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ABSTRACT 

The high number of dissolved organic matter such as humic acid and its derivatives as 

well as the color of peat water causes the water not suitable for use as a source of clean 

water. Processing needs to be done beforehand to make it as a source of clean water. 

TiO2-zeolite has been used for photodegradation of organic matter and color on peat 

water. TiO2-zeolite was synthesized from natural zeolite and TiO2 which were mixed in 

ethanol 99% and characterized by XRD and XRF. The effect of TiO2-zeolite for 

photodegradation of organic matter and color of the peat water was done by varying the 

time of UV light irradiation and TiO2-zeolite mass. The results showed that the TiO2-

zeolite can reduce the content of organic matter and color of peat water. The decrease in 

organic matter reached 80.41% and a decrease in color intensity reached 60.39% on UV 

light irradiation for 5 hours using 375 mg of TiO2-zeolite. 

Keywords: TiO2-zeolite, photodegradation, peat water, organic matter, color  

ABSTRAK 

Tingginya kandungan zat organik terlarut seperti asam humat dan turunannya serta 

warna dari air gambut menyebabkan air gambut tidak layak digunakan sebagai sumber 

air bersih. Perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk menjadikannya sebagai 

sumber air bersih. TiO2-zeolit telah digunakan untuk fotodegradasi kandungan zat 

organik dan warna pada air gambut. TiO2-zeolit disintesis dari zeolit alam dan TiO2 

yang dicampurkan dalam etanol 99% dan dikarakterisasi dengan XRD dan XRF. 

Pengaruh TiO2-zeolit untuk fotodegradasi kandungan zat organik dan warna pada air 

gambut dilakukan dengan variasi waktu pemaparan sinar UV dan massa fotokatalis 

TiO2-zeolit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TiO2-zeolit berhasil menurunkan 

kandungan zat organik dan warna dari air gambut. Penurunan kandungan zat organik 

mencapai 80,41% dan penurunan intensitas warna mencapai 60,39% pada pemaparan 

sinar UV selama 5 jam menggunakan 375 mg TiO2-zeolit. 

Kata kunci: TiO2-zeolit, fotodegradasi, air gambut, kandungan zat organik, warna  
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PENDAHULUAN 

 Air gambut adalah air permukaan 

yang banyak terdapat pada daerah rawa 

dan dataran rendah, memiliki ciri-ciri 

intensitas warna yang tinggi (berwarna 

merah kecoklatan), pH yang rendah, 

kandungan zat organik yang tinggi, 

kekeruhan dan kandungan partikel 

tersuspensi yang tinggi dan kandungan 

kation yang rendah. Karakteristik air 

gambut yang demikian menyebabkan 

penggunaan air gambut masih terbatas 

dan memerlukan pengolahan terlebih 

dahulu agar diperoleh air bersih dan 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

tujuan. Bahan organik tersebut meliputi 

zat humat, senyawa aromatik, tannin dan 

lignin (Stevenson, 1994). 

Penjernihan air gambut telah 

banyak dilakukan mulai dari cara yang 

konvensional seperti proses penyaringan 

dengan koagulasi. Meskipun demikian, 

kandungan warna dan zat organik dalam 

air gambut masih sulit untuk dikoagulasi 

(Jayadi, 2014). Pengolahan air gambut 

dengan menggunakan tanah gambut 

sebagai adsorben dapat mengurangi 

warna, tingkat kekeruhan, tetapi air 

gambut tetap berbau (Yusnimar dkk., 

2012). Pemberian bentonit pada awal 

proses pengolahan air gambut dapat 

mengurangi warna dan bau air gambut, 

tetapi rasa air baku tidak berubah 

(Yusnimar dkk., 2010). Penjernihan air 

gambut dengan menggunakan perlit-

semen-kapur dilapisi nano karbon juga 

belum efektif karena warna air gambut 

tidak menunjukkan perubahan yang 

berarti. Hal ini disebabkan hanya 

sebagian material benda uji yang 

berinteraksi dengan air gambut sehingga 

asam humat lolos bersama air (Mardiati, 

2008). 

Fotolisis menunjukkan potensi 

dalam mengatasi air gambut. 

Penambahan katalis dalam proses 

fotolisis dapat meningkatkan penguraian 

air gambut menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. Proses tersebut dinamai 

dengan fotokatalisis (Jayadi, 2014). 

Istilah fotokatalis merupakan kombinasi 

dari proses fotokimia dan katalis, 

sehingga dapat diartikan sebagai suatu 

proses kombinasi reaksi fotokimia yang 

memerlukan unsur cahaya dan katalis 

untuk mempercepat terjadinya 

transformasi kimia. Fotokatalisis 

merupakan suatu proses yang dapat 

diterapkan untuk pemulihan lingkungan. 

Fotokatalisis memanfaatkan foton 

(cahaya) tampak atau ultraviolet untuk 

mengaktifkan katalis yang kemudian 

bereaksi dengan senyawa kimia yang 

berada pada atau dekat dengan 

permukaan katalis (Riyani dkk., 2011). 

Penelitian tentang fotokatalisis 

pada permukaan TiO2 berkembang 

sangat pesat. Penelitian dilakukan 

dengan berbagai cara untuk memperoleh 

fotokatalisis dengan efisiensi tinggi, 

diantaranya dengan preparasi nano 

kristal TiO2 atau dengan menambahkan 

material pendukung seperti silika, 

alumina atau zeolit (Rakhmawaty, 

2011). 

Pada penelitian ini dilakukan 

pembuatan TiO2-zeolit sebagai 

fotokatalis dalam proses fotodegradasi 

kandungan zat organik dan warna pada 

air gambut.   

METODE PENELITIAN 

a. Alat yang digunakan 

Ayakan DSTM ukuran 100 – 200 

mesh, oven (Memmert),  pengaduk 

magnet, UV-Vis (UV mini-1240 

SHIMADZU), lampu UV 30 watt 

(Philips), buret 50 ml, hotplate (REXIM 

RSH-IDR AS ONE), furnace, stirrer, 
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desikator, dan peralatan gelas lainnya 

yang biasa digunakan di laboratorium. 

b. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah zeolit alam dari PT. 

Bratachem, TiO2, Etanol 99%, KMnO4, 

H2SO4, H2C2O4 dan bahan kimia lainnya 

adalah pro analis. 

c. Persiapan dan aktivasi zeolit alam 

Sampel zeolit alam yang 

digunakan sebagai material awal dalam 

penelitian ini adalah zeolit alam yang 

berasal dari PT Bratachem Cikarang, 

Bekasi. Zeolit alam yang masih kasar 

dihaluskan dan diayak menggunakan 

ayakan mesh (ukuran 100 dan 200 

mesh). Zeolit alam yang digunakan yaitu 

lolos yang pada ukuran 100 mesh dan 

tertahan pada 200 mesh. Aktivasi zeolit 

dilakukan dengan cara aktivasi fisika 

yaitu dengan dipanaskan dalam furnace 

dengan suhu 300 C selama 2 jam. Zeolit 

selanjutnya dicuci menggunakan 

akuades dan kemudian zeolit 

dikeringkan dalam oven pada suhu 

120 C selama 2 jam untuk 

dikarakterisasi dengan XRD dan XRF. 

d. Sintesis TiO2-zeolit 

 Sintesis TiO2-zeolit yang 

merujuk pada penelitian Ramadhana, 

(2013) dibuat dengan mencampurkan 1,0 

gram zeolit alam teraktivasi dengan 1,2 

gram TiO2 (15 mmol TiO2/g Zeolit) dan 

4 mL Etanol pekat lalu diaduk 

menggunakan magnetic stirrer selama 5 

jam. TiO2-zeolit dikeringkan dalam oven 

pada 120  C selama 5 jam kemudian 

diayak 100-200 mesh. Setelah itu 

dikalsinasi pada 400-500  C selama 5 

jam. TiO2-zeolit dikarakterisasi dengan 

menggunakan instrumen XRD dan XRF. 

e. Persiapan Sampel Air Gambut 

Sampel air gambut diperoleh dari 

salah satu rawa yang terdapat di Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau. Pengambilan 

sampel mengacu pada Standar Nasional 

Indonesia No 6989-57-2008. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan alat pengambil sampel 

pada tiga kedalaman yang berbeda, yaitu 

bagian permukaan, pertengahan dan 

sekitar dasar rawa. Sebelumnya, alat 

pengambil sampel dibilas sebanyak tiga 

kali dengan sampel air gambut yang 

akan diambil. Ketiga sumber sampel air 

gambut dicampur secara homogen 

kemudian dimasukkan ke dalam botol 

polietilen dan dibalut dengan aluminium 

foil. 

g. Proses fotodegradasi dengan variasi 

waktu pemaparan sinar UV 

 Sampel air gambut sebanyak 150 

mL ditambahkan 250 mg TiO2-Zeolit. 

Larutan disinari lampu UV sambil 

diaduk menggunakan  magnetic stirrer 

di dalam kotak reaktor UV dengan lama 

penyinaran 1, 2, 3, 4 dan 5 jam. Sampel 

air gambut kemudian disaring 

menggunakan kertas saring Whattman 

no.42 dan diukur penurunan kandungan 

zat organik serta penurunan intensitas 

warnanya. 

h. Proses fotodegradasi dengan variasi 

massa TiO2-zeolit 

 Sampel air gambut sebanyak 150 

mL ditambahkan TiO2-zeolit dengan 

variasi 65, 125, 250 dan 375 mg. Larutan 

disinari lampu UV sambil diaduk 

menggunakan magnetic stirrer dengan 

lama penyinaran terbaik dari variasi 

waktu pemaparan sinar UV. Sampel air 

gambut kemudian disaring menggunakan 

kertas saring Whattman no.42 dan diukur 
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penurunan kandungan zat organik serta 

penurunan intensitas warnanya. 

i. Analisis kandungan zat organik 

  Kandungan zat organik dianalisa 

menggunakan metode Permanganometri 

mengacu pada SNI Nomor 6989.22 

Tahun 2004. Adapun prosedur kerjanya 

sebagai berikut: sampel air gambut 

(sebelum dan sesudah proses 

fotodegradasi) dipipet sebanyak 100 mL 

ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 3 

butir batu didih. Larutan KMnO4 0,01 N 

ditambahkan ke dalam sampel hingga 

terbentuk warna merah muda. 

Selanjutnya ditambahkan 5 mL H2SO4 8 

N dan sampel dipanaskan hingga 

mendidih selama 10 menit dan setelah 

itu ditambahkan 10 mL larutan H2C2O4 

0,01 N. larutan tersebut kemudian 

dititrasi dengan KMnO4 0,01 N hingga 

terbentuk warna merah muda. Volume 

KMnO4 yang diperlukan untuk 

terjadinya titik akhir titrasi dicatat. 

 Kandungan zat organik dihitung 

sebagai nilai permanganat dengan 

rumus: 

KMnO4mg/L= 
*(    )  (    )            +

 
 f 

 

Dengan pengertian: 

a adalah volume KmnO4 0,01 N yang 

 dibutuhkan pada titrasi; 

b adalah normalitas KmnO4 yang 

 sebenarnya; 

c adalah normalitas asam oksalat 

d adalah volume contoh; dan 

f adalah faktor pengenceran sampel. 

j. Analisis penurunan intensitas warna 

menggunakan uv-vis 

Penurunan intensitas warna air gambut 

dianalisa menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. Mula-mula ditentukan panjang 

gelombang optimum air gambut. 

Kemudian, absorbansi air gambut 

sebelum dan sesudah proses 

fotodegradasi diukur pada panjang 

gelombang optimum dan % penurunan 

warna dihitung sebagai % penurunan 

absorbansi dengan rumus: 

% penurunan absorbansi = 

 
 (    )   (     )

 (    )
   100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakterisasi TiO2-zeolit dengan 

XRD 

 
Gambar 1. Difraktogram (a) Zeolit 

sebelum aktivasi (b) 

Zeolit setelah aktivasi dan 

(c) TiO2-zeolit 

TiO2-zeolit dikarakterisasi 

menggunakan XRD untuk mengetahui 

mineral-mineral yang terkandung di 

dalamnya dengan membandingkan hasil 

difraktogram dengan Joint Commite On 

Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

Dari difraktogram, diketahui bahwa 

zeolit awal dan zeolit teraktivasi 

A = Anatase (TiO2) 

K = Klipnotilolit 

M = Mordenit 

Q = Kuarsa 
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mengandung beberapa mineral, antara 

lain Mordenit sebagai penyusun utama 

zeolit pada 2θ = 13,4457; 19,6049; 

25,6219 dan 27,6461. Kuarsa pada 2θ = 

26,2665. serta Klipnotilolit pada 2θ = 

22,232. Dapat diliihat juga bahwa 

sebelum aktivasi, difraktogram zeolit 

memiliki banyak noise, yang 

menandakan masih banyak pengotor. 

Difraktogram dari TiO2-zeolit 

menunjukkan bahwa mineral yang 

terkandung hanya dua jenis yaitu 

mordenit pada 2θ = 25, 2862 serta 

Anatase pada 2θ = 37,7469; 48,0000 dan 

55,0239. Dari hasil XRD dapat dilihat 

proses pembuatan TiO2-zeolit cenderung 

berhasil, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya kemunculan puncak-puncak 

milik TiO2 anatase pada difraktogram 

zeolit. 

b. Karakterisasi TiO2-zeolit dengan 

XRF 

Tabel 1. Perbandingan kandungan SiO2, 

Al2O3 dan TiO2 dari zeolit dan 

TiO2-zeolit 

Komposisi 
Kandungan (%) 

Zeolit TiO2-zeolit 

SiO2 75,35 31,56 

Al2O3 11,26 5,94 

TiO2 0,52 57,303 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa terjadi 

kenaikan kandungan TiO2 yang cukup 

besar yaitu dari 0,52% pada zeolit menjadi 

57,303% pada TiO2-zeolit. Peningkatan 

kandungan TiO2  menunjukkan bahwa 

proses sintesis TiO2-zeolit relatif berhasil. 

Kandungan TiO2 tersebut merupakan 

jumlah total TiO2 dalam zeolit. 

c. Variasi waktu pemaparan sinar UV 

 Dari gambar 3 dan 4 terlihat 

bahwa semakin lama penyinaran maka 

degradasi kandungan organik dan warna 

dari air gambut meningkat. Semakin 

lama waktu penyinaran maka semakin 

banyak dihasilkan energi untuk eksitasi 

elektron dari pita valensi menuju pita 

konduksi (e
-
cb) dan meninggalkan hole 

pada pita valensi (h
+

vb). Hole akan 

bereaksi dengan H2O menghasilkan 

radikal hidroksil (•OH). Zat organik 

akan didegradasi oleh •OH. Dari variasi 

waktu pemaparan sinar UV didapat 

waktu terbaik adalah 5 jam.

 

 

Gambar 2. Pengaruh waktu pemaparan 

sinar UV terhadap penurunan 

kandungan organik 

 

Gambar 3. Pengaruh waktu pemaparan 

sinar UV terhadap penurunan 

intensitas warna 

d. Variasi massa fotokatalis TiO2-

zeolit 

 Proses fotodegradasi kandungan 

zat organik dan warna pada air gambut 

juga dipengaruhi oleh jumlah fotokatalis 
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TiO2-zeolit yang digunakan. Proses 

fotodegradasi dengan variasi massa 

fotokatalis TiO2-zeolit yaitu 65, 125, 250 

dan 375 mg dilakukan dengan waktu 

pemaparan terbaik yaitu 5 jam. Dari 

gambar 5 dan 6 terlihat bahwa 

peningkatan massa fotokatalis TiO2-

zeolit maka degradasi kandungan zat 

organik mengalami peningkatan begitu 

juga dengan penurunan intensitas warna 

air gambut. Hal ini disebabkan semakin 

banyak fotokatalis yang ditambahkan 

maka sisi aktif yang akan menghasilkan 

•OH semakin banyak pula. Namun untuk 

penambahan jumlah fotokatalis TiO2-

zeolit lebih lanjut akan menurunkan 

persen degradasi kandungan zat organik 

dan warna. Hal ini disebabkan 

bertambahnya jumlah fotokatalis maka 

turbiditas larutan meningkat sehingga 

mengurangi cahaya yang diteruskan 

untuk proses fotodegradasi. 

 

Gambar 5. Pengaruh massa fotokatalis 

TiO2-zeolit terhadap 

penurunan kandungan zat 

organik 

 

Gambar 6. Pengaruh massa fotokatalis 

TiO2-zeolit terhadap 

penurunan intensitas warna 

KESIMPULAN 

 TiO2-zeolit yang telah disintesis 

berasal dari impregnasi TiO2 dengan 

struktur anatase pada zeolit alam 

teraktivasi fisika berjenis mordenit. 

Kemampuan fotokatalis TiO2-zeolit 

dalam mendegradasi kandungan zat 

organik dan warna air gambut 

dipengaruhi oleh lama waktu pemaparan 

sinar UV dan massa fotokatalis TiO2-

zeolit. Penurunan kandungan zat organik 

mencapai 80,41% dan penurunan 

intensitas warna mencapai 60,39% pada 

pemaparan sinar UV selama 5 jam 

menggunakan 375 mg TiO2-zeolit. 
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