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ABSTRACT
Wastewater from textile, paper, leather and some other industries contain residual
dyes, which are not readily biodegradable. Semiconductor photocatalysis often leads to
partial or complete mineralization of organic pollutants like dyes. Here, the potential of a
common semiconductor, ZnO, has been explored as an effective catalyst for the
photodegradation of model dyes: methylene blue. A UV lamp was the source of UVradiation in a batch reactor about two hour reaction. Effects of process parameters like pH,
catalyst concentration and Uv-radiation intensity or number oflamp on the extent of photo
degradation have been investigated. After centrifugated, the dye concentration was
analized with spectrophotometer to find out the dye degradation conversion. Result of
experiment showed that the optimum conversion was achieved at pH 6,5 and at
concentration of ZnO above 1 g/l conversion of Cr(VI) is constant. Three source of
UVradiation showed the best conversion (98,99%). This research also observes that the
effect of ZnO concentration follows Langmuir-Hinselwood kinetic model.
Keywords: dye-degradation;

ZnD-photocatalyst;

methylene blue

INTISARI
Limbah zat wama ban yak ditemukan pada limbah cair industri tekstile, kertas dan
kulit yangpada umumnya tidakmudah didegradasi secara alamiah. Fotokatalis ZnO sang at
efektif untuk mendegradasi model zat wama methylene blue. Penelitian fotokatalisis ini
dilakukan dalam reactor batch ua jam dan yang dilengkapi dengan sumber lampu UV .
Pegaruh dari pH, konsentrasi fotokatalis ZuO dan jumlah lampu UV divariasikan dalam
penelitian ini. Hasil reaksi dianalisis menggunakan spektofotometer, yang sebelumnya
disetrifugasi terlebih dahulu. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pada pH
6,5 konversi fotodegradasi zat wama adalah paling optimum, dan pada konsentrasi
fotokatalis ZnO diatas 19/1konversi Cr(VI) relatiftetap. Penggunaan tiga buah buah lampu
UV menunjukkan konversi fotodegradasi zat wama paling ban yak yaitu 98,88%. Pada
penelitian ini juga dipelajari pengaruh konsentrasi ZnO, berdasarkan model kinetika
Langmuir-Hinselwood.
Kata kunci :degradasi zat warna.fotokatalis

ZnD, methylene blue
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PENGANTAR
Limbah cair dari industri tekstile, kulit, kertas, pada umumnya mengandung
sisa-sisa zat wama (residual dyes) dan biasanya zat wama tersebut merupakan zat
yang tidak dapat mengalami degradasi secara alami (non biodegradable). Adsorbsi
dan koagulasi

adalah

dua proses

yang

biasa

dilakukan

untuk

mengatasi

permasalahan zat wama ini, tapi proses ini hanya akan memindahkan pewama dari
fase cair menuju fase padat yang tentunya kurang menyelesaikan
(Advance Oxidation Processes) merupakan teknik altemaifuntuk

masalah. AOP

mendegradasi zat

wama ataupun zat organik dalam limbah cair, proses ini biasanya melibatkan
pereaksi UV IH202, UV 1°3, UV I Fenton's sebagai zat pengoksidasi polutan dalam
limbah cair, Fotodegradasi

zat organik

menggunakan fotokatalis semikonduktor

ataupun

polutan

dalam limbah

(Ti02, ZnO, CdS, W03)

cair

dengan adanya

sinar UV merupakan teknologi yang relatifbaru untuk mengolah zat wama maupun
zat organik dalam limbah cair, karena relatif murah dan handal. (Carp, et al.,2004
Linsebigler, et al., 1995)
Suatu bahan semikonduktor apabila dikenai foton yang memiliki enegi sama
atau lebih besar dari celah pita energi (h ~ EG), maka akan terbentuk pasangan
elektron dan hole, yang selanjutnya dipisahkan menjadi fotoelektron bebas pada pita
konduksi dan foto hole pada pita valensi (Hermann et al., 1999).
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Gambar 1.

Mekanisme fotokatali~is pada semikonduktor. (Carp, dkk, 2004).
(a) Pembentukan pasangan elektron-hole; (b) Oksidasi terhadap donor
elektron, (c) Reduksi terhadap akseptor elektron; (d) Rekombinasi
elektron-hole di permukaan semikonduktor; (e) Rekombinasi elektronhole di dalam semikonduktor.

Zat wama

organik

adalah

senyawa

organik

berwama

yang

dapat

memberikan wama kepada suatu objek melalui suatu proses yang nantinya akan
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terikat kuat pada objek tersebut. Molekul zat wama organik merupakan gabungan
dari senyawa organik tidakjenuh, kromofor sebagai pembawa wama dan auksokrom
sebagai pengikat antara wama dengan serat. (Isminingsih, 1982, Asria, 2006). Pada
penelitian

ini dipakai model zat wama methylene

dilakukan degradasi karena tingkat kemumiannya

blue (CI6H1SCIN}S)

untuk

yang tinggi dan kelengkapan

datanya.
Perspektif persamaan reaksi oksidasi zat wama yang melibatkan cahaya dan
ZnO secara umum reaksi adalah; ( Khalil et ai, 1998; Shrank et ai, 2002; Ku dan
Jung, 2001; VVang,2000)
Maten . 0 rgamik

ZnO I
Eg::; Hv

CO2 + H20 + acid mineral...... ..... (1)

secara khusus reaksi dengradasi zat wama adalah sebagai berikut:
Ti02 + hv Ti02 (eCB- + hVB+) ..
TiOihVB+) + H20
Ti02 + W + OH
TiOihVB+) + OH- Ti02+ OH
TiOieCB-) + O2 Ti02+ O2- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
02- + H+ H02
Dye + OH degradation products
Dye + hVB+ oxidation products
Dye + eCB- reduction products
-)0

-)0

-)0

-)0

-)0

-)0

-)0

-)0

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

pengaruh variabel pH,

konsentrasi fotokatalis dan intensitas sinar UV, terhadap kemampuan fotokatalitik
ZnO dalam mendegradasi zat wama methylene blue
MATERI DAN METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: serbuk katalis ZnO
(Merck, 99%), methylene blue (CI6H1sCIN}S). (Merck, 99,5%), HCI (Merck,37%),
NaOH (Merck, 99%), aquadest.
Alat
Alat yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari reaktor fotokatalitik dan
bahan instrument untuk analisis. Reaktor fotokatalitik, merupakan reaktor tempat
terjadinya fotodegradasi methylene blue oleh ZnO dan sinar UV artificial. Instrumen
yang digunakan untuk analisis adalah: mesin sentrifugal beserta vialnya (rotofix 32)
dan spectrofotometerportable

beserta cuvetnya (hach)
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Gambar 2. Reaktor fotokatalitik.

Keterangan:
1. kotak reaktor
2. pengaduk magnet
3. sampel cair
4. gelas bekker
5. lampu ultra violet,
6. sambungan arus AC.

Gambar 3. Skema Reaktor fotokatalitik.
Diagram Alir Penelitian
Metode dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram seperti pada
gambar4:
Pembuatan modellimbah zat wama methylene blue dengan konsentrasi awal .
20 ppm pada 250 mL suspensi ZnO
Melakukan variasi pH (2,6,1l)dan konsentrasi fotokatalis ZnO( Yz, 1,2 gr/l ) ,

JL
I
I

Menyalakan lampu c4l:npengaduk magnet

m

jj.

Melakukan pengambilan sampel setiap 30 menit sampai menit ke 120 ~
sampai menit ke 180

Dsampel

I Analisis
t·.,

%%*,'"1%4

P.:b - -. 5b8-io·

11
JI

Gambar 4. Diagram alir penelitian
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Kinerja Reaktor Fotokatalitik
Uji kinerja reaktor fotokatalitik dilakukan dengan uji degradasi zat warna
menggunakan fotokatalis ZnO tanpa sinar UV /uji gelap (dark test) dan degradasi zat
warna menggunakan sinar UV tanpa fotokatalis ZnO/uji fotolisis (photolysis test)
Dark Test
Percobaan degradasi zat warna dengan menggunakan ZnO tanpa sinar UV
selama dua jam tidak memperlihatkan penurunan konsentrasi methylene blue yang
nyata atau konsentrasi zat warna relatiftetap.
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Gambar 5.

Hubungan waktu dan konsentrasi methylene blue pada dark test (pH:
6,5 , konsentrasi fotokatalis ZnO: 19/1, kecepatan pengaduk: 500rpm,
jumlah lampu UV menyala: 0 buah , suhu reaktor: 28°C)

Terjadinya

sedikit kenaikan

konsentrasi

zat warna pada menit ke 90

disebabkan karena powder fotokatalis ZnO yang diaduk semakin lama, maka akan
semakin kecil ukuran partikelnya

dan hal ini akan meningkatkan

kestabilan

suspensinya. Hal ini tentunya akan lebih menyulitkan untuk proses pemisahan atau
pengendapan fotokatalis ZnO dari beningannya, meskipun telah dilakukan proses
sentrifugasi. Padatan tersuspensi yang stabil mengakibatkan cahaya yang melewati
kuvet akan mengalami proses hamburan / scatering effect, sehingga intensitas sinar
yang diteruskan dan diterima oleh detektor spektrofotometer

akan menjadi lebih

kecil dari intensitas seharusnya dan mengakibatkan pembacaan absorbansinya akan
menjadi lebih besar.
Seperti telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, bahwa salah satu mekanisme
yang merupakan syarat untuk terjadinya proses fotokatalitik dengan menggunakan
katalis hetrogen adalah terserapnya / teradsorpsinya senyawa kimia dalam hal ini
methylene blue pada permukaan fotokatalis ZnO. Penunman konsentrasi Methylene
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blue pasti terjadi meskipun tidak terdapat cahaya pada dark test ini, karena
methylene blue akan teradsorbsi terlebih dahulu pada permukaan ZnO dan kemudian
baru terjadi reaksi fotooksidasi.

Penurunan

konsentrasi

methylene

blue akan

menaikkan absorbansi pada pembacaan spektrofotometer.
Photolysis Test
Penurunan konsentrasi zat wama secara tidak nyata terjadi pada percobaan
menggunakan sinar UV tanpa ZnO selama dua jam.

~Fololysis
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Gambar 6.

Hubungan waktu dan konsentrasi methylene blue pada photolysis
test. (pH: 6,5 , konsentrasi fotokatalis ZnO: Og/l, kecepatan pengaduk:
500rpm,jumlah lampu UV menyala: 3 buah, suhureaktor: 38°C)

Gambar 6 dapat dilihat bahwa reaksi fotolisis atau peruraian methylene blue
oleh sinar UV tidak terjadi, hal ini terbukti dengan tetapnya konsentrasi methylene
blue

selama 2 jam. Lampu UV yang digunakan mempunyai panjang gelombang

pada daerah 310-410 nm (near Ultra Violet). Molekul air dapat terurai menjadi OH
dan H diperlukan foton dengan panjang gelombang 172 nm (jar Ultra Violet), untuk
mengurai methylene blue dengan energi foton diperlukan energi lebih besar lagi,
karena energi ikat kromofor thiazin -N=C- (613 Kjlmol)jauh lebih besar dari energi
ikat 0-HO pada molekul H20 yang besamya 492 Kjlmol.
Uj iPengaruh

pH Larutan Terhadap Fotodegradasi Zat Warna

Pengaruh pH dipelajari dengan melakukan percobaan terhadap larutan zat
wama dengan konsentrasi awal methylene blue sekitar 20 ppm dalam beberapa
variasi pH yaitu 6,5 (pH alami), 2 dan 11 selama dua jam, yang grafiknya disajikan
pada gambar 7. Dari gambar 7, terlihat bahwa pada ketiga variasi pH larutan maka
konversi methylene blue yang terdegraclasi aclalah hampir sama, clan pada pH 11
konsentrasi methylene blue awal (16,68ppm) paling rendah.
46

Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu dan Produk Kulit

20

'--.--pH=2

...

'

I

'.

<>:

0. 10

···.··pH=11

-.
.

E
0.

···.··pH=6

ISSN 1411-7703

..........

:

.

...

. ....•.....

.•

..::::::::::::::::: ..:.'~.:
..::
:
o~----~------~-===~~====~
o
30

60

120

90

waktu (menlt)

Gambar7.

Hubungan waktu dan konsentrasi methylene blue pada berbagai pH
larutan. (konsentrasi fotokatalis ZnO: O,5g/l, kecepatan pengaduk:
500rpm,jumlah lampu DV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 38°C)

Tabell. Prosentase methylene blue terdegradasi pada beberapa pH Larutan
pH larutan

methylene blue terdegradasi, (%)

2

96,44

6,5

98,88

11

99,97

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pH larutan akan mempengaruhi
muatan permukaan ZnO. Permukaan ZnO dapat bermuatan positif, negatif atau tidak
bermuatan. pH dimana permukaan suatu oksida tidak bermuatan disebut zero point
charge (PHzp~)yang untuk ZnO berada disekitar 7. Bila pH larutan lebih kecil dari
pHzpcmaka permukaan ZnO akan bermuatan positif, sebaliknya bila pH larutan lebih
besar dari pHzpcmaka permukaan ZnO akan bermuatan negatif.
Dalam suasana basa, permukaan katalis akan bermuatan negatif dan akan
cenderung mengadsorpsi spesi yang bermuatan positif (CI6HlSN3S+),sebaliknya jika
dalam suasana asam permukaan katalis akan bermuatan positif dan akan cenderung
mengadsorpsi spesi yang bermuatan negative, sehingga pada pH 11 adsorbsi spesi
positif ( CI6HlsN3S+) ke permukaan katalis ZnO adalah paling besar. pH 6,5 dipilih
sebagai variabel terikat untuk variabel berikutnya, karena pada kondisi pH ini
operasional fotodegradasi lebih mudah dan konversinya relatif sama dengan kondisi
pH yang lain.
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Gambar 8.

Struktur molekul methylene blue (CI6HlsCIN3S), dan gugus thiazin
(dalam kotak), (Materials Data: Merck)
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Ciri utama yang dapat dilihat dari gugus di atas adalah ketidakjenuhan dari
ikatannya,

gugus kromofor merupakan gugus yang tidak berwama dan dapat

menjadi berwama apabila terikat pada sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Termasuk
kromofor adalah: gugus azo N = N -, gugus nitroso - NO, gugus nitro - N02, gugus
karbonil- C = 0, - gugus etilena> C= C<, gugus thiazin pada methylene blue, dll.
Uji Pengaruh Konsentrasi ZoO Terhadap Fotodegradasi Zat

Pengaruh

konsentrasi

fotokatalis

ZnO

dipelajari

dengan

melakukan

percobaan terhadap larutan zat wama dengan konsentrasi awal methylene blue
sekitar 20 ppm dalam beberapa variasi konsentrasi ZnO yaitu Yz g/l, 19/1 dan 2g/1
selama duajam. Dari gambar 9, terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ZnO maka
jumlah Methylene blue yang tereduksi akan semakin besar.
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Gambar9.

Hubungan waktu dan konsentrasi methylene blue pada berbagai
konsentrasi.fotokatalis (pH: 6,5 , kecepatan pengaduk: 500rpm,jumlah
lampu UV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 38°C)

Tabe12. Prosentase methylene blue terdegradasi pada beberapa konsentrasi ZnO
Konsentrasi ZnO,( 11)

o
Yz
1

2

methylene blue terde radasi,(%)
0,44
82,36
98,88
100

Dengan penambahan jumlah katalis, diharapkan spesies methylene blue
yang teradsorsi pada permukaan katalis akan semakin banyak, sehingga laju reaksi
fotokatalis akan menjadi semakin cepat, karena syarat reaksi fotokatalitik heterogen
ini adalah teradsorbsinya spesies zat wama pada permukaan fotokatalis. Dari tabe12
terlihat bahwa pada konsentrasi

katalis ZnO di atas 1g/l, maka penambahan

konsentrasi katalis tidak menyebabkan kenaikan prosentase Methylene blue yang
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tereduksi bahkan cenderung tetap dan adanya efek penutupan (screening effect)
dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Efek ini menjelaskan, bahwa
dengan semakin banyak katalis berada dalam suspensi, maka katalis akan berperan
sebagai penutup (mask) bagi katalis yang berada dibawahnya sehingga sinar UV
tidak dapat tembus masuk ke dalam larutan secara menyeluruh dan menyebabkan
reaksi fotokatalitikhanya
Kinetika

Pengaruh

terjadi pada permukaan larutan saja.

Konsentrasi

Fotokatalis

Terhadap Fotodegradasi

Zat

Warna
Pada penelitian ini reaksi fotokatalisis berlangsung dalam sistem heterogen
dan laju reaksinya dipengaruhi oleh adsorpsi reaktan pada permukaan katalis ZnO.
Telah diyakini secara luas bahwa kinetika reaksi fotokatalisis mengikuti persamaan
Langmuir- Hinshelwood, yaitu:
r = - dC = kr. K. C
dt

(10)

1+ K.C

dengan kr adalah tetapan laju reaksi, K adalah tetapan adsorpsi reaktan dan C adalah
konsentrasi reaktan setiap waktu. Untuk dapat menghitung laju reaksi dalam sistem
heterogen, diperlukan ni1ai tetapan adsorpsi reaktan (K) pada permukaan katalis.
Karena dalam penelitian ini tidak dilakukan percobaan untuk menghitung nilai K,
maka perhitungan dilakukan dengan pendekatan sistem homogen.
Persamaan laju reaksinya adalah (Atkin, 1990):
r=-dC=k.C"

(11)

dt
dengan k adalah tetapan laju reaksi dan n adalah orde reaksi. Orde reaksi dan tetapan
laju reaksi ditentukan

dengan mengintegrasi

persamaan

laju reaksi menjadi

persamaan linier.
Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:
Orde nol (n = 0) : C, C = k t

(12)

Orde satu (n = 1) : In (C/C) =kt

(13)

Dengan membuat plot suku sebelah kiri terhadap waktu (t) dari kedua
persamaan tersebut, maka orde reaksi dapat ditentukan. Sedangkan nilai k diperoleh
dari kemiringan kurva yang dihasilkan.
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Gambar 10. Plot (Co-C) terhadap waktu (10-a), plot In(C/C) terhadap waktu (lO-b)
pada berbagai konsentrasi ZnO. (pH: 6,5, kecepatan pengaduk:
5OOrpm,jumlah lampu DV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 38°C).
Tabel3. Tetapan laju reaksi (k) dan order reaksi (n) fotodegradasi zat wama pada
beberapa konsentrasi ZnO
n=O
Konsentrasi ZnO,(g/l)

1

k
(ppm.menit")
0,1598
0.2481

2

0.2103
--...

Yz

n=l
r2
0.6286
0.6278
0.4787

k
(menit')
0.0157

0.8904

0.0374

0.9964

0.0568

0.9855

r2

Dari tabel 3, dapat disimpulkan bahwa mekanisme reaksi fotodegradasi zat wama
methylene blue pada variasi konsentrasi katalis ZnO mengikuti persamaan reaksi
order satu, karena kurva kinier yang terbentuk untuk order satu memiliki nilai r' lebih
besar dari nilai r2 order nol.
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Uji Pengaruh Jumlah Lampu UV Terhadap Fotodegradasi Zat Warn a
Pengaruh jumlah lampu terhadap fotodegradasi zat wama dipelajari dengan
melakukan percobaan terhadap larutan zat wama dalam beberapa variasi jumlah
lampu UV yaitu 1,2 dan 3 lampu UV selama dua jam. Dari gambar 11, terlihat bahwa
semakin banyak jumlah lampu UV yang digunakan, maka koversi methylene blue
yang terdegradasi akan semakin besar.
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Gambar 11. Hubungan waktu dan konsentrasi methylene blue pada berbagaijumlah
lampu UV (pH: 2,1, kecepatan pengaduk: 500rpm, konsentrasi katalis
ZnO: 19/1, suhu reaktor: 38CC)
Tabel 4. Prosentase methylene blue terdegradasi pada beberapa jumlah lampu UV
Jumlah lampu

Methylene blue tereduksi, (%)
0,68
80,42
94,94
98,88

o
1

2
3
Hal ini dikarenakan

suatu bahan semikonduktor

akan menghasilkan

terbentuk pasangan electron dan hole apabila semikonduktor

/

dikenai foton yang

memiliki enegi sama atau lebih besar dari celah pita energi (h 2:: EG)' maka akan
terbentuk pasangan electron dan hole. Panjang gelombang sinar UV dari lampu
berkisar 310-410 nm, hal ini telah melampaui band gap energy dari semikonduktor
ZnO (3,2 eV), sehingga sudah dapat membentuk pasangan electron dan hole dan
meng-inisiasi reaksi fotokatalisis seperti pada persamaan (2).
Intensitas

sinar UV yang sampai pada permukaan

mempengaruhijumlah

semikonduktor

akan

pasangan electron dan hole yang terbentuk. Dengan semakin

banyaknya pasangan electron dan hole ini maka jumlah zat wama yang akan
tefotodegradasijuga

akan semakin besar.
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Gambar 12. Plot (Co-C) terhadap waktu (12-a), plot In(C/C) terhadap waktu (12-b)
pada berbagai jumlah lampu U'V, (pH: 6,5 , kecepatan pengaduk:
500rpm, konsentrasi katalis ZnO: 1g/l, suhu reaktor: 38°C).
Tabel5. Tetapan laju reaksi (k) dan order reaksi (n) fotodegradasi zat wama pada
beberapa jumlah lampu UV
n=O
lumlah Lampu UV
1
2
3

k
(ppm.menit")
0,1406
0,1887
0,2048~,

n=l
r2
0.9203
0.8324
0.6278

k
(menit")
0.0135

0.9999

0.0235

0,9866

0.0374

0.9964

r2

Dari tabel 5, dapat disimpulkan bahwa mekanisme reaksi fotodegradasi zat wama
methylene blue pada variasi jumlah lampu UV mengikuti persamaan reaksi order
satu, karena kurva kinier yang terbentuk untuk order satu memiliki nilai / lebih besar
dari nilai r2 order nol.
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KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Fotokatalis ZnO dengan bantuan sinar UV dapat digunakan untuk mendegradasi
zat wama methylene blue, hal ini dibuktikan dengan dark test danphotolysis test.
2. Konversi degradasi zat wama methylene blue oleh ZnO selama dua jam tidak
dipengaruhi oleh pH larutan.
3. Semakin besar konsentrasi semikonduktor

yang ditambahkan maka aktifitas

fotokatalitik ZnO untuk mendegradasi zat warna methylene blue akan semakin
besar sampai batas tertentu, yaitu 1 g/l .
4. Semakin banyak jumlah lampu yang digunakan, maka konversi clegradasi zat
warna methylene blue oleh ZnO akan semakin besar, pada penggunaan tiga buah
lampu UV diperoleh konversi sebesar 98,88%.
5. Mekanisme reaksi fotodegradasi zat warna methylene blue pada variasi jumlah
fotokatalis clanjumlah lampu UV mengikuti persamaan reaksi order satu
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