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                    ABSTRAK 

 

 
Handika Dany Rahmayanti. 2015. Sintesis Carbon nanodots Sulfur (C-Dots 

Sulfur) dengan metode Microwave. Jurusan Fisika. Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Mahardika 

Prasetya Aji, M.Si., Pembimbing II : Dr. Sulhadi, M.Si 

 

 

 

Kata kunci: C-dots, sulfur, microwave, absobansi, energi gap, FTIR 

 

Sintesis C-Dots dengan metode microwave menggunakan bahan sulfur, urea dan 

citric acid telah berhasil dibuat. C-Dots yang dihasilkan berbentuk cair, hal ini 

sekaligus membuktikan bahwa sintesis dengan metode microwave mampu  untuk 

mengatasi kelemahan metode pemanasan sederhana yaitu tidak dihasilkan C-Dots 

yang berupa gel sehingga lebih mudah dimanfaatkan untuk aplikasi. Karakteristik 

sifat fisis C-Dots dan struktur unit C-Dots yang paling optimum yaitu pada saat 

disintesis pada kondisi 450 watt dengan lama waktu pemanasan 35 menit. Warna 

yang dihasilkan pada kondisi ini adalah coklat, sedangkan dari hasil pengukuran 

spektrum absorbansinya melebar terletak pada panjang gelombang 582.02 nm. 

Dari hasil pengukuran spektrum absorbansi didapatkan nilai energi gapnya kecil 

yaitu sebesar 1,7 eV. Struktur unit C-Dots yang disintesis pada kondisi 450 watt 

dengan lama waktu pemanasan 35 menit menunjukan juga mengikat energi lebih 

banyak dibandingkan pada kondisi 70 watt dan 230 watt yang disintesis dengan 

waktu yang sama yaitu 35 menit. Spektrum FTIR dapat teramati bahwa 

transmitansi C-Dots tanpa sulfur pada stretch C=C turun, nilainya rendah 

dibandingkan dengan transmitansi C-Dots yang menggunakan sulfur. Hal ini 

terjadi mungkin karena C yang dulu mengabsorb menjadi merefleksi dan 

tergantikan oleh SH. Peran sulfur disini jelas berfungsi untuk menambah 

intensitas pendaran C-Dots 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Carbon nanodots  (C-Dots) merupakan bahan karbon baru yang berukuran 

dibawah ~10 nm. Sejak  ditemukannya  nanopartikel C-Dots sebagai bahan baru 

dari karbon, kajian intensif  mengenai  C-Dots terus berkembang dengan cepat 

hingga saat ini. Ikatan rantai karbon sebagai sumber utama dalam pembuatan  C-

Dots menjadi fokus penelitian yang dikaji dan dikembangkan penerapannya 

dalam beberapa aplikasi. Banyak peneliti  telah mengkaji berbagai sumber karbon 

seperti  Zhai dkk (2012) menggunakan sumber karbon dari  citric acid, Zhu dkk 

(2012) menggunakan sumber karbon dari susu kedelai dan Sahu dkk (2012) 

menggunakan sari jeruk. Kemajuan yang telah dicapai mengenai kajian yang 

meliputi sintesis, sifat dan aplikasi C-dots telah dipaparkan oleh para peneliti.  

Rantai karbon menjadi bahan utama pembuatan C-Dots. Rahmayanti dkk 

(2014)  melakukan kajian intensif mengenai efek penambahan unsur belerang 

(sulfur) dalam pembuatan C-Dots dengan sumber karbon dari citric acid dengan 

metode pemanasan sederhana. Penambahan sulfur tersebut didasarkan pada peran 

sulfur belerang sebagai cross linker pada proses vulkanisir karet alam untuk ban 

sehingga dapat dihasilkan produk ban dengan sifat elastis yang baik (Masyrukan, 

2013). Hasil pengamatan  spektrum absorbansi radiasi sinar UV  menunjukan 

bahwa  penambahan sulfur memperlebar  spektrum absorbansi  C-Dots, seperti 

ditunjukan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Spektrum absorbansi C-Dots dengan variasi sulfur. 

 

Hasil analisis spektrum absorbansi didapatkan lebar celah pita energi gap 

(energi gap). Energi gap mengalami penurunan dengan meningkatnya massa 

sulfur. Sulfur berperan sebagai pengikat (cross linker) sehingga mempengaruhi 

sifat fisis dari  C-Dots yang dihasilkan. Dari hasil ini menunjukan kajian awal 

mengenai fabrikasi C-Dots dengan memanfaatkan potensi bahan alam sulfur 

sebagai cross linker molekul karbon dari citric acid yang akan menjadi landasan 

kuat bagi pengembangan fabrikasi C-Dots. 

C-Dots yang diperoleh menggunakan metode pemanasan sederhana 

memiliki kelemahan yaitu sampel yang dihasilkan dapat berubah dengan cepat 

menjadi gel. Dalam metode pemanasan sederhana, air cepat menguap atau 

mengalami proses evaporasi yaitu proses hilangnya gugus hidroksil sehingga 

diperkirakan rantai karbon belum putus dengan sempurna. Degradasi gugus 
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hidroksil yang cepat akibat proses pemanasan menyebabkan C-Dots dari proses 

pemanasan sederhana ini selalu berupa gel sehingga hasilnya sulit dimanfaatkan 

untuk aplikasi. Kelemahan lain dari metode pemanasan sederhana adalah sintesis 

nanopartikel membutuhkan waktu yang sangat lama, beberapa jam hingga 

puluhan jam (Abdullah dkk,2008).  

Beragam metode telah dikembangkan untuk mensintesis C-Dots. Metode 

dalam sintesis C-Dots secara umum diklasifikasikan kedalam dua cara, yaitu : 

metode top-down dan bottom-up (Baker dkk, 2010). Pada metode top-down 

struktur-struktur karbon yang lebih besar dipecah menjadi C-dots, contohnya 

oksidasi elektrokima, arc-discharge dan teknik laser ablation. Metode bottom-up 

dibagi lagi menjadi beberapa metode diantaranya metode pemanasan sederhana, 

supported synthesis dan microwave. Adapun metode yang paling sederhana yang 

terus dikembangkan saat ini adalah metode pemanasan sederhana. Selain 

menggunakan metode pemanasan sederhana, metode yang sering digunakan 

dalam sintesis C-Dots adalah metode microwave. 

Microwave dipandang tepat untuk mengatasi kelemahan dari proses 

pemanasan sederhana. Dibandingkan dengan metode pemanasan sederhana , 

metode microwave menyediakan energi yang intensif, homogen dan efisien, serta 

dapat mencapai suhu tinggi dan memulai reaksi dalam waktu yang sangat singkat 

(Nasriah, 2013). Prinsip dari metode microwave adalah menggetarkan molekul 

sehingga C-Dots dari metode microwave lebih unggul karena prosesnya 

penggetaran (vibrasi) yang menyebabkan rantai-rantai karbon mengalami 
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penyusunan ulang  sehingga hasilnya tidak banyak mengurangi kadar air dalam 

larutan dan tidak akan dihasilkan C-Dots berupa gel.  

Kajian intensif mengenai efek penambahan unsur belerang (sulfur) dalam 

pembuatan C-Dots dengan sumber karbon dari citric acid dengan metode 

microwave menjadi hal baru dalam perkembangan sintesis C-Dots. Hal ini 

menarik untuk diamati sehingga menjadi fokus kajian penitian kali ini.  Ditinjau 

dari beberapa segi, penelitian ini memberikan informasi mengenai efek dari 

penggunaan daya microwave serta bagaimana peran sulfur terhadap karakteristik 

sifat fisis yang meliputi warna, absorbansi, energi gap serta struktur unit dari C-

Dots. Secara umum, hasil dari penelitian ini tidak menutup kemungkinan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk kajian aplikasi C-Dots. 

 

1.2   Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah : 

 Bagaimana karakteristik sifat fisis C-Dots yang ditambah sulfur dengan 

menggunakan metode microwave? 

 

1.3   Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti tidak meluas. Pembatasan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Pembuatan C-Dots dari bahan pencampuran citric acid dan urea dan 

ditambah sulfur dengan menggunakan metode microwave. 

2. Pengujian C-Dots menggunakan spektrometer UV-VIS untuk 

mengetahui karakteristik sifat C-Dots. 

3. Pengujian C-Dots menggunakan FTIR untuk mengetahui karakteristik 

struktur unit. 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mampu memahami dan mengetahui 

proses sintesis C-Dots yang ditambah dengan sulfur menggunakan metode 

microwave serta mengetahui karakteristik sifat  fisis dan struktur unit dari C-Dots 

yang ditambah dengan sulfur menggunakan metode microwave. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan diatas 

dapat diperoleh manfaat dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Memanfaatkan potensi bahan alam sulfur sebagai pengikat (cross 

linker) sehingga mempengaruhi sifat fisis dari C-Dots yang menjadi 

landasan kuat bagi pengembangan fabrikasi  C-Dots  

2. Mengetahui sifat optik dan struktur unit C-Dots sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk kajian aplikasi C-Dots, salah satunya sebagai 

bahan dasar pigmen pengaman alami pada mata uang. 

3. Mengembangkan ilmu yang berfokus pada kajian material luminisens. 
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1.6   Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun dan dibagi menjadi tiga bagian 

untuk memudahkan pemahaman tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi 

ini dibagi menjadi tiga bagian,yaitu bagian pendahuluan skripsi,bagian isi skripsi 

dan bagian akhir isi skripsi. 

Bagian pendahuluan skripsi terdiri dari halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi,daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

 BAB 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

 BAB 2. Landasan teori, berisi teori-teori pendukung penelitian 

 BAB 3. Metode penelitian, berisi tempat pelaksanaan penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, serta langkah kerja yang dilakukan dalam 

penelitian. 

 BAB 4. Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini dibahas tentang 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 BAB 5. Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

Bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan 

sebagai acuan dari penulisan skripsi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

3.1   Carbon nanodots (C-Dots) 

Carbon nanodots (C-Dots) merupakan sebuah kelas nanomaterial karbon 

baru yang berukuran dibawah ~10 nm. Material tersebut pertama kali diperoleh 

selama pemurnian dari single-walled carbon nanotube melalui proses 

elektroforensis pada tahun 2004. Carbon nanodots (C-dots)  memiliki berbagai 

keunggulan sifat seperti pancaran fotoluminisensi yang tinggi, tidak mudah larut 

dalam air, tidak beracun dan keberadaannya sangat melimpah di alam (Li dkk, 

2012). Disamping itu, bahan dasar pembuatan material ini sangat melimpah dan 

murah. 

 C-Dots sekarang ini telah menarik perhatian para peneliti secara luas, 

karena kuatnya pendaran (fluoroscence) yang dimilikinya. Dengan keunggulan 

sifatnya,  kajian intensif  mengenai  C-Dots terus berkembang dengan cepat 

hingga saat ini. Ikatan rantai karbon sebagai sumber utama dalam pembuatan  C-

Dots menjadi fokus penelitian yang diteliti  dalam beberapa tahun  belakangan  

ini. Berbagai kemajuan yang telah dicapai mengenai kajian yang meliputi sintesis, 

sifat dan aplikasi C-dots telah dipaparkan oleh para peneliti. Baker dkk (2010) 

menyebutkan C-dots berpotensi sebagai bahan dasar fotokatalis, konversi energi, 

maupun optoelektronika. Perkembangan  C-Dots dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Perkembangan C-Dots 

Scriven dkk, (Uni S. Carolina) J. Am. 

Chem, Soc. 2004, 126, 12736 (Xu dkk, 

2004) 

 

Suspensi   Pendaran      Tubular        Pemurnian 

                  karbon           karbon        SWNTs 

 
Fraksinasi elektroforesis pelepasan muatan jelaga 

Liu dkk (Max-Planck-Institut) Angew. Chem. 

Int. Ed. 2009, 48, 4598 (Baker dkk, 2010 

Mao dkk, (Univ Purdue) Angew. 

Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6473 (Baker 

dkk, 2010) 

Aliran air nanosphere pembawa 

SiO2 

Pang dkk, (Univ Wuhan) Chem. 

Commun. 2008, 5116 (Baker dkk, 

2010) 

Sintesis nano karbon dengan cahaya lilin        Elektrooksidasi grafit 

2004  2005  2006  2007  2008  2009 

C-Dots menggunakan ablasi 

laser 

Sun, dkk, (Clemson Univ) J. 

Am. Chem. Soc. 2006, 128, 

7756 (Sun dkk, 2006) 

Giannelis dkk, (Univ Cornel) 

Chem. Master. 2008, 20, 

4539 (Baker dkk, 2010) 

Sintesis molekuler 

dengan oksidasi termal 

Chi dkk, (Univ 

Fuzhou) J. Am. 

Chem. Soc. 2009, 

131, 4564 (Baker, 

Penumbuhan karbon 

nanokristal secara ECL 

Sintesis karbon 

nanodots 
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Metode dalam sintesis C-dots secara umum diklasifikasikan kedalam dua 

cara, yaitu : metode top-down dan bottom-up (Baker dkk, 2010). Pada metode top-

down dibagi menjadi beberapa metode diantaranya metode oksidasi elektrokimia, 

metode arc-discharge dan teknik laser ablation sedangkan metode bottom-up 

dibagi lagi menjadi metode pemanasan sederhana, metode sintesis pendukung 

(supported synthesis) dan microwave. 

Sintesis nanopartikel dengan cara memecah partikel berukuran besar 

menjadi partikel berukuran nanometerdisebut metode top-down. Metode dengan 

memulai dari atom-atom atau molekul-molekul yang membentuk partikel 

berukuran nanometer yang dikehendaki disebut metode bottom-up. Kedua metode 

sintesis nanopartikel ditunjukan pada Gambar 2.2 (Abdullah, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode sintesis top-down dan bottom-up 

bulk 

Top-down : 

dipecah 

nanopartikel 

Bottom-up : 

digabung, assembli 

atom/kluster 
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Adapun metode yang paling sederhana yang terus dikembangkan saat ini 

adalah metode pemanasan sederhana seperti tampak pada Gambar 2.3. Para 

peneliti seperti Zhu dkk (2012) mampu memproduksi C-dots dengan bahan dasar 

susu kedelai serta Sahu dkk (2012) yang menyintesis C-dots dari bahan dasar jus 

jeruk melalui metode pemanasan sederhana. 

 

Gambar 2.3 Illustrasi pembuatan C-Dots dengan proses pemanasan sederhana 

                    dari (a). sari jeruk dan (b). susu kedelai 

Selain menggunakan metode pemanasan sederhana, metode yang sering 

digunakan dalam sintesis C-Dots adalah metode microwave. Gelombang mikro 

telah diakui sebagai gelombang elektromagnetik yang secara luas digunakan 

untuk penelitian ilmiah sebagai metode untuk sintesis kimia. Dengan 

perkembangan metode sintesis untuk nanomaterial anorganik, pendekatan melalui 
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metode microwave telah diperkenalkan secara bertahap dan berperan penting 

dalam proses persiapan sampel dikarenakan pada proses ini menggunakan 

gelombang mikro yang dapat mempermudah dan mempercepat proses sintesis. 

Dibandingkan dengan metode pemanasan sederhana, hasil dari metode 

microwave lebih unggul, tidak banyak mengurangi kadar air dalam larutan karena 

prosesnya digetarkan (vibrasi) sedangkan dalam metode pemanasan sederhana 

hasilnya air menguap lebih cepat atau mengalami proses evaporasi yaitu proses 

hilangnya gugus hidroksil. Sampai saat ini, telah berhasil dilakukan berbagai 

penelitian yang mengkaji sintesis nanomaterial dengan metode microwave.  

 

Gambar 2.4 Hasil sintesis menggunakan microwave selama 5-10 menit  

                             (Zhu dkk,2009) 

Zhu dkk (2009) telah berhasil membuat nanomaterial C-Dots dengan 

mencampurkan PEG 200 dengan sakarida (glukosa, fruktosa) dalam air untuk 

membentuk larutan transparan kemudian dipanaskan dalam oven microwave 500 

watt selama 2-10 menit. Untuk proses reaksi pembentukan C-Dots ditunjukan 

Gambar 2.4 yang memperlihatkan ikatan C-Dots yang berbentuk cairan dengan 

5 menit 10 menit 

5
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waktu sintesis 5 menit dan 10 menit. Berbagai sintesis C-Dots menggunakan 

berbagai sumber karbon juga telah banyak diteliti (Stefanakis dkk, 2014), seperti 

yang ditunjukan Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Sintesis C-Dots dengan berbagai sumber karbon menggunakan  

                  metode microwave 

 

Sumber karbon 

Daya microwave 

(watt) 

Waktu 

(s) 

 

Referensi 

Karbohidrat (gliserol, 

glikol, glukosa, sukrosa) 

750 840 Wang dkk 

(2011) 

Karbohidrat (gliserol) dan 

4,7,10-trioxa-1,13-

tridecanediamine (TTDA) 

700 - Liu dkk 

(2011) 

Poly(ethylene glycol) 

(PEG 200) 

900 600 Jaiswal dkk 

(2012) 

Asam amino (histidine) dari 

orthophosphoric 

700 160 Jiang dkk 

(2012) 

Asam citric (Citric acid ) 

dan urea 

750 240-300 Qu dkk 

(2012) 

a)  L-Arginine  

monohydrochloride 

b) Citric acid monohydrate, 

ethanolamine 

800 60 Philippidis 

dkk (2013) 
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3.2   Lebar Celah Pita Energi (Energi Gap) 

Salah satu parameter yang diukur dalam karakteristik sifat C-Dots adalah 

besarnya lebar celah pita energi (energi gap). Energi gap berkaitan dengan sifat 

luminisens, eksitasi tahap pertama pada semikonduktor adalah pada elektron 

bawah pita konduksi dan hole pada pita valensi bagian atas (Subramanian, 2004).  

Jika mendapat energi yang cukup misalnya dari foton atau panas, atku 

tumbukan oleh partikel lain, elektron yang semula berada di pita valensi dapat 

meloncat ke pita konduksi. Loncatan tersebut meninggalkan keadaan kosong di 

pita konduksi, yang dikenal dengan hole. Agar elektron dapat mencapai pita 

konduksi, energi yang diterima harus lebih besar dari energi gap. Umumnya, 

cahaya yang digunakan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita 

konduksi adalah cahaya ultraviolet (Abdullah, 2007). 

Keadaan terkesitasi bukan merupakan keadaan stabil. Elektron hanya 

bertahan beberapa saat di keadaan eksitasi, setelah itu kembali ke keadaan awal 

mengisi kembali keadaan kosong yang semula ditinggalkannya. Proses ini disebut 

deeksitasi atau rekombinasi. Pada saat deeksitasi, terjadi pelepasan energi berupa 

panas atau pemancaran cahaya. Deeksitasi yang disertai dengan pelepasan panas 

disebut transisi tanpa radiasi, sedangkan deeeksitasi yang disertai pemancaran 

gelombang elektromagnetik disebut transisi radiatif. Pada transisi radiatif, energi 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan kira-kira sama dengan energi gap, 

yaitu hf ≈ Eg (Abdullah, 2007). 
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Kebergantungan energi gap nanopartikel terhadap ukuran partikel 

diturunkan pertama kali oleh Brus (Abdullah,2007). Dengan menggunakan 

pendekatan massa efektif, Brus mendapatkan persamaan seperti yang ditunjukan 

berikut ini : 
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**2
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)()( 












 

 

Pada persamaan diatas, suku kedua muncul akibat keterbatasan ruang 

gerak electron dan hole di dalam partikel (disebut confinement effect). Efek ini 

memperbesar jarak antara pita valensi dan pita konduksi. Suku ketiga muncul 

akibat adanya tarikan Coulomb antara elektron dan hole setelah elektron 

mengalami eksitasi. Karena ruang gerak elektron yang terbatas, maka jarak 

elektron dan hole tidak bisa jauh. Akibatnya, tarikan antara keduanya selalu ada 

yang berimbas pada pengurangan energi yang dimiliki elektron setelah mengalami 

eksitasi. Jika ukuran partikel sangat besar (bulk) maka elektron dan hole dapat 

berpisah sangat jauh sehingga tarikan antara keduanya dapat dianggap nol. 

Akibatnya tidak ada pengurangan energi yang dimiliki elektron setelah meloncat 

ke pita valensi (Abdullah, 2007). 

Besarnya energi gap dapat diperoleh dari nilai spektrum absorbansi yang 

diukur menggunakan spektrometer UV-Vis. Besarnya energi gap bersesuaian 

dengan panjang gelombang dari ultraviolet hingga cahaya tampak bahkan hingga 

dekat inframerah (NIR, infrared). Oleh sebab itu pengamatan energi gap dapat 

dilakukan dengan spektrometer UV-Vis atau UV-Vis-NIR.  
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Hasil pengukuran energi gap C-dots seperti yang diperoleh Rahmayanti 

dkk (2014) yang mengkaji efek penambahan unsur belerang (sulfur) dalam 

pembuatan C-Dots dengan sumber karbon dari citric acid seperti yang ditunjukan 

pada Gambar 2.5.  

 

 

 

Gambar 2.5  Nilai energi gap C-Dots yang ditambah dengan sulfur 
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Energi gap C-Dots yang diperoleh yaitu pada rentang 1.8 eV hingga 2.4 

eV. Energi gap mengalami penurunan dengan meningkatnya massa sulfur. 

Rentang nilai energi gap ini juga bersesuaian dengan hasil yang diperoleh Li dkk 

(2012) yang memperoleh energi gap C-Dots pada rentang 1,5-3,5 eV. 

 

3.3   Struktur C-Dots 

Penyelidikan gugus fungsi rantai karbon perlu dilakukan untuk mengkaji 

keberadaan C-Dots. Gugus fungsi C-Dots diperoleh dari pengukuran Fourier 

Transform Infra Red (FTIR). Hasil pengukuran ini menunjukan struktur gugus 

fungsi C-Dots. Hasil pengukuran FTIR dinyatakan dalam spektrum panjang 

gelombang dan intensitas. Hasil pengukuran FTIR dapat diidentifikasi gugus-

gugus fungsi yang muncul. Disamping itu, pergeseran panjang gelombang atau 

penuruan intensitas akibat perlakukan dalam penelitian mengindikasikan adanya 

perubahan struktur. 

Hasil yang telah diperoleh seperti Zhu dkk (2012) dimana functional 

groups protein dari soy milk mengalami degradasi intensitas absorbansi akibat 

proses pemanasan. Sahu dkk (2012) mengamati keberadaan functional groups 

seperti -OH, C- H dan C = O pada C-Dots yang dihasilkan dari orange juice. 

Spektrum FTIR C-Dots yang dihasilkan dari berbagai sumber karbon ditunjukan 

pada Gambar 2.6 Spektrum FTIR yang terukur biasanya masih teramati gugus-

gugus fungsi bahan dasarnya sehingga perubahan pada gugus fungsi dapat 

menjadi satu cara sederhana untuk mengestimasi secara tidak langsung 

terbentuknya C-Dots. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Spektrum FTIR C-Dots dengan sumber karbon : (a). Dextrin 

                     (Puvvada dkk, 2012), (b). Polysaccharide (Zhou dkk, 2013). 

 

 

 

 

       4000     3000               2000               1000 

              Wavenumber (cm
-1

) 



18 
 

3.4   Luminisens 

Emisi cahaya dari suatu proses selain radiasi benda hitam disebut sebagai 

luminisens. Luminisens merupakan suatu proses non-kesetimbangan dimana 

untuk dapat berlangsung harus menggunakan sumber eksitasi seperti lampu UV 

atau laser. Luminisens terjadi ketika elektron meloncat dari pita valensi menuju 

pita konduksi setelah dieksitasi oleh energi dari sumber eksitasi kemudian 

kembali lagi ke keadaan dasarnya karena tidak stabil. Luminisens terjadi ketika 

elektron pada material target kembali ke keadaan dasarnya setelah dieksitasi oleh 

energi dari sumber eksitasi dan kehilangan energi sebagai foton seperti 

diilustrasikan pada Gambar 2.7 (Kurnia, 2008).  

 

 

Gambar 2.7 Proses Luminisens 

Transisi elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi terjadi  ketika elektron 

dikenai energi. Kemudian terjadi relaksasi dimana  sejumlah energi diemisikan 

ketika elektron kembali ke keadaan dasar dan dikenal sebagai luminisens 
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Luminisens dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti reaksi kimia, 

energi listrik, pergerakan pada tingkat sub atomik, atau pergangan dalam Kristal. 

Berdasarkan sumber eksitasinya, dikenal beberapa jenis luminisens seperti 

fotoluminisens jika digunakan sumber eksitasi optis, sementara istilah 

elektroluminisens digunakan jika eksitasi terjadi akibat arus listrik. Jenis lainnya 

yakni  jika terjadi akibat pemborbardiran material target yang dikenal dengan 

katodoluminisens (Xu, 2004).   

Fotoluminisens (PL) adalah suatu metoda eksperimen yang paling banyak 

digunakan untuk mempelajari material khususnya yang memiliki celah energi 

yang  melebar. PL terbagi atas dua kelompok utama yaitu luminisens intrinsik  

dan ekstrinsik. Pada luminisens intrinsic terbagi lagi menjadi tiga jenis 

luminisens, yaitu : 1). Luminisens dari pita-ke pita, 2). luminisens eksiton, 3). 

Luminisens silang (cross-luminiscence). Luminisens ekstrinsik pada umumnya 

dihasilkan akibat ketidakmurnian yang secara sengaja atau tidak sengaja tak 

terlibat. Jenis pengotor dalam material ini dikenal sebagai aktivator. Dalam 

tinjauan activator dikenal dua jenis luminisens ekstrinsik yaitu tipe terlokalisasi 

dan tidak terlokalisasi (Xu, 2004). 

Beberapa contoh pengukuran fotoluminisens C-Dots seperti yang 

diperoleh Sahu dkk (2012) yang menggunakan sumber karbon sari jeruk Zhu dkk 

(2012)  yang menggunakan sumber karbon susu kedelai dan yang terbaru seperti 

yang diperoleh Nawaz dkk (2013) yang melaprkan hasil pengukuran 

fotoluminisens C-Dots menggunakan sumber karbon ascorbic acid dan lisin, 

seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.8 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Hasil pengukura fotoluminisens C-Dots dari (a). sari jeruk, 

(b). susu kedelai dan (c). ascorbic acid dan lisin 
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Luminisens C-Dots juga dapat dilihat secara sederhana setelah dieksitasi 

menggunakan sinar lampu UV, seperti yang ditunjukan oleh Gambar 2.9. Hasil 

yang diperoleh Faisal, dkk (2013) menunjukan citra luminisens C-Dots yang 

dibuat menggunakan sumber karbon ascorbic acid dan lisin setelah dieksitasi 

lampu UV yaitu memendarkan cahaya warna biru. 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 C-Dots (a). tanpa disinari UV, (b). setelah disinari UV 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pelaksanaan Penelitian 

Sintesis dan karakterisasi C-Dots dilakukan di laboratorium Fisika gedung D9 

lantai 3. Pengujian karakteristik C-Dots dibatasi pada pada pengujian sifat sifat fisis 

(warna, absorbansi dan energi gap) serta struktur unit C-Dots 

 

3.2 Alat dan Bahan 

    Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi citric acid, urea, sulfur dan 

aquades. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gelas ukur, 

cawan, timbangan digital, pengaduk magnet, mortar, cawan, microwave, spektrometer 

UV-VIS dan FTIR 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian diperlukan sebagai bentuk langkah untuk mencapai tujuan 

dan target yang diinginkan dalam  penelitian. Pendekatan dan strategi yang digunakan 

dalam tahapan penelitian ini adalah mengoptimalkan proses karbonisasi ( carbonization)  

C-Dots yang ditambah sulfur dengan mengatur parameter proses berupa waktu pada 

microwave. Paramater ini penting dikaji karena selama proses pemanasan (pada selang 

waktu tertentu)  akan diperoleh hasil berupa  kajian  intensif mengenai fabrikasi  C-Dots 

yang ditambah sulfur dengan menggunakan microwave. 
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Gambar 1. Skema tahapan pembuatan C-Dots 
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3.3.1 Penyiapan bahan 

Langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum sintesis adalah menyiapkan 

bahan bahan yang akan digunakan pada pembuatan C-Dots. Bahan-bahan yang digunakan 

adalah citric acid, urea, sulfur serta aquades. Kemudian bahan-bahan tersebut ditimbang 

seperti pada Gambar 3.2 dengan komposisi citric acid dengan massa 2 gram, sulfur 

dengan massa 2 gram dan urea dengan massa 4 gram, seperti yang ditunjukan Gambar 3.3 

serta siapkan juga aquades ±60 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Timbangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Bahan-bahan untuk sintesis C-Dots 
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3.3.2. Homogenisasi 

Pada penelian ini, pencampuran antara bahan dilakukan dengan menggunakan 

pengaduk magnet (magnetic stirrer) sedangkan media untuk mencampurkannya 

menggunakan air (aquades). Proses ini penting untuk dilakukan karena mencampurkan 

material bahan baku C-Dots  yang sudah diatur komposisinya sehingga dapat bercampur 

hingga homogen. Homogenisasi dilakukan hingga suhu 70
o
C  selama ± 15 menit hingga 

seluruh bahan bercampur hingga homogen, seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.4. 

Proses pemanasan bertujuan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 magnetic stirrer  
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3.3.3. Microwave 

Metode microwave merupakan proses yang digunakan untuk sintesis C-Dots. 

Microwave yang digunakan untuk sintesis yaitu microwave Panasonic NN-SM322M, 

seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.5.  Prinsip dasar dari microwave penggetaran 

(vibrasi) yang menyebabkan rantai-rantai karbon mengalami penyusunan ulang  akan 

dihasilkan C-Dots. Keunggulan dari metode ini adalah sampel tidak mengalami degradasi 

gugus hidroksil sehingga tidak banyak mengurangi kadar air dalam larutan. C-Dots 

disintesis pada 3 kondisi yaitu low (70 W) , medium (230 W) dan high (450 W). Pada 

masing-masing kondisi dibuat dengan variasi waktu yang berbeda-beda yaitu 5 menit, 15 

menit, 25 menit, 35 menit, 45 menit dan 55 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Microwave 
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3.3.4. Pengujian dan karakterisasi C-Dots 

Pengujian dan karakterisasi C-Dots hasil sintesis dilakukan untuk mengetahui 

sifat-sifat fisis yang meliputi warna dan spektrum absorbansinya menggunakan 

spektrometer UV-Vis, seperti yang ditunjukan Gambar 3.6,  untuk kemudian dapat 

diperoleh nilai lebar celah pita energinya (energi gap),  serta mengetahui struktur unitnya 

menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR) jenis Frontier FT-NIR/MIR 

Spectrometers L1280034, seperti yang ditunjukan Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Spektrometer UV-Vis 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. FTIR 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan,  yaitu  sintesis C-Dots dengan metode microwave menggunakan bahan 

sulfur, urea dan citric acid telah berhasil dibuat. C-Dots yang dihasilkan berbentuk cair, 

hal ini sekaligus membuktikan bahwa sintesis dengan metode microwave mampu  untuk 

mengatasi kelemahan metode pemanasan sederhana yaitu tidak dihasilkan C-Dots yang 

berupa gel sehingga lebih mudah dimanfaatkan untuk aplikasi.  

  Karakteristik sifat fisis C-Dots dan struktur unit C-Dots yang paling optimum yaitu 

pada saat disintesis pada kondisi 450 watt dengan lama waktu pemanasan 35 menit. 

Warna yang dihasilkan pada kondisi ini adalah coklat, sedangkan dari hasil pengukuran 

spektrum absorbansinya melebar terletak pada panjang gelombang 582.02 nm. Dari hasil 

pengukuran spektrum absorbansi didapatkan nilai energi gapnya kecil yaitu sebesar 1,7 

eV. Struktur unit C-Dots yang disintesis pada kondisi 450 watt dengan lama waktu 

pemanasan 35 menit menunjukan juga mengikat energi lebih banyak dibandingkan pada 

kondisi 70 watt dan 230 watt yang disintesis dengan waktu yang sama yaitu 35 menit.  

Spektrum FTIR dapat teramati bahwa transmitansi C-Dots tanpa sulfur pada 

stretch C=C turun, nilainya rendah dibandingkan dengan transmitansi C-Dots yang 

menggunakan sulfur. Hal ini terjadi mungkin karena C yang dulu mengabsorb menjadi 

merefleksi dan tergantikan oleh SH. Peran sulfur disini jelas berfungsi untuk menambah 

intensitas pendaran C-Dots 
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5.2 Saran 

   Mengacu pada hasil akhir karakterisasi dan pembahasan diatas, eksperimen ini 

masih harus disempurnakan. Oleh karena itu untuk eksperimen selanjutnya disarankan 

sebaiknya dilakukan karakterisasi dengan parameter-parameter yang lain sehingga dapat 

dipastikan gugus fungsi dari C-Dots yang dihasilkan. Selain itu diperlukan juga 

pengukuran menggunakan spektropotoluminiscence (PL) sehingga diperoleh panjang 

gelombang emisi dan dapat diestimasi pancaran warna emisi C-Dots. 
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Lampiran 2. Data Pengukuran FTIR Kondisi Low 
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Spectrum Graph 

 
Name Description 

 ___  SCN L4 A8 By Administrator Date Wednesday, December 31 2014 

 

Peak Table Results 
SpectrumName 

SCN LOW 

 

PeakName X Y 

42 472.11 3.71 

41 492.62 3.66 

40 623.09 3.24 

39 668.22 3.29 

38 689.05 3.28 

37 1207.5 4.32 

36 1324.8 4.1 

35 1424.28 4.05 

34 1459.03 3.92 

33 1475.18 3.97 

32 1490.32 3.89 

31 1504.55 3.91 

30 1508.56 3.67 

29 1537.93 3.63 
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25 1647.9 2.17 

24 1698.56 3.06 

23 1705.1 3.12 

22 1717.74 3.24 

21 1748.87 3.47 
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20 1772.47 3.6 

19 1829.25 3.61 

18 2374.3 2.99 

17 2727.5 2.79 

16 2927.5 2.79 
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6 3819.21 1.21 
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Lampiran 3. Data Pengukuran FTIR Kondisi Medium 
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Spectrum Graph 

 
Name Description 

 ___  SCN M5 A3 By Administrator Date Wednesday, December 31 2014 

 

Peak Table Results 
SpectrumName 

SCN MEDIUM 

 

PeakName X Y 

40 471.53 5.32 

39 573.22 5.15 

38 676.38 5.31 

37 1118.6 6.99 

36 1300.28 6.5 

35 1400.28 6.46 

34 1458.03 6.45 

33 1503.9 6.56 

32 1537.39 6.35 

31 1559.84 5.93 

30 1637.9 3.87 

29 1651.03 3.91 

28 1699.45 5.21 

27 1717.88 5.68 

26 1733.91 5.88 

25 2346.1 6.09 

24 2701.5 5.26 

23 2829 5.11 

22 3453.8 1.28 

21 3572.32 1.71 

20 3655.49 2.46 

19 3680.11 2.74 
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18 3695.74 2.81 

17 3716.22 2.95 

16 3726.23 3.03 

15 3743.21 3.03 

14 3764.02 3.02 

13 3773.9 2.96 

12 3789.88 2.95 

11 3800.92 3.11 

10 3806.39 2.96 

9 3820.62 3.11 

8 3825.83 3.05 

7 3845.87 3.07 

6 3858.01 3.03 

5 3868.9 3.09 

4 3874.06 3.03 

3 3885.11 2.98 

2 3890.17 2.98 

1 3910.28 2.91 
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Lampiran 4. Data Pengukuran FTIR Kondisi High 
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Spectrum Graph 
 

 
Name Description 

 ___  SCN H3 J2 By Administrator Date Wednesday, December 31 2014 

 

Peak Table Results 
SpectrumName 

SCN HIGH 

 

PeakName X Y 

31 471.3 9.84 

30 629.88 8.84 

29 1091.4 7.84 

28 1289.72 7.81 

27 1508.38 7.77 

26 1542.09 7.68 

25 1559.92 7.59 

24 1627.9 6.43 

23 1705.35 7.28 

22 2342.07 6.68 

21 2371 6.82 

20 2812.2 6.6 

19 3450.2 3.55 

18 3567.61 3.75 

17 3616.41 4.04 

16 3650.06 4.07 

15 3673.47 4.31 

14 3691.04 4.44 
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13 3712.62 4.55 

12 3736.77 4.38 

11 3752.14 4.38 

10 3782.13 4.74 

9 3799.6 4.5 

8 3819.24 4.47 

7 3840.62 4.43 

6 3851.07 4.47 

5 3855.65 4.48 

4 3872.8 4.5 

3 3883.53 4.61 

2 3904.71 4.56 

1 3923.46 4.68 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1 Proses Pembuatan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Pengujian Spektrum Absorbansi 
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Gambar 5.3 Karakterisasi struktur C-Dots menggunakan FTIR 

 

 

 


