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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biodiesel 

Pada tahun 1900 seorang penemu mesin disel berkebangsaan Jerman, 

mempertunjukkan pembakaran mesin kompresinya dengan menggunakan minyak 

kacang tanah pada Pameran Dunia di Paris. Dalam pidatonya Rudolf Diesel pada 

tahun 1912 menyatakan bahwa, “saat ini minyak sayur yang kelihatannya sepele 

ternyata dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin dan menjadi bahan 

pembelajaran yang penting seperti halnya produk minyak tanah dan batubara”. 

Walaupun visi Rudolf Diesel tersebut dikemukakan pada abad yang lalu, namun 

masih sedikit yang memproduksi biodiesel. Sejak tahun 2000-an, produksi 

biodiesel mengalami kemajuan yang pesat (Borgman, 2007). 

Biodiesel berdasarkan pengertian American Society for Testing Materials 

(ASTM) merupakan mono alkil ester asam lemak panjang yang diperoleh dari 

turunan bahan baku lemak seperti minyak nabati ataupun minyak hewani sebagai 

sumber energi yang dapat diperbaharui (ASTM, 2003b dalam Kartika, et al., 

2012). Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi. 

Hal ini dikarenakan biodiesel memiliki kemiripan karakteristik dengan bahan 

bakar petrodiesel (Noiroj, 2009 dalam Indra, 2011). Akan tetapi, hasil 

pembakaran dari petrodiesel menyebabkan polusi udara, sehingga dapat 

membahayakan kesehatan manusia, karena asap hitam yang ditimbulkan dari 

proses pembakaran mengandung partikulat dan gas yang berbahaya (Krivoshto, 

2008; Rounce, 2012 dalam Rubianto et al., 2013). 
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Menurut Romero, et al. (2011) bahwa biodiesel memiliki karakteristik 

sebagai berikut, yaitu bersifat biodegradable yang tinggi, tidak beracun, Beberapa 

kelebihan lainnya yang dimiliki oleh biodiesel dibandingkan dengan bahan bakar 

fosil, yaitu dapat diperbarui, dan tidak menghasilkan emisi dalam bentuk oksida, 

nitrogen, timbal, sulfur dan sebagainya, seperti yang diemisikan oleh minyak 

diesel ( Riza et al., 2013). 

 

2.2 Parameter yang mempengaruhi proses produksi biodiesel 

Ada beberapa parameter penting yang mempengaruhi proses produksi 

biodiesel, agar diperoleh yield biodiesel maksimum. Parameter tersebut harus 

berada pada kondisi optimumnya. 

2.2.1 Suhu reaksi 

Suatu rekasi akan berjalan dengan cepat, salah satunya dipengaruhi oleh 

suhu reaksi. Umumnya, reaksi transesterifikasi berlangsung pada suhu 65 oC dan 

pada tekanan atmosfer. Reaksi transesterifikasi dapat berlangsung pada suhu yang 

bervariasi tergantung jenis minyak yang digunakan (Mat et al., 2012). 

Menurut Tambaria (2004) menyatakan bahwa suhu berpengaruh nyata 

terhadap yield metal ester. Apabila suhu yang digunakan mendekati titik didih 

methanol, maka reaksi transesterifikasi yang terjadi akan berlangsung lebih cepat 

(Liu & Lampert, 1999 dalam Tambaria, 2004). Hal ini terjadi karena pemanasan 

menyebabkan molekul-moleku minyak akan terdispersi dan terdistribusi ke dalam 

molekul methanol, sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan ikatan gliserida 

membentuk metal ester. Selain itu, pemanasan mempengaruhi pergerakan 
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CH2
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Trigliserida Metanol Gliserol Metil Ester

OH

CH2

molekul-molekul campuran minyak-metanol semakin meningkat (Noureddini & 

Zhu, 1997 dalam Tambaria, 2004).  

2.2.2  Rasio molar alkohol : minyak 

Rasio molar alkohol : minyak merupakan parameter penting yang 

berpengaruh terhadap yield biodiesel. Dalam stoikiometri rasio untuk reaksi 

transesterifikasi dapat dilihat pada persamaan reaksi Gambar 2.1  (Mat et al., 

2012). Akan tetapi, penambahan alkohol berlebih menyebabkan reaksi 

kesetimbangan bergerak ke kanan, sehingga meningkatkan rendemen metil ester 

(Tambaria, 2004).  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Reaksi transesterifikasi trigliserida dengan methanol (Knothe, 2005) 
 

2.2.3 Waktu reaksi 

Angka konversi biodiesel meningkat seiring dengan waktu reaksi. Xie and 

Li (2006) telah mengkaji tentang pengaruh waktu reaksi mulai dari 1 sampai 

dengan 10 jam terhadap produk yield biodiesel dengan penambahan 35% katalis 

KI/Al 2O3 menghasilkan konversi biodiesel optimum mencapai 90 % pada waktu 8 

jam.  
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2.3 Reaksi Transesterifikasi 

Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol 

(metanol, etanol, propanol dan butanol) membentuk biodiesel (FAME) dan 

gliserol dengan melibatkan katalis (Guo & Fang, 2011). Dalam produksi 

biodiesel, Metanol adalah senyawa alkohol yang paling sering digunakan, karena 

harganya yang murah dan ketersediaannya melimpah (Sivasamy et al., 2009). 

Pada reaksi transesterifikasi dari molekul trigliserida diperlukan tiga reaksi 

yang berurutan. Molekul trigliserida bereaksi dengan alkohol membentuk 

digliserida dan FAME. Kemudian, digliserida bereaksi dengan alkohol 

membentuk monogliserida dan FAME. Selanjutnya, monogliserida bereaksi 

dengan alkohol membentuk FAME dan gliserol.  

Reaksi transesterifikasi akan berlangsung cepat dengan adanya katalis. 

Secara umum, katalis yang digunakan dalam reaksi transesterifikasi dibedakan 

menjadi dua yaitu, katalis asam dan katalis basa. Penggunaan katalis asam pada 

reaksi transesterifikasi banyak digunakan karena sangat efisien. Mekanisme reaksi 

antara trigliserida dengan metanol dengan memanfaatkan katalis asam dalam 

reaksi transesterifikasi, dapat dilihat pada Gambar 2.2. Mekanisme reaksi ini 

melibatkan 5 tahapan : 

Tahap 1 :  

ROOC CH2

ROOC CH

CH2 OCR

O
..

+ H+

ROOC CH2

ROOC CH

CH2 OCR

+OH
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Tahap 2 : 

 

 

 

 

Tahap 3 : 

 

 

 

 

 

Tahap 4 : 

 

 

 

 

 

tahap 5 : 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme reaksi transesterifikasi trigliserida terkatalis asam 
 (Sivasamy et al., 2009) 

 
Apabila feedstock (bahan baku) yang digunakan dalam reaksi 

transesterifikasi memiliki kandungan air dan nilai keasamannya tinggi, 
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penggunaan katalis asam tidak menunjukkan hasil yang optimum pada produk 

yang dihasilkan. Kandungan air yang tinggi sangat rentan menyebabkan reaksi 

saponifikasi (penyabunan) yang sulit dipisahkan. Oleh karena itu, katalis basa 

dapat digunakan untuk reaksi transesterifikasi, mengingat katalis basa memiliki 

kemampuan reaksi  yang lebih cepat, dapat digunakan pada suhu rendah, dan 

biodiesel yang dihasilkan  lebih tinggi (Sarin, 2012). Mekanisme reaksi 

transesterifikasi terkatalis basa dapat dilihat pada Gambar 2.3. Mekanisme reaksi 

ini melibatkan 3 tahapan : 

Tahap 1 : 

 

 

 

Tahap  2 : 

 

 

 

 

Tahap 3 : 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mekanisme reaksi transesterifikasi trigliserida terkatalis basa (Sarin, 
2012) 

Ket : B = katalis basa 
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2.4 Kalsium oksida (CaO) 

Kalsium oksida (CaO) adalah material anorganik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai katalis dalam reaksi transesterifikasi (Liu et al., 2008 dalam Rahmawati, 

2011). CaO merupakan salah satu katalis heterogen yang memiliki sifat basa kuat, 

tidak menimbulkan korosif, ramah lingkungan, kelarutannya rendah dan 

perlakuannya lebih mudah dibandingkan dengan katalis basa homogen (Isahak et 

al., 2010 dalam Ibrahim, 2013). 

Sejak dilaporkan memiliki aktivitas tinggi sebagai katalis pada reaksi 

transesterifikasi, CaO banyak menarik perhatian (Jens et al., 2001 dalam Hai-xin 

et al., 2009). Mekanisme reaksi transesterifikasi terkatalis basa heterogen CaO 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Mekanisme reaksi transesterifikasi terkatalis basa heterogen CaO 
(Liu et al., 2008) 

 
Biasanya CaO yang digunakan untuk reaksi transesterifikasi adalah CaO 

komersial (Reddy et al., 2006 dalam Hai-xin et al., 2009). Akan tetapi saat ini 
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kalsium oksida juga dapat dibuat dari dekomposisi termal dari bahan seperti kapur 

yang mengandung kalsium karbonat (Granados,  2006 dan Veljkovic, 2006 dalam 

Hai-xin et al., 2009). 

Proses kalsinasi CaCO3 menjadi CaO sesuai dengan persamaan reaksi 

berikut : 

CaCO3 (s)   CaO(s) + CO2(g)………………..(1) 

          
Kalor (T = 900 ℃) 

Berdasarkan literatur, kandungan CaCO3 pada cangkang telur ayam sekitar 

94% dan sisanya adalah magnesium karbonat, kalsium fosfat dan bahan organik. 

Komposisi cangkang telur ayam dapat ditampilkan pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Komposisi cangkang telur ayam 

Komponen % Massa 

Kalsium karbonat 

Magnesium karbonat 

Kalsium fosfat 

Bahan organik 

94 

1 

1 

4 

Sumber : Stadelman (2000) 

Aktivitas  katalis CaO dipengaruhi oleh luas permukaan CaO yang kecil dan 

CaO murni mudah membentuk gel dalam metanol. CaO murni yang digunakan 

sebagai katalis, menghasilkan yield tinggi dengan laju reaksi rendah pada suhu 

kamar dan biasanya membutuhkan waktu 8-24 jam. CaO yang diembankan pada 

alumina ataupun zeolit dapat meningkatkan aktivitas katalis CaO (Wu et al., 

2013). 
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2.5 Zeolit 

Zeolit merupakan kristal alumina-silika dengan struktur pori tiga dimensi. 

Zeolit mempunyai luas permukaan internal (600 m2/s) dan stabilitas termal tinggi 

(1000 oC) sebagai katalis padat yang sering digunakan. Zeolit memiliki situs asam 

yang sangat penting sebagai penjerap. Selektivitas zeolit tergantung dari ukuran 

pori dan jenis reaksi. Zeolit banyak dimanfaat sebagai katalis heterogen dalam 

produksi biodiesel (Guo & Fang, 2011). Pérez-Pariente et al. (2003) telah 

mempelajari mengenai selektivitas zeolit dalam sintesis asam monogliserida, 

mengungkapkan bahwa zeolit mempunyai pengaruh nyata terhadap yield 

monogliserida. 

Zeolit β merupakan zeolit yang memiliki kandungan silika tinggi dengan 

kedua situs asam, yaitu asam Lewis dan Brønsted yang tersusun oleh sebuah 

potongan struktur tiga dimensi dari 12 potongan cincin yang saling berhubungan 

(Shu et al., 2007). Situs asam lewis sebagian besar terletak di dinding pori. 

Sedangkan situs asam Brønsted terletak pada permukaan internal dan eksternal. 

Zeolit β ini tidak memiliki aktivitas tinggi di dalam reaksi transesterifikasi, akan 

tetapi dapat digunakan untuk memindahkan asam lemak bebas dalam minyak 

jelantah dengan selektif (Chung et al., 2008). 

Zeolit HY mempunyai situs asam lemah dengan jumlah yang melimpah. 

Ketika satu Si4+ disubtitusi oleh Al3+, kerangka zeolit menghasilkan satu situs 

asam Brønsted. Selain itu, satu kation Na+ dapat menetralkan satu situs asam. 

Selanjutnya, terbentuk senyawa hidroksil yang dapat memperkuat situa asam oleh 

pertukaran ion dari zeolit HY dengan ion-ion seperti Ca2+, Mg2+ dan La3+. 

Keasaman dari zeolit dapat ditentukan dengan memasukkan proton pada larutan 
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asam klorida (Guo & Fang, 2011). Proses pertukaran antara kation logam diluar 

kerangka dengan kation lain terjadi melalui proses pertukaran kation. Struktur 

alumina-silikat dengan natrium sebagai ion penyeimbang dapat ditunjukkan pada 

Gambar 2.5. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur alumina-silikat dengan natrium sebagai ion penyeimbang 
(Gates, 1992) 

  

Apabila kation Na+ ditukarkan dengan kation Ca2+, maka satu kation dari 

Ca2+ sebanding dengan dua muatan dari tetrahedral AlO4
-. Struktur dari alumina-

silikat dengan kalsium sebagai ion penyeimbang dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur alumina-silikat dengan kalsium sebagai ion penyeimbang 
(Gates, 1992) 

 
Secara kimia, zeolit memiliki rumus empiris sebagai berikut : 

M2/nO · Al2O3 · xSiO2 · yH2O 

Dimana, x = 2 atau lebih besar, n menunjukkan valensi kation dan y merupakan 

jumlah air yang teradsorpsi pada pori-porinya.  
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Zeolit memiliki karakteristik kimia yang menarik, diantaranya memiliki 

kemampuan menyerap zat organik maupun anorganik yang selektif (adsorben), 

resin penukar ion (ion exchanger), katalisator dengan aktivitas katalitik tinggi 

(catalyst), dan mampu memuat molekul dengan ukuran kecil (molecular sieving) 

(Dixon and Weed, 1989). Selain itu, zeolit juga dapat digunakan sebagai 

pengemban katalis (support catalyst) (Indra et al., 2011). 

Ukuran diameter pori beberapa mineral penyusun zeolit alam telah disajikan 

oleh Ackley et al. (2003), yang telah dirangkum pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Diameter pori beberapa mineral penyusun zeolit alam 

Mineral Si/Al Kation Utama 
Diameter Pori 

Kinetik (nm) 

Kabazit  1,5 – 4,0 Na, Ca, K 0,43 

Klinoplionit 4,0 – 5,2 Na, Ca, K 0,35 

Erionit 3,0 – 4,0 Na, Ca, K 0,43 

Ferrierit 4,3 – 6,2 K, Mg, Na 0,39 

Mordenit 4,4 – 5,5 Ca, Na 0,39 

Pilipsit 1,3 – 3,4 K, Na, Ca 0,26 

Sumber : Ackley et al. (2003). 

Dari tabel tersebut, dijelaskan bahwa mineral-mineral penyusun zeolit alam 

memiliki diameter pori kinetik pada rentang 0,26-0,43 nm. Luasnya ukuran mulut 

pori zeolit tersebut mengakibatkan proses adsorpsi dan desorpsi berbagai molekul 

dapat terjadi (Guisnet & Gilson, 2002; Wright & Pearce, 2010). Sedangkan 

menurut Guisnet & Gilson (2002), ukuran mulut pori zeolit terbagi menjadi tiga 

kategori, yaitu : 
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1. Zeolit pori kecil, yaitu zeolit dengan ukuran mulut pori cincin 

beranggota   delapan (8 atom T dan 8 atom O) dengan diameter 

bebas antara 0,30 -  0,45 nm 

2. Zeolit pori menengah, yaitu zeolit dengan ukuran mulut pori cincin 

beranggota sepuluh dengan diameter bebas antara 0,45 – 0,60 nm 

3. Zeolit pori besar, yaitu zeolit dengan ukuran mulut pori cincin 

beranggota duabelas dengan diameter bebas antara 0,60 – 0,80 nm. 

Aktivasi zeolit alam dapat dilakukan secara fisika ataupun kimia. Secara 

fisika, aktivasi zeolit dapat dilakukan dengan cara pemanasan pada suhu 300-400 

℃, dengan tujuan untuk melepaskan molekul air. Sedangkan untuk aktivasi zeolit 

secara kimia dapat dilakukan dengan pencucian menggunakan larutan Na2EDTA 

atau asam-asam anorganik seperti HF, HCl, dan H2SO4. Selain itu, juga dapat 

digunakan larutan garam NH4Cl (Breck et al, 1974). 

 

2.6 Metode Impregnasi 

Impregnasi memiliki pengertian proses penjenuhan zat tertentu secara total. 

Metode ini sering digunakan untuk mensintesis katalis. Tujuan dari metode ini 

adalah mengisi pori-pori penyangga dengan larutan logam aktif melalui adsorpsi 

logam, yaitu dengan merendam penyangga dalam larutan yang mengandung 

logam aktif (Dirwan, 2006). Dalam hal ini, penyangga memiliki fungsi sebagai 

penyedia permukaan yang luas agar lebih mudah menebarkan situs aktif, sehingga 

permukaan kontaknya lebih luas dan efisien. Bahan penyangga yang sering 

digunakan sebagai pengemban katalis adalah alumina (Al 2O3), silika-alumina, 

silika, zeolit dan magnesia (Topsoe et al., 1996 dalam Subagjo, 2005). 
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Secara umum, impregnasi dibagi menjadi dua, yaitu impregnasi langsung 

(co-impregnation) dan impregnasi bertahap (sequential). Impregnasi secara 

langsung memiliki pengertian memasukkan larutan garam logam komponen aktif 

dan promotor secara bersama-sama dalam pori penyangga. Sedangkan, 

impregnasi bertahap dilakukan dengan memasukkan larutan garam logam 

komponen aktif dan promotor  secara terpisah. Impregnasi bertahap akan 

menghasilkan katalis yang memiliki aktivitas lebih tinggi karena tidak dibatasi 

oleh konsentrasi (Lestari et al., 2006). 

Metode impregnasi ada dua macam, yaitu impregnasi kering (dry 

impregnation) dan impregnasi basah (wet impregnation). Pada impregnasi basah, 

penambahan jumlah larutan prekursor fasa aktif lebih besar dari 1,5 kali volume 

pori penyangga. Metode ini dapat menghasilkan deposisi prekursor fasa aktif yang 

sangat banyak pada bagian luar penyangga setelah dilakukan proses pengeringan 

dan juga menghasilkan distribusi fasa aktif pada bagian luar penyangga. Distribusi 

ini bermanfaat untuk mengurangi penetrasi reaktan ke dalam katalis, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas katalis. Sedangkan metode impregnasi kering, 

penambahan larutan prekursor fasa aktif kurang dari 1,2 kali volume pori 

panyangga. Metode yang umum digunakan dalam pembuatan katalis adalah 

impregnasi basah. Hal ini dilakukan karena proses pengerjaannya lebih mudah 

(Dirwan, 2006 dalam Lestari et al., 2006 ). 

 

2.7 Spektroskopi Fourier Transform Infrared (Spektroskopi FTIR) 

Apabila suatu materi dikenai radiasi gelombang elektromagnetik, maka akan 

terjadi penyerapan energi (absorpsi) oleh atom-atom atau molekul dari materi 
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tersebut. Penyerapan energi pada ultraviolet ataupun sinar tampak, menyebabkan 

elektron tereksitasi. Sedangkan penyerapan energi radiasi inframerah, elektron 

tidak mengalami eksitasi. Hal ini disebabkan karena energi yang digunakan untuk 

mengeksitasi elektron tidak cukup, akan tetapi absorpsi inframerah dapat 

mengakibatkan amplitudo getaran (vibrasi) atom-atom pada molekul meningkat. 

Suatu senyawa dapat menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang 

gelombang tertentu, tergantung dari struktur senyawa tersebut (Fessenden, 1997 

dalam Anam et al., 2007). Suatu gugus fungsi dalam suatu senyawa dapat terukur 

pada spektra IR, apabila memiliki momen dipol yang berbeda. 

Vibrasi terbagi menjadi dua macam, yaitu vibrasi tekuk dan ulur. Vibrasi 

tekuk terjadi karena adanya gerakan berirama di sepanjang sumbu ikatan, 

sehingga akan mempengaruhi jarak antar atom. Sedangkan vibrasi ulur terbentuk 

karena adanya perubahan sudut-sudut ikatan antar ikatan-ikatan pada sebuah atom 

(Silverstein et al., 1986). 

FTIR (Fourier Transform Infrared) merupakan salah satu mtode 

spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk 

menganalis hasil spektrumnya. Metode spektroskopi yang digunakan dalam FTIR 

adalah metode absorpsi, yaitu metode yang didasarkan pada perbedaan 

penyerapan radiasi inframerah. Suatu materi dapat terabsorpsi oleh inframerah 

apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian antara frekuensi radiasi 

inframerah dengan frekuensi vibrasi molekul sampel dan perubahan momen dipol 

selama bervibrasi (Chatwal, 1985 dalam Anam et al., 2007). 

Pada data FTIR, ukuran puncak (peak) menggambarkan jumlah atau 

intensitas senyawa yang terdapat pada sampel. Data hasil FTIR berupa grafik 
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intensitas dan frekuensi. Intensitas menunjukkan tingkatan jumlah senyawa, 

sedangkan frekuensi menunjukkan jenis senyawa yang terdapat dalam suatu 

sampel (Alfaruqy, 2008). 

Keterangan: 

1. Sumber inframerah 

2. Pembagi Berkas 

3. Kaca Pemantul 

4. Sensor Inframerah 

5. Sampel 

6. Detektor 

Gambar 2.7 Skema alat spektrofotometer FTIR 

Mekanisme yang terjadi pada pengukuran menggunakan FTIR adalah, sinar 

yang berasal dari sumber sinar akan diteruskan dan dipecah oleh pemecah sinar 

menjadi dua bagian sinar yang saling tagak lurus. Selanjutnya sinar dipantulkan 

kembali menuju pemecah sinar untuk saling berinteraksi. Dari pemecah sinar, 

sebagian sinar akan diarahkan menuju sampel dan sebagian menuju sumber. 

Gerakan cermin yang maju mundur akan mengakibatkan sinar yang sampai pada 

detektor akan berfluktuasi. Ketika kedua cermin memiliki jarak yang sama 

terhadap detektor, maka sinar akan saling menguatkan dan sinar akan melemah 

jika kedua cermin memiliki jarak yang berbeda. Fluktuasi sinar yang sampai pada 

detektor akan menghasilkan interferogram. Interferogram akan diubah menjadi 

spektra IR dengan bantuan komputer berdasarkan operasi matematika (Tahud, 

1994). 
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Analisa gugus fungsi suatu sampel dapat dilakukan dengan membandingkan 

pita absorpsi hasil spektrum inframerah dengan menggunakan tabel kolerasi dan 

menggunakan spektrum senyawa pembanding (yang sudah diketahui). Pada 

spektra IR vibrasi, zeolit terdiri dari dua jenis yaitu vibrasi internal dan vibrasi 

eksternal. Vibrasi internal merupakan vibrasi yang terkait dengan SiO4 dan AlO3 

sebagai unit pembangun kerangka zeolit. Sedangkan vibrasi eksternal 

mencangkup ikatan-ikatan eksternal antar tetrahedral. Daerah vibrasi yang 

dimiliki oleh zeolit dibagi menjadi lima daerah utama, yang masing-masing 

berhubungan dengan jenis yang spesifik dari vibrasi.  

1) Rentangan Asimetri (900-1250 cm-1) 

Pada rentangan ini, berhubungan dengan rentangan asimetri dari O-Si-O dan 

O-Al-O. Rentangan asimetri internal dari unit bangun primer muncul pada pita 

serapan kuat yaitu 1020 cm-1, sedangkan puncak yang lebar pada pita serapan 

1100 cm-1 disebabkan oleh rentangan asimetris eksternal karena terjadi ikatan 

antar tetrahedral. 

2) Rentangan Simetri (680-850 cm-1) 

Rentang daerah ini berhubungan dengan rentang O-Si-O dan O-Al-O. vibrasi 

eksternal yang muncul pada bilangan gelombang antara 700-780 cm-1 

merupakan pita yang sangat lemah. Model rentangan ini sensitif terhadap 

perubahan komposisi Si-Al dari kerangka zeolit. Frekuensi akan bergeser ke 

arah yang lebih rendah dengan meningkatnya jumlah atom tetrahedral 

alumunium.  

Pada Tabel 2.3 dapat dilihat nilai serapan frekuensi IR dari beberapa gugus 

fungsi. 
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Tabel 2.3 Frekuensi IR dari beberapa gugus fungsi  

No. Gugus Fungsi Frekuensi cm-1 Jenis Vibrasi Keterangan  

1 -NH2 (amina primer) 3400- 3500 Ulur N-H 2 serapan 

  
1560-1640 Tekuk N-H  

700-850 Tekuk N-H Duplet 

2 -NH (amina sekunder) 3310-3450 Ulur N-H 1 serapan 

3 -Si-O-Si 1030-1140 Ulur Si-O-Si Asimetri  

4 -Si-O-Si 450 Tekuk Si-O-Si Keluar bidang 

5 -O-H 3600-3650 Ulur O-H Monomer 

  
3200-3500 Ulur O-H  

1180-1260 Ulur C-O Fenol 

Sumber : Silverstein, 1984 

 

2.8 X-Ray Diffraction (XRD) 

Sinar-X pertama kali ditemukan pada tahun 1985 oleh Wilhem Canrad 

Rontgen. Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik dengan memiliki energi 

tinggi yaitu 200 eV sampai 1 MeV. Sinar-X berasal dari interaksi berkas elektron 

eksternal dengan elektron pada kulit atom. Panjang gelombang yang dimiliki oleh 

spektrum sinar-X adalah nmds 1010 5/10 −− , dengan frekuensi 1017-1020 Hz. 

Sinar-X dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi dengan 

material. Elektron yang mengalami tumbukan ini akan menyebabkan penurunan 

kecepatan dengan cepat dan energinya diubah menjadi foton. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Sinar–X merupakan foton dengan energi tinggi yang memiliki 

panjang gelombang antara 0,5 sampai 2,5 Å. Ketika berkas sinar-X berinteraksi 
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dengan suatu material, maka sebagian berkas akan diabsorpsi, ditransmisikan, dan 

sebagian lagi dihamburkan terdifraksi. Hamburan terdifraksi ini yang selanjutnya 

dideteksi oleh XRD. 

Berkas sinar-X yang dihamburkan tersebut ada yang saling menghilangkan 

dan saling menguatkan. Hamburan tersebut akan saling menghilangkan apabila 

fasenya berbeda, sedangkan apabila fasenya sama hamburan tersebut akan saling 

menguatkan. Berkas sinar-X yang saling menguatkan inilah yang disebut sebagai 

berkas difraksi. 

Berkas sinar-X yang dihamburkan akan saling menguatkan atau merupakan 

berkas difraksi, apabila telah memenuhi syarat Hukum Bragg yang akan 

dijelaskan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi difraksi sinar-X pada XRD 

 Pada Gambar 2.8 dijelaskan bahwa sinar datang yang menumbuk pada 

bidang pertama akan dihamburkan oleh atom C, sedangkan sinar datang yang 

menumbuk pada bidang kedua akan dihamburkan oleh atom E. Jika kedua sinar 

tersebut paralel dan merupakan satu fase (yang saling menguatkan), maka jarak 
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yang ditempuh kedua sinar ini adalah DE + EC’ yang merupakan kelipatan (n) 

panjang gelombang (λ). Sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut : 

�λ = DE���� +	EC′����……………………………..(2) 

�λ =	d�� 	sin θ +	d�� 	sin θ																																        

									= 2	d�� 	sin θ……………..…………….(3) 

Teknik pengukuran menggunakan difraksi sinar-X dilakukan untuk 

mengetahui fase kristalin dari suatu materi dengan menentukan parameter kisi dan 

struktur kristal serta untuk mendapatkan ukuran dari suatu kristal. Prinsip dasar 

XRD adalah mendifraksi sinar yang melewati celah kristal. Difraksi cahaya oleh 

kristal terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang 

gelombang yang sama dengan jarak antar atom, yaitu sekitar 1 Å. Radiasi yang 

digunakan adalah radiasi sinar-X, elektron, dan neutron (Mikrajuddin et al., 2009) 

 

2.9 Metode adsorpsi Gas N2 

Metode adsorpsi Gas N2 merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisa luas permukaan spesifik dari suatu material padatan dengan 

menerapkan teori BET (Brauneur-Emmet-Teller). Teori BET diperkenalkan oleh 

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett, dan Edward Teller. Teori ini menjelaskan 

mengenai adsorpsi molekul gas di permukaan zat padat (melekatnya molekul gas 

di permukaan zat padat). Kuantitas molekul gas yang diadsorpsi sangat 

bergantung pada luas permukaan zat tersebut. Untuk material berpori, maka luas 

permukaan spesifik ditentukan oleh porositas zat padat. BET digunakan untuk 

karakterisasi permukaan suatu material yang meliputi surface area (SA, m2/g), 
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diameter pori (�����/cm), dan volume pori (Vpori, cm3/g) (Abdullah & 

Khairurrijal, 2009). 

Landasan utama teori BET adalah sebagai berikut : 

a. Menempelnya molekul pada permukaan zat padat (adsoben) membentuk 

lapisan monolayer 

b. Menempelnya molekul pada lapisan monolayer membentuk lapisan 

multilayer 

Secara umum, mekanisme kerja dari metode ini adalah sampel terlebih 

dahulu dipanaskan sampai keadaan vakum untuk menghilangkan kontaminan 

yang terdapat dalam sampel misalnya air dan minyak. Selanjutnya gas 

dimasukkan secara bertahap sampai gas membentuk lapisan monolayer diseluruh 

permukaan material padatan pada rentang P/P0 yaitu antara 0,05-0,30. Dengan 

menggunakan pendekatan teori isotherm adsorpsi Brauneur-Emmet-Teller (BET), 

dapat diketahui luas permukaan padatan dari perbandingan jumlah partikel 

teradsorpsi yang membentuk monolayer (Vm) seperti persamaan berikut : 

)1)(1( CXxX

CX

Vm

V

+−−
=  …………………………………..(4) 

dengan X = P/P0, P adalah tekanan gas yang terdasorpsi dan P0 adalah tekanan  

gas yang membentuk monolayer, sedangkan C adalah konstanta adsorpsi-desorpsi 

(C = Kads/Kdes) . Oleh karena itu, persamaan tersebut dapat disesuaikan dengan 

hasil eksperimen yang menghasilkan data P atau V dengan cara membuat resiprok 

dari kedua sisi persamaan tersebut, kemudian mengalikan kedua sisi dengan Vm 

dan X/(1-X). Sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut : 
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cV

PPc

cVPPV

PP

mm

)/)(1(1

)/1(

/ 0

0

0 −
+=

−
 ………………………………….(5) 

Persamaan di atas dapat diaplikasikan pada plot (x/1-x)1/V terhadap 0/ PP , 

sehingga Vm dan c dapat ditentukan (Abdullah & Khairurrijal, 2009). 

 


