
 

 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertambahan populasi penduduk di dunia membuat kebutuhan akan 

air menjadi meningkat. Namun maraknya pencemaran lingkungan terhadap air 

inilah yang menyebabkan air menjadi tidak ramah karena telah terkontaminasi oleh 

limbah-limbah bahan organik dan non organik. Salah satu contohnya adalah air 

gambut. Air gambut merupakan air yang sangat keruh (NTU = 60-90) sehingga 

menyebabkan pertumbuhan ikan sangat terganggu[1]. Adapun ciri-ciri air gambut 

adalah: berwarna merah kecoklatan, memiliki derajat keasaman yang rendah(pH = 

3-5), bau yang kurang sedap jika dihirup, dan kandungan organik seperti fenol 

berlimpah[2]. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk menurunkan tingkat  

keasaman dan kekeruhan dari air gambut tersebut, salah satunya adalah dengan 

metode fotokatalis.  

Metode fotokatalis dianggap sebagai metode yang efisien untuk degradasi limbah 

organik dan dekomposisi air karena dapat memisahkan senyawa polutan. 

Penggunaan fotokatalis juga memiliki beberapa keunggulan yakni stabilitas kimia 

yang baik, tidak larut dalam air, biaya yang relatif murah dan sangat mudah 

dilakukan[3]. Aplikasi semikonduktor fotokatalis untuk penanggulangan masalah 

limbah industri pada air gambut merupakan suatu kajian yang menarik karena 

proses fotokatalis ini dapat menguraikan senyawa zat warna dan polutan organik 

menjadi senyawa yang tidak berbahaya dan terurai menjadi anion -anion dan juga 

beberapa asam dengan pH yang rendah [4]. 

Serbuk ZnO memiliki fotosensitivitas yang tinggi, karakteristik mekanik yang 

sangat baik, biaya relatif murah dan aman bagi lingkungan[5]. Efesiensi pada 

fotokatalis ZnO dapat menyerap 10% sinar UV dari spektrum matahari, lebih tinggi 

dibandingkan dengan TiO2 yang hanya mampu menyerap 4% sinar UV dari 
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spektrum matahari. Akan tetapi, ZnO memiliki Energi gap antara 3,2-3,37 eV 

sehingga hanya bisa menyerap energi foton dibawah sinar UV (λ<387nm)[6]. Oleh 

karena itu, dilakukan dopingan Al agar energi gap pada ZnO menjadi turun 

sehingga nilai panjang gelombangnya bergeser dari daerah sinar UV ke daerah 

cahaya tampak dengan energi gap sebesar 2.58 eV (λ=480nm). [7] Pada penelitian 

Fatimah(2013) terkait degradasi zat warna pada air gambut fotokatalitik ZnO, 

penyisihan kekeruhan pada air gambut sebesar 20,54 %[8]. 

Pembuatan lapisan film tipis dapat berfokus pada permukaan aktivitas 

fotokatalisnya. Salah satu keuntungan teknologi film tipis adalah film dapat 

dilapiskan pada bahan kaca tanpa mengganggu transparansinya. Dengan demikian, 

sebagai fotokatalis yang membutuhkan cahaya, bahan kaca ini dapat menerima 

radiasi cahaya dengan maksimal[9]. Metode pelapisan yang digunakan dalam 

proses ini adalah metode dip-coating. Metode dip-coating atau metode celupan 

menghasilkan lapisan yang memberikan perlindungan fisik dimana substrat akan 

terlapisi dengan merata dan kuat [10]. Lapisan tipis akan terbentuk karena larutan 

prekursor akan melengket pada subtrat kaca, pelarut yang menempel sebagian ada 

yang menguap karena diberi panas dan sebagian lainnya akan jatuh karena adanya 

gaya gravitasi[11]. Pada penelitian ini penulis menggunakan air gambut di desa 

kalibening raya untuk melihat hasil dari degradasi kekeruhan, dan pH dengan 

metode fotokatalis film tipis ZnO:Al. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana mensintesis serbuk ZnO dengan metode pengendapan kimia 

basah. 

2. Bagaimana memfabrikasi material  film tipis ZnO:Al dengan metode dip- 

coating. 

3. Bagaimana mengkarakterisasi penurunan dari tingkat kekeruhan, absorbansi 

dan pH hasil  uji fotokatalis dengan film tipis ZnO:Al. 
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4. Bagaimana  analisis  pengaruh  jumlah celupan  dalam  larutan ZnO:Al  

dengan  1, 2 dan 3 kali celupan terhadap hasil degradasi dari aktivitas 

fotokatalisnya 

 

1.3 Tujuan  

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode dip-coating yang dilakukan pada 

skala laboratorium. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka pada penelitian 

ini bertujuan antara lain: 

1. Mensintesis serbuk ZnO dengan metode pengendapan kimia basah. 

2. Memfabrikasi film tipis dari material  ZnO:Al dengan metode dip-coating. 

3. Mengukur penurunan absorbansi, kekeruhan,  pH dan melihat adanya H2O 

dan CO2 pada FTIR dengan metode fotokatalis dengan film tipis ZnO:Al. 

4. Menganalisis pengaruh banyaknya celupan dalam larutan ZnO:Al pada 

aktivitas fotokatalisnya 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dilakukan agar pembahasan pokok permasalahan secara terarah, 

sistematis dan tidak terlalu meluas. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 

metode, yakni proses pengendapan kimia basah dengan menggunakan padatan 

ZnAc sebagai prekursor, dan NaOH sebagai katalis untuk mendapatkan serbuk 

ZnO. Selanjutnya diberikan campuran PVA dengan aquades dan serbuk Al 

sebanyak 5% untuk mendapatkan pasta ZnO:Al. Lalu metode Dip-coating untuk 

mensintesis film tipis ZnO:Al dengan variasi jumlah celupan yakni  1, 2 dan 3 kali 

celupan. U ntuk uji absorbansi serta  energi gap dari film tipis akan dimonitor 

dengan UV-Vis, untuk uji aktivitas fotokatalisisnya dengan waktu penyinaran 8 

jam dengan menggunakan lampu UV dan lampu Pijar . Batasan penjernihan pada 

penelitian ini adalah dilihat dari perubahan absorbansi yang dimonitor oleh UV-

Vis , adanya penambahan H2O dan CO2 pada hasil fotokatalis yang dimonitor 

oleh FTIR, kekeruhan pada air gambut yang dimonitor dengan Turbidity Meter 

dan pH yang dimonitor dengan pH meter . 


