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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Katalis 

 

Katalis dapat didefinisikan sebagai materi pengingkat kecepatan yang 

menyebabkan reaksi kimia mencapai kesetimbangan tanpa terlibat dalam reaksi, 

dalam fungsinya katalis dipengaruhi oleh parameter sebagai berikut: 

 Aktivitas, yakni produk yang diinginkan berasal dari hasil konversi 

reaktan.  

 Selektivitas, yakni kecepatan dalam pembuatan produk yang diinginkan 

dengan minimnya produk sampingan yang dihasilkan.  

 Kestabilan, yakni kemampuan aktivitas dan selektivitas seperti pada 

keadaan semula.  

 Rendemen katalis / Yield, yakni tiap reaktan yang terkonsumsi 

menghasilkan jumlah produk tertentu.  

 Kemudahan diregenerasi, yakni kemampuan dalam keeadaan awal dalam 

proses aktivasi dan selektivitas.  

Umumnya pada katalis terdiri dari tiga komponen yaitu: 

Komponen aktif (active agents) 

Merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap reaksi kimia yang 

utama, dalam pemilihannya bersifat saintifik dan empirik.  

 

 

Penyangga (support) 

Penggunaan support dimaksudkan memperbesar permukaan komponen aktif 

sehingga syarat utama penyangga yakni memiliki luas permukaan yang besar, dan 

titik leleh di atas komponen aktif. 

Promotor (promotore) 

Berperan dalam pengendalian stabilitas katalis, sehingga tugasnya membantu 

komponen aktif maupun penyangga. 
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Siklus dalam katalis dapat digambarkan secara sederhana seperti pada Gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1. Siklus reaksi katalis [9]. 

Saat molekul A dan B menuju katalis keduanya bereaksi untuk menghasilkan 

produk berupa P, kemudian meninggalkan siklus reaksi dalam keadaan reaksinya 

[9]. 

 

 

2.2 Fotokatalis 

 
Secara umum fotokatalis merupakan proses kimia yang melibatkan katalis yang di 

aktifan dengan bantuan energi cahaya. Energi yang dibutuhkan harus lebih besar 

dari band gap bahan semikonduktor, dengan memanfaatkan cahaya katalis dapat 

menghasilkan pasangan elektron dan hole kemudian dimanfaatkan untuk memutus 

rantai dari polutan.  

Proses fotokatalis terjadi saat foton dengan energi yang lebih besar dari band gap 

mengenai permukaan katalis menghasilkan pasangan elektron (e) dan hole (h), 

kemudian elektron tereksitasi ke pita konduksi meninggalkan hole pada pita 

valensi, apabila pasangan elektron hole ini sampai ke permukaan semikonduktor 

dan terkena zat yang teradsobsi pada permukaan pada kasus ini polutan, akan 

memicu reaksi reduksi oksidasi, Gambar 2.2 merupakan ilustrasi dari proses 

penjernihan air lewat fotokatalis. 
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Gambar 2.2. Siklus fotokatalis [10]. 

Gambar 2.2 menjelaskan tentang mekanisme elektron hole dalam melakukan 

perannya masing-masing, saat elektron tereksitasi ke pita konduksi terjadi reaksi 

reduksi dengan oksigen menghasilkan anion radikal superoksida (*O2
-) sedangkan 

hole akan mengalami reaksi oksidasi yang bereaksi dengan H2O atau OH-  

menghasilkan radikal hidroksil (*OH), *O2
- maupun *OH inilah yang berperan 

dalam pemutusan ikatan polutan serta (*O2
-) yang sifatnya sangat reaktif [11]. 

Berikut reaksi yang terjadi pada proses pembuatan (*OH) dan (*O2
-). 

• MO + hv →MO (e¯ + h⁺) 

Elektron menghasilkan reaksi reduksi dimana : 

• MO (e¯) + O2 → MO + *O2¯ 

• MO (e¯) + *O2¯ + 2H⁺ → MO + H2O2 

• MO (e¯) + H2O2 → MO + *OH + OH¯ 

• *O2¯+ H2O2 → *OH + OH¯ + O2 

• *O2¯ + H⁺ → *OH2 

• MO (e¯) + *OH2 → MO + HO2¯ 

• HO2¯ + H⁺ → H2O2 

• 2*OH2 → O2 + H2O2 

Reaksi oksidasi yang diinisiasi oleh hole: 

• MO (h⁺) + H2O → MO + *OH + H⁺ 

• MO (h⁺) + OH¯ → MO + *OH 

Kedua reaksi oksidasi dan reduksi tersebut akan berujung dengan: 

• *OH + H⁺ + 2e⁻ → H2O 

• ½ O2 + 2H⁺ + 2e⁻ → H2O 
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2.3 Semikonduktor 

 
Material semikonduktor adalah material yang sifat penghantar panas maupun 

listriknya berada antara konduktor dan isolator, klasifikasi umum semikonduktor 

yaitu unsur golongan IV dengan gabungan golongan III dan V pada tabel periodik 

[12]. Tabel 2.1 menjelaskan unsur semikonduktor pada tabel periodik. 

 

Tabel 2.1. Unsur semikonduktor pada masing-masing golongan [12] 

III IV V 

  5 Boron 6 Carbon - 

13 Aluminium 14 Silikon 15 Pospor 

31 Galium 32 Germanium 33 Arsenik 

49 Indium - 50 Antimoni 

 

Selain itu semikonduktor juga dapat dibentuk dengan golongan II dan VI. Bahan 

semikonduktor banyak diaplikasikan ke banyak device diantaranya LED, laser, 

dioda, dan sel surya, hal ini dikarenakan band gap yang cenderung lebih kecil dari 

isolator namun lebih lebar dari konduktor, band gap merupakan pita yang berada 

diantara pita konduksi dan valensi pada suatu bahan yang besarnya mempengaruhi 

mudah atau sulitnya listrik maupun panas dihantarkan pada bahan tersebut. 

Berikut merupakan gambar band gap pada masing-masing bahan pada Gambar 

2.3. 

               

Gambar 2.3. Perbandingan band gap tiap material[10]. 
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Pita valensi merupakan pita dimana elektron masih dipengaruhi gaya inti atom, 

sedangkan pita konduksi merupakan pita dimana elektron tak dipengaruhi gaya 

inti atom atau bisa disebut tempat bagi elektron bebas, sedangkan band gap (celah 

pita) merupakan pita dimana elektron dilarang untuk berada, lebarnya band gap 

sebanding dengan energi yang diperlukan elektron untuk terekistasi, dengan kata 

lain makin kecil band gap maka makin besar peluang suatu material 

menghasilkan elektron bebas. Dari Gambar 2.3 isolator memiliki band gap yang 

cukup besar menandakan sulitnya elektron untuk tereksitasi, bahan konduktor 

memiliki band gap yang tumpang tindih menjadikannya bahan yang memiliki 

banyak elektron bebas, untuk semikonduktor memiliki band gap yang dapat 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diaplikasikan untuk banyak kebutuhan 

device. 

Band gap dibedakan menjadi dua , band gap langsung dan tak langsung[13]. Pada 

band gap langsung terjadi absorpsi optik langsung, karena kesamaan nilai 

momentum antara maksimum pita konduksi dan minimum pita valensi tanpa 

perubahan momentum. Dapat dirumuskan pada Persamaan 2.1[10]. 

   g gE     (2.1) 

pada band gap tak langsung, dikarenakan pembentukan elektron dan hole 

dipisahkan suatu vektor gelombang menyebabkan proses absorpsinya menjadi tak 

langsung dijabarkan lewat Persamaan 2.2. 

 g gE       (2.2) 

Berikut gambar dari kedua pita yang telah dijelaskan pada Gambar 2.4. 



 
 

9 
 

  

Gambar 2.4. Gambar band gap langsung (a)  dan band gap tak langsung (b) [13]. 

Semikonduktor dibedakan menjadi dua yaitu, semikonduktor intrinsik dan 

semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor instrinsik merupakan bahan 

semikonduktor yang terdiri dari satu unsur, bahan semikonduktor ini sering 

disebut semikonduktor murni, unsur yang berada pada golongan IIIA dan VA 

merupakan semikonduktor murni, sedangkan semikonduktor ekstrinsik 

merupakan bahan semikonduktor yang diberikan impuritas (pengotor) untuk 

meningkatkan konduktivitasnya. Semikonduktor ekstrinsik dibagi lagi sesuai 

muatan yang dibawanya, untuk semikonduktor ekstrinsik dinamakan tipe n 

(donor) pembawa muatan mayoritas elektron, dan untuk pembawa mayoritas hole 

dinamakan tipe p (aseptor). Untuk tipe n contohnya silikon didoping dengan 

pospor, silikon memiliki empat elektron valensi sedangkan pospor memiliki lima 

elektron valensi, maka akan ada satu elektron bebas yang tak berpasangan, untuk 

lebih jelasnya ilustrasi ada pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Semikonduktor Si tanpa doping dan diberi doping P [12]. 
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Pada semikonduktor tipe n dengan pembawa elektron bebas memiliki energi fermi 

berada didekat pita konduksi. Dapat dilihat pada Gambar 2.6 energi fermi 

berdekat dengan pita konduksi.  

        

Gambar 2.6. Energi fermi pada semikonduktor tipe n [12]. 

Sedangkan untuk semikonduktor tipe p dapat dihasilkan lewat pendoping seperti 

boron, apabila kita mendoping atom silikon dengan boron akan menghasilkan 

hole yang tak berpasangan dikarenakan boron hanya memiliki tiga elektron 

valensi. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7.  Semikonduktor Si tanpa doping dan diberi doping B [12]. 

Sedangkan untuk energi fermi berada didekat pita konduksi diilustrasi pada 

Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Energi fermi pada semikonduktro tipe p [12]. 

 
2.4 ZnO 

 
ZnO sudah banyak dimanfaatkan dalam banyak aspek dari ratusan tahun yang 

lalu, mulai dari dijadikan salep, campuran dalam produksi kuningan, pigmen cat 

air, digunakan dalam industri keramik, karet, serta pembuatan beton [99]. 

Belakangan ZnO banyak digunakan untuk device elektronik seperti sensor 

piezoelektrik, optoelektronik dan fotovoltaik [14], tidak hanya perangkat 

elektronik, ZnO dapat dijadikan bahan untuk fotokatalis bahkan lebih baik dari 

TiO2 untuk mendegradasi pada beberapa kasus. ZnO merupakan semikonduktor 

golongan II-IV dengan energy gap sebesar 3,37 eV dan energi ikat 60 meV [15], 

dalam bentuk serbuk ZnO berwarna putih, tidak berbau, dan sukar larut dalam air 

dengan sifat fisik yang tersaji pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2. Sifat fisis ZnO [10]. 

Sifat Nilai 

Struktur Kristal 

Parameter kisi a0 

C0 

C0/a0 

Kerapatan 

Titik lebur 

Konduktivitas termal 

Wurtzite, zinc blende, rocksalt 

0,32495 nm 

0,52069 nm 

1,60 

5,606 g/cm3 

1975°C 

0,6.1-1,2 W/(m2K) 
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Sifat Nilai 

Koefisien linier ekspansi 

Konstanta dielektrik relatif 

Indeks bias 

Energi gap  

Konsentrasi pembawa intrinsik 

Energi ikat eksitasi  

Massa efektif elektron 

Mobilitas elektron ( T = 300K ) 

Massa efektif hole 

Mobilitas hole ( T = 300K ) 

Typical impurities 

Typical defect 

a0 : 6,5.10-6 

c0 : 3,0.a0-6 

8,656 

3,37 eV 

3,3 eV, direct 

1016 - 1020 

60 meV 

0,24 

200 cm2/V s 

0,59 

5-50 cm2/ V s 

H, Al, In, Ga 

Zinc interstitials, oxygen 

vacancies, complexes 

 

ZnO memiliki tiga macam struktur Kristal: wurtzite, zinc blade, rocksalt dengan 

energi total masing-masing telah dihitung dengan metode LCAO, LDA, dan 

GGA.  Perbandingan dari ketiga metode tersebut dijelaskan pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3 Energi total struktur wurtzite, zinc blende, rocksalt [14]. 

Bentuk 

Kristal 

Total energi/ keseimbangan energi 

kohesif per ikatan (eV) 

(LCAO) LDA GGA 

Wurtzite -5.658 -9.769 -7.692 

Zinc blende -5.606 -9.754 -7.679 

Rocksalt -5.416 -9.611 -7.455 
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Struktur wurtzite (B4) merupakan struktur yang terbentuk pada suhu lingkungan, 

dengan parameter kisi a dan c sel satuan heksagonal, grup ruang C4
6v atau P63 [15] 

berikut struktur wurtzite dijelaskan pada Gambar 2.9. 

       

Gambar 2.9. Struktur ZnO wurtzite [14]. 

Zinc blende merupakan struktur yang menstabil distabilkan hanya dengan 

penumbuhan lapisan lewat kondensasi gas (heteroepitaksial). Memiliki jumlah 

bilangan koordinasi berjumlah empat ditandai dengan dua struktur kubik yang 

saling berpusat dipermukaan yang dibentuk secara bergantian oleh anion dan 

kation, sel unit dapat digambarkan adanya anion yang berpusat pada permukaan 

serta menempati sudut kubus dan kation menempati setengah posisi tetrahedral 

[10], struktur zinc blende dijelaskan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Struktur ZnO zinc blende [14]. 
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ZnO wurtzite dapat ditransofmasikan ke dalam struktur rocksalt dengan tekanan 

hidrokstatil eksternal sederhana. Simetri space grup Fm3m dan dalam notasi (O5
h), 

fase yang diinduksi tekanan untuk mengubah dari wurtzite (B4) ke fase rocksalt 

(B1) terjadi pada sekitar 10 Gpa, juga volume mengalami penurunan besar sekitar 

17%. Struktur rocksalt dijelaskan pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11. Struktur ZnO rocksalt [10]. 

2.5 Aluminium 

 
Logam aluminium memiliki sifat sangat elektro-negatif, ringan,tahan korosi serta 

merupakan afinitas kuat untuk oksigen [16], hal ini membuat aluminium banyak 

digunakan untuk konstruksi mulai dari arsitektur, industri kelautan, peralatan 

masak, serta pengaplikasian bahan-bahan untuk di luar angkasa[17], di alam 

aluminium ditemukan dalam campuran oksida maupun tanah liat. Pemisahan 

aluminium menjadi bauksit memiliki sejarah yang panjang, hingga akhirnya Henri 

Sainte-Claire Deville seorang ilmuwan Perancis menyempurnakan pemisahan 

aluminium dengan menggunakan natrium dan klorida sehingga logam aluminium 

dapat dikomersialkan, dalam keadaan murni aluminium merupaka logam yang 

relatif lunak dengan kekutan luluh 34,5 N/mm2 (5,000 lb/in) [16].  
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2.6 Film tipis 

 
Film tipis merupakan material dengan orde mikro atau nano yang 

perkembangannya banyak diaplikasikan ke berbagai bidang seperti device 

elektronik. Tahapan terbentuknya film tipis diantaranya nukleasi, peleburan, dan 

pertumbuhan ketebalan [18], Gambar 2.12 menunjukkan hasil TEM pada 

beberapa tahapan dan ketebalan.  

 

Gambar 2.12. Hasil TEM terhadap variasi ketebalan [18]. 

Pembuatan film tipis terbagi dalam 3 macam deposisi yakni secara fisika yang 

diantaranya vacuum evaporation dan sputtering, secara kimia meliputi 

electrodeposition, chemical vapour deposition, dan Langmuir-Blodgett film 

deposition, yang terakhir deposisi sol-gel [19].   

Pengaplikasian film tipis dapat dikategorikan dalam beberapa device yakni 

komponen elektronik seperti perangakat sirkuit, display elektronik seperti LED, 

pelapis optik sebagai filter interferensi panel surya, film magnetik dalam 

penyimpanan data yang substratnya menggunakan bahan polimer, perangkat 

penyimpanan data optik, pelapis antistatik yang digunakan sebagai pelindung 

muatan elektrostatik pelapis permukaan keras biasanya untuk menanggulangi 

keausan pada permukaan logam [20]. 
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2.7 Sol-gel 

Sol-gel adalah metode pembuatan material nano yang dalam tahapnya diawali 

dengan pembuatan sol yang disusul dengan fasa gel [19]. Pengaplikasian sol-gel 

diantaranya film tipis sebagai reflektor, anti korosi, dan peningkatan 

konduktifitas, lapisan optik untuk memperbaiki transmisi optik, lapisan resistansi 

optik pada logam untuk menghalangi efek penetrasi korosif, komposit, dan serbuk 

[21].  Umumnya pembentukan sol menjadi gel melewati beberapa tahapan yakni 

hidrolisis kemudian diikuti kondensasi lalu aging (pematangan) dan drying, 

keunggulan dari sol-gel diantaranya kemurnian dan kehomogenan senyawa relatif 

tinggi serta tidak dibutuhkan temperatur yang tinggi dalam pembuatanya, namun 

dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya [19]. 

 

2.8 Spincoating 

 
Dikenalkan oleh Emil dkk 50 tahun yang lalu menjadikannya perancang 

pembuatan film tipis pada fluida Newtonian pada substrat yang berputar dengan 

kecepatan konstan, teknik ini menjadi teknik yang sering digunakan dalam 

pembuatan film tipis dengan ketebalan mikro dan nanometer [22], parameter yang 

mempengaruhi hasil dari film tipis diantaranya viskositas larutan dan kecepatan 

putar substrat, serta pegeringan. Gambar 2.13 menjelaskan mekanisme pembuatan 

film tipis pada spincoating. 

 

 

Gambar 2.13. Mekanisme tahapan spincoating [22]. 
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Dari gambar diawali dengan penuangan fluida pada substrat, penuangan dapat 

dilakukan menggunakan microsyring kemudian substrat dipercepat, gerak 

sentrifugal akan menyebabkan fluida tersebar merata ke permukan substrat 

kemudian diikuti proses penguapan pada fluida [22]. Sehingga formulasi tahapan 

spincoating memiliki tahapan yakni [23]: 

1. Deposisi, saat fluida menyebar di permukaan substrat. 

2. Dipercepat, saat fluida mengalir ke ujung substrat. 

3. Percepatan konstan, fluida yang berlebihan akan terlempar meninggalkan 

substrat. 

4. Penguapan fluida. 

Gaya sentrifugal dipengaruhi oleh kecepatan putar pada substrat, serta turbulensi 

udara diatasnya. Ketebalan film tipis dipengaruhi oleh keseimbangan antara gaya 

sentifugal dan pengeringan fluida serta tidak berkurang oleh fluida yang 

mengering saat diputaran dengan peningkatan waktu putar[24]. 

 

2.9 Methylene Blue 

MB (Methylene Blue) merupakan senyawa organik yang cukup stabil, 

menjadikannya sulit untuk terdegradasi di alam. Kadar MB yang banyak dapat 

merusak ekosistem air dikarenakan MB dapat menaikkan Chemical Oxygen 

Demand (COD)[25]. MB memiliki sifat fisis yang tersaji pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Sifat kimia dan fisika MB  

Sifat fisis dan kimia Nilai 

Titik leleh 180° C 

Titik didih - 

Kelarutan dalam air 35,5 g.l-1 

Nilai pH 3 (10g/l H20) 

Berat molekul 319 g.mol-1 

Warna Biru gelap-hijau saat teroksidasi 
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MB memiliki rumus kimia C16H18ClN3S, struktur yang dijelaskan pada Gambar 

2.14. 

 

Gambar 2.14. Struktur MB [26]. 

Apabila bereaksi dengan katalis maka perubahan struktur molekul akan berubah 

seperti yang tertera pada Gambar 2.15. 

    

Gambar 2.15. Reaksi perubahan struktur MB terhadap efek fotokatalis [26]. 



 
 

19 
 

2.10 Karakterisasi permukaan material 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan film tipis berukuran nanometer, 

karena berfokus pada penyerapan foton dibutuhkan material dengan tingkat 

absorpsi tinggi. Microscope digital digunakan untuk melihat permukaan substrat 

sebagai alternatif dari SEM. Adapun spesifikasi dari Microskop digital mampu 

sampai ke perbesaran 1000x, format gambar berupa JPG dan untuk video MP4, 

dalam penggunaanya digunakan software HiView. Gambar 2.16 merupakan 

mikroskop digital. 

 

   Gambar 2.16. Mikroskop digital. 

  

2.11 Karakterisasi Spektroskopis UV-Vis 

 
Spektrofotometer ultraviolet digunakan dalam pengukuran transmisi dan 
absorbansi pada sampel dalam bentuk fungsi gelombang, dengan cara pengukuran 
transmitan pada sampel. Transmitan berupa perbedaan intensitas cahaya sebelum 
dan sesudah melewati sampel (I/Io) yang hasilnya merupakan nilai absorbansi dari 
suatu sampel[10]. MB memiliki nilai absorbansi pada kisaran rentang 668 nm, 
berikut hasil pencitraan Uv-Vis dari sampel MB hasil degradasi tertera pada 
Gambar 2.17. 
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  Gambar 2.17. Hasil Spektroskopis Uv-Vis sampel degradasi MB [6]. 

Terlihat penurunan nilai Absorbsi MB hasil degradasi sebanding dengan lamanya 

degradasi yang dilakukan [6].  

 

2.12 Karakteisasi Fourier Transform Infrared (FTIR) 

 
Fourier Transform Infrared (FTIR) digunakan sebagai analisis gugus kimia pada 

sampel baik dalam bentuk cair maupun padatan, yang dalam pengaplikasiannya 

menggunakan sinar infra red. Salah satu indikasi keberhasilan fotokatalis ZnO 

adalah apabila spektrum ZnO:Al muncul dari vibrasi gugus O-H dan H-O-H  dari 

H2O, karena temuan ini menunjukkan keberadaan Al meningkatkan afinitas air 

dengan permukaan, karena ion Al+ permukaan muncul dari penyisipan Al3+. 

  


