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ABSTRAK
Pada penelitian ini telah dilakukan fabrikasi nanokomposit TiO2 termodifikasi karbon
sebagai material fotokatalitik dengan metode arc-discharge (metode pijar api) dalam medium
cair. Tujuan dari modifikasi TiO2 dengan karbon untuk meningkatkan aktivitas fotokatalitik TiO2
anatase dalam mendegradasi larutan zat warna. Metode arc-discharge dilakukan dengan
menggunakan elektroda grafit berasal dari batu baterai dry cell bekas dan medium cair
suspensi TiO2 dalam etanol 50%. Proses fabrikasi dilakukan dengan mengalirkan tegangan
sebesar 20-40 V (10-50 A). Selanjutnya, partikel yang terbentuk pada permukaaan medium cair
dikumpulkan dan dikarakterisasi menggunakan spektroskopi X-Ray Diffraction (XRD). Hasil
karakterisasi XRD nanokomposit yang terbentuk menunjukkan terjadinya modifikasi antara TiO2
anatase dan karbon dari grafit. Aktivitas fotokatalitik nanokomposit hasil fabrikasi lebih lanjut
dipelajari dalam proses degradasi zat warna terhadap larutan metilen biru dengan iradiasi
lampu merkuri. Uji fotokatalitik terhadap metilen biru masing-masing dilakukan untuk TiO2
termodifikasi dan TiO2 anatase awal. Efektifitas degradasi metilen biru ditunjukkan dengan
penurunan nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimal (λ= 664 nm) menggunakan
spektrofotometer UV-Vis. Hasil uji menunjukkan adanya penurunan nilai absorbansi pada
variasi waktu 15, 30, 45 dan 60 menit. Pada waktu kontak 60 menit diperoleh efisiensi
penurunan konsentrasi larutan metilen biru berkisar ~17% dan ~50%, berturut-turut untuk TiO2
anatase awal dan TiO2 termodifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa modifikasi TiO2 dengan
karbon menggunakan metode arc-discharge dalam medium suspensi TiO2 berhasil
meningkatkan aktivitas fotokatalitiknya.
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PENDAHULUAN
Zat warna banyak digunakan pada

Indonesia

belum

mendapat

perhatian

proses pencelupan dan pencapan industri

khusus. Batu baterai yang dibuang ke

tekstil. Limbah cair dari kedua proses ini

tempat

merupakan salah satu sumber pencemaran

mengancam lingkungan dan kesehatan [6].

air yang cukup tinggi jika tidak dilakukan
pengolahan limbah. Teknologi pengolahan
limbah cair baik secara biologi, kimia, fisika,
maupun kombinasi antara ketiga proses

sampah,

tanpa

disadari

akan

Dalam penelitian ini, modifikasi TiO2
dengan

karbon

bertujuan

untuk

meningkatkan efektifivitas fotokatalitik

tersebut dapat digunakan untuk mengolah

dalam proses degradasi limbah zat

limbah cair industri tekstil [1].

warna.

Bahan nanokristalin yang berdimensi 1
sampai

100

nanometer

telah

menarik

perhatian para ilmuwan di berbagai bidang
karena

sifat-sifat

kimia,

fisik,

material

yang

terbentuk

dikarakterisasi dengan XRD dilanjutkan
dengan

uji

efektivitas

fotokatalitik

terhadap larutan metilen biru.

dan

mekaniknya. Salah satunya yaitu bahan
Titanium dioksida yang sebagian besar

METODE PENELITIAN

digunakan untuk aplikasi teknik fotokatalitik
dalam

pengolahan

limbah

[2].

Dimana

1. Tahap Fabrikasi
Pada tahap fabrikasi, bahan-bahan

senyawa ini memiliki sifat semikonduktor,
stabil, dan ramah lingkungan. Salah satu

yang

penerapan teknologi fotokatalisis TiO2 yang

elektroda yang diambil dari batu baterai dry

banyak berkembang adalah usaha untuk

cell bekas dan 0,1 g TiO2 anatase yang

meminimalkan

tersuspensi dalam etanol 50% dalam 250

zat

organik

berbahaya

digunakan

sebagai

yakni

medium

grafit

cair

sebagai

disebabkan oleh pencemaran limbah industri

mL

dalam

arc-

maupun limbah rumah tangga.

discharge [4]. Dua buah elektroda grafit
diset dalam suspensi TiO2 tersebut dengan

Untuk mengoptimalkan kinerja TiO2,
digunakan media pendukung salah satunya
adalah karbon [3]. Modifikasi TiO2 dengan
material

karbon

ini

dilakukan

dengan

metode arc-discharge yakni salah satu
contoh

metode

top

down

dalam

nanoteknologi. Metode ini menggunakan
elektroda grafit dalam aliran arus dan
tegangan tinggi [4] dan [5] dalam media cair.
Elektroda karbon yang diperlukan dalam
metode ini didapat dari elektroda grafit yang
memanfaatkan limbah batu baterai dry cell.
Pengelolahan

batu

baterai

bekas

jarak yang dekat. Katoda dibuat tumpul dan
anoda dibuat runcing untuk memudahkan
terjadinya pijar api saat tegangan listrik
dialirkan. Beker medium cair suspensi TiO2
dalam arc-discharge direndam dalam beker
berisi air yang berfungsi sebagai sistem
pendingin. Voltase yang digunakan sebesar
20-40 V dengan arus sebesar 10-50 A. Hasil
nanokomposit

TiO2

termodifikasi karbon

didapatkan pada endapan melayang di
permukaan medium cair yang selanjutnya
dilakukan

uji

karakterisasi

dan

uji

di

SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA VI 394
ISBN : 979363174-0

fotokatalitik.

Skematik

percobaan

dapat

dilihat dalam Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Fabrikasi
Serangkaian alat arc-discharge siap
digunakan dimana jarak anoda dan katoda
yang sangat dekat namun tidak menempel
yang direndam pada suspensi TiO2 dalam
etanol 50% sebagai medium cair. Saat
dialirkan tegangan tinggi dari anoda ke

Gambar 1. Skema dari setup percobaan
metode arc-discharge.

katoda terjadi loncatan pijar api antar dua
elektroda tersebut, dimana grafit sebagai
elektroda
dengan

2. Tahap Karakterisasi

TiO2

TiO2

yang

dan

berinteraksi

terkandung

dalam

medium cair (suspensi). Interaksi tersebut

Pada tahap karakterisasi, analisa fisika
nanokomposit

terevaporasi

termodifikasi karbon

dengan X-Ray Diffraction (XRD) Bruker D8
Advance untuk mengetahui data kristanilitas
dan ukuran kristalnya.

menghasilkan

nanokomposit

termodifikasi

karbon

menurunnya

suhu

TiO2

seiring
oleh

dengan

lingkungan.

Lingkungan disini berupa medium cair yang
digunakan serta lingkungan sekitar.

3. Tahap Fotokatalitik
Pada tahap uji fotokatalitik, limbah zat
warna

yang

digunakan

adalah

larutan

metilen biru karena sifatnya yang toksik dan
biasanya terkandung dalam limbah cair [2].
Uji

fotokatalitik

ini

dilakukan

dengan

menggunakan metode batch.
Nanokomposit

TiO2

termodifikasi

(a)

(b)

Gambar 2. Hasil TiO2 termodifikasi karbon
tampak dari atas permukaan (a) dan tampak
dasar media cair (b).
Hasil menunjukkan terdapat padatan

karbon 0,01 g dicampurkan dengan 5 mL
larutan metilen biru 3 ppm kemudian masing

yang

masing

reaktor

mengendap di dasar medium cair, yang

blackbox yang disinari lampu merkuri di

diamati pada Gambar 2. Padatan yang

dalamnya dengan variasi waktu 15, 30, 45,

mengapung

dan 60 menit yang selanjutnya dilakukan

memiliki energi permukaan tinggi sehingga

scanning menggunakan Spektrofotometer

ukurannya lebih kecil maka padatan yang

UV-Vis pada panjang gelombang maksimum

mengapung

metilen

untuk

berukuran nano. Padatan dipisahkan dan

mengetahui penurunan absorbansi sehingga

dikeringkan sehingga didapatkan massa

mampu dihitung nilai %Eff.

kering

dimasukkan

biru

ke

sebesar

dalam

664

nm

mengapung

permukaan

merupakan

itu

untuk

termodifikasi

di

yang

padatan

memiliki

sebesar

yang

struktur

nanokomposit

karbon

dan

TiO2

0,028

g
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(Gambar 3.) yang selanjutnya dilakukan uji

No.25-0284). Selain itu, ditemukan pula

karakterisasi.

puncak baru pada 2Ɵ sebesar 36,02˚ yang
diduga berasal dari karbida titanium (TiC)
(JCPDS

No.72-2496).

puncak-puncak
menandai

Beberapa

tersebut

hasil

inilah

keberhasilan

yang

terbentuknya

material komposit TiO2 termodifikasi karbon.

Gambar 3. Padatan TiO2 termodifikasi
karbon hasil fabrikasi.

2. Tahap Karakterisasi
Karakterisasi

dilakukan

untuk

mengetahui data kristalinitas perubahan dari
modifikasi yang terjadi serta ukuran kristal
tersebut. Nanokomposit TiO2 termodifikasi
karbon dikarakterisasi menggunakan X-Ray
Diffraction

(XRD).

Pada

tahap

ini,

Gambar 4. Difraktogram hasil karakterisasi
X-Ray Diffraction (XRD).
Hasil

digunakan tabung anod Cu dengan panjang

karakterisasi

XRD

juga

gelombang 1,54 Ǻ. Hasil karakterisasi ini

menunjukkan ukuran kristal yang terbentuk

didapat spektra 2Ɵ terhadap intensitas yang

berkisar antara 40-50 nm, dapat dihitung

nantinya puncak-puncak dengan intensitas

dengan persamaan Scherer sebagai berikut.

tinggi merupakan kristalin yang terbentuk
sehingga dapat dibandingkan harga 2Ɵ dari
difraktogram
Diffraction

Joint

Commite

Standart

Powder

(JCPDS)

melalui

puncak-puncak dengan hkl yang dominan.
Perbandingan
TiO2,

dan

difraktogram
TiO2

ditunjukkan

dalam

difraktogram

dari

dari

karbon,

termodifikasi

karbon

Gambar

4.

Hasil

nanokomposit

TiO2

L=

.

.

Ɵ

Dimana L merupakan ukuran kristal, k
merupakan

konstanta

yang

digunakan

sebesar 0,9. Sedangkan λ adalah panjang
gelombang logam yang digunakan untuk uji
XRD dan B merupakan Full Width Half
Maximum (FWHM).

termodifikasi karbon menunjukkan intensitas
tertinggi ditemukan pada 2Ɵ sebesar 25,32˚
yang merupakan

ciri

utama

dari

3. Tahap Fotokatalitik

TiO2

Pada tahap uji fotokatalitik, larutan zat

(JCPDS No. 86-1157) diikuti beberapa

warna

puncak berasal dari karbon pada kisaran 20-

metode batch dimana sampel uji yang

25˚. Puncak dengan intensitas lebih kecil

digunakan metilen biru, metilen biru dengan

juga

TiO2,

ditemukan

pada

26,62˚

yang

merupakan ciri utama dari C grafit (JCPDS

metilen

dan

biru

metilen

dilakukan

biru

dengan

dengan

TiO2

termodifikasi karbon hasil fabrikasi arc-
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discharge.

Hasil

perolehan

prosentase

efisiensi penurunan konsentrasi metilen biru
pada

setiap

variasi

rentang

waktu

ditunjukkan dalam Gambar 5. Penurunan
absorbansi

ditunjukkan

pada

scanning

spektrofotometer UV-Vis saat waktu kontak
60 menit terlihat menurun paling tajam dan
didapatkan prosentase efisiensi penurunan
konsentrasi metilen biru (%Eff) dari TiO2
termodifikasi

karbon

sebesar

Gambar 6. Gambar hasil penyinaran dengan
lampu merkuri pada metilen biru (kiri) dan
metilen biru dengan TiO2 termodifikasi
karbon (kanan) ketika waktu kontak 60

47,95%

menit.

dengan perhitungan sebagai berikut.

100%

%Eff=

KESIMPULAN
Modifikasi TiO2 dan karbon telah
berhasil dilakukan dengan metode arc
discharge dalam media cair. Hasil XRD
nanokomposit TiO2 termodifikasi karbon
menunjukkan adanya beberapa puncak
TiO2 dan karbon serta kristalin TiC yang
menandai keberhasilan teknik modifikasi
material yang telah dilakukan. Aktifitas

Gambar 5. Grafik %Eff terhadap sampel uji
dalam tahap fotokatalitik.

fotokatalitik TiO2 termodifikasi karbon
meningkat

hampir

tiga

kali

lipat

Uji aktifitas fotodegradasi metilen biru

dibanding dengan aktifitas fotokatalitik

ini juga dilakukan terhadap TiO2 dalam

TiO2 awal. Hal ini ditunjukkan dari

rentang waktu kontak yang sama. Hasil

meningkatnya %Eff dari 17,25% menjadi

prosentase efisiensi penurunan konsentrasi

47,95% dalam studi fotodegradasi yang

metilen biru menggunakan TiO2 hanya

dilakukan terhadap larutan zat warna

sebesar

17,25%.

Hal

ini

menunjukkan

metilen biru.

bahwa modifikasi TiO2 dengan material
karbon dengan metode arc-discharge dalam
medium cair seperti yang dipaparkan dalam
penelitian ini berhasil meningkatkan hampir
tiga kali lipat aktifitas fotokatalitik TiO2 awal.
Penurunan konsentrasi metilen biru sebelum
dan sudah proses uji fotokatalitik secara
visual teramati secara signifikan ditunjukkan
dalam Gambar 6.
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