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Abstrak 

Nano ZnO dalam beragam konsentrasi telah berhasil difabrikasi dengan berbantuan reaktor berukuran mikro. 

Polimer polyvinylpirolidone (PVP) digunakan sebagai separator nano ZnO pada saat penumbuhan dalam 

reaktor mikro. Larutan nano ZnO hasil fabrikasi selanjutnya dikompositkan ke dalam polimer polystyrene pada 

beragam konsentrasi (10 mL, 20 mL, 30 mL dan 40 mL) dengan berbantuan pelarut benzene. Hasil akhir 

berupa polystyrene yang mengandung ZnO pada beragam konsentrasi selanjutnya diuji dalam mendegradasi 

senyawa pewarna methylene blue. Dari hasil uji, didapati bahwa variasi konsentrasi yang digunakan dalam 

kompsit ZnO-Polystyrene menunjukkan aktivitas fotokatalis yang beragam dalam mendegradasi senyawa 

methylene blue.  

Kata-kata kunci: Nanopartikel ZnO, mikro reaktor, polystyrene, fotodegradasi, methylene, methylene blue 

PENDAHULUAN 

Bahan pewarna saat ini banyak digunakan dalam berbagai industri seperti industri kulit, tekstil, 

percetakan, cat, plastik, makanan, kosmetik dan industri farmasi. Debit limbah dari industri-industri ini 

mengandung konsentrasi pewarna yang tinggi. Sifat toksik yang ada pada zat pewarna ini menyebabkan 

masalah yang serius pada ekosistem. Beberapa metoda konvensional seperti pengolahan biologis (aerob dan 

anaerob), adsorpsi, koagulasi dan flokulasi telah banyak dilakukan. Namun, metoda-metoda ini belum mampu 

mendegradasi molekul pewarna tersebut secara optimal. Oleh karenanya, diperlukan suatu metoda baru untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  

Selain itu penggunaan polystyrene (styrofoam) dalam jumlah besar sebagai pelindung barang 

elektronik dan pembungkus makanan mendorong timbulnya permasalahan baru. Sulitnya degradasi senyawa 

polystyrene di alam menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah polystyrene. Metoda insenerasi yang 

selama ini juga digunaan dalam mengatasi permasalahan sampah polystyrene mengakibatkan permasalahan 

baru berupa polusi udara. Oleh karenanya diperlukan suatu metoda baru dalam memanfaatkan polystyrene 

sehingga meningkatkan umur pakai dan nilai jual limbah polystyrene.  

Disamping itu metal oksida dalam dekade terakhir telah banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang 

seperti aplikasi divais, sel surya, sensor kimia, maupun sebagai antibakteria [1-5]. ZnO sebagai salah satu 

material metal oksida diketahui dapat menumbuhkan senyawa peroksida berupa OH*, O2
-* dan H2O2 pada 

paparan sinar UV maupun sinar tampak [5]. Senyawa peroksida hasil penumbuhan nano ZnO tersebut 

berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendegradasi senyawa pewarna. Pada penelitian ini, nano ZnO telah 

berhasil dikompositkan dengan senyawa polystyrene dengan berbantuan pelarut benzene. Hasil komposit 
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 berupa nano ZnO-Polystyrene selanjutnya diuji sifat fotokatalisnya dalam mendegradasi senyawa pewarna 

methylene blue.  

EKSPERIMEN 

Penumbuhan Nano ZnO 

Penumbuhan nano partikel ZnO menggunakan reaktor mikro dilakukan dengan metoda penelitian 

sebelumnya [6]. Zinc chloride (ZnCl2), sodium hydroxide (NaOH) dan aquadest (H2O) digunakan sebagai 

prekursor. Polyvinylpyrrolidone (PVP) digunakan sebagai material pengkapsulasi untuk meminiaturisasi 

material ZnO ke orde nanometer. Seluruh bahan-bahan tersebut diperoleh dari Merck dan digunakan langsung 

tanpa purifikasi lebih lanjut. Nanopartikel ZnO ditumbuhkan melalui metoda bottom-up menggunakan reaktor 

mikro berbentuk tabung. ZnCl2 (10 mM), NaOH (16 mM), H2O (1000 mM), dan PVP (4g/mL) dilarutkan 

masing-masing ke dalam 200 mL ethanol. Bahan-bahan prekursor tersebut selanjutnya direaksikan pada suatu 

tabung gelas berjari-jari 500 µm dengan panjang 1 m. Energi pemanas pembangkit reaksi disuplai 

menggunakan lampu pemanas pada temperatur 40ºC. Proses pemanasan diperlukan untuk memutus ikatan 

Zn(OH)2 menjadi ZnO dan H2O. Reaksi kimia dalam proses fabrikasi ZnO secara sederhana dapat dituliskan 

sebagai berikut:  

nZnCl2 + 2nNaOH + lH2O  Zn2+
n(OH-)m(H2O)lCl-

k + (2n-k)Cl- +(2n-m)OH- + 2nNa+
 

nZnO + (l+n)H2O + 2nNaCl. 

Pembuatan Nano komposit ZnO-Polystyrene  

ZnO hasil penumbuhan selanjutnya digunakan untuk menghasilkan nano komposit ZnO-Polystyrene. 

Polystyrene sebesar 6 gram selanjutnya dilarutkan ke dalam 100 mL Benzene (Merck). Larutan PS-Benzene 

sebesar 15 mL selanjutnya dicampur dengan beragam konsentrasi larutan nano ZnO hasil penumbuhan 

sebelumnya di dalam cawan petri. Konsentrasi larutan ZnO yang dimasukkan adalah 10 mL, 20 mL, 30 mL, 

dan 40 mL. Larutan PS-Benzene tanpa larutan ZnO digunakan sebagai base-line karakterisasi UV-Vis 

menggunakan Spectrophotometri (BOECO S-26, Germany). Pelarut berupa ethanol dan benzene selanjutnya 

diuapkan melalui proses pemanasan. 

Karakterisasi Nano komposit ZnO-Polystyrene  

Nano komposit ZnO-Polystyrene selanjutnya dikarakterisasi menggunakan Spectrophotometri (BOECO S-

26, Germany) pada panjang gelombang 200 hingga 480 nm.  

Metoda Identifikasi H2O2 

Prekursor KI (0.167g/ml), HCL (0.036:1), Starch (0.04g/ml), dan NaCl (0.2g/mL) berpelarut aquadest 

dicampur untuk mengidentifikasi hadirnya ikatan Iodida pada starch. Hadirnya H2O2 dalam larutan selanjutnya 

mengoksidasi ion I- membentuk I2. Iodida selanjutnya bereaksi untuk mengikat starch untuk menghasilkan 

warna kuning. Sampel nano komposit ZnO-Polystyrene masing-masing seluas 2 cm2 selanjutnya masukkan ke 

dalam 20 mL aquadest selama 1, 2, dan 3 jam. Larutan aquadest hasil reaksi fotokatalis selanjutnya diambil 

masing-masing sebesar 10 mL untuk menguji kadar H2O2 yang dihasilkan. Uji absorbansi pada panjang 

gelombang 426 nm selanjutnya digunakan untuk mengukur konsentrasi. Kurva kalibrasi konsentrasi H2O2 

dibuat dengan mencampur H2O2 30 % (Merck) masing-masing 10 mL, 15 mL, 20 mL, dan 30 mL ke dalam 

larutan penguji. 

Metoda Identifikasi Degradasi Senyawa Methylene blue 

Sampel nano komposit ZnO-Polystyrene masing-masing seluas 2 cm2 dimasukkan ke dalam larutan 

Methylene blue sebesar 6 ppm selama 1, 2, dan 3 jam. Larutan hasil reaksi fotokatalis selanjutnya diambil 

sebesar 10 mL untuk selanjutnya diukur pada panjang gelombang 664 nm. Kurva kalibrasi dibuat dengan 

membuat larutan methylene blue dalam 1 hingga 6 ppm dengan skala perbedaan 0.5 per-ppm. Kurva kalibrasi 

selanjutnya digunakan untuk menentukan konsentrasi methylene blue hasil reaksi fotokatalis. 
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 HASIL DAN BAHASAN 

Absorbansi Nano komposit ZnO-Polystyrene 

Komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene telah berhasil difabrikasi dengan mencampurkan nano ZnO hasil 

fabrikasi reaktor mikro ke dalam polystyrene yang telah dilarutkan ke dalam benzene. Konsentrasi larutan nano 

ZnO yang dicampur ke dalam larutan polystyrene dibuat beragam (10 mL, 20 mL, 30 mL dan 40 mL). Komposit 

ZnO-Polystyrene hasil fabrikasi ditunjukkan pada Gambar 1  

 

Gambar 1. Komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene hasil fabrikasi 

 

Hasil komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene selanjutnya dikarakterisasi menggunakan Spectrophotometri 

(BOECO S-26, Germany) pada panjang gelombang 200 hingga 480 nm. Hasil karakterisasi menunjukkan 

bahwa panjang gelombang serapan maksimum seluruh sampel berada pada panjang gelombang 273 nm 

(Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Absorbansi nano komposit ZnO-Polystyrene pada beragam konsentrasi larutan ZnO 

 

Panjang gelombang serapan maksimum yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk memeroleh 

diameter rerata partikel ZnO. Kumbhakar et al. telah berhasil memodelkan hubungan jari-jari nanopartikel ZnO 

dengan puncak absorbansi panjang gelombang ke dalam persamaan matematis sehingga diameter nanopartikel 

ZnO dapat diperoleh melalui persamaan 1 [7]. 
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Melalui pemodelan matematis tersebut, jari-jari nanopartikel pada seluruh sampel diketahui sebesar 13.88 

nm atau berdiameter sebesar 27.77 nm. Hasil karakterisasi tersebut juga menunjukkan bahwa nanopartikel ZnO 

telah berhasil dikompositkan kedalam polystyrene. Perbedaan konsentrasi nanopartikel ZnO dalam komposit 

tersebut ditunjukkan pada variasi nilai absorbansi serapan maksimum nanopartikel ZnO pada hasil 

karakterisasi. Nilai absorbansi pada beragam konsentrasi ZnO pada komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene 

dapat dilihat pada Tabel 1. Besaran konsentrasi larutan koloid ZnO yang digunakan pada fabrikasi komposit 

ZnO-Polystyrene menunjukkan hubungan yang linier dengan nilai absorbansinya.  

Tabel 1. Nilai absorbansi ragam konsentrasi ZnO pada komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene 

Nama Sampel Nilai Absorbansi 

40 mL ZnO 0.228 

30 mL ZnO 0.19 

20 mL ZnO  0.144 

10 mL ZnO 0.113 

 

Laju Penumbuhan H2O2 

Kurva kalibrasi konsentrasi H2O2 telah berhasil dibuat dengan mencampur H2O2 30 % (Merck) masing-

masing 10 mL, 15 mL, 20 mL, dan 30 mL ke dalam larutan penguji (Gambar 3). Uji dilakukan dengan 

memanfaatkan prinsip kimiawi H2O2 dalam mengoksidasi KI sehingga menghasilkan I2 yang berikatan dengan 

pati (starch). Puncak panjang gelombang serapan pada 426 nm digunakan untuk mengkarakterisasi ikatan I2 

dengan pati yang merupakan hasil oksidasi H2O2 dengan KI.  

 

Gambar 3. Kurva hasil kalibrasi oksidasi H2O2 (30%) pada larutan uji 

 

Kurva kalibrasi selanjutnya digunakan untuk mengetahui konsentrasi H2O2 hasil reaksi fotokatalis komposit 

nanopartikel ZnO-Polystyrene. Hasil uji konsentrasi senyawa peroksida tersebut menunjukkan adanya pola 

kuadratik pada kurva kalibrasi. Pola persamaan polynomial orde dua pada kurva kalibrasi menunjukkan 

determinasi (R2) yang mendekati nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan polynomial tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui konsentrasi H2O2 melalui puncak absorbansi serapan pada panjang gelombang 

426 nm. Konsentrasi H2O2 hasil reaksi fotokatalis selanjutnya dapat diketahui melalui nilai absorbansi pada 

panjang gelombang 426 nm menggunakan persamaan 2. 
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Laju penumbuhan larutan H2O2 (30%) hasil reaksi fotokatalis nano ZnO-Polystyrene ditunjukkan pada 

gambar 4. Penumbuhan larutan peroksida tersebut merupakan hasil reaksi fotokatalis nanopartikel ZnO yang 

telah terkompositkan ke dalam Polystyrene saat bereaksi dengan H2O. Jumlah konsentrasi H2O2 yang telah 

dibangkitkan tersebut selanjutnya diuji guna mengetahui konsentrasi H2O2 yang telah dibangkitkan. Laju 

penumbuhan konsentrasi H2O2 (Gambar 4) menunjukkan bahwa besaran konsentrasi nanopartikel ZnO yang 

dikompositkan pada polystyrene berhubungan lurus dengan jumlah H2O2 yang dibangkitkan. 

 

Gambar 4. Laju penumbuhan konsentrasi H2O2 (30%)  

 

Pola trendline penumbuhan H2O2 yang ditunjukkan diatas merupakan hasil olah persamaan linier. Dari hasil 

olah data, diketahui bahwa nilai determinan tertinggi terdapat pada konsentrasi 40 mL ZnO pada komposit 

ZnO-Polystyrene (R2 =0.7289).  

Apabila laju penumbuhan tersebut diolah melalui persamaan orde pertama (persamaan 3 dan 4), maka akan 

dihasilkan pola linier seperti yang dipaparkan oleh gambar 5. Nilai konsentrasi yang telah dibangkitkan setelah 

jam pertama dijadikan titik awal dalam persamaan 4. 
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Dari pola tersebut (Gambar 5), didapati bahwa nilai determinasi masing-masing sampel meningkat dari nilai 

awal, Hal ini menunjukkan bahwa pola penumbuhan H2O2 hasil reaksi fotokatalis selaras dengan reaksi orde 

pertama. Besaran konstanta penumbuhan orde pertama senyawa H2O2 dipaparkan pada tabel 2 
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Gambar 5. Laju reaksi orde pertama pada penumbuhan konsentrasi H2O2 (30%)  

 

Tabel 2. Konstanta laju penumbuhan orde pertama senyawa H2O2 

Sampel K R-square 

40 mL ZnO 0.0847 0.9998 

30 mL ZnO 0.0091 0.8226 

20 mL ZnO 0.0021 0.9985 

10 mL ZnO 0.0015 0.9991 

 

Laju Degradasi Senyawa Methylene blue 

Kurva kalibrasi pada senyawa methylene blue telah dilakukan untuk mendapatkan persamaan yang akan 

digunakan dalam menentukan konsentrasi methylene blue yang didegradasi oleh komposit nano ZnO-

Polystyrene (Gambar 6). Persamaan pada kurva kalibrasi selanjutnya digunakan untuk mengetahui konsentrasi 

methylene blue melalui puncak absorbansi serapan pada panjang gelombang 664 nm.  

 

 

Gambar 6. Kurva kalibrasi senyawa Methylene blue  

 

Dari hasil uji komposit nano ZnO-Polystyrene pada senyawa methylene blue ditemukan adanya laju 

degradasi zat warna pada tiap jam perlakuan. Laju degradasi tertinggi diperoleh pada konsentrasi ZnO 40 mL 

yang digunakan pada komposit. Hasil ini berhubungan dengan laju penumbuhan H2O2 yang merupakan oksida 

kuat yang mampu mendegradasi senyawa methylene blue.  
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Gambar 7. Laju degradasi senyawa Methylene blue 

 

Persamaan degradasi orde pertama juga dilakukan pada laju degradasi senyawa methylene blue 

menggunakan persamaan berikut:  
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Nilai hasil kalkulasi persamaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui besaran konstanta peluruhan 

orde pertama senyawa methylene blue hasil reaksi fotokatalis nano ZnO-Polystyrene.  

 

Gambar 8. Laju degradasi orde pertama senyawa Methylene blue 

 

Pola laju degradasi orde pertama hasil kalkulasi persamaan 7 dipaparkan pada gambar 8. Pada pola tersebut 

terdapat peningkatan nilai determinasi pada seluruh kelompok uji. Namun, hasil persamaan tersebut tidak 

menunjukkan adanya trendline linier. Hasil ini berbeda dengan trendline orde pertama pada laju penumbuhan 

senyawa H2O2 yang menunjukkan adanya pola trendline linier. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fotokatalis 

nanopartikel ZnO yang terkompositkan pada Polystyrene tidak mendegradasi senyawa methylene blue secara 
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 langsung, melainkan menghasilkan peroksida kuat berupa H2O2 yang akan mendegradasi senyawa methylene 

blue. Besaran konstanta degradasi orde pertama senyawa methylene blue dipaparkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Konstanta laju degradasi orde pertama senyawa methylene blue 

Sampel K R-square 

40 mL ZnO 0.2202 0.838 

30 mL ZnO 0.0458 0.6149 

20 mL ZnO 0.0402 0.6167 

10 mL ZnO 0.0242 0.6175 

 

KESIMPULAN 

Nanopartikel ZnO telah berhasil dikompositkan pada senyawa polystyrene. Hasil karakterisasi 

menunjukkan hadirnya nanopartikel ZnO pada polystyrene. Sifat fotokatalis nano ZnO-Polystyrene telah diuji 

dalam menghasilkan senyawa H2O2 yang berperan pada laju degradasi senyawa pewarna berupa methylene 

blue. Dari hasil uji, ditemukan bahwa nilai penumbuhan H2O2 berhubungan linier dengan konsentrasi nano 

ZnO yang dikompositkan pada polystyrne. Hasil terbaik ditemukan pada pemberian larutan nanopartikel ZnO 

sebesar 40 mL dalam pembuatan komposit nanopartikel ZnO-Polystyrene. Konsentrasi H2O2 yang dihasilkan 

oleh komposit tersebut berpengaruh besar terhadap laju degradasi senyawa methylene blue.  
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