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ABSTRACT 

The 2x2 tunnel cryptomelane type-manganese oxide has been successfully synthesized 

via sol-gel method using KMnO4 (oxidant) and C6H8O7 (reductant). The product  was 

then treated  with acid or base addition to conduct surface modification. This type of 

oxide has been reported  as an effective catalyst for the  degradation of organic  wastes 

in the heterogeneous Fenton reaction, which is one of the Advanced Oxidation 

Processess (AOP). Acid and base treated cryptomelanes, referred to as HAc-

cryptomelane and KOH-cryptomelane respectively, were characterized using X-ray 

Diffraction (XRD). The results indicated that both HAc-cryptomelane and KOH-

cryptomelane retained the cryptomelane phase without additional new phases. The as-

synthesized HAc-cryptomelane dan KOH-cryptomelane were then applied as catalyst 

for the degradation of methylene blue using H2O2 as an oxidant. KOH-cryptomelane 

catalyst displayed higher activity for methylene blue (MB) degradation than that of 

HAc-cryptomelane with   94.465% MB degradation within 60 minutes of reaction time. 
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ABSTRAK 

 

Cryptomelane tipe mangan oksida berongga 2x2 telah berhasil disintesis melalui metode 

sol-gel menggunakan KMnO4 (oksidator) dan C6H8O7 (reduktor). Produk kemudian 

diperlakukan dengan penambahan asam atau basa untuk melakukan modifikasi 

permukaan. Jenis oksida ini telah dilaporkan sebagai katalis yang efektif untuk 

degradasi limbah organik dalam reaksi heterogen Fenton, yang merupakan salah satu 

dari Proses Oksidasi Lanjutan (AOP). Cryptomelane yang diperlakukan dengan asam 

dan basa, masing-masing disebut HAc-cryptomelane dan KOH-cryptomelane, 

dikarakterisasi menggunakan X-ray Difraction (XRD). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa HAc-cryptomelane dan KOH-cryptomelane memiliki fase cryptomelane murni. 

HAc-cryptomelane dan KOH-cryptomelane yang disintesis kemudian diaplikasikan 

sebagai katalis untuk degradasi metilen biru menggunakan H2O2 sebagai oksidator. 
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Katalis KOH-cryptomelane menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi untuk degradasi 

metilen biru (MB) dibandingkan dengan HAc-cryptomelane dengan degradasi 94,465% 

MB dalam waktu 60 menit waktu reaksi 

 

Kata kunci : Cryptomelane, HAc-cryptomelane, KOH-cryptomelane, MB 

 

PENDAHULUAN 

 Pewarna sintesis banyak 

digunakan untuk mewarnai bahan dalam 

industri tekstil, kertas, percetakan, dan 

plastik. Penggunaan pewarna sintesis 

didunia mencapai 7x10
5 ton/tahun. Salah 

satu pewarna sintesis yang banyak 

digunakan adalah metilen biru. Limbah 

yang dihasilkan dari industri tersebut 

mengandung sisa pewarna yang memiki 

sifat non biodegradable karena 

mengandung senyawa kompleks 

aromatik yang sukar terurai, bersifat 

resisten, dan toksik (Kulandaivel dkk., 

2014).  

 Metilen biru merupakan pewarna 

dari kelompok tiazine. Dalam industri 

tekstil, metilen biru biasanya digunakan 

untuk mewarnai kapas, wol, serat akrilik, 

dan sutra (Zhu, 2013). Penggunaan 

metilen biru dapat menimbulkan 

beberapa efek, seperti iritasi saluran 

pencernaan jika tertelan, mual, muntah, 

sianosis, dan iritasi pada kulit jika 

tersentuh (Fil dkk., 2012). 

 Metilen biru sering digunakan 

dalam industri tekstil karena harganya 

ekonomis dan mudah diperoleh. Metilen 

biru juga termasuk zat warna dasar yang 

penting dalam proses pewarnaan. 

Menurut menteri lingkungan hidup 

nomor Kep 51 / MENLH / 10 / 1995 

konsentrasi nilai ambang batas metilen 

biru yang diperbolehkan dalam perairan 

sekitar 5 sampai 10 mg/L. Metilen biru 

hanya digunakan ± 5% dalam pewarnaan 

sedangkan sisanya yaitu ± 95% akan 

dibuang sebagai limbah 

(Purwamargapratala, 2013). 

Metilen biru merupakan senyawa 

yang sangat stabil sehingga sulit 

terdegradasi dan berbahaya bagi 

lingkungan karena dapat merusak 

keseimbangan ekosistem lingkungan. 

Zat warna ini dapat mengakibatkan 

matinya organisme perairan disekitar 

lokasi pembuangan limbah zat warna 

(Zhu, 2013). Berdasarkan bahaya yang 

ditimbulkan oleh limbah zat warna 

metilen biru, maka diperlukan suatu 

teknologi pengolahan limbah yang 

mampu mempercepat penguraian limbah 

zat warna. 

Salah satu metode kimia yang 

dapat mendegradasi limbah organik 

termasuk limbah zat warna yang sangat 

efektif adalah metode AOP (Advanced 

Oxidation Process). Pada metode 

Advanced Oxidation Process (AOP) 

terjadi 2 proses reaksi yaitu proses fisika 

(adsorpsi) dan proses kimia (oksidasi) 

yang dapat menambah efisiensi 

degradasi limbah zat warna (Azmi dkk., 

2014). Pada metode AOP, radikal 

hidroksil (HO•) dihasilkan akibat adanya 

reaksi katalitik antara ion Fe
2+

 dan H2O2. 

Radikal hidroksil (HO•) merupakan 

oksidator yang sangat kuat dan dapat 

mengoksidasi berbagai senyawa organik 

dan bersifat tidak selektif terhadap 

limbah organik. Radikal hidroksil (HO•) 

merupakan oksidator terkuat kedua 

sesudah flor (F2). Semakin banyak 

radikal hidroksil (HO•) yang dihasilkan 

maka semakin banyak limbah organik 

yang terdegradasi menjadi molekul yang 

lebih sederhana. Oleh karena itu, kajian 
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tentang degradasi metilen biru 

menggunakan oksidator HO• banyak 

dilakukanoleh peneliti 

(Purwamargapratala, 2013).  

Mangan oksida (MnOx) 

merupakan senyawa anorganik non-

stoikiometric  dengan tingkat oksidasi 

Mn 4
+
, 3

+
 dan 2

+
 memiliki sifat katalitik, 

sifat magnetik yang unik dan kepadatan 

energi yang tinggi serta ramah 

lingkungan (Soejima dkk., 2018). Selain 

itu, mangan oksida memiliki struktur 

polimorfik yang berbeda-beda termasuk 

tipe tunnel, seperti rantai (α, β, dan γ), 

berlapis (δ), dan spinel (λ) (Kim dkk., 

2017).  

Upaya untuk meningkatkan 

aktivitas katalitik mangan oksida dapat 

dilakukan dengan melakukan doping 

pada mangan oksida. Anggraini, (2018) 

telah meneliti efek doping ion Fe dengan 

menggunakan metode secara langsung 

terhadap aktivitas katalitik mangan 

oksida pada degradasi metilen biru, 

menunjukkan hasil degradasi metilen 

biru sebesar 77,83% selama 120 menit. 

Disamping itu, dapat pula dilakukan 

dengan modifikasi permukaan dan 

kandungan ion K
+
 dengan asam atau 

basa (Sun M dkk., 2017). Sun M dkk., 

(2017) mensintesis mangan oksida dari 

reaksi redoks antara KMnO4 dan MnSO4 

dengan metode refluks yang diikuti 

dengan perlakuan asam anorganik 

CH3COOH dan basa KOH. 

Pada penelitian ini mangan oksida 

disintesis dengan metode sol-gel, 

kemudian dimodifikasi dengan asam dan 

basa dengan metode refluks selama 6 

jam. Perbedaan metode sintesis pada 

penelitian ini dibandingkan dengan 

sintesis MnO2 yang dilakukan Sun M 

dkk., (2017) tentunya akan 

menghasilkan karakteristik permukaan 

mangan oksida yang berbeda yang 

berakibat pada perbedaan karakteristik 

permukaan akibat perlakuan asam atau 

basa. Aktivitas katalitik mangan oksida 

yang diperoleh dikaji dengan melakukan 

proses degradasi metilen biru dengan 

metode Fenton-like. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah timbangan analitik 

(KERN ABJ-NM/ABS-N), hotplate 

stirer (Arec, VELP scientifice), 

pengaduk magnet (SPINBAR), furnace 

(Vulcan A-130), oven (Memmert), 

sentrifuge (Oregon, LC-04S), Difraksi 

sinar-X (XRD) (MiniFlex Rigaku), 

Spektrofotometer Visibel (Optima SP-

300) dan seperangkat alat-alat gelas yang 

biasa digunakan dalam penelitian kimia. 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Kalium 

Permanganat (KMnO4) (Merck), Asam 

Sitrat (C6H8O7) (Merck), akuades, Asam 

Asetat (CH3COOH), Kalium Hidroksida 

(KOH), Hidrogen Peroksida 30% (H2O2) 

(Merck), Metilen Biru (Merck), kertas 

saring, alumunium foil dan Akua DM.  

 

b. Prosedur Kerja 

1. Sintesis mangan oksida 

Sebanyak 15,8032 g (0,1 mol) 

KMnO4 dilarutkan dalam 1000 ml akua 

DM sambil diaduk. C6H8O7 sebanyak 

6,34 g (0,033 mol) dimasukkan kedalam 

larutan KMnO4 sambil diaduk 

membentuk larutan (perbandingan mol 

KMnO4 dan C6H8O7 3:1). Setelah diaduk 

selama ± 5 menit kemudian larutan 

didiamkan selama ± 1 jam lalu akan 

terbentuk sol yang akan berubah menjadi 
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gel. Setelah itu, gel yang terbentuk 

disaring dan dicuci dengan akua DM 250 

mL sebanyak 4 kali pengulangan 

(pencucian sebelum kalsinasi), kemudian 

dikeringkan pada temperatur 110ºC 

selama satu malam. Hasil xerogel 

dikalsinasi pada temperatur 700ºC 

selama lima jam. Produk yang terbentuk 

dihaluskan, dicuci masing-masing 3 kali 

dengan 10 mL HCl 0,1 M dan 10 mL 

akua DM (pencucian setelah kalsinasi). 

Produk dikeringkan pada temperatur 

110ºC selama satu jam. 

Hasil mangan oksida tipe 

cryptomelane kemudian direfluks 

dengan perlakuan asam dan basa. Hasil 

sintesis cryptomelane diambil sebanyak 

8 g dan KOH ditimbang sebanyak 5,6 g 

(untuk perlakuan basa) dan dilarutkan 

dalam 100 ml akua DM. Kemudian 

larutan KOH dan cryptomelane direfluks 

pada suhu 60°C dengan selama 6 jam. 

Hasil larutan divakum dan cuci dengan 

100 ml akua DM, lalu hasil saringan 

dikeringkan pada suhu 60°C selama 

semalam (12 jam) di dalam oven untuk 

dikarakterisasi. Mangan oksida yang 

diperoleh dalam bentuk kristal. 

Perlakuan asam pada mangan oksida 

menggunakan CH3COOH dilakukan 

dengan cara yang sama seperti perlakuan 

basa. 

2. Karakterisasi mangan oksida 

Penentuan tingkat kristanilitas dan 

jenis mineral pada katalis heterogen 

dilakukan menggunakan X-Ray 

Difraction (XRD). Karakterisasi ini 

dilakukan untuk mengetahui perubahan 

katalis sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan asam atau basa. 

3. Proses degradasi metilen biru 

Degradasi metilen biru optimum 

di uji aktivitas nya pada katalis yang 

ditambah dengan perlakuan asam dan 

basa. Larutan MB (50 mg/L) diambil 30 

ml menggunakan pipet volume lalu 

dimasukkan kedalam beaker 100 ml 

ditambah 3 mg (0,1 g/L) katalis 

kemudian diaduk menggunakan hotplate 

stirrer, setelah 30 menit ditambahkan 8,9 

mL (2,9 mol/L) H2O2 30%. Kemudian 

diambil pada interval waktu 1, 5, 10, 20, 

30, 60, 90, dan 120 menit. Larutan 

didinginkan untuk menghentikan reaksi 

dan sentifugasi dengan kecepatan 2000 

rpm selama ± 10 menit untuk 

memisahkan katalis. Selanjutnya diukur 

konsentrasi metilen biru yang tersisa 

dengan menggunakan spektrofotometer 

visible pada λopt 660 nm.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pembuatan Katalis  

Mangan oksida tipe cryptomelane 

pada penelitian ini berhasil disintesis 

dari KMnO4 dan asam sitrat (C6H8O7) 

melalui metode sol-gel menggunakan 

perbandingan mol 3:1. Pada tahap 

pembentukan gel dihasilkan mangan 

oksida yang masih sangat lunak dan 

berwarna kecokelatan. Tahapan proses 

pada metode sol-gel meliputi: 

pembentukan sol, pembentukan gel, 

penuaan (aging) serta pengeringan dan 

pemadatan. Reaksi antara reduktor asam 

sitrat dengan larutan KMnO4 merupakan 

reaksi eksoterm. KMnO4 bersifat sebagai 

oksidator kuat, sehingga dapat 

mengoksidasi senyawa-senyawa organik 

yang bersifat sebagai reduktor seperti 

asam sitrat (C6H8O7). 

Pada metode sol-gel terjadi 

pembentukan jaringan lunak oksida 

melalui reaksi polikondensasi 

(penggabungan mikromolekuler menjadi 
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makromolekuler) dari molekul prekursor 

dalam medium cair. Mangan oksida 

yang terbentuk dilakukan pencucian 

dengan akua DM yang bertujuan untuk 

menghilangkan ion K
+
 yang ada pada 

permukaan material. Pencucian sangat 

mempengaruhi struktur oksida mangan 

yang terbentuk, semakin banyak ion K
+
 

yang terdapat pada permukaan, maka 

produk yang terbentuk adalah mangan 

oksida tipe birnesitte. Untuk mendeteksi 

ion K
+ 

pada produk mangan oksida, fitrat 

dari pencucian diuji dengan 

menambahkan asam perklorat (HClO4
-
) 

dan apabila terbentuk endapan putih 

mengindikasikan adanya ion K
+ 

dipermukaan mangan oksida. Proses 

pemanasan setelah pencucian dilakukan 

pada suhu 110°C selama 12 jam, 

bertujuan untuk menghilangkan molekul 

air sehingga terbentuk xerogel. Produk 

hasil sintesis pada penelitian ini 

berwarna hitam mengkilat.  

Sintesis mangan oksida juga 

dilakukan proses kalsinasi, yaitu suatu 

proses pembakaran dibawah titik lebur 

dari suatu material. Proses kalsinasi pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengubah 

struktur padatan amorf menjadi kristalin 

dan juga berubah menjadi bentuk oksida. 

Mangan oksida yang telah dikalsinasi 

dicuci menggunakan HCl dengan tujuan 

untuk menghilangkan ion logam K
+
 pada 

permukaan material mangan oksida 

sedangkan akua DM untuk 

menghilangkan ion Cl
-
 dari HCl. 

Pencucian setelah kalsinasi diharapkan 

dapat meningkatkan luas permukaan 

karena akan melarutkan ion K
+
 yang 

tidak masuk dalam struktur utama 

mangan oksida atau terdapat di 

permukaan sehingga menutupi pori 

mangan oksida yang dihasilkan. Mangan 

oksida di oven pada suhu 110ºC untuk 

menghilangkan molekul air yang 

tertinggal saat pencucian pada mangan 

oksida. 

Untuk melakukan modifikasi 

permukaan cryptomelane, maka produk 

yang terbentuk yang berwarna cokelat 

kehitaman kemudian direfluks dengan 

perlakuan asam dan basa. Perlakuan 

asam menggunakan asam asetat 

(CH3COOH) dan basa menggunakan 

kalium hidroksida (KOH). Perlakuan 

asam pada mangan oksida menggunakan 

asam lemah yang berfungsi untuk 

melarutkan ion K
+
 pada cryptomelane 

dan menghilangkan oxygen pada 

permukaan, sedangkan perlakuan basa 

KOH berfungsi untuk memodifikasi 

permukaan.  

 

b. Karakterisasi Katalis 

Mangan oksida hasil sintesis 

kemudian dikarakterisasi menggunakan 

analisis X-Ray Difraction (XRD) untuk 

mengetahui struktur kristal, kristalinitas 

dan melihat adanya fasa lain akibat 

penambahan asam atau basa pada 

mangan oksida, yaitu dengan 

membandingkan hasil difraktogram 

dengan International Centre for 

Diffraction Data (ICDD) (1977) 29-

1020. Pada penelitian ini dari 

difraktogram XRD Gambar 1. 

menghasilkan mangan oksida tipe 

cryptomelane dengan 2θ yang relatif 

mirip pada puncak refleksi 110, 200, 

310,101, 211, 301, 411,215, 611, 541 

dan 703. Hasil difraktogram XRD sesuai 

dengan standar dari mangan oksida tipe 

cryptomelane.  

Setelah perlakuan asam, intensitas 

puncak mangan oksida yang dihasilkan 

lebih tajam (kristalin) pada puncak 

refleksi 310 dan 211, sedangkan setelah 

perlakuan basa intensitas puncak 

mangan oksida yang dihasilkan melebar 
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pada puncak refleksi 301, 411 dan 215. 

Namun, tidak terlihat jelas perbedaan 

antara puncak XRD yang dihasilkan. Hal 

ini menunjukkan secara signifikan 

perlakuan penambahan asam dan basa 

ini tidak mempengaruhi struktur fase 

katalis mangan oksida. 

Gambar 1. Difraktogram XRD pada mangan oksida.

 

 
        Gambar 2.   Persen degradasi MB menggunakan katalis HAc-cryptomelane  

      dan KOH-cryptomelane pada berbagai variasi waktu dengan 

      kondisi [MB] = 50 mg/L, [H2O2 30%] = 2,9 mol/L [katalis] = 

      1 g/L pada suhu ruang 

Konsentrasi MB yang digunakan 

adalah 50 mg/L. Setelah dilakukan 

variasi konsentrasi volume H2O2 dan 

massa katalis dari katalis tanpa 

perlakuan, kondisi untuk menguji 

aktivitas katalitik dari mangan oksida 

yang terbentuk yaitu dengan 

menggunakan MB 50 mg/L, 8,9 mL (2,9 

mol/L) H2O2 30% dan 30 mg (1 g/L) 

katalis. Setelah itu, setiap 10 menit 

larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi dan dilakukan hingga 

menit ke 120. 
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katalis mangan oksida dan mangan 

oksida dengan perlakuan asam dan  basa 

dengan variasi waktu 6 jam. Pada 

Gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil dari 

dua kondisi tersebut menunjukkan 

perlakuan basa pada mangan oksida 

mampu meningkatkan degradasi metilen 

biru. Hasil degradasi maksimum untuk 

mendegradasi metilen biru diperoleh 

pada katalis akibat perlakuan basa, 

karena puncak yang dihasilkan akibat 

perlakuan basa lebih melebar. Katalis 

dengan degradasi maksimum akibat 

penambahan perlakuan basa yaitu 

sebesar 94,465% pada waktu 60 menit. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa hasil karakterisasi 

katalis mangan oksida tipe cryptomelane 

dengan perlakuan asam atau basa 

menunjukkan kemampuan degradasi MB 

yang lebih baik dibandingkan 

cryptomelane murni. Degradasi metilen 

biru dengan hasil maksimum diperoleh 

melalui metode sol-gel pada konsentrasi 

awal MB 50 ppm, 5mL H2O2 30% dan 

30 mg katalis dengan degradasi 

maksimum akibat penambahan 

perlakuan basa sebesar 94,465% pada 

waktu 60 menit. 
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