kapasitas maksimum bentonit dalam menampung senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-. Penentuan kapasitas maksimum diawali dengan penentuan kurva kalibrasi larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-. Larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005 M diukur absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum senyawa kompleks. Kemudian dibuat grafik konsentrasi terhadap absorbansi dan dicari persamaan regresi linier.


Langkah selanjutnya adalah penentuan waktu rendam optimum senyawa kompleks terhadap bentonit. Padatan bentonit sebanyak 0,5 gram direndam dalam 10 ml larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- 0,003 M dengan variasi waktu perendaman selama 5; 10; 15; 20; dan 25 jam. Campuran hasil perendaman disaring dan disentrifuge lalu filtrat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada λ maksimum senyawa kompleks. Waktu perendaman optimum ditentukan berdasarkan nilai absorbansi terkecil. Setelah ditentukan waktu perendaman optimum, selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit. Padatan bentonit sebanyak 0,5 gram direndam dalam 10 ml larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- pada waktu optimum dengan variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. Dari nilai absorbansi yang didapat, dapat diketahui konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit melalui kurva kalibrasi (Rozalina, 2007). Setelah konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- teradsorp pada bentonit diketahui, maka sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dapat dilakukan dengan cara impregnasi. Proses impregnasi dilakukan dengan cara dibuat bubur padatan bentonit dalam larutan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan konsentrasi maksimum selama waktu perendaman optimum. Kemudian, campuran diuapkan sampai kering pada suhu 125° C selama 18 jam sehingga diperoleh padatan [Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya, hasil impregnasi yang terbentuk dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, FT-IR, analisis luas permukaan dengan metode metilen biru, dan analisis sifat keasaman dengan adsorpsi piridin.

3.4       Karakterisasi Katalis


3.4.1    Analisis dengan difraksi sinar-X

Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing ditumbuk sampai halus lalu dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X dengan sumber sinar Cu Kα pada 2θ =  5° - 40°


3.4.2    Analisis dengan FT-IR


Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing diukur serapan infra merahnya pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1 dengan metode pelet KBr.

3.4.3    Analisis sifat keasaman katalis


Bentonit, [Fe(EDTA)]- dan [Fe(EDTA)]-/bentonit masing-masing sebanyak ± 0,5 gram dimasukkan ke dalam desikator yang di bawahnya sudah diberi piridin. Desikator tersebut diberi selang yang berfungsi untuk mengalirkan piridin ke luar. Katalis didiamkan dan divakum di dalam desikator selama 24 jam kemudian  dianalisis FT-IR untuk mengetahui keasaman katalis.

3.4.4    Analisis luas permukaan katalis dengan metode metilen biru

Analisis luas permukaan menggunakan metode metilen biru ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menentukan panjang gelombang maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi larutan metilen biru dengan konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. Selanjutnya sebanyak 0,05 gram bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi pada waktu rendam optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga didapat massa metilen biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari pengurangan massa metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, Berdasarkan teori, didapat bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram dan luas permukaannya sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan masing-masing katalis dapat diketahui. 

3.5 
Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E


Aktivitas katalis hasil sintesis diuji pada reaksi sintesis vitamin E. Jenis katalis yang diuji meliputi katalis bentonit, katalis [Fe(EDTA)]- dan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Dalam labu leher tiga, trimetilhidrokuinon sebanyak 0,8 mmol dicampur dengan katalis (¼ massa trimetilhidrokuinon) dan ditambah 25 ml metanol. Kemudian direfluks pada suhu 60-65°C selama 30 menit. Setelah itu Isofitol 0,8 mmol ditambahkan ke dalam campuran tetes demi tetes dan direfluks lagi selama 3 jam agar reaksi berjalan sempurna. Larutan hasil reaksi kemudian dipisahkan dari katalis dengan cara disaring. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250 – 300 nm, FT-IR pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1, dan kromatografi gas-cair dengan jenis kolom HP 5, detektor FID (Flame Ionization Detector), dengan suhu awal sebesar 100°C selama 2 menit dan kenaikan 10°C/menit dan temperatur akhir sebesar 300°C selama 5 menit.

3.6      Diagram Alir Penelitian




























 






BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis katalis yang diaplikasikan untuk pembentukan vitamin E. Penelitian ini dimulai dengan preparasi bentonit sebagai pendukung katalis, sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-, dan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya seluruh material katalis dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X, FT-IR, diuji sifat keasamannya dengan metode adsorpsi piridin, serta diuji luas permukaan dengan metode metilen biru. Seluruh material katalis, diuji aktivitas katalisisnya melalui reaksi pembentukan vitamin E. Produk reaksi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, dan kromatografi gas (GC).

4.1      Hasil Sintesis dan Preparasi Katalis


4.1.1   Hasil preparasi bentonit sebagai pendukung katalis


           Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis dengan rumus H2Al2SiO6 yang bebas dari pengotor. Bentonit sintetis tersebut hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 100°C selama 1 jam (Reddy dkk, 2004). Fungsi dari pengeringan tersebut adalah untuk menurunkan kadar air dari material yang masih menempel. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bentonit dapat digunakan sebagai katalis asam pada sintesis vitamin E melalui reaksi Friedel-Craft (Ayudianingsih, 2007). Peran bentonit sebagai katalis memiliki keuntungan daripada katalis asam, seperti AlCl3 dan BF3 karena bentonit merupakan katalis heterogen yang dapat dipisahkan dari produk dan dapat digunakan kembali untuk sintesis berikutnya. Selain dapat digunakan sebagai katalis, bentonit juga dapat digunakan sebagai pendukung katalis dalam reaksi asilasi Friedel-Craft (Hu, 2004).


4.1.2    Hasil sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-


            Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis dengan perbandingan mol Fe (III) : EDTA = 1 : 1 (Setyawati, 2009). Larutan Na2H2EDTA.H2O dibuat dengan pemanasan dan pengadukan hingga larutan larut sebagian, pada keadaan ini pH larutan yang terukur adalah sebesar 4,2. Kemudian dilakukan penambahan NaOH sedikit demi sedikit hingga larutan larut secara sempurna. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk menukar kation H+ dari Na2H2EDTA dengan Na+ sehingga terbentuk garam Na4EDTA yang mudah larut (Bassett, J dkk, 1994), pH larutan yang terukur pada perlakuan ini adalah sebesar 11. pH ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bottari, 1967. Setelah itu, larutan tersebut dicampur dengan larutan FeCl3.6H2O dan diukur pHnya. Hasil pengukuran pH ini adalah 5,2. pH ini sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-yaitu sekitar 5,5 (Steiner, 1969). Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- terbentuk secara maksimal pada rentang pH 5 – 7 (Nowack dan Sigg, 1997). Selanjutnya campuran diuapkan selama 20 menit pada suhu 80-90°C. Kemudian campuran didiamkan pada suhu kamar untuk menghasilkan kristal senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Wagner dkk, 2010). Kristal yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner serta dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa ion Fe (III) yang tidak ikut bereaksi dan dicuci dengan etanol untuk menghilangkan pengotor organik lain (Cranton, 1989). Setelah itu kristal [Fe(EDTA)]- yang terbentuk dikeringkan dan didapatkan kristal berwarna coklat seperti Gambar 4.1




     Gambar 4.1 Kristal [Fe(EDTA)]-

4.1.3   Hasil sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/ bentonit


           Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit terlebih dahulu dilakukan penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- menempel ke bentonit. Langkah penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- ke bentonit diawali dengan pembuatan kurva standar larutan [Fe(EDTA)]- dengan variasi konsentrasi 0,001 M; 0,002 M; 0,003 M; 0,004 M; 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh kurva standar dengan persamaan regresi linier y = 237,4 x – 0,078 (Lampiran 1). Setelah itu dilakukan penentuan waktu rendam optimum [Fe(EDTA)]- terhadap bentonit dengan variasi waktu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25 jam. Pada perlakuan ini sebanyak 0,5 gram bentonit direndam pada larutan [Fe(EDTA)]- 0,003 M. Kemudian campuran disaring dan filtratnya diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui banyaknya [Fe(EDTA)]- yang terserap pada bentonit. Hasil absorbansi terkecil menunjukkan waktu rendam optimum dimana [Fe(EDTA)]- dapat terserap paling banyak pada bentonit. Berdasarkan hasil yang diperoleh waktu perendaman optimum adalah 10 jam. Selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- terserap pada bentonit dengan variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 0,005 M [Fe(EDTA)]- dapat terserap secara maksimal ke dalam bentonit. Setelah diketahui waktu rendam optimum dan kapasitas maksimumnya, [Fe(EDTA)]- diimpregnasi ke bentonit dengan cara dibuat bubur padatan dengan konsentrasi [Fe(EDTA)]- sebesar 3,2 x 10-5 mol/gram dengan perendaman selama 10 jam kemudian diuapkan sampai kering dalam oven dengan suhu sebesar 125°C selama 18 jam sehingga diperoleh katalis kering yang bebas air, pemanasan pada suhu tinggi tidak dilakukan untuk mencegah terdekomposisinya senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Setyawati, 2009).

4.2       Hasil dan Analisis Karakterisasi Katalis


4.2.1    Hasil analisis dengan difraksi sinar-X


Karakterisasi katalis dengan difraksi sinar-X digunakan untuk mengetahui struktur maupun komponen strukturnya. Hasil difraktogram bentonit memperlihatkan bahwa mineral penyusun monmorilonit ditunjukkan oleh adanya puncak spesifik pada 2θ = 5,96442 (d = 14,80570 A°) dan 2θ = 19,80441 (d = 4,47923 A°), sedangkan pada puncak 2θ = 28,85214° (d = 3,09187 A°) menunjukkan adanya SiO2. Pada difraktogram terlihat bahwa bentonit memiliki struktur yang amorf dan tidak beraturan. Hal ini ditandai dengan munculnya bentuk serapan yang tidak runcing dan juga tidak beraturan.


Difraktogram [Fe(EDTA)]- menunjukkan bentuk kristalnya yang kristalin. Ini ditandai dengan bentuk serapan dari [Fe(EDTA)]- yang berbentuk lancip-lancip dan beraturan.


Difraktogram [Fe(EDTA)]-/bentonit pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa puncak yang muncul terlihat menurun serta menjadi lebih kristalin jika dibandingkan dengan difraktogram pendukungnya yaitu bentonit. Bentuk spektra ini menunjukkan bahwa [Fe(EDTA)]- telah menempel pada bentonit, terlihat bahwa struktur [Fe(EDTA)]- yang kristalin turut mempengaruhi serapan pada [Fe(EDTA)]-/bentonit. Bukti adanya [Fe(EDTA)]- terlihat munculnya puncak serapan pada 2θ = 10 – 20.

Gambar 4.2 Difraktogram bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      


4.2.2    Hasil analisis dengan FT-IR



Karakterisasi katalis dengan FT-IR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan-ikatan antar molekul dari senyawa berdasarkan serapan-serapan spektranya. Pada Gambar 4.5 spektra FT-IR bentonit dapat dilihat bahwa terdapat serapan yang muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 yang menunjukkan vibrasi tekuk Si-O tetrahedral dan pada bilangan gelombang 1041,56 cm-1 sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menandakan serapan vibrasi ulur Si-O-Si (Wijaya dkk, 2002). Pita serapan yang melebar pada bilangan gelombang 3425,58 cm-1 menunjukkan serapan vibrasi O-H ulur atau air yang terserap pada lapisan oktahedral, yaitu gugus OH yang terikat pada Al (Kurniawan, 2002). Serapan pada 1635.64 cm-1 merupakan serapan H-O-H tekuk dari air terhidrat (Tahir & Wijaya, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada molekul air atau air kristal yang masih terkandung dalam bentonit tersebut walaupun pada proses preparasi telah dilakukan proses dehidrasi molekul air melalui pemanasan.



Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1. Dari Gambar 4.3 spektra FT-IR terlihat pada serapan bilangan gelombang 3487,3 cm-1 yang menunjukkan serapan vibrasi asimetri (O-H)H2O, serta pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ulur COO- asimetris. Ikatan antara Fe-N muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 dan  pada 408,91 cm-1 terdapat ikatan (Fe-O)H2O (Wagner, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- telah terbentuk, dibuktikan dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang sekitar 400 cm-1 yang merupakan serapan dari vibrasi ikatan logam besi dengan gugus N dan O dari ligan (Nakamoto, 1986).



Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit tidak menunjukkan perubahan atau pergeseran puncak-puncak serapan yang muncul apabila dibandingkan dengan spektra senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dan pendukung bentonit. Spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit lebih mirip dengan spektra pendukungnya yaitu bentonit karena perbandingan impregnasi bentonit lebih banyak dari [Fe(EDTA)]-. Hal ini membuktikan bahwa proses impregnasi tidak mempengaruhi struktur pendukung. Serapan pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 dan 1381,03 cm-1 yang identik dengan serapan spektra [Fe(EDTA)]- membuktikan bahwa [Fe(EDTA)]- telah tertempel pada pendukungnya. Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit tidak muncul adanya puncak serapan baru, hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks yang ditambahkan pada padatan pendukung ternyata tidak mampu membentuk ikatan kimia, hanya menempel pada permukaan saja (Setyawati, 2009).




Gambar 4.3 Spektra FT-IR dari bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      


4.2.3    Hasil analisis sifat keasaman katalis



Analisis sifat keasaman katalis dilakukan dengan metode adsorpsi piridin dan dianalisis menggunakan spektra FT-IR untuk menentukan keasaman Lewis dan Bronsted yang terdapat pada katalis. Asam Lewis muncul karena piridin memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berpasangan, jika suatu senyawa dapat menangkap atau mengikat pasangan elektron bebas tersebut maka mengindikasikan bahwa senyawa tersebut memiliki situs asam Lewis yang ditandai dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang 1445 cm-1. Sedangkan asam Bronsted muncul karena adanya vibrasi dari ion pyridinium yang terbentuk dari ikatan antara elektron bebas pada piridin dengan ion H+ yang terdapat pada katalis (Zaki dkk, 2001) yang ditandai dengan munculnya serapan 1545 cm-1 dan 1640 cm-1 pada spektra FT-IR (Gates, 1992; Wojciechowska dkk.,1995). Pada bentonit yang telah diadsorpsi piridin, serapan muncul pada bilangan gelombang 1543,05 cm-1 yang menunjukkan bahwa pada bentonit hanya terdapat sisi asam bronsted dan tidak terdapat sisi asam lewis. Pada [Fe(EDTA)]- muncul vibrasi pada bilangan gelombang 1450,8 cm-1 yang menunjukkan adanya sisi asam lewis. Sedangkan pada katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit yang telah diadsorpsi piridin muncul serapan pada 1635,22 cm-1, tetapi tidak menampakkan serapan pada bilangan gelombang 1460 – 1455 cm-1 (Lampiran 5). Hal ini menujukkan bahwa katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam bronsted saja dan tidak memiliki sisi asam lewis. Berdasarkan kejadian tersebut terlihat bahwa sisi asam lewis yang terdapat pada permukaan [Fe(EDTA)]- kemungkinan besar tertutupi oleh permukaan pendukungnya yakni bentonit pada saat proses impregnasi berlangsung sehingga yang muncul hanya sisi asam bronsted saja. Hal ini mungkin terjadi karena katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit mampu mengadsorpsi atom H+ pada saat proses impregnasi.

4.2.4    Hasil analisis luas permukaan katalis


Analisis luas permukaan katalis dilakukan dengan menggunakan metode metilen biru dimana metilen biru memiliki luas permukaan sebesar 197,2 x 10-20 m2 (Adamson, 1994). Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan panjang gelombang maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Berdasarkan penelitian, didapat panjang gelombang maksimum untuk metilen biru adalah 655 nm. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi larutan metilen biru dengan konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. Berdasarkan grafik absorbansi terhadap konsentrasi yang dibuat diperoleh persamaan y = 0,157x + 0,009 (Lampiran 2). Selanjutnya sebanyak 0,05 gram Bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Berdasarkan metode ini didapat waktu rendam optimum selama 10 jam untuk ketiga katalis tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi pada waktu rendam optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga didapat massa metilen biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari pengurangan massa metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, Berdasarkan teori, didapat bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram dan luas permukaannya sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan masing-masing katalis dapat diketahui. Adapun data luas permukaan katalis tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Data Luas Permukaan Katalis dengan Metode Metilen Biru


		Katalis

		Luas Permukaan (m2/gr)



		Bentonit

		3,77



		[Fe(EDTA)]-

		2,36



		[Fe(EDTA)]-/bentonit

		3,39






Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa bentonit yang berperan sebagai katalis pendukung  memiliki luas permukaan paling besar, tetapi setelah dilakukan impregnasi dengan [Fe(EDTA)]- luas permukaannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena pada saat proses impregnasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- menempel dan menutupi permukaan bentonit sehingga luas permukaannya menjadi lebih kecil. Sedangkan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- sendiri memiliki luas permukaan yang paling kecil diantara ketiga katalis, hal ini disebabkan karena struktur [Fe(EDTA)]- yang berbentuk kristalin.


4.3       Hasil Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E



Uji aktivitas katalis dilakukan pada reaksi pembentukan Vitamin E. Vitamin E disintesis dengan mereaksikan 0,8 mmol (0,125 gram) trimetilhidrokuinon dengan masing-masing katalis sebanyak ¼ massa TMHQ dalam 25 ml metanol. Kemudian campuran larutan direfluks selama 30 menit pada suhu 60-65°C. Setelah itu ditambahkan 0,8 mmol (300 µL) isofitol tetes demi tetes dan proses refluks dilanjutkan selama 3 jam agar reaksi berjalan sempurna (Rohman, 2005). Terbentuknya minyak kental berwarna kekuningan mengindikasikan bahwa vitamin E telah terbentuk. Vitamin E yang terbentuk dipisahkan dari katalis menggunakan corong Buchner dan dibilas dengan metanol dan n-heksana agar sisa-sisa produk yang kemungkinan masih tersisa di labu leher tiga atau menempel pada katalis dan kertas saring bisa diambil secara maksimal. Selanjutnya produk vitamin E yang masih berada dalam pelarutnya dipisahkan dari pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Vitamin E hasil sintesis lalu dianalisis menggunakan spektra FT-IR dengan metode pelet KBr untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan yang terkandung didalamnya. Berdasarkan spektra dapat dilihat bahwa vitamin E hasil sintesis mengandung beberapa gugus fungsi antara lain cincin aromatis, hidroksi, dan eter. (Lampiran 5). Adanya senyawa aromatis diamati dengan munculnya empat pita serapan pada bilangan gelombang antara 1759 – 1456 cm-1 yang menunjukkan ikatan khas C=C aril sp2 dan pada bilangan gelombang 850,36 cm-1 yamg menunjukkan adanya gugus aromatis bersubstituen. Sedangkan pada bilangan gelombang 1163,60 cm-1 menunjukkan adanya ikatan O-H bending pada alkohol tersier (Mulja dan Suharman, 1995). Pada bilangan gelombang 2925,79 cm-1 menunjukkan adanya ikatan C-H alifatis. Munculnya gugus eter diamati pada bilangan gelombang 1206,36 cm-1 yang menunjukkan ikatan C-O ulur (Fessenden dan Fessenden, 1986). 


Analisis lainnya juga dilakukan menggunakan kromatografi gas (GC). Vitamin E hasil sintesis diencerkan kemudian dianalisis menggunakan kromatografi gas. Data yang diperoleh yaitu berupa retention time dan luas area, kemudian dicocokkan dengan vitamin E standar. Berdasarkan hasil data pemisahan vitamin E hasil sintesis diperoleh 4 puncak yaitu pada retention time 2,469; 2,497; 25,148; 25,526; 26,141 menit. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh mengandung vitamin E dibuktikan dari retention time metanol yang muncul pada menit ke-2,405 dan vitamin E standar yang keluar pada retention time 25,106; 25,484; 26,115 menit (Lampiran 6).

Vitamin E hasil sintesis juga dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250 – 300 nm. Puncak yang muncul adalah pada panjang gelombang 284,6 nm. Puncak serapan tersebut merupakan ciri dari aromatis (Rohman 2001). Penentuan rendemen vitamin E dilakukan untuk mengetahui aktivitas katalisisnya. Vitamin E murni dilarutkan dengan metanol dengan variasi konsentrasi 0 ; 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,010 M. Berdasarkan pengukuran ini kemudian dibuat kurva standar vitamin E. Vitamin E hasil sintesis kemudian dilarutkan dengan metanol dan diukur absorbansinya. Dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam kurva standar maka dapat diketahui konsentrasi vitamin E hasil sintesis (Ayudianingsih, 2007). Berdasarkan perhitungan dan pengukuran absorbansi dapat diperoleh persen rendemen dengan membandingkan hasil sintesis dengan perhitungan secara teoritis (Lampiran 4). Persen rendemen untuk masing-masing katalis ditunjukkan pada Tabel 4.2.


Tabel 4.2 Aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit


		Katalis

		% Rendemen



		Tanpa katalis

		7,5%



		Bentonit

		46,25 %



		[Fe(EDTA)]-

		47,5 %



		[Fe(EDTA)]-/bentonit

		53,75 %





Tabel 4.2 diatas menunjukkan aktivitas katalisis dari masing-masing katalis berdasarkan persen rendemen vitamin E yang diperoleh. Apabila diurutkan, katalis yang memiliki aktivitas katalisis yang paling besar berturut-turut adalah [Fe(EDTA)]-/bentonit, [Fe(EDTA)]-, bentonit, dan tanpa katalis. Data tersebut membuktikan bahwa  sintesis vitamin E tanpa katalis memberikan rendemen yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sintesis dengan menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan reaksi pembentukan vitamin E akan berlangsung lebih cepat dan optimal jika dilakukan dengan bantuan katalis. 

Apabila dihubungkan dengan sifat kristalinitas katalis, aktivitas katalisis ini tidak berhubungan. Katalis [Fe(EDTA)]- yang memiliki kristalinitas tinggi menunjukkan aktivitas katalisis yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentonit yang justru berstruktur amorf. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa katalis yang amorf memiliki rendemen yang tinggi jika dibandingkan kristalin karena luas permukaannya yang besar (Oktawati, 2009). Tetapi, senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik meskipun berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi (Bauer, 2008).


Apabila dihubungkan dengan sifat keasaman katalis, aktivitas katalisis juga tidak berhubungan. [Fe(EDTA)]- memiliki sisi asam lewis yang paling besar diantara ketiga katalis tersebut. Sedangkan bentonit dan [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam Bronsted saja. Tetapi pada kenyataanya aktivitas katalisis [Fe(EDTA)]- lebih kecil jika dibandingkan dengan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Hal ini menunjukkan bahwa sisi asam Lewis dan Bronsted memiliki daya katalisis yang sama dan sama-sama bisa digunakan untuk sintesis vitamin E. 

Sedangkan apabila dihubungkan dengan luas permukaan, dapat terlihat bahwa aktivitas katalisis tersebut tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Hal ini terbukti pada analisis luas permukaan diperoleh data bahwa bentonit yang memiliki luas permukaan paling besar lalu [Fe(EDTA)]-/bentonit, dan yang luas permukaannya paling kecil adalah [Fe(EDTA)]-, tetapi daya aktivitas katalisisnya tidak menunjukkan hal serupa. Aktivitas katalisis bentonit justru lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]-/bentonit dan [Fe(EDTA)]-. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa katalis dengan luas permukaan paling besar memberikan hasil konversi yang kecil pada reaksi fluorinasi (Kemnitz dkk, 2002). Selain itu Oktawati, 2009 juga melaporkan bahwa katalis dengan luas permukaan paling kecil memiliki aktivitas yang paling tinggi diantara katalis yang lain, dan sebaliknya aktivitas katalis paling rendah meskipun luas permukaannya paling besar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa luas permukaan yang besar tidak menjamin adanya sisi aktif yang besar pula, dan sebaliknya luas permukaan yang kecil juga tidak berarti jumlah sisi aktifnya kecil atau sedikit.

Jadi, kemampuan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dalam pembentukan vitamin E dipengaruhi oleh kemampuan [Fe(EDTA)]- sendiri yang bisa aktif mengkatalisis serta kontribusi sifat keasaman Bronsted bentonitnya. Sehingga ketika kemampuan keduanya digabungkan melalui proses impregnasi akan menambah daya katalisis yang lebih besar pada pembentukan vitamin E dibandingkan ketika bentonit dan [Fe(EDTA)]- tersebut mengkatalisis reaksi sendiri-sendiri. Berikut ini mekanisme reaksi pembentukan vitamin E menggunakan katalis asam Lewis dan asam Bronsted.




    Gambar 4.4 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Lewis




Gambar 4.5 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Bronsted


BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN


5.1      Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis. 


2. Hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit menunjukkan bahwa tingkat kristalinitasnya lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]- (lebih amorf) tetapi lebih tinggi daripada bentonit, katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit memiliki sisi asam Bronsted dan tidak memiliki sisi asam Lewis, dan luas permukaanya lebih luas dibandingkan katalis [Fe(EDTA)]- tetapi lebih kecil dibandingkan dengan bentonit.


3. Aktivitas katalisis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E terbukti paling baik diantara kedua katalis dengan perolehan rendemen paling banyak yaitu sebesar 53,75 %.


5.2      Saran


Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi massa katalis untuk mendapatkan produk vitamin E yang lebih optimal.
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BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis katalis yang diaplikasikan untuk pembentukan vitamin E. Penelitian ini dimulai dengan preparasi bentonit sebagai pendukung katalis, sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-, dan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Selanjutnya seluruh material katalis dikarakterisasi menggunakan difraksi sinar-X, FT-IR, diuji sifat keasamannya dengan metode adsorpsi piridin, serta diuji luas permukaan dengan metode metilen biru. Seluruh material katalis, diuji aktivitas katalisisnya melalui reaksi pembentukan vitamin E. Produk reaksi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, dan kromatografi gas (GC).

4.1      Hasil Sintesis dan Preparasi Katalis

4.1.1   Hasil preparasi bentonit sebagai pendukung katalis
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           Bentonit yang digunakan untuk penelitian ini merupakan bentonit sintetis dengan rumus H2Al2SiO6 yang bebas dari pengotor. Bentonit sintetis tersebut hanya perlu dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 100°C selama 1 jam (Reddy dkk, 2004). Fungsi dari pengeringan tersebut adalah untuk menurunkan kadar air dari material yang masih menempel. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bentonit dapat digunakan sebagai katalis asam pada sintesis vitamin E melalui reaksi Friedel-Craft (Ayudianingsih, 2007). Peran bentonit sebagai katalis memiliki keuntungan daripada katalis asam, seperti AlCl3 dan BF3 karena bentonit merupakan katalis heterogen yang dapat dipisahkan dari produk dan dapat digunakan kembali untuk sintesis berikutnya. Selain dapat digunakan sebagai katalis, bentonit juga dapat digunakan sebagai pendukung katalis dalam reaksi asilasi Friedel-Craft (Hu, 2004).

4.1.2    Hasil sintesis katalis senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-


            Senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- disintesis dengan perbandingan mol Fe (III) : EDTA = 1 : 1 (Setyawati, 2009). Larutan Na2H2EDTA.H2O dibuat dengan pemanasan dan pengadukan hingga larutan larut sebagian, pada keadaan ini pH larutan yang terukur adalah sebesar 4,2. Kemudian dilakukan penambahan NaOH sedikit demi sedikit hingga larutan larut secara sempurna. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk menukar kation H+ dari Na2H2EDTA dengan Na+ sehingga terbentuk garam Na4EDTA yang mudah larut (Bassett, J dkk, 1994), pH larutan yang terukur pada perlakuan ini adalah sebesar 11. pH ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bottari, 1967. Setelah itu, larutan tersebut dicampur dengan larutan FeCl3.6H2O dan diukur pHnya. Hasil pengukuran pH ini adalah 5,2. pH ini sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]-yaitu sekitar 5,5 (Steiner, 1969). Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- terbentuk secara maksimal pada rentang pH 5 – 7 (Nowack dan Sigg, 1997). Selanjutnya campuran diuapkan selama 20 menit pada suhu 80-90°C. Kemudian campuran didiamkan pada suhu kamar untuk menghasilkan kristal senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Wagner dkk, 2010). Kristal yang terbentuk disaring menggunakan corong Buchner serta dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa ion Fe (III) yang tidak ikut bereaksi dan dicuci dengan etanol untuk menghilangkan pengotor organik lain (Cranton, 1989). Setelah itu kristal [Fe(EDTA)]- yang terbentuk dikeringkan dan didapatkan kristal berwarna coklat seperti Gambar 4.1



     Gambar 4.1 Kristal [Fe(EDTA)]-

4.1.3   Hasil sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/ bentonit


           Sebelum dilakukan sintesis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit terlebih dahulu dilakukan penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- menempel ke bentonit. Langkah penentuan kapasitas maksimum [Fe(EDTA)]- ke bentonit diawali dengan pembuatan kurva standar larutan [Fe(EDTA)]- dengan variasi konsentrasi 0,001 M; 0,002 M; 0,003 M; 0,004 M; 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh kurva standar dengan persamaan regresi linier y = 237,4 x – 0,078 (Lampiran 1). Setelah itu dilakukan penentuan waktu rendam optimum [Fe(EDTA)]- terhadap bentonit dengan variasi waktu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25 jam. Pada perlakuan ini sebanyak 0,5 gram bentonit direndam pada larutan [Fe(EDTA)]- 0,003 M. Kemudian campuran disaring dan filtratnya diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui banyaknya [Fe(EDTA)]- yang terserap pada bentonit. Hasil absorbansi terkecil menunjukkan waktu rendam optimum dimana [Fe(EDTA)]- dapat terserap paling banyak pada bentonit. Berdasarkan hasil yang diperoleh waktu perendaman optimum adalah 10 jam. Selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi maksimum [Fe(EDTA)]- terserap pada bentonit dengan variasi konsentrasi 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; dan 0,005 M. Berdasarkan pengukuran absorbansi dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 0,005 M [Fe(EDTA)]- dapat terserap secara maksimal ke dalam bentonit. Setelah diketahui waktu rendam optimum dan kapasitas maksimumnya, [Fe(EDTA)]- diimpregnasi ke bentonit dengan cara dibuat bubur padatan dengan konsentrasi [Fe(EDTA)]- sebesar 3,2 x 10-5 mol/gram dengan perendaman selama 10 jam kemudian diuapkan sampai kering dalam oven dengan suhu sebesar 125°C selama 18 jam sehingga diperoleh katalis kering yang bebas air, pemanasan pada suhu tinggi tidak dilakukan untuk mencegah terdekomposisinya senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- (Setyawati, 2009).

4.2       Hasil dan Analisis Karakterisasi Katalis


4.2.1    Hasil analisis dengan difraksi sinar-X

Karakterisasi katalis dengan difraksi sinar-X digunakan untuk mengetahui struktur maupun komponen strukturnya. Hasil difraktogram bentonit memperlihatkan bahwa mineral penyusun monmorilonit ditunjukkan oleh adanya puncak spesifik pada 2θ = 5,96442 (d = 14,80570 A°) dan 2θ = 19,80441 (d = 4,47923 A°), sedangkan pada puncak 2θ = 28,85214° (d = 3,09187 A°) menunjukkan adanya SiO2. Pada difraktogram terlihat bahwa bentonit memiliki struktur yang amorf dan tidak beraturan. Hal ini ditandai dengan munculnya bentuk serapan yang tidak runcing dan juga tidak beraturan.

Difraktogram [Fe(EDTA)]- menunjukkan bentuk kristalnya yang kristalin. Ini ditandai dengan bentuk serapan dari [Fe(EDTA)]- yang berbentuk lancip-lancip dan beraturan.
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Difraktogram [Fe(EDTA)]-/bentonit pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa puncak yang muncul terlihat menurun serta menjadi lebih kristalin jika dibandingkan dengan difraktogram pendukungnya yaitu bentonit. Bentuk spektra ini menunjukkan bahwa [Fe(EDTA)]- telah menempel pada bentonit, terlihat bahwa struktur [Fe(EDTA)]- yang kristalin turut mempengaruhi serapan pada [Fe(EDTA)]-/bentonit. Bukti adanya [Fe(EDTA)]- terlihat munculnya puncak serapan pada 2θ = 10 – 20.

Gambar 4.2 Difraktogram bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      

4.2.2    Hasil analisis dengan FT-IR



Karakterisasi katalis dengan FT-IR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan-ikatan antar molekul dari senyawa berdasarkan serapan-serapan spektranya. Pada Gambar 4.5 spektra FT-IR bentonit dapat dilihat bahwa terdapat serapan yang muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 yang menunjukkan vibrasi tekuk Si-O tetrahedral dan pada bilangan gelombang 1041,56 cm-1 sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menandakan serapan vibrasi ulur Si-O-Si (Wijaya dkk, 2002). Pita serapan yang melebar pada bilangan gelombang 3425,58 cm-1 menunjukkan serapan vibrasi O-H ulur atau air yang terserap pada lapisan oktahedral, yaitu gugus OH yang terikat pada Al (Kurniawan, 2002). Serapan pada 1635.64 cm-1 merupakan serapan H-O-H tekuk dari air terhidrat (Tahir & Wijaya, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada molekul air atau air kristal yang masih terkandung dalam bentonit tersebut walaupun pada proses preparasi telah dilakukan proses dehidrasi molekul air melalui pemanasan.


Karakterisasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dengan FT-IR dilakukan pada bilangan gelombang 4000 – 300 cm-1. Dari Gambar 4.3 spektra FT-IR terlihat pada serapan bilangan gelombang 3487,3 cm-1 yang menunjukkan serapan vibrasi asimetri (O-H)H2O, serta pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ulur COO- asimetris. Ikatan antara Fe-N muncul pada bilangan gelombang 470,63 cm-1 dan  pada 408,91 cm-1 terdapat ikatan (Fe-O)H2O (Wagner, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- telah terbentuk, dibuktikan dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang sekitar 400 cm-1 yang merupakan serapan dari vibrasi ikatan logam besi dengan gugus N dan O dari ligan (Nakamoto, 1986).


Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit tidak menunjukkan perubahan atau pergeseran puncak-puncak serapan yang muncul apabila dibandingkan dengan spektra senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- dan pendukung bentonit. Spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit lebih mirip dengan spektra pendukungnya yaitu bentonit karena perbandingan impregnasi bentonit lebih banyak dari [Fe(EDTA)]-. Hal ini membuktikan bahwa proses impregnasi tidak mempengaruhi struktur pendukung. Serapan pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 dan 1381,03 cm-1 yang identik dengan serapan spektra [Fe(EDTA)]- membuktikan bahwa [Fe(EDTA)]- telah tertempel pada pendukungnya. Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa spektra [Fe(EDTA)]-/bentonit tidak muncul adanya puncak serapan baru, hal ini menunjukkan bahwa senyawa kompleks yang ditambahkan pada padatan pendukung ternyata tidak mampu membentuk ikatan kimia, hanya menempel pada permukaan saja (Setyawati, 2009).
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Gambar 4.3 Spektra FT-IR dari bentonit, [Fe(EDTA)]- , [Fe(EDTA)]-/bentonit      

4.2.3    Hasil analisis sifat keasaman katalis


Analisis sifat keasaman katalis dilakukan dengan metode adsorpsi piridin dan dianalisis menggunakan spektra FT-IR untuk menentukan keasaman Lewis dan Bronsted yang terdapat pada katalis. Asam Lewis muncul karena piridin memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berpasangan, jika suatu senyawa dapat menangkap atau mengikat pasangan elektron bebas tersebut maka mengindikasikan bahwa senyawa tersebut memiliki situs asam Lewis yang ditandai dengan munculnya serapan pada bilangan gelombang 1445 cm-1. Sedangkan asam Bronsted muncul karena adanya vibrasi dari ion pyridinium yang terbentuk dari ikatan antara elektron bebas pada piridin dengan ion H+ yang terdapat pada katalis (Zaki dkk, 2001) yang ditandai dengan munculnya serapan 1545 cm-1 dan 1640 cm-1 pada spektra FT-IR (Gates, 1992; Wojciechowska dkk.,1995). Pada bentonit yang telah diadsorpsi piridin, serapan muncul pada bilangan gelombang 1543,05 cm-1 yang menunjukkan bahwa pada bentonit hanya terdapat sisi asam bronsted dan tidak terdapat sisi asam lewis. Pada [Fe(EDTA)]- muncul vibrasi pada bilangan gelombang 1450,8 cm-1 yang menunjukkan adanya sisi asam lewis. Sedangkan pada katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit yang telah diadsorpsi piridin muncul serapan pada 1635,22 cm-1, tetapi tidak menampakkan serapan pada bilangan gelombang 1460 – 1455 cm-1 (Lampiran 5). Hal ini menujukkan bahwa katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam bronsted saja dan tidak memiliki sisi asam lewis. Berdasarkan kejadian tersebut terlihat bahwa sisi asam lewis yang terdapat pada permukaan [Fe(EDTA)]- kemungkinan besar tertutupi oleh permukaan pendukungnya yakni bentonit pada saat proses impregnasi berlangsung sehingga yang muncul hanya sisi asam bronsted saja. Hal ini mungkin terjadi karena katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit mampu mengadsorpsi atom H+ pada saat proses impregnasi.

4.2.4    Hasil analisis luas permukaan katalis

Analisis luas permukaan katalis dilakukan dengan menggunakan metode metilen biru dimana metilen biru memiliki luas permukaan sebesar 197,2 x 10-20 m2 (Adamson, 1994). Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan panjang gelombang maksimum metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Berdasarkan penelitian, didapat panjang gelombang maksimum untuk metilen biru adalah 655 nm. Setelah panjang gelombang maksimum diketahui, langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi larutan metilen biru dengan konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ppm. Berdasarkan grafik absorbansi terhadap konsentrasi yang dibuat diperoleh persamaan y = 0,157x + 0,009 (Lampiran 2). Selanjutnya sebanyak 0,05 gram Bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit direndam dengan larutan metilen biru 4 ppm dengan variasi waktu rendam 5; 10; 15 jam untuk menentukan waktu rendam optimum. Berdasarkan metode ini didapat waktu rendam optimum selama 10 jam untuk ketiga katalis tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai absorbansi pada waktu rendam optimum yaitu 10 jam ke dalam kurva kalibrasi sehingga didapat massa metilen biru sisa. Massa metilen biru yang terserap diperoleh dari pengurangan massa metilen biru awal dengan massa metilen biru sisa, Berdasarkan teori, didapat bahwa 1 mol metilen biru adalah sebesar 373,9 gram dan luas permukaannya sebesar 1.187.144 m2. Dari data tersebut luas permukaan masing-masing katalis dapat diketahui. Adapun data luas permukaan katalis tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Data Luas Permukaan Katalis dengan Metode Metilen Biru


		Katalis

		Luas Permukaan (m2/gr)



		Bentonit

		3,77



		[Fe(EDTA)]-

		2,36



		[Fe(EDTA)]-/bentonit

		3,39






Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa bentonit yang berperan sebagai katalis pendukung  memiliki luas permukaan paling besar, tetapi setelah dilakukan impregnasi dengan [Fe(EDTA)]- luas permukaannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena pada saat proses impregnasi senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- menempel dan menutupi permukaan bentonit sehingga luas permukaannya menjadi lebih kecil. Sedangkan senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- sendiri memiliki luas permukaan yang paling kecil diantara ketiga katalis, hal ini disebabkan karena struktur [Fe(EDTA)]- yang berbentuk kristalin.

4.3       Hasil Uji Aktivitas Katalis pada Sintesis Vitamin E



Uji aktivitas katalis dilakukan pada reaksi pembentukan Vitamin E. Vitamin E disintesis dengan mereaksikan 0,8 mmol (0,125 gram) trimetilhidrokuinon dengan masing-masing katalis sebanyak ¼ massa TMHQ dalam 25 ml metanol. Kemudian campuran larutan direfluks selama 30 menit pada suhu 60-65°C. Setelah itu ditambahkan 0,8 mmol (300 µL) isofitol tetes demi tetes dan proses refluks dilanjutkan selama 3 jam agar reaksi berjalan sempurna (Rohman, 2005). Terbentuknya minyak kental berwarna kekuningan mengindikasikan bahwa vitamin E telah terbentuk. Vitamin E yang terbentuk dipisahkan dari katalis menggunakan corong Buchner dan dibilas dengan metanol dan n-heksana agar sisa-sisa produk yang kemungkinan masih tersisa di labu leher tiga atau menempel pada katalis dan kertas saring bisa diambil secara maksimal. Selanjutnya produk vitamin E yang masih berada dalam pelarutnya dipisahkan dari pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Vitamin E hasil sintesis lalu dianalisis menggunakan spektra FT-IR dengan metode pelet KBr untuk mengetahui gugus fungsi serta ikatan yang terkandung didalamnya. Berdasarkan spektra dapat dilihat bahwa vitamin E hasil sintesis mengandung beberapa gugus fungsi antara lain cincin aromatis, hidroksi, dan eter. (Lampiran 5). Adanya senyawa aromatis diamati dengan munculnya empat pita serapan pada bilangan gelombang antara 1759 – 1456 cm-1 yang menunjukkan ikatan khas C=C aril sp2 dan pada bilangan gelombang 850,36 cm-1 yamg menunjukkan adanya gugus aromatis bersubstituen. Sedangkan pada bilangan gelombang 1163,60 cm-1 menunjukkan adanya ikatan O-H bending pada alkohol tersier (Mulja dan Suharman, 1995). Pada bilangan gelombang 2925,79 cm-1 menunjukkan adanya ikatan C-H alifatis. Munculnya gugus eter diamati pada bilangan gelombang 1206,36 cm-1 yang menunjukkan ikatan C-O ulur (Fessenden dan Fessenden, 1986). 


Analisis lainnya juga dilakukan menggunakan kromatografi gas (GC). Vitamin E hasil sintesis diencerkan kemudian dianalisis menggunakan kromatografi gas. Data yang diperoleh yaitu berupa retention time dan luas area, kemudian dicocokkan dengan vitamin E standar. Berdasarkan hasil data pemisahan vitamin E hasil sintesis diperoleh 4 puncak yaitu pada retention time 2,469; 2,497; 25,148; 25,526; 26,141 menit. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh mengandung vitamin E dibuktikan dari retention time metanol yang muncul pada menit ke-2,405 dan vitamin E standar yang keluar pada retention time 25,106; 25,484; 26,115 menit (Lampiran 6).

Vitamin E hasil sintesis juga dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250 – 300 nm. Puncak yang muncul adalah pada panjang gelombang 284,6 nm. Puncak serapan tersebut merupakan ciri dari aromatis (Rohman 2001). Penentuan rendemen vitamin E dilakukan untuk mengetahui aktivitas katalisisnya. Vitamin E murni dilarutkan dengan metanol dengan variasi konsentrasi 0 ; 0,002; 0,004; 0,006; 0,008; dan 0,010 M. Berdasarkan pengukuran ini kemudian dibuat kurva standar vitamin E. Vitamin E hasil sintesis kemudian dilarutkan dengan metanol dan diukur absorbansinya. Dengan memasukkan nilai absorbansi ke dalam kurva standar maka dapat diketahui konsentrasi vitamin E hasil sintesis (Ayudianingsih, 2007). Berdasarkan perhitungan dan pengukuran absorbansi dapat diperoleh persen rendemen dengan membandingkan hasil sintesis dengan perhitungan secara teoritis (Lampiran 4). Persen rendemen untuk masing-masing katalis ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Aktivitas katalisis bentonit, [Fe(EDTA)]-, dan [Fe(EDTA)]-/bentonit


		Katalis

		% Rendemen



		Tanpa katalis

		7,5%



		Bentonit

		46,25 %



		[Fe(EDTA)]-

		47,5 %



		[Fe(EDTA)]-/bentonit

		53,75 %





Tabel 4.2 diatas menunjukkan aktivitas katalisis dari masing-masing katalis berdasarkan persen rendemen vitamin E yang diperoleh. Apabila diurutkan, katalis yang memiliki aktivitas katalisis yang paling besar berturut-turut adalah [Fe(EDTA)]-/bentonit, [Fe(EDTA)]-, bentonit, dan tanpa katalis. Data tersebut membuktikan bahwa  sintesis vitamin E tanpa katalis memberikan rendemen yang sangat rendah jika dibandingkan dengan sintesis dengan menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan reaksi pembentukan vitamin E akan berlangsung lebih cepat dan optimal jika dilakukan dengan bantuan katalis. 

Apabila dihubungkan dengan sifat kristalinitas katalis, aktivitas katalisis ini tidak berhubungan. Katalis [Fe(EDTA)]- yang memiliki kristalinitas tinggi menunjukkan aktivitas katalisis yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentonit yang justru berstruktur amorf. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa katalis yang amorf memiliki rendemen yang tinggi jika dibandingkan kristalin karena luas permukaannya yang besar (Oktawati, 2009). Tetapi, senyawa kompleks [Fe(EDTA)]- memiliki kemampuan katalitik yang baik meskipun berbentuk kristalin dikarenakan senyawa kompleks dapat membentuk senyawa intermediet yang labil dan aktif dari interaksi logam-ligan sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Ikatan logam-ligan umumnya lebih lemah dibanding ikatan kovalen biasa sehingga walaupun bentuk strukturnya kristalin tetapi senyawa kompleks sangat potensial digunakan untuk mengkatalis reaksi (Bauer, 2008).

Apabila dihubungkan dengan sifat keasaman katalis, aktivitas katalisis juga tidak berhubungan. [Fe(EDTA)]- memiliki sisi asam lewis yang paling besar diantara ketiga katalis tersebut. Sedangkan bentonit dan [Fe(EDTA)]-/bentonit hanya memiliki sisi asam Bronsted saja. Tetapi pada kenyataanya aktivitas katalisis [Fe(EDTA)]- lebih kecil jika dibandingkan dengan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit. Hal ini menunjukkan bahwa sisi asam Lewis dan Bronsted memiliki daya katalisis yang sama dan sama-sama bisa digunakan untuk sintesis vitamin E. 

Sedangkan apabila dihubungkan dengan luas permukaan, dapat terlihat bahwa aktivitas katalisis tersebut tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Hal ini terbukti pada analisis luas permukaan diperoleh data bahwa bentonit yang memiliki luas permukaan paling besar lalu [Fe(EDTA)]-/bentonit, dan yang luas permukaannya paling kecil adalah [Fe(EDTA)]-, tetapi daya aktivitas katalisisnya tidak menunjukkan hal serupa. Aktivitas katalisis bentonit justru lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]-/bentonit dan [Fe(EDTA)]-. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa katalis dengan luas permukaan paling besar memberikan hasil konversi yang kecil pada reaksi fluorinasi (Kemnitz dkk, 2002). Selain itu Oktawati, 2009 juga melaporkan bahwa katalis dengan luas permukaan paling kecil memiliki aktivitas yang paling tinggi diantara katalis yang lain, dan sebaliknya aktivitas katalis paling rendah meskipun luas permukaannya paling besar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa luas permukaan yang besar tidak menjamin adanya sisi aktif yang besar pula, dan sebaliknya luas permukaan yang kecil juga tidak berarti jumlah sisi aktifnya kecil atau sedikit.

Jadi, kemampuan katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit dalam pembentukan vitamin E dipengaruhi oleh kemampuan [Fe(EDTA)]- sendiri yang bisa aktif mengkatalisis serta kontribusi sifat keasaman Bronsted bentonitnya. Sehingga ketika kemampuan keduanya digabungkan melalui proses impregnasi akan menambah daya katalisis yang lebih besar pada pembentukan vitamin E dibandingkan ketika bentonit dan [Fe(EDTA)]- tersebut mengkatalisis reaksi sendiri-sendiri. Berikut ini mekanisme reaksi pembentukan vitamin E menggunakan katalis asam Lewis dan asam Bronsted.



    Gambar 4.4 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Lewis



Gambar 4.5 Mekanisme Reaksi Sintesis Vitamin E dengan Katalis Asam Bronsted

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN


5.1      Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Katalis [Fe(EDTA)]- berpendukung bentonit dapat disintesis. 


2. Hasil karakterisasi katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit menunjukkan bahwa tingkat kristalinitasnya lebih rendah daripada [Fe(EDTA)]- (lebih amorf) tetapi lebih tinggi daripada bentonit, katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit memiliki sisi asam Bronsted dan tidak memiliki sisi asam Lewis, dan luas permukaanya lebih luas dibandingkan katalis [Fe(EDTA)]- tetapi lebih kecil dibandingkan dengan bentonit.


3. Aktivitas katalisis katalis [Fe(EDTA)]-/bentonit pada sintesis vitamin E terbukti paling baik diantara kedua katalis dengan perolehan rendemen paling banyak yaitu sebesar 53,75 %.


5.2      Saran


Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi massa katalis untuk mendapatkan produk vitamin E yang lebih optimal.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Kapasitas Maksimum

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum [Fe(EDTA)]-









Panjang Gelombang max [Fe(EDTA)]-  398 nm 

2. Penentuan Kurva Standar [Fe(EDTA)]- 

		Konsentrasi (M)

		Absorbansi rata-rata



		0,001

		0,168



		0,002

		0,39



		0,003

		0,631



		0,004

		0,864



		0,005

		1,118









3. Penentuan Waktu Rendam Maksimum

λ [Fe(EDTA)]- = 398 nm , Konsentrasi [Fe(EDTA)]- = 0,003 M

		Waktu Rendam

		Absorbansi rata-rata



		5 jam

		0,6125



		10 jam

		0,3004



		15 jam

		0,3656



		20 jam

		0,3320



		25 jam

		0,3370





Waktu optimum = 10 jam  

4. Penentuan Konsentrasi Maksimum Terimpregnasi

		Konsentrasi (M)

		Abs 1

		Abs 2



		0,001

		0,168

		0,1673



		0,002

		0,39

		0,2507



		0,003

		0,631

		0,3006



		0,004

		0,864

		0,8603



		0,005

		1,118

		0,7392





          

	Konsentrasi [Fe(EDTA)]- awal 

y         = 237,4 x – 0,078

            1,118  = 237,4 x – 0,078

            x         = 0,005 M

           Konsentrasi [Fe(EDTA)]- akhir 

y           = 237,4 x – 0,078

            0,7392  = 237,4 x – 0,078

            x           = 0,0034 M

           Konsentrasi [Fe(EDTA)]- teradsorp = konsentrasi awal – konsentrasi akhir

                                                                     =  0,005 – 0,0034

         = 0,0016 M

            Mol teradsorp dalam 0,5 gram bentonit = 0,0016 x 10 ml = 0,016 mmol

Jadi, jumlah [Fe(EDTA)]- teradsorp adalah sebesar  3,2 x 10-5 mol/gram

		

























Lampiran 2. Spektra FT-IR dari Sifat Keasaman

· Bentonit





 (
Asam
 
Bronsted
 (1543
,05
) cm
-1
)









· [Fe(EDTA)]-









 (
Asam
 Lewis
 1450
,8
 cm
-1
)







· [Fe(EDTA)]-/Bentonit 
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Lampiran 3. Penentuan Luas Permukaan dengan Metode Metilen Biru

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Metilen Biru

 (
λ
 max = 655 nm
)

         





2. Pembuatan Kurva Standar Metilen Biru

		Konsentrasi (ppm)

		Absorbansi rata-rata



		0

		0



		1

		0,1627



		2

		0,3182



		3

		0,5195



		4

		0,6543



		5

		0,7753



		6

		0,9535























  









3. Penentuan Waktu Rendam Katalis dalam Larutan Metilen Biru 

		                        Waktu

Katalis

		Absorbansi rata-rata



		

		5 jam

		10 jam

		15 jam



		Bentonit

		0,0383

		0,0163

		0,0589



		[Fe(EDTA)]-

		0,4530

		0,2493

		0,2541



		[Fe(EDTA)]-/Bentonit

		0,0997

		0,0775

		0,0783





Waktu Optimum = 10 jam

4. Penentuan Luas Permukaan Katalis

Konsentrasi larutan metilen biru mula-mula sebesar 4 ppm dan digunakan untuk perendaman sebanyak 15 ml, jadi massa metilen biru mula-mula :

4 ppm sebanyak 15 ml = 15  x 4 ppm = 0,06 mg

			   1000

· Bentonit 

y          = 0,157x + 0,009

0,0163 = 0,157x + 0,009

x          = 0,0465 ppm

Massa metilen biru sisa = 15  x 0,0465 = 0,0007 mg

			    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0007 = 0,0593 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

 0,0593     x   1.187.144 m2 = 0,1883 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan bentonit adalah 3,77 m2/gr



· [Fe(EDTA)]-

y          = 0,157x + 0,009

0,2493 = 0,157x + 0,009

x          = 1,5306 ppm

Massa metilen biru sisa = 15  x 1,5306 = 0,0229 mg

			    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0229 = 0,0371 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

 0,0371     x   1.187.144 m2 = 0,118 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan [Fe(EDTA)]- adalah 2,36 m2/gr

· [Fe(EDTA)]-/Bentonit 

y          = 0,157x + 0,009

0,0775 = 0,157x + 0,009

x          = 0,4363 ppm

Massa metilen biru sisa = 15  x 0,4363 = 0,0065 mg

			    1000

Massa metilen biru terserap = 0,06 – 0,0065 = 0,0535 mg

1 mol metilen biru = 373,9 gram metilen biru = 1.187.144 m2

Dalam 50 mg luas permukan sebesar :

 0,0535     x   1.187.144 m2 = 0,169 m2

373,9.103

Jadi luas permukaan [Fe(EDTA)]-/Bentonit adalah 3,39 m2/gr



Lampiran 4  Penentuan Rendemen Vitamin E 

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Vitamin E

 (
λ
 max = 
284,6 nm
)





 (
λ
 max = 284,5 nm
)





2. Pembuatan Kurva Standar Vitamin E

		Konsentrasi (M)

		Absorbansi rata-rata



		0

		0



		0,002

		0,369



		0,004

		0,699



		0,006

		1,021



		0,008

		1,372



		0,010

		1,872





















3. Perhitungan Vitamin E yang Terbentuk Secara Teoritis

n Trimetilhidrokuinon (C9H12O2) = Massa = 0,125 = 0,8 mmol

			                        Mr	152,5

n Isofitol (C20H40O)		       = ρ x V  = 0,84 x 300 = 0,8 mmol

			                        Mr              296



 (
Katalis
)Persamaan Reaksi :

Trimetilhidrokuinon  +   Isofitol                                  Vitamin E

    	       0,8 mmol	              0,8 mmol

Vitamin E terbentuk = 0,8 mmol = 0,8 x 10-3 mol



4. Penentuan Persen Rendemen Vitamin E Hasil Sintesis 

		Katalis

		Percobaan 1

		Percobaan 2

		Percobaan 3

		Absorbansi rata-rata



		Tanpa katalis

		0,0564

		0,0998

		0,0985

		0,0849



		Bentonit

		0,4999

		0,7212

		0,7484

		0,6565



		[Fe(EDTA)]-

		0,6719

		0,7126

		0,6222

		0,6689



		Fe[(EDTA)]-/Bentonit

		0,6982

		0,6730

		0,9049

		0,7587







· Tanpa Katalis

y          = 181,3 x – 0,017

0,0849 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0006 M

n          = M x V 

            = 0,0006 x 100 = 0,06 mmol = 0,6 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %

		            jumlah  mol vitamin E teoritis 

	         = 0,6 x 10-4  x 100 %  =  7,5 %

		0,8 x 10-3

· Katalis Bentonit

y          = 181,3 x – 0,017

0,6565 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0037 M

n          = M x V 

            = 0,0037 x 100 = 0,37 mmol = 3,7 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %

		            jumlah mol vitamin E teoritis 

	         = 3,7 x 10-4  x 100 %  =  46,25 %

	            0,8 x 10-3

· Katalis [Fe(EDTA)]-

y          = 181,3 x – 0,017

0,6689 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0038 M

n          = M x V 

            = 0,0038 x 10 = 0,38 mmol = 3,8 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %

		            jumlah mol vitamin E teoritis 

	         = 3,8 x 10-4  x 100 %  =  47,5 %

		0,8 x 10-3

· Katalis [Fe(EDTA)]-/Bentonit

y          = 181,3 x – 0,017

0,7587 = 181,3 x – 0,017

x          = 0,0043 M

n          = M x V 

            = 0,0043 x 100 = 0,43 mmol = 4,3 x 10-4 mol

% rendemen = jumlah mol rata-rata vitamin E hasil sintesis x 100 %

		           jumlah  mol vitamin E teoritis 

	         = 4,3 x 10-4  x 100 %  =  53,75 %

	            0,8 x 10-3

































Lampiran 5 Spektrum FT-IR Vitamin E Hasil Sintesis 
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Spektrum FT-IR Vitamin E Standar



















Lampiran 6 Kromatogram GC Vitamin E Hasil Sintesis

6.1 Kromatogram Metanol



















6.2 Kromatogram Vitamin E Standar





6.3 Kromatogram Vitamin E Hasil Sintesis













Kurva Standar Metilen Biru

y = 0.157x + 0.009

0	1	2	3	4	5	6	0	0.16270000000000001	0.31820000000000032	0.51949999999999996	0.65430000000000266	0.77530000000000165	0.95350000000000001	Konsentrasi (ppm)

Absorbansi

Kurva Standar Vitamin E

y = 181.3x - 0.017

0	2.0000000000000052E-3	4.0000000000000114E-3	6.0000000000000114E-3	8.0000000000000227E-3	1.0000000000000005E-2	0	0.36900000000000038	0.69899999999999995	1.0209999999999906	1.3720000000000001	1.8720000000000001	Konsentrasi (M)

Absorbansi

Kurva Standar Larutan [Fe(EDTA)]-

y = 237.4x - 0.078

1.0000000000000009E-3	2.0000000000000018E-3	3.0000000000000027E-3	4.0000000000000036E-3	5.0000000000000036E-3	0.16800000000000007	0.39000000000000024	0.631	00000000000045	0.86400000000000043	1.1180000000000001	Konsentrasi (M)

Absorbansi

image4.wmf
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