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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai fabrikasi TiO 2 termodifikasi karbon (TiO2/C) dengan
menggunakan metode arc discharge dalam media cair yang bervariasi. Tujuan dari modifikasi
dengan karbon ialah untuk menyempitkan energi bandgap dari TiO2 sehingga dapat melebarkan
panjang gelombang kerja TiO2 pada area cahaya sinar tampak. Metode arc discharge dalam
media cair dilakukan dengan menggunakan elektroda grafit dan mengalirkan arus listrik sebesar
10 A. Pengaruh media cair yang digunakan terhadap energi celah pita (bandgap) TiO2/C yang
terbentuk dipelajari dengan menggunakan media cair yang berbeda yaitu etanol 50%; etanol
50% dengan penambahan asam asetat dan etanol 50% dengan etilendiamin. Energi bandgap
nanokomposit yang terbentuk dikarakterisasi menggunakan UV-Vis Difusi Reflektansi. Besarnya
energi bandgap diestimasi menggunakan plot absorbansi; F(R); (F(R)h.υ)1/2; (F(R)h.υ)2, masingmasing terhadap E (energi celah pita), Dari hasil, diketahui bahwa energi bandgap sangat
bervariasi sesuai dengan persamaan yang digunakan. Berdasarkan uji anova dua arah
perbedaan media cair dalam proses arc discharge tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
energi bandgap. Media cair yang digunakan dalam proses arc discharge memberikan pengaruh
pada karakterisitik permukaan material nanokomposit yang terbentuk.
Kata kunci: TiO2, karbon, energi bandgap, nanokomposit, arc discharge

PENDAHULUAN
Nanomaterial titanium dioksida
merupakan semikonduktor paling dapat
diandalkan dalam reaksi fotokatalitik dalam
mendegradasi berbagai senyawa organik
[1]. TiO2 anatase memiliki bandgap 3.2 eV
sedangkan fase rutil sebesar 3,0 eV, yang
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menunjukkan bahwa TiO2 dalam fase
anatase lebih aktif di daerah UV [2]. TiO2
murni memiliki efisiensi fotokatalitik sebesar
< 4% apabila menggunakan energi
matahari.
Agar
penggunaan
energi
matahari
menjadi efektif,
TiO2 perlu
dioptimalkan dengan menggunakan media
pendukung salah satunya adalah karbon
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[3]. Grafit yang digunakan sebagai sumber
karbon akan dapat melebarkan panjang
gelombang kerja fotokatalitik dari TiO2 pada
area cahaya sinar tampak.

dan metode Kubelka-Munk dengan memplotkan F(R) vs E dengan F(R) adalah faktor
kubelka

munk.

Selain

itu,

dengan

mempertimbangkan transisi dalam padatan,
Metode sintesis nanokomposit TiO2
dengan

karbon

yang

digunakan

ialah

terdapat

dua

cara

dalam

mengukur

besarnya energi bandgap yaitu:

metode arc-discharge yaitu salah satu
Transisi

metode top down dalam nanoteknologi.

langsung,

pada

transisi

Metode ini menggunakan elektroda grafit

langsung ini, elektron mengabsorbsi foton

dengan mengalirkan arus listrik [4] dan

dan

dalam media cair [5,6]. Metode ini memiliki

konduksi. Besarnya energi bandgap sama

banyak keunggulan yaitu praktis, mudah

dengan besarnya energi foton.

langsung

meloncat

dalam

pita

dan murah [7]. Metode arc-discharge di

Transisi tidak langsung, jika setidaknya

dalam media cair sebagai pengganti sistem

terdapat satu fonon yang dipancarkan

vakum akan menghasilkan produk nano-

maupun diserap. Hal ini jelas bahwa transisi

material yang memiliki tingkat pemurnian

tidak langsung dan transisi langsung dapat

yang cukup tinggi [8].

terjadi pada semua bahan semikonduktor.
Secara matematis transisi ini memiliki

Nanokomposit

TiO2-karbon

telah

persamaan

berhasil difabrikasi dengan metode arcdischarge menggunakan media cair etanol
50% [9,10]. Nanokomposit TiO2-karbon

𝛼ℎ𝑣 = 𝐵(ℎ𝜐 − 𝐸𝑔)𝑛
Dengan α sebanding dengan F(R), B
1

koefisien absorbsi, dan n = untuk transisi
2

memiliki dispersitas yang rendah sehingga
dilakukan penambahan gugus fungsi –
COOH pada permukaan nanokomposit
dengan metode arc-discharge menggunakan media cair etanol 50%-Asam asetat

langsung yang diperbolehkan (diplotkan
sebagai (F (R) hυ)2 vs E) dan n = 2 untuk
transisi tidak langsung yang diperbolehkan
(diplotkan sebagai (F (R) hυ)1/2 vs E) [13]

[11,12].

Berdasarkan
Struktur pita energi semikonduktor

terdapat pita valensi yang ditempati oleh
elektron dan pita konduksi yang terisi oleh
hole. Jarak antara pita valensi dan pita
konduksi inilah yang disebut dengan energi
bandgap [13]. Doping secara signifikan
berpengaruh pada penyerapan cahaya dan
energi bandgap [14]. Penentuan besarnya
energi bandgap dapat dilakukan dengan
persamaan 𝐸𝑏𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑝 = ℎ. 𝜐 =

ℎ.𝑐
𝜆

maka
fabrikasi

dilakukan
TiO2/C

pemaparan
penelitian

dengan

mengenai

metode

arc

discharge dalam media cair yang divariasi
yaitu etanol 50%, etanol 50%/Asam Asetat
25%; dan etanol 50%/Etilendiamin 50%
untuk mengetahui pengaruh media cair
yang digunakan dalam proses arc discharge
terhadap energi bandgap TiO2/C hasil
fabrikasi dalam bentuk spektra absorbansi
terhadap E; F (R) terhadap E; (F(R)hυ)1/2 vs

dengan

E dan (F(R)hυ)2 terhadap E.

memplotkan absorbansi vs Energi bandgap
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diatas,
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METODE PENELITIAN

Tahap karakterisasi

Tahap fabrikasi

Hasil nanokomposit TiO2/C yang terbentuk

anoda

Elektroda karbon dipasang sebagai

dianalisis energi bandgap dengan mengg-

dan

unakan spektrofotometer Uv Vis Difusi

selubungi

katoda.

Pada

dengan

katoda

bahan

di

dengan

Reflektansi.

perbandingan TiO2:C:Binder (1:3:1). Salah
satu

elektroda

dibuat

runcing

supaya

memudahkan dalam pemasangan elektroda
dengan jarak kedekatan yang sangat kecil

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap fabrikasi

sekitar 1-5mm. Hal ini dilakukan supaya
terjadi loncatan ion-ion listrik yang ditandai
dengan loncatan bunga api. Anoda maupun
katoda diset-up di dalam gelas beker berisi
media cair Etanol : Etilendiamin

seperti

pada gambar 1. Arus yang digunakan dalam
metode ini adalah 10A. Dilakukan variasi
media cair yang digunakan yaitu etanol 50%
dalam 300 mL dan campuran etanol 50%
dengan penambahan asam ssetat 25% dan
etilendiamin 50% dengan perbandingan
volum 1:1 dalam 300 mL. Hasil material
yang terbentuk dalam media cair tersebut
kemudian berturut-turut disebut dengan
TiO2, TiO2/C; TiO2/C/Ac dan TiO2/C/Ed.
Proses ini berlangsung dari munculnya
bunga api hingga tidak terlihat lagi dalam
waktu antara 10-15 menit. Pengaturan alat
dapat dilihat pada Gambar 1.

Nanokomposit TiO2 termodifikasi
dengan karbon telah berhasil difabrikasi
dengan metode arc discharge dalam media
cair. Saat dialirkan tegangan tinggi dari
anoda ke katoda terjadi loncatan bunga api
antar dua elektroda tersebut. Saat inilah
grafit dalam karbon elektroda tersebut
terevaporasi

dalam

media

cair

dan

berinteraksi dengan TiO2 yang terkandung
dalam

elektroda.

menghasilkan

Interaksi

nanopartikel

tersebut

TiO2-karbon

seiring dengan menurunnya suhu oleh
lingkungan. Media cair etilendiamin untuk
menambahkan gugus fungsi –NH2 pada
permukaan

nanokomposit

TiO2/C.

Nanokomposit

yang

berupa

terbentuk

padatan berbentuk serbuk berwarna hitam
yang melayang dan kemudian turun pada
dasar media cair.
Tahap Karakterisasi
Karakterisasi

dilakukan

untuk

mengetahui perubahan nilai estimasi energi
celah pita (bandgap) dari TiO2 berdasarkan
nilai reflektansi menggunakan instrumen
Spektrofotometer

UV-Vis

reflektansi

spekular yang telah dikalibrasi dengan
cermin sebagai reflektan 100% dan benda
gelap sebagai reflektan 0%. Perhitungan
Gambar 1. Setting
discharge.

alat
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metode

arc-
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energi bandgap yang pertama, ditentukan

lebih pendek dan energi bandgap yang

dengan menggunakan persamaan

diperoleh menjadi lebih besar dari TiO2.

𝐸𝑔 = ℎ. 𝜐 =

ℎ.𝑐
𝜆

Panjang gelombang yang semakin besar
.................................. (1)

akan semakin memperlebar sensitivitasnya

Besar energi bandgap (Eg) didapat

pada sinar tampak dan semakin kecil energi

dari nilai h yang merupakan nilai konstanta

bandgap yang didapat. Nilai energi bandgap

Planck sebesar 6,64x10-34 J/s dan nilai c

yang

merupakan kecepatan cahaya sebesar

elektron untuk tereksitasi dan lebih cepat

3x108 s-1 serta nilai λ dari nilai panjang

membentuk spesies oksidator untuk proses

gelombang. Selanjutnya, digunakan grafik

fotokatalitik.

absorbansi dan nilai λ untuk mengetahui

diperoleh energi bandgap dari TiO2, TiO2/C,

besarnya nilai energi bandgap (E bandgap).

TiO2/C/asam

Panjang gelombang dari hasil pengukuran

sebesar 3,20 eV, 3,10 eV, 2,97 eV, dan 3,26

tersebut akan dikonversi menjadi energi

eV secara berturut-turut.

bandgap.

menyempit

akan

memudahkan

Berdasarkan

asetat,

Selanjutnya

perhitungan

TiO2/C/etilendiamin

Perhitungan

energi

bandgap dilakukan dengan menggunakan
metode

Kubelka-Munk.

Metode

ini

berdasarkan pada persamaan
𝐹(𝑅) =

(1−𝑅 2 )
𝑅

......................................(2)

di mana R adalah reflektansi; F (R)
sebanding dengan koefisien kepunahan (α).
Modifikasi

fungsi

Kubelka-Munk

dapat

dilakukan dengan mengalikan fungsi F(R)
oleh h.υ, menggunakan koefisien (n) terkait
dengan transisi elektronik
Gambar 2. Grafik
Energi Celah pita

absorbansi

terhadap

berdasarkan

persamaan 𝛼ℎ𝑣 = 𝐵(ℎ𝜐 − 𝐸𝑔)𝑛 n =1/2 untuk
transisi

langsung

yang

diperbolehkan

(diplotkan sebagai (F (R) hυ)2 vs E) dan n =
Gambar 2 adalah grafik absorbansi
terhadap energi celah pita dari masingmasing

sampel.

absorbansi

Berdasarkan

diperoleh

semakin

grafik
besar

pergeseran panjang gelombang dari TiO2,
TiO2/C, dan TiO2/C/asam asetat, namun

2 untuk transisi tidak langsung yang
diperbolehkan (diplotkan sebagai (F (R)
hυ)1/2 vs E ) [13]. Hasil perhitungan energi
bandgap

menggunakan

terhadap E dan (F(R)h

υ)n

Grafik

(R)

vs E ditunjukkan

pada Gambar 3.

pada TiO2/C/etilendiamin terjadi sedikit
pergeseran pada panjang gelombang yang
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termodifikasi karbon pada media cair etanol

(a)

(TiO2/C) dan TiO2 termodifikasi karbon pada
media cair etanol/etilendiamin (TiO2/C/Ed)
memiliki energi celah pita yang lebih kecil
dibandingkan TiO2 murni. Penyempitan
energi bandgap dari TiO2 karena doping
karbon dapat dijelaskan sebagai berikut
ketika TiO2 dikenai suatu energi foton yang
menghasilkan elektron (e-) dan hole (h+)
yang dapat menginisiasi reaksi kimia di
permukaannya.
(b)

Elektron

yang

loncat

mengalami eksitasi kemudian berpindah
turun ke pita energi karbon sehingga jarak
bandgap yang dibutuhkan untuk eksitasi
kembali lebih pendek dan loncatan elektron
ke pita konduksi lebih mudah. Apabila
loncatan elektron semakin mudah, maka
pembentukan
Sehingga

radikal

semakin

cepat.

modifikasi

karbon

dapat

mempersempit energi bandgap dari TiO2.
Dari ketiga grafik yang ditunjukkan
(c)

pada Gambar 3 energi bandgap sangat
bervariasi sesuai dengan persamaan yang
digunakan. Hasil perhitungan bandgap dari
metode-metode diatas dapat dirangkum
dalam Grafik 4. Berdasarkan analisis anova
dua arah perbedaan media cair dalam
proses arc discharge tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap energi band gap.
Media cair yang digunakan dalam proses
arc discharge diyakini akan memberikan
pengaruh pada karakterisitik permukaan

Gambar 3. Hasil
perhitungan
energi
bandgap menggunakan Grafik F(R) vs E
tanpa mempertimbangkan transisi elektron
(a) Grafik (F(R)hυ)1/2 vs E untuk transisi
tidak langsung (b) dan (F(R)hυ)2 vs E untuk
transisi langsung(c)

material nanokomposit yang terbentuk. Hal
ini dikarenakan gugus fungsi yang tersedia
dalam media cair akan tertanam pada
permukaan

material

hasil.

Hal

ini

selanjutnya yang akan kami bahas pada
Berdasarkan grafik pada Gambar 3

artikel kami selanjutnya.

terlihat besarnya energi bandgap TiO2
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karakterisitik

permukaan

material

nanokomposit yang terbentuk.
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