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ABSTRACT 

 

Cryptomelane-type manganese oxide was successfully synthesized by reflux method 

using  KMnO4 concentration of 0,25 M with  reflux time of 24 hours. The oxide was 

then doped   with AgNO3  using  1%  of  ion Ag
+ 

concentration. The Ag-MnO2 material 

was prepared via two stages with MnO2 first synthesized , followed by Ag
+
 doping. The 

as-synthesized  Ag-MnO2 was then applied as a heterogeneous Fenton catalyst for the 

degradation of methylene  blue (MB) dye. The XRD results indicated the presence of 

mixed phases of birnessite and cryptomelane. The degradation studies revealed that  the 

activities of pristine MnO2 and Ag-MnO2 for the degradation of MB are similar with the 

maximum degradation of  87.72% and 87.79%, respectively using 50 ppm MB ; 5 ml 

volume of H2O2 and 0.05 g of catalyst and 120 minutes of reaction times  at room 

temperature. 
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ABSTRAK 

 

Mangan oksida tipe cryptomelane berhasil disintesis menggunakan metode refluks 

dengan konsentrasi 0,25 M KMnO4 dengan waktu refluks 24 jam dan didoping  

menggunakan AgNO3 dengan konsentrasi doping ion Ag
+
 1%. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mensintesis Ag-MnO2 dengan metode refluks dua tahap dan menentukan 

aktivitas katalitik Ag-MnO2 untuk degradasi metilen biru dengan metode Fenton-like. 

Karakterisasi hasil sintesis MnO2 dengan dan tanpa doping Ag
+ 

dilakukan  

menggunakan difraksi Sinar-X. Karakterisasi dengan XRD menunjukkan bahwa MnO2 

yang didoping dengan Ag menghasilkan puncak yang menunjukkan adanya mangan 

oksida tipe campuran birnessite dan cryptomelane. MnO2 tanpa dan didoping 

diaplikasikan untuk degradasi metilen biru hasil maksimum yaitu 87,72% dan 87,79% 

pada kondisi metilen biru 50 ppm; volume H2O2 5 ml dan katalis sebanyak 0,05 g dalam 

waktu 120 menit pada temperatur ruang. 

 

Kata kunci : birnessite, cryptomelane, doping Ag
+ 
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PENDAHULUAN 

 

Mangan oksida merupakan 

mineral yang banyak terdapat di alam 

seperti di dasar laut, tanah, sedimen, 

batuan dan badan air tawar. Mangan 

oksida yang paling banyak ditemukan di 

alam adalah mangan oksida pyrolusite 

dan romanechit dengan struktur 

berongga. 

Berbagai metode sintesis telah 

dikembangkan untuk mensintesis 

mangan oksida diantaranya metode sol-

gel (Ching dkk., 1997) yang 

menghasilkan mangan oksida jenis 

birnessite dan cryptomelane dengan 

kristalinitas yang tinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zhang dkk., (2016) yaitu 

mensintesis mangan oksida dari KMnO4 

dan asam anorganik (HCl, HNO3 dan 

H2SO4) menggunakan metode refluks 

dengan berbagai kondisi waktu refluks 

(1, 3, 6, 9, dan 12 jam) yang 

menghasilkan mangan oksida tipe 

cryptomelane. Perbedaan metode dan 

kondisi reaksi pada sintesis mangan 

oksida akan mempengaruhi struktur 

kristal, kristalinitas, diameter, volume 

pori, luas permukaan, ukuran partikel 

dan morfologi yang mempengaruhi 

kemampuan  katalis untuk degradasi 

limbah organik (Banis dkk., 2011). 

Doping ion Ag
+
 pada mangan 

oksida tipe cyptomelane (K-OMS-2) 

dilakukan dengan melakukan 

pertukaran ion K
+
 pada K-OMS-2 

dengan ion Ag
+ 

menghasilkan Ag-

OMS-2 dengan metode refluks 

menggun kan prekursor Mn(Ac)2.4H2O 

dengan AgMnO4 (Chen dkk., 2008). 

Struktur Ag-OMS-2 yang terbentuk 

mengalami distorsi karena ion Ag
+
 tidak 

menempati posisi pada pusat dari 

kerangka octahedral MnO6, namun 

memiliki aktivitas katalitik yang lebih 

tinggi sebagai katalis oksidasi  

(oxidation catalyst) dibandingkan 

dengan K-OMS-2 untuk degradasi 

limbah organik. Claritta., (2019) telah 

melakukan doping  ion Ag
+
 pada MnO2 

yang dilakukan dengan metode 

keramik. Penambahan doping dilakukan 

dua langkah (two-step synthesis), yaitu 

dengan cara mensintesis katalis MnO2 

terlebih dahulu kemudian didoping 

dengan  ion Ag
+ 

menghasilkan mangan 

oksida tipe birnessite. 

Akhir-akhir ini Khalid., (2020) 

melakukan doping ion Ag
+
 pada α-

MnO2 (cryptomelane) yang disintesis 

dengan metode sol-gel satu langkah. 

Pada konsentrasi Ag
+ 

yang relatif tinggi, 

cryptomelane berubah menjadi 

pyrolusite. Pada penelitian ini ion Ag
+
 

berfungsi sebagai agen pengubah 

struktur, menurunkan band gap dan 

penangkap elektron (electron trap) 

sehingga sifat fotokatalis Ag-MnO2 

lebih tinggi dibanding dengan MnO2 

murni. 

Oleh karna itu, pada penelitian ini 

dilakukan sintesis mangan oksida tipe 

cryptomelane menggunakan metode 

refluks dengan doping Ag
+
. Pendekatan 

doping dilakukan dengan mensintesis 

mangan oksida terlebih dahulu, setelah 

itu dilakukan penambahan ion Ag
+
. 

Meskipun penelitian tentang sintesis 

cryptomelane dengan doping Ag
+
 telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

namun untuk sintesis Ag-cryptomelane 

dengan metode refluks dengan 

konsentrasi KMnO4 0,25 M belum 

pernah dilaporkan. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah labu leher tiga, 

oven, furnace, batu didih, 
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spektrofotometer, hot plate stirrer, 

termometer, pengaduk magnet 

(SPINBAR), sentrifugase (Dragon), X-

ray diffraction (XRD) Mini Flex Rigaku 

dan peralatan gelas yang umum dipakai. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kalium 

permanganat (KMnO4)(Merck), asam 

sitrat (C6H8O7.H2O) (Merck), perak 

nitrat (AgNO3) (Merck), Hidrogen 

Peroksida 30% (H2O2) (Merck), Metilen 

Biru (C16H18N3SCl) (Merck), kertas 

saring (Whatman 42), alumunium foil, 

Akua DM dan bahan-bahan kimia lain 

sesuai dengan prosedur kerja. 

 

b. Prosedur kerja 

 

1. Sintesis Mangan Oksida  

 

Sebanyak 7,902 g (0,25 M) 

KMnO4 dan 3,486 g (0,083M) asam 

sitrat masing-masing dilarutkan dalam 

200 ml akua DM. Larutan direfluks 

pada suhu 110 
o
C dengan waktu refluks 

selama 24 jam. Hasil larutan disaring 

dan cuci dengan 100 ml aqua DM, hasil 

saringan dikeringkan pada suhu 110 °C 

selama 12 jam didalam oven sesuai 

yang dilakukan oleh DeGuzman dkk., 

(1994) kemudian dikalsinasi pada suhu 

700 
o
C selama 5 jam.  

 

2. Doping Mangan Oksida 

 

Sebanyak 0,0629 g AgNO3 dan 

 4 g katalis mangan oksida dilarutkan 

dalam 7,4 mL akua DM dalam beaker 

gelas lalu diaduk meggunakan 

pengaduk magnetik pada kecepatan 360 

rpm selama 2 jam. Endapan yang 

diperoleh disaring menggunakan kertas 

saring Whatman No. 42 dan dikeringkan 

di dalam oven pada suhu 110 °C selama 

1 jam, selanjutnya dikalsinasi pada suhu 

700 °C elama 5 jam. 

3. Karakterisasi Mangan Oksida 

 

Penentuan tingkat kristanilitas dan 

jenis mineral pada Mangan oksida hasil 

sintesis dilakukan menggunakan XRD. 

Karakterisasi ini dilakukan untuk 

mengetahui perubahan struktur mangan 

oksida yang disintesis sebelum dan 

sesudah dilakukan doping. 

 

4. Proses Degradasi Metilen Biru 

 

Larutan metilen biru 50 ppm 

sebanyak 25 mL dan aqua DM 

sebanyak 70 mL dimasukkan ke dalam 

beaker gelas. Katalis mangan hasil 

refluks 1 jam (Ag
+
 1%) ditimbang 

sebanyak 0,05 g dan ditambahkan 

kedalam campuran larutan. Selanjutnya, 

campuran diaduk menggunakan 

magnetic stirrer pada kecepatan 400 

rpm selama 30 menit, kemudian 

tambahkan larutan H2O2 30% sebanyak 

5 mL. Setelah itu, setiap 10 menit 

larutan dipipet dan dimasukkan ke 

dalam tabung, ini dilakukan hingga 

menit ke 120. Larutan yang berada 

dalam tabung disentrifuse pada 

kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. 

Larutan pada setiap tabung dianalisis 

menggunakan spektrofotometer visible 

pada panjang gelombang 660 nm. 

Prosedur yang sama juga dilakukan 

untuk katalis 24 jam (Ag
+
). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Pembuatan Katalis 

 

Pada penelitian ini doping mangan 

oksida Ag-MnO2 berhasil disintesis dari 

kalium permanganat dan asam sitrat 

menggunakan metode dua tahap (two- 

steps synthesis) dengan cara mensintesis 

mangan oksida terlebih dahulu dengan 
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metode refluks dan didoping 

menggunakan ion Ag
+ 

dengan 

konsentrasi KMnO4 0,25 M dan 

didoping ion Ag
+ 

1%, dengan 

melakukan pergantian mangan oksida 

(MnO2) dalam larutan AgNO3 selama 2 

jam lalu disaring dan dikeringkan pada 

suhu 110
o
C serta dikalsinasi pada suhu 

700
o
C selama 5 jam. Doping juga 

mengakibatkan terjadinya modifikasi 

distribusi pada kerangka elektron 

octahedral sehingga dapat 

meningkatkan kerja mangan oksida. 

Rongrong dkk., (2007) melaporkan 

bahwa OMS-2 yang didoping 

menggunakan ion Ag
+
 dan disintesis 

secara two-steps synthesis melalui 

metode refluks menunjukkan aktivitas 

katalitik yang sangat tinggi untuk 

oksidasi CO. OMS-2 tanpa doping 

dapat mengkonversi CO sebesar 70%, 

sedangkan Ag/OMS-2 mengkonversi 

CO 100%. 

Pada penelitian ini, sintesis 

mangan oksida dengan perbandingan 

mol KMnO4/C6H8O7 3:1 berhasil 

membentuk endapan mangan oksida. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Zulfa., 

(2018) dimana semakin meningkatnya 

konsentrasi KMnO4 yang digunakan 

dalam sintesis maka nukleasi dan 

tingkat pembentukan mangan oksida 

menjadi lebih cepat. Selain itu, 

pembentukan agregat semakin 

meningkat akibat memiliki energi 

permukaan yang tinggi, sehingga akan 

mempengaruhi morfologi mangan 

oksida yang terbentuk. Mangan oksida 

yang telah disintesis dikarakterisasi 

menggunakan XRD untuk menentukan 

sifat fisika dan kimia dari mangan 

oksida yang diperoleh. 

Proses refluks selesai terbentuk 

endapan berwarna  kehitaman. Endapan 

yang sudah disaring dilakukan 

pencucian dengan akua DM yang 

berfungsi menghilangkan pengotor yang 

ada pada permukaan material. 

Pencucian sangat mempengaruhi tipe 

mangan oksida yang dihasilkan. Residu 

dipanaskan pada suhu 110 
o
C selama 12 

jam di dalam oven bertujuan untuk 

menghilangkan molekul air. Mangan 

oksida yang dihasilkan dikalsinasi pada 

suhu 700 
o
C selama 5 jam, bertujuan 

untuk mengubah struktur padatan amorf 

menjadi kristalin dan bertujuan untuk 

penataan ulang unit-unit MnO2. Mangan 

oksida yang diperoleh dalam bentuk 

kristal berwarna hitam mengkilat. 

 

b. Karakterisasi Katalis 

 

Pada penelitian ini dari difraktogram 

XRD katalis mangan oksida tanpa 

doping  menghasilkan mangan oksida 

tipe cryptomelane murni pada sudut 2θ 

sebesar 12,68
o
; 18,06

o
; 25,58

o
; 37,42

o
; 

42,02
o
; 49,98

o
; 55,96

o
; 60,1

o
 dan 69,30

o
 

pada bidang refleksi 110, 200, 220, 310, 

112, 301, 301,  600, 215 dan 415. 

Hasil difaktogram XRD Ag-MnO2 

menghasilkan mangan oksida campuran 

tipe birnessite dan cryptomelane pada 

sudut 2θsebesar 12,7
o
; 17,92

o
; 25,4

o
; 

28,5
o
; 37,48

o
; 41,78

o
; 49,86

o
; 55,88

o
; 

59,88
o
; 65,2

o
 69,26

o
; 72,88

o
 dan 79,64

o
 

pada bidang refleksi 110, 200, 002, 310, 

112, 202, 411, 204, 521, 544, 541, 123 

dan 222, menunjukkan bahwa doping 

Ag
+
 menambahkan jumlah situs aktif 

permukaan mangan oksida dan 

meningkatkan sifat katalitik akibat 

interaksi antara Ag dan Mn (Gac dkk., 

2008). 

Defect adalah cacat kristal yang 

disebabkan karena ketidak seimbangan 

jumlah muatan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fu dkk., 

(2018) yang menyatakan bahwa puncak 

difraksi Ag-cryptomelane menurun 

dengan meningkatkan konsentrasi Ag
+
.  
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Gambar 1.     Difraktogram mangan oksida konsentrasi KMnO4 0,25 M MnO2 dan Ag-

MnO2ion Ag
+
dengan  waktu refluks 24 jam. 
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Gambar 2.   Persen degradasi metilen biru katalis cryptomelane dan Ag-cryptomelane 

dengan kondisi [MB] = 50 ppm, [H2O2 30%] = 5 mL, [katalis] = 50 mg 

pada suhu ruang. 

 

Penelitian ini menggunakan larutan 

metilen biru 25 mL; volume H2O2 

(30%) 5 mL; massa katalis 0,05 g, 

berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahwa doping Ag-MnO2 1% yang 

merupakan kondisi maksimum untuk 

degradasi metilen biru sebesar 87,79% 

pada waktu 120 menit yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

Konsentrasi ion Ag
+
 yang didoping 

pada cryptomelane meningkatan laju 

degradasi metilen biru karena banyak 

situs aktif atau jumlah Ag
+
 yang 

bertindak untuk dekomposisi H2O2 

menjadi OH radikal untuk mengurai 

metilen biru. Pada hasil penelitian ini 

doping ion Ag
+
 (1%) sudah 

menunjukkkan hasil degradasi yang 

bagus (88%) dibandingkan dengan 

Claritta., (2019) (69%), yang 

mensinstesis Ag-MnO2 dengan metode 

keramik dua tahap (two-step synthesis). 

 

KESIMPULAN 

 

Mangan oksida yang didoping 

dengan ion Ag
+
 (1%) disintesis dengan  

metode refluks dua langkah (two-step 

synthesis). Hasil karakterisasi 

menunjukkan doping ion Ag
+
 (1%) dan 

waktu refluks memberikan pengaruh 

terhadap karakterisasi mangan oksida 

yang dihasilkan. Penambahan doping 

ion Ag
+ 

(1%) dan lama waktu refluks 

akan mengubah bentuk mangan oksida, 

dari mangan oksida hasil sintesis tipe 

cryptomelane menjadi campuran                 

birnessite dan cryptomelane. Besarnya 

kemampuan katalis mendegradasi  

metilen biru  sebesar 87,79% pada 

waktu 120 menit. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Universitas Riau melalui 

Lembaga Penelitian yang telah 

membantu biaya penelitian ini melalui 

Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

(PDUPT) dari Kementrian, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi No. Kontrak 

409/UN/19.5.1.3/PT.01.03.2020 atas 

nama Prof. Dr. Amir Awaluddin, M.Sc 

Tahun 2020. 

84

85

85

86

86

87

87

88

88

30 50 70 90 110

D
eg

ra
d

a
si

 %
 

waktu (menit) 

MnO2

Ag-MnO2



 7 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Banis, M. N., Zhang, Y., Banis, H. N., 

Li, R. Sun, X., Jiang, X., and 

Nikanpour, D. 2011. Controlled 

Synthesis and Characterization of 

Single Crystalline MnO 

Nanowires and Mn–Si Oxide 

Heterostructures by Vapor Phase 

Deposition. Chemical Physics 

Letters. 501 : 470-474. 

Ching, S., Roark, J.L., Duan, N., & 

Suib, S.L. 1997. Sol-Gel Route to 

the Tunneled Manganese Oxide 

Cryptomelane. Chemical 

Material. 9, 750-754. 

Claritta, P. 2019. Sintesis Birnessite 

dengan Aktivasi Katalitik Ag-

Birnessite untuk Degradasi 

Metilen Biru. Skripsi. Fakultas 

Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas 

Riau. 

Chen, J., Tang, X., Liu, J., Zhan, E., Li, 

J., Huang, X., & Shen, W. (2008). 

Synthesis and Characterization of 

Ag−Hollandite Nanofibers and its 

Catalytic Application in Ethanol 

Oxidation. Chemistry of 

Materials. 19 (17), 4292–4299. 

DeGuzman, R. N, Shen, Y. F, Neth,E.J., 

Suib,S.L., O’Young, C. L., 

Levine, S., and Newsam, J. M. 

1994.Synthesis and 

Characterization of Octahedral 

Molecular Sieves (OMS-2) 

having the Hollandite Structure. 

American Chemical 

Society.6:815-821. 

Fu, J., Ning, D., Qing, Y., Shuiyuan, C., 

Tianfang, K., & Hongxing, D. 

2018. Enhanced Performance of 

the OMS-2 Catalyst by Ag 

Loading for the Oxidation of 

Benzene, Toluene, and 

Formaldehyde. Journal Royal 

Society of Chemistry. 

Gac, W., Grzegorz, G., Sylwia, P.P., 

Tadeusz, B., & Leszek, K. 2008. 

The Influence of Silver on the 

Properties of Cryptomelane Type 

Manganese Oxides in N2O 

Decomposition Reaction. Journal 

Catalysis Today. 137, 397-402. 

Khalid, M.U. Warsi, M.K. Shakir, I. 

Aboud, M.F. A. Shahid, M. 

Shar, S. S. Zulfiqar, S. 2020. 

Al
3+

/Ag
1+

 Induced Phase z of 

MnO2 Nanoparticles from α to β 

and Their Enhanced Electrical 

and Photocatalytic Properties. 

Journal Ceramics International. 

46 (7) : 9913-9923. 

Rongrong, H., Yi, C., Lanying, X., 

Dezheng, W. 2007. Effect of 

Doped Ag on Performance of 

Manganese Oxide Octahedral 

Molecular Sieve for CO 

Oxidation. Chinese Journal of 

Catalysis. 28, 463-468. 

Zhang,Q., Xiaodi, C.  Guohong, Q.  

Fan, L. and Xionhang, F. 2016. 

Size-Controlled Synthesis and 

Formation Mechanism Of 

Manganese Oxide OMS-2 

Nanowires Under Reflux 

Conditions With KMnO4 and 

Inorganic Acids. Solid State 

Science.55: 152-158. 

Zulfa, R. 2018. Sintesis Mangan Oksida 

Tipe Birnessite Menggunakan 

KMnO4 dan Asam Sitrat Melalui 

Metode Pengendapan untuk 

Degradasi Metilen Biru. Tesis. 

Pps-UR, Pekanbaru. 



 8 
 

 


