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ABSTRACT
Hexavalent chromium waste is highly toxic ion and dangerous for environment,
therefore Cr(VJ) has to be reduced to Cr(IIl). Semiconductor photo catalytic reduction is a
relatively new technique for Cr(VI) reduction. This technology is based on the reactive
electrons and holes generated on the surface of a semiconductor when it is illuminated by
light with energy greater than its band gap energy. The experiments were carried out in a
slurry reactor with stirrer and equipped with several UV lamps. ZnO is used as the main
photo catalyst. The influence of pH and ZnO concentration was studied. The concentration
of Cr(VI) was analyzed with.~pectr9Bl1PI9,.nl~t~r'and centrifilged before to find out the
conversion of Cr(VI). Tlle re~"ult C>.1:;·;xpeJi~lefil:·showedtllaLthe best conversion was
achieved at pH 2, 1 ofabout64~37% and when coifcentration ofZnO was more than 0,5 g/l,
the conversion of Cr(VI) was relatively constant.The research also evaluated the effect of
ZnO concentration, accordingto Langmuir-Hinselwood kinetic model.
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Limbah Cr I):fue~PUl{~~i ad
ta~nggi
.clan ti~:gat berbahaya bagi
lingkungan hidup, oleh karena itu "'Cr(VI) harus direduksi menjadi Cr(IIl) yang tidak
berbahaya. Reaksi fotokatalitikdengan menggunakan fotokatalismerupakan
teknik yang
relatifbaru untuk l1?eredl~si Cr(Vl)!teknolo
Uni'didasarkan pada pembentukan elektron
dan hole yang dihasilkanapabila serriikon
orqikenaifoton;yangenerginya
lebih besar
dari energi celah pita semiRonduktOr. Pa a penelitian '\ni digunakan reaktor suspensi
berpengaduk yang dilengkapi'[ampu UV diatasnya~ dan fotokatalis yang digunakan adalah
ZnO. Pengaruh pH dan konsentrasi katalis divariasikan. Hasil reaksi dianalisis
menggunakan spektofotometer,.yaI?9&~ebelumn)2~ disetrifugasi terlebih dahulu. Hasil
penelitian secara umum menunjukk~n'bahwa pada·pH2, 1 konversi Cr(VI) yang tereduksi
adalah paling banyak yaitu 64,37%, dan pada konsentrasi fotokatalis ZnO diatas 0,5g1)
konversi Cr(VI) relatiftetap. Pad a penelitian inijuga dipelajari pengaruh konsentrasi ZnO,
berdasarkan model kinetika Langmuir- Hinselwood.
-"

Kata kunci : Cr(VI), reduksi, fotokatalis ZnO.
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PENGANTAR
Dampak negatif dari semakin berkembangnya

aneka industri di Indonesia

diantaranya adalah semakin komplek limbah yang dihasilkan. Salah satu limbah
.yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah logam berat, beracun dan
berbahaya,

seperti; Hg(II), Pb(II), Cd(II) , Cr(VI). Metode konvensional

yang

digunakan industri untuk mengolah logam berat antara lain adalah: pertukaran ion,
pengendapan,

pemisahan

dengan membran dan adsorbsi dengan karbon aktif.

Logam Cr(VI) dihasilkan oleh beberapa industri, seperti: industri cat, industri
pelapisan logam (electroplating) dan penyamakan kulit (leather tanning). Toksisitas
Cr(VI) 100 kali lebih tinggi dari Cr(III), sehingga Cr(VI) harus direduksi mejadi
Cr(III) untuk menurunkan

toksisitasnya.

Reduksi Cr(VI) menggunakan

bahan

semikonduktor, seperti: Ti02, Fe20), ZnO dan WO) merupakan teknik yang relatif
I

barn,

pemakaian

semikonduktor

untuk

pengolahan

limbah

unggul

dalam

penghematan konsumsi bahan kimia dan energi (Chen, 2001).
Suatu bahan semikonduktor apabila dikenai foton yang memiliki enegi sama
atau lebih besar dari celah pita energi (hv 2:: EG), maka akan terbentuk pasangan
elektron dan hole, yang selanjutnya dipisahkan menjadi fotoelektron bebas pada pita
konduksi dan foto hole pada pita valensi (Hermann, dkk, 1999).

OX·

•. AodS

Ox

Gambar 1. Mekanisme fotokatalisis 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 elektron-hole di dalam semikonduktor.
ZnO mempunyai energi sebesar 3,2 eVyang sebanding dengan cahaya ultra
violet dengan panjang gelombang
menunjukkan

388 nm. Energi celah pita semikonduktor

energi cahaya minimum

yang diperlukan

untuk menghasilkan

44

ISSN 1411-7703

. Berkala Penelitian Teknologi Kulit, Sepatu dan Produk Kulit

elektron pada pita konduksi, sehingga menghasilkan konduktifitas listrik dan hole
pada pita valensi yang mengalami kekosongan elektron ( Linsebigler et al. 1995,
Mori, 2005).
Krom di alam biasanya berada dalam bentuk oksida, yaitu Cr(VI) (chromium
hexavalen) dan Cr(III) (chromium trivalen). Cr(VI) mudah larut dalam air dan
membentuk oksianion divalent yaitu ion kromat (Cr042)

dan ion dikromat (Cr20/).

Pada kondisi asam Cr(VI) berada dalam bentuk dikromat, sedangkan pada kondisi
netral ataupun basa akan berada dalam bentuk kromat.
Di dalam

air, kedua

bentuk

oksida

kromat

ini akan

membentuk

keseimbangan ion sebagai berikut: 2CrO/- + 2H+~ Cr20/- + H20
2

(1)

3

reduksi dalam suasana asam Cr07 - + 14ft + 6e- ~ 2Cr + + 7H20 (Eo=I,232VNHE)
..... (2)
.reduksi dalam suasana basa 2CrOt + 4H20 + 3e- ~ Cr(OH)3 + 50IT (Eo =-0, 13V
NHE) ..... (3)
(Ku dan Jung, 2001, Khalil, dkk, 1998).
Tujuan
konsentrasi

penelitian

fotokatalis

ini adalah
ZnO

untuk

terhadap

mendapatkan

kemampuan

pengaruh

aktivitas

pH dan

fotokatalitiknya

mereduksi Cr(VI).
METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan utama dan bahan
untuk analisis. Bahan yang utama terdiri dari: serbuk katalis ZnO (Merck, 99%),
K2Cr207 (Merck, 99,5%), HCI (Merck,37%), NaOH (Merck, 99%), aquadest. Bahan
untuk analisis terdiri dari: C13HI4N40

/1,5 Diphenyl carbazide (Merck,99%), aseton

(Merck,99,5%), H2S04 (Merck,98%).
Alat
Alat yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari reaktor fotokatalitik clan
instrumen untuk analisis. Reaktor fotokatalitik, merupakan reaktor tempat terjadinya
-~.

fotodegradasi Cr(VI) oleh ZnO dan sinar UV artificial. Instrumen yang digunakan
untuk

analisis

adalah:

mesin

sentrifugal

beserta

vialnya

(rotofix

32) dan

spcktrofotometer portabel beserta cuvetnya (hach).
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Keterangan:
1. kotak reaktor
2. pengaduk magnet
3. sampel cair
4. gelas bekker
5. lampu ultra violet,
6. sambungan arus AC.

Gambar 2. Reaktor fotokatalitik.
Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode
penelitian dan metode untuk analisisCr(VI).

Metode penelitiannya adalah sebagai

berikut:
Pembuatan modellimbah Cr(VI) dengau konsentrasi a~ppm
pada 250 mL suspensi ZnO (0,5 grlL).
Melakukan variasi pH ( 2,6, II )dan konsentrasi fotokatalis ZnO( 1f4 , 'h , % gr/l )

..1l.

I

Menyalakan lampu dan pengaduk magnet

..l~

I

I

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

I

J L

I

Analisis sampel

I

Gambar 3. Diagram alir penelitian
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Mengambil sampel 10 ml dan melakukan
sentrifugasi sampel, pada 2000 rpm selama 2 menit

..!~
Mengambil 5 ml beningan sample dan menambahkan 1 ml reagen
pewama (0,25gram 1,5 diphenyl carbazide dalam 50 ml aseton) serta
H2S04 10% sampai diperoleh pH 2 0,5 (Clesceri, dkk, 1998 )
..lJ..
Menambahkan aquadest sampai volume akhir 50 ml
(dibiarkan selama 15 menit)
..lJ,.
Melakukan analisis sampel dengan spektrofotometer

I

I

Gambar 4. Diagram alir analisis sampel
HASILPENELITIAN

DAN PEl\fB~SAN

.Uji Kinerja Reaktor Fotokatalitik
Guna menguji kemampuan reaktor dan meyakinkan bahwa proses reduksi
Cr(VI) yang terjadi merupakan reaksi fotokatalitik, maka dilakukan uji dengan dua
variasi pengujian, yaitu menggunakan fotokatalis ZnO tanpa sinar DV (dark test) dan
menggunakan sinar DV tanpa fotokatalis ZnO (photolysis test)
Dark Test
12
E

!

10 ~------~------~------~-------

~

o
u;

8

f!

I --

Dark test

I

C
Cl>
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c:
o
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.lO:

4
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o
30
60
90
120
waktu (menit)

Gambar 5. Hubungan waktu dan konsentrasi Cr(VI) pada dark test (pH:2, 1 ,
konsentrasi fotokatalis ZnO: 0,5g/l, kecepatan pengaduk: 500rpm, jumlah lampu
DV menyala: 0 buah, suhu reaktor: 28 QC)
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Terjadinya
padatan

sedikit kenaikan konsentrasi

ZnO tersuspensi

Cr(VI) ini disebabkan

yang stabil (tidak dapat diendapkan

karena

pada proses

sentrifugasi) akan mengakibatkan eahaya yang melewati kuvet mengalami proses
hamburan / scatering effect, sehinga intensitas sinar yang diteruskan dan ditangkap
oleh detektor spektrofotometer akan menjadi lebih keeil dari intensitas sebenamya.
Salah satu mekanisme

yang merupakan

syarat untuk terjadinya proses

fotokatalitik dengan menggunakan katalis heterogen adalah terjadinya adsorpsinya
.spesies kimia dalam hal ini Cr(VI) pada pennukaan fotokatalis ZnO. Penurunan
konsentrasi Cr(VI) pasti terjadi meskipun pada dark test. Penurunan konsentrasi
Cr(VI) akan menaikkan absorbansi pada pembaeaan spektrofotometer.
Pertentangan

kedua keadaan ini tentunya akan menyebabkan

terjadinya

kompetisi antara naik atau turunnya pembaeaan absorbansi pada spektrofotometer.
Dengan melihat gambar 5, dapat disimpulkan bahwa pada kompetisi ini maka
pengaruh stabilnya suspensi~nQ.J.ebih

signifikan dibanding pengaruh adsobsi

Cr(VI) pada permukaan fotokatalis.
Photolysis Test
Penurunan konsentrasi Cr(VI) seeara tidak nyata terjadi pada pereobaan
menggunakan sinar UV tanpa ZnO selama dua jam.

12

I ---

o

30

60

Fotolisis

90

I

120

waktu (menitj

Gambar 6. Hubungan waktu dan konsentrasi Cr(VI) pada photolysis test. (pH:
2,1 , konsentrasi fotokatalis ZnO: Og/l, keeepatan pengaduk: 500rpm, jumlah
lampu UV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 28°C)
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Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa reaksi fotolisis atau peruraian Cr(VI) oleh
.sinar UV tidak terjadi, hal ini terbukti dengan tetapnya konsentrasi Cr(VI) selama 2
jam. Lampu UV yang digunakan mempunyai panjang gelombang pada daerah 310410 nm (near Ultra Violet). Molekul air dapat terurai menjadi OH dan H
menggunakan foton dengan panjang gelombang 172 nm (Jar Ultra Violet), tetapi
untuk mengurai Cr(VI) diperlukan foton dengan energi lebih besar lagi, karena
diperkirakan energi ikat CrO pada molekul CrzO/' jauh lebih besar dari energi ikat 0HO pada molekul H20 yang besamya 492 Kj/mol.
Uji Pengaruh pH Larutan Terhadap Fotoaktivitas Reduksi Cr(VI)
Pengaruh pH dipelajari dengan melakukan

percobaan

terhadap larutan

Cr(VI) dengan konsentrasi awal sekitar Cr(VI) sekitar lO ppm dalam beberapa
variasi pH yaitu 6,2 (pH alami), 2,1 dan 11,2 selama dua jam.

I
12~~

__

-+- pH = 6,2

---

--*- pH

pH = 11,2

~~

= 2,1

I

~

4

2~------~----~------~------~
o

30

60

90

120

waktu (men it)

Gambar 7. Hubungan waktu dan konsentrasi Cr(VI) pada berbagai pH larutan.
(konsentrasi fotokatalis ZnO: 0,5g/1, kecepatan pengaduk: 500rpm, jumlah lampu
UV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 38 QC)
Dari gambar.7 dan tabel.l terlihat bahwa semakin rendah pH larutan maka
jumlah Cr(VI) yang tereduksi akan semakin besar, hal ini dapai dijelaskan sebagai
berikut. Pertama, dalam larutan asam maka konsentrasi ion H+melimpah, sehingga
.dengan ketersediaan proton yang besar maka reaksi (2)
7H10 akan dapat lebih mudah terjadi.

e-o,' + 14H++ 6e- ++ 2Cr + +
3
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Tabel 1. Prosentase Cr(VI) tereduksi pada beberapa pH Larutan
pH larutan

Cr(VI) tereduksi, (%)

2,1

64,37

6,2

15,90

11,2

5,08

Kedua, dalam suasana asam spesies Cr(VI) yang terbentuk adalah CrO/(Eored: 1,232VNHE)

dan dalam suasana basa adalah CrO/- (Eored: -0,13VNHE), bila

dilihat dari potensial reduksinya maka dalam suasana asam Cr(VI) akan lebih mudah
tereduksi.
Ketiga, 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 (pHzpc), untuk ZnO berada
pada pH sekitar 7. BilapH larutan lebih kecil dari pHzpc maka permukaan ZnO akan
bermuatan

positif, sebaliknya

bila pH larutan lebih besar dari pHzpc maka

.permukaan ZnO akan bermuatan negatif. Dalam suasana asam, permukaan katalis
akan bermuatan positif dan akan cenderung mengadsorpsi spesi yang bermuatan
negatif (CrO/-),

sebaliknya jika dalam suasana basa permukaan

katalis akan

bennuatan negatif dan akan cenderung mengadsorpsi spesi yang bermuatan positif.
Adsorbsi

spesies ke permukaan

katalis merupakan

syarat reaksi fotokatalitik

heterogen.
Uji Pengaruh Konsentrasi Fotokatalis Terhadap Fotoaktivitas Reduksi Cr(VI)
Pengaruh

konsentrasi

fotokatalis

ZnO

dipelajari

dengan

°

melakukan

percobaan pada larutan Cr(VI) dengan konsentrasi awal sekitar 1 ppm dalam
beberapa konsentrasi ZnO yaitu ~ g/l, Yz g/l dan 1g/l selama dua jam.

-<;
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Gambar 8. Hubungan waktu dan konsentrasi Cr(VI) pada berbagai konsentrasi
. ZnO (pH: 2,1 , kecepatan pengaduk: 500rpm, jumlah lampu UV menyala: 3 buah,
suhu reaktor: 38 QC)
Dari gambar 8 terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ZnO maka konversi
Cr(VI) yang tereduksi akan semakin besar. Penambahan jumlah katalis diharapkan
akan memperbesar spesies Cr(VI) yang teradsorsi pada permukaan katalis sehingga
laju reaksi fotokatalis akan menjadi semakin cepat.
Tabel 2. Prosentase Cr(VI) tereduksi pada beberapa konsentrasi ZnO
Konsentrasi ZnO,(g/l)

Cr(VI) tereduksi, (%)

o

4,14
46,24
64,37

1

68.78

Dari tabel 2 terlihat bahwa pada konsentrasi katalis ZnO di atas Yz g/l , maka
penambahan konsentrasi katalis tidak menyebabkan kenaikan prosentase Cr(VI)
yang tereduksi, 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 fotokatalitik hanya
terjadi pada permukaan larutan saja.
Pada umumnya semikonduktor yang digunakan sebagai fotokatalis adalah
51
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Ti02 karena ketahanaan sifat fisis dan kimianya, baik dalam bentuk suspensi maupun
·terimobilisasi. Dengan semikonduktor Ti02 biasanya akan menghasilkan konversi
fotoreduksi Cr(VI) yang lebih besar dibandingkan

dengan fotokatalis yang lain

termasuk ZnO. Penggunaan reaktor slurry fotokatalis Ti02 dan penambahan ZnO
0,5% akan mereduksi Cr(VI)

sebanyak 100 % dalam waktu 5 jam (Slamet, dkk,

2004).
Kinetika Pengaruh Konsentrasi Fotokatalis Terhadap Fotoaktivitas Reduksi
Cr(VJ)
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

(4)

l+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 nilai 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, W, 1990):
r = - dC = k. C n

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

(

5)

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

persamaan

laju reaksi menjadi

persamaan linier.
Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:
Ordenol (n = 0): C, C= kt

(6)

Orde satu(n = 1): In (CJC) = kt

(7)

Orde dua (n = 2): (l/C)-(1/Co) = k t
~~:
(8)
Dengan membuat plot suku sebelah kiri terhadap waktu (t) dari ketiga
·persamaan tersebut, maka orde reaksi dapat ditentukan. Sedangkan nilai k diperoleh
dari kemiringan kurva yang dihasilkan. Pada plot antara (C, - C) vs waktu, seperti
yang disajikan pada Gambar 9(a), terlihat bahwa pada awal reaksi terbentuk kurva
yang linier, yang menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi mengikuti orde nol, tetapi
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setelah 60 menit kurva menjadi tidak linier lagi, yang menunjukkan bahwa orde
reaksi berubah. Setelah dilakukan plot antara In(CJC) terhadap waktu, mulai dari
terbentuknya kurva melengkung, temyata terbentuk kurva yang linier, seperti yang
dapat dilihat pada Gambar 9(b). Hal ini menunjukkan bahwa orde reaksi berubah dari
orde nol menjadi orde satu.
10
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9(b)
Gambar 9. Plot (CO-C) terhadap waktu (a) dan plot In(CO/C) terhadap waktu (b),
pada berbagai konsentrasi ZnO. (pH: 2,1 , kecepatan pengaduk: 500rpm, jumlah
lampu UV menyala: 3 buah, suhu reaktor: 38 QC).
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Gambar 10. Tipikal kinetika fotoreduksi Cr(VI), pada berbagai konsentrasi ZnO.
(pH: 2,1 , kecepatan pengaduk: 500rpm, jumlah lampu UV menyala: 3 buah, suhu
reaktor: 38 QC)
Tabel3. Tetapan laju real.si (k) <fan order reaksi (n) fotoreduksi

Cr(VI) pada

beberapa konsentrasi Zn.
Konsentrasi ZnO,(g/l)

n=O
k

n=1
r2

(ppm.menit")

r2

k
(menit")

~

0.0623

0.987

0.0033

0.975

Yz

0.0918

0.993

0.0063

0.999

1

0.1181

0.957

0.0040

0.952

Fotoreduksi Cr(VI) secara simultan dengan zat wama Luranzol S kong
dengan foto katalis Ti02 akan menaikkan konversi dan kecepatan fotoreduksi
Cr(VI), apabila dibandingkan fotoreduksi Cr(VI) secara terpisah (Schrank,
2002).
--.
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Tabel4. Perbandingan tetapan laju reaksi (k) dengan peneliti lain
pH

fotokatalis

k (ppm.menit')

Referens

2.1

ZnO

0.0918

Penelitian ini

2.5

Ti02

0.3980

Schrank, dkk. 2002

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Fotokatalis ZnO dengan bantuan sinar UV telah terbukti dapat digunakan untuk

mereduksi Cr(VI) menjadi Cr(III), dibuktikan dengan dark test dan photolysis
test .
.2. Semakin kecil pH larutan, maka aktifitas fotokatalitik ZnO untuk mereduksi
Cr(VI) akan semakin besar dan pada pH 2,1 aktifitas fotokatalis menunjukkan
prosentase Cr(VI) yang tereduksi terbesar, yaitu 64,37% .
3. Semakin besar konsentrasi

semikonduktor

ZnO yang ditambahkan,

maka

konversi fotokatalitik ZnO untuk mereduksi Cr(VI) akan semakin besar sampai
batas tertentu, yaitu 0,5 g/l.
4. Pada awal reaksi maka reaksi fotoreduksi Cr(VI) mengikuti persamaan reaksi
homogen order nol, tetapi setelah 60 menit reaksi mengikuti persamaan reaksi
homogen order satu.
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