
i 

 

 

PENGARUH JENIS PREKURSOR DAN SUHU 

KALSINASI TERHADAP KARAKTERISTIK KOMPOSIT 

TiO2-SiO2 DAN APLIKASINYA DALAM DEGRADASI 

RHODAMIN B 

Skripsi 

disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Sains 

Program Studi Kimia 

 

oleh : 

Edy Wiyono 

4311411022 

 

JURUSAN KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



ii 

 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari plagiat, dan apabila 

dikemudian hari terbukti ada plagiat pada skripsi ini, maka saya bersedia menerima 

sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan. Rujukan dalam skripsi ini dikutip 

berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

PENGESAHAN 

Skripsi yang berjudul:  

Pengaruh Jenis Prekursor dan Suhu Kalsinasi Terhadap Karakteristik 

Komposit TiO2-SiO2 dan Aplikasinya dalam Degradasi Rhodamin B  

disusun oleh:  

Edy Wiyono  

4311411022  

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tanggal 18 Januari 2016. 

Panitia:  

 



iv 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang.  

 

 

Semarang, Januari 2016  

Pembimbing I       Pembimbing II  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto:  

 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8) 

 Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if 

they look better than you. (S. L. Delany) 

 Fall six times, Stand seven times. 

Persembahan: 

1. Teruntuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluargaku tercinta, terimakasih atas segala doa 

dan kasih sayangnya yang telah menuntunku sampai saat ini  

2. Sahabat-sahabatku KSR PMI Unit UNNES, terimakasih karena telah 

menuntunku di universitas yang tercinta ini “You’re always in my  heart”  

3. Teman-teman Kimia 2011 “Tetap semangat, perjalanan kita masih panjang!”  

 

 

 

 

 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrobil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala Kebesaran 

dan Kemurahan-Nya. Untaian syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam rangka menyelesaikan Strata 1 (S1) 

pada Prodi Kimia FMIPA UNNES. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul 

“Pengaruh  Jenis  Prekursor  dan  Suhu  Kalsinasi  Terhadap  Karakteristik  Komposit 

TiO2-SiO2 dan Aplikasinya dalam Degradasi Rhodamin B”.  

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan juga hambatan, namun 

berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang.  

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang.  

3. Dr. Nanik Wijayati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.  

4. Dr. F. Widhi Mahatmanti, S.Si., M.Si. Dosen Pembimbing I atas bantuan, saran, 

dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.  

5. Drs. Sigit Priatmoko, M.Si. Dosen Pembimbing II atas bantuan, saran, dan 

bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.  



vii 

 

6. Ir. Sri Wahyuni. M.Si. sebagai penguji utama yang telah memberikan motivasi, 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff laboratorium Jurusan Kimia FMIPA UNNES 

yang memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menjalani studi.  

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri 

pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.  

Semarang, Januari 2016  

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRAK 

 
Edy Wiyono. 2015. Pengaruh Jenis Prekursor dan Suhu Kalsinasi Terhadap 

Karakteristik Komposit TiO2-SiO2 dan Aplikasinya dalam Degradasi Rhodamin B. 

Skripsi. Jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. F. Widhi 

Mahatmanti, S.Si., M.Si. dan Pembimbing II Drs. Sigit Priatmoko, M.Si.  

 

Kata Kunci: Prekursor TiO2, Suhu Kalsinasi, Komposit TiO2-SiO2, Rhodamin B 

 

Telah  dilakukan  penelitian  tentang  sintesis  fotokatalis  komposit  TiO2-SiO2  

untuk: (i) mengetahui pengaruh jenis prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi terhadap 

karakteristik komposit TiO2-SiO2, (ii) mengetahui pengaruh pH larutan awal terhadap 

degradasi zat warna rhodamin B oleh komposit TiO2-SiO2. Komposit TiO2-SiO2 

disintesis dengan metode sol-gel menggunakan titanium (IV) isopropoksida, titanium 

(IV) butoksida sebagai prekursor TiO2, dan tetraorthosilikat sebagai prekursor SiO2. 

Proses kalsinasi dilakukan pada suhu 500, 600 dan 700°C. Hasil karakterisasi XRD 

menunjukkan komposit TiO2-SiO2 amorf, SiO2 berfungsi sebagai host dari TiO2. 

Hasil karakterisasi DR-UV menunjukkan komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

menggunakan TiIPP, dan suhu kalsinasi sebesar 600°C memiliki nilai band gap 

paling kecil sebesar 3,34 eV. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan adanya ikatan 

Si-O-Si, Si-O-Ti  dan  vibrasi ulur  Ti-O pada  bilangan  gelombang 1083,61 cm
-1

; 

951,89 cm
-1

; dan 660,62 cm
-1

. Hasil uji degradasi rhodamin B menunjukkan 

komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan TiIPP, dan suhu kalsinasi sebesar 

600°C memiliki aktivitas fotokatalitik tertinggi dengan pesentase degradasi terhadap 

rhodamin B sebesar 56,63% dan menunjukkan aktivitas fotokatalitik tertinggi pada 

pH 9 sebesar 60,92% selama 3 jam. 
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ABSTRACT 

 
Edy Wiyono. 2015. Effect of Precursor’s Type and Calcination Temperature On 

Characteristics of TiO2-SiO2 Composites to Degrade Rhodamine B. Final Project. 

Department of Chemistry, Chemistry Program, Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences, State University of Semarang. Lecture I Dr. F. Widhi Mahatmanti, S.Si., 

M.Si, and Lecture II Drs. Sigit Priatmoko, M.Si. 

 

Keywords: TiO2 Precursor’s, Calcination Temperature, TiO2-SiO2 Composites, 

Rhodamine B. 

 

The research of the synthesis of TiO2-SiO2 photocatalyst composite has been done. 

The aims of this research is to: (i) study the effect of TiO2 precursor and the 

calcination temperature of the TiO2-SiO2 composite characteristics, (ii) the effect  of  

initial  pH  of  solution  to  the  degradation  of  rhodamine  B  dye  by TiO2-SiO2 

composite. Synthesis of composite prepared by sol-gel method using titanium (IV) 

isopropoxide, titanium (IV) butoxide as a precursor of TiO2, and tetraorthosilicate as 

a precursor of SiO2. Calcination process at a temperature of 500, 600 and 700°C. 

XRD characterization results indicate TiO2-SiO2 composite amorphous and 

amorphous SiO2 which functions as host of TiO2. DR-UV characterization results that 

TiO2-SiO2 composites has the smallest value of band gap is 3,34 eV. FTIR 

characterization results indicate a bond Si-O-Si, Si-O-Ti and Ti-O stretching 

vibration at 1083,61 cm
-1

; 951,89 cm
-1

; and 660,62 cm
-1

 wavenumbers. The results of 

degradation of rhodamine B shows the composite TiO2-SiO2 synthesized using TiIPP 

and calcination temperature of 600°C has the highest photocatalytic activity with the 

degradation percentage is 56,63% and showed the highest photocatalytic activity at 

pH 9 is 60,92% for 3 hours. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia secara langsung 

mendorong tumbuhnya perindustrian. Industri tekstil merupakan salah satu bidang 

industri yang berkembang pesat di Indonesia. Produk tekstil merupakan salah satu 

bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, memegang peranan penting di dalam 

sistem ekonomi nasional, dan sampai sekarang industri tekstil masih merupakan salah 

satu industri andalan dalam menumbuhkan devisa negara. Tercatat pertumbuhan 

produksi tekstil di Indonesia pada tahun 2014 maksimal mencapai 11,74% (Badan 

Pusat Statistik, 2014). Sebagaimana industri-industri yang lain disamping memiliki 

segi positif, disisi lain industri tekstil juga memiliki segi negatif, salah satunya 

menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. 

Salah satu limbah yang biasanya dihasilkan oleh industri tekstil adalah limbah 

cair zat warna. Menurut Couto dan Toca-Herrera sebagaimana dikutip oleh Hussein 

(2011), akumulasi zat warna dalam industri tekstil mencapai 75% dalam bentuk 

limbah cair zat warna. Umumnya limbah zat warna yang dihasilkan dari industri 

tekstil merupakan senyawa organik non-biodegradable yang dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan terutama lingkungan perairan (Yang dkk., 2003). Jawa 

Tengah merupakan salah satu provinsi yang industri tekstil dengan intensitas yang 

tinggi, apalagi dengan adanya wacara relokasi industri tekstil dari Amerika Serikat
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dan Uni Eropa ke Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 

(Kementerian Perdagangan, 2014). Hal ini mengakibatkan konsentrasi industri tekstil 

di Jawa Tengah semakin besar, akibatnya buangan limbah cair industri tekstil di 

Provinsi Jawa Tengah semakin besar. 

Limbah cair tekstil yang mengandung zat warna dapat memberikan masalah 

tersendiri karena zat warna tekstil berbahaya bagi makhluk hidup khususnya manusia. 

Limbah zat warna tekstil menjadi perhatian tersendiri hal ini dikarenakan: (1) 

Konsumsi tekstil akan selalu mengikuti peningkatan populasi penduduk, (2) Sebagian 

besar zat warna dibuat agar memiliki resistensi terhadap pengaruh lingkungan seperti 

efek pH, suhu, dan aktivitas mikroba, (3) Pengolahan limbah zat warna menjadi sulit 

karena struktur aromatik pada zat warna sulit terdegradasi, (4) Limbah zat warna 

khususnya pewarna azo memiliki toksisitas yang tinggi serta bersifat karsinogenik 

(Yang dkk.,2003; Hussein, 2011). 

Rhodamin B termasuk salah satu zat warna yang digunakan dalam industri 

tekstil karena harganya yang lebih ekonomis dan mudah diperoleh. Zat warna 

rhodamin B merupakan zat warna dasar yang penting dalam proses pewarnaan pada 

industri tekstil dan kertas. Rhodamin B sangat berbahaya jika terpapar langsung 

melalui kulit, mata, ataupun tertelan. Dampak akibat paparan yang terjadi dapat 

berupa iritasi pada kulit, mata, dan saluran pencernaan. Dampak kronis terhadap 

kesehatan yaitu dapat menimbulkan kanker dan gangguan fungsi hati (Aprilia dkk., 

2012; Stockle, 2014). 

Saat ini berbagai teknik atau metode penanggulangan limbah tekstil telah 

dikembangkan, diantaranya adalah dengan metode adsorpsi. Namun metode ini 
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ternyata kurang begitu efektif karena zat warna tekstil yang diadsorpsi tersebut 

terakumulasi di dalam adsorben yang akan menimbulkan permasalahan baru. Sebagai 

alternatif dikembangkan metode fotodegradasi menggunakan material semikonduktor 

dan radiasi sinar ultraviolet. Material semikonduktor memiliki kemampuan 

fotokatalitik apabila dikenai cahaya yang energinya sesuai atau lebih besar dari energi 

band gap fotokatalis tersebut, maka akan menghasilkan spesies oksidator yang dapat 

mendegradasi zat warna. Dengan metode fotodegradasi ini, zat warna akan terurai 

menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan lebih aman untuk 

lingkungan (Wijaya dkk., 2006). 

Titanium dioksida (TiO2) merupakan fotokatalis yang sangat baik dan dapat 

diaplikasikan di berbagai bidang. Kelebihan dari TiO2 adalah stabilitas kimia yang 

tinggi bila terkena senyawa asam dan basa, tidak beracun, biaya yang relatif rendah, 

dan daya pengoksidasi yang tinggi dan stabil (Castellote dan Bengtsson, 2011). TiO2 

memiliki tiga jenis tipe kristal yaitu anatas, brookit, dan rutil. Dari tiga jenis tipe 

kristal TiO2, anatas memiliki aktivitas fotokatalitik yang lebih tinggi dari jenis kristal 

lainnya (Castellote dan Bengtsson, 2011). 

Penelitian penggunaan komposit TiO2 dengan upaya untuk peningkatan 

aktivitas fotokatalis TiO2 telah banyak dilakukan salah satunya dengan zeolit (Andari 

dan Wardhani,2013; Wijaya dkk., 2006). Pengembanan TiO2 dalam zeolit dilaporkan 

dapat menghasilkan distribusi TiO2 yang tidak merata serta ukuran pori yang relatif 

lebih besar dengan luas permukaan spesifik yang relatif kecil, namun masih 

menunjukkan adanya aktivitas fotokatalitik dari TiO2 (Fatimah dan Wijaya, 2005). 

Kumar dan Bansal (2013), menggunakan polivinil alkohol (PVA)-formaldehid 
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sebagai bahan pengikat TiO2, kaca, pasir kuarsa, stainless steel oleh Fernandez dkk. 

(1995), dan karbon teraktivasi oleh Dongna dkk. (2014). Menurut Purnawan dkk. 

(2013), semua material pengemban tersebut memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya senyawa pengemban yang mungkin tidak stabil dan mengakibatkan 

penurunan aktivitas fotokatalitiknya, transmisi cahaya yang rendah, dan luas 

permukaan yang kecil. 

Menurut  Balachandaran  (2010),  sifat  kimia  dan  fisika  dari  komposit 

TiO2-SiO2 tergantung pada komposisi dan tingkat homogenitas dari TiO2 maupun 

SiO2 dalam campuran komposit. Dari berbagai metode sintesis komposit TiO2-SiO2, 

metode sol-gel merupakan salah satu teknik untuk mensintesis komposit berbasis 

TiO2-SiO2. Menurut Fernandez (2011), metode sol-gel memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan metode konvensional antara lain: (1) kehomogenan yang lebih 

baik, (2) kemurnian yang tinggi, (3) suhu relatif rendah, (4) tidak terjadi reaksi 

dengan senyawa sisa, (5) kehilangan bahan akibat penguapan dapat diperkecil, dan 

(6) mengurangi pencemaran udara. Pengontrolan produk hasil sintesis dengan metode 

sol-gel dapat dilakukan dengan mengubah jenis prekursor, rasio prekursor, jenis 

katalis, pelarut (kepolaran), suhu pembentukan gel dan suhu kalsinasi (Fernandez, 

2011). 

Dalam melakukan sintesis komposit berbasis titania biasanya menggunakan 

prekursor sejenis Ti-alkoksida, semakin panjang rantai alkoksi (-OR) pada prekursor 

maka prekursor akan semakin stabil dan laju hidrolisis pada proses sol-gel semakin 

lambat, sehingga akan berpengaruh terhadap ukuran, densitas, dan distribusi pori dari 

komposit (Simonsen dan Soogard, 2010). Menurut Zhang dkk. (2001) suhu kalsinasi 
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dapat mempengaruhi fase kristal TiO2. Fase kristal anatas akan terbentuk pada suhu 

450°C dan kristal anatas semakin besar seiring dengan naiknya suhu, namun pada 

kisaran suhu 400-600°C terjadi nukleasi rutil. Pada suhu 600-900°C terjadi 

pertumbuhan fase kristal rutil dan tumbuh secara lambat seiring dengan naiknya suhu 

kalsinasi (Wang dan Ying, 1999: Mahshid dkk., 2007). Semakin kecil ukuran kristal 

yang terbentuk maka energi celah pita (band gap) yang terbentuk akan semakin kecil, 

sehingga daya fotokatalitik dari fotokatalis semakin kuat dalam mendegradasi suatu 

senyawa (Karkane, 2014). 

Pengembanan TiO2 dengan SiO2 dapat menghasilkan distribusi TiO2 yang 

merata serta ukuran partikel yang relatif kecil, sehingga luas permukaan TiO2 relatif 

lebih besar dan aktivitas fotokatalitiknya semakin meningkat (Sirimahachai dkk., 

2011). Substrat SiO2 juga merupakan absorben yang dapat menyediakan situs 

adsorpsi yang dapat mendukung TiO2 dalam mendegradasi senyawa organik. Selain 

itu menurut Gao dan Wachs (1999), SiO2 sebagai pendukung material katalis yang 

memiliki stabilitas termal dan ketahanan mekanik yang tinggi dan dapat menjaga 

kinerja fotokatalis TiO2 (Strauss dkk., 2011; Sellapan, 2013). 

Menurut You-ji dan Wei (2011), nilai derajat keasaman (pH) merupakan salah 

satu variabel oprasional yang penting dalam pengolahan limbah cair zat warna. 

Dalam proses fotokatalisis, nilai pH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

laju degradasi, pH mempengaruhi keadaan ionisasi dari permukaan TiO2 maupun 

molekul zat warna, sehingga perubahan pH juga mempengaruhi adsorpsi molekul 

pewarna ke permukaan TiO2-SiO2 yang berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu 

oksidasi fotokatalitik. Dalam penelitian You-ji dan Wei (2011), semakin besar nilai 
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pH maka laju proses fotokatalitik TiO2-SiO2 semakin meningkat dalam mendegradasi 

rhodamin B. Nilai pH yang basa menyebabkan permukaan TiO2 bermuatan negatif 

sedangkan rhodamin B membentuk zwitter ion, sehingga rhodamin B lebih mudah 

teradsorpsi pada permukaan TiO2-SiO2 karena adanya gaya tarik elektrostatik antara 

rhodamin B dengan permukaan TiO2-SiO2, dan selanjutnya akan meningkatkan 

efisiensi proses fotokatalitik. 

Pada penelitian Kumar dkk. (2013), melakukan sintesis komposit TiO2-SiO2 

metode sol-gel menggunakan prekursor titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) dan 

tetraetilortosilikat (TEOS) dengan variasi persentase mol oksida TiO2 dalam SiO2. 

Dari hasil penelitian tersebut, komposit dengan perbandingan 40% mol TiO2/SiO2 

menunjukkan struktur komposit TiO2-SiO2 amorf dengan luas permukaan spesifik 

yang besar, serta memiliki nilai kerapatan arus yang besar dalam kondisi gelap 

maupun terang, selain itu memiliki energi celah pita paling kecil yaitu 3.25 eV yang 

mengindikasikan bahwa pada variasi mol 40% TiO2/SiO2 memiliki aktivitas 

fotokatalitik yang optimal. Berdasarkan keterangan di atas, perlu adanya penelitian 

tentang sintesis komposit 40% TiO2/SiO2 dengan variasi jenis prekursor TiO2 yaitu 

titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) dan titanium (IV) butoksida (TiBu) dan variasi 

suhu kalsinasi serta aplikasinya dalam degradasi rhodamin B. 

 

 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1.2.1  Bagaimanakah pengaruh jenis prekursor titanium (IV) isopropoksida dan 

titanium (IV) butoksida terhadap karakteristik komposit TiO2-SiO2? 

1.2.2  Bagaimanakah  pengaruh  suhu  kalsinasi  terhadap  karakteristik  komposit 

TiO2-SiO2? 

1.2.3  Bagaimanakah pengaruh pH larutan awal terhadap degradasi zat warna 

rhodamin B oleh komposit TiO2-SiO2? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui karakteristik komposit TiO2-SiO2 yang disintesis berdasarkan 

variasi prekursor titanium (IV) isopropoksida dan titanium (IV) butoksida 

terhadap degradasi zat warna rhodamin B. 

1.3.2 Mengetahui karakteristik komposit TiO2-SiO2 yang disintesis berdasarkan 

variasi suhu kalsinasi terhadap degradasi zat warna rhodamin B. 

1.3.3 Mengetahui kemampuan fotokatalis komposit TiO2-SiO2 terhadap degradasi 

zat warna rhodamin B dengan variasi pH larutan awal. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya: 

1.4.1 Memberikan referensi baru tentang jenis prekursor titanium (IV) 

isopropoksida  dan  titanium (IV) butoksida  untuk  mensintesis  komposit 
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TiO2-SiO2 dengan kinerja yang paling baik terhadap degradasi zat warna 

rhodamin B. 

1.4.2 Memberikan referensi baru tentang suhu kalsinasi untuk mensintesis komposit 

TiO2-SiO2 dengan kinerja yang paling baik terhadap degradasi zat warna 

rhodamin B. 

1.4.3 Memberikan informasi tentang kemampuan fotokatalis komposit TiO2-SiO2 

terhadap degradasi zat warna rhodamin B dengan variasi pH larutan awal.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Titanium Dioksida (TiO2) 

Titanium dioksida merupakan bentuk oksida dari titanium yang secara kimia 

dapat dituliskan TiO2. Kenampakan fisik dari titanium dioksida berupa padatan 

berwarna putih yang memiliki kestabilan termal baik, tidak tembus cahaya, tidak 

mudah terbakar, sukar larut dan tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut 

The United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals. Senyawa ini dimanfaatkan secara luas dalam cat, kosmetik, obat-obatan, 

bakterisida, pasta gigi, fotokatalis, dan elektroda pada sel surya (Anselme, 2013). 

Titanium dioksida dihasilkan dari batuan ilmenite (FeTiO3) dan pasir. 

Titanium dioksida dapat disentesis melalui proses sulfat. Pada proses sulfat, batuan 

ilmenite dilarutkan dengan H2SO4 pada suhu 100°C, didinginkan pada suhu 15°C, 

filtrasi menghasilkan FeSO4, dan hidrasi pada suhu 110°C (Anselme, 2013). 

 

a. Anatas        b. Rutil   c. Brookit 

Gambar 2.1 Bentuk Kisi Kristal TiO2 (Landmann dkk., 2012) 
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Titanium dioksida memiliki tiga fase struktur kristal, yaitu anatas, rutil dan 

brookit. Fase struktur rutil merupakan fase yang paling stabil secara termodinamika, 

namun fase struktur anatas juga dapat stabil dalam suhu rendah, dan dapat mengalami 

konversi menjadi rutil pada suhu tinggi (Sellapan, 2013). Dalam penelitian Zhang 

dkk. (2001), fase struktur anatas terbentuk secara optimum pada suhu 400-600°C, 

pada suhu diatas 600°C fase struktur anatas mulai mengalami tranformasi menjadi 

rutil. Karakteristik dari tiap fase kristal TiO2 yang disajikan pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Karakteristik dari setiap fase TiO2 (Sellapan, 2013) 

Sifat Anatas Rutil Brookit 

Bentuk Kristal Tetragonal Orthorombik Tetragonal 

Celah energi Eg (eV) ~3,23 ~3,0 ~3,3 

Parameter kisi    

a (Å) 3,7842 4,5936 9,184 

b (Å) 3,7842 4,5936 5,447 

c (Å) 9,5146 2,9587 5,145 

Vol (Å
3
) 136,25 62,07 257,38 

Massa jenis (g/cm
3
) 3,79 4,13 3,99 

 

Kemampuan fotoaktivitas semikonduktor TiO2 dipengaruhi oleh morfologi, 

luas permukaan, kristanilitas dan ukuran partikel. Salah satu tipe kristal dari TiO2 

adalah anatas. TiO2 tipe anatas memiliki aktivitas fotokatalisis terbaik dibandingkan 

dengan struktur kristal rutil dan brookit. TiO2 merupakan semikonduktor yang 

memiliki celah pita yang luas, celah pita energi rutil adalah 3,00 ev sedangkan celah 

pita energi anatas adalah 3,23 eV. TiO2 tipe anatas biasa digunakan dalam fotokatalis 
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karena dapat menunjukkan aktivitas fotokatalik yang tinggi (Sellapan, 2013). 

Keterbatasan semikonduktor sebagai fotokatalis dapat diatasi dengan memodifikasi 

permukaan semikonduktor dengan penambahan SiO2 dapat meningkatkan ketahanan 

termal dan meningkatkan aktivitas fotokatalis (Gao dan Wachs, 1999).  

Secara umum, fenomena fotokatalitik pada permukaan semikonduktor dapat 

dipahami dengan penjelasan seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.2. Jika suatu 

semikondutor tipe n dikenai cahaya (hυ) dengan energi yang sesuai, mengakibatkan 

elektron (e
-
) pada pita valensi akan pindah ke pita konduksi, dan meninggalkan 

lubang positif (hole, disingkat sebagai h
+
) pada pita valensi. Sebagian besar pasangan 

e- dan h
+
 

 
ini akan mengalami rekombinasi, baik di permukaan atau di dalam bulk 

partikel. Sebagian pasangan e
-
 dan h

+ 
dapat bertahan sampai pada permukaan 

semikondutor. h
+ 

dapat menginisiasi reaksi oksidasi dan dilain pihak e
-
 akan 

menginisiasi reaksi reduksi zat kimia yang ada disekitar permukaan semikonduktor. 

 

Gambar 2.2 Skema fotoeksitasi yang diikuti oleh deeksitasi pada permukaan 

semikonduktor (Mills dan Hunte, 1997). 

 

Mekanisme yang menggambarkan efek fotokatalitik dari TiO2 dapat diamati 

pada Gambar 2.3. Menurut Mills dan Hunte (1997), tahapan utama mekanisme 
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fotokatalitik pada semikonduktor TiO2 meliputi radiasi foton, penjebakan (trapping), 

inisiasi reaksi redoks, dan rekombinasi pembawa muatan.  

 

Gambar 2.3 Mekanisme perpindahan elektron karena adanya pengaruh cahaya 

pada TiO2 (Mills dan Hunte, 1997). 

 

Faktor lain yang dapat menentukan besarnya daya fotokatalitik adalah 

kristalinitas TiO2. TiO2 amorf memiliki daya fotokatalitik yang lebih rendah daripada 

TiO2 dengan kristalinitas yang lebih tinggi. Rendahnya daya fotokatalitik TiO2 amorf 

disebabkan oleh tingkat rekombinasi elektron dan lubang (hole) yang tinggi akibat 

dari cacat kristal (Gustavsson dan Schuler, 2010). Mekanisme fotokatalitik pada 

semikonduktor TiO2 berdasarkan Mills dan Hunte (1997), dapat diamati pada 

Gambar 2.3 yang meliputi: 

1) Pembentukan muatan oleh foton: jika fotokatalis dikenai radiasi foton (hυ) 

dengan energi hυ yang besarnya sama atau melebihi energi celahnya (Eg), 

maka satu elektron akan tereksitasi ke dalam pita konduksi (ecb
-
) dengan 

meninggalkan kekosongan pada pita valensi (hvb
+
). Reaksi tersebut dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

TiO2 + hυ        hvb
+
 + ecb

-
 (sangat cepat)   (1.1) 
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2) Rekombinasi pembawa muatan: kekosongan (lubang pada pita valensi (hvb
+
) 

dapat bertindak sebagai oksidator yang cukup kuat dan dapat bergabung dengan 

elektron pada pita konduksi (ecb
-
) sambil melepas panas. Reaksi tersebut dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

ecb
-
+ {>Ti

•IV
 OH}  > Ti

IV
 OH (lambat)  (1.2) 

hvb
+
+ {>Ti

III
 OH}  > Ti

IV
 OH (cepat)  (1.3) 

3) Jika dalam sistem terdapat substrat yang dapat teroksidasi maka lubang pada 

pita valensi (hvb
+
) akan menginisiasi reaksi oksidasi terhadap substrat tersebut. 

4) Jika di dalam sistem terdapat suatu oksidator (misal oksigen) maka dapat terjadi 

inisiasi reaksi reduksi oleh elektron pada pita konduksi (ecb
-
). 

5) Reaksi fotoreduksi terkatalis dan reaksi termal lanjutan (misal reaksi hidrolisis 

atau reaksi dengan oksigen aktif) akan menghasilkan CO2, H
+
, Cl

-
, dan H2O. 

6) Penjebakan (trapping) elektron pada pita konduksi (ecb
-
) ke permukaan 

fotokatalis Ti
IV

OH membentuk Ti
III

OH. Reaksi tersebut dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

ecb
-
+ >Ti

IV
 OH    {> Ti

III
 OH}    (1.4) 

ecb
-
+ >Ti

IV        
      > Ti

III     
(1.5) 

7) Penjebakan (trapping) lubang pada pita valensi (hvb
+
) ke dalam permukaan 

gugus titanol menghasilkan •OH. •OH pada permukaan Ti
IV

OH dapat bertindak 

sebagai oksidator. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. 

hvb
+
+ >Ti

IV
 OH    {> Ti

IV
 OH

•+
} (cepat)  (1.6) 
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Menurut Haryati dkk. (2014), fotokatalisis TiO2 memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya, serbuk TiO2 yang telah terdispersi dalam zat warna sulit 

untuk diregenerasi sehingga perlu pemisahan yang cukup rumit, aktivitas fotokatalitik 

TiO2 dalam mendegradasi zat warna akan menurun apabila konsentrasi zat warna dan 

TiO2 tinggi, adanya peristiwa rekombinasi yang tidak dapat dicegah serta daya 

adsorbsi yang rendah, mengakibatkan fotodegradasi tidak dapat bekerja secara 

maksimal, untuk itu dilakukan pengembanan TiO2 dengan SiO2 untuk meningkatkan 

daya adsorpsi dan meminimalisir rekombinasi, sehingga meningkatkan aktivitas 

fotokatalitik TiO2. 

 

2.2    Fotodegradasi 

Fotodegradasi adalah reaksi pemecahan senyawa oleh adanya cahaya. Proses 

fotodegradasi memerlukan suatu fotokatalis, yang umumnya merupakan bahan 

semikonduktor seperti TiO2, CdS, atau ZnO. Prinsip fotodegradasi adalah adanya 

loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada logam semikonduktor jika 

dikenai suatu energi foton. Loncatan elektron ini menyebabkan timbulnya hole 

(lubang elektron) yang dapat berinteraksi dengan pelarut (air) membentuk radikal 

•OH. Radikal •OH bersifat aktif dan dapat berlanjut untuk menguraikan senyawa 

organik target (Gustavsson dan Schuler, 2010). 

Menurut Sirimahachai dkk. (2010), proses fotodegradasi diawali ketika suatu 

semikonduktor TiO2 menyerap cahaya (hυ), sehingga terjadi loncatan elektron dari 

pita valensi ke pita konduksi membentuk hole di pita konduksi (hvb) dan elektron di 

pita valensi (ecb) (Reaksi 2.1). Elektron (ecb) mereduksi O2 yang teradsorpsi pada 
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katalis, lalu bereaksi dengan H
+
 membentuk radikal •OH (Reaksi 2.2 - 2.5). Hole 

(hvb) mengoksidasi H2O menjadi radikal •OH (Reaksi 2.6). Radikal •OH yang 

terbentuk bereaksi dengan polutan organik sehingga terjadi proses degradasi polutan 

organik menjadi produk hasil degradasi (Reaksi 2.7), selain itu hvb pada permukaan 

katalis juga dapat mendegradasi polutan organik (Reaksi 2.8). Menurut Sirimahachai 

dkk. (2010), mekanisme reaksi fotodegradasi oleh semikonduktor TiO2 adalah 

sebagai berikut : 

TiO2 + hυ                     hvb+ ecb     (2.1) 

O2ads+ ecb  O2
-
      (2.2) 

O2
-
  + H

+ 
            •OOH      (2.3) 

2 •OOH   H2O2 + O2     (2.4) 

H2O2 + e  •OH + OH
- 
     (2.5) 

H2Oads + hvb  H
+ 

+ •OH     (2.6) 

Polutan Organik + •OH  Produk hasil degradasi (2.7) 

Polutan Organik + hvb    Produk hasil degradasi (2.8) 

 

Di antara beberapa logam fotokatalis, oksida Ti memiliki aktivitas yang cukup 

besar dan efektif selain murah dan non toksik. Dalam reaksi fotokatalis dengan TiO2 

dalam bentuk kristal anatas TiO2 dilaporkan sebagai komponen aktif sedangkan 

dalam bentuk rutil kurang menunjukkan aktivitasnya. TiO2 dengan bentuk kristal 

anatas  dan  rutil  jika  dikenai  suatu  sinar  UV  dengan  λ <385 nm  untuk  anatas 

dan λ= 405 nm untuk rutil, akan menghasilkan spesies ditunjukkan hole
+
 pada 

permukaannya. Oleh karenanya TiO2 mampu mengoksidasi spesies kimia yang 
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memiliki potensial redoks yang lebih kecil (Castellote dan Bengtsson, 2011; Sellapan, 

2013).  

Laju proses fotodegradasi dipengaruhi oleh nilai pH. Nilai pH mempengaruhi 

keadaan ionisasi dari permukaan TiO2 maupun molekul zat warna, sehingga 

perubahan pH juga mempengaruhi adsorpsi molekul pewarna ke permukaan 

fotokatalis yang berpengaruh pada proses selanjutnya yaitu oksidasi fotokatalitik. 

Dalam penelitian You-ji  dan  Wei  (2011),  semakin  besar  nilai  pH  maka  laju  

proses  fotokatalitik TiO2-SiO2 semakin meningkat dalam mendegradasi rhodamin B. 

Nilai pH basa menyebabkan permukaan TiO2 bermuatan negatif sedangkan rhodamin 

B membentuk zwitter ion, sehingga rhodamin B lebih mudah teradsorpsi pada 

permukaan TiO2-SiO2 karena  adanya  gaya  tarik  elektrostatik  antara  rhodamin  B  

dengan  permukaan TiO2-SiO2, dan selanjutnya akan meningkatkan efisiensi proses 

fotokatalitik (Reaksi 2.9-2.11). Reaksi berikut adalah pengaruh pH terhadap keadaan 

ionisasi dari permukaan fotokatalis TiO2 menurut You-ji dan Wei (2011): 

TiOH + H
+   

TiOH2
+  

(keadaan asam)  (2.9) 

TiOH + OH
-   

TiO
- 
+ H2O  (keadaan basa)   (2.10) 

 

Rhodamin B mengalami reaksi ionisasi karena adanya pengaruh pH, pada 

kondisi asam akan membentuk rhodamin B kationik, dan pada kondisi basa 

membentuk zwitter ion (Gambar 2.4). Menurut You-ji dan Wei (2011), reaksinya 

adalah sebagai berikut:  
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Rhodamin B (RhB)    Zwitter ion (RhB-Z)  

Gambar 2.4 Reaksi ionisasi rhodamin B 

 

2.3    Silikon Dioksida (SiO2) 

Silikon dioksida disebut juga silika merupakan oksida dari silikon dengan 

rumus kimia SiO2. Silika adalah oksida paling melimpah dibumi. Meskipun 

keberadaan silika melimpah, sebagian besar silika dibuat dengan cara sintetik untuk 

digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi. Silika sintetis memiliki luas permukaan 

yang lebih besar daripada silika alami, silika sintetis memiliki daya adsorpsi yang 

baikdan juga cocok untuk pengemban katalis (Julia, 2002). 

Silika memiliki dua bentuk oksida, silika monoksida dan silika dioksida. 

Silika adalah material berpori dengan ukuran pori yang besar antara 5-3000 Å dan 

berbentuk amorf maupun quartz yang lebih stabil, rumus kimia silika amorf adalah 

SiO2.xH2O. Silikon dioksida terbentuk melalui ikatan kovalen yang kuat, yaitu empat 

atom oksigen terikat pada posisi sudut tetrahedral di sekitar atom silikon sebagai 

pusatnya. Struktur tetrahedral silika tersebut saling berikatan secara luas membentuk 

matriks silika yang besar. Silika merupakan jaringan tiga dimensi yang kaku dan 

Basa 

Asam 

(2.11) 
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terdiri dari tetrahedral SiO4 yang tersusun secara tidak teratur dan membentuk agregat 

tiga dimensi dengan ukuran 1-25 μm (Rahmawati, 2002). 

 

Gambar 2.5 Struktur lokal silikon dioksida (Salh, 2011). 

 

Atom oksigen bersifat elektronegatif dan kerapatan elektron pada atom silikon 

sebagian ditransfer pada atom oksigen. Sudut ikatan di sekitar O-Si-O merupakan 

sudut tetrahedral yaitu sebesar 109,5°, Panjang ikatan Si-O sebesar 1,61 Å . Jembatan 

oksigen (Si-O-Si) memberikan sifat unik pada silikon dioksida. Sudut ikatan Si-O-Si 

bervariasi antara 110-160° dipengaruhi oleh perubahan energi ikatan, sehingga sangat 

memungkinkan terjadinya rotasi ikatan secara bebas (Rahmawati, 2002). 

 

Gambar 2.6 Struktur matrik raksasa SiO2 (Rahmawati, 2002). 

Oksigen 

Silikon 
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Variasi sudut yang terbentuk memungkinkan terbentuknya struktur kristalin 

berbeda-beda pada silikon dioksida, dan dengan mudah membentuk struktur 

amorfous (tidak beraturan). Silikon dioksida memiliki 35 bentuk kristalin dengan 

kerapatan yang berbeda-beda (17-43 unit SiO2 per 100 Å
3
). Silikon dioksida kristalin 

ditemukan dalam berbagai bentuk sebagai kuarsa, kristobalit dan tridimit 

(Rahmawati, 2002). 

 

 

Gambar 2.7 Beberapa Bentuk Unit Kristal SiO2 (Rahmawati, 2002). 

 

Silika (SiO2) memiliki energi celah pita sebesar 8,9 eV, energi celah pita SiO2 

ini hampir 8 kali lipat lebih besar dari energi celah pita silikon. Dalam 

pengkompositan TiO2 dengan SiO2 juga akan mengalami perubahan energi celah pita. 

Energi celah pita dari komposit TiO2-SiO2 akan menurun seiring dengan 

meningkatnya kadar SiO2 dan energi celah pita komposit TiO2-SiO2 akan meningkat 

karena adanya kadar SiO2 berlebih. Dalam penelitian Kumar, dkk. (2013) 

menunjukan bahwa komposit 40% mol TiO2/SiO2 memiliki nilai kerapatan arus yang 

besar, serta memiliki energi celah pita paling kecil yaitu 3.25 eV. 

Silika (SiO2) memiliki kapasitas adsorpsi yang besar yaitu 0,5-2 mmol/gram 

dan sangat baik digunakan sebagai adsorben (Gustavsson dan Schuler, 2010). SiO2 

a. Kristobalit        b. Tridimit    c. Kuarsa 
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juga memiliki ketahanan mekanik yang besar dan kestabilan terhadap suhu tinggi 

sehingga baik digunakan sebagai katalis ketika dipadukan dengan titania (TiO2). 

Komposit TiO2-SiO2 akan menghasilkan ikatan baru Si-O-Ti yang memiliki sifat 

gabungan dari kedua senyawa tersebut (Gustavsson dan Schuler, 2010). Menurut Gao 

dan Wachs (1999), komposit TiO2-SiO2 memiliki tiga sifat unik secara fisika kimia, 

yaitu: fotokatalis dengan campuran efek pendukung dan efek ukuran secara kuantum, 

katalis asam yang berhubungan dengan generasi dengan situs asam baru. Keberadaan 

SiO2 sebagai pendukung material katalis yang memiliki stabilitas termal dan 

ketahanan mekanik yang tinggi pada SiO2 dengan menjaga kinerja fotokatalik dari 

TiO2. 

Komposit TiO2-SiO2 memiliki koefisien termal yang rendah dan indeks 

kekerasan yang terkontrol, sehingga TiO2-SiO2 memiliki kegunaan-kegunaan khusus 

di bidang optik. Selain itu, TiO2-SiO2 juga dapat digunakan sebagai material katalis 

maupun sebagai material pendukung katalis. Reaktivitas permukaannya sangat 

tergantung pada komposisi dan homogenitas dari campuran prekursor TiO2 dan SiO2 

(Gao dan Wachs, 1999). 

Menurut Gao dan Wachs (1999), terdapat banyak penelitian tentang berbagai 

macam metode preparasi fotokatalis komposit TiO2-SiO2. Karakteristik (misalnya, 

ukuran pori, muatan permukaan, kekuatan mekanik, dan situs adsorpsi) dari produk 

akhir tergantung pada kondisi sintesis dan tipe interaksi antara TiO2 dan SiO2. Ada 

dua bentuk interaksi antara TiO2 dan SiO2 yaitu atraksi gaya fisik (seperti ikatan Van 

der Waals) dan ikatan kimia (pembentukan ikatan Ti-O-Si).  
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Metode sol-gel dan kopresipitasi merupakan metode yang paling banyak 

digunakan untuk mensintesis komposit berupa campuran oksida, terutama TiO2 yang 

diembankan pada SiO2. Dengan metode tersebut diketahui adanya ikatan Ti-O-Si 

yang membuktikan Ti dapat terikat secara kimia pada permukaan SiO2 (Chun dkk., 

2001). Namun menurut Liu dan Cheng (1995), penggunaan metode kopresipitasi 

dalam sintesis komposit TiO2-SiO2 justru akan menghambat pertumbuhan kristal 

TiO2 dalam matriks SiO2, sehingga terbentuk TiO2 amorf dalam matriks SiO2. 

Preparasi komposit TiO2-SiO2 dilakukan dengan metode sol-gel pada suhu 

rendah. Dengan metode sol-gel, menghasilkan komposit TiO2-SiO2 yang memiliki 

homogenitas dan kemurnian yang lebih baik daripada dengan metode konvensional 

dengan suhu tinggi (Chun dkk., 2001). 

 

2.4    Proses Sol-gel 

Proses sol-gel adalah proses pembentukan senyawa anorganik melalui reaksi 

kimia dalam larutan pada suhu rendah, dalam proses tersebut terjadi perubahan fase 

dari suspensi koloid (sol) membentuk fase cair kontinu (gel). Menurut Fernandez 

(2011), metode sol-gel memiliki beberapa keuntungan antara lain : (1) tingkat 

stabilitas termal yang baik, (2) stabilitas mekanik yang tinggi, (3) daya tahan pelarut 

yang baik, dan (4) modifikasi permukaan dapat dilakukan dengan berbagai 

kemungkinan. Tahapan proses sol-gel meliputi hidrolisis, kondensasi, pematangan 

(aging) dan pengeringan. Tahap pertama logam prekursor (alkoksida) dilarutkan 

dalam pelarut (alkohol) dan terhidrolisis dengan penambahan air pada kondisi asam, 

basa atau netral menghasilkan sol koloid. Hidrolisis menggantikan ligan (-OR) 
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dengan gugus hidroksil (-OH). Selama reaksi hidrolisis berlangsung, ligan (-OR) dari 

prekursor akan bereaksi dengan molekul air, sehingga membentuk intermediet 

[M(OC2H5)4-x(OH)x] gugus alkil akan digantikan oleh gugus-gugus hidroksil. 

Semakin panjang ligan (-OR) pada prekursor M(OR)4 maka laju hidrolisis semakin 

lambat, hal ini disebabkan rintangan sterik akibat semakin panjangnya rantai R, 

sehingga pergantian ligan (-OR) dengan gugus hidroksil (-OH) akan semakin lambat 

(Simonsen dan Soogard, 2010). Reaksi hidrolisis pada umumnya adalah sebagai 

berikut:  

M(OR)4 +    H2O  M(OR)3(OH) + ROH   (4.1) 

    Intermediet 

M(OR)4 + 4 H2O  M(OH)4 + 4 ROH   (4.2) 

 

Kontrol dari reaksi hidrolisis akan menghasilkan monomer terhidrolisis 

tunggal yaitu berupa produk intermediet [(OR)3Si(OH)] yang akan digunakan untuk 

reaksi kondensasi. Pembentukan produk intermediet (dengan katalis amoniak) 

menurut reaksi berikut: 

     M(OR)4 + xH2O + NH3        (
-
O)xM(OR)4-x+ x ROH + NH4

+ 
(4.3) 

    Intermediet 

 

Reaksi Hidrolisis TiIPP menurut Li dkk. (2012): 

Ti(C3H7O)4 + H2O      Ti(C3H7O)3(OH) + C3H7OH (4.4) 

Ti(C3H7O)3(OH) + 3 H2O             Ti(OH)4 + 3 C3H7OH  (4.5)  

 Ti(C3H7O)4 + Ti(OH)4  2 TiO2 + 4 C3H7OH  (4.6) 

Ti(OH)4  TiO2+ 2 H2O     (4.7) 
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Reaksi Hidrolisis TiBu menurut Li dkk. (2012): 

Ti(C3H9O)4 + H2O      Ti(C4H9O)3(OH) + C4H9OH (4.8) 

 Ti(C4H9O)3(OH) + 3 H2O              Ti(OH)4 + 3 C4H9OH  (4.9) 

Ti(C4H9O)4 + Ti(OH)4  2 TiO2 + 4 C4H9OH  (4.10) 

Ti(OH)4  TiO2+ 2 H2O     (4.11) 

 

Reaksi Hidrolisis TEOS menurut Chrusciel dan Slusarski (2003): 

  Si(OC2H5)4 + H2O    Si(OC2H5)3OH + C2H5OH  (4.12) 

Si(OC2H5)3OH + 3 H2O  Si(OH)4+ 3 C2H5OH  (4.13) 

 

Pada tahapan proses kondensasi terjadi transisi dari sol menjadi gel. Reaksi 

kondensasi melibatkan ligan hidroksil untuk menghasilkan polimer dengan ikatan 

(OR)3M-O-M(OR)3. Reaksi polikondensasi pada prekursor logam (TEOS atau TiIPP) 

akan mengalami proses yang sama dengan pergantian logam yang berbeda, pada 

berbagai kasus reaksi ini juga menghasilkan produk samping berupa air atau alkohol 

dengan persamaan reaksi secara umum adalah sebagai berikut: 

M(OR)4 + (OH)M(OR)3    (OR)3M-O-M(OR)3+ ROH  (4.14) 

(OR)3M(OH) + (OH)M(OR)3  (OR)3M-O-M(OR)3 + H2O (4.15) 

 

Reaksi Polikondensasi TEOS dalam suasana basa menurut Chrusciel dan Slusarski 

(2003): 

n Si(OC2H5)3OH  + OH
-
          n Si(OC2H5)3O

-
 + H2O  (4.16) 

 

 

cepat 
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n Si(OC2H5)3OH  +  n Si(OC2H5)4   

 

 

+ n C2H5OH  (4.17) 

Reaksi Pembentukan ikatan Ti-O-Si menurut Harrison dkk. (2012): 

4 Si(OC2H5)3(OH) + Ti(OC3H7)4            Ti(OSi(OC2H5)3)4 + 4 C3H7OH (4.18) 

Ti(OSi(OC2H5)3)4 + 12 H2O            Si-O-Ti-O-Si + 12 C2H5OH   (4.19) 

 

Setelah reaksi hidrolisis dan kondensasi akan terbentuk gel, dan dilanjutkan 

dengan proses pematangan. Pada proses pematangan terjadi reaksi pembentukan 

jaringan gel yang lebih kaku, kuat dan menyusut di dalam larutan (Fernandez, 2011). 

Jaringan gel yang kaku disebabkan oleh reaksi kondensasi tersebut. Tahapan terakhir 

adalah proses penguapan larutan dan cairan yang tidak diinginkan untuk 

mendapatkan struktur komposit kering dengan luas permukaan yang lebih besar. 

Menurut Fernandez (2011), proses sol-gel memiliki beberapa faktor yang 

berpengaruh dalam menghasilkan produk yang diinginkan, antara lain: (1) Senyawa 

logam yang digunakan sebagai bahan awal pada reaksi hidrolisis dan kondensasi 

disebut prekursor. Persyaratan umum dari prekursor yang digunakan adalah harus 

dapat larut dalam media reaksi dan harus cukup reaktif dalam pembentukan gel. 

Perbedaan senyawa alkoksida yang digunakan sebagai prekursor dalam proses sol-gel 

akan memberikan perbedaan yang jelas pada densitas dan morfologi permukaan gel; 

lambat 
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(2) Penggunaan katalis menyebabkan reaksi hidrolisis menjadi lebih cepat dan 

sempurna, tetapi katalis tidak diperlukan dalam reaksi kondensasi. Katalis yang 

umum digunakan dalam reaksi pembentukan gel adalah asam-asam anorganik, 

seperti: HCl, HNO3 dan H2SO4. Asam-asam organik juga dapat digunakan sebagai 

katalis, seperti: asam asetat; (3) Pada tahap awal pelarut digunakan untuk 

menghomogenkan campuran bahan dasar dan air karena sifat kepolarannya berbeda. 

Pelarut berfungsi untuk menghalangi pemisahan fase cair-cair pada waktu reaksi 

hidrolisis dan mengontrol konsentrasi logam. Pelarut yang umum digunakan dalam 

reaksi pembentukan gel adalah alkohol, hal ini disebabkan karena alkohol memiliki 

tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu kamar; (4) Suhu dalam proses sol-gel akan 

mempengaruhi kecepatan pembentukan gel. Proses sol-gel yang telah dilakukan pada 

suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar menyebabkan laju hidrolisis akan menjadi 

cepat dan juga menyebabkan gel cepat terbentuk. 

 

2.5    Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopi yang 

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet (190-380 nm) dan sinar tampak 

(380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer (Hendayana dkk., 1994). 

Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai 

untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Fernandez, 2011a). 

Absorbsi cahaya UV-Vis mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi 

elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan 
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tereksitasi berenergi lebih tinggi. Energi yang terserap kemudian terbuang sebagai 

cahaya. Absorbsi cahaya tampak dan radiasi ultraviolet meningkatkan energi 

elektronik sebuah molekul, artinya energi yang disumbangkan oleh foton-foton 

memungkinkan elektron-elektron untuk mengalami eksitasi ke orbital baru yang lebih 

tinggi  tingkat  energinya.  Semua  molekul  dapat  menyerap  radiasi  dalam  daerah 

UV-Vis karena molekul mengandung elektron, baik elektron berpasangan maupun 

tunggal dapat dieksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi (Hendayana, 1994). 

Panjang gelombang yang mengakibatkan terjadinya eksitasi elektronik yang 

memberikan absorbansi maksimum disebut sebagai panjang gelombang maksimum 

(λmaks). Penentuan panjang gelombang maksimum dipakai untuk identifikasi 

karakteristik molekul (data sekunder), dengan demikian spektrum visibel dapat 

dipakai untuk tujuan analisis kualitatif dan kuatitatif. Analisis kualitatif dengan 

metode spektrofotometri UV-Vis hanya dipakai untuk data sekunder (Fernandez, 

2011a). 

Intensitas penyerapan dijelaskan dengan hukum lambert-beer. Hukum Lambert 

menyatakan bahwa proporsi berkas cahaya datang yang diserap oleh suatu medium 

tidak bergantung pada intensitas berkas cahaya yang datang. Hukum Beer 

menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan 

medium. Hukum Lambert-Beer ini hanya berlaku jika di dalam medium tersebut 

dalam bentuk larutan encer dan tidak ada reaksi kimia ataupun proses fisika yang 

dapat dipicu oleh berkas cahaya datang (Hendayana dkk., 1994). 

A = - log T  

A = Ɛ b c        



27 

 

 

 

dalam hal ini: A= Absorbansi, T= Transmitansi, Ɛ= absorptivitas molar (L mol
-1

cm
-1

), 

c = konsentrasi molar (mol L
-1

) dan b = panjang/ketebalan dari bahan/medium yang 

dilintasi oleh cahaya (cm).  

Apabila radiasi dalam bentuk cahaya hijau dilewatkan melalui larutan 

berwarna maka radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diserap (absorpsi) 

secara selektif dan radiasi dengan panjang gelombang lainnya akan diteruskan 

(transmisi). Absorpsi maksimum dari larutan berwarna terjadi pada daerah warna 

yang berlawanan. Pada Tabel 2.2 tertera warna yang diserap sebagai warna 

komplementer dari warna yang diamati.  

Tabel 2.2 Radiasi Cahaya Tampak dan Warna Komplementer (Tony, 2000). 

Panjang 

Gelombang 

(nm) 

Warna yang diserap Warna yang 

ditransmisikan  

<380 Ultraviolet - 

380-435  Ungu tua Kuning kehijauan 

435-480 Biru Kuning 

480-490 Biru muda Oranye 

490-500 Hijau muda Merah 

500-560 Hijau Merah muda 

560-595 Kuning kehijauan Ungu muda 

595-650 Oranye Biru muda 

650-780 Merah Hijau muda 

>780 Inframerah - 

 

2.6    Rhodamin B 

Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai 

pewarna tekstil. Nama lazim dari rhodamin B adalah Briliant Pink B, Food Red 15, 



28 

 

 

 

dan Basic Violet 10 dengan rumus kimia C28H31N2O3Cl, struktur rhodamin B pada 

Gambar 2.8 dan memiliki berat molekul sebesar 479,06 gram/mol (Stockle, 2014). 

 

Gambar 2.8 Struktur rhodamin B (Yang dkk., 2003) 

 

Zat warna rhodamin B memiliki kenampakan hablur hijau atau serbuk ungu 

kemerahan dan berfluoresensi. Rhodamin B larut dalam air menghasilkan warna 

merah muda dan berfluorensi kuat. Selain larut dalam air, rhodamin B juga larut 

dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Rhodamin B merupakan zat warna asam, pada 

konsentrasi 10 gram/L dan suhu 20°C memiliki pH 3 – 4. Rhodamin B digunakan 

sebagai pewarna sutra, katun, wol, nilon, pewarna kayu, dan kulit (Stockle, 2014). 

Rhodamin B dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, jika terhirup akan 

terjadi iritasi pada saluran pernafasan. Mata yang terkena rhodamin B juga akan 

mengalami iritasi yang ditandai dengan mata kemerahan dan timbunan cairan pada 

mata. Bila rhodamin B masuk dalam tubuh manusia secara terus-menerus dapat 

mengakibatkan efek kronis terhadap kesehatan seperti kanker dan gangguan fungsi 

hati (Stockle, 2014). 

Manurut Yang dkk. (2003), aktivitas fotokatalitik komposit TiO2 salah 

satunya dapat dipelajari melalui degradasi zat warna rhodamin B. Rhodamin B 

mengalami fotodegradasi dangan reaksi sebagai berikut: 
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Gambar 2.9 Proses fotodegradasi rhodamin B (Yang dkk., 2003) 
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Berdasarkan Yang dkk. (2013), terjadinya proses degradasi dari rhodamin B 

diawali dengan reaksi antara rhodamin B dengan •OH dari fotokatalis TiO2, 

kemudian rhodamin B mengalami degradasi oksidatif berdasarkan Gambar 2.9 

dengan langkah-langkah berikut: (i) de-etilasi  rhodamin B mengakibatkan 

terbentuknya senyawa 3-6; (ii) deaminasi senyawa 6 mengakibatkan terbentuknya 

senyawa 7 dan 8; (iii) dekarboksilasi senyawa 8 mengakibatkan terbentuknya 

senyawa 9; (iv) pembelahan cincin kromofor mengakibatkan terbentuknya senyawa 

11 dan 12; (v) pembelahan cincin aromatik yang menghasilkan asam seperti asetat 

dan asam format, dan kemudian terbentuk produk akhir CO2 dan H2O. NH4
+
 

dihasilkan dari pembelahan ikatan N-C, dan kemudian NO3
-
 dari proses oksidasi 

lanjut NH4
+
 oleh •OH. 

Kelarutan rhodamin B dalam air sebesar 15 gram/L pada suhu 20°C 

menghasilkan larutan berwarna merah muda (Stockle, 2014), maka analisis kualitatif 

dan kuantitatif  rhodamin B dapat dilakukan dengan metode spektroskopi sinar 

tampak karena larutan rhodamin B berupa larutan berwarna merah muda. Pada 

penelitian Khasanah dan Amaira (2014), untuk analisis kuantitatif dengan 

spektrofotometer sinar tampak dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum yaitu sebesar 553,0 nm kemudian kadar rhodamin B dalam sampel dapat 

dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi y = ax + b.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang Pengaruh Jenis Prekursor TiO2 dan Suhu Kalsinasi 

Terhadap Karakteristik Komposit TiO2-SiO2 dalam Mendegradasi Rhodamin B 

dilakukan di Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Laboratorium Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang untuk 

karakterisasi menggunakan Fourier Transmitance Infrared (FTIR), Laboratorium 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Indonesia (UI) untuk karakterisasi menggunakan 

Diffuse Reflactance UV-Visible (DR UV-Vis). Laboratorium Fakultas Kimia 

Universitas Gajah Mada (UGM) untuk karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction 

(XRD) dan Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-Rays (SEM-EDX). 

3.2   Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah serbuk komposit TiO2-SiO2. Sampel 

dalam penelitian ini adalah cuplikan dari serbuk komposit TiO2-SiO2 dalam populasi. 

3.3   Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang 

diukur dan dipilih untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diteliti. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah : 
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1) Pada proses sintesis komposit TiO2-SiO2 meliputi:  

a) Jenis  prekursor  TiO2  yang  digunakan  untuk  sintesis  komposit 

TiO2-SiO2 yaitu titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) dan titanium (IV) 

butoksida (TiBu). 

b) Suhu kalsinasi komposit TiO2-SiO2 yaitu sebesar 500°C, 600°C, dan 

700°C. 

2) Pada uji aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 meliputi:  

a) Derajat keasaman (pH) larutan rhodamin B mula-mula. 

3.3.2   Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah : 

1) Pada proses sintesis komposit TiO2-SiO2 meliputi:  

a) Celah pita energi (band gap) komposit TiO2-SiO2 

b) Kristalinitas komposit TiO2-SiO2 

c) Morfologi permukaan komposit TiO2-SiO2 

d) Daya fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 

2) Pada uji aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 meliputi:  

a) Persentase degradasi zat warna rhodamin B 

3.3.3   Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang harus dibuat dalam kondisi yang sama. 

Pada penelitian ini, variabel kontrol atau yang harus dijaga keadaanya adalah : 

1) Pada sintesis komposit dengan perbandingan 40% TiO2/SiO2 meliputi:  
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a) Konsentrasi dan volume titanium (IV) isopropoksida 3,3 M dan 30 mL 

b) Konsentrasi dan volume titanium (IV) butoksida 2,8 M dan 42 mL 

c) Konsentrasi dan volume tetraetilortosilikat (TEOS) 4,5 M dan 54 mL 

d) Konsentrasi dan volume pelarut etanol 17,2 M dan 200 mL 

e) Volume aquades 30 mL 

f) Proses hidrolisis pada kondisi pH 10 

g) Kecepatan pengadukan 1200 rpm 

h) Lama pengadukan 3 jam 

i) Waktu aging yaitu 5 hari 

j) Suhu dan waktu pemanasan yaitu 100°C  selama 24 jam 

k) Lama waktu kalsinasi yaitu 3 jam 

2) Pada uji aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 meliputi:  

a) Massa komposit TiO2-SiO2 0,1 gram 

b) Konsentrasi dan volume larutan zat warna rhodamin B yang diuji 10 

ppm dengan volume 100 mL 

c) Jarak lampu UV dengan larutan zat warna ±10 cm 

d) Daya dan waktu penyinaran lampu UV 3 jam 

e) Kecepatan dan lama waktu sentrifus 4000 rpm selama 8 menit 

 

3.4   Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah beakerglass 100 mL, dan 

500 mL (Pyrex), labu takar 10 mL, 100 mL, dan 1000 mL (Pyrex), gelas ukur 25 mL 

dan 100 mL (Pyrex), pipet volume 5 mL, 10 mL dan 25 mL (Pyrex), pipet tetes, 
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pengaduk,  neraca analitik AND model HR-200,  oven,  cawan porselin,  ultrasonic 

CD-2800, perangkat lampu UV Spectrolite Model ENF-260C/FE 6 Watt, 

Multimagnetic stirrer Model 1262-1, furnace, Centrifuge Centurion Model 822-

Series, UV-Vis Spectrophotometer Shimadzu Model 1240, Diffuse Reflactance UV, 

FTIR spectrophotometer, X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy-Energy 

Dispersive X-Rays (SEM-EDX). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah titanium (IV) 

isopropoksida (TiIPP) kadar 97% (Sigma-Aldrich), titanium (IV) butoksida (TiBu) 

kadar 97% (Sigma-Aldrich), tetraetilortosilikat (TEOS) kadar ≥ 99,9% (Merck), 

Etanol kadar 99,9% (Merck),  Asam Klorida 37% (Merck), katalis NH3 kadar 25% 

(Merck), aquades, indikator universal, Rhodamin B.  

 

3.5   Cara Kerja  

3.5.1   Sintesis Komposit TiO2-SiO2 

Sintesis Komposit TiO2-SiO2 menggunakan metode sol-gel berdasarkan 

Kumar dkk. (2013) dan Beganskiene dkk. (2004). Komposit TiO-SiO2 dibuat dengan 

menyiapkan 200 mL pelarut etanol 17,2 M dalam beakerglass 500 mL, sebanyak 54 

mL TEOS 4,47 M dilarutkan dalam pelarut sambil diaduk selama ±45 menit pada 

1200 rpm. Selanjutnya ke dalam beakerglass tersebut ditambahkan variasi prekursor 

TiO2 yaitu 30 mL TiIPP 3,28 M atau 42 mL TiBu 2,85 M untuk mendapatkan 

perbandingan mol 40% TiO2/SiO2, kemudian diaduk selama ± 45 menit. Larutan 

tersebut ditambahkan secara bertetes-tetes NH3 25% sampai pH 10, kemudian 

ditambahkan 30 mL aquades ke dalam larutan tersebut sambil diaduk kembali selama  
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± 45 menit. Larutan tersebut akan membentuk gel dan selanjutnya dilakukan 

pematangan/aging selama 5 hari (Beganskiene dkk., 2004). Setelah dilakukan proses 

aging selama 5 hari selanjutnya dioven pada suhu 100°C selama 24 jam, komposit 

yang terbentuk kemudian dilakukan kalsinasi pada suhu bervariasi yaitu 500°C, 

600°C, dan 700°C selama 3 jam (Kumar dkk., 2013). Serbuk yang terbentuk 

disimpan di dalam desikator sebelum dikarakterisasi dengan Diffuse Reflactance UV 

(DR-UV), dan X-Ray Diffraction (XRD). Komposit hasil kalsinasi masing-masing 

diberikan kode TSA-500, TSA-600, dan TSA-700 untuk jenis prekursor TiIPP, dan 

TSB-500, TSB-600, dan TSB-700 untuk jenis prekursor TiBu. Sedangkan komposit 

pada kondisi optimum dikarakterisasi lagi menggunakan Fourier Transmitance 

Infrared (FTIR), dan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Rays 

(SEM-EDX). 

Komposit TiO2 disintesis dengan metode sol-gel seperti metode sintesis 

komposit TiO2-SiO2, dan komposisinya sebagai berikut: (1) 15 mL TiIPP 3,28 M, (2) 

30 mL pelarut etanol 17,2 M, (3) 5 mL aquades, (4) dan suhu kalsinasi 500°C. 

Komposit hasil kalsinasi diberikan kode TA-500, kemudian komposit dengan kode 

TA-500 dikarakterisasi dengan X-Ray Diffraction (XRD). 

3.5.2   Karakterisasi Komposit TiO2-SiO2 

3.5.2.1   Karakterisasi dengan Difraksi Sinar-X (XRD) 

Karakterisasi dilakukan untuk mementukan kristalinitas dengan menggunakan 

sinar-X  pada  2θ = 20 - 90°.  Semua  komposit  TiO2-SiO2  (TSA-500,  TSA-600, 

TSA-700, TSB-500, TS-600 dan TSB-700) dan TiO2 (TS-500) hasil sintesis 

dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui kristalinitasnya. Struktur dan 
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sistem kristal komposit hasil sintesis dapat diketahui berdasarkan difraktogram XRD-

nya yang dibandingkan dengan beberapa standar difraktogram TiO2-SiO2. Munculnya 

puncak serapan karakteristik dibandingkan dengan difraktogram standar.  

3.5.2.2   Karakterisasi dengan UV-Visible Diffuse Reflectance (DR-UV) 

Karakterisasi menggunakan UV-Visible Diffuse Reflectance (DR-UV) 

dilakukan untuk mengetahui besarnya celah pita energi (Eg) komposit TiO2-SiO2. 

TiO2 sebagai prekursor utama yang dikompositkan dengan SiO2 menyebabkan 

perubahan pada celah pita energi TiO2 yang signifikan. Penghitungan celah pita 

energi menggunakan persamaan Kubelka-Munk dimana celah pita energi (Eg) untuk 

TiO2 yang merupakan semikonduktor dengan celah pita energi langsung (direct) 

diperoleh dari grafik hubungan antara (K.hʋ)
2
 terhadap energi (hʋ). Celah pita energi 

diperoleh dari perpotongan garis lurus yang ditarik memotong sumbu x pada kurva 

yaitu saat (K.hʋ)
2
 sama dengan nol (0). 

3.5.2.3   Karakterisasi dengan Spektroskopi Infra Merah (FTIR) 

Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsional TiO2-SiO2 

pada bilangan gelombang 300-4000 cm
-1

. Terjadinya polimerisasi antara SiO2 dan 

TiO2 membentuk TiO2-SiO2 akan ditandai dengan munculnya gugus Ti-O-Si dalam 

spektra IR pada panjang gelombang 940-960 cm
-1

 (Sirimahachai dkk., 2011; 

Balachandaran K., 2010). 

3.5.3   Pengujian Aktivitas Fotokatalitik Komposit TiO2-SiO2 

Pengujian aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 terhadap degradasi zat 

warna rhodamin B ini berdasarkan Khasanah dan Amaira (2014) dan Gustavsson dan 

schuler (2010) dengan beberapa variasi metode kerja. 
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3.5.3.1   Pembuatan Larutan Induk Zat Warna 

Larutan induk zat warna 50 ppm dibuat dengan melarutkan 5 miligram 

rhodamin B dalam 100 mL aquades. Larutan induk ini kemudian digunakan dalam 

setiap pembuatan larutan zat warna 10 ppm yang digunakan untuk uji fotokatalitik. 

3.5.3.2   Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Zat Warna 

Larutan rhodamin B dengan konsentrasi 10 ppm diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang antara 350-600 nm (Khasanah dan Amaira, 2014) dengan 

spektrofotometer UV-Vis untuk mendapatkan panjang gelombang maksimumnya. 

3.5.3.3   Pembuatan Kurva Standar dengan Spektroskopi UV-Vis 

Larutan rhodamin B dengan variasi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10 ppm (dibuat 

dengan cara mengencerkan larutan induk dengan akuades) sebanyak 10 mL diukur 

absorbansinya dengan spektroskopi UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 

(Gustavsson dan schuler, 2010). 

3.5.3.4   Uji Fotodegradasi Rhodamin B dengan komposit TiO2-SiO2 

Sampel komposit berbagai variasi prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi yang 

diberikan kode TA-500, TSA-500, TSA-600, TSA-700, TSB-500, TSB-600, dan 

TSB-700  dimasukkan  ke dalam  erlenmeyer  100 mL  masing-masing  0,1 gram 

TiO2-SiO2 ditambahkan 100 mL larutan rhodamin B 10 ppm dan diberi perlakuan 

awal dengan cara disonikasi selama 20 menit dan diaduk selama 10 menit (kondisi 

gelap) untuk memperoleh kesetimbangan adsorpsi-desorpsi dari katalis (Mirabedini 

dkk., 2011). kemudian diberi perlakuan dengan sinar UV selama 3 jam dan dilakukan 

pengukuran absorbansi setiap rentang waktu 30 menit, jarak antar lampu dengan 

larutan ± 10 cm. Larutan rhodamin B disentrifus pada 4000 rpm selama 8 menit 
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untuk memisahkan larutan rhodamin B (filtrat) dan residu (katalis), kemudian 

masing-masing larutan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimum. Dari percobaan ini akan didapatkan komposit TiO2-SiO2 

optimum. 

Sebanyak 0,1 gram komposit TiO2-SiO2 pada komposit optimum dimasukkan 

ke dalam erlenmeyer 100 mL masing-masing ditambahkan 100 mL larutan rhodamin 

B 10 ppm dan masing-masing larutan sebelumnya sudah dikondisikan pada pH 4, 5, 

6, 7, 8, 9, dan 10 dengan ditambahkan larutan HCl/NH3 1 M, selanjutnya diberi 

perlakuan awal dengan cara disonikasi selama 20 menit dan diaduk selama 10 menit 

(kondisi gelap) untuk memperoleh kesetimbangan adsorpsi-desorpsi dari katalis 

(Mirabedini dkk., 2011). Kemudian larutan diberi perlakuan dengan sinar UV selama 

3 jam dan dilakukan pengukuran absorbansi setiap rentang waktu 30 menit, jarak 

antar lampu dengan larutan ±10 cm. Sebagai sampel pembanding maka larutan 

sampel yang sudah diberikan komposit ditempatkan di wadah yang tertutup. Larutan 

rhodamin B disentrifus pada 4000 rpm selama 8 menit untuk memisahkan larutan 

rhodamin B (filtrat) dan residu (katalis), kemudian masing-masing larutan dianalisis 

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Dari 

percobaan ini didapatkan pH optimum. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sintesis Komposit TiO2-SiO2 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis komposit TiO2-SiO2 berdasarkan 

perbedaan jenis prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi. Prekursor TiO2 yang digunakan 

dalam sintesis komposit TiO2-SiO2 adalah titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) dan 

titanium (IV) butoksida (TiBu), sementara prekursor SiO2 menggunakan 

tetraetilortosilikat (TEOS). Komposit TiO2-SiO2 dibedakan berdasarkan kode sampel, 

kode sampel TSA-500, TSA-600, TSA-700 untuk komposit TiO2-SiO2 yang 

disintesis menggunakan jenis prekursor TiIPP dan kode sampel TSB-500, TSB-600, 

TSB-700 untuk jenis prekursor TiBu. Sementara variasi suhu kalsinasi 500, 600, dan 

700°C dibedakan berdasarkan digit angka terakhir dari kode sampel. Sebagai 

pembanding dilakukan sintesis komposit TiO2 menggunakan prekursor TiIPP dengan 

kode sampel TS-500.  

Sintesis Komposit TiO2-SiO2 dengan metode sol-gel meliputi hidrolisis, 

kondensasi, pematangan (aging), dan pengeringan (Fernandez, 2013). Proses 

hidrolisis prekursor (TEOS) menggunakan pelarut alkohol dengan penambahan  

katalis NH3 secara bertahap sampai pH larutan menjadi 10, penambahan prekursor 

titania (TiIPP/TiBu) dilakukan bersamaan dengan proses hidrolisis yang membuat 

larutan menjadi berwarna putih keruh. Proses pengadukan dilakukan dengan 

kecepatan 1200 rpm selama 3 jam sepanjang proses hidrolisis.  
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Hasil dari proses hidrolisis sampel komposit TiO2-SiO2 maupun TiO2 

menghasilkan endapan putih. Proses kondensasi dan aging tidak menghasilkan sol, 

namun terbentuk gel setelah mengalami proses kondensasi, proses aging selama 

berhari-hari menghasilkan gel yang lebih padat serta sedikit larutan jernih. Proses 

pengeringan selama 24 jam pada suhu 100°C menghasilkan padatan TiO2-SiO2 kasar 

pada sampel dan berwarna putih sedikit kecoklatan, sementara sampel TiO2 

menghasilkan padatan yang cenderung halus berwana putih. Proses kalsinasi 

komposit TiO2-SiO2 dilakukan pada suhu 500°C, 600°C, 700°C dan sampel TiO2 

pada suhu 500°C selama 3 jam. Analisis secara fisik meliputi kenampakan warna, 

berat bersih, dan struktur fisik komposit TiO2-SiO2 dan TiO2 ditunjukkan pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Data Hasil Kalsinasi Komposit TiO2-SiO2 

Sampel 
Suhu 

Kalsinasi (°C) 
Warna 

Berat bersih 

(gram) 

Struktur 

Fisik 

TA-500 

TSA-500 

500 

500 

Putih 

Putih 

1,3225 

6,9648 

Serbuk Halus 

Serbuk Kasar 

TSA-600 

TSA-700 

600 

700 

Putih 

Putih 

6,8885 

6,8104 

Serbuk Kasar 

Serbuk Kasar 

TSB-500 

TSB-600 

TSB-700 

500 

600 

700 

Putih 

Putih 

Putih 

6,9970 

6,9497 

6,8894 

Serbuk Kasar 

Serbuk Kasar 

Serbuk Kasar 

 

Titania (TiO2) yang dipadukan dengan Silika (SiO2) telah disintesis dengan 

mengunakan metode sol-gel. Penambahan silika pada titania diharapkan mampu 

memberikan sifat fotokatalitik yang lebih optimal dibandingkan dengan titania murni, 
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terutama dalam aplikasinya pada penelitian ini untuk mendegradasi rhodamin B. Pada 

proses hidrolisis TEOS dilakukan penambahan katalis dengan tujuan mempercepat 

proses hidrolisis prekursor SiO2. Setelah terbentuknya gugus silanol (Si-O-H) 

ditambahkan TiIPP ataupun TiBu dengan tujuan untuk menghidrolisis dan 

membentuk  polimer  dengan  gugus  siloksan  (Si-O-Si)  sehingga  terbentuk  ikatan 

Ti-O-Si. Proses hidrolisis pada prekursor sangat dipengaruhi oleh jenis prekursor, 

salah satunya jenis prekursor TiO2. Prekursor yang digunakan adalah TiIPP dan 

TiBu. Semakin pendek rantai alkoksi (M-O-R) maka kereaktifan suatu prekursor 

semakin besar, sehingga proses hidrolisis sol-gel semakin cepat yang mengakibatkan 

rantai atom karbon pada prekursor mudah bereaksi dengan gugus siloksan (Si-O-Si) 

sehingga terbentuk ikatan Si-O-Ti (Simonsen, dkk., 2010).  

Proses kondensasi terjadi setelah proses hidrolisis yaitu proses transisi dari 

fase sol menjadi gel. Proses ini membuat dua lapisan, pada lapisan bawah terdapat gel 

berwarna putih dan bagian atas terdapat sedikit larutan alkohol sisa dari proses 

hidrolisis. Pada penelitian ini, proses pembentukan gel pada komposit yang 

menggunakan TiIPP jauh lebih cepat daripada komposit yang menggunakan TiBu. 

Setelah proses kondensasi dilanjutkan dengan proses pematangan (aging) yang 

bertujuan untuk membuat gel yang terbentuk menjadi sempurna dengan ikatan-ikatan 

yang ada dalam polimer yang terbentuk (Fernandez, 2011).  

Proses pengeringan dilakukan pada setiap sampel dengan menggunakan suhu 

100°C selama 24 jam dengan tujuan untuk menguapkan air serta sisa pelarut yang 

masih ada di dalam gel sehingga terbentuk padatan. Sebelum dilakukan proses 

pengeringan terlebih dahulu sisa pelarut (etanol) dari proses sebelumnya dipisahkan 
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sehingga tersisa gel saja yang kemudian baru dikeringkan. Padatan hasil dari proses 

pengeringan kemudian dikalsinasi pada variasi suhu 500, 600 dan 700 °C selama 3 

jam sehingga diperoleh hasil sesuai Tabel 4.1.  

Berdasarkan hasil proses kalsinasi diperoleh 7 sampel padatan dengan warna 

putih pada setiap sampel. Sampel komposit TiO2-SiO2 menghasilkan padatan yang 

kasar, sementara sampel komposit TiO2 menghasilkan padatan yang lebih halus 

daripada komposit TiO2-SiO2. Massa dari komposit TiO2-SiO2 cenderung menurun 

seiring dengan naiknya suhu kalsinasi, hal ini terjadi karena semakin besar suhu 

kalsinasi maka senyawa sisa-sisa pelarut yang terdapat pada komposit seperti karbon 

akan semakin mudah teroksidasi menjadi gas CO ataupun CO2 sehingga akibat proses 

oksidasi tersebut terjadi penyusutan massa dari komposit TiO2-SiO2. 

 

4.2 Karakterisasi menggunakan X-Rays Diffraction (XRD) 

Karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dilakukan untuk 

mengidentifikasi padatan, dan kristalinitas komposit TiO2-SiO2 dan TiO2 yang telah 

disintesis. Dalam penelitian ini komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan 

prekursor TiIPP diberikan kode TSA-500, TSA-600 dan TSA-700, untuk komposit 

TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor TiBu diberikan kode TSB-500, 

TSB-600, dan TSB-700. Sebagai pembanding yaitu komposit TiO2 diberikan kode 

TS-500. Dasar dari penggunaan difraksi sinar-X untuk mempelajari kisi kristal adalah 

berdasarkan persamaan Bragg: n.λ = 2d.sinθ. Data hasil karakterisasi XRD awal 

menunjukkan nilai intensitas sinar X dan 2θ, yang kemudian dikonversi dalam bentuk 
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grafik difraktogram dengan sumbu y adalah intensitas sinar X, dan sumbu x adalah 

nilai 2θ. Analisis sampel menggunakan XRD dilakukan pada X-ray tube: Cu (1,5406 

Å), Voltage 40 kV, dan Current 30 mA. Difraktogram yang dihasilkan dari hasil 

XRD kemudian dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan pola difraksinya 

dengan pola standar yang terdapat pada data Powder Diffraction File (PDF). 

Difaktogram hasil analisis XRD untuk sampel komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

menggunakan prekursor Titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) disajikan pada Gambar 

4.1.  

 

Gambar 4.1 Perbandingan difraktogram XRD komposit TiO2: (A) TS-500, dengan 

komposit TiO2-SiO2: (B) TSA-700, (C) TSA-600 dan (D) TSA-500 

yang disintesis menggunakan prekursor TiIPP. 

 

Difaktogram hasil analisis XRD untuk sampel komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

menggunakan prekursor Titanium (IV) butoksida (TiBu) disajikan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Perbandingan difraktogram XRD komposit TiO2: (A) TS-500, dengan 

komposit TiO2-SiO2: (B) TSB-700, (C) TSB-600 dan (D) TSB-500 yang 

disintesis menggunakan prekursor TiBu. 

 

Gambar 4.1 menunjukkan pola difraksi komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

berdasarkan perbedaan jenis prekursor TiIPP, sementara Gambar 4.2 menunjukkan 

pola difraksi komposit TiO2-SiO2 yang disintesis berdasarkan perbedaan jenis 

prekursor TiBu serta variasi suhu kalsinasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

XRD dapat diketahui bahwa sifat komposit TiO2-SiO2 dengan pengaruh perbedaan 

jenis prekursor TiIPP maupun TiBu tidak memperlihatkan adanya struktur kristalin 

tetapi lebih cenderung bersifat amorf (amorphous) sehingga tidak memperlihatkan 

puncak-puncak yang jelas pada sudut 2θ, berbeda dengan komposit TiO2 yang lebih 

bersifat kristalin dilihat dari puncak-puncak yang cenderung meruncing pada Gambar 

4.1 atau 4.2 (A). Berdasarkan Gambar 4.1 dan 4.2 dapat dilihat tiga puncak utama 

dengan intensitas tertinggi yang menjelaskan sifat dari padatan TiO2-SiO2 

ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2. Data hasil karakterisasi komposit TiO2-SiO2 dan TiO2 (TS-500) 

menggunakan XRD 

Kode sampel No. Puncak 2θ d (Å) I/I1 

 

TS-500 

8 24,6150 3,61375 100 

14 

20 

37,1533 

47,4160 

2,41797 

1,92581 

20 

32 

 12 9,4650 9,33654 100 

TSA-500 14 10,1600 8,69937 100 

 37 20,1500 4,40330 100 

 

TSA-600 

39 

43 

49 

19,6933 

20,7500 

23,5183 

4,50437 

4,27731 

3,77972 

100 

86 

79 

 

TSA-700 

39 

45 

46 

21,4000 

24,1100 

24,5450 

4,14883 

3,68828 

3,62389 

92 

92 

100 

 

TSB-500 

12 

14 

63 

7,0650 

7,5400 

26,7666 

12,50189 

11,71533 

3,32794 

100 

89 

89 

 

TSB-600 

10 

13 

38 

8,1933 

9,6250 

24,1980 

10,78261 

9,18169 

3,67507 

91 

100 

82 

 2 4,2550 20,74975 90 

TSB-700 4 5,4733 16,13349 100 

 47 25,6700 3,46757 90 

 

Berdasarkan hasil analisis XRD pada Gambar 4.1 dapat diketahui puncak-

puncak difraktogram komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor 

TiIPP. Puncak TiO2-SiO2 terletak pada 2θ 9,4650; 10,1600 dan 20,1500 untuk sampel 
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TSA-500, kemudian 2θ 19,6933; 20,7500 dan 23,5183 untuk sampel TSA-600 serta 

2θ 21,4000; 24,1100 dan 24,5450 untuk sampel TSA-700. Sementara pada Gambar 

4.2 dapat diketahui puncak-puncak difraktogram komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

menggunakan prekursor TiBu. Puncak TiO2-SiO2 terletak pada 2θ 7,0650; 7,5400 

dan 26,7666 untuk sampel TSB-500, kemudian 2θ 8,1933; 9,5260 dan 24,1980 untuk 

sampel TSB-600 serta 2θ 4,2550; 5,4733 dan 25,6700  untuk  sampel TSB-700. 

Berbeda dengan difraktogram TiO2 pada sampel TS-500 yang menunjukkan puncak-

puncak tajam terletak pada 2θ 24,6150; 37,1533 dan 47,4160. 

Ketiga puncak utama yang dihasilkan pada masing-masing difraktogram 

TiO2-SiO2 tidak menunjukkan sifat kristalin dan lebih menunjukkan bahwa komposit 

bersifat amorf, keamorfan yang mirip difraktogram SiO2 yang disajikan pada 

Lampiran 5.1. Difraktogram TiO2 (sampel TS-500) jelas menunjukkan sifat kristalin 

dari fraksi anatas TiO2 sesuai dengan difraktogram standar atau JCPDS (Joint 

Commite on Powder Diffraction Standars) TiO2 anatas yang disajikan pada Lampiran 

5.2. Komposit TiO2-SiO2 semuanya menunjukkan sifat amorf dikarenakan 

penggunaan perbandingan antara TiO2 dan SiO2 yang lebih didominasi penggunaan 

SiO2, selain itu metode sintesis juga berpengaruh terhadap kristalinitas ataupun hasil 

akhir dari komposit TiO2-SiO2. Sirimahachai (2010) melakukan sintesis TiO2-SiO2 

core-shell melaporkan bahwa peak kristal TiO2 muncul pada difraktogram dengan 

perbandingan minimal 30% TiO2/SiO2, namun berbeda dengan Kumar, dkk. (2013) 

melakukan sintesis TiO2-SiO2 dengan metode berbeda melaporkan bahwa peak 

kristal dari TiO2 muncul pada difraktogram dengan perbandingan 80% TiO2/SiO2.  

Dari  keenam  difraktogram TiO2-SiO2 yang dihasilkan menunjukkan bahwa sifat 
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padatan yang dihasilkan adalah amorf (amorphous). SiO2 bertindak sebagai host dari 

TiO2 dimana partikel TiO2 terdistribusi kedalam matriks raksasa dari SiO2, dapat 

dilihat dari data 2θ yang dihasilkan dari masing-masing difraktogram TiO2-SiO2 tidak 

menunjukkan adanya kristal TiO2 murni terdapat pada komposit TiO2-SiO2. 

Kandungan SiO2 yang lebih dominan pada padatan dan lebih bersifat amorf 

mengakibatkan kristal TiO2 tidak terbaca pada difraktogram yang dihasilkan, 

sehingga mengakibatkan penentuan ukuran kristal menggunakan persamaan Debye-

Scherrer tidak dapat dilakukan. Tingkat kristalinitas dari komposit TiO2-SiO2 juga 

tidak bisa diprediksi karena intensitas puncak dari masing-masing difraktogram tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas. 

Berdasarkan pola difraktogram sampel TS-500 yang menunjukkan bahwa 

TiO2 bersifat kristalin, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan menggunakan 

persamaan Debye-Scherrer untuk memperkirakan ukuran kristal anatas TiO2. 

Berdasarkan JCPDS untuk kristal TiO2 anatas pada Lampiran 5.2 maka pengukuran 

dapat dilakukan berdasarkan 2θ difraktogram sampel TS-500. Perhitungan ukuran 

kristal anatas TiO2 berdasarkan nilai 2θ yang dibandingkan dengan JCPDS kristal 

TiO2 anatas dan nilai Full Width Half Maximum atau Lebar Puncak Setengah 

Maksimum (FWHM) yang dikonversi dalam satuan radian, selanjutnya dihitung 

menggunakan rumus D = 0,9λ/FWHM cos θ, dalam hal ini λ CuKα = 0,154056 Å. 

Hasil perhitungan menggunakan persamaan Debye-Scherrer didapatkan ukuran 

kristal anatas TiO2 pada kisaran  ~17,0212 nm. 
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4.3 Karakterisasi menggunakan Spektrofotometer UV-Visible 

Diffuse Reflectance (DR UV-Vis) 

Karakterisasi menggunakan UV-Visible Diffuse Reflectance (DR-UV) 

dilakukan untuk mengetahui besarnya energi gap (Eg) komposit TiO2-SiO2. Silika 

(SiO2) sebagai telah dikompositkan dengan titania (TiO2) sehingga menyebabkan 

perubahan pada energi gap SiO2 murni yang signifikan sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Kurva Band gap Sampel Komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

berdasarkan variasi jenis prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi 500, 600, 

700°C. 

 

Spektrofotometer UV-Visible Diffuse Reflectance digunakan untuk 

menentukan  energi gap  (Eg)  yang  dihasilkan  oleh  semikonduktor  dari  padatan 

TiO2-SiO2 yang telah disintesis. Nilai dari energi gap dari semikonduktor yang 

dihasilkan dapat mempengaruhi kinerja dari semikonduktor dalam mengeksitasi 

elektron (é) dari daerah pita valensi (valence band) menuju daerah pita konduksi 
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(conduction band) kemudian akan mengalami deeksitasi yang bergantung dari lebar 

celah pita energi yang dihasilkan oleh semikonduktor. Energi gap yang kecil akan 

mempermudah elekton berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi sehingga 

aliran elektron akan semakin mudah, elektron yang meninggalkan pita valensi akan 

meninggalkan bekas berupa hole (lubang) sehingga hole yang dihasilkan akan 

bermuatan positif (h
+
) dan elektron yang berada pada pita konduksi bermuatan 

negatif (e
-
). Pada semikonduktor juga sering terjadi rekombinasi yaitu keadaan 

dimana elektron yang berada pada pita konduksi terjatuh kembali ke dalam hole pada 

pita valensi. Energi gap yang terlalu besar menyebabkan pergerakan elektron sulit 

dilakukan sehingga kerja elektron terhambat yang menyebabkan aliran elektron 

terganggu. 

Penghitungan energi gap dilakukan dengan menggunakan persamaan 

Kubelka-Munk dimana energi gap (Eg) untuk SiO2 yang merupakan semikonduktor 

dengan celah pita energi langsung (direct) diperoleh dari grafik hubungan antara 

(K.hυ)
2
 terhadap energi (hυ). Energi gap diperoleh dari perpotongan garis lurus yang 

ditarik memotong sumbu x pada kurva yaitu saat (K.hυ)
2
 sama dengan nol (0). 

Berdasarkan Gambar 4.3 diperoleh energi gap TiO2-SiO2 disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Celah Pita Energi (Band gap) komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

berdasarkan variasi jenis prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi. 

 

T (°C) TiIPP (eV) TiBu (eV) 

500 3,61 3,53 

600 3,49 3,34 

700 3,50 3,41 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa besarnya energi gap 

pada setiap sampel komposit memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan titania dengan jenis prekursor yang berbeda memiliki perbedaan energi 

gap yang cukup jelas, dan juga penambahan titania membuat energi gap silika (SiO2) 

murni dari ~9,0 eV menjadi turun secara drastis. Penggunaan prekursor TiBu pada 

sintesis TiO2-SiO2 menyebabkan penurunan yang paling besar pada energi gap dari 

silika yaitu ~9,0 eV menjadi 3,53 eV (untuk suhu kalsinasi 500°C); 3,34 eV (600°C) 

dan  3,41 eV (700°C).  Sementara  penggunaan  prekursor  TiIPP  pada  sintesis  

TiO2-SiO2 menyebabkan penurunan energi gap menjadi 3,61 eV (untuk suhu 

kalsinasi 500°C); 3,49 eV (600°C) dan 3,50 eV (700°C). Penurunan band gap yang 

terjadi dikarenakan penambahan titania (TiO2) yang merupakan bahan semikonduktor 

dengan celah pita energi tidak langsung (indirect) yang memiliki kemampuan 

fotokatalitik, sehingga dengan penurunan energi gap pada silika akan mempermudah 

pergerakan elektron yang terikat kuat pada pita valensi dengan bantuan energi dari 

sinar ultraviolet menuju pita konduksi yang merupakan daerah bebasnya pergerakan 

elektron. Pergerakan elektron yang bebas pada pita konduksi menyebabkan proses 

fotokatalitik dari bahan semikonduktor menjadi lebih baik. 

Penggunaan jenis prekursor TiO2 yang berbeda juga mempengaruhi 

penurunan energi gap silika, karena penggunaan konsentrasi dari titania dan silika 

adalah sama. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa penggunaan jenis 

prekursor TiO2 mempengaruhi penurunan dari energi gap yang dihasilkan. Pada suhu 

kalsinasi yang sama, komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor 
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TiBu dapat menurunkan celah pita energi SiO2 yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan prekursor TiIPP. Perbedaan energi celah pita dari komposit berdasarkan 

variasi prekursor TiO2 ini terjadi karena mekanisme proses sol-gel yang menyertai 

masing-masing prekursor TiO2 memiliki kecepatan reaksi yang berbeda. Titanium 

(IV) isopropoksida (TiIPP) merupakan prekursor dari persenyawaan Ti-alkoksida 

dengan rantai -OR yang lebih pendek jika dibandingkan dengan Titanium (IV) 

butoksida (TiBu). TiBu memiliki rantai –OR yang lebih panjang dan memiliki 

rintangan sterik yang lebih besar ketika bereaksi dengan senyawa lain, oleh sebab itu 

kereaktifan TiBu lebih rendah dibandingkan dengan TiIPP.  

Pada proses sintesis komposit TiO2-SiO2 menggunakan proses sol-gel dengan 

variasi prekursor TiIPP dan TiBu, terutama pada proses hidrolisis terjadi perbedaan 

kecepatan hidrolisis dikarenakan perbedaan jenis prekursor TiIPP dan TiBu. TiBu 

yang keadaannya lebih stabil mengalami proses hidrolisis yang lebih lambat jika 

dibandingkan dengan TiIPP, akibatnya pada proses kondensasi terjadi pembentukan 

komposit bersama SiO2 berlangsung secara lambat sehingga terbentuk partikel yang 

lebih besar dan kenampakan lebih luas seperti granular-granular serta memiliki 

tingkat kehomogenan yang baik (karkane, 2014). Di sisi lain TiIPP yang lebih reaktif 

mengalami proses hidrolisis yang lebih cepat dibandingkan TiBu, akibatnya pada 

proses kondensasi terjadi pembentukan komposit bersama SiO2 secara cepat sehingga 

terbentuk komposit dengan ukuran partikel yang lebih kecil namun mudah 

mengalami agglomerasi (penggumpalan) karena reaksinya yang cepat, agglomerasi 

menyebabkan komposit yang disintesis menggunakan TiIPP memiliki kenampakan 

secara luas seperti struktur film (karkane, 2014). Ukuran komposit TiO2-SiO2 
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mempengaruhi besarnya energi celah pita, semakin kecil ukuran komposit maka 

energi celah pita semakin besar. Pada suhu yang sama, komposit yang disintesis 

menggunakan prekursor TiBu memiliki nilai band gap yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan komposit yang disintesis menggunakan prekursor TiIPP karena 

pengaruh dari ukuran partikel komposit, pada prekursor TiBu cenderung membentuk 

partikel komposit yang seragam dan lebih besar dengan kenampakan secara luas 

seperti granular sehingga memiliki nilai band gap yang lebih kecil dibandingkan 

prekursor TiIPP. Pada prekursor TiIPP membentuk ukuran partikel komposit yang 

lebih kecil namun lebih mudah mengalami agglomerasi yang menyebabkan 

kenampakan seperti struktur film yang menyebabkan nilai band gap lebih besar. 

Perbedaan suhu kalsinasi pada proses sintesis juga mempengaruhi nilai energi 

gap karena dapat mempengaruhi perubahan fase kristal dari TiO2. Proses kalsinasi 

pada suhu 500°C didapatkan penurunan energi gap SiO2 sebesar 3,61 dan 3,53 eV 

untuk jenis prekursor TiIPP dan TiBu, berdasarkan analisis nilai band gap ini dapat 

diperkirakan bahwa fase kristal anatas yang terbentuk masih belum optimal. Proses 

kalsinasi pada suhu 600°C didapatkan penurunan energi band gap menjadi 3,49 dan 

3,34 eV untuk jenis prekursor TiIPP dan TiBu, penurunan nilai band gap terjadi 

karena pada suhu 600°C terbentuk fase kristal anatas secara optimal, anatas sendiri 

memiliki energi gap sebesar 3,23 eV serta memiliki sifat fotokatalitik yang paling 

kuat (Zhang dkk., 2001; Sellapan, 2013). Proses kalsinasi pada suhu 700°C 

didapatkan kenaikan band gap menjadi 3,50 dan 3,41 eV untuk jenis prekursor TiIPP 

dan TiBu, naiknya nilai band gap terjadi karena fase kristal anatas mulai mengalami 

tranformasi menjadi rutil ataupun brookit karena pada suhu diatas 600°C mulai 
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terbentuk fase kristal rutil, sementara fase kristal brookit mulai terbentuk pada suhu 

700-750°C. Rutil dan Brookit memiliki energi gap sebesar 3,00 dan 3,30 eV serta 

memiliki sifat fotokatalitik yang lebih lemah dibandingkan anatas (Sellapan, 2013).  

  

4.4 Uji Fotokatalitik Degradasi Rhodamin B 

4.1.4.1 Uji Aktivitas Fotokatalitik Komposit TiO2-SiO2 Terhadap Degradasi 

Rhodamin B (variasi jenis prekursor TiO2 dan suhu kalsinasi) 

Sampel  komposit  TiO2-SiO2  dengan  kode  TA-500 , TSA-500,  TSA-600, 

TSA-700, TSB-500, TSB-600, dan TSB-700 dilakukan uji aktivitas fotokatalitik 

terhadap rhodamin B selama 3 jam. Hasil uji aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-

SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor TiIPP ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Fotodegradasi rhodamin B menggunakan komposit TiO2-SiO2 yang 

disintesis menggunakan prekursor TiIPP 

 

Berikut ini hasil uji aktivitas fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 yang disintesis 

menggunakan prekursor TiBu ditunjukkan pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Fotodegradasi rhodamin B menggunakan komposit TiO2-SiO2 yang 

disintesis menggunakan prekursor TiBu 

 

Berikut ini Tabel hasil perhitungan uji aktivitas fotodegradasi rhodamin B 

menggunakan komposit TiO2-SiO2 (variasi jenis komposit) disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan uji aktivitas fotodegradasi rhodamin B  

(variasi jenis komposit TiO2-SiO2) 

 

Sampel 
Persentase Degradasi (%) 

30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

TS-500 7,14 7,52 9,94 16,94 18,27 22,36 

TSA-500 4,05 8,15 15,97 21,98 29,31 31,77 

TSA-600 8,49 14,00 22,03 30,20 34,42 40,75 

TSA-700 7,87 14,70 20,32 29,18 37,41 43,12 

TSB-500 6,93 14,25 18,90 27,00 33,20 35,81 

TSB-600 17,66 29,66 35,06 44,36 51,64 56,63 

TSB-700 13,25 23,60 30,15 38,25 42,99 51,63 

 

Uji aktivitas fotokatalitik ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan komposit TiO2-SiO2 dalam degradasi zat warna rhodamin B. Semua 

komposit baik TiO2-SiO2 maupun TiO2 dari hasil sintesis dilakukan uji aktivitas 
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terhadap degradasi rhodamin B. Berdasarkan Mirabedini dkk., (2011) sebelum 

dilakukan uji aktivitas terlebih dahulu dilakukan sonikasi selama 20 menit dan diaduk 

selama 10 menit pada kondisi gelap, proses ini dilakukan mengetahui besarnya 

penurunan konsentrasi rhodamin B akibat proses adsorpsi-desorpsi oleh komposit 

atau disebut dengan kesetimbangan adsorpsi-desorpsi komposit, kemudian dilakukan 

uji aktivitas selama 3 jam dengan daya sinar untraviolet (UV) sebesar 6 watt pada 

panjang gelombang 254 nm.  

Uji aktivitas fotokatalitik selama 3 jam yang ditampilkan pada Gambar 4.4 

untuk fotodegradasi menggunakan komposit TiO2-SiO2 dengan prekursor TiIPP dan 

Gambar 4.5 untuk fotodegradasi menggunakan komposit TiO2-SiO2 dengan prekursor 

TiBu, kemudian persentase degradasi secara lebih rinci ditampilkan pada Tabel 4.4. 

Dari hasil uji aktivitas fotokatalitik didapatkan persentase degradasi rhodamin B 

sebesar  22,56 % untuk sampel TS-500 yang merupakan komposit TiO2. Komposit 

TiO2-SiO2 yang menggunakan prekursor TiIPP didapatkan presentase degradasi 

rhodamin B sebesar 31,77 %; 40,75 % dan 43,12 % masing-masing untuk sampel 

TSA-500, TSA-600 dan TSA-700. Komposit TiO2-SiO2 yang menggunakan 

prekursor TiBu didapatkan presentase degradasi rhodamin B sebesar 35,81 %; 56,63 

% dan 51,63 % masing-masing untuk sampel TSB-500, TSB-600 dan TSB-700. Hasil 

uji aktivitas fotokatalitik membuktikan bahwa aktivitas fotokatalitik dari komposit 

TiO2-SiO2 lebih baik dibandingkan dengan komposit TiO2 terhadap degradasi 

rhodamin B.  

Hasil uji aktivitas fotodegradasi terhadap rhodamin B pada Gambar 4.4 dan 

4.5 ditunjukkan kenaikan persentase degradasi rhodamin B seiring dengan semakin 
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lama waktu degradasi. Hal ini terjadi karena zat rhodamin B yang telah terdegradasi 

sudah terkonversi menjadi zat-zat yang sederhana yang tidak bisa berfluorosensi 

seperti halnya senyawa rhodamin B, sehingga semakin lama waktu degradasi maka 

semakin banyak zat rhodamin B yang terdegradasi menjadi senyawa-senyawa lain 

yang sederhana dan mengakibatkan konsentrasi dari rhodamin B semakin menurun. 

Hasil uji fotodegradasi pada komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan 

prekursor TiIPP didapatkan persentase degradasi rhodamin B tertinggi sebesar 43,12 

% yaitu pada komposit TSA-700, namun nilai persentase degradasi tersebut tidak 

jauh berbeda dengan komposit TSA-600 yaitu sebesar 40,75 %. Hasil uji 

fotodegradasi pada komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor TiBu 

didapatkan persentase degradasi rhodamin B maksimal sebesar 56,63 % selama 3 jam 

yaitu pada komposit TSB-600, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa komposit 

TSB-600 memiliki aktivitas fotokatalitik terbaik jika dibandingkan dengan komposit 

lain pada pernelitian ini. 

 

4.1.4.2 Uji Aktivitas Fotokatalitik Komposit TiO2-SiO2 Terhadap Degradasi 

Rhodamin B (variasi pH larutan rhodamin B) 

Sampel komposit TiO2-SiO2 optimum dilakukan uji fotokatalitik terhadap 

rhodamin B selama 3 jam, larutan rhodamin B dikondisikan pada pH 4, 5, 6, 7, 8, 9 

dan 10, kemudian larutan dianalisis dengan spektroskopi UV-Vis untuk mendapatkan 

nilai pH optimum. Berikut ini adalah penentuan pH optimum yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.6.   
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Hasil uji fotodegradasi secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 4.7 yang 

menjelaskan pengaruh pH terhadap persentase degradasi.  

 

 

 

Berikut ini hasil perhitungan uji aktivitas fotodegradasi rhodamin B menggunakan 

komposit TiO2-SiO2 (variasi pH larutan rhodamin B) disajikan pada Tabel 4.5. 

Gambar 4.6 Fotodegradasi rhodamin B menggunakan komposit TiO2-SiO2 

(variasi pH larutan) 

 

 

Gambar 4.7 Fotodegradasi rhodamin B menggunakan komposit TiO2-SiO2 

selama 3 jam (pH vs persentase degradasi) 
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan uji aktivitas fotodegradasi rhodamin B  

(variasi pH larutan rhodamin B) 

 

pH 
Persentase Degradasi (%) 

30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

4 17,39 25,63 27,95 31,19 31,95 34,07 

5 20,29 25,72 29,57 35,15 38,65 42,71 

6 19,47 27,63 30,24 35,50 41,40 45,72 

7 17,22 25,58 31,98 40,79 45,85 47,10 

8 22,01 32,33 37,96 43,29 51,33 54,54 

9 24,96 35,71 42,70 51,34 58,33 60,92 

10 21,59 33,40 40,60 47,59 54,00 57,77 

 

Sampel komposit TiO2-SiO2 yang paling optimal mendegradasi zat warna 

rhodamin B adalah TSB-600 selama rentang waktu 3 jam, selanjutnya dilakukan uji 

aktivitas degradasi pada larutan rhodamin B dengan variasi pH dari larutan rhodamin 

B. Variasi pH rhodamin B dalam uji aktivitas ini antara 4 sampai 10 dengan langkah 

kerja yang sama seperti uji aktivitas sebelumnya. Pada tahap awal uji aktivitas 

fotokatalitik, dilakukan sonikasi selama 20 menit dan diaduk selama 10 menit pada 

kondisi gelap untuk mengetahui besarnya penurunan konsentrasi rhodamin B akibat 

proses adsorpsi-desorpsi oleh komposit atau disebut dengan kesetimbangan adsorpsi-

desorpsi komposit, selanjutnya dilakukan uji aktivitas selama 3 jam.  

Hasil uji aktivitas selama 3 jam ditunjukkan secara lengkap pada Gambar 4.6 

yang memplotting grafik waktu degradasi vs persentase degradasi, sehingga dapat 

dilihat kenaikan persentase degradasi seiring dengan semakin lama waktu degradasi. 

Sementara pada Gambar 4.7 ditunjukkan secara ringkas hasil uji fotodegradasi 

dengan memplotting grafik pH vs persentase degradasi, dari Gambar tersebut dapat 

dilihat perbandingan besarnya persentase degradasi pada pH yang bervariasi dari 
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hasil uji selama 3 jam. Berdasarkan hasil uji fotodegradasi didapatkan persentase 

degradasi rhodamin B sebesar 34,07 % untuk pH 4; 42,71 % untuk pH 5; 45,72 % 

untuk pH 6; 47,10 % untuk pH 7; 54,54 % untuk pH 8; 60,92 % untuk pH 9 dan 

57,77 % untuk pH 10. Dari uji aktivitas didapatkan besarnya persentase degradasi 

paling optimal dari rhodamin B sebesar  60,92 % pada pH 9, ini menunjukkan bahwa 

semakin besar pH maka proses fotokatalitik pada komposit TiO2-SiO2 semakin 

maksimal sesuai penelitian dari You-ji dan Wei (2011), yang  menyatakan  bahwa  

semakin  besar  nilai  pH maka laju proses fotokatalitik TiO2-SiO2 semakin 

meningkat dalam mendegradasi rhodamin B. Nilai pH basa menyebabkan permukaan 

TiO2 bermuatan negatif sedangkan rhodamin B membentuk zwitter ion, sehingga  

rhodamin  B  lebih  mudah  teradsorpsi  pada  permukaan TiO2-SiO2 karena  adanya  

gaya  tarik  elektrostatik  antara  rhodamin  B  dengan  permukaan TiO2-SiO2. Reaksi 

berikut adalah pengaruh pH terhadap keadaan ionisasi dari permukaan fotokatalis 

TiO2 menurut You-ji dan Wei (2011): 

TiOH + H
+   

TiOH2
+  

(keadaan asam)  

TiOH + OH
-   

TiO
- 
+ H2O  (keadaan basa)    

Zwitter ion rhodamin B berdasarkan You-ji dan Wei (2011) disajikan pada Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Ionisasi rhodamin B (RhB-Z) 

 

Rhodamin B (RhB)    Zwitter ion (RhB-Z)  
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Efisiensi dari proses fotodegradasi rhodamin B akan lebih besar seiring 

dengan semakin mudahnya rhodamin B terikat pada permukaan TiO2-SiO2 tersebut. 

Namun pada pH 10 menunjukkan hasil degradasi yang lebih kecil daripada pH 9. Hal 

ini terjadi karena pada pH 9 permukaan dari TiO2 yang sudah dalam keadaan jenuh 

bermuatan negatif, sehingga pada pH 10 terdapat lebih banyak sisa anion OH
¯
 pada 

larutan karena tidak bereaksi dengan permukaan TiO2, semakin banyak anion OH
¯
 

yang berada pada larutan dapat menganggu adsorpsi rhodamin B pada permukaan 

TiO2 dan mengakibatkan proses fotodegradasi pada pH 10 menjadi tidak optimal.  

Pada Gambar 4.6 menunjukkan kenaikan persentase degradasi rhodamin B 

seiring dengan semakin lama waktu degradasi seperti halnya pada uji fotodegradasi 

sebelumnya. Hal ini terjadi karena zat rhodamin B yang telah terdegradasi sudah 

terkonversi menjadi zat-zat yang sederhana yang tidak bisa berfluorosensi seperti 

halnya senyawa rhodamin B, sehingga semakin lama waktu degradasi maka semakin 

banyak zat rhodamin B yang terdegradasi menjadi senyawa-senyawa lain yang 

sederhana dan mengakibatkan konsentrasi dari rhodamin B semakin menurun. Dari 

uji aktivitas didapatkan besarnya persentase degradasi paling optimal dari rhodamin 

B sebesar  60,92 % pada pH 9. 

 

4.5 Karakterisasi menggunakan Fourier Transmitance Infrared  

Karakterisasi menggunakan Fourier Transmitance Infrared (FTIR) bertujuan 

untuk menentukan berbagai macam gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa. 

Berikut ini adalah data hasil karakterisasi FTIR dari komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.9. 



61 

 

 

 

 

 

Komposit TiO2-SiO2 (sampel TSB-600) menghasilkan tujuh pita serapan 

(peak) utama yaitu tiga peak dengan intensitas kuat (strong) pada bilangan 

gelombang 3435,94; 1083,61 dan 951,89 cm
-1

, dan
 
empat peak dengan intensitas 

sedang (medium) pada bilangan gelombang 1632,80; 800,04; 660,62 dan 467,18 cm
-1

. 

Hasil penentuan gugus pada sampel TSB-600 ikatan O-H terdapat pada bilangan 

gelombang 3435,94cm
-1

 yang merupakan vibrasi ulur (stretching vibration) akibat 

adanya ikatan hidrogen dari gugus silanol (Si-OH), ikatan O-H juga terdapat pada 

1632,80 cm
-1

 merupakan vibrasi tekuk (bending vibration) dari gugus hidroksil yang 

terbentuk karena tidak ada ikatan hidrogen. Gugus siloksan (Si-O-Si) terlihat jelas 

pada bilangan gelombang 1083,61 cm
-1

 yang menandakan bahwa ikatan Si-O sangat 

kuat dan paling dominan dalam komposit TiO2-SiO2 sementara pada bilangan 

gelombang 467,18 cm
-1

 terdapat peak vibrasi ulur (stretching vibration) Si-O pada 

gugus siloksan (Si-O-Si), vibrasi ulur (stretching vibration) dari ikatan Ti-O terdapat 

(cm
-1

) 

Gambar 4.9 Spektra FTIR komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) 
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pada 660,62 cm
-1

 dengan peak yang cukup kuat yang berarti kandungan TiO2 

dominan kedua setelah SiO2. Ikatan Si-O-Ti terlihat cukup jelas pada bilangan 

gelombang 951,89 cm
-1

 yang menempel pada peak Si-O. Ikatan C-H terdapat pada 

bilangan gelombang 800,04 cm
-1

 yang merupakan vibrasi tekuk vibrasi (bending 

vibration) dari C-H, sementara peak pada vibrasi ulur C-H tidak terlihat. Adanya 

ikatan C-H yang dihasilkan menjelaskan bahwa masih ada rantai dari prekursor yang 

belum terlepas secara keseluruhan pada saat proses hidrolisis. 

Hasil dari sampel sesuai penelitian Balachandran dkk. (2010), yaitu tentang 

hasil FTIR pada komposit TiO2-SiO2 dengan peak pada 3409,78 dan 1643,66 cm
-1

 

yang menunjukkan vibrasi ulur (stretching vibration) dan vibrasi tekuk (bending 

vibration) untuk gugus OH. Uswatun dan Amaira (2014), menjelaskan peak TiO2 

terdapat pada bilangan gelombang 700,70 cm
-1

 merupakan vibrasi ulur O-Ti-O, 

Ikatan Si-O-Si vibrasi ulur terlihat pada 1089,34 cm
-1

 dan pada 964,79 cm
-1

 

menunjukkan vibrasi ikatan Si-O-Ti, sementara pada 467,28 cm
-1

 menunjukkan 

vibrasi tekuk dari Si-O dari gugus siloksan. Fessenden & Fessenden (1993) juga 

menjelaskan bahwa bilangan gelombang untuk stetching C-H 2800-3300 cm
-1

 dan 

bending C-H 800-1000 cm
-1

. 

 

4.6 Karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopy-

Energy Dispersive X-Rays (SEM-EDX) 

Karakterisasi menggunakan SEM-EDX digunakan untuk mengetahui 

topografi (tekstur permukaan sampel), morfologi (bentuk dan ukuran), komposisi 

(unsur penyusun sampel), serta informasi kristalografi (susunan atom penyusunan 
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sampel). Analisis  menggunakan  SEM-EDX  dilakukan  setelah  memilih  sampel  

komposit TiO2-SiO2  yang  memiliki  aktivitas  fotokatalitik  optimal  terhadap  

degradasi rhodamin B ditunjukkan pada sampel TSB-600. Berikut ini hasil analisis 

SEM dalam bentuk citra permukaan padatan TiO2-SiO2 ditunjukkan pada Gambar 

4.10  dengan  perbesaran  5.000  kali  dan  hasil  analisis  EDX  komposisi  padatan 

TiO2-SiO2 ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

Gambar 4.10 Citra SEM permukaan Sampel TSB-600 dengan perbesaran 5.000 kali 

 

Tabel 4.6. Komposisi unsur dan senyawa penyusun komposit TiO2-SiO2 

Unsur (keV) Massa (%) Senyawa Massa (%) 

Ti  4,508 23,13 TiO2 38,60 

Si 1,739 23,99 SiO2 53,33 

O  - 42  -  - 

 

Analisis padatan TiO2-SiO2 dengan menggunakan SEM-EDX dilakukan 

untuk mengetahui morfologi dan komposisi dari komposit hasil sintesis dari 

perpaduan antara silika (SiO2) yang merupakan partikel amorf dengan titania (TiO2) 

yang merupakan kristalin. Penggunaan SEM-EDX akan mengetahui morfologi dari 
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komposit yang dihasilkan secara langsung dengan perbesaran sampai dengan 5.000 

kali (skala 5 µm), selain itu juga dapat mengetahui komposisi dari senyawa-senyawa 

penyusun komposit. Hasil analisis SEM-EDX adalah gambar morfologi serta ukuran 

dari padatan. Analisis dengan menggunakan SEM-EDX dilakukan pada hasil sintesis 

padatan TiO2-SiO2 dari sampel TSB-600 yang disintesis menggunakan prekursor 

titanium (IV) butoksida pada suhu kalsinasi 600°C. Pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan aktivitas fotokatalitiknya terhadap degradasi rhodamin B yang paling 

baik dibandingkan sampel lainnya.  

Berdasarkan penampang SEM yang dihasilkan Gambar 4.10 dapat diketahui 

bahwa morfologi dari komposit TiO2-SiO2 yang dihasilkan tidak bisa memisah tiap 

satuan partikel karena mengalami agglomerasi (penggumpalan) sehingga partikel-

partikel terlihat dominan berkelompok seperti struktur raksasa silika. Agglomerasi 

berakibat pada semakin besar ukuran partikel dari komposit TiO2-SiO2 yaitu berkisar 

antara 0,5 - 2 µm, ukuran partikel komposit TiO2-SiO2 jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan ukuran kristal TiO2 yang berdasarkan perhitungan sebesar 

~17,0212 nm. Penggumpalan yang terjadi dikarenakan kadar SiO2 yang jauh lebih 

banyak jika dibandingkan dengan TiO2, sehingga morfologi permukaan komposit 

cenderung seperti silika. Gambar SEM juga menunjukkan bahwa partikel-partikel 

raksasa komposit TiO2-SiO2 berbentuk tidak beraturan, hal ini juga diperkuat dari 

hasil difraktogram XRD pada Gambar 4.2 yang menjelaskan sifat padatan yang 

amorf.  

Citra Morfologi dari SEM pada Gambar 4.10 memang tidak bisa menjelaskan 

distribusi partikel TiO2 dalam struktur komposit karena untuk melihat distribusi 
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partikel TiO2 harus menggunakan TEM yang dapat menganalisis distribusi TiO2 pada 

skala nanometer, namun adanya TiO2 dibuktikan dengan hasil analisis EDX. Hasil 

spektra EDX pada Lampiran 8 kemudian disajikan secara ringkas pada Tabel 4.6 

menunjukkan komposisi penyusun komposit TiO2-SiO2 adalah unsur Oksigen (O), 

Silikon (Si), dan Titanium (Ti) dan unsur lainnya (C) dengan persentase komposisi 

massa masing-masing sebesar 42,80%; 23,99%; 23,13% dan 10,07%. Dalam bentuk 

persenyawaan maka komposit TiO2-SiO2 mengandung SiO2 51,33%; TiO2 38,60% 

dan persenyawaan lainnya (karbon) 10,07%. Hasil spektrum EDX menunjukkan 

bahwa persentase kandungan SiO2 lebih besar dibandingkan TiO2, kandungan SiO2 

yang sangat besar menyebabkan komposit bersifat amorf. Persenyawaan lain yang 

terdapat pada komposit salah satunya adalah karbon yang berasal dari persenyawaan 

karbon sisa pelarut etanol atau prekursor yang tidak teroksidasi pada saat proses 

kalsinasi.  

 

4.7  Hubungan Antara Persentase Degradasi dengan Lebar Celah 

Pita Energi (Eg) 

 Sampel TSB-600 memiliki celah pita energi sebesar 3,34 eV dengan 

persentase degradasi rhodamin B yang paling besar dibandingkan dengan sampel 

lainnya, sementara sampel TSB-700 memiliki celah pita energi sebesar 3,41 eV 

dengan persentase degradasi sebesar 51,63 %, sedikit lebih rendah jika dibandingkan 

dengan sampel TSB-600. Masing-masing sampel TSA-600, TSA-700 dan TSB-500 

memiliki celah pita energi sebesar 3,49 eV; 3,50 eV dan 3,53 eV dengan persentase 

degradasi sebesar 40,75 %; 43,12 % dan 35,81 %, ketiga sampel tersebut memiliki 
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lebar celah pita energi yang hampir sama namun dari hasil uji aktivitas degradasi 

terhadap rhodamin B menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Lebar celah pita energi 

terbesar dimiliki oleh sampel TSA-500 yaitu sebesar 3,61 eV dengan  persentase 

degradasi terhadap rhodamin B sebesar 31,77 %, hasil tersebut merupakan yang 

terkecil dibandingkan dengan sampel lain.  

Celah pita energi yang dihasilkan dari setiap sampel sangat mempengaruhi 

besarnya aktivitas fotokatalitik terhadap suatu substrat dalam hal ini merupakan 

rhodamin B. Semakin besar celah pita energi yang dihasilkan menyebabkan aktivitas 

fotokatalitik dari suatu komposit semakin lemah sehingga daya degradasi terhadap 

substrat pun semakin kecil dan menyebabkan hasil degradasi kecil pula, hal ini 

berlaku sebaliknya, secara jelas hubungan antara besarnya celah pita energi dari 

setiap sampel dengan besarnya persentase degradasi rhodamin B yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.11 Hubungan antara Celah Pita Energi Vs Persentase Degradasi 

yang terimbas oleh sinar ultraviolet 
 



67 

 

 

 

 

Persentase degradasi yang kecil merupakan akibat dari celah pita energi yang 

besar pada suatu sampel. Pada Gambar 4.11 menjelaskan bahwa dengan semakin 

kecilnya celah pita energi maka elektron pada pita valensi akan semakin mudah untuk 

berpindah menuju pita konduksi yang menyebabkan sifat fotokatalis semikonduktor 

semakin kuat. Celah pita energi yang kecil membuat titania (TiO2) menjadi aktif 

karena foton menyebabkan elektron berpindah menuju pita konduksi sehingga 

mempermudah pembentukan hole pada pita valensi (hvb) dan elektron pada pita 

konduksi (ecb). Hole (hvb) dan elektron (ecb) bereaksi membentuk radikal •OH sebagai 

reaktan dalam proses degradasi rhodamin B, selain itu hole (hvb) juga dapat bereaksi 

langsung dengan substrat rhodamin B sehingga proses degradasi menjadi lebih 

mudah. Celah pita energi yang besar akan mengakibatkan pergerakan elektron dari 

pita valensi menuju pita konduksi membutuhkan energi yang lebih besar, akibatnya 

elektron tidak bisa bergerak bebas yang membuat sifat fotokatalis semikonduktor 

lemah. Selain itu semakin besar celah pita energi maka semakin besar kemungkinan 

terjadinya rekombinasi muatan yang berakibat pada sulitnya pembentukan hole (hvb) 

dan radikal •OH, sehingga proses degradasi terhadap substrat rhodamin B berjalan 

tidak efektif.   

  

4.8 Hubungan Antara Keberadaan Sinar UV dengan Degradasi 

Rhodamin B 

 Pada Gambar 4.12 menunjukkan perbandingan kinerja sampel TSB-600 yang 

terimbas sinar UV dan tanpa sinar UV terhadap penurunan zat warna rhodamin B. 
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Gambar tersebut terlihat jelas bahwa selama durasi 3 jam, kinerja fotokatalis yang 

terimbas sinar UV memiliki persentase degradasi yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan fotokatalis yang tidak terimbas sinar UV. Hal ini menandakan bahwa foton 

dari sinar UV menentukan kinerja dari fotokatalis dalam mendegradasi substrat yang 

penelitian ini adalah rhodamin B. Pada fotokatalis yang terimbas sinar UV, proses 

fotodegradasi dimulai ketika foton (dengan energi yang lebih besar dari Band Gap 

fotokatalis) diserap oleh fotokatalis TiO2-SiO2, sehingga terjadi loncatan elektron dari 

pita valensi ke pita konduksi dan membentuk hole di pita konduksi (hvb) dan elektron 

di pita valensi (ecb). elektron (ecb) dan hole (hvb) masing-masing akan bereaksi dengan 

oksigen (O2) dan air (H2O) yang terserap oleh fotokatalis kemudian membentuk 

radikal •OH. Radikal •OH yang terbentuk kemudian bereaksi dengan zat warna 

rhodamin B sehingga terjadi proses degradasi, selain itu hole (hvb) pada permukaan 

fotokatalis juga dapat bereaksi untuk mendegradasi zat warna rhodamin B menjadi 

zat-zat yang lebih sederhana, tidak berbahaya dan tidak berfluorosensi. 

 

Gambar 4.12 Perbandingan Uji Fotodegradasi Sampel TSB-600 (terimbas Sinar UV) 

Vs Sampel TSB-600 (kondisi gelap) 
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Pada fotokatalis yang tidak terimbas sinar UV (keadaan gelap), karena tidak 

ada foton (sinar UV) yang mengaktifkan kinerja fotokatalis maka pada kondisi 

tersebut tidak terjadi reaksi fotodegradasi. Proses yang terjadi akibat penurunan 

konsentrasi rhodamin B hanyalah proses adsorpsi dari katalis terhadap zat-zat warna 

rhodamin B. Jadi seiring dengan lamanya waktu reaksi maka zat rhodamin B hampir 

tidak mengalami penurunan konsentrasi. Proses adsorpsi menjadi lebih besar 

kapasitasnya karena kandungan silika yang besar pada fotokatalis, karena silika 

merupakan pengadsorpsi yang baik dengan kapasitas adsorpsi yang besar. Dari 

perbandingan pada Gambar 4.12 maka jelas bahwa ada atau tidak adanya sinar UV 

sangat mempengaruhi berlangsungnya proses fotodegradasi, adanya sinar UV maka 

proses fotodegradasi dapat berlangsung sementara tidak adanya sinar UV maka 

proses fotodegradasi tidak dapat berlangsung.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jenis Prekursor Titanium (IV) Isopropoksida (TiIPP) dan Titanium (IV) 

Butoksida (TiBu) mempengaruhi karakteristik dari komposit TiO2-SiO2 yaitu 

sifat padatan amorf dan menurunkan celah pita energi SiO2. Celah pita energi 

terkecil pada komposit TiO2-SiO2 yang disintesis menggunakan prekursor 

TiIPP sebesar 3,49 eV sementara untuk jenis prekursor TiBu sebesar 3,34 eV. 

Jenis prekursor yang menghasilkan karakteristik terbaik terhadap aktivitas 

fotodegradasi rhodamin B adalah Titanium (IV) Butoksida yaitu pada sampel 

TSB-600. 

2. Suhu kalsinasi mempengaruhi karakteristik dari komposit TiO2-SiO2 yaitu sifat 

padatan amorf dan menurunkan cepah pita energi SiO2 secara variatif. Suhu 

kalsinasi 600°C menghasilkan karakteristik terbaik terhadap aktivitas 

fotodegradasi rhodamin B yaitu pada sampel TSB-600. 

3. Derajat keasaman (pH) dari Rhodamin B sangat mempengaruhi besarnya 

aktivitas fotodegradasi dari komposit TiO2-SiO2. Aktivitas fotodegradasi 

terhadap rhodamin B yang optimal terjadi pada pH 9. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran antara lain: 

1. Dalam penelitian ini didapatkan hasil analisis yang kurang memuaskan terutama 

pada karakterisasi menggunakan XRD, sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh perbandingan TiO2 dengan SiO2 dan aktivitasnya 

terhadap degradasi rhodamin B. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas fotokatalis TiO2-SiO2 

hasil regenerasi. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas fotokatalis TiO2-SiO2 

terhadap polutan bermuatan netral 
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1. Skema Kerja Sintesis Komposit TiO2-SiO2 

1.1 Komposit TiO2-SiO2 menggunakan prekursor TiIPP dan TEOS 

  

-Dikarakterisasi dengan XRD, 

dan DR-UV 

an dan dikalsinasi pada suhu 

500°C selama 3 jam 

Pelarut Etanol 17,2 M 200 mL 

Larutkan TEOS dalam Etanol 

 

Larutkan TEOS dan TiIPP dalam 

Etanol 

 -Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 

-Ditambahkan30 mL aquades  

-Diaduk kembali 45 menit kec. 1200 rpm 

 

 

 

Sol TiO2-SiO2 

-Di aging selama 5 hari 

Gel TiO2-SiO2 

-Dikeringkan pada suhu 100°C 

selama 24 jam 

Xerogel TiO2-SiO2 

-Dihaluskan dan dikalsinasi 

pada suhu 500, 600, dan 700 

°C selama 3 jam 

Serbuk PutihTiO2-SiO2 

(TSA-500, TSA-600, dan 

TSA-700) 

 

Hasil Karakterisasi XRD, 

dan DR-UV 

 

Filtrat Hasil Kondensasi 

 

-Dimasukkan ke dalam Beakerglass 500 mL 

-Ditambahkan 54 mL TEOS 4,47 M 

 

 
-Ditambahkan NH3 25% sampai pH larutan 10 

-Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 

-Ditambahkan 30 mL Larutan TiIPP 3,28 M 

 

-Ditambahkan 5 mL Larutan TiIPP 3,28 M 

  

  

LAMPIRAN  
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1.2 Komposit TiO2-SiO2 menggunakan prekursor TiBu dan TEOS  

 

 

-Dikarakterisasi dengan XRD, 

dan DR-UV 

an dan dikalsinasi pada suhu 

500°C selama 3 jam 

-Dihaluskan dan dikalsinasi 

pada suhu 500, 600, dan 700 

°C selama 3 jam 

Pelarut Etanol 17,2 M 200 mL 

Larutkan TEOS dalam Etanol 

 

Larutkan TEOS dan TiBu dalam 

Etanol 

 -Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 

-Ditambahkan 30 mL aquades  

-Diaduk kembali 45 menit kec. 1200 rpm 

 

 

 

Sol TiO2-SiO2 

-Di aging selama 5 hari 

Gel TiO2-SiO2 

-Dikeringkan pada suhu 100°C 

selama 24 jam 

Xerogel TiO2-SiO2 

Serbuk Putih TiO2-SiO2 

(TSB-500, TSB-600, 

dan TSB-700) 

 

Hasil Karakterisasi 

XRD, dan DR-UV 

 

Filtrat Hasil Kondensasi 

 

-Dimasukkan ke dalam Beakerglass 500 mL 

-Ditambahkan 54 mL TEOS 4,47 M 

 

 

-Ditambahkan NH3 25% sampai pH larutan 10 

-Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 

-Ditambahkan 42 mL Larutan TiBu 2,8 M 

 

-Ditambahkan 5 mL Larutan TiIPP 3,28 M 
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1.3 Komposit TiO2 menggunakan prekursor TiIPP   

 

 

 

 

-Dikarakterisasi dengan XRD 

 

Pelarut Etanol 17,2 M 100 mL 

 

Larutkan TiIPP dalam Etanol 

 -Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 

-Ditambahkan 5 mL aquades  

-Diaduk kembali 45 menit kec. 1200 rpm 

 

 

 

Sol TiO2 

-Di aging selama 5 hari 

Gel TiO2 

-Dikeringkan pada suhu 100°C 

selama 24 jam 

Xerogel TiO2 

-Dihaluskan dan dikalsinasi 

pada suhu 500°C selama 3 jam 

Serbuk Putih TiO2 

(TS-500) 

 

Hasil Karakterisasi 

XRD 

 

Filtrat Hasil Kondensasi 

 

-Dimasukkan ke dalam Beakerglass 250 mL 

-Ditambahkan 15 mL TiIPP 3,28 M 

-Ditambahkan NH3 25% sampai pH larutan 10 

-Diaduk 45 menit kec. 1200 rpm 
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1.4 Skema Kerja Pembuatan Larutan Induk Rhodamin B 50 ppm 

 

1.5 Skema Kerja Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum (λmaks) 

 

 

 

 

 

5 miligram serbuk rhodamin B 

100 mL Larutan rhodamin B 50 ppm 

-Dimasukkan ke dalam labu takar 1000 mL 

-Dilarutkan dengan aquades sampai tanda batas, 

dan dikocok sampai homogen 

10 mL Larutan standar rhodamin B 

10 ppm 

Nilai absorbansi pada panjang 

gelombang 350-600 nm 

-Diukur absorbansinya pada rentang panjang 

gelombang 350-600 nm  

 

Kurva absorbansi kalibrasi standar 

rhodamin B 

-Membuat kurva kalibrasi absorbansi (sumbu 

y) dengan panjang gelombang (sumbu x), serta 

kurva antara % transmitansi (sumbu y) dengan 

panjang gelombang (sumbu x)  

 

Panjang Gelombang Maksimum 

(λmaks) 

-Didapatkan nilai absorbansi maksimum dan 

transmitansi minimum  
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1.6 Skema Kerja Pembuatan Kurva Absorbansi Kalibrasi Standar Rhodamin B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mL Larutan standar rhodamin B 0, 

2, 3, 4, 6, 8, dan 10 ppm 

Nilai absorbansi pada λmaks 

1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10 mL Larutan 

induk rhodamin B 10 ppm 

-Dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL 

-Diencerkan dengan aquades sampai tanda 

batas, dan dikocok sampai homogen 

-Diukur absorbansi pada λmaks  

 

Kurva absorbansi kalibrasi standar 

rhodamin B 

-Membuat kurva kalibrasi absorbansi (sumbu y) 

dengan konsentrasi (sumbu x) 
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1.7 Skema Kerja Fotodegradasi Rhodamin B menggunakan Komposit TiO2-SiO2  

 

 

 

 

-Disentrifus 400 rpm selama 8 menit 

-Diukur nilai absorbansinya 

-Diukur konsentrasinya dari 

persamaan kurva kalibrasi standar 

-Nilai konsentrasi minimum 

menunjukkan aktivitas 

fotokatalitik komposit TiO2-SiO2 

yang optimal 

100 mL rhodamin B 10 ppm 

 

Campuran larutan rhodamin B 10 

ppm dan komposit TiO2-SiO2 

Campuran larutan rhodamin B dan 

komposit TiO2-SiO2 setelah uji 

fotokatalitik 

-Disinari dengan UV selama 3 jam, dengan 

jarak 10 cm 

Residu (Limbah 

Komposit TiO2-SiO2) 

-Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL 

-Ditambahkan 0,1 gram komposit TiO2-SiO2 

(TA-500, TSA-500, TSA-600, TSA-700, 

TSB-500, TSB-600, dan TSB-700) 

 

Larutan rhodamin B setelah 

uji fotokatalitik 

 

Komposit TiO2-SiO2 

dengan aktivitas 

fotokatalitik yang optimal 
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1.8 Skema Kerja Pembuatan Larutan Rhodamin B 10 ppm (Variasi pH 4, 5, 6, 7, 

8, 9, dan 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ditambahkan larutan NH3 

1 M bertetes-tetes 

-Diuji dengan indikator 

universal 

-Ditambahkan larutan HCl 

1 M bertetes-tetes 

-Diuji dengan indikator 

universal 

Larutan rhodamin B dengan 

pH 4 dan 5 

100 mL Larutan rhodamin B 

10 ppm 

Larutan rhodamin B dengan 

pH 6, 7, 8, 9, dan 10 
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1.9 Skema Kerja Fotodegradasi Rhodamin B menggunakan Komposit TiO2-SiO2 

(komposit TiO2-SiO2 optimum) dengan Variasi pH larutan awal. 

 

 

-Diukur nilai absorbansinya 

-Diukur konsentrasinya dari 

persamaan kurva kalibrasi standar 

-Nilai konsentrasi minimum 

menunjukkan pH larutan 

rhodamin B yang optimal 

terhadap   aktivitas fotokatalitik 

komposit TiO2-SiO2 

-Disentrifus 400 rpm selama 8 menit 

-Disinari dengan UV selama 3 jam, dengan jarak 

10 cm 

-Sebagai pembanding, 1 sampel lain ditempatkan 

di ruang gelap  

 

 

 

-Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL 

-Ditambahkan 0,1 gram komposit TiO2-SiO2 

pada komposisi optimum 

 

100 mL rhodamin B 10 ppm dengan 

pH 4, 6, 7, 8, 9 dan 10  

 

Campuran larutan rhodamin B 10 

ppm dan komposit TiO2-SiO2 

Campuran larutan rhodamin B dan 

komposit TiO2-SiO2setelah uji 

fotokatalitik 

Residu (Limbah 

Komposit TiO2-SiO2) 

Larutan rhodamin B setelah 

uji fotokatalitik 

 

Nilai pH larutan rhodamin B 

yang optimal terhadap   

aktivitas fotokatalitik 

komposit TiO2-SiO2 
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2 Perhitungan: 

2.1 Titanium (IV) isopropoksida (TiIPP) 

Kadar =  97%, ρ = 0,96 Kg/L, Mr (C12H28O4Ti) = 284,254 g/mol 

 M  

 M  

 M  

2.2 Titanium (IV) butoksida (TiBu) 

Kadar =  97%, ρ = 1,00 Kg/L, Mr (C12H28O4Ti) = 340,32 g/mol 

 M  

M  

 M  

2.3 Tetraetilortosilikat (TEOS) 

Kadar = ≥ 99%, ρ = 0,94 Kg/L, Mr (C8H20O4Si) = 208,33 g/mol 

 M  

M  

 M  

2.4 Etanol 

Kadar = 99,9%, ρ = 0,793 Kg/L, Mr (C2H5OH) = 46,07 g/mol 

M  
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 M  

 

2.5 Amoniak 

Kadar = 25%, ρ = 0,91 Kg/L, Mr (NH3) = 17,03 g/mol 

 

 

 

Pembuatan Amoniak 1 M. 

M1 . V1 = M2 . V2 

13,358778626 M . V1  = 1 M . 50 mL 

       V1 = 3,7428571428 mL 

2.6 Asam Klorida 

Kadar = 37%, ρ = 1,1878 Kg/L, Mr (HCl) = 36,5 g/mol 

 

 

 

Pembuatan Asam Klorida 1 M. 

M1 . V1 = M2 . V2 

12,0407123288 M . V1 = 1 M . 50 mL 

        V1 = 4,1525782391 mL 
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3. Perhitungan komposisi mol prekursor 

No Jenis 

Prekursor 

Mr TiO2 

atau 

SiO2 

(gr/mol) 

n TiO2 

atau SiO2 

(mol) 

Mr 

Prekursor 

(gr/mol) 

Kadar 

(%) 

Massa 

jenis 

(Kg/L) 

Molaritas 

(M) 

1 TiIPP 79,8658 0,028 284,254 97 0,96 3,27594335 

2 TiBu 79,8658 0,028 340,32 97 1,00 2,8502585802 

3 TEOS 60,0843 0,07 208,33 99 0,94 4,46695147 

 

3.1   

           

   

 

   

   

= 30,420572 mL 

 

   

   2,2362424 gram 

3.2  
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     2,2362424 gram 

3.3   

       

  

 

 

 

= 54,33474257 mL 

 

 

     4,205901 gram 
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4. Perhitungan untuk Aplikasi Fotodegradasi 

4.1 Rhodamin B 

Mr (C28H31N2O3Cl) = 479.02 g/mol 

ppm (part per million) =  

Zat terlarut (mg) =   

Pengenceran larutan 

ppm1 V1 = ppm2 V2 

dengan, V1 adalah volume larutan induk 10 ppm 

1) Pembuatan larutan induk zat warna rhodamin B 10 ppm, volume 1000 mL: 

Zat terlarut (mg) = = 10 mg 

2) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 8 ppm, volume 10 mL: 

10 ppm  V1 = 8 ppm 10 mL 

     V1 = 8 mL 

3) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 6 ppm, volume 10 mL: 

10 ppm  V1 = 6 ppm 10 mL 

      V1 = 6 mL 

4) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 4 ppm, volume 10 mL: 

10 ppm  V1 = 4 ppm 10 mL 

      V1 = 4 mL 

5) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 3 ppm, volume 10 mL: 

10 ppm  V1 = 3 ppm 10 mL 

                 V1 = 3 mL 
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6) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 2 ppm, volume 10 mL: 

10 ppm  V1 = 2 ppm 10 mL 

                 V1 = 2 mL 

7) Pembuatan larutan zat warna rhodamin B 0 ppm, volume 10 mL: 

100 ppm  V1 = 0 ppm 10 mL 

                   V1 = 0 mL 

Keterangan: 

V1 = Volume larutan zat warna rhodamin B 10 ppm yang dibutuhkan dalam 

pengenceran 

4.2 Perhitungan konsentrasi larutan yang tidak terdegradasi (Ct) dan 

Persentase degradasi zat warna rhodamin B 

Dari perhitungan absorbansi kalibrasi standar zat warna rhodamin B, 

didapatkan persamaan linier y = ax + b, untuk mencari Co dan Ct adalah sebagai 

berikut : 

y = ax + b 

x =  

Co =  atau Co =  

Ct =  atau Ct =  

Persentase degradasi zat warna atau Aktivitas fotokatalis (%) : 

Degradasi (%) =  

Keterangan : 



91 

 

 

 

y = Absorbansi 

x = Konsentrasi (ppm) 

a = Slope 

b = Intersep 

Co = Konsentrasi awal rhodamin B 

Ct = Konsentrasi rhodamin B yang tidak terdegradasi 

 

5. JCPDS (Joint Commite on Powder Diffraction Standars) Kristal 

5,1 Difraktogram Standar SiO2 
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5.2 Difraktogram Standar TiO2 anatase 

 

 

 

6. Hasil Karakterisasi UV-Vis DR 

Sampel Celah Pita Energi (eV) 

TSA-500 3,61 

TSB-500 

TSA-600 

3,53 

3,49 

TSB-600 

TSA-700 

TSB-700 

3,34 

3,50 

3,41 
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6.1 Perhitungan Celah Pita Energi (Band Gap) 

1) Sampel TSA-500 

 

 

y = 3382,6x – 12218 

0 = 3382,6x – 12218 

x = 3,61 eV (nilai Eg) 
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2) Sampel TSA-600 

 

 

y = 2773,3x – 9699,3 

0 = 2773,3x – 9699,3 

x = 3,49 eV (nilai Eg) 
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3) Sampel TSA-700 

 

 

y = 3020,1x – 10575 

0 = 3020,1x – 10575 

x = 3,50 eV (nilai Eg) 
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4) Sampel TSB-500 

 

 

y = 2762,1x – 9764,2 

0 = 2762,1x – 9764,2 

x = 3,53 eV (nilai Eg) 
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5) Sampel TSB-600 

 

 

y = 1953,2x – 6527,7 

0 = 1953,2x – 6527,7 

x = 3,34 eV (nilai Eg) 
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6) Sampel TSB-700 

 

 

y = 2410x – 8226,6 

0 = 2410x – 8226,6 

x = 3,41 eV (nilai Eg) 
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6.2 Data Hasil Analisis UV-Vis DR 

1) Gabungan Absorbansi Vs Panjang Gelombang (nm) 

 

2) Gabungan (K.hv)
2 

Vs hv (eV) 
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7. Hasil Karakterisasi FTIR 

 

Gambar: Spektra FTIR komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) 

 

Tabel: Analisis Gugus Fungsi dari Komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) 

Jenis Serapan Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

Tekukan Si-O 467,18 

Uluran Ti-O 660,62 

Tekukan C-H 800,04 

Ti-O-Si 951,89 

Si-O-Si 1083,61 

Tekukan –OH 1632,80 

Uluran –OH 3435,94 

 

 

 

 

 

 

(cm
-1

) 
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8. Hasil Karakterisasi SEM-EDX 

  

Gambar: Citra SEM permukaan komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) dengan 

perbesaran 300 kali 

 

 

Gambar: Komposisi penyusun komposit TiO2-SiO2 (TSB-600) 



102 

 

 

 

9. Uji Aktivitas Fotokatalitik Komposit 

9.1 Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum (λmaks) 

 

Gambar: Spektrum UV-Vis rhodamin B 

 

Tabel: Panjang gelombang maksimum rhodamin B 
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9.2 Kurva Kalibrasi Rhodamin B 

1) Kurva Kalibrasi TSA-500 dan TSB-500 2) Kurva Kalibrasi TSA-600 dan TSB-600 

   

3) Kurva Kalibrasi TSA-700 dan TSB-700 4) Kurva Kalibrasi TS-500 

   

5) Kurva Kalibrasi TSB-600 (pH 4 dan 5) 6) Kurva Kalibrasi TSB-600 (pH 6 dan 7) 
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9.2 Uji Fotokatalitik Komposit TiO2-SiO2 terhadap Degradasi Rhodamin B 

(variasi jenis komposit) 

Tabel: Hasil Perhitungan Persentase Degradasi Rhodamin B (variasi jenis komposit) 

Sampel 
Massa 

TiO2-SiO2 

Absorbansi 

Sebelum 

Degradasi (0'') 

Absorbansi Setelah Degradasi 

30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

TS-500 0,1 gram 0,2080 0,1930 0,1922 0,1871 0,1724 0,1696 0,1610 

TSA-500 0,1 gram 0,1932 0,1858 0,1783 0,1640 0,1530 0,1396 0,1351 

TSA-600 0,1 gram 0,2122 0,1937 0,1817 0,1642 0,1464 0,1372 0,1234 

TSA-700 0,1 gram 0,2188 0,2013 0,1861 0,1736 0,1539 0,1356 0,1229 

TSB-500 0,1 gram 0,1907 0,1782 0,1650 0,1566 0,1420 0,1308 0,1261 

TSB-600 0,1 gram 0,2168 0,1775 0,1508 0,1388 0,1181 0,1019 0,0908 

TSB-700 0,1 gram 0,2176 0,1883 0,1654 0,1509 0,1330 0,1225 0,1034 

 

Sampel 
Massa 

TiO2-SiO2 

Konsentrasi Sebelum Degradasi 

(ppm) 
Konsentrasi Setelah Degradasi (ppm) 

Co 

(Awal) 

C 

(Tersisa) 

Ce 

(Terserap) 

30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

TS-500 0,1 gram 10 9,82 0,18 9,12 9,08 8,85 8,16 8,03 7,63 

TSA-500 0,1 gram 10 8,51 1,49 8,16 7,81 7,15 6,64 6,01 5,80 

TSA-600 0,1 gram 10 8,22 1,78 7,52 7,07 6,41 5,74 5,39 4,87 

TSA-700 0,1 gram 10 8,39 1,61 7,73 7,16 6,69 5,94 5,25 4,77 

TSB-500 0,1 gram 10 8,39 1,61 7,81 7,20 6,80 6,13 5,60 5,39 

TSB-600 0,1 gram 10 8,40 1,60 6,91 5,91 5,45 4,67 4,06 3,64 

TSB-700 0,1 gram 10 8,35 1,65 7,24 6,38 5,83 5,15 4,76 4,04 

 

7) Kurva Kalibrasi TSB-600 (pH 8 dan 9) 8) Kurva Kalibrasi TSB-600 (pH 10) 
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Persentase Degradasi (%) 
Ct 

(ppm) 

Degradasi 

(%)  30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

7,14 7,52 9,94 16,94 18,27 22,36 7,63 22,36 

4,05 8,15 15,97 21,98 29,31 31,77 5,80 31,77 

8,49 14,00 22,03 30,20 34,42 40,75 4,87 40,75 

7,87 14,70 20,32 29,18 37,41 43,12 4,77 43,12 

6,93 14,25 18,90 27,00 33,20 35,81 5,39 35,81 

17,66 29,66 35,06 44,36 51,64 56,63 3,64 56,63 

13,25 23,60 30,15 38,25 42,99 51,63 4,04 51,63 

 

 

9.3 Uji Fotokatalitik Komposit TiO2-SiO2 terhadap Degradasi Rhodamin B 

(variasi pH rhodamin B) 

Tabel Perhitungan Persentase Degradasi Rhodamin B (variasi pH rhodamin B) 

pH Massa 

TiO2-SiO2 

Absorbansi 

Sebelum 

Degradasi (0'') 

Absorbansi Setelah Degradasi 

30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

4 0,1 gram 0,1978 0,1634 0,1471 0,1425 0,1361 0,1346 0,1304 

5 0,1 gram 0,1971 0,1571 0,1464 0,1388 0,1278 0,1209 0,1129 

6 0,1 gram 0,2056 0,1660 0,1494 0,1441 0,1334 0,1214 0,1126 

7 0,1 gram 0,2020 0,1676 0,1509 0,1381 0,1205 0,1104 0,1079 

8 0,1 gram 0,2080 0,1634 0,1425 0,1311 0,1203 0,1040 0,0975 

9 0,1 gram 0,2101 0,1590 0,1350 0,1217 0,1050 0,0907 0,0854 

10 0,1 gram 0,2005 0,1570 0,1332 0,1187 0,1046 0,0917 0,0841 

 

pH Massa 

TiO2-SiO2 

Konsentrasi Sebelum Degradasi 

(ppm) 
Konsentrasi Setelah Degradasi (ppm) 

Co 

(Awal) 

C 

(Tersisa) 

Ce 

(Terserap) 

30 

menit 

60 

menit  

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

4 0,1 gram 10 8,56 1,44 7,07 6,37 6,17 5,89 5,83 5,65 

5 0,1 gram 10 8,53 1,47 6,80 6,34 6,01 5,53 5,24 4,89 

6 0,1 gram 10 8,20 1,80 6,60 5,94 5,72 5,29 4,81 4,45 

7 0,1 gram 10 8,06 1,94 6,67 6,00 5,48 4,77 4,36 4,26 

8 0,1 gram 10 8,20 1,80 6,40 5,55 5,09 4,65 3,99 3,73 

9 0,1 gram 10 8,29 1,71 6,22 5,33 4,75 4,03 3,45 3,24 

10 0,1 gram 10 8,03 1,97 6,29 5,35 4,77 4,21 3,69 3,39 

 



106 

 

 

 

Persentase Degradasi (%) 
Ct 

(ppm) 

Degradasi 

(%)  30 

menit 

60 

menit 

90 

menit 

120 

menit 

150 

menit 

180 

menit 

17,39 25,63 27,95 31,19 31,95 34,07 5,65 34,07 

20,29 25,72 29,57 35,15 38,65 42,71 4,89 42,71 

19,47 27,63 30,24 35,50 41,40 45,72 4,45 45,72 

17,22 25,58 31,98 40,79 45,85 47,10 4,26 47,10 

22,01 32,33 37,96 43,29 51,33 54,54 3,73 54,54 

24,96 35,71 42,70 51,34 58,33 60,92 3,24 60,92 

21,59 33,40 40,60 47,59 54,00 57,77 3,39 57,77 

 

10. Dokumentasi 

 

 

 

a.  Pelarutan TEOS 

dengan etanol 

b. Proses hidrolisis pada 

sintesis komposit 

TiO2-SiO2 

c.  Gel yang terbentuk dari 

proses sintesis TiO2-SiO2 

(metode sol-gel) 

d. Komposit TiO2-SiO2 

dan TiO2 setelah 

proses pengeringan 

e.  Perangkat alat untuk 

proses fotodegradasi 

rhodamin B 

f.  Larutan rhodamin B 

setelah proses 

fotodegradasi 


