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ABSTRAK
Semikonduktor TiO2 telah banyak digunakan sebagai fotokatalis pada masalah
lingkungan baik untuk pencucian polutan air maupun udara. Permasalahan utama adalah
bahwa TiO2 dalam air berupa koloid yang sulit untuk dipisahkan kembali dari efluen,
kecuali menggunakan super filter yang mahal harganya. Oleh karena itu dibutuhkan
media pembungkus yang mampu mengikat TiO2 dengan tidak mengurangi daya
katalitiknya. Di sana banyak yang telah melakukan penelitian menggunakan keramik,
zeolit, dan garam golongan IIA. Pada penelitian ini media pembungkus yang gunakan
adalah cellulose Acetate yang diharapkan mampu menjadi membran sekaligus sebagai
katalisator. Nata de Coco (NDC) dipilih sebagai bahan dasar CA memiliki keuntungan
karena sudah tidak mengandung lignin. Pada penelitian ini pembuatan CA dari NDC
menggunakan proserdur Cynthia (2008). Sedangkan pengembanan TiO 2/CA dilakukan
mengikuti prosedur Sikhwivhilu (2010) yang menggunakan metode microwave dengan
penyesuaian kondisi 600 watt selama 2 kali 150 detik. Terbentuknya CA hasil sintesis
sangat cocok dengan data FTIR ysng diperoleh Chyntia (2008) yang menonjol ditunjukan
-1
oleh serapan gugus asetil pada 1234 cm dalam batas-batas resolusi spektometer.
Sedangkan uji UV Reflektan TiO2/CA menunjukkan mulai 390 nm cahaya dipantulkan
menunjukkan bahwa karakter serapan TiO2 tidak berubah dari sebelum perlakuan. Hal ini
didukung oleh data spektrum XRD bahwa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan
pengembanan tidak menunjukkan perubahan fase kristal yaitu anatase. Dari pengamatan
foto menggunakan SEM dengan metode mikrowave yang dilaksanakan belum mampu
memperkecil ukuran partikel TiO2.
Kata kunci: selulusa asetat, Nata de coco, TiO2, Spektroskopi, Morfologi, nano
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mengikuti Vilas et.al (14) dan Bandas
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Gambar 2. Spektrum XRD dari TiO2
bahan,
TiO2-CA/NDC
dibanding Standar XRD

digunakan adalah benar-benar anatase.
Hasil pemindaian SEM menunjukan
ukuran baik TiO2 bahan maupun hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN
Reflektan

TiO2-CA/NDC

tidak

berbe-da dengan reflektan TiO2 gambar
1. Hal ini memberikan informasi bahwa
energi gap dari TiO2 anatase yang
dicampurkan

dengan

CA/NDC

tidak

berubah.

implantasinya pada CA/NDC sama berukuran nano, berkisar antara 100 s/d 150
nm, gambar 3.
mungkinkan

Ukuran ini sangat meun-tuk

menjadi

kuat

terimplantasi dalam CA/NDC dengan
pori-pori yang sangat cukup ditempati
sejumlah buliran TiO2.

Gambar 1. Reflektansi UV/VIS TiO2 dan
TiO2-CA/NDC
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Universitas Sebelas Maret dan Lab MIPA
Universitas Negeri Malang yang telah
membantu SEM nya.
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