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ABSTRAK 
 

Pada penelitian ini telah dilakukan imobilisasi TiO2 dan 
Ti(IV)isopropoksida ke dalam resin yang disertai dengan uji aktivitas fotokatalis 
untuk proses fotodegradasi zat warna kuning metanil dan uji efektifitas fotokatalis 
setelah digunakan pada proses fotodegradasi. Uji aktivitas TiO2-resin dan 
Ti(IV)isopropoksida-resin pada proses fotodegradasi zat warna kuning metanil 
dilakukan untuk membandingkan efektifitas dari fotokatalis TiO2-resin dan 
Ti(IV)isopropoksida-resin dilihat dari jumlah zat warna terdegradasi (%). Proses 
imobilisasi dilakukan dengan menggunakan massa optimum sebesar 2,5 gram 
untuk TiO2 dan 1,5 gram untuk Ti(IV)isopropoksida. Hasil uji aktivitas pada 
proses fotodegradasi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan 
didapatkan nilai absorbansi utuk menghitung konsentrasi sisa dan jumlah zat 
warna terdegradasi (%). Hasil uji aktivitas TiO2-resin dan Ti(IV)isopropoksida-
resin secara berurutan adalah 71,555 % dan 0,107 %. Sedangkan penggunaan 
fotokatalis TiO2-resin setelah digunakan pada proses fotodegradasi mengalami 
penurunan efektifitas dilihat dari jumlah zat warna terdegradasi (%), karena 
fotokatalis sudah jenuh dan menjadi tidak aktif.  

Kata kunci: fotokatalis, fotodegradasi, imobilisasi, TiO2, Ti(IV)isopropoksida 
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Rahman, A.J., 2012, Immobilization of TiO2 into the cation exchange resin as 
the photocatalyst on photodegradation of methanil yellow dyes. This script is 
supervised by Drs. Handoko Darmokoesoemo, DEA., dan Dr.rer.nat Ganden 
Supriyanto, M.Sc., Department of Chemistry, Faculty of Science and 
Technology, Airlangga University, Surabaya. 
 

ABSTRACT 

This research immobilization of TiO2 and Ti (IV)isopropoxide into the resin has 
ben conducted the process was accompanied by the photocatalyst activity assay 
for the photodegradation methanil yellow dye and the effectiveness assay of the 
photocatalyst used on the photodegradation process. Activities assay of TiO2-resin 
and Ti(IV)isopropoxide-resin on the photodegradation of metanil yellow dye 
conducted to compare the effectiveness of each photocatalyst based on the amount 
of dye degraded (%). Process of immobilization was done using optimum pH 4 
and the optimum mass of 2,5 grams for TiO2 and 1,5 grams for Ti (IV) 
isopropoxide. The results of activity assay on the photodegradation was measured 
using a UV-Vis spectrophotometer Shimadzu-1800 and the absorbance values 
obtained to calculate the amount of dye degraded (%). The results of activity 
assay of TiO2-resin and Ti (IV) isopropoxide-resin respectivelly are 71,555% and 
10,7%. While the use of photocatalyst after the degradation process has decreased 
the amount of dye degradation (%) because the photocatalyst is saturated and 
becomes inactive. 

Keywords: photocatalyst, photodegradation, immobilization, TiO2, 
Ti(IV)isopropoxide  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri yang 

sangat berkembang di Indonesia. Perkembangan industri ini dapat dilihat dari nilai 

ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terus meningkat. Tercatat pada tahun 

2009 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan nilai ekspor tekstil dan produk tekstil 

(TPT) sebesar 15%, kemudian dari tahun 2010 sampai tahun 2011 terjadi 

peningkatan jumlah ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia dari US $ 5,304 

menjadi US $ 6,799 atau sekitar 20% (Antara, 2011). Nilai ekspor TPT yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadikan industri ini sebagai sumber 

devisa negara yang penting.  

Namun, seiring meningkatnya proses industri dapat menimbulkan 

beberapa permasalahan baru di berbagai sektor terutama yang berkaitan dengan 

lingkungan. Permasalahan lingkungan yang saat ini dominan salah satunya adalah 

limbah cair yang berasal dari industri, karena dapat merusak keseimbangan 

sumber daya alam, kelestarian dan daya dukung lingkungan. Limbah cair yang 

tidak dikelola akan menimbulkan dampak yang negatif pada lingkungan, 

khususnya sumber daya air. Pada industri tekstil yang di dalam proses 

produksinya mempunyai unit finishing-pewarnaan (dyeing) dan pencelupan 

mempunyai potensi besar sebagai penyebab pencemaran air. Proses finishing-

pewarnaan (dyeing) dan pencelupan biasanya menggunakan zat warna organik 
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sintetik karena lebih murah, lebih praktis, tidak mudah luntur, warnanya lebih 

bervariasi daripada zat warna alam, dan mudah disintesis. Sekitar 60%-70% zat 

warna yang digunakan dalam pencelupan tekstil adalah zat warna organik sintetik 

golongan azo dan turunannya yang berpotensi mencemari lingkungan. Senyawa 

azo ini banyak digunakan dalam pencelupan kain terutama kain dari serat 

selulosa, rayon, dan wool. Hal ini disebabkan karena zat warna azo dapat terikat 

kuat pada kain, sehingga tidak mudah luntur dan memberikan warna yang baik 

(Anjaneya et al, 2011). 

Kuning metanil adalah zat warna organik sintetik yang merupakan 

senyawa kimia azo aromatik berbentuk serbuk warna kuning yang bersifat racun 

dan karsinogenik bagi manusia dan hewan. Kuning metanil dapat larut dengan 

baik dalam media air sehingga penyebarannya akan cepat jika sudah sampai ke 

lingkungan. Kuning metanil sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, 

mengenai mata dan tertelan.  

Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi 

pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih 

(Anjaneya et al, 2011) . Apabila tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, sakit 

perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Bahaya lebih 

lanjutnya yakni menyebabkan tumor dalam jaringan hati, kandung kemih, saluran 

pencernaan, dan jaringan kulit (Ramchandani et al, 1994). 

Limbah pabrik tekstil yang mengandung zat warna organik sintetik 

biasanya dialirkan ke sungai-sungai dan digunakan masyarakat untuk keperluan 

sehari-hari. Mengingat besarnya efek negatif yang ditimbulkan, maka perlu 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



3 
 

 
 

dilakukan penelitian untuk mengatasinya. Selama ini cara umum untuk mengolah 

air limbah hasil buangan adalah dengan cara pengendapan kimia dan koagulasi. 

Pengolahan limbah dengan cara pengendapan kimia membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Perlakuan lain terhadap limbah cair industri adalah dengan cara 

menghilangkan zat warna organik sintetik menggunakan adsorben untuk 

koagulasi, namun sludge (lumpur) yang terbentuk dianggap sebagai limbah yang 

berbahaya sehingga membutuhkan perlakuan lebih lanjut (Safni et al, 2009). 

Salah satu alternatif potensial yang bisa digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah menggunakan metode degradasi fotokatalitik. Dari 

berbagai hasil penelitian, diketahui bahwa berbagai zat warna organik sintetik 

dapat didegradasi melalui serangkaian proses fotolisis dengan menggunakan sinar 

UV buatan atau sinar UV dari radiasi sinar matahari . Proses tersebut dapat 

dipercepat dengan menggunakan material yang bersifat fotokatalis yaitu material 

yang dapat mempercepat laju reaksi fotokimia. Adapun beberapa bahan oksida 

logam yang memiliki sifat sebagai fotokatalis adalah oksida titan dan oksida besi 

(Tahir et al, 2004). 

Suatu fotokatalis yang digunakan pada proses degradasi fotokatalitik 

biasanya berupa material semikonduktor yang mempunyai nilai energi gap 0,5 – 

3,0. TiO2 merupakan salah satu semikonduktor karena mepunyai  nilai energi gap 

± 3,0 dan memungkinkan terjadinya loncatan elektron dari pita valensi ke pita 

konduksi bila terkena panas atau cahaya sehingga dapat membentuk hole dan 

memproduksi radikal •OH yang dapat mempercepat proses degradasi fotokatalitik 

pada suatu senyawa. Oleh karena itu, TiO2 paling banyak digunakan sebagai 
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fotokatalis dalam aplikasi reaksi fotokatalitik karena keunggulannya dibandingkan 

jenis semikonduktor lain (Sleiman et al, 2007). Penggunaan TiO2 sebagai 

fotokatalis dalam proses degradasi telah banyak dikembangkan, hal ini dibuktikan 

dengan terdegradasinya senyawa rhodamin B sebanyak 90% oleh TiO2 anatase 

(Safni et al, 2009). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan proses degradasi 

fotokatalitik terhadap zat warna kuning metanil mengunakan metode sonolisis 

dengan efektivitas sebesar 81%. Selain itu, degradasi secara fotolisis 

menggunakan TiO2 juga pernah dilakukan untuk senyawa kuning metanil dengan 

efektivitas 100 %. Namun metode tersebut mempunyai kelemahan yaitu 

fotokatalis yang digunakan berbentuk bulk dan hanya sekali pakai. 

Pada penelitian ini dilakukan degradasi kuning metanil menggunakan 

TiO2 dan titanium(IV)isopropoksida yang diimobilisasikan ke dalam resin 

penukar kation. Di dalam air, Ti(IV)isopropoksida dapat terhidrolisis menjadi 

TiO2 dan Ti(OH)2
2+ (Santoso et al, 2004). Ti(OH)2

2+ yang terbentuk diharapkan 

dapat mengalami pertukaran kation dengan kation yang ada pada resin dan 

terbentuk TiO2 pada proses kalsinasi. Ti(IV)isopropoksida digunakan sebagai 

pembanding TiO2 dan resin berfungsi sebagai material pendukung yang 

mengemban TiO2, sehingga bisa memperbesar luas permukaan TiO2 dan fungsi 

TiO2 sebagai fotokatalis lebih optimal. Selain itu, dengan adanya imobilisasi TiO2 

dan titanium(IV)isopropoksida ke dalam resin bertujuan agar TiO2 bisa digunakan 

sebagai fotokatalis lebih dari satu kali.  
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Pada penelitian ini, perbandingan efektifitas fotokatalis TiO2-resin dan 

Ti(IV)isopropoksida-resin dilihat dari hasil uji aktivitas fotokatalis TiO2-resin dan 

Ti(IV)isopropoksida-resin pada proses degradasi fotokatalitik zat warna kuning 

metanil. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Berapakah perbandingan jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi 

(%) menggunakan  TiO2 dan TiO2-resin pada degradasi fookatalitik zat warna 

kuning metanil? 

2. Berapakah perbandingan jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi 

(%) menggunakan  Ti(IV)isopropoksida dan Ti(IV)isopropoksida-resin pada 

degradasi fookatalitik zat warna kuning metanil? 

3. Bagaimana perbandingan efektivitas antara TiO2-resin dan titanium(IV)iso 

propoksida-resin sebagai fotokatalis dalam proses degradasi fotokatalitik zat 

warna kuning metanil berdasarkan jumlah zat warna kuning metanil yang 

terdegradasi(%)?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbandingan jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi 

(%) menggunakan  TiO2 dan TiO2-resin pada degradasi fookatalitik zat warna 

kuning metanil. 
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2 Mengetahui perbandingan jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi 

(%) menggunakan  Ti(IV)isopropoksida dan Ti(IV)isopropoksida-resin pada 

degradasi fookatalitik zat warna kuning metanil. 

3 Mengetahui perbandingan efektivitas antara TiO2-resin dan titanium(IV)iso 

propoksida-resin sebagai fotokatalis dalam proses degradasi fotokatalitik zat 

warna kuning metanil berdasarkan jumlah zat warna kuning metanil yang 

terdegradasi(%).  

3.1 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang perbandingan efektivitas TiO2-resin dan titanium(IV)isopropoksida-resin 

sebagai fotokatalis dalam proses degradasi fotokatalitik zat warna kuning metanil 

berdasarkan jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi (%). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fotodegradasi 

               Fotodegradasi adalah suatu proses peruraian suatu senyawa (biasanya 

senyawa organik) dengan bantuan energi cahaya (foton). Proses fotodegradasi 

memerlukan suatu fotokatalis yang umumnya merupakan suatu bahan 

semikonduktor. Prinsip fotodegradasi adalah loncatan elektron dari pita valensi ke 

pita konduksi pada logam semikonduktor apabila dikenai cahaya (foton). 

Loncatan elektron ini menyebabkan timbulnya hole (lubang elektron) yang dapat 

berinteraksi dengan pelarut air membentuk radikal OH˙. Radikal ini bersifat aktif 

dan dapat berlanjut untuk menguraikan senyawa organik target (Fatimah et al, 

2005). 

2.2 Fotokatalis 

  Fotokatalis merupakan suatu material umumnya semikonduktor yang 

dapat mempercepat proses fotodegradasi melalui interaksinya dengan substrat 

pada keadaan dasar maupun tereksitasi  atau dengan produk utamanya, tergantung 

pada mekanisme fotodegradasi tersebut (Otmer dan Kirk, 1994). Salah satu 

contoh material fotokatalis pada proses fotodegradasi adalah TiO2, karena dengan 

bantuan sinar UV TiO2 dapat mempercepat proses degradasi fotokatalitik suatu 

senyawa kimia. 
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2.3 Kinetika Reaksi 

Kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi atau seberapa 

cepat proses reaksi berlangsung dalam waktu tertentu. Kinetika reaksi 

menjelaskan hubungan antara perubahan konsentrasi reaktan (atau produk) 

sebagai fungsi waktu. Reaksi kimia juga disebut sebagai reaksi kinetik yang 

mempelajari tentang kecepatan dan mekanisme dalam reaksi kimia. Sebuah sistem 

reaksi tidak dalam kesetimbangan sehingga reaksi kinetik bukan bagian dari 

termodinamika tetapi cabang dari kinetik (Levine, 2002). 

Kecepatan reaksi merupakan laju perubahan konsentrasi substansi yang 

terlibat dalam suatu reaksi terhadap satuan waktu. Secara kuantitatif kecepatan 

reaksi dikaji dari segi tingkat reaksi atau orde reaksi. Orde reaksi merupakan 

pangkat dari komponen pada saat reaksi berlangsung. Orde dari suatu reaksi 

hanya dapat diperoleh secara eksperimen dan dapat diramalkan jika sudah 

diketahui mekanisme  reaksinya ( Atkins, 1997). 

Hukum laju reaksi merupakan salah satu parameter penting dalam suatu 

reaksi kimia. Untuk mengetahui laju reaksi suatu reaksi kimia,maka ditulis 

persamaan sebagai berikut : 

  V(t) = k [A]mA [B]mB 

Dengan ketentuan [A] dan [B] adalah konsentrasi suatu reaktan pada reaksi dan 

mA dan mB adalah orde reaksinya. 

Jika ada sebuah reaktan P dan Q yang kemudian bereaksi, maka akan 

terbentuk produk S: 

p + q   s 
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Sehingga laju konsumsi reaktan p : 

Vp =  

Laju pembentukan produk s : 

Vs = +   

 = -  = -  

2.4 Imobilisasi 

Imobilisasi berasal dari kata imobil yang berarti berulang kali. 

Imobilisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kestabilan struktur suatu 

senyawa dan mempertahankan sifat dari senyawa tersebut sehingga senyawa 

tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali.  

Dalam penelitian ini dilakukan imobilisasi senyawa TiO2 dalam bentuk 

anorganik dan organiknya ke dalam suatu resin yang bertujuan untuk 

mempertahankan aktifitas fotokatalis dari TiO2 tersebut sehingga TiO2 bisa 

digunakan berulang kali, walaupun tetap mempunyai masa aktif. Selain itu, 

immobilisasi TiO2 ke dalam resin juga bertujuan untuk meningkatkan aktifitas 

fotokatalisnya yaitu dengan memperbesar luas permukaan TiO2 sehingga 

fungsinya sebagai fotokatalis lebih optimal. 

2.5 Semikonduktor 

         Berdasarkan pita energinya zat padat dikelompokkan menjadi tiga 

macam, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Semikonduktor umumnya 

hampir sama dengan isolator karena jenis ikatannnya yang hampir sama yaitu 
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ikatan kovalen. Namun isolator memiliki energi gap yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan semikonduktor. Berikut adalah gambar diagaram pita energi 

dari tiga macam zat padat tersebut : 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Diagram pita energi (a) isolator, (b) semikonduktor, dan (c)     

konduktor 
 

Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara 

konduktor dan isolator yakni sebesar 10-6 sampai 10-4 Ωm. Bahan semikonduktor 

yang paling umum adalah silikon dan germanium yang memiliki resistivitas listrik 

menengah yaitu 10-6 ohm cm (Garland et al, 2003). 

Semikonduktor memiliki pita valensi yang terisi penuh dan pita konduksi 

yang kosong. Kedua pita dipisahkan oleh celah yang disebut energi gap. Pada 

semikonduktor nilai energi gap tidak terlalu besar (0.5- 3.0) eV, nilai ini lebih 

Elektron 
Valensi 

•    •    •    •    • 

Pita konduksi 

Pita valensi 

Daerah terlarang, Eg > 5eV Elektron 
bebas 

Hole 

Pita konduksi 

•    •    ∘   ∘   ∘   
Pita valensi 

•    •    • 

Energi Energi 

Eg = 1,1 eV (Si) 
Eg = 0,6 eV (Ge)   ( a ) 

( b ) 

( c ) 

Pita valensi dan 
Konduksi saling 
tumpang tindih Pita valensi 

Pita konduksi 

Energi 

•    •    •    •    • 
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kecil bila dibandingkan pada isolator yaitu 6,0 eV. Hal ini memungkinkan 

elektron pada pita valensi berpindah ke pita konduksi dengan adanya energi luar 

yang memenuhi (biasanya energi panas), sedangkan pada isolator tidak terjadi 

(Kittel dan Charles, 1979). 

Dalam semikonduktor ada dua jenis pembawa muatan yaitu elektron dan 

hole, hal ini berlaku pada semikonduktor keramik maupun semikonduktor logam 

transisi. Pada semikonduktor transisi  dikenal dua jenis semikonduktor yaitu 

semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik 

adalah semikonduktor murni yang memiliki konsentrasi pembawa muatan 

(elektron dan hole) dengan jumlah yang sama (p = n). Sedangkan semikonduktor 

ekstrinsik adalah semikonduktor yang mengandung pengotor dari atom asing. 

Pada semikonduktor ekstrinsik, jumlah konsentrasi pembawa muatan (elektron 

dan hole) tidak sama karena adanya pengotor. Semikonduktor ekstrinsik yang 

disebabkan karena adanya pengotor dibedakan menjadi dua jenis yaitu tipe-n dan 

tipe-p. Penentuan tipe ini berdasarkan pada pengotor yang diberikan pada suatu 

semikonduktor. Pada semikonduktor tipe-n, ketidakmurniannya disebabkan oleh 

adanya atom bervalensi lima sehingga pada semikonduktor tersebut konsentrasi 

elektron akan lebih banyak dibandingkan hole, elektron pada semikonduktor tipe-

n bertindak sebagai donor. Pada semikonduktor tipe-p, ketidakmurniannya 

disebabkan oleh atom bervalensi tiga sehingga pada semikonduktor tersebut 

konsentrasi hole lebih banyak dibandingkan elektron, hole pada semikonduktor 

tipe-p bertindak sebagai akseptor (Li, 2006). 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



12 
 

 
 

2.6 Titanium(IV)isopropoksida atau Ti(IV)isopropoksida 

Titanium(IV)isopropoksida merupakan suatu senyawa kimia dengan 

rumus molekul Ti[OCH(CH3)2]4. Senyawa ini merupakan bentuk alkoksida dari 

Ti(IV). Dalam air, Ti(IV)isopropoksida terhidrolisis menjadi titanium dalam 

bentuk oksida dan hidroksidanya (Santoso et al, 2004). 

Tabel 2.1 Sifat Ti(IV)isopropoksida 

Rumus molekul C12H28O4Ti 

Mr (massa molekul relatif) 284,2 g/mol 

Massa jenis 0,96g/cm3 

Titik leleh 17⁰C 

Titik didih 232⁰C 

Kelarutan dalam air Bereaksi membentuk TiO2 

Kelarutan Larut dalam etanol, eter, 
benzena, dan kloroform 

LD50 760 mg/kg (rat, oral) 

 

2.7  Titanium Dioksida (TiO2) 

Titanium dioksida (TiO2) atau titania merupakan suatu material yang 

sudah diaplikasikan secara luas sebagai meterial alternatif dalam berbagai aspek. 

Karakteristik fisika dan kimia dari TiO2 dapat dilihat dari ukuran partikel, 

morfologi, dan fase kristal. Material TiO2 merupakan kristal berwarna putih 

dengan indeks bias sangat tinggi dan titik lebur 1855 ⁰C. Kristal TiO2 bersifat 

asam dan tidak larut dalam air, asam klorida, asam sulfat encer, dan alkohol, 
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tetapi larut dalam asam sulfat pekat dan asam klorida pekat. TiO2 mempunyai tiga 

bentuk struktur kristal yaitu rutil, anatase, dan brukit. (Zaleska, 2008) 

   

 

Gambar 2.7 (a) kristal rutil, (b) anatase, dan (c) brukit 

Rutil dan anatase mempunyai struktur tetragonal dengan tetapan kisi 

kristal dan sifat fisika yang berbeda. Struktur rutil lebih stabil pada suhu tinggi, 

sedangkan anatase lebih stabil pada suhu rendah. Rutil adalah bentuk kristal TiO2 

yang paling banyak ditemukan di alam dan banyak diproduksi secara komersial di 

pasaran (Greenwood and Earnshaw, 1997). Sedangkan brukit mempunyai struktur 

ortorombik yang sulit dibuat dan jarang ditemukan. 

Tabel 2.2. Perbedaan sifat kristal TiO2 

Sifat Anatase Rutil Brukit 

Bentuk Kristal Tetragonal Tetragonal Orthorombik 

Band gap, Ev 3,25 3,00 3,05 

Banyaknya TiO2/unit sel 4 2 8 

Volume per TiO2,nm3 0.03407 0.03122 0.03211 
Massa jenis teoritis, 
kg/m3 3895 4250 4133 

Kekerasan, skala Mohs 5,5 – 6 7 – 7,5 5,5 – 6 

TiO2 banyak digunakan sebagai pigmen dalam industri cat, pemutih pada 

industri kosmetik, dan fotokatalis. TiO2 dapat berfungsi sebagai fotokatalis, yaitu 

( a ) ( b ) ( c ) 
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mempercepat reaksi yang di induksi oleh cahaya karena mempunyai struktur 

semikonduktor yaitu struktur elektronik yang dikarakterisasi oleh adanya pita 

valensi terisi dan pita konduksi yang kosong. Kedua pita tersebut dipisahkan oleh 

celah yang disebut energi celah pita yaitu TiO2 anatase sebesar 3,2 eV dan rutil 

sebesar 3,0 eV, sehingga jenis anatase cenderung lebih fotoreaktif daripada jenis 

rutil (Hoffman et al, 1997). 

  Fotokatalis TiO2 merupakan zat pengoksidasi yang sangat kuat bila 

disinari dengan cahaya UV pada panjang gelombang (365 – 385) nm. Fotokatalis 

TiO2 yang disinari dengan UV akan mengalami generasi elektron pada pita 

konduksi dan membentuk hole ( h+ ) pada pita valensi. Interaksi hole dengan 

molekul air akan menghasilkan radikal hidroksil (OH˙) yang merupakan zat 

pengoksidasi dari senyawa organik. 

2.8  Mekanisme Fotokatalis Semikonduktor TiO2 

         Fotokatalis yang berupa oksida logam seperti TiO2 mampu menyerap 

radiasi antara fotokatalis dengan air. Fotokatalis terjadi saat berlangsung transfer 

muatan radikal OH˙ ke dalam zat organik sehingga mudah sekali teroksidasi 

(Hoffman et al, 1997), yang dapat dituliskan sebagai berikut : 

a. Pembentukan pembawa muatan oleh foton (cahaya) 

TiO2 + hv → >Ti(IV)OH + hvb
+ + ecb

- 

b. Trapping pembawa muatan 

hvb
+ + >TiIV OH → (>TiIV OH˙)+ 

ecb
- + >TiIV OH → ( >TiIII OH) 

ecb
- + >TiIV → >TiIII 
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c. Rekombinasi pembawa muatan 

ecb
- + (>TiIV OH∙)+ → >TiIV OH 

hvb
+ + (>TiIII OH) → >TiIV OH 

d. Transfer muatan antar muka 

(>Ti IV OH˙)+ + Red → >TiIV OH + Red∙
+ 

ecb- + Oks → >TiIV OH + Oks˙ 

Dimana >TiOH = bentuk terhidrat dari TiO2 

Red (reduktant) = pendonor elektron 

Oks (Oksidant) = akseptor elektron 

(>Ti IV OH˙)+ = permukaan dari penjebakan hvb
+ (radikal OH˙) 

(>Ti III OH) = permukaan dari penjebakan ecb
- 

(Hoffman et al, 1997) 

Dengan demikian (Ti(IV)OH˙)+ akan mengoksidasi senyawa organik. 

2.9 Resin 

Resin merupakan senyawa hidrokarbon yang terpolimerisasi dan 

mengandung ikatan-ikatan hubungan silang (cross-linking) serta gugus yang 

mengandung ion-ion yang dapat ditukarkan (Lestari, 2007). 

Berdasarkan gugus fungsionalnya, resin penukar ion terbagi menjadi 

dua, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin penukar kation 

mengandung kation yang dapat dipertukarkan, sedangkan resin penukar anion 

mengandung anion yang dapat dipertukarkan juga (Lestari, 2007). 

Berdasarkan pada keberadaan gugus labilnya, resin penukar ion 

dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu : 
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a. Resin penukar kation bersifat asam kuat (mengandung gugus HSO3-) 

b. Resin penukar kation bersifat asam lemah (mengandung gugus –COOH) 

c. Resin penukar anion bersifat basa kuat (mengandung gugusan amina tersier 

atau kuartener) 

d. Resin penukar anion bersifat basa lemah (mengandung OH sebagai gugus 

labil) 

Setiap resin terdiri dari 2-4% batas bawah dan 14-16 % batas atas  

kandungan DVB (Divynil benzene). Rangkai silang crosslinking mempunyai efek 

cukup berarti pada proses pertukaran ion. Resin-resin yang mengandung gugus 

DVB rendah mempunyai tingkat permeabilitas tinggi, mengandung kelengasan 

(moisture tinggi), memiliki kapasitas rendah ditinjau dari perbandingan volume 

atau beratnya, mempunyai laju kesetimbangan tinggi, secara fisik tidak stabil, dan 

selektivitasnya untuk berbagai ion berkurang tetapi kemampuannya untuk 

mengakomodasi ion-ion berukuran besar bertambah. Sedangkan resin yang 

mempunyai persen DVB tinggi mempunyai sifat yang berlawanan dengan resin 

yang mempunya persen DVB rendah (Khopkar, 1990). Resin yang digunakan 

pada penelitian ini adalah resin penukar kation merk dowex yang mempunyai 

suhu optimum 200⁰ C, diatas suhu tersebut resin akan terurai. 

2.10 Zat warna 

Zat warna merupakan suatu molekul gabungan antara zat organik tidak 

jenuh dengan kromofor sebagai pembawa warna serta auksokrom sebagai 

pengikat antara warna dengan serat. Zat warna organik tidak jenuh adalah suatu 

senyawa aromatik yang meliputi senyawa hidrokarbon aromatik beserta 
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turunannya, fenol beserta turunannya, dan senyawa hidrokarbon dengan gugus 

nitrogen (Christina et al, 2007). 

2.10.1 Senyawa azo 

Nama azo berasal dari kata azoe yang merupakan persamaan untuk 

hidrogen. Kata azoe berasal dari bahasa Yunani yaitu a yang berarti bukan dan 

zoe yang berarti hidup (Christina et al, 2007). Zat warna azo merupakan klas 

terbesar pada zat warna organik sintetik dengan berbagai variasi warna yang biasa 

digunakan dalam industri tinta, kertas, kosmetik dan pencelupan tekstil karena 

mampu berikatan kuat dengan kain sehingga tidak mudah luntur (Anjaneya et al, 

2011). Pada proses pembuatannya, zat warna azo disintesis sebagai senyawa yang 

tidak mudah rusak oleh perlakuan kimia maupun penyinaran. Oleh karena itu 

apabila terbuang ke perairan dapat bertahan cukup lama serta mengalami 

akumulasi dan pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan. 

Zat warna azo dapat berupa senyawa aromatik atau alifatis dengan 

karakter ikatan berupa satu atau lebih ikatan azo –N=N- (Anjaneya et al, 2011). 

Senyawa azo aromatik bersifat stabil dan mempunyai warna menyala. Kenaikan 

suhu atau iradiasi menyebabkan pecahnya ikatan hidrogen dan karbon secara 

simultan hingga melepaskan gas nitrogen dan radikal. Dengan demikian, senyawa 

azo alifatik digunakan sebagai inisiator radikal (Christina et al, 2007). 

2.10.2 Kuning metanil (methanil yellow) 

Kuning metanil adalah zat warna sintesis berbentuk serbuk dengan 

warna kuning kecoklatan. Kuning metanil larut dalam air, agak larut dalam eter, 
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benzene, dan sedikit larut dalam aseton. Kuning metanil umumnya digunakan 

pada industri tekstil, industri cat, dan sebagai indikator reaksi netralisasi asam-

basa. Pada industri tekstil, kuning metanil digunakan saat proses pencelupan 

warna dengan berbagai logam berat sebagai pengikat warna agar warna yang 

dihasilkan lebih terang dan indah. 

    

Gambar 2.10.2 Struktur kuning metanil ( Sleiman et al, 2007) 

Kuning metanil merupakan senyawa kimia azo aromatik amin yang 

dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran 

pencernaan, dan jaringan kulit (Ramchandani et al, 1994). 

   Tabel 2.3 Karakterisasi kuning metanil 

 

2.11 Spektrofotometri UV-Vis 

Dasar analisis pada metode spektrofotometri UV-Visibel adalah absorpsi 

radiasi UV-Visibel oleh larutan berwarna yaitu larutan dengan solut yang 

Nama umum Kuning metanil (methanil yellow) 

Nama lain Tropaeolin G 

Kode / nama internasional 13065 / Acid yellow 36 

Klas Azo 

Ionisasi Asam 

Kelarutan dalam air/etanol 5,4% / 1,4% 

Rumus molekul/berat molekul C18H14N3O3SNa / 375,391 
Warna Kuning 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



19 
 

 
 

mempunyai gugus kromofor. Prinsip penentuan analisis pada kuning metanil 

adalah intensitas pengurangan warna , dimana kuning metanil dapat menyerap 

radiasi pada panjang gelombang 435 nm. Metode ini selektif untuk penentuan zat 

warna kuning metanil. 

    Pada analisis secara spektrofotometri UV-Vis untuk mengidentifikasi 

spesies kimia pada daerah UV digunakan panjang gelombang elektromagnetik 

200-380 nm, sedangkan untuk daerah tampak (Visibel) digunakan panjang 

gelombang 380-780 nm (Mulya dan Suharman, 1995). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium analitik dan laboratorium penelitian 

yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2012. 

3.2    Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.2.1 Bahan penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Ti(IV)isopropoksida, titanium dioksida (TiO2), resin penukar kation (dowex), 

aquades, asam klorida (HCl), natrium hidroksida (NaOH), zat warna azo kuning 

metanil (methanil yellow), kertas saring whatman 42, dan etanol. 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan kimia yang digunakan pada penelitian ini, yaitu peralatan gelas 

yang lazim digunakan di laboratorium, neraca timbang analitik, spektrofotometer 

UV-Vis Shimadzu 1800, pH meter, sentrifuge, dan reaktor fotokatalitik dengan 

lampu UV 24 watt. 
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Gambar 3.2.2 Reaktor fotokatalitik 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 
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digunakan 

Degradasi larutan 
kuning metanil 
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Penentuan 
konsentrasi sisa 
kuning metanil 

Preparasi larutan 
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1. Penentuan 
λmaks kuning 
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2. Pembuatan 
kurva standar 

3. Degradasi 
larutan kontrol 

1. Pembuatan larutan 
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2. Pembuatan larutan 
standar 

3. Pembuatan larutan 
kontrol kuning 
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Optimasi 
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1. Optimasi pH 
2. Optimasi berat TiO2 

yang ditambahkan 

Preparasi 
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1. Optimasi pH 
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Ti (IV)iso 
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1. Preparasi 
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Ti(IV)isoprop
oksida-resin 

ANALISIS 
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3.4    Prosedur Kerja 

3.4.1 Pembuatan larutan HCl 1 M 

Sebanyak  8,3 ml larutan HCl 37% dimasukkan ke dalam gelas beaker 

dan ditambahkan aquades hingga volume 100 ml. 

3.4.2 Pembuatan larutan NaOH 1 M 

Sebanyak 4 gram NaOH dimasukkan ke dalam gelas beaker dan 

dilarutkan dengan aquades sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk hingga homogen. 

3.4.3 Pembuatan larutan induk kuning metanil 1000 ppm 

Sebanyak 1 gram kuning metanil ditimbang secara tepat menggunakan 

neraca timbang analitik dan dilarutkan dengan aquades di dalam gelas beker. 

Kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 1000 ml secara kuantitatif dan 

ditambah aquades sampai tanda batas. Larutan dikocok sampai homogen dan 

didapatkan larutan induk kuning metanil dengan konsentrasi 1000 ppm sebanyak 

1000 ml. 

3.4.4 Pembuatan larutan standar kuning metanil 

Pembuatan larutan standar kuning metanil dilakukan menggunakan buret 

untuk mengambil larutan induk 1000 ppm sebanyak 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml; 2 ml; 

dan 2,5 ml secara berturut-turut dan masing-masing dimasukkan ke dalam labu 

ukur 100 ml secara kuantitatif. Kemudian ditambah aquades sampai tanda batas 

hingga diperoleh larutan standar dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 

ppm, dan 25 ppm. Larutan dikocok sampai homogen. 

 

 

ANALISIS    DATA 
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3.4.5 Penentuan panjang gelombang maksimum kuning metanil 

Pada penentuan panjang gelombang maksimum kuning metanil ini 

digunakan instrumen spektrofotometer UV-VIS dengan blanko aquades.  

Kemudian larutan standar yang sudah dibuat diukur absorbansinya secara 

berurutan mulai dari konsentrasi terkecil untuk mengetahui besarnya panjang 

gelombang maksimum dari kuning metanil. 

3.4.6 Pembuatan kurva standar kuning metanil 

Kurva standar kuning metanil dibuat berdasarkan data absorbansi yang 

sudah didapat pada 3.4.5 saat penentuan panjang gelombang maksimum. Kurva 

standar kuning metanil merupakan hubungan antara absorbansi kuning metanil 

terhadap konsentrasi larutan standar, kemudian dibuat regresi linier yang umum 

digunakan y = a + bx 

3.4.7 Pembuatan larutan kontrol kuning metanil 

Pembuatan larutan kontrol kuning metanil dilakukan menggunakan buret 

untuk mengambil 15 ml larutan induk kuning metanil 1000 ppm dan dimasukkan 

ke dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian larutan diencerkan dengan aquades 

sampai tanda batas dan dikocok sampai homogen. Didapatkan larutan kontrol 

sebanyak 1000 ml dengan konsentrasi 15 ppm. 

3.4.8 Degradasi larutan kontrol kuning metanil 

Pada degradasi larutan kontrol kuning metanil digunakan larutan kuning 

metanil dengan konsentrasi 15 ppm tanpa penambahan TiO2 dan pengaturan pH. 

Larutan disinari lampu UV 24 watt selama 180 menit dan dilakukan pengambilan 

tiap rentang waktu 30 menit mulai menit ke nol selama penyinaran. Degradasi 
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larutan kontrol kuning metanil dilakukan untuk menentukan waktu degradasi yang 

nantinya digunakan pada optimasi selanjutnya. 

3.4.9 Optimasi titanium dioksida (TiO2) 

Optimasi yang dilakukan pada TiO2 meliputi optimasi pH dan optimasi 

jumlah TiO2 yang ditambahkan. Untuk optimasi pH dilakukan variasi pada pH 2, 

4, 7, 9, 12 dan untuk optimasi jumlah TiO2 yang ditambahkan, digunakan variasi 

berat TiO2 sebanyak 0,5 g; 1 g; 1,5 g; 2 g; dan 2,5 g. Waktu penyinaran yang 

digunakan pada optimasi adalah 180 menit dengan pengambilan pada menit ke 

nol dan menit ke 180. Hasil optimasi TiO2 akan digunakan pada proses preparasi 

fotokatalis TiO2-resin. 

3.4.10 Optimasi Titanium(IV)isopropoksida 

Optimasi yang dilakukan pada Ti(IV)isopropoksida meliputi optimasi 

pH dan optimasi jumlah Ti(IV)isopropoksida yang ditambahkan. Untuk optimasi 

pH dilakukan variasi pada pH 2, 4, 7, 9, 12 dan untuk optimasi jumlah 

Ti(IV)isopropoksida yang ditambahkan digunakan variasi berat 

Ti(IV)isopropoksida sebanyak 0,5 g; 1 g; 1,5 g; 2 g; dan 2,5 g. Waktu penyinaran 

yang digunakan pada optimasi adalah 180 menit dengan pengambilan pada menit 

ke nol dan menit ke 180. Hasil optimasi Ti(IV)isopropoksida akan digunakan 

pada proses preparasi fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin. 

3.4.11 Preparasi fotokatalis TiO2-resin 

Preparasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Larutan yang 

mengandung titanium dioksida (TiO2) optimum dalam etanol sebanyak 100 ml 

ditambah dengan 5 gram butiran resin penukar kation dan diaduk selama 3 x 24 
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jam dengan pengaduk magnit. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan 

kertas saring Whatman 42 dan didapatkan filtrat dan padatan. Padatan dikeringkan 

dan dikalsinasi pada suhu 200⁰ C. 

3.4.12 Uji Aktivitas Fotokatalis TiO2-resin pada degradasi larutan zat warna 
kuning metanil 
Sebanyak 1000 ml larutan kuning metanil 15 ppm  dimasukkan ke dalam 

gelas beaker 1000 ml dan dan ditambahkan 5 gram butiran TiO2-resin. Kemudian 

distirer sambil disinari dengan UV selama 3 jam. Selama proses degradasi 

dilakukan pengambilan larutan kuning metanil tiap rentang waktu 30 menit mulai 

dari menit ke nol. Setelah itu masing-masing larutan diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. 

Hasil absorbansi yang diperoleh saat pengukuran, dimasukkan dalam kurva 

standar untuk menentukan konsentrasi sisa kuning metanil. 

3.4.13 Uji efektifitas fotokatalis TiO2-resin setelah digunakan pada 
fotodegradasi 
Untuk uji efektifitas fotokatalis TiO2-resin setelah digunakan pada proses 

degradasi dilakukan dengan mencuci fotokatalis yang telah digunakan dan 

dikeringkan. Kemudian fotokatalis digunakan lagi pada proses fotodegradasi 

untuk mengetahui efektifitasnya berdasarkan jumlah zat warna kuning metanil 

yang terdegradasi. 

3.4.14 Preparasi fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin 

Preparasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Larutan yang 

mengandung Ti(IV)isopropoksida optimum dalam etanol sebanyak 100 ml 

ditambah dengan 5 gram butiran resin penukar kation dan diaduk selama 3 x 24 

jam dengan pengaduk magnit. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan 
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kertas saring Whatman 42 dan didapatkan filtrat dan padatan. Padatan dikeringkan 

dan dikalsinasi pada variasi suhu 200⁰ C. 

3.4.15 Uji aktivitas fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin pada degradsi 
larutan zat warna kuning metanil 

Sebanyak 1000 ml larutan kontrol kuning metanil 15 ppm  dimasukkan 

ke dalam gelas beaker 1000 ml dan ditambahkan 5 gram butiran 

Ti(IV)isopropoksida-resin. Kemudian distirer sambil disinari dengan UV selama 3 

jam. Selama proses degradasi dilakukan pengambilan larutan kuning metanil tiap 

rentang waktu 30 menit mulai dari menit ke nol. Setelah itu masing-masing 

larutan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada 

panjang gelombang maksimum. Hasil absorbansi yang diperoleh saat pengukuran, 

dimasukkan dalam kurva standar untuk menentukan konsentrasi sisa kuning 

metanil. 

3.4.16 Uji kualitatif SO4
2- dan NH4

+ pada larutan zat warna kuning metanil 
sisa degradasi 

Uji kualitatif ini dilakukan untuk memastikan bahwa larutan kuning 

metanil yang didegradasi benar terurai bukan terabsorpsi. Pada uji kualitatif SO4
2- 

digunakan larutan BaCl2 dan menghasilkan endapan putih BaSO4. Sedangkan 

untuk uji kualitatif pada NH4
+ spatula yang dicelupkan pada HCl pekat dan 

digosokkan pada dinding botol yang berisi larutan kuning metanil sisa degradasi. 

Sebelumnya larutan sudah ditambah dengan NaOH berlebih dan dipanaskan. 

Selain itu juga dilakukan uji kualitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

untuk mengetahui pergeseran panjang gelombang maksimum larutan kuning 

metanil. 
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3.5 Penentuan Orde Reaksi Berdasarkan Hasil Degradasi Optimum 

Pada penentuan orde reaksi digunakan data dari jumlah zat warna 

tedegradasi (%) yang paling optimum. Kemudian dihitung orde reaksinya mulai 

orde 0, ½, 1, 1 ½, dan 2 untuk mengetahui waktu paruh dari peruraian zat warna 

kuning metanil. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Panjang Gelombang Maksimum Larutan Kuning Metanil 

Panjang gelombang maksimum larutan kuning metanil ditentukan dari 

larutan standar kuning metanil 15 ppm. Konsentrasi yang digunakan pada 

pengukuran panjang gelombang maksimum kuning metanil merupakan 

konsentrasi kontrol larutan kuning metanil dan memiliki absorbansi pada rentang 

0,2 – 0,8. Pengukuran dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada 

rentang panjang gelombang 300 nm sampai 780 nm dan dihasilkan panjang 

gelombang maksimum pada 438 nm. Hasil pengukuran panjang gelombang 

maksimum larutan kuning metanil akan digunakan pada penentuan kurva standar 

larutan kuning metanil. 

 

Gambar 4.1 panjang gelombang maksimum larutan kuning metanil 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



30 
 

 
 

4.2 Kurva Standar Larutan Kuning Metanil 

Larutan standar kuning metanil yang sudah dibuat dengan variasi 

konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm diukur absorbansinya  

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 438 

nm. Variasi konsentrasi yang digunakan pada pembuatan  kurva standar 

ditentukan berdasarkan nilai konsentrasi kuning metanil yang didegradasi (15 

ppm). Data pengukuran absorbansi larutan standar kuning metanil pada berbagai 

variasi konsentrasi ditunjukkan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Absorbansi kuning metanil pada berbagai konsentrasi 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi 
5  0,077 
10 0,155 
15 0,232 
20 0,309 
25 0,388 

Persamaan regresi kurva standar larutan kuning metanil dinyatakan dengan 

persamaan y = ax + b, dengan ketentuan y adalah absorbansi larutan standar 

kuning metanil dan x adalah konsentrasi larutan standar kuning metanil. Dari data 

hasil pengukuran larutan standar kuning metanil didapatkan persamaan regresi 

linier y = 0,015x – 0,000 dan harga koefisien korelasi (R2) = 1. Persamaan regresi 

dari kurva standar ini digunakan untuk mengetahui nilai konsentrasi sisa zat 

warna kuning metanil yang terdegradasi dan juga digunakan untuk perhitungan 

orde reaksi. 
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Gambar 4.2 Kurva standar larutan kuning metanil 

4.3 Degradasi Larutan Kontrol Kuning Metanil 

Pada degradasi larutan kontrol kuning metanil digunakan larutan kuning 

metanil dengan konsentrasi 15 ppm tanpa penambahan fotokatalis ataupun 

pengaturan pH. Larutan disinari lampu UV 24 watt selama 180 menit dan 

dilakukan pengambilan tiap rentang waktu 30 menit mulai menit ke nol. 

Kemudian larutan diukur absorbansinya dan dimasukkan ke dalam kurva standar 

untuk menghitung nilai konsentrasi sisa dan jumlah zat warna terdegradasi (%). 

Berikut adalah data hasil pengukuran pada degradasi larutan kontrol kuning 

metanil. 

Tabel 4.2 Data pengukuran pada degradasi larutan kontrol kuning metanil 

Menit ke- Absorbansi 
Jumlah zat warna 

terdegradasi 
(%) 

0 0,224 0,44 
30 0,224 0,44 
60 0,220 2,22 
90 0,218 3,11 
120 0,214 4,89 
150 0,211 6,22 
180 0,208 7,56 

y = 0.015x - 0.000
R² = 1
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Gambar 4.3 Grafik hubungan jumlah zat warna terdegradasi (%) terhadap 
waktu iradiasi pada degrasi larutan kontrol kuning metanil 

Berdasarkan Gambar 4.3 bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah 

zat warna terdegradasi (%) seiring bertambahnya waktu iradiasi (waktu 

penyinaran). Jumlah zat warna terdegradasi (%) pada larutan kontrol kuning 

metanil setelah 180 menit adalah sebesar 7,56 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

tanpa adanya material pendukung yaitu fotokatalis, proses fotodegradasi berjalan 

sangat lambat. Karena dengan adanya fotokatalis, dapat terbentuk radikal •OH 

yang berperan penting dalam proses fotodegradasi dan dapat mempercepat proses 

fotodegradasi. Untuk efisiensi waktu, maka waktu iradiasi yang digunakan pada 

optimasi selanjutnya menggunakan waktu 180 menit yang merupakan waktu 

degradasi optimum pada larutan kontrol kuning metanil. 

4.4 Optimasi pH Pada Degradasi Larutan Kuning Metanil Menggunakan 
TiO2 

Pada optimasi pH digunakan variasi pH pada kondisi asam, netral dan 

basa. pH 2 dan pH 4 untuk mewakili suasana asam, pH 7 mewakili suasana netral, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 100 150 200

Ju
m

la
h

 z
a

t 
w

ar
n

a 
te

rd
eg

ra
d

as
i

(%
)

waktu iradiasi (menit)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



33 
 

 
 

sedangkan pH 9 dan pH 12 mewakili suasana basa. Massa TiO2 yang digunakan 

pada optimasi pH adalah 1,5 gram. Penyinaran dilakukan selama 180 menit, 

kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang masing-

masing pH dan dimasukkan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi sisa zat 

warna kuning metanil. Konsentrasi awal larutan kuning metanil pada optimasi pH 

ini relatif tetap yaitu antara 14,8 – 15 ppm. Pada optimasi pH menggunakan TiO2, 

selain menghitung jumlah zat warna terdegradasi (%) juga dihitung jumlah zat 

warna terdegradasi (mg/g TiO2.watt). Hal ini disebabkan nilai watt pada lampu 

dan jumlah TiO2 yang digunakan untuk proses degradasi berpengaruh terhadap 

jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi per 1000 ml. Jadi, satuan 

tersebut menunjukkan bahwa pada 1000 ml larutan zat warna kuning metanil 

dengan konsentrasi 15ppm dapat terdegradasi sebesar X dengan penambahan 

TiO2 1,5 gram dan lampu UV 24 watt. Jumlah zat warna yang terdegradasi 

didapatkan dari hasil perhitungan yaitu : 

Tabel 4.3 Data hasil pengukuran pada optimasi pH menggunakan TiO2 

pH Absorbansi Konsentrasi 
sisa (mg/L) 

Zat warna 
terdegradasi 

(mg/g TiO2.watt) 

Zat warna 
terdegradasi 

(%) 
2 0,093 6,20 0,245 58,67 
4 0,084 5,60 0,261 62,67 
7 0,098 6,53 0,236 56,45 
9 0,157 10,47 0,126 30,22 
12 0,178 11,87 0,087 20,89 
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Gambar 4.4 Grafik hubungan zat warna yang terdegradasi terhadap pH pada 
degradasi menggunakan TiO2 

Pada pH < 3 larutan kuning metanil berubah warna dari kuning menjadi 

merah dan kecepatan fotokatalitiknya menurun. Hal ini disebabkan karena pada 

pH yang terlalu rendah terjadi proses adsorpsi yang kuat dan semakin banyak ion 

kuning metanil (C18H14N3SO3
- ) yang diserap pada permukaan TiO2 (h+

pv) yang 

bermuatan positif (Sleiman et al, 2007) 

TiO2 + hv            TiO2 (h+
pv) + TiO2 (e-) 

Sehingga dapat menurunkan kinerja sisi aktif pada permukaan katalis dan adsorpsi 

sinar lampu oleh katalis juga menurun (Sleiman et al, 2007). 

Proses degradasi paling optimum terjadi pada pH 4. Pada pH 4 tidak terjadi 

perubahan warna larutan kuning metanil. Pada kondisi asam (pH 3 - pH 6) akan 

semakin banyak ion H+ yang bereaksi dengan O2
- dan akan meningkatkan 

produksi H2O2. Peningkatan jumlah H2O2 menyebabkan bertambahnya jumlah 

radikal •OH dan OH- yang dihasilkan. Banyaknya OH- dapat meningkatkan 
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jumlah radikal •OH untuk mendegradasi zat warna kuning metanil (Safni et al, 

2009)  

H2O2 + e-               •OH + OH- 

Selain itu, hole pada TiO2 akan bereaksi dengan molekul H2O/ion OH- dan 

memproduksi radikal hidroksil yang akan mendegradasi zat warna kuning 

metanil. 

hpv+ + OH-              •OH 

O2- + 2H+               H2O2 

Sebaliknya, pada pH basa juga terjadi penurunan kecepatan fotokatalitik karena 

pada kondisi basa TiO2 bermuatan negatif dengan adanya gugus TiO- sehingga ion 

kuning metanil (C18H14N3SO3
-) tidak mudah diserap pada permukaan TiO2 dan 

sulit terdegradasi oleh radikal •OH (Safni et al, 2009). 

4.5 Optimasi Massa TiO2 Pada Degradasi Larutan Kuning Metanil 

Pada optimasi massa TiO2 digunakan variasi massa 0,5 g; 1 g; 1,5 g; 2 g; 

dan 2,5 g. Massa TiO2 ditimbang secara tepat menggunakan neraca timbang 

analitik. Sebelum dilakukan degradasi fotokatalitik dengan variasi berat TiO2, 

larutan kuning metanil terlebih dulu dikondisikan pada pH optimum yaitu pH 4 

dan proses penyinaran dilakukan selama 180 menit. Kemudian diukur 

absorbansinya untuk mengtahui konsentrasi sisa kuning metanil. Konsentrasi awal 

larutan kuning metanil pada menit ke nol berkisar antara 14,8 – 15 ppm. Pada 

optimasi massa TiO2, selain menghitung jumlah zat warna terdegradasi (%) juga 

dihitung jumlah zat warna terdegradasi (mg/g TiO2.watt). Hal ini disebabkan nilai 

watt pada lampu dan jumlah TiO2 yang digunakan untuk proses degradasi 
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berpengaruh terhadap jumlah zat warna kuning metanil yang terdegradasi per 

1000 ml. Jadi, satuan tersebut menunjukkan bahwa pada 1000 ml larutan zat 

warna kuning metanil dengan konsentrasi 15 ppm pada pH optimum dapat 

terdegradasi sebesar X dengan penambahan TiO2 (x gram) dan lampu UV 24 watt. 

Jumlah zat warna yang terdegradasi didapatkan dari hasil perhitungan yaitu : 

Tabel 4.4 Data hasil pengukuran pada optimasi massa TiO2 

Massa 
TiO2 

(gram) 
Absorbansi Konsentrasi 

sisa (mg/L) 

Zat warna 
terdegradasi 

(mg/g TiO2.Watt) 

Zat warna 
tedegradasi 

(%) 
0,5 0,116 7,73 0,606 48,45 
1 0,105 7,00 0,333 53,33 

1,5 0,084 5,60 0,261 62,67 
2 0,079 5,27 0,203 64,89 

2,5 0,071 4,73 0,171 68,45 

 

Gambar 4.5 Grafik hubungan zat warna yang terdegradasi terhadap massa 
TiO2 pada optimasi massa TiO2 

Pada Gambar 4.5 bisa dilihat bahwa jumlah TiO2 (gram) yang 

digunakan berbanding terbalik dengan jumlah zat warna yang terdegradasi (mg/g 

TiO2.watt) namun berbanding lurus dengan % zat warna terdegradasi. 
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Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 kemungkinan, pertama kenaikan jumlah TiO2 

mengakibatkan partikel-partikel TiO2 semakin rapat yang memungkinkan 

terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga dapat menurunkan kinerja sisi aktif 

dari TiO2 untuk menyerap sinar lampu. Kedua, semakin banyak jumlah TiO2 

maka semakin banyak hole pada TiO2 yang berinteraksi dengan air dan 

membentuk  radikal •OH yang berperan dalam proses degradasi fotokatalitik 

sehingga dapat meningkatkatkan jumlah zat warna yang terdegradasi. Massa 

optimum TiO2 yang digunakan pada preparasi fotokatalis TiO2-resin 

menggunakan massa optimum berdasarkan prosentase zat warna terdegradasi 

yaitu 2,5 gram. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak partikel TiO2 dalam 

larutan, maka semakin banyak pula jumlah TiO2 yang menempel pada resin. 

4.6 Optimasi pH Pada Degradasi Larutan Kuning Metanil Menggunakan 
Ti(IV)isopropoksida 

Pada optimasi pH digunakan variasi pH pada kondisi asam, netral dan 

basa. pH 2 dan pH 4 untuk mewakili suasana asam, pH 7 mewakili suasana netral, 

sedangkan pH 9 dan pH 12 mewakili suasana basa. Penyinaran dilakukan selama 

180 menit, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 

masing-masing pH dan dimasukkan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi 

sisa zat warna kuning metanil. Massa TiO2 yang digunakan pada optimasi pH 

adalah 1,5 gram. Penyinaran dilakukan selama 180 menit, kemudian dilakukan 

pengukuran absorbansi pada panjang gelombang masing-masing pH dan 

dimasukkan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi sisa zat warna kuning 

metanil. Konsentrasi awal larutan kuning metanil pada optimasi pH ini relatif 

tetap yaitu antara 14,8 – 15 ppm. Pada optimasi pH menggunakan TiO2, selain 
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menghitung jumlah zat warna terdegradasi (%) juga dihitung jumlah zat warna 

terdegradasi (mg/g TiO2.watt). Hal ini disebabkan nilai watt pada lampu dan 

jumlah TiO2 yang digunakan untuk proses degradasi berpengaruh terhadap jumlah 

zat warna kuning metanil yang terdegradasi per 1000 ml. Jadi, satuan tersebut 

menunjukkan bahwa pada 1000 ml larutan zat warna kuning metanil dengan 

konsentrasi 15ppm dapat terdegradasi sebesar X dengan penambahan TiO2 1,5 

gram dan lampu UV 24 watt. 

Tabel 4.5 Data hasil pengukuran pada optimasi pH menggunakan 
Ti(IV)isopropoksida 

pH Absorbansi Konsentrasi 
sisa (mg/L) 

Zat warna 
terdegradasi 

(mg/g TiO2.watt) 

Zat warna 
terdegradasi 

(%) 
2 0,089 5,933 0,252 60,447 
4 0,068 4,533 0,291 69,780 
7 0,107 7,133 0,219 52,447 
9 0,158 10,533 0,125 29,780 
12 0,187 12,467 0,071 16,887 

 

 

Gambar 4.6 Grafik hubungan zat warna yang terdegradasi terhadap pH 
menggunakan Ti(IV)isopropoksida 
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Sama halnya dengan optimasi pH menggunakan TiO2, pada 

titanium(IV)isopropoksida ini, pH optimum terjadi pada pH 4 dengan jumlah zat 

warna terdegradasi sebesar 69,78% atau 0,0194 mg/g TiO2.watt. Dalam air, 

titanium(IV)isopropoksida terhidrolisis membentuk menjadi titanium oksida dan 

hidroksida. Semakin asam, maka proses hidrolisisnya juga akan semakin cepat, 

namun pada pH <3 larutan kuning metanil berubah warna menjadi merah dan 

terjadi proses adsorpsi yang kuat sehingga dapat menghambat permukaan spesi 

aktif titanium untuk menyerap lampu UV  yang dapat menurunkan fungsinya 

sebagai fotokatalis. Oleh karena itu, pH optimum terjadi pada pH 4, dimana 

semakin banyak spesi aktif dari titanium yang dapat membentuk radikal •OH 

dengan adanya sinar UV, selain itu titanium dalam bentuk hidroksida stabil pada 

rentang pH 4 – 8. 

4.7 Optimasi Massa TiO2 dari Ti(IV)isopropoksida Pada Degradasi Larutan 
Kuning Metanil 

Pada optimasi massa Ti(IV)isopropoksida digunakan variasi massa 0,5 g; 

1 g; 1,5 g; 2 g; dan 2,5 g. Sebelum dilakukan degradasi fotokatalitik dengan 

variasi berat TiO2 dari Ti(IV)isopropoksida, larutan kuning metanil terlebih dulu 

dikondisikan pada pH optimum yaitu pH 4 dan proses penyinaran dilakukan 

selama 180 menit. Kemudian diukur absorbansinya untuk mengetahui konsentrasi 

sisa kuning metanil. Konsentrasi awal larutan kuning metanil pada menit ke nol 

berkisar antara 14,8 – 15 ppm. Pada optimasi massa TiO2, selain menghitung 

jumlah zat warna terdegradasi (%) juga dihitung jumlah zat warna terdegradasi 

(mg/g TiO2.watt). Hal ini disebabkan nilai watt pada lampu dan jumlah TiO2 yang 

digunakan untuk proses degradasi berpengaruh terhadap jumlah zat warna kuning 
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metanil yang terdegradasi per 1000 ml. Jadi, satuan tersebut menunjukkan bahwa 

pada 1000 ml larutan zat warna kuning metanil dengan konsentrasi 15 ppm pada 

pH optimum dapat terdegradasi sebesar X dengan penambahan TiO2 (x gram) dan 

lampu UV 24 watt. Jumlah zat warna yang terdegradasi didapatkan dari hasil 

perhitungan yaitu : 

Tabel 4.6 Data hasil pengukuran pada optimasi massa TiO2 dari 
Ti(IV)isopropoksida 

Massa TiO2 Absorbansi Konsentrasi 
sisa (mg/L) 

Zat warna 
terdegradasi 

(mg/g TiO2.Watt) 

Zat warna 
terdegradasi

(%) 
0,5 0,130 8,667 0,528 42,22 
1 0,117 7,800 0,300 48,00 

1,5 0,068 4,533 0,291 69,78 
2 0,100 6,667 0,174 55,55 

2,5 0,107 7,133 0,131 52,45 
 

 
 

Gambar 4.7 Grafik hubungan jumlah zat warna yang terdegradasi terhadap 
massa TiO2  

Pada Gambar 4.7 dilihat bahwa jumlah TiO2 (gram) paling optimum 

berdasarkan prosentase zat warna terdegradasi adalah 1,5 gram, namun 

berdasarkan jumlah zat warna terdegradasi (mg/g TiO2.watt) adalah pada 0,5 
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gram. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 kemungkinan, pertama kenaikan jumlah 

TiO2 mengakibatkan partikel-partikel TiO2 semakin rapat yang memungkinkan 

terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga dapat menurunkan kinerja sisi aktif 

dari TiO2 untuk menyerap sinar lampu. Kedua yaitu faktor efektifitas, karena 

dengan peningkatan jumlah Ti(IV)isopropoksida tidak memberikan kenaikan 

yang signifikan sehingga penggunaan Ti(IV)isopropoksida dengan massa 0,5 

gram lebih efektif. Massa optimum Ti(IV)isopropoksida yang digunakan pada 

preparasi fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin menggunakan massa optimum 

berdasarkan prosentase zat warna terdegradasi yaitu 1,5 gram. 

4.8 Preparasi Fotokatalis TiO2-resin 

Preparasi fotokatalis TiO2-resin dilakukan dengan menambahkan resin 

penukar kation ke dalam larutan TiO2 dalam 100 ml etanol dan dilakukan 

pengadukan selama 3 x 24 jam. TiO2 tidak bisa larut dalam etanol, namun 

terbentuk  suspensi yang diharapkan dapat masuk ke dalam pori-pori resin. 

Sedangkan TiO2 yang mengendap dapat menempel pada permukaan resin. 

Setelah dilakukan pengadukan selama 3 x 24 jam, larutan disaring 

menggunakan kertas saring whatman 42 dan didapatkan filtrat dan endapan. 

Sebelum dilakukan kalsinasi, endapan yang didapat terlebih dulu dipanaskan  

pada suhu 40 - 50⁰ C untuk menghindari terjadinya letupan air dari pori-pori resin 

sehingga dapat mengeluarkan TiO2 yang terjebak dalam pori-pori resin. Setelah 

kering, fotokatalis TiO2-resin dikalsinasi pada suhu 200⁰ C karena diatas suhu 

200⁰ C resin akan terurai. Kalsinasi disini bertujuan untuk melepaskan ikatan 

kimia dari kristal air dengan resin, karena dengan panas ikatan kimia akan 
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menjadi renggang dan atom-atom yang berikatan akan bebas bergerak yang 

menyebabkan terputusnya ikatan kimia. 

Fotokatalis TiO2-resin yang terbentuk digunakan pada proses 

fotodegradasi larutan kuning metanil untuk mengetahui adanya adanya pengaruh 

imobilisasi dilihat dari konsentrasi sisa kuning metanil. Uji XRD tidak dilakukan 

pada fotokatalis TiO2-resin yang terbentuk karena di khawatirkan TiO2 tidak 

berikatan secara kimia dengan resin, tetapi hanya terjebak dan sebagian nempel. 

4.8.1 Uji Aktivitas Fotokatalis TiO2-resin 

Pada uji fotokatalis TiO2-resin, digunakan larutan kuning metanil 15 

ppm sebanyak 1000 ml ditambahkan dengan butiran fotokatalis TiO2-resin yang 

terbentuk dan disinari dengan lampu UV 24 watt selama 180 menit. Selama 

penyinaran dilakukan pengambilan tiap rentang waktu 30 menit dimulai menit ke 

nol. Kemudian larutan diukur absorbansinya dan dimasukkan ke dalam kurva 

standar untuk mengetahui konsentrasi sisa larutan kuning metanil. 

Tabel 4.7 Data hasil pengukuran pada uji aktivitas fotokatalis TiO2-resin 

Menit ke- Absorbansi Konsentrasi sisa Zat warna terdegradasi 
(%) 

0 0,224 14,933 0,447 
30 0,198 13,133 12,440 
60 0,175 11,667 22,220 
90 0,139 9,267 38,220 
120 0,098 6,533 56,447 
150 0,074 4,933 67,113 
180 0,064 4,267 71,555 
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Gambar 4.8.1 Grafik hubungan zat warna terdegradasi (%) terhadap waktu 
iradiasi (menit) pada uji aktivitas fotokatalis TiO2-resin 

Dari gambar 4.8.1 bisa dilihat bahwa jumlah zat warna terdegradasi 

paling tinggi adalah 71,555 % yang berarti lebih tinggi dari  jumlah zat warna 

terdegradasi (%) larutan kuning metanil yang menggunakan TiO2 saja tanpa 

imobilisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada molekul-molekul  TiO2 yang 

terjebak dalam pori-pori resin dan ada sebagian yang menempel pada permukaan 

resin, sehingga fungsi TiO2 sebagai fotokatalis lebih optimal karena luas 

permukaannya semakin besar. Resin disini berfungsi untuk mengemban TiO2 dan 

memperbesar luas permukaannya. 

4.8.2 Uji efektifitas fotokatalis TiO2-resin setelah digunakan pada proses 
fotodegradasi 

Untuk uji efektifitas fotokatalis TiO2-resin dilakukan dengan mencuci 

fotokatalis yang sudah digunakan pada proses fotodegradasi. Kemudian 

dipanaskan pada suhu sedang untuk menghilangkan airnya, setelah kering dan 

dingin larutan digunakan kembali pada proses fotodegradasi larutan kuning 
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metanil 15 ppm dengan disinari lampu UV 24 watt. Larutan kemudian diukur 

absorbansinya dan dimasukkan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi sisa 

larutan kuning metanil. 

Tabel 4.8 Data hasil pengukuran pada uji efektifitas TiO2-resin setelah pemakaian 

Penggunaan 
ke- Absorbansi Konsentrasi 

sisa 
Zat warna terdegradasi 

(%) 
1 0,064 4,267 71,555 
2 0,127 8,467 43,533 
3 0,198 13,200 12,000 

Gambar 4.8.2 Diagram batang hubungan zat warna terdegradasi (%) terhadap 
frekuensi penggunaan fotokatalis setelah degradasi 

Berdasarkan gambar 4.8.2 bisa dilihat bahwa pada pemakaian fotokatalis 

setelah digunakan mengalami penurunan jumlah zat warna terdegradasi (%) yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah TiO2 yang menempel pada permukaan 

resin sudah hilang dan kinerja sisi aktif dari fotokatalis menurun seiring lamanya 

waktu penyinaran. 
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4.9 Peparasi Fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin 

Preparasi fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin dilakukan dengan 

menambahkan resin penukar kation ke dalam 100 ml larutan air dalam etanol 

yang mengandung Ti(IV)isopropoksida dan diaduk selama 3 x 24 jam. Larutan air 

dalam etanol yang mengandung Ti(IV)isopropoksida berfungsi sebagai sumber 

ion Ti melalui proses pertukaran kation. Ti(IV)isopropoksida dengan air dalam 

etanol akan membentuk Ti(OH)2
2+ yang selanjutnya akan mengalami pertukaran 

dengan kation yang ada pada resin (Rosyid, 2008). Dalam hal ini ada 3 

kemungkinan posisi TiO2 dalam TiO2-resin. Pertama, ion Ti(OH)2
2+ berada pada 

sisi pertukaran ion karena menukar kation pada gugus sulfonat. Kedua, TiO2 

berada di tengah-tengah struktur resin dan yang ketiga adalah pembentukan TiO2 

double layer pada ujung struktur resin. Double layer dapat terjadi pada ujung 

struktur karena TiO2 tidak terikat dengan struktur resin yang lain.(Rosyid, 2008) 

Setelah dilakukan pengadukan selama 3 x 24 jam, larutan disaring 

menggunakan kertas saring whatman 42 dan didapatkan filtrat dan endapan. 

Endapan yang terbetuk kemudian dikalsinasi pada suhu 200⁰ C. Kalsinasi pada 

preparasi ini bertujuan untuk pembentukan oksida dari titanium. Namun pada 

kenyataannya, ion Ti(OH)2
2+ yang terbentuk  tidak bisa  mengalami pertukaran 

dengan kation yang ada pada resin dan tidak terikat pada resin. Hal ini dapat 

dilihat berdasaran data hasil uji fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin pada proses 

fotodegradasi larutan kuning metanil. Banyak kemungkinan yang menyebabkan 

Ti(OH)2
2+ tidak terikat dengan resin. Pertama, tidak diketahuinya perbandingan 

secara stochiometri antara Ti(IV)isopropoksida, air, dan etanol dalam reaksi ini. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



46 
 

 
 

Kedua, banyaknya pengotor pada resin karena resin yang digunakan adalah teknis. 

Ketiga, resin yang digunakan belum diketahui jenisnya yaitu penukar kation asam 

kuat atau asam lemah, selain itu kation yang ada pada resin juga tidak diketahui 

jenisnya. 

4.10 Uji Aktivitas Fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin 

Pada uji fotokatalis Ti(IV)isopropoksida-resin digunakan larutan kuning 

metanil 15 ppm yang ditambahkan butiran Ti(IV)isopropoksida-resin dan disinari 

lampu UV 24 watt selama 180 menit. Selama penyinaran, dilakukan pengambilan 

tiap rentang waktu 30 menit mulai menit ke nol. Larutan kemudian diukur 

absorbansinya dan dimasukkan kurva standar untuk mengetahui konsentrasi sisa 

larutan kuning metanil. 

Tabel 4.9 Data hasil pengukuran pada uji aktivitas Ti(IV)isopropoksida-resin 

Menit ke- Absorbansi Konsentrasi sisa Zat warna terdegradasi 
(%) 

0 0,225 15,000 0 
30 0,223 14,867 0,009 
60 0,222 14,800 0,013 
90 0,217 14,467 0,035 
120 0,209 13,933 0,071 
150 0,207 13,800 0,080 
180 0,201 13,400 0,107 
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Gambar 4.10 Grafik hubungan zat warna terdegradasi (%) terhadap waktu 
iradiasi (menit) pada uji aktivitas Ti(IV)isopropoksida-resin 

Berdasarkan Gambar 4.10 bisa dilihat bahwa selama 180 menit 

penyinaran tidak menunjukkan hasil degradasi seperti yang diharapkan. Ini 

menunjukkan bahwa Ti(OH)2
2+ yang terbentuk tidak terikat pada resin dan tidak 

terjadi pertukaran kation. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak semua 

Ti(IV)isopropoksida terbentuk menjadi Ti(OH)2
2+, namun ada yang bereaksi 

dengan pengotor-pengotor yang terdapat pada resin. Selain itu, ketika preparasi 

fotokatalis Ti(IV)isopropoksida, larutan berubah warna menjadi agak kecoklatan 

setelah penambahan butiran resin. 

4.11 Uji Kualitatif SO4
2- dan NH4

+ Pada Larutan Zat Warna Kuning Metanil 
Sisa Degradasi 

Uji kualitatif dilakukan pada zat warna kuning metanil setelah 

didegradasi selama 24 jam untuk menunjukkan bahwa penurunan zat warna 

kuning metanil terdegradasi dan sudah terjadi perubahan struktur zat warna kuning 
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metanil. Pada uji kualitatif SO4
2- digunakan larutan BaCl2 dan menghasilkan 

endapan putih BaSO4. Gambar bisa dilihat pada lampiran 4. 

SO4
2- + BaCl2 → BaSO4↓ + 2Cl- 

Sedangkan untuk uji kualitatif pada NH4
+  dilihat dari munculnya asap putih yang 

timbul saat spatula yang dicelupkan pada HCl pekat digosokkan pada dinding 

botol yang berisi larutan kuning metanil sisa degradasi yang sudah ditambah 

dengan NaOH berlebih dan dipanaskan. 

Selain itu juga dilakukan uji kualitatif menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis dan terjadi pergeseran panjang gelombang maksimum dari 438 menjadi 

357,5 nm. Hal ini menunjukkan bahwa zat warna kuning metanil telah 

terdegradasi dan mengalami perubahan struktur. 
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SO4
2- + asam karboksilat rantai alifatik + NH4

 

4.9 Penentuan Orde Reaksi Degradasi Kuning metanil 

Pada penelitian ini dapat ditentukan kinetika orde reaksi degradasi zat 

warna kuning metanil dengan cara menghitung orde reaksi 1, 2, ½, 1½, dan nol 

Na+-O3S N
N

N
H

N
H

SO3H

HO

HO

H2N

OO

OHHO
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dari degradasi zat warna kuning metanil dengan penambahan TiO2-resin. Untuk 

menghitung orde reaksi digunakan persamaan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.10 Persamaan umum orde dan waktu paruh (Atkins, 1997) 

Orde Persamaan umum Waktu paruh 

n = 1 ln[Ao]t = -kt + ln[Ao]o t1/2 =  

n ≠ 1  = (n - 1) kt +  t1/2 =  

Data hasil perhitungan lengkap ada pada lampiran 6. Setelah menghitung masing-

masing orde, didapatkan data yang disajikan pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 Data R2 dari masing-masing orde 

Orde t ½ (jam) R2 k (detik) 
1 1,649 0,973 1,167.10-4 
2 0,832 0,915 0,167.10-4 
½ 1,985 0,986 3,667.10-4 

1 ½ 1,543 0,948 0,333.10-4 
0 2,604 0,988 10,667.10-⁴ 

Berdasarkan hasil perhitungan bisa dilihat bahwa R2 yang mendekati 

satu adalah R2 pada orde nol yaitu 0,988. Nilai R2 ini digunakan untuk 

menentukan orde terbaik dari degradasi fotokatalitik zat warna kuning metanil. 

Sehingga degradasi zat warna kuning metanil mengikuti orde nol dengan 

konstanta laju reaksi 10,667.10-4 detik dan waktu paruh 2,604 jam. Konsentrasi zat 

warna kuning metanil yang awalnya sebesar 15 ppm setelah didegradasi 

konsentrasi sisa zat warna kuning metanil sebesar 4,267 atau sebanyak 28,44 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi zat warna kuning metanil masih tersisa 
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28,44 % pada waktu 2,604 jam dan zat warna kuning metanil akan optimum 

terdegradasi pada 5,208 jam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. TiO2 dapat mendegradasi  sebanyak 68,45 % zat warna kuning metanil 15 ppm 

pada pH 4 dengan penambahn 2,5 gram TiO2 dan penyinaran lampu UV 24 

Watt selama 180 menit, sedangkan TiO2-resin dapat mendegradasi 73,780 % 

pada pH 4 dengan penyinaran lampu UV 24 Watt selama 180 menit. 

2. Ti(IV)isopropoksida dapat mendegradasi sebanyak 69,780 % zat warna kuning 

metanil 15 ppm pada pH 4 dengan penambahan 1,5 gram TiO2 dari 

Ti(IV)isopropoksida dan penyinaran lampu UV 24 Watt selama 180 menit, 

sedangkan Ti(IV)isopropoksida-resin dapat mendegradasi 10,70 % pada pH 

zat warna kuning metanil 15 ppm pada pH 4 dengan penyinaran lampu UV 24 

Watt selama 180 menit. 

3. Berdasarkan jumlah zat warna kuning metanil 15 ppm yang terdegradasi (%), 

TiO2-resin dapat mendegradasi sebanyak 71,555 %, sedangkan 

Ti(IV)isopropoksida-resin hanya mampu mendegradasi sebanyak 10,70 % 

dengan penyinaran menggunakan lampu UV 24 watt selama 180 menit dan 

pada pH optimum 4. Oleh karena itu, TiO2-resin lebih efektif sebagai 

fotokatalis dibandingkan Ti(IV)isopropoksida-resin. 
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5.2 Saran 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendegradasi limbah zat warna 

kuning metanil menggunakan TiO2 yang diiobilisasikan ke dalam resin.  

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan sintesis nano partikel 

TiO2 terlebih dulu menggunakan Ti(IV)isopropoksida sebelum 

diimobilisasikan ke dalam resin dan perlu dilakukan optimasi perbandingan air 

dan etanol yang digunakan. 
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LAMPIRAN 1 

Cara Menghitung Jumlah Zat Warna Terdegradasi 

1. Cara menghitung jumlah zat warna sisa 

y = 0,015x – 0,000 

Contoh : Data pengukuran absorbansi optimasi TiO2 pada menit ke- 180 

adalah 0,086, maka : 

0,086 = 0,015x – 0,000 

0,086 = 0,015x 

x = 5,733 

Jadi, konsentrasi sisa larutan kuning metanil pada optimasi TiO2 menit ke- 180 

adalah sebesar 5,733 ppm. 

2. Cara perhitungan jumlah zat warna terdegradasi (%) 

Zat warna terdegradasi (%) = x 100% 

Dengan ketentuan : ∆₀ = Konsentrasi zat warna awal 

∆t = Konsentrasi zat warna sisa 

Contoh : Konsentrasi zat warna kuning metanil sisa (∆t) = 5,733 ppm 

Konsentrasi zat warna kuning metanil awal (∆₀) = 15 ppm 

Maka jumlah zat warna terdegradasi (%) adalah =  x 100% 

= 61,78 % 
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3. Cara perhitungan jumlah zat warna terdeg radasi (mg/g TiO2.watt) 

Contoh : Konsentrasi zat warna kuning metanil sisa (∆t) = 5,733 ppm 

Konsentrasi zat warna kuning metanil awal (∆₀) = 15 ppm 

Berat TiO2 = 1,5 gram 

Lampu = 24 watt 

Zat warna terdegradasi dalam 1000 ml larutan : 

(mg/g TiO2.watt)  =   

=  

= 0,258 mg/g TiO2.watt 
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LAMPIRAN 2 

Panjang Gelombang Maksimum Masing-masing pH 

 pH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH 4 
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 pH 7 

 

 pH 9 
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 pH 12 
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LAMPIRAN 3 

Larutan Zat Warna Kuning Metanil 

1. Gambar larutan zat warna kuning metanil pada degradasi larutan kontrol 

 

2. Salah satu gambar larutan zat warna kuning metanil selama degradasi 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



 
 

 
 

3. Gambar larutan zat warna kuning metanil pada pH < 3 
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LAMPIRAN 4 

Uji kualitatif SO4
2- 

1. Gambar  hasil uji kualitatif SO4
- sebelum degradasi 

 

2. Gambar hasil uji kualitatif SO4- setelah degradasi 
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LAMPIRAN 5 

Panjang Gelombang Maksimum Zat Warna Kuning Metanil Sisa Degradasi 
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LAMPIRAN 6 

Orde reaksi degradasi zat warna kuning metanil 

TiO2-resin 

1. Orde satu 

Rumus umum : ln [A]= -kt + ln [A0] 

Waktu (menit) ln [A] 
0 2,704 
30 2,575 
60 2,457 
90 2,226 
120 1,877 
150 1,596 
180 1,451 

 

 Mencari nilai K 

k =  menit-1 = 1,167.10-4 detik-1 

 Waktu paruh 

t1/2 =  = 5938,303 detik = 1,649 jam 

y = -0.007x + 2.815
R² = 0.973
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2. Orde dua 

Rumus umum :  = kt   

waktu (menit) 1 / [A] 
0 0,067 
30 0,076 
60 0,086 
90 0,108 
120 0,153 
150 0,203 
180 0,234 

 

 Mencari nilai K 

k =  menit-1 = 0,167.10-4 molar-1detik-1 

 Waktu paruh 

t1/2 =  = 2994,012 detik = 0,832 jam 

 

y = 0.001x + 0.040
R² = 0.915
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3. Orde setengah 

Rumus umum : [A]1/2= - ½ kt + [A0] 

waktu (menit) [A]1/2 
0 3,864 
30 3,624 
60 3,416 
90 3,044 
120 2,556 
150 2,221 
180 2,066 

 

 Mencari nilai K 

k =  menit-1 = 3,667.10-4 molar1/2/detik 

 Waktu paruh 

t1/2 =  =  7146,637 detik = 1,985 jam 

 

y = -0.011x + 3.955
R² = 0.986
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4. Orde satu setengah 

Rumus umum : = ½ kt +  

waktu (menit) 1/[A]1/2  
0 0,259 
30 0,276 
60 0,293 
90 0,328 
120 0,391 
150 0,450 
180 0,484 

 

 Mencari nilai K 

k =  menit-1 = 0,333.10-4 molar-1/2/ detik 

 Waktu paruh 

t1/2 =  =  5554,948 detik = 1,543 jam 

 

y = 0.001x + 0.230
R² = 0.948

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 50 100 150 200

1 
/ [

A
]½

waktu (menit)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Imobilisasi TiO2 ke dalam Resin Penukar Kation sebagai  
Fotokatalis pada Fotodegradasi Zat Warna Kuning Metanil.

Adelia Junia Rahman



 
 

 
 

 

5. Orde nol 

Rumus umum :  = -kt +  

waktu (menit) [A]  
0 14,933 
30 13,133 
60 11,667 
90 9,267 
120 6,533 
150 4,933 
180 4,267 

 

 Mencari nilai K 

k =  menit-1 = 10,667.10-4 molar/detik 

 Waktu paruh 

t1/2 =  =   9374,707 detik = 2,604 jam 

 

y = -0.064x + 15.04
R² = 0.988
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