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RINGKASAN 

Fenol dan 4-klorofenol /p-klorofenol (4-kf / p-kf) merupakan senyawa 
organik yang banyak dibutuhkan pada berbagai industri tetapi sekaligus 
merupakan limbah yang berbahaya bagi lingkungan hanya dengan konsentrasi 50 
mg/L. 

Fenol digunakan dalam berbagai industri, misalnya industri kayu lapis, 
industri penyamakan kulit, industri kertas dan pulp, industri ferro alloy, industri  
desinfektan, antimikroba (industri farmasi), industri petrokimia, industri 
antiseptik, industri lem plywood dan pengolahan minyak bumi, sehingga fenol 
dapat merupakan limbah dari industri tersebut.  

Senyawa p-klorofenol digunakan dalam proses pembuatan quinizarin (zat 
warna), klofibrat (obat-obatan), klorofenisin, dan diklorofen (fungisida). Senyawa 
p-klorofenol juga dapat terbentuk dari fenolat yang terkandung dalam bahan baku 
air yang diolah dengan metode klorinasi. Senyawa  p-klorofenol sebagai limbah 
cair dari selain industri di atas, terdapat pula dalam limbah cair buangan pabrik 
kertas dan pabrik tekstil. Senyawa p-klorofenol adalah salah satu senyawa 
organoklor yang beracun dan polutan dalam air, karena ia mempunyai sifat racun 
dan sifat organoleptis kuat yang menyebabkan bau dan rasa yang tidak 
menyenangkan dalam lingkungan berair. Limbah yang mengandung senyawa p-
klorofenol dengan konsentrasi berkisar antara 3–4 mg/L sudah cukup untuk 
menjadi polutan di dalam air.  

Fenol dan p-klorofenol yang merupakan limbah industri yang berbahaya 
bagi lingkungan, maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum 
dibuang ke badan air sehingga memenuhi peraturan pemerintah tentang 
pembuangan limbah fenol dan p-klorofenol sebesar 1 mg/L. 

Reaksi oksidasi fotokatalitik (salah satu bagian dari reaksi fotokimia  
berkatalisis) terhadap fenol dan turunannya, merupakan metode yang baru 
dikembangkan mulai tahun 1985 dan dapat digunakan pada degradasi fenol dan p-
klorofenol. Reaksi oksidasi fotokatalitik melibatkan sinar pada daerah UV–Vis 
(180–400 nm) sebagai sumber foton, semikonduktor sebagai katalis dan oksidator.  

Proses oksidasi fotokatalitik dapat dilakukan dalam sebuah reaktor. 
Kondisi reaksi (konsentrasi reaktan dan katalis, pH, temperatur, dan intensitas 
sinar) serta bentuk dan ukuran reaktor sangat menentukan kinerja sistem tersebut. 
Untuk perancangan proses dan reaktor fotokimia yang bekerja optimum dalam 
oksidasi fotokatalitik dibutuhkan persamaan kinetik dan mekanisme reaksi. 

Untuk mengetahui kinetika dan mekanisme reaksi pada oksidasi 
fotokatalitik fenol dan p-klorofenol maka harus ditentukan rejim kinetik yang 
menyatakan bahwa proses yang dilangsungkan tidak dikendalikan oleh difusi pori, 
perpindahan massa, dan perpindahan panas tetapi oleh reaksi kimia.  

Persamaan kinetika reaksi mengungkapkan pengaruh variabel reaksi 
(konsentrasi reaktan dan katalis, temperatur, dan tekanan) terhadap laju reaksi. 
Mekanisme reaksi menyatakan urutan atau tahapan reaksi elementer yang terjadi 
dari suatu keseluruhan reaksi kimia. Mekanisme reaksi diketahui dari produk-
produk yang ditemukan dan dari produk-produk tersebut dapat diperoleh data 
proses reaksi kimia yang berlangsung yang merupakan tahapan dari reaksi yang 
berlangsung. Selanjutnya dari tahapan reaksi tersebut akan dapat diambil hasil  
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produk yang diinginkan. Mekanisme reaksi juga dapat digunakan untuk 
memperkirakan  persamaan kinetika reaksi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kinetika dan mekanisme reaksi 
oksidasi fotokatalitik fenol dan p-klorofenol. Untuk itu perlu ditentukan rejim 
kinetiknya, besarnya intensitas matahari sebagai sumber sinar, mengetahui apakah  
pH berpengaruh pada kinetika dan mekanisme reaksi oksidasi fotokatalitik fenol 
dan p-klorofenol, memilih hasil produk yang berguna dari oksidasi dari fenol dan 
p-klorofenol yang toksik untuk diarahkan ke produk oksidasi yang tidak toksik, 
serta menentukan optimasi pada cara analisa yang dipilih untuk mendapatkan 
analisa yang akurat produk antara (intermediate) untuk memperkirakan 
mekanisme reaksi yang terjadi jika rejim kinetik telah dicapai. 
 Oksidasi fotokatalitik fenol dan p-klorofenol dilakukan dalam sebuah 
reaktor fotokimia dengan menggunakan konsentrasi awal yang bervariasi mulai 
50, 100, 150, dan 200 mg/L dan juga dilakukan pada konsentrasi awal tetap 100 
mg/L dengan variasi pH 4 dan pH 7 menggunakan konsentrasi katalis 
semikonduktor TiO2 konstan sebesar 200 mg/l serta waktu penyinaran selama 4 
jam. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rejim kinetik dicapai pada kecepatan 
pengadukan sebesar 400 putaran per menit (rpm). Oksidasi fotokatalitik fenol 
merupakan reaksi pseudo orde satu dengan harga konstante kecepatan reaksi, k 
sebesar 0,0005 menit-1 pada konsentrasi awal 50, 100, 150 dan 200 mg/L. Harga k 
yang sama juga diperoleh untuk fenol dengan konsentrasi awal 100 mg/L pada pH 
4 dan pH 7. Oksidasi fotokatalitik p-klorofenol merupakan reaksi pseudo orde 
satu dengan harga k sebesar 0,003 menit-1 untuk konsentrasi awal 50, 100, 150 
dan 200 mg/L. Harga k yang sama juga diperoleh untuk p-klorofenol dengan 
konsentrasi awal 100 mg/L pada pH 4 dan pH 7. 
Mekanisme reaksi oksidasi fotokatalitik fenol yang sesuai adalah: 
 Fenol    Katekol  +  Hidrokuinon  +  p-Bensokuinon  1k

 Katekol   Produk bukan F, HQ ataupun p-BQ  2k

 Hidrokuinon   p-Bensokuinon + produk bukan F atau K       3k

 p-Bensokuinon  produk bukan F, K ataupun HQ  4k

Keterangan : 
 F =  Fenol   HQ = Hidrokuinon  
 p-BQ = p-Bensokuinon K = Katekol 
dimana :  
 k1 = 0,0005  menit -1    k2 = 0,0006 menit -1 

 k3  =  0,0004 menit -1     k4  = 0,00921 menit -1 

Mekanisme reaksi oksidasi fotokatalitik fenol ini tidak berubah pada pH 4 dan   
pH 7. 
 Mekanisme reaksi oksidasi fotokatalitik dari p-Klorofenol yang sesuai 
berdasarkan produk yang diperoleh diusulkan sebagai berikut : 
 p-Klorofenol   p-Klorokatkol  +  Hidrokuinon  +  p-Bensokuinon   
    +  Fenol 

 1k

 p-Klorokatekol  Produk bukan p-KF, HQ, p-BQ   2k

 Hidrokuinon    p-Bensokuinon + produk bukan p-KK, HQ, p-BQ  
    atau p-KF   

 3k
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 p-Bensokuinon  produk bukan p-KK, HQ,   4k

 Fenol   Katekol + Hidrokuinon + p-Bensokuinon  5k

Keterangan : 

p-KF  =  p-Klorofenol  HQ  =  Hidrokuinon  p-KF  =  p-Klorofenol 
p-BQ  =  p-Bensokuinon p-KK  =  p-Klorokatekol 
dan harga:  
 k1 =  0,003  menit -1  k2 =  0,002 menit -1 k3 = 0,002 menit -1  

 k4  =  0,0092  menit -1 dan  k5 = 0,0005 menit -1 
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