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ABSTRACT 

Magnesium oxide is a base metal oxide which has catalytic activity in triglyceride 

transesterification reaction, Michael's addition and Knoevenagel condensation. 

Coprecipitation is a synthesis method of inorganic compounds with simple process and 

produces the small and uniform particle sizes by high surface area. In this study, 

magnesium oxide was synthesized by reacting MgCl2.6H2O and KOH various solvents 

that are aquades, methanol, ethanol and butanol under reflux. The product was calcined 

at 450 
o
C during 4 hours and characterized by TGA-DSC, FTIR, XRD, SAA and TPD. 

Thermal analysis by TGA-DSC and FTIR, and  x-ray diffractogram showed crystalline 

MgO was formed at calcination temperature of 450 
o
C. Surface area analysis and 

surface basicity analysis showed the MgO/ButOH has highest surface area of 156.4962 

m
2
/g and highest surface basicity of 2.18 mmol/g. 

 

Keywords: coprecipitation, magnesium oxide, solid base catalyst. 

 

ABSTRAK 

Magnesium oksida merupakan oksida logam basa yang memiliki aktivitas katalitik 

dalam reaksi transesterifikasi trigliserida, adisi Michael dan kondensasi Knoevenagel. 

Metode kopresipitasi adalah salah satu metode sintesis senyawa anorganik dengan 

proses sederhana dan menghasilkan produk dengan ukuran partikel kecil dan seragam, 

serta memiliki luas permukaan besar. Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis 

magnesium oksida dengan mereaksikan MgCl2.6H2O dan KOH berbagai pelarut yaitu 

akuades, metanol, etanol dan butanol menggunakan refluks. Produk dikalsniasi dengan 

suhu 450 
o
C selama 4 jam dan dikarakterisasi dengan TGA-DSC, FTIR, XRD, SAA dan 

TPD. Hasil analisis termal dengan TGA-DSC dan FTIR, serta didukung oleh hasil 

difraktogram menunjukan bahwa kristalin MgO terbentuk pada suhu kalsinasi 450 
o
C. 

Analisis luas permukaan dan kebasaan permukaan menunjukan bahwa MgO/ButOH 

memiliki luas permukaan terbesar 156,4962 m
2
/g dengan kebasaan permukaan tertinggi 

2,18 mmol/g.  
 

Kata kunci: kopresipitasi, magnesium oksida, katalis basa padat. 
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PENDAHULUAN 

Padatan basa dapat diartikan sebagai 

padatan yang dapat mengadsorpsi 

molekul asam. Berdasarkan definisi dari 

basa Bronsted-Lowry dan Lewis, 

padatan basa adalah padatan yang 

memiliki kemampuan untuk menerima 

proton atau memberikan pasangan 

elektron. Beberapa jenis padatan basa 

menurut diantaranya oksida logam, 

senyawa hidrida, senyawa karbonat, 

senyawa hidroksida, senyawa amida, 

logam alkil, dan karbon teraktivasi 

(Tanabe et al., 1989). Padatan basa 

memiliki aktivitas katalitik seperti 

katalis basa homogen dalam reaksi 

alkilasi, isomerisasi, adisi Michael, adisi 

aldol, dan lain-lain (Hattori, 2014). 

Penggunaan katalis basa homogen 

memiliki beberapa kekurangan seperti 

netralisasi dan pemisahan produk  dari 

campuran reaksi, katalis tidak dapat 

digunakan kembali, dan mencemari 

lingkungan. Katalis basa padat menjadi 

penting untuk mengurangi penggunaan 

katalis homogen dalam reaksi katalitik 

basa. 

Magnesium oksida merupakan 

oksida logam basa yang mudah 

diperoleh dan relatif murah. Magnesium 

oksida memiliki aktivitas katalitik dalam 

beberapa reaksi yaitu, transesterifikasi 

trigliserida, kondensasi Knoevenagel, 

dan adisi Michael. Magnesium oksida 

komersial memiliki luas permukaan 

rendah yaitu, <20 m
2
/g sehingga 

berpengaruh pada aktivitas katalitik yang 

rendah (Bartley et al., 2012). Berbagai 

metode sintesis magnesium oksida 

dengan luas permukaan tinggi telah 

dikembangkan. 

Kopresipitasi merupakan metode 

sintesis senyawa anorganik yang 

menghasilkan produk dengan ukuran 

partikel berskala mikro maupun nano. 

Metode kopresipitasi didasarkan pada 

pengendapan lebih dari satu substansi 

secara bersama–sama ketika melewati 

titik jenuh. Metode ini memiliki 

kelebihan yaitu proses sintesis yang 

sederhana dengan suhu rendah dan 

mudah untuk mengontrol ukuran partikel 

sehingga waktu yang dibutuhkan relatif 

lebih singkat (Rosyidah et al., 2009). 

Sintesis oksida logam dalam pelarut 

organik memiliki perbedaan dengan 

pelarut air. Penggunaan pelarut organik 

dapat mengendalikan jalur reaksi pada 

tingkat molekuler, sehingga dapat 

menghasilkan oksida logam dengan 

kristalinitas tinggi dan keseragaman 

partikel (Niederberger., 2007). Athar et 

al. (2012) melaporkan bahwa sintesis 

magnesium oksida dengan metode sol-

gel via pelarut toluena menghasilkan 

magnesium oksida dengan ukuran 

partikel rata-rata 43 nm dan luas 

permukaan 2,81 m
2
/g. Sutapa et al., 

(2019) telah mensintesis magnesium 

oksida dengan pelarut etanol 

menghasilkan magnesium oksida dengan 

ukuran kristal rata-rata 8,11 nm dan 

morfologi berbentuk kubik. 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis 

dan karakterisasi magnesium oksida via 

metode kopresipitasi dengan pelarut 

akuades, metanol, etanol dan butanol 

untuk mengetahui pengaruh pelarut pada 

karakteristik magnesium oksida yang 

dihasilkan. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perangkat alat 

refluks (labu didih leher satu dan 

kondensor), aluminium foil, termometer 

raksa, pengaduk magnet, neraca analatik 

(Sartorius), hot plate stirrer (Cimarec), 

oven (Quincy Lab AFModel 40),  
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furnace (Thermolyne 6000), Thermal 

Gravimetric Analyzer (Linseis STA 

PT1600), Fourier Transform Infrared 

(Shimadzu IR Prestige-21), X-Ray 

Diffractometer (PANalytical AERIS), 

Surface Area Analyzer (Micromeritic 

Tristar II 3020), Temperature 

Programmed Dispertion - CO2 

(Micrometric Chemisorb 2750), dan 

peralatan gelas yang biasa digunakan 

dalam penelitian. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah MgO (Merck) 

MgCl2.6H2O (Merck), metanol (Merck), 

etanol (Merck), butanol (Merck), KOH 

(Merck), AgNO3 (Merck), kertas saring 

Whatman No.40, akuades, dan akuades 

non ion klorida. 

b. Sintesis Magnesium Oksida 

Sebanyak 10 g KOH dilarutkan 

dalam 100 mL pelarut berair (aqueous 

solvent) yaitu akuades dengan 

pengadukan selama 16 jam 

menggunakan pengaduk magnet. 

Larutan KOH yang telah terbentuk 

ditambahkan MgCl2.6H2O sebanyak 15 

g dan direfluks selama 3 jam dengan 

pengadukan menggunakan pengaduk 

magnet. Hasil refluks membentuk 

produk berupa endapan. Produk yang 

terbentuk disaring dan dicuci dengan 

akuades dan akuades non ion klorida 

untuk menghilangkan ion klorida yang 

dapat meningkatkan keasaman pada 

katalis. Produk yang telah terbebas ion 

klorida ditandai dengan tidak 

terbentuknya endapan putih pada filtrat 

hasil pencucian saat ditetesi larutan 

AgNO3. Selanjutnya produk dikeringkan 

dalam oven selama 12 jam untuk 

menghilangkan kadar air yang terdapat 

di dalamnya. Produk yang telah 

dikeringkan kemudian dikalsinasi pada 

suhu 450 
o
C selama 4 jam. Prosedur 

yang sama juga dilakukan menggunakan 

pelarut selain berair (non aqueous 

solvent) yaitu, metanol, etanol dan 

butanol. Masing-masing produk diberi 

kode sampel, yaitu MgO/H2O untuk 

sampel yang disintesis dengan pelarut 

akuades, MgO/MeOH untuk sampel 

yang disintesis dengan pelarut metanol, 

MgO/EtOH untuk sampel yang disintesis 

dengan pelarut etanol, MgO/ButOH 

untuk sampel yang disintesis dengan 

pelarut butanol. 

c. Karakterisasi Magnesium Oksida 

Masing-masing produk tanpa kalsinasi 

dikarakterisasi dengan Thermal Gravimetric 

Analyzer (TGA) untuk mengetahui 

perubahan massa terhadap fungsi 

temperatur dan sampel MgO/ButOH 

dengan berbagai kondisi pemanasan 

dikarakterisasi dengan Fourier Transform 

Infrared (FTIR) untuk mengetahui ikatan 

yang hilang akibat pemanasan. Masing-

masing produk yang telah dikalsinasi 

dikarakterisasi X-Ray Diffractometer 

(XRD) untuk mengetahui fasa kristalin, 

Surface Area Analyzer (SAA) untuk 

mengetahui luas permukaan, dan 

Temperature Programmed Desorption 

(TPD) dengan aliran gas CO2 untuk 

mengetahui dan kebasaan permukaan. 

Magnesium oksida komersial dengan 

kode sampel MgO (Merck) juga 

dikarakterisasi dengan XRD, SAA dan 

TPD dengan aliran gas CO2 sebagai 

pembanding dengan produk hasil 

sintesis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Termal MgO 

Analisis termal magnesium oksida 

dilakukan untuk mengetahui reaksi 

termal yang terjadi dari perubahan massa 

produk akibat pemanasan. Analisis ini 

dilakukan berdasarkan hasil karaktersiasi 

TGA dan FTIR. Hasil karakterisasi TGA 
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masing-masing produk hasil sintesis 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva TGA dari sampel (a) 

MgO/H2O, (b) MgO/MeOH, 

(c) MgO/EtOH, dan (d) 

MgO/ButOH 

Kurva TGA dari masing-masing 

sampel menunjukan bahwa terjadi tiga 

pengurangan massa terhadap fungsi 

temperatur, yaitu pada suhu 50-150 
o
C, 

380-460 
o
C, dan 700-780 

o
C. 

Pengurangan massa produk akibat 

pemanasan menunjukan bahwa terjadi 

reaksi pelepasan molekul, sehingga 

dilakukan karakterisasi dengan FTIR 

untuk mengetahui molekul yang terlepas 

berdasarkan vibrasi ikatan. Bartley et al., 

(2012) melaporkan bahwa pengurangan 

massa pertama terjadi pada suhu 129,1 
o
C merupakan penguapan air yang 

terserap, pengurangan massa kedua pada 

225,8 
o
C merupakan penghilangan 

molekul organik, pengurangan massa 

ketiga pada 749,8 
o
C merupakan 

pembentukan kubik kristalin MgO dan 

pengurangan massa pada suhu 860 
o
C 

merupakan pembentukan partikel 

kristalin. 

Karakterisasi dengan FTIR dilakukan 

pada salah satu sampel, yaitu 

MgO/ButOH karena hasil karakterisasi 

dengan TGA tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan. Produk MgO/ButOH 

dikarakterisasi dengan FTIR dalam 

berbagai kondisi yaitu tanpa pemanasan 

dan pemanasan pada suhu terjadinya 

pengurangan massa berdasarkan kurva 

TGA. Hasil karakterisasi dengan FTIR 

produk MgO/ButOH dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 2. Spektrum FTIR MgO/ButOH 

berbagai kondisi 
 

Tabel 1. Hubungan bilangan gelombang 

dengan vibrasi ikatan dari MgO/ButOH 
 

Bilangan 

Gelombang 

(cm
-1

) 

Vibrasi Ikatan 

3691.75 
Vibrasi ulur H-O-H pada 

permukaan 

3417.84 Vibrasi ulur O-H 

1635.64 
Vibrasi tekuk deformasi 

H2O pada interlayer 

1485.19 
Vibrasi MgO dengan H 

dari H2O 

1026,13 
Vibrasi ulur H-O-H pada 

permukaan 

435.91 Vibrasi ulur -Mg-O-Mg- 

Spektrum FTIR menunjukan bahwa 

terdapat ikatan yang hilang akibat 

pemanasan. Pada pengurangan massa 

pertama terjadi penurunan puncak 

transmitansi pada masing-masing 

puncak. Pada pengurangan massa kedua, 

vibrasi ulur H-O-H hilang, penurunan 

puncak transmitansi vibrasi ulur O-H, 

a 

b 

d 

c 
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dan meningkatnya puncak transmitansi 

pada vibrasi ulur Mg-O-Mg. Pada 

pengurangan massa ketiga terjadi 

kenaikan puncak transmitansi pada 

vibrasi ulur Mg-O-Mg dan penurunan 

puncak transmitansi O-H. Lopez et al. 

(1991) melaporkan bahwa MgO sintesis 

dengan suhu kalsinasi 900 
o
C tidak 

memiliki adsorpsi ikatan O-H, MgO 

mengalami dehidroksilasi total. 

b. Analisis Fase Kristalin MgO 

Analisis fase kristalin magnesium 

oksida dilakukan dengan XRD. Hasil 

karakterisasi XRD dari masing-masing 

sampel dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Pola difraktogram sinar x 

dari (a) MgO (Merck), (b) 

MgO/H2O, (c) MgO/MeOH, 

(d) MgO/EtOH,  dan (e) 

MgO/ButOH 

Puncak difraktogram magnesium 

oksida sintesis dibandingkan dengan 

data standar pola difraktogram MgO 

(JCPDS No. 45-0946) dengan posisi 

puncak 2θ pada  37.1
o
, 43.1

o
, dan 62.5

o
. 

Selain fase kristalin MgO, terdapat 

puncak difraktogram magnesium 

hidroksida yang dibandingkan dengan 

pola difraktogram Mg(OH)2 berdasarkan  

(JCPDS No. 07-0239) dengan posisi 

puncak 2θ pada 18,6
o
, 38,5

o
, 50,9

o
, 

58,88
o
, dan 68,31

o
. Masing-masing 

difraktogram memiliki puncak MgO dan 

puncak Mg(OH)2, adannya puncak 

Mg(OH)2 menyatakan bahwa prekursor 

Mg(OH)2 dari produk sintesis belum 

terkonversi sepenuhnya menjadi kristalin 

MgO. Kumari et al. (2009) melaporkan 

bahwa fasa kristalin MgO dari prekusor 

Mg(OH)2 mulai terbentuk pada suhu 

pemanasan 250-450 
o
C. 

c. Analisis Luas Permukaan MgO 

Analisis luas permukaan dilakukan 

dengan SAA Hasil analisis SAA dari 

masing-masing sampel dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

Tabel 2. Luas permukaan masing-

masing sampel MgO  

Sampel 
Luas Permukaan 

(m
2
/g) 

MgO (Merck) 18,9549 

MgO/H2O 133,8717 

MgO/MeOH 135,7212 

MgO/EtOH 114,0327 

MgO/ButOH 156,4962 
 

 

Masing-masing sampel memiliki luas 

permukaan yang berbeda. MgO sintesis 

memiliki luas permukaan yang besar 

>100 m
2
/g dibandingkan dengan MgO 

dengan luas permukaan 18,9549 m
2
/g. 

Perbedaan pelarut yag digunakan pada 

sintesis MgO memperngaruhi luas 

permukaan yang dihasilkan. Hal ini 

terjadi dipengaruhi oleh perbedaan 

proses disosiasi MgCl2.6H2O. Pada 

pelarut akuades, proses disosiasi 

berlangsung cepar karena akuades dapat 

dengan mudah menghidrolisis senyawa 

MgCl2.6H2O menjdai Mg(OH)2. Pada 

pelarut selain berair (non aqueos solvent) 

yaitu metanol, etanol dan butanol, proses 

disosiasi berlangsung lebih lambat 

karena adanya ikatan karbon dengan 

oksigen yang mempengaruhi reaktivitas 

pelarut untuk memecah MgCl2.6H2O 

a 

b 

c 

d 

e 
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menjadi Mg(OH)2, hal ini dapat menjadi 

parameter dalam pembentukan 

keseragaman, morfologi, bentuk dan 

ukuran partikel (Niederberger., 2007). 

Semakin banyak gugus alkil dari 

alkohol, maka semakin rendah reaktifitas 

dan kepolaran pelarut, sehingga proses 

disosiasi MgCl2.6H2O akan semakin 

perlahan dan akan menghasilkan produk 

dengan ukuran, bentuk, dan 

keseragaman  morfologi yang lebih 

tinggi 

d. Analisis Kebasaan Permukaan 

MgO 

Analisis kebasaan permukaan 

dilakukan untuk mengetahui jumlah situs 

basa menggunakan instrumen TPD 

dengan aliran gas CO2.  Hasil analisis 

TPD masing-masing sampel dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kebasaan permukaan masing-

masing sampel MgO 

Sampel 

Jumlah Situs Basa 

Lemah 

(mmol/g) 

Kuat 

(mmol/g) 

MgO (Merck) 0,28 0,11 

MgO/H2O 0,97 1,08 

MgO/MeOH 0,85 0,73 

MgO/EtOH 0,95 0,94 

MgO/ButOH 0,80 1,38 
 

Jumlah situs basa permukaan 

ditentukan berdasarkan satu molekul 

CO2 yang teradsorpsi pada situs basa, 

dan kekuatan situs basa ditentukan 

berdasarkan suhu desorpsi CO2 dari 

permukaan (Bartley et al., 2012). Situs 

basa terbagi menjadi situs basa lemah 

dan situs basa kuat. Situs basa lemah 

yaitu jumlah molekul CO2 yang 

terdesorpsi dari permukaan pada suhu 0-

400 
o
C dan situs basa kuat yaitu jumlah 

molekul CO2 yang terdesorpsi dari 

permukaan pada suhu 400-700 
o
C. 

Berdasarkan jumlah situs basa, MgO 

(Merck) memiliki situs basa total yang 

kecil yaitu 0,39 mmol/g. Pada MgO 

sintesis situs basa total yang dimiliki 

lebih besar dibandingkan MgO (Merck), 

yaitu MgO/H2O 2,05 mmol/g, 

MgO/MeOH 1,58 mmol/g, MgO/EtOH 

1,89 mmol/g dan MgO/ButOH 2,18 

mmol/g. Situs basa permukaan 

berhubungan dengan luas permukaan. 

Semakin besar ukuran partikel, maka 

luas permukaan semakin kecil dan 

jumlah situs basa menurun (Wang et al., 

1997). 

KESIMPULAN 

Magnesium oksida dapat disintesis 

melalui metode kopresipitasi dengan 

mereaksikan MgCl2.6H2O dan KOH 

dalam pelarut berair (akuades) maupun 

pelarut selain berair (alkohol) dengan 

suhu kalsinasi 450 
o
C selama 4 jam. 

Hasil karakterisasi MgO sintesis 

menunjukan difraktogram  dari pola 

puncak difraksi MgO dan Mg(OH)2, luas 

permukaan >100 m
2
/g dengan luas 

permukaan tertinggi pada MgO/ButOH 

yaitu 156,4962 m
2
/g, dan memiliki 

kebasaan permukaan dengan kebasaan 

tertinggi pada MgO/ButOH yaitu 2,18 

mmol/g. 
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