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ABSTRAK
Senyawa organik polutan merupakan salah satu parameter pencemaran air diperairan.
Metode FTIR adalah metode yang banyak digunakan untuk menganalisa senyawa organik
polutan dalam air. Analisa seyawa organik polutan dengan metode FTIR menggunakan pelarut
yang dapat menyebabkan perusakan lapisan ozon yang dapat membahayakan lingkungan,
disamping itu juga memerlukan standar atau spectralibrary FTIR dari berbagai sumber
senyawa organik polutan. Asam oleat merupakan salah satu asam lemak yang digunakan
sebagai standar senyawa organik polutan. Asam oleat dapat dianalisa secara cepat dan
sederhana secara elektrokimia dengan metode voltametri. Deteksi asam oleat dalam sampel
telah dipelajari dengan teknik voltammetri siklik menggunakan elektroda emas modifikasi pasta
silika dan partikel nano NiO. Partikel nano NiO yang ditambahkan pada elektroda pasta silika
(parafin-silika 3:5) meningkatkan kemampuan elektrokatalitik untuk mengoksidasi asam oleat.
Perbandingan komposisi 1 : 2 antara partikel nano dan pasta silika merupakan kondisi
optimum pada penyusunan elektroda modifikasi. Sifat elektrokatalitik elektroda modifikasi
partikel nano NiO dan pasta silika dipelajari dengan tehnik voltametri siklik pada laju sapuan
100 mV/s, potensial – 0,1 mV sampai 1 mV , dan jumlah siklik 10. Arus yang dihasilkan
meningkat dengan meningkatnya konsentrasi asam oleat.
Kata Kunci: asam oleat, pasta silika, voltameri siklik, partikel nano NiO, senyawa organik
polutan
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elektroda

PENDAHULUAN
Air merupakankebutuhan utama bagi
kelangsungan hidup makhluk hidup , terutama
ketersediaan air bersih yang tidak tercemar
dengan

zat

polutan.

organik polutan seperti

Kandungan

senyawa

minyak, lemak, asam

lemak dengan jumlah atom C besar, surfaktan
dan lain-lain dalam air merupakan parameter
tercemarnya air di perairan.
Analisa senyawa organik polutan secara
kualitatif dan kuantitatif secara cepat dan akurat

NPs

pada potensial tinggi[ 5].
Dalam makalah ini dibuat elektroda
emas dimodifikasi NiO NPs dan pasta silika,
yang

digunakan

untuk

mempelajari

sifat

elektrokimia elektroda terhadap asam oleat
pada potensial tinggi sehingga diharapkan dapat
menjadi elektroda sensor terhadap asam oleat .

METODE PENELITIAN
2.1. Reagen dan Bahan.
Logam nikel murni batangan ( 5 mm

ditentukan dengan metode spektrometri FTIR.
Pengukuran dengan metode FTIR berdasarkan

pasta karbon modifikasi NiO

1

mm × 75 mm), aqua demineralisasi (DM

absorbansi dari ikatan C-H yang dilakukan pada

Brataco),

Natrium

sitrat

dehidrat

95%

tiga daerah panjang gelombang gugus alifatik

(C6H5Na3O7.2H2O, Sigma Aldrich), Asam oleat

CH2 pada 2930 cm-1, gugus CH3 pada 2960 cm-1

99,9%(C18H34O2, Merck), KOH (Merck), Etanol

dan CH aromatik pada 3010-3100 cm-1 . Metode

(Merck), Silika, Parafin.

ini harus menggunakan pelarut yang bebas dari

2.2. Pembuatan dan Karakterisasi Partikel nano

ikatan C-H yaitu freon-113 serta turunannya dan

NiO (NiO NPs).

CCl4 yang merupakan pelarut-pelarut perusak

Partikel nano NiO dibuat dengan dua

lapisan ozon [ 2 3,4] , disamping itu juga

tahap yaitu tahap pembentukkan larutan partikel

diperlukan

nano Ni(OH)2 secara elektrolisis menggunakan

senyawa

standar

atau

spectra

logam

library[8].

nikel murni sebagai eletroda pada

satu

tegangan tinggi 55 V selama 30 menit, tahap

dalam

kedua pembentukkan NiO NPs dengan cara

polutan.

mengkalsinasi gel Ni(OH)2 pada suhu 600ºC

Elektrooksidasi asam oleat telah di pelajari

selama 2 jam [ 1,7] . Partikel nano NiO

dengan

dikarakterisasi

Asam
senyawa

oleat merupakan salah

standar

penentuan

yang

senyawa

metode

digunakan
organik

voltammetri

menggunakan

dengan

spektrofotometer

elektroda modifikasi Pt/Co(OH)2 [6]. Logam

BECKMANDU7500UV-Vis, XRD Philips X’ Pert

nikel, nikel oksida, nikel hidroksida dan partikel

MPD (Multi Purpose Diffractometer) radiasi Cu

nano NiO merupakan katalis yang digunakan

Kα(λ = 0.15418 nm), 40 kV dan 40 mA, tahap

dalam reaksi-reaksi senyawa organik. Partikel

sapuan

nano NiO

dianalisa dengan JEOL JM140m HR-TEM.

telah banyak digunakan sebagai

0,02

o

(2θ).Ukuran

partikel

nano

sensor senyawa- senyawa organik. Elektroda
perak modifikasi pasta silika / NiO NPs selektif

2.3. Pembuatan Elektroda Emas modifikasi

dan sensitif terhadap senyawa insulin[7]. Sensor

pasta silika/ NiO NPs dan pengujian terhadap

glukosa secara non enzimatis menggunakan

asam oleat dalam 0,1 KOH.
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Elektroda pasta silika pertama disiapkan

elektrolisa. Proses elektrolisa dilakukan pada

dengan mencampurkan parafin dan bubuk silika

suhu didih air .Terbentuknya partikel nano

dengan perbandingan

3 : 5, kemudian pasta

Ni(OH)2 di tandai dengan berubahnya warna

silika dimasukkan ke pipa kaca (d=2 mm)

larutan, dari larutan bening tidak berwarna

dengan

menjadi larutan hijau muda bening. Reaksi yang

kawat

konduktif

emas

dengan

kedalaman 2 mm.
Elektroda
disiapkan

terjadi sebagai berikut:
pasta

dengan

silika/

mencampur

NiO

NPs

pasta

silika

dengan NiO NPs 2:1. Campuran ditambahkan

Katoda: 2 H2O(l) + 2e-

2 OH- + H2 (g)

Ni2+ + 2e-

Anoda: Ni(s)
Ni(s) + 2 H2O(l)

Ni2+ + 2 OH- +H2 (g)

parafin cair 2 tetes sambil diaduk diatas
pemanas

70°C.

Pasta

yang

dihasilkan

Tahap

kedua

pembuatan

kawat konduktif emas dengan kedalaman 2 mm.

partikel nano Ni(OH)2 menjadi gel kemudian

Perbandingan variasi komposisi parafin ,silika

dilanjutkan dengan proses kalsinasi pada suhu

dan

600º C selama 2 jam. Bubuk

menentukan

dibuat

pengaruh

bervariasi

komposisi

untuk

elektroda

mengubah

yang

diperoleh

NPs

cara

NPs

dimasukkan ke pipa kaca (d=2 mm) dengan

NiO

dengan

NiO

larutan

NiO NPs yang

terbentuk di karakterisasi dengan HR TEM.
Partikel nano NiO berbentuk bulat dengan

terhadap respon arus.
Respon elektroda terhadap asam oleat
dikarakterisasi dengan tehnik voltametri siklik

ukuran yang bevariasi antara 20 nm sampai 85
nm ditunjukkan pada gambar 1

pada laju sapuan 100 mV/s, kisaran potensial 0,1 V sampai 1,0 V sebanyak 10 siklik dalam
larutan elektrolit 0,1 M KOH menggunakan
potensiostat
Ag/AgC

eDAQ

l(KCl

sistem

3M)

tiga

elektroda,

sebagai

elektroda

pembanding dan kawat Pt elektroda bantu. Alat
Gambar. 1 Transmission elektron microscopy

terhubung dengan ecoder 410 software Echem

partikel nano NiO

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembuatan dan Karakterisasi partikel nano

.
Karakterisasi

NiO

NPs

dengan

spektrofotometer UV-Vis, bubuk NiO NPs di

NiO.
Pembuatan partikel nano NiO dilakukan
dengan dua tahap yaitu pembentukkan larutan
partikel nano Ni(OH)2 dengan cara elektrolisa
pada tegangan tinggi

46 V, menggunakan

logam murni nikel batangan sebagai elektroda
selama 30 menit. Larutan natrium sitrat sebagai
agen pereduksi ditambahkan pada awal proses

dispersikan dalam larutan etanol 5%.
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3.2.

Sifat

elektrokimia

elektroda

emas

modifikasi pasta silika dan partkel nano NiO.
Modifikasi pasta silika dan nano partikel
NiO disiapkan dengan cara mencampur serbuk
silika ,parafin dan partikel nano NiO dengan
perbandingan komposisi yang optimum untuk
mendapatkan
backgroun

konduktivitas

arus

rendah

yang
dan

baik,
aktivitas

elektrokatalitik lebih sensitif terhadap oksidasi
Gambar. 2 Spektra Absorbansi UV-Vis

asam oleat.
Kemampuan elektroda modifikasi pasta

Gambar

2.

Menunjukkan

spektra

silika/ partikel nano NiO terhadap oksidasi

absorbansi UV-Vis tidak terbentuk puncak yang

asam oleat menunjukkan respon yang lebih baik

kuat pada daerah panjang gelombang 280 nm -

dibandingkan

300 nm. Tidak ada literatur yang menyebutkan

ditambahkan partikel nano NiO.

elektroda

pasta

silika

tanpa

secara pasti karakterisasi NiO NPs dengan UV –
vis.
Gambar.3 menunjukkan pola XRD yang
secara jelas menunjukkan puncak karakteristik
partikel nano NiO pada 32.66°, 37.98°, 43.28°,
76.76°, dan 80.46. Tidak menunjukkan puncak
pengotor jadi dapat dianggap bahwa partikel
nano NiO yang terbentuk murni.

Gambar.4 Respon siklik voltametri elektroda
emas modifikasi pasta silika (a blanko ,b
terdapat asam oleat),elektroda emas modifikasi
pasta silika/partikel nano NiO (c blanko , d
terdapat asam oleat) kisaran ptensial -0.1
sampai 1.0 V, laju sapuan 100 mV/s, 10 siklik

Gambar 4 menunjukkan respon voltammetri
Gambar. 3 XRD partikel nano NiO

siklik dari elektroda pasta silika, dan elektroda
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modifikasi pasta silika/partikel nano NiO, (a, c)
tanpa adanya asam oleat.(b,d) dengan adanya
asam oleat. Pada (a,b) menunjukkkan respon
arus yang rendah, sedangkan(c,d) menunjukkan
respon

arus

modifikasi

yang

pasta

mempunyai

lebih

tinggi.

silika /partikel

kemampuan

yang

Elektroda
nano

NiO

lebih

baik

terhadap asam oleat dibandingkan dengan
elektroda pasta silika. Hal ini dapat di jelaskan
bahwa pada elektroda pasta slilka/ partikel nano
NiO terdapat puncak oksidasi pada potensial
sekitar 0,80 V dan puncak reduksi 0,18 V yang
disebabkan oleh sifat katalitik partikel nano NiO
dalam reaksi redoks terhadap asam oleat.
Molekul

air

dalam

medium

basa

Gambar 5. Respon siklik voltammetri dari
variasikomposisi silika parafin dan partikel nano

akan

NiO.

terserap pada permukaan partikel nano NiO
sehingga akan membentuk lapisan film fase

Gambar

5.

Menunjukkan

respon

Ni(OH)2. Proses yang terjadi adalah sebagai

komposisi silika parafin dan partikel NiO dari

berikut:

beberapa komposisi elektroda modifikasi pasta

NiO + air

NiOH2O

Ni(OH)2

silika-partikelnano

NiO.

Perbandingan

Lapisan film Ni(OH)2 dalam medium basa dan

komposisi parafin: silika: NiO secara berurutan

pada potensial lebih tinggi akan membentuk

3:5:4 menunjukkan respon elektroda yang lebih

reaksi kesetimbangan redoks sebagai berikut

baik

[5]:

komposisi yang lain yaitu dengan meningkatnya

Ni(OH)2 +

OH-↔

Pasangan

NiOOH + H2O +

reaksi

redoks

e-

tersebut

dengan

perbandingan

puncak arus.
yang

bertindak sebagai sisi aktif katalitik dari partikel
nano NiO.

dibandingkan

KESIMPULAN

Ditunjukkan pada gambar 4. Arus

Elektroda emas modifikasi pasta silika/

meningkat saat sampel mengandung asam oleat

NiO NPs dengan perbandingan komposisi pasta

(d) dibandingkan sampel tidak terdapat asam

silika( parafin:silika 3:5) dan NiO NPs berturut-

oleat (c).

turut 2 : 1 dapat mendeteksi asam oleat dengan
memberikan

respon

pada

siklik

voltametri

puncak arus oksidasi pada potensial 0,80 V dan
puncak arus reduksi 0,1 8 V oleat. Elektroda
emas modifikasi pasta silika/partikel nano NiO
dapat bertindak sebagai sensor terhadap asam
oleat.
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