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ABSTRACT 

Manganese oxide as cryptomelane type was synthesized by citric acid sol gel. The effect 

of doping method between Co-MnO2 has been studied. The purpose of this research is to 

determine the catalitic activity of Co-MnO2 in methylene blue degradation. The 

characterization of  Co-MnO2 catalyst was evaluated using X-ray Diffraction (XRD), 

Scanning Electron Microscopy-Energy (SEM) and Atomic Absorption 

Spectrophotometer (SSA). The morphology  of  Co-MnO2 catalyst was  irregular. 

Catalitic activity Co-MnO2 type cryptomelane which doping with Co metal ion using 

method A was 76.839 % at 120 minutes and using method B was 78.173% at 120 

minutes. The conclusion of this research that method A more effective than method B. 

Keywords : cryptomelane, doping, methylene blue 

 

ABSTRAK 

Mangan oksida tipe cryptomelane disintesis menggunakan asam sitrat dengan metode 

sol gel. Doping Co-MnO2 disintesis menggunakan 2 metode berbeda. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menentukan aktivitas katalitik dari MnO2 untuk mendegradasi 

metilen biru. Karakterisasi katalis MnO2 dilakukan menggunakan Difraksi sinar-X, 

Scanning Electron Microscopy-Energy (SEM). Morfologi katalis Co-MnO2 seperti 

bongkahan yang tidak beraturan. Aktivitas katalitik Co-MnO2 tipe cryptomelane yang 

didoping dengan ion logam Co menggunakan metode A sebesar 76,839% pada waktu 

120 menit dan menggunakan metode B sebesar 78,173% pada waktu 120 menit.  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa metode Metode A lebih efektif dibandingkan 

Metode B. 

 

Kata kunci : cryptomelane, doping, metilen biru 
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PENDAHULUAN 

Pewarna sintetis banyak digunakan 

untuk mewarnai bahan dalam industri 

tekstil, kertas, percetakan, dan plastik. 

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 (Gao et al., 2016). 

Salah satu pewarna sintetis yang sering 

digunakan adalah metilen biru karena 

harganya ekonomis dan mudah 

diperoleh. Penggunaan metilen biru 

dapat menimbulkan beberapa efek, 

seperti iritasi saluran pencernaan jika 

tertelan, mual, muntah, sianosis, dan 

iritasi pada kulit jika tersentuh (Rohmah 

et al., 2015). Dalam pewarnaan, senyawa 

ini hanya digunakan ± 5% sedangkan 

sisanya yaitu ± 95% akan dibuang 

sebagai limbah (Purwamargapratala et 

al, 2013). Senyawa ini 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).  

Mangan oksida merupakan mineral 

yang banyak terdapat di dasar lautan 

yang terdiri dari struktur berlapis seperti 

tipe birnessite dan buserite dan struktur 

berongga seperti tipe cryptomelane, 

hausmanite, hollandite, todorokite dan 

pyrolusite. Secara umum mangan oksida 

telah banyak digunakan pada berbagai 

aplikasi diantaranya sebagai penukar ion 

dan digunakan sebagai katalis untuk 

degradasi senyawa organik karena 

struktur mangan oksida yang unik dan 

sifat-sifat permukaan yang khas. Saat ini 

mangan oksida digunakan sebagai 

katalis untuk degradasi metilen biru. 

Berbagai metode sintesis telah 

dikembangkan untuk memodifikasi sifat 

fisika dan kimia dari MnO2. Doping 

terhadap MnO2 telah dilakukan untuk 

meningkatkan aktivitas katalitik MnO2 

(Malyani, 2015). Doping dapat 

memodifikasi interaksi antara Mn dan O 

pada MnO2 sehingga aktivitas 

katalitiknya mengalami perubahan. 

Proses doping ion logam pada MnO2 

dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu 

metode secara langsung (metode A) 

dengan cara mencampurkan seluruh 

reaktan termasuk ion logam transisi 

(Ching et al., 2015) dan metode secara 

tidak langsung (metode B) dengan cara 

mensintesis mangan oksida terlebih 

dahulu, kemudian didoping 

menggunakan ion logam transisi 

(Jothiramalingam, 2007). Perbedaan 

metode doping akan mempengaruhi 

sifat-sifat permukaan yang menyebabkan 

perbedaan sifat katalitik. 

Pada penelitian ini dilakukan 

kajian perbandingan 2 metode doping 

MnO2 menggunakan ion logam Co untuk 

degradasi metilen biru menggunakan 

metode Advanced Oxidation Processes 

(AOP). Metode Advanced Oxidation 

Processes (AOP) merupakan metode 

yang memanfaatkan radikal hidroksil 

(HO•) yang berasal dari hidrogen 

peroksida (H2O2) yang terdekomposisi 

dengan menggunakan bantuan katalis 

untuk mendegradasi limbah zat warna. 

Semakin banyak radikal hidroksil (HO•) 

yang dihasilkan maka semakin banyak 

limbah organik yang terdegradasi 

menjadi molekul yang lebih kecil 

(Purwamargapratala, 2013). Sintesis 

mangan oksida dengan variasi doping 

ion logam Co 1%, menggunakan metode 

A dan metode B dengan perbandingan 

kalium permanganat (KMnO4) dan 

Asam Sitrat (C6H8O7) 3:1. Katalis 

doping mangan oksida yang diperoleh 
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dari kedua metode pendopingan di 

bandingkan aktivitas katalis mangan 

oksida terhadap metilen biru. 

Karakterisasi mangan oksida dilakukan 

untuk mengetahui struktur, dan kinerja 

katalis menggunakan Difraksi Sinar-X, 

(XRD), Scanning Electron Microscopy-

Energy (SEM) dan Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS).  

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah timbangan analitik, statip,hot 

plate stirer, pengaduk magnet, furnace, 

desikator, oven, sentrifuge, Scanning 

Electron Microscope Energy, Difraksi 

sinar-X, Spektrofotometer UV-Visibel, 

dan peralatan gelas penelitian lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kalium 

Permanganat (KMnO4) (Merck), Asam 

Klorida 0,1 M (HCl) (Merck), Asam 

Sitrat (C6H8O7) (Merck), Hidrogen 

Peroksida 30% (H2O2) (Merck), Metilen 

Biru (Merck), Cobalt Nitrat (Merck), 

kertas saring Stronsius, alumunium foil, 

dan Akua DM. 

 

2. Sintesis  doping mangan oksida 

secara langsung ( Metode A) 

Sebanyak 15,804 gram (0,1 mol) 

kalium permanganat (KMnO4) di 

larutkan dalam 1000 mL aqua DM 

sambil diaduk. Kemudian dicampurkan 

dengan  asam sitrat sebanyak 6,934 gram 

(0,033 mol) membentuk larutan dengan 

perbandingan  KMnO4 dan asam sitrat 

3:1. Setelah ± 3 menit ditambahkan 

dopant Co(NO3)2.6H2O sebanyak 

0,29104 gram (dopan 1 %)  (lalu setelah 

10 menit akan terbentuk sol yang akan 

merubah menjadi gel. Setelah satu jam 

kemudian, gel yang terbentuk disaring 

dan dicuci dengan aqua 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 

aqua DM (pencucian setelah kalsinsi). 

Produk dikeringkan pada temperatur 

110ºC untuk dikarakterisasi.  

 

3. Sintesis doping mangan oksida 

secara tidak langsung (Metode B) 

Sebanyak 15,804 gram (0,1 mol) 

kalium permanganat (KMnO4) di 

larutkan dalam 1000 mL aqua DM 

sambil diaduk. Kemudian dicampurkan 

dengan asam sitrat sebanyak 6,934  gram 

(0,033 mol) membentuk larutan dengan 

perbandingan  KMnO4 dan asam sitrat 

3:1. Setelah 10 menit akan terbentuk sol 

yang akan merubah menjadi gel. Setelah 

satu jam  gel yang terbentuk disaring dan 

dicuci menggunakan aqua 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 

aqua DM (pencucian setelah kalsinsi). 

Produk (katalis MnO2 tanpa doping) 

dikeringkan pada temperatur 110ºC. 

Produk yang dihasilkan didoping dengan 

logam Co dengan cara melarutkan logam 

Co (sebanyak 0,059 gram (dopant 1%) 

dengan 100 mL Akua DM. Katalis tanpa 

doping ditambahkan  sebanyak 5,5 gram 

ke dalam larutan logam lalu di stirer 

selama 2 jam. Larutan yang terbentuk 

disaring, dikeringkan pada temperatur 

110ºC kemudian dikalsinasi pada 

temperatur 700ºC selama lima jam.  
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4. Uji aktivitas katalitik mangan 

oksida dengan variasi doping untuk 

degradasi metilen biru  

Uji aktivitas mangan oksida 

merujuk pada kondisi optimum yang 

telah dilakukan oleh Riska dan Sufitri 

yang menunjukkan bahwa doping ion 

logam Fe dan Cu dengan prekursor asam 

sitrat menggunakan metode A memiliki 

kondisi optimum katalis 0,5 gram, 

metilen biru 60 ppm, dan H2O2 15 mL 

dalam total larutan 100 mL. Mangan 

oksida yang telah disintesis dengan 

doping  logam Co (Metode B), sebanyak 

0,1 gram dikontakkan dengan 50 mL  

larutan metilen biru (60 ppm) dan akua 

DM sebanyak 120 mL menggunakan 

pipet volume yang dipersipkan dalam 

gelas beaker 500 mL pada suhu ruang. 

Kemudian diaduk dengan hot plate stirer 

selama ± 30 menit dan ditambahkan 30 

mL H2O2 30%. Setelah itu larutan 

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

30, 60, 90, dan 120 menit dengan pipet 

volume. Selanjutnya sentifuge selama ± 

15 menit untuk memisahkan katalis dan 

diukur konsentrasi metilen biru yang 

tersisa menggunakan spektrofotmeter 

UV-VIS pada panjang gelombang 

optimum. 

 

5. Analisis Data 

Jenis mineral oksida mangan 

cryptomelane sesudah di doping 

menggunakan ion logam diketahui dari 

analisis SEM dan XRD yang 

dibandingkan dengan data JCPDF untuk 

oksida mangan sesuai tipenya, morfologi 

dan ukuran butiran menggunakan SEM 

serta mengetahui kadar logam pada 

katalis oksida mangan menggunakan 

Atomic Absorption Spectrophotometer 

(AAS). Hasil data analisis penelitian uji 

aktivitas katalitik oksida mangan yang di 

aplikasikan untuk degradasi metilen biru 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Sintesis katalis oksida mangan tipe 

cryptomelane 

 

 Sintesis Mangan oksida dari 

KMnO4 dan C6H8O7 dengan 

perbandingan 3 :1 yang didoping dengan 

ion logam Co menggunakan 2 metode 

yang berbeda yaitu metode secara 

langsung (Metode A) dan metode secara 

tidak langsung (Metode B). Metode 

langsung (metode A) adalah metode 

yang  mencampurkan seluruh reaktan 

termasuk ion logam (Ching, 2015) , 

sedangkan metode tidak langsung 

(Metode B) adalah dengan cara 

mensintesis mangan oksida terlebih 

dahulu, kemudian didoping 

menggunakan ion logam transisi 

(Jothiramalingam,2007). 

Pada sintesis katalis oksida  mangan 

dengan proses doping secara langsung 

(metode A) disintesis menggunakan 

KMnO4 sebanyak 15,804 gram (0,1 mol) 

di larutkan dalam 1000 mL aqua DM 

sambil diaduk. Kemudian ditambahkan 

dengan asam sitrat sebanyak 6,934 gram 

(0,033 mol) sehingga membentuk larutan 

dengan perbandingan 3:1. Setelah ± 3 

menit ditambahkan dopan 

Co(NO3)2.6H2O sebanyak 0,29104 gram 

lalu setelah 10 menit akan terbentuk sol 

yang akan merubah menjadi gel. Setelah 

satu jam kemudian, gel yang terbentuk 

disaring dan dicuci dengan aqua DM 250 

mL sebanyak 4 kali pengulangan 

(pencucian sebelum kalsinasi), kemudian 

dikeringkan pada temperature110
◦
C 

selama satu malam. Hasil xerogel 

dikalsinasi pada temperatur 700
◦
C 

selama 5 jam. Produk yang terbentuk 

dihaluskan, dicuci masing-masing 3 kali 

dengan 10mL HCl 0,1 M dan 10mL 

aqua DM (pencucian setelah kalsinasi). 
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Produk dikeringakan pada temperatur 

110
◦
C untuk dikarakterisasi. Kemudian 

dikarakterisasi menggunkan XRD, SEM 

dan AAS.  

Pada sintesis katalis oksida  mangan 

dengan proses doping secara tidak 

langsung (metode B) menyerupai 

metode secara langsung (metode A). 

Perbedaan metode doping secara tidak 

langsung (metode B) ini adalah proses 

doping ion logam Co dilakukan ketika 

mangan oksida telah terbentuk. 

 

Karakterisasi katalis oksida mangan 

yang didoping ion logam Co  

 

Analisis jenis mineral menggunakan 

XRD 

Katalis oksida mangan 

dikarakterisasi menggunakan XRD 

untuk menentukan struktur kristal dari 

oksida mangan, kristalinitas, ukuran 

kristal serta kemungkinan terbentuknya 

fasa lain akibat doping ion logam Co. 

Hasil difraktogram pada oksida mangan 

yang didoping ion logam Co  

menggunakan 2 metode yang berbeda 

menggunakan XRD terlihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Difraktogram XRD pada 

cryptomelane di doping ion Co  

menggunakan  metode A dan metode B. 

 

 

 

Analisis morfologi menggunakan SEM 

  

 

 

Gambar 2. Hasil karakterisasi 

menggunakan SEM berupa morfologi 

permukaan dari oksida mangan tipe 

cryptomelane di doping Co metode B. 

 

Hasil Degradasi Metilen Biru 

 
 

Gambar 3. Persen degradasi metilen biru 

katalis doping ion Co  metode A dan 

metode B  dengan kondisi [MB]= 60 

mg/L, [H2O2]= 15 mL, [katalis]= 0,05 

g/L pada suhu ruang 

 

Pembahasan  

Sintesis katalis oksida mangan tipe 

cryptomelane 

Pada penelitian ini mangan oksida 

tipe cryptomelane berhasil disintesis dari 

KMnO4, asam sitrat dan didoping 

menggunakan 2 metode yang berbeda 

yaitu  secara langsung (metode A) dan 

secara tidak langsung (metode B) 

menggunakan ion Co  melalui metode 

sol-gel. Pada metode langsung (A) 
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adalah seluruh reaktan dicampurkan 

termasuk ion logam (Ching et al, 2015), 

sedangkan metode secara tidak langsung 

(B) adalah mensintesis mangan oksida 

terlebih dahulu, kemudian didoping 

menggunakan ion logam transisi 

(Jothiramalingam, 2007). Adanya doping 

mengakibatkan terjadinya modifikasi 

ikatan pada kerangka octahedral 

sehingga dapat meningkatkan kerja 

oksida mangan. 

Proses sintesis dengan kedua metode 

dilakukan dengan metode sol gel. 

Metode sol gel merupakan salah satu 

“wet method” karena proses tersebut 

menggunakan larutan sebagai medianya. 

Metode tersebut didefinisikan sebagai 

proses pembentukan senyawa anorganik 

melalui reaksi kimia dalam larutan pada 

suhu rendah yang dalam prosesnya 

tersebut terjadi perubahan fasa dari 

suspensi koloid (sol) yang 

terpolimerisasi membentuk gel. Tahapan 

proses pada metode sol-gel meliputi: 

pembentukan sol, pembentukan gel, 

penuaan (aging) serta pengeringan dan 

pemadatan. Tahap pembentukan gel 

dihasilkan oksida mangan yang masih 

sangat lunak dan berwarna kecokelatan. 

Tahap pembentukan gel dihasilkan fasa 

yang sangat lunak dan tidak kaku 

berwarna kecokelatan. KMnO4 dapat 

mengoksidasi asam–asam organik yang 

bersifat sebagai reduktor seperti asam 

sitrat.  

Pada sintesis oksida mangan 

menggunakan metode doping secara  

langsung ( A), KMnO4, asam sitrat dan 

ion logam dicampurkan secara 

bersamaan. Kemudian terbentuk sol, sol 

yang terbentuk didiamkan selama 1 jam 

sampai terbentuk gel. Gel yang 

dihasilkan mudah terfragmentasi atau 

mudah terpecah- pecah dan berwarna 

kecoklatan. Pada tahapan ini terjadi 

pembentukan jaringan oksida melalui 

reaksi polikondensasi. Flokulan gel yang 

telah didiamkan selama 1 jam di cuci 

dengan akua DM untuk menghilangkan 

ion K
+
 yang ada pada permukaan 

material. Pencucian mempengaruhi 

struktur dari oksida mangan yang 

dihasilkan. Menurut Ching, (1995) Ion 

K
+ 

yang tinggi akan menghasilkan 

struktur dari oksida mangan dengan 

struktur berlapis birnesitte, hal ini 

disebabkan karena struktur berlapis 

menggunakan ion K
+ 

sebagai penstabil 

lapisan. Flokulan gel dikeringkan pada 

suhu 105°C selama semalaman untuk 

menghilangkan molekul air sehingga 

diperoleh xerogel. Xerogel yang 

diperoleh dikalsinasi pada suhu 700°C 

selama 5 jam. Kalsinasi adalah suatu 

proses pembakaran di bawah titik lebur 

dari suatu material yang bertujuan untuk 

mengubah struktur padatan amorf 

menjadi kristalin pada material. Oksida 

mangan yang telah dikalsinasi dicuci 

menggunakan HCl dan akua dm secara 

bergantian. Pencucian dengan HCl 

bertujuan untuk menghilangkan ion K
+ 

pada permukaan material oksida mangan 

sedangkan pencucian dengan akua dm 

untuk menghilangkan ion Cl
-
 dari HCl. 

Produk dikeringkan pada suhu 105°C 

untuk menghilangkan molekul air yang 

tertinggal saat pencucian. Produk yang 

terbentuk berwarna cokelat kehitaman 

dan siap untuk dikarakterisasi 

menggunakan XRD, SEM dan AAS. 

Pada sintesis oksida mangan 

menggunakan metode doping secara 

tidak  langsung (B), mensintesis telebih 

dahulu oksida mangan, kemudian 

didoping menggunakan ion Co dengan 

cara melarutkan oksida mangan tanpa 

doping dan ion logam Co  menggunakan 

Aqua DM kemudian distirrer selama 2 

jam. Setelah itu disaring dan dikeringkan 

pada  suhu 105°C selama 1 jam. Produk 

yang terbentuk berwarna cokelat 
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kehitaman dan siap untuk dikarakterisasi 

menggunakan XRD, SEM dan AAS. 

Pada metode secara tidak langsung (B) 

membutuhkan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan metode secara 

langsung (metode A). 

 

Karakterisasi katalis oksida mangan 

yang didoping ion logam Co 

 

Analisis morfologi menggunakan SEM 

 Pada doping  ion Co 

menggunakan metode secara langsung 

(metode A) dan metode secara tidak 

langsung (Metode B) oksida mangan 

yang dihasilkan dikarakterisasi 

menggunakan XRD untuk mengetahui 

struktur kristal, kristalinitas dan melihat 

adanya fasa lain akibat doping ion logam 

Co yaitu dengan membandingkan hasil 

XRD difraktogram JCPDS. Pada 

penelitian ini dari difraktogram XRD 

Gambar 1. menghasilkan oksida mangan 

tipe cryptomelane. 

 

 Uji Aktivitas Katalitik Katalis 

Menurut Yu,et al (2014: 2015) 

dan Zhang, et al (2006) mekanisme 

degradasi metilen biru oleh MnO2 

melalui tahapan proses adsorpsi-

oksidasi-desorpsi. Tahap pertama dalam 

reaksi adalah adsorpsi H2O2 pada 

permukaan mangan oksida (1)-(2) yang 

diikuti dengan dekomposisi H2O2 

menjadi radikal bebas, seperti HO•, O2
•−

 

atau HOO• (3). Radikal bebas (HO•, 

O2
•−

) memiliki kemampuan oksidatif 

tinggi untuk menguraikan molekul zat 

warna teradsorpsi sehingga 

menghasilkan CO2, H2O, atau molekul 

kecil lainnya (4). Molekul kecil yang 

dihasilkan dari degradasi terdesorpsi dari 

permukaan katalis pada tahap akhir 

degradasi. 

Mn
3+

 + H2O2 ↔ Mn
4+

+∙OH+OH....... (1) 

Mn
4+

+H2O2 → Mn
3+

+ HO2• + H
+
.......(2) 

 HO2
•
 ↔ H

+
 + O2•‾............................. (3) 

(HO•, O2•‾) + MB (teradsorpsi) → CO2 

+ H2O
+
.................................................(4) 

Radikal bebas yang dihasilkan 

dari reaksi katalis dan H2O2 menyerang 

dengan dua cara yaitu pertama radikal 

bebas dengan cepat mengoksidasi 

molekul zat warna dan kedua yaitu 

radikal bebas yang dihasilkan bergabung 

bersama-sama dan membentuk O2 (4.6), 

tetapi O2 tidak dapat mendegradasi 

molekul zat warna. Hasil pada penelitian 

ini juga menunjukkan hal yang sama, 

ketika H2O2 ditambahkan kedalam 

larutan metilen biru yang sudah 

ditambahkan katalis, terbentuk 

gelembung yang dihasilkan pada variasi 

konsentrasi awal metilen biru dan 

volume penambahan H2O2. Jika laju 

pembentukan radikal bebas yang 

dihasilkan melalui H2O2 dikatalisasi oleh 

MnO2 jauh lebih cepat dari pada laju 

radikal bebas untuk menguraikan 

molekul zat warna, maka radikal bebas 

akan bereaksi sesamanya dan 

menyebabkan kemampuan untuk 

mendegradasi zat warna akan menurun. 

Oleh karena itu, laju dekomposisi H2O2 

menjadi radikal harus sama dengan laju 

degradasi zat warna agar didapatkan 

efisiensi degradasi. Proses degradasi 

yang baik yaitu berhasil untuk 

mendekomposisi atom C dan H dari 

molekul zat warna menjadi CO2 dan 

H2O (mineralisasi) (Kim et al, 2016). 

Analisis degradasi metilen biru 

menggunakan katalis mangan oksida 

jenis cryptomelane ini dilakukan pada 

rentang waktu 1-120 menit. Pada rentang 

waktu tersebut terjadi penurunan 

konsentrasi yang ditandai dengan 

penurunan absorbansi metilen biru yang 

tersisa pada waktu pengambilan 1–120 

menit. Proses ini menunjukkan 

terjadinya penghilangan warna metilen 

biru karena terjadinya proses adsorpsi 
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pada katalis. Hal ini juga dapat diamati 

secara visual yaitu metilen biru 

mengalami penurunan intensitas warna 

yang semakin memudar pada proses 

adsorpsi. Oleh sebab itu, pada penelitian 

ini dengan adanya mangan oksida jenis 

cryptomelane sebagai katalis dan 

hidrogen peroksida (H2O2) sebagai 

oksidan dapat digunakan untuk 

degradasi metilen biru. 

Pada penelitian ini doping ion 

logam Co menggunakan metode secara 

langsung (Metode A) pada Gambar 3 

ditunjukan bahwa degradasi metilen biru 

katalis oksida mangan tipe cryptomelane 

yang didoping dengan ion logam Co 1%, 

mendegradasi sebesar 76,839 % pada 

waktu 120 menit. Sedangkan doping Co 

menggunakan metode B  mendegradasi 

metilen biru sebesar 78,173% pada 

waktu 120 menit. Hal ini menunjukkan 

doping Co menggunakan metode A lebih 

efektif dibandingkan menggunakan 

metode B. 

 

Kesimpulan 

Doping oksida mangan yang 

dihasilkan pada penelitian ini 

menggunakan metode A dan B memiliki 

struktur yang sama yaitu tipe 

cryptomelane, morfologi yang sama 

membentuk bongkahan tidak beraturan. 

Metode doping menggunakan metode 

secara langsung (Metode A) lebih efektif 

dibandingkan  dengan metode tidak 

langsung (metode B).  
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