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Abstrak
Dalam penelitian ini telah dipelajari pengaruh massa katalis, konsentrasi larutan
FeCl3, keberadaan asam oksalat (H2C2O4) dan Titanium Dioksida (TiO2) terhadap efektivitas
foto reduksi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengembangan metode foto
reduksi yang dikatalis oleh asam oksalat dan titanium dioksida guna pengurangan konsentrasi
ion Fe3+. Proses fotoreduksi ion Fe3+ dilakukan dalam suatu reactor tertutup yang dilengkapi
lampu UV, yaitu dengan cara menyinari larutan yang terdiri dari larutan FeCl3 dan Kristal
asam oksalat atau titanium dioksida, disertai pengadukan selama24 jam. Penentuan
konsentrasi ion Fe3+ yang tidak tereduksi dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometer
Serapan Atom (SSA) tehnik pembangkitan uap dingin atau Cold-Vapor Atomic Absorption
Spectrophotometry (CV-AAS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan fotokatalis asam
oksalat dapat meningkatkan hasil foto reduksi ion Fe3+. Akan tetapi, semakin banyak
penggunaan fotokatalis titanium dioksida maka dapat menurunkan hasil fotoreduksi ion Fe3+.
Waktu penyinaran 24 jam adalah waktu optimal yang menghasilkan kenaikan fotoreduksi
yang besar. Pada tahap konsentrasi larutan dengan massa katalis TiO2 75mg menunjukkan
bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan FeCl3, maka semakin besar efektivitas fotoreduksi.
Hal ini dikarenakan kenaikan konsentrasi dapat menyebabkan peningkatan kekentalan yang
diakibatkan oleh kenaikan populasi spesies ion Fe3+ dalam larutan, sehingga menghalangi
tumbukan antara ion Fe3+ dengan elektron, yang mengakibatkan rendahnya fotoreduksi.
Didapatkan konsentrasi larutan FeCl3 yang optimal yaitu pada 10 ppm dan FeCl3 tereduksi
sebesar 96,05%. Akan tetapi pada tahap konsentrasi larutan dengan massa katalis Asam
Oksalat (H2C2O4) 10 mg menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan FeCl3 maka
efektivitas fotoreduksi semakin rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi
larutan FeCl3 maka elektron yang dihasilkan akan semakin tinggi yang mengakibatkan
efektivitas fotoreduksi semakin rendah. Didapatkan konsentrasi larutan FeCl3 yang optimal
yaitu pada 5 ppm dan FeCl3 tereduksi sebesar 89 %.
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tetapi
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Alat yang digunakan dalam penelitian ini

2.3.2

Variasi

konsentrasi

larutan

adalah Erlenmeyer, Gelasukur, Labuukur,

FeCl3 terhadap proses reduksi

Box reaktor yang dilengkapi dengan lampu

Ion Fe3+ yang dikatalis Titanium

UV dan plat yang dilengkapi pengaduk

Dioksida (TiO2)

magnet (stirer)

Pada penelitian ini, di variasi konsentrasi

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)

5,

2.2 Bahan yang digunakan

ditambahkan massa katalis TiO2dan asam

Bahan yang digunakan pada penelitian ini

oksalat

adalah Larutan

Kemudian disinari dengan sinar UV

(H2C2O4),

FeCl3, Asam Oksalat

Titanium

Dioksida

(TiO2),

10,

20,

30,

40

ppm

kemudian

yang optimal yaitu 75 mg.

selama 24 jam

danAquades
2.3 Metode penelitian

3. Hasil Dan Pembahasan

2.3.1 Variasi Massa Fotokatalis TiO2 dan

3.1 Variasi

Massa

Fotokatalis

Asam Oksalat terhadap proses

TiO2danasamOksalatterhadap

reduksi Ion Fe3+

proses reduksi Ion Fe3+

Pada penelitian ini ditambahkan 5, 10, 20,

3.1.1

Variasi

Massa

Fotokatalis

50 dan 75 mg TiO2 dan asam Oksalat

TiO2terhadapfotoreduksi

kedalam larutan FeCl3 10 ppm yang

Fe3+

Ion

kemudian disinari dengan sinar UV selama

Hasil proses fotoreduksi ion Fe3+terhadap

24 jam.

variasi massa fotokatalis TiO2 ditunjukkan
pada gambar3.1 berikut:

Gambar 3.1 Pengaruh Massa Katalis TiO2 terhadap larutan FeCl3 dengan lama penyinaran 24
jam
Pada

gambar3.1

menunjukkan

maka

bahwa semakin besar massa fotokatalis,

efektivitas

semakintinggi,
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massa fotokatalis maka elektron yang
dihasilkan

akan

yang

10, 20, 50 dan 75 mg Asam Oksalat

fotoreduksi

kedalam larutan FeCl3 10 ppm yang

semakintinggi. Didapatkan massa katalis

kemudian disinari dengan sinar UV selama

optimal yaitu pada 75 mg dan FeCl3

24 jam. Hasil proses fotoreduksi terhadap

tereduksi sebesar 98,721%.

variasi massa ion Fe3+ ditunjukkan pada

mengakibatkan

semakintinggi

Pada penelitian ini ditambahkan 5,

efektivitas

gambar3.2 berikut:

3.1.2 Variasi Massa Fotokatalis Asam
Oksalat terhadap proses reduksi
Ion Fe3+

Gambar 3.2. Pengaruh Massa Katalis As.Oksalat terhadap larutan FeCl3 dengan lama
penyinaran 24 jam
Pada

gambar3.2

menunjukkan

intensitas penyinaran sehingga elektron

bahwa semakin besar massa fotokatalis,

yang dihasilkan oleh asamoksalat semakin

maka

semakin

rendah yang mengakibatkan terjadinya

tinggi, hal ini dikarenakan semakin tinggi

penurunan efektivitas fotoreduksi. Pada

massa fotokatalis maka elektron yang

penelitian ini didapatkan massa katalis

dihasilkan akan semakin tinggi yang

optimal yaitu pada 10 mg dan FeCl3

mengakibatkan

tereduksi sebesar 97,611%.

efektivitas

fotoreduksi

efektivitas

fotoreduksi

semakin tinggi, namun semakin tinggi lagi
massa

asam

oksalat

3.2 Variasi Konsentrasi Larutan FeCl3

mengakibatkan

Pada penelitian selanjutnya, dilakukan

penurunan efektivitas fotoreduksi, hal ini

variasi konsentrasi pada larutan FeCl3

dikarenakan dengan semakin banyak asam

terhadap proses reduksi ion Fe3+ yang

oksalat maka partikel akan semakin keruh
yang

mengakibatkan

dikatalis asam oksalat (H2C2O4) dan TiO2.

menurunnya
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kemudian
3.2.1 Variasi

konsentrasi

larutan

(TiO2)

ditambahkan

yang

optimal

massa
yaitu

katalis
75

mg.

FeCl3 terhadap proses reduksi

Kemudian disinari dengan sinar UV

Ion Fe3+ yang dikatalis Titanium

selama 24 jam. Hasil proses fotoreduksi

Dioksida (TiO2)

terhadap variasi konsentrasi larutan FeCl3

Pada penelitian ini, di variasi

pada proses reduksi ion Fe3+ ditunjukkan

konsentrasi 5, 10, 20, 30, 40 ppm

padagambar3.3berikut:

Gambar3.3.Pengaruhkonsentrasilarutan FeCl3denganmassakatalis TiO2 75 mg terhadap
proses reduksi ion Fe3+dengan lama penyinaran 24 jam
Pada

gambar3.3

menunjukkan

larutan FeCl3 yang optimal yaitu pada 10

bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan

ppm dan FeCl3 tereduksi sebesar 96,05%.

FeCl3 maka semakin besar efektivitas

3.2.2

fotoreduksi. Hal ini dikarenakan kenaikan
konsentrasi

dapat

sehingga

oksalat (H2C2O4)
Pada penelitian ini dilakukan variasi

menghalangi

konsentrasi on Fe3+ 5, 10, 20, 30, 40 ppm

3+

tumbukan antara ion Fe dengan elektron,
yang

mengakibatkan

yang ditambahkanmassakatalis (H2C2O4)

rendahnya

yang optimal yaitu 10 mg. Kemudian

fotoreduksi. Selain itu karena jumlah

disinari dengan sinar UV selama 24 jam.

elektron yang tersedia dalam system

Hasil proses fotoreduksi terhadap variasi

relative tetap, maka meskipun jumlah ion

konsentrasi larutan FeCl3 pada proses

Fe3+ dalam larutan meningkat, efektevitas

reduksi

fotoreduksi relative tidak berubah. Pada
penelitian

ini

didapatkan

larutan

Ion Fe3+ yang dikatalis asam

oleh kenaikan populasi spesies ion Fe3+
larutan,

konsentrasi

FeCl3 terhadap proses reduksi

menyebabkan

peningkatan kekentalan yang diakibatkan

dalam

Variasi

ion

Fe3+

padagambar3.4berikut:

konsentrasi
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Gambar3.4.Pengaruh konsentrasi larutan FeCl3 dengan massa katalis H2C2O4 10 mg terhadap
proses reduksi ion Fe3+ dengan lama penyinaran 24 jam
Padagambar3.4

menunjukkan

massa

bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan
FeCl3

maka

efektivitas

optimum

75

mg

dengan

efektivitas fotoreduksi sebesar 96,05%

fotoreduksi

2. Hasil penelitian pada tahap variasi

semakin rendah. Hal ini dikarenakan

massa katalis Asam Oksalat (H2C2O4)

semakintinggi konsentrasi larutan FeCl3

pada larutan FeCl3 10 ppm dengan

maka elektron yang dihasilkan akan

efektivitas

semakintinggi

97,61%menunjukkan bahwa semakin

yang

mengakibatkan

fotoreduksi

efektivitas fotoreduksi semakin rendah.

besar

Didapatkan konsentrasi larutan FeCl3 yang

efektivitas fotoreduksi semakin tinggi,

optimal

namun semakin tinggi lagi massa asam

yaitupada

5

ppm

dan

FeCl3tereduksisebesar 89 %.

oksalat

yang

kami

dapat

penurunan
hal

ini

asam oksalat maka partikel akan
semakin keruh yang mengakibatkan

1. Dari hasil penelitian pada tahap variasi

menurunnya

massa katalis pada larutan FeCl3 10

fotokatalis,

intensitas

penyinaran

sehingga elektron yang dihasilkan oleh

ppm menunjukkan bahwa semakin
massa

fotoreduksi,

maka

dikarenakan dengan semakin banyak

dari

penelitian ini adalah:

besar

fotokatalis,

mengakibatkan

efektivitas

4. Kesimpulan
Kesimpulan

massa

asam oksalat semakin rendah yang

maka

mengakibatkan terjadinya penurunan

efektivitas fotoreduksi semakin tinggi.

efektivitas fotoreduksi.

Untuk fotokatalis TiO2 didapatkan
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3. Dengan variasi konsentrasi larutan

massa katalis Asam Oksalat (H2C2O4)

FeCl3 terhadap massa katalis TiO2

yang optimal yaitu 10 mg di dapatkan

yang optimal yaitu 75 mg, di dapatkan

hasil

hasil

tinggi

konsentrasi

larutan

maka

efektivitas

fotoreduksi

bahwa

konsentrasi

semakin

larutan

FeCl3,

semakin besar efektivitas fotoreduksi.

bahwa

semakin

tinggi

FeCl3

maka
semakin

rendah.

4. Dari hasil penelitian pada tahap variasi
konsentrasi larutan FeCl3 terhadap
Environmental

Application
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