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ABSTRACT 

 

The CTF-ZnFe2O4 composite catalyst is a combination of two CTF (Covalent triazine framework) 

and ZnFe2O4 materials. CTF is an organic polymer material that has a triazine ring bond. ZnFe2O4 

material is a mineral with a spinel structure composed of a combination of metal oxide molecules 

ZnO and Fe2O3. The material was successfully synthesized using the ionothermal method with  

FeCl3 and ZnCl2 as a solid solvent which was melted at 375oC. The CTF-ZnFe2O4 composite was 

made by mixing dicyanobenzene (DCB), FeCl3, and ZnCl2 salt with ratios of ZnCl2 and FeCl3 in 

one container then heated in a furnace tube flowed with Argon gas at 375oC within 24 hours. The 

identification and characterization of the material was carried out through the FT-IR and XRD 

tests. The resulting catalyst has characteristics compatible with CTF and ZnFe2O4. The FTIR peaks 

at wave numbers 1300 cm-1 and 1500 cm-1 indicate the triazine group in the material. While the 

peak is 18.21o; 30.11o; 35.26o; 42.91o; 56.67o; and 62.23o on XRD showed crystal peaks of 

ZnFe2O4. 
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ABSTRAK 

 

Katalis komposit CTF-ZnFe2O4 merupakan gabungan dua material CTF (Covalent triazine 

framework) dan ZnFe2O4. CTF adalah suatu material polimer organik yang memiliki ikatan cincin 

triazine. Material ZnFe2O4 merupakan mineral dengan struktur spinel disusun dari gabungan 

molekul oksida logam ZnO dan Fe2O3. Material tersebut berhasil disintesis menggunakan metode 

ionothermal dengan FeCl3 dan ZnCl2 sebagai pelarut padat yang dilelehkan pada suhu 375 oC. 

Komposit CTF-ZnFe2O4 dibuat dengan mencampurkan dicyanobenzene (DCB), garam FeCl3, dan 

ZnCl2. Kedua material dimasukkan dalam satu wadah kemudian dipanaskan di dalam tube furnace 

yang dialiri gas Argon pada suhu 375 oC dalam waktu 24 jam. Identifikasi dan karakterisasi 

material dilakukan melalui uji FT-IR dan XRD. Katalis yang dihasilkan memiliki karakteristik 

yang sesuai dengan CTF dan ZnFe2O4. Puncak FTIR pada bilangan gelombang 1200 cm-1 dan 

1500 cm-1 menunjukkan gugus triazine pada material. Puncak XRD 18,21 o; 30,11 o; 35,26 o; 42,91 

o; 56,67 o; dan 62,23 o pada XRD menunjukkan puncak kristal ZnFe2O4. 

Kata kunci : CTF, spinel, ZnFe2O4
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PENDAHULUAN 

  Modifikasi struktur dari katalis 

logam telah banyak dilakukan untuk 

meningkatkan performa katalitik. 

Modifikasi struktur seperti penambahan 

doping metal dan non metal akan 

mengurangi jarak band gap, meningkatkan 

luas permukaan, dan meningkatkan 

stabilitas baik thermal maupun struktur 

dari katalis tersebut (Xiong et al., 2017).  

ZnFe2O4 merupakan salah satu 

nanopartikel spinel ferit dengan band gap 

sempit (1,9 eV) dan dipertimbangkan 

sebagai material yang berpotensi dalam 

proses fotokatalitik di bawah cahaya 

tampak karena memiliki sifat sensitifitas 

yang tinggi terhadap cahaya matahari, 

stabil secara fotokimia, toksisitas rendah 

dan memiliki keunggulan dengan sifat 

kemagnetannya (Amr et al, 2011). Selain 

berperan dalam proses fotokatalitik, 

ZnFe2O4 memiliki potensi yang sangat 

besar dalam aplikasi sebagai sensor gas, 

absorben dan biosensor enzimatik. Ada 

berbagai macam metode dalam 

mensintesis ZnFe2O4 diantaranya: reaksi 

hidrotermal, pyrolysis, dekomposisi 

termal, co-presipitasi, dan reaksi padat-

padat.  

CTF disintesis dari reaksi trimerisasi 

dari karbonitril dan cincin triazin 

(C3H3N3) sebagai rangka utama. CTF 

adalah material polimer porous yang 

memiliki sifat kristalin. CTF memiliki 

berbagai kelebihan seperti komposisi 

C/N/H yang dapat diatur sehingga 

memunculkan karakteristik baru, luas 

permukaan yang luas, dan ukuran pori 

yang bermacam-macam. CTF dapat 

digunakan sebagai katalis karena CTF 

memiliki struktur dan komposisi yang 

mirip dengan g-C3N4. Senyawa tersebut 

merupakan katalis non metal yang efektif 

dan stabil dalam proses reaksi katalisis. 

CTF telah dimanfaatkan dalam proses 

fotokatalitik pemisahan air untuk 

menghasilkan gas H2 dan O2. Hal tersebut     

dapat terjadi dikarenakan CTF memiliki 

band gap yang cukup sempit yaitu              

2,49 eV. Modifikasi baik struktur maupun 

komposisi unsur penyusun CTF dapat 

dilakukan untuk menaikan performa 

katalitiknya. CTF dapat diatur ukuran pori 

dan luas permukaannya sehingga dapat 

mempercepat transfer fotoelektron, 

dengan demikian akan meningkatkan 

performa fotokatalisis dalam 

mendegradasi limbah MB (Jiang et al., 

2015). 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain: neraca analitik 

untuk menimbang bahan kimia sesuai 

dengan kebutuhan, hotplate dan magnetic 

stirrer (sebagai pemanas dan pengaduk), 

oven (pengering), cawan porselin (wadah 

katalis untuk proses kalsinasi), spatula 

untuk mengambil bahan kimia, 

termometer untuk kontrol temperature. 

Penentuan struktur, CTF dilakukan 

dengan difraksi sinar-X. Data diambil 

menggunakan XRD-700 MaximaX 

(Shimadzu) dan Fourier Transform Infra-

Red (FTIR) model EVO-50 (ZEIZZ) 

digunakan untuk menentukan gugus 

fungsi CTF. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1,4-

dicyanobenzene(C4H8N2, Sigma Aldrich), 

Zinc (II) Chloride (ZnCl2, Sigma Aldrich), 
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iron (III) chloride (FeCl3, Merck 

Germany), dan gas Argon. 

b. Pembuatan material  

Pembuatan katalis CTF-ZnFe2O4 

dibuat dengan metode ionothermal. 

Komposisi reaktan dari CTF-ZnFe2O4 

yakni disediakan dicyanobenzene (DCB) 

(C8H6N2) sebanyak 0.,5 g (0,0039 mol), 

kemudian variasi besi (III) klorida 

anhidrat (FeCl3) sebanyak 1,5 g (0,00924 

mol) dan variasi seng klorida anhidrat 

(ZnCl2) sebanyak 4,5 g (0,029 mol). Zink 

Ferit disintesis dengan mencampurkan 

garam ionik dari Zn dan Fe seperti 

Zn(NO3)2 dan Fe(NO3)3 dan ditambahkan 

asam sitrat (C6H8O7.H2O). Mekanisme 

reaksinya adalah proses pengkelatan dari 

logam tersebut dalam medium sol. Setelah 

proses berlangsung sempurna, maka akan 

terbentuk gel. Gel tersebut kemudian 

dikalsinasi untuk mendapatkan kristal 

ZnFe2O4. Reaktan dimasukkan ke dalam 

vessel tube dan dipanaskan dalam tube 

furnace pada suhu 375 OC selama 24 jam. 

Padatan berwarna hitam yang merupakan 

paduan ketiganya atau raw CTF akan 

didapatkan setelah proses pemanasan 

dalam furnace.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. ZnFe2O4 

Penelitian ini berhasil mensintesis 

ZnFe2O4 dari campuran ZnCl2 dan FeCl3 

yang dibantu DCB sebagai agen penkelat 

sekaligu support dalam sintesis. Hasil 

material kemudian dikarakterisasi dengan 

XRD. Hasilnya berupa material yang 

disintesis sesuai dengan hasil XRD dengan 

peak 18,21O; 29,96O; 35,32O; 42,93O; 

56,83O; dan 62,35O. 

Puncak XRD dari material 

ZnFe2O4 memiliki indeks miller (111); 

(202); (311); (400); (511); (404). Nilai 

indeks tersebut adalah ciri khas dari 

material dengan struktur kristal spinel. 

Kristal spinel tersusun dari gabungan dua 

unit sel tetragonal dengan orthogonal. 

Situs tetrahedral pada ZnFe2O4 merupakan 

kepunyaan ZnO dan orthogonal 

merupakan kepunyaan Fe2O3 (Gao et al, 

2019).   

Gambar 1. Struktur kristal ZnFe2O4  

       (Gao et al, 2019).  
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Gambar 2. Hasil XRD ZnFe2O4  

       (Huang  et al. 2019).  

b. CTF.  

Pada 2008, Thomas et al. mensintesis 

serangkaian polimer dengan ikatan 

triazine dengan menggunakan reaksi 
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kondensasi yang sangat dinamis dan 

menjadi pelopor untuk mengusulkan 

konsep covalent triazine framework 

(CTFs), yang menjadi kelas baru untuk 

senyawa organik berpori kinerja tinggi.  

Penelitian ini menunjukan bahwa 

CTF yang dihasilkan melalui metode 

ionothermal dengan pelarut ion cair ZnCl2 

dan FeCl3 berhasil dilakukan. Hal tersebut 

ditunjukan dengan karakterisasi FT-IR. 

 

Gambar 2. Hasil FT-IR CTF. 

Dari Spektrum FT-IR, dapat dilihat 

material yang disintesis teridentifikasi 

adanya ikatan triazine dari munculnya 

puncak lebar dan tajam pada panjang 

gelombang 1.300 cm-1 dan 1.600 cm-1. 

Kedua puncak tersebut, menunjukaan 

adanya stretching ikatan C-N pada 

Panjang gelombang 1.200 cm-1 - 1300 cm-

1 dan C=N pada 1.600 cm-1  (Dey et al., 

2016). 

CTF memiliki serangkaian 

karakteristik unik, mis., gugus aromatik 

dan ikatan C = N (triazine unit), tidak 

adanya ikatan yang lemah kecuali untuk 

gugus aromatik, yang menyebabkan sifat 

CTF yang sangat stabil, kaya akan 

kandungan nitrogen dan membawa nilai 

kegunaan yang besar dalam aplikasinya 

dengan efek heteroatom yang 

menakjubkan (Shi et al., 2020). 

Sifat ini memberikan CTF dengan 

banyak keunikan dan keuntungan dalam 

berbagai aplikasi seperti adsorbsi, 

penyimpanan energi, fotokatalisis, dan 

katalisis heterogen. Struktur CTF yang 

stabil, tetapi menawarkan ketahanan 

dalam penggunaan jangka panjang dan 

manfaat ekonomi yang baik. Berdasarkan 

teori framework, ikatan kovalen reversibel 

diperlukan untuk pembentukan kristal, 

tetapi secara intrinsik sering 

mempengaruhi stabilitas kristal. Oleh 

karena itu, beragam senyawa covalent 

organic framework (COF) dengan ikatan 

yang lebih lemah seperti boroksin, ester 

boronat, borosilikat, imina, hidrazon dan 

Borazin lebih rentan terhadap reaksi 

hidrolisis meskipun telah dimodifikasi 

sedemikan rupa seperti tautomerisasi dan 

perubahan pada Ikatan polimer telah 

diterapkan untuk meningkatkan stabilitas 

framework. Oleh karena itu efek stabilitas 

dari CTF sangat dibutuhkan dalam 

berbagai aplikasi dengan kinerja tinggi 

(Liu et al., 2019). 

Kandungan nitrogen yang kaya 

menyebabkan efek heteroatom, yang telah 

meningkatkan kinerja CTF dalam banyak 

bidang aplikasi. Tidak hanya unit triazin 

dari CTF dapat menyediakan atom 

nitrogen yang berlimpah, tetapi juga 

bentuk struktur yang terbentuk. Kontribusi 

dari ikatan triazin ini dengan kandungan 

nitrogen dari CTF lebih unggul 

dibandingkan dengan jenis material lain 

seperti polimer hypercrosslinked polymer 

(HCP), polymers of intrinsic 

microporosity (PIM) dan material turunan 

COF lainnya. Kandungan atom nitrogen 

dapat mempengaruhi distribusi elektron 

dari bahan karbon, dan karena itu semakin 
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meningkatkan kemampuan dalam 

katalisis.  

FTIR juga menunjukkan adanya 

puncak di bilangan gelombang dibawah 

600 cm-1. Puncak tersebut merupakan 

puncak khas milik senyawa oksida logam. 

Pada puncak 500 cm-1 adalah puncak khas 

dari senyawa ZnO sedangkan pada 400 

cm-1 merupakan puncak khas dari Fe2O3. 

Hasil FT-IR juga mengkonfirmasi bahwa 

senyawa ZnFe2O4 sudah berhasil 

disintesis. 

KESIMPULAN 

Hasil karakterisasi XRD dan FTIR 

dari katalis menunjukkan bahwa katalis 

yang di sintesis memiliki gabungan 

struktur CTF dan Zinc-ferrite ZnFe2O4.  
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