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ABSTRACT 

Water pollutions due to dye effluents has been considered a major environmental issue.  

Dyes usually have very complex structures, thus are difficult to degrade by biological 

processes. Photocatatalytic method has been effectively applied for the degradation of dyes 

from an aqueous solution. In this study, the composite was studied and  has been reported a 

better material than a single counterpart for the degradation of organic wastes. The 

composite MnO2/fly was used as a photocatalyst for the degradation of methylene blue 

(MB). The material was prepared by one-pot synthesis using sol-gel method. The 

degradation of MB was achieved at pH 5, 7 and 9. The results indicated that the composites 

are able to significantly degrade methylene blue at both pH applied  (acid or base 

environment). Using the optimum condition, the maximum degradation of MB was 99.81% 

obtained when 30 mg of composite, 50 ppm MB for 120 minutes of degradation time were 

applied in this experiment. 
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ABSTRAK 

Pencemaran air karena limbah pewarna telah dianggap sebagai masalah lingkungan yang 

utama. Zat warna biasanya memiliki struktur yang sangat kompleks, sehingga sulit untuk 

didegradasi oleh proses biologis. Metode fotokatalitik telah efektif diterapkan untuk 

degradasi zat warna. Komposit merupakan bahan yang lebih baik dibandingkan material 

tunggal untuk degradasi limbah organik. Komposit MnO2/abu layang digunakan sebagai 

fotokatalis untuk degradasi metilen biru (MB). Material ini dibuat dengan menggunakan 

metode sol-gel satu langkah. Degradasi MB dicapai pada pH 5, 7 dan 9. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komposit mampu mendegradasi metilen biru secara baik dan 
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signifikan pada pH yang digunakan (asam dan basa). Pada kondisi optimum tersebut, 

degradasi maksimum MB adalah 99,81% yang diperoleh ketika 30 mg komposit, 50 ppm 

MB selama 120 menit waktu degradasi yang diterapkan pada penelitian ini. 

Kata kunci: degradasi, komposit, fotokatalitik 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kebutuhan sandang di 

Indonesia menyebabkan industri tekstil 

berkembang dengan pesat. Metilen biru 

merupakan salah satu zat warna sintetik 

yang paling sering digunakan dalam 

industri tekstil karena warna biru 

merupakan warna dasar dalam pewarnaan 

pada industri tektil. Metilen biru juga 

merupakan zat warna yang memiliki sifat 

toksik karena mampu merusak ekosistem 

air serta sulit didegradasi oleh alam secara 

alami karena strukturnya yang stabil. 

Industri tekstil menggunakan metilen biru 

sekitar 5% dalam pewarnaan sedangkan 

sisanya sekita 95% akan dibuang ke badan 

air, sehingga dapat mencemari lingkungan. 

Zat warna sintetik umumnya stabil 

sehingga sangat sulit di degradasi di alam 

dan sangat berbahaya bagi lingkungan 

dalam konsentrasi yang besar karena dapat 

merusak keseimbangan ekosistem. Upaya 

yang dilakukan untuk meminimalisir 

limbah zat warna sudah banyak dikaji, 

seperti metode biologi, koagulasi, 

elektrokoagulasi, ozonisasi, adsorpsi dan 

klorinasi (Modirshahla, 2011). Selain itu, 

metode yang telah dikembangkan oleh 

para ahli dan terus dilakukan kajian adalah 

metode advanced oxidation proses yang 

berbasis metode fotokalisis. Pada 

fotokatalisis, katalis diaktivasi dengan 

menggunakan sinar pada panjang 

gelombang tertentu sehingga terjadi proses 

oksidasi dan reduksi. 

Mangan oksida memiliki sifat 

katalitik yang unggul karena memiliki luas 

permukaan yang relatif besar, mudah 

disintesis serta tidak bersifat toksik 

(Soejima et al., 2017). MnO2 terdapat 

dialam sehingga tidak menimbulkan 

pencemaran yang baru bagi lingkungan. 

Katalis mangan oksida dapat digunakan 

dalam bentuk tunggal atau digabung 

dengan support membentuk komposit. 

Pemanfaatan katalis mangan oksida dalam 

bentuk komposit memiliki keunggulan 

karena dapat mencegah aglomerasi 

sehingga tidak terjadinya penurunan  luas 

permukaan (Ahuja et al., 2021). Salah satu 

support yang dapat digunakan untuk 

komposit adalah yang berbasis abu layang 

yang berasal dari sisa pembakaran 

cangkang sawit. Pada penelitian ini akan 

dilakukan degradasi zat warna metilen 

biru dengan fotokatalis MnO2/abu layang. 

Komposit MnO2/abu layang  disintesis 

dengan metode sol-gel satu langkah. 

Optimasi proses degradasi zat warna 

metilen biru dilakukan dengan melakukan 

variasi pH dan waktu reaksi. 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lampu UV-A, neraca 

analitik (AL 204, Mettler Toledo), hot 

plate (Kenko 79-1), spektrofotometer 

visible (Optima SP-300), pengaduk 

magnet, sentrifuge dan peralatan gelas 

lainnya yang umum dipakai pada 

penelitian kimia.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah NaOH (natrium 

hidroksida) keluaran Merck (Cat. No. 

100317), komposit MnO2/abu layang, 

metilen biru keluaran Merck (Cat. No. 

159270) dan aqua DM.  

b.  Sintesis MnO2/Abu Layang 

0,4725 gram glukosa (C6H12O6) 

ditambahkan larutan KMnO4 sebanyak 

2,765 gram dalam 50 ml aqua DM lalu 

ditambahkan abu layang 55,3 g sambil 

diaduk selama ± 2 menit. Gel yang telah 

terbentuk setelah satu jam kemudian. Gel 

dicuci dengan 250 ml Aqua DM sebanyak 

empat kali, dan keringkan di oven pada 

temperatur 110 oC selama semalaman. 

Hasilnya kemudian dikalsinasi pada 

temperatur 700 oC  selama dua jam. 

Produk yang terbentuk dicuci masing-

masing dengan 10 ml HCl 0,1 M dan akua 

DM. Produk dikeringkan pada temperatur 

110 oC untuk karakterisasi. 

 

c. Degradasi Zat Warna Metilen Biru 

Berdasarkan Pengaruh pH 

Larutan metilen biru 50 ppm 

sebanyak 100 mL diambil menggunakan 

pipet volume dan dimasukkan kedalam 

beaker gelas 250 mL. Larutan diatur pada 

pH 5, 7 dan 9. pH 5 merupakan pH larutan 

awal sehingga tidak memerlukan 

pengaturan pH. Pengaturan pH 7 dan 9 

dibuat dengan menambahkan NaOH 0.1 M 

sedikit demi sedikit hingga pH larutan 

mencampai pH 9. Larutan sampel 

ditambahkan dengan MnO2/abu layang 

sebanyak 25 mg dan diaduk dengan 

magnetic stirrer selama 60 menit. 

Penyinaran dilakukan pada menit ke 61 

sambil terus diaduk dengan magnetic 

stirrer. Waktu penyinaran 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 90 dan 120 menit larutan diambil 

sebanyak 5 mL dan sentrifugasi dengan 

kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. 

Selanjutnya konsentrasi larutan MB yang 

tersisa diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer visible pada panjang 

gelombang 660 nm.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis MnO2/Abu Layang 

Sintesis komposit MnO2/abu layang 

dilakukan dengan metode sol-gel. 

Prekursor yang digunakan pada penelitian 

ini adalah KMnO4 dan glukosa. 

Penambahan support abu layang, KMnO4 

dan glukosa dilakukan secara satu langkah 

dengan mancampurkan seluruh reaktan. 
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Pencampuran secara one step synthesis  

bertujuan agar partikel-partikel MnO2 

terdistribusi secara merata pada abu 

layang. Penambahan abu layang sebagai 

support berfungsi memperbesar luas 

permukaan komposit serta memperbanyak 

jumlah situs aktif. Besarnya luas 

permukaan komposit setelah penambahan 

support dan sebelum penambahan support 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakterisasi komposit 

Nama 

Luas 

permukaan 

(m
2
/g) 

Volume 

pori 

(cc/g) 

Jari-

jari 

pori 

(À) 

MnO2 11.223 0.087 34.289 

Abu 

Layang 

60.824 0.096 15.399 

MnO2/

Abu 
layang 

278.451 0.055 15.456 

 

Penambahan KMnO4, glukosa dan 

abu layang menghasilkan sol, setelah 

didiamkan selama 1 jam sol berubah 

menjadi gel. Gel yang dihasilkan berwarna 

kecoklatan. Pada metode sol-gel terjadi 

pembentukan jaringan lunak oksida 

melalui reaksi polikondensi dari molekul 

prekursor dalam medium cair. Gel tersebut 

disaring dan dicuci dengan akua DM 

bertujuan untuk menghilangkan ion K+ 

yang ada pada permukaan material. 

Pencucian sangat mempengaruhi struktur 

produk yang terbentuk. Menurut Ching et 

al., (1997) semakin banyak ion K+ pada 

manga oksida, maka yang terbentuk 

adalah mangan oksida berlapis birnessite. 

Hal ini disebabkan karena struktur berlapis 

membutuhkan  konsentasi ion K+ yang 

lebih besar dibandingkan struktur 

berongga. Proses pemanasan setelah 

pencucian dilakukan pada suhu 110 oC 

selama semalaman (12 jam), bertujuan 

untuk menghilangkan molekul air 

sehingga terbentuk xerogel. Kristal MnO2 

yang terbentuk setelah proses kalsinasi 

dicuci dengan HCl bertujuan untuk 

menghilangkan ion K+ dipermukaan 

material. Pencucian  dengan akua DM 

bertujuan menghilangkan ion Cl- yang 

tersisa hasil pencucian dengan HCl. 

Produk yang terbentuk berwarna coklat 

kehitaman. 

b.  Degradasi Zat Warna Metilen Biru 

Berdasarkan Pengaruh pH 

Sifat-sifat zat warna berdasarkan 

gugusnya yaitu kationik dan anionik. Zat 

warna kationik cenderung bekerja dalam 

suasana basa karena gugusnya bermuatan 

positif. Sehingga OH- akan meningkat dan 

meningkatkan jumlah OH radikal yang 

dihasilkan. Sedangkan zat warna anionik 

cenderung bekerja dalam suasana asam. 

Mesipun demikian, adapula zat warna 

yang bekerja dalam suasana asam dan basa 

tergantung pada jenis reaksinya (Qodri, 

2011). Reaksi fotodegradasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh kondisi pH larutan tetapi 

juga dipengaruhi oleh banyaknya radikal 

yang dihasilkan. Semakin banyak radikal 

yang dihasilkan semakin baik pula proses 

fotodegradasinya. Pengaruh pH larutan 
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terhadap degradasi at warna metilen biru 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persen degradasi metilen biru 

berdasarkan variasi pH 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komposit MnO2/abu layang mampu 

mendegradasi metilen biru menggunakan 

metode fotodegradasi dalam pH apapun. 

Hal ini berarti, jika menggunakan metode 

fotodegradasi didapatkan keunggulan 

dimana proses degradasi zat warna dapat 

berlangsung dalam suasana asam, netral 

maupun basa. Sedangkan pada metode 

fenton degradasi zat warna organik hanya 

dapat berlangsung dalam suasana asam 

yaitu pada pH antara 2 sampai 4 (Zhang et 

al., 2019).  

Penyinaran pada proses fotodegradasi 

juga mempercepat proses degradasi pada 

penelitian ini, karena penyianaran 

membantu elektron berpindah dari pita 

valensi ke pita konduksi. Tanpa adanya 

penyinaran persen degradasi mencapai 

84.08% dalam 120 menit, sedangkan 

dengan penyinaran persen degradasinya 

mencapai 99.74%. Hal ini membuktikan 

bahwa metode fotodegradasi efektif dalam 

mendegradasi metilen biru. 

KESIMPULAN 

Aktivitas fotokatalitik komposit 

MnO2/abu layang dibuktikan berdasarkan 

kemampuannya mendegradasi zat warna 

metilen biru secara signifikan pada semua 

pH (asam atau basa). 
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