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ABSTRAK 

 

Ina Susana, 2006. MONTMORILLONIT TERPILAR TiO2 SEBAGAI BAHAN 
ANTI BAKTERI Escherichia coli. Skripsi. Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. 
Universitas Sebelas Maret  
 

Telah dilakukan penelitian tentang aplikasi montmorillonit terpilar TiO2 
sebagai fotokatalis untuk anti bakteri Escherichia coli. Montmorillonit terpilar 
TiO2 dibuat dengan memasukkan agen pemilar Ti ke dalam montmorillonit. 
Kemudian montmorillonit terpilar TiO2 digunakan sebagai fotokatalis untuk anti 
bakteri E. coli dengan penyinaran UV (365 nm). Montmorillonit terpilar TiO2 
dicampurkan ke dalam larutan bakteri dengan konsentrasi 250 cfu/mL. Aplikasi 
ini dengan variasi berat bahan per konsentrasi larutan bakteri yaitu 1/50, 1/25, 
2/25 dan 1/5 mg.mL.cfu-1 dan juga lama penyinaran yaitu 0 sampai 60 menit. 
Montmorillonit terpilar TiO2 kemudian dikarakterisasi basal spacingnya dengan 
X-Ray Difraction (XRD), luas permukaan dengan Gas Sorption Analysis (GSA), 
gugus fungsional dengan Infra Red Spectrophotometry (FT-IR), kandungan logam 
Ti dengan Analisis Pengaktivan Netron (APN) dan keasaman permukaan dengan 
metode gravimetri. Penghitungan bakteri menggunakan metode cawan tuang dan 
koloni yang terbentuk dihitung dengan colony counter.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran basal spacing (d001) ke 
arah 2θ yang lebih kecil. Hasil analisis GSA menunjukkan bahwa luas permukaan 
spesifik (m2/g) montmorillonit terpilar TiO2 meningkat dari 23,769 (motmorillonit 
awal) menjadi 225,367 dan volume total pori (cc/g) juga meningkat dari 
25,348x10-3 (montmorillonit awal) menjadi 169,972x10-3. Kandungan Ti 
montmorillonit terpilar TiO2 (%b/b) meningkat dari 0,064 (montmorillonit awal) 
menjadi 13,402. Keasaman (mmol/g) montmorillonit terpilar TiO2 meningkat dari 
0,979 (montmorillonit awal) menjadi 3,719. Hasil aplikasi sebagai anti bakteri 
menunjukkan bahwa montmorillonit terpilar TiO2 menurunkan jumlah koloni 
bakteri E. coli terbanyak pada rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 
1/50 mg.cfu.mL-1 selama penyinaran 60 menit sebesar 29,92 % 

 
 

Kata kunci : montmorillonit terpilar TiO2,  fotokatalis, Escherichia coli 
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ABSTRACT 

 

Ina Susana, 2006. TiO2-pillared Montmorillonit As an Escherichia coli 
Antibacterial. Thesis. Departement of Chemistry. Mathematic and Science 
Faculty. Sebelas Maret University 
 

The research was conducted about application of TiO2-pillared 
montmorillonite as photocatalyst for Escherichia coli antibacterial. TiO2-pillared 
montmorillonite was prepared by pillarization the Ti pillaring agent to the 
montmorillonite. TiO2-pillared montmorillonite then used as photocatalytic agent 
of E. coli antibacterial by UV-illuminating. TiO2-pillared montmorillonite mixture 
to the bacterial suspens with bacterial consentration 250 cfu/mL. It’s application 
with various sample ratio per bacterial suspens consentration i.e 1/50, 1/25, 2/25 
and 1/5 mg..mL.cfu-1 and UV-illuminating time (365 nm) 0 minutes until 60 
minutes. Basal spacing of TiO2-pillared montmorillonite was characterizated by 
X-Ray Difraction (XRD), fungctional group by Infra Red Spectrophotometry (FT-
IR), Surface area by Gas Sorption Analyzer (GSA), Ti content by Neutron 
Activated Analysis (APN) and surface acidity measured by gravimetric. The 
calculation of bacterial used pour plating method and the colony calculated by 
colony counter. 

The result of research showed that the basal spacing (d001) moved to the 
lower 2θ. Result of GSA analysis showed that specific surface area (m2/g) of 
TiO2-pillared montmorillonite increased from 23.769 (first montmorillonite) to 
225.367 and total pore volume (cc/g) also increased from 25.348x10-3 (first 
montmorillonite) to 169.972x10-3. Result of APN analysis showed that Ti content 
(% w/w) increased from 0,064 (first montmorillonite) to 13.402. The surface 
acidity (mmol/g) of TiO2-pillared montmorillonite increased from 0.979 (first 
montmorillonite) to 3.719. The result of E. coli antibacterial application showed 
that TiO2-pillared montmorillonite decreasing the greater number of E. coli colony 
at sample ratio per bacterial suspens consentration at 1/50 mg.cfu.mL-1 on UV-
illuminating for 60 minutes reached 29.92 %. 
 
 
Keywords : TiO2-pillared montmorillonite, photocatalyst, Escherichia coli 
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 vii 

MOTTO 

” Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. ” 

( Q. S. Al-Insyirah : 6 – 7 ) 

“ Alloh SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. “ 

( Q. S. Al-Baqoroh : 286 ) 

“ Ingatlah! Hanya dengan mengingat Alloh hati menjadi tentram “ 

( Q. S. Ar-Ra’d : 28 ) 

” Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan 
memudahkan baginya jalan untuk masuk surga ” 

( H.R Muslim )  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Montmorilllonit apabila dilihat berdasarkan kandungan mineralnya 

termasuk salah satu jenis tanah lempung. Montmorilllonit yang paling menarik 

perhatian karena montmorillonit mempunyai kemampuan untuk mengembang 

(swelling), memiliki kation-kation yang dapat dipertukarkan (exchangeable 

cations) dan dapat diinterkalasi (intercalated). 

Secara kenampakan luar tanah lempung yang mengandung montmorillonit 

umumnya berwarna agak kecoklatan dan mudah dibentuk dalam keadaan basah 

serta mengeras dengan warna kemerah-merahan jika dibakar. Dalam kehidupan 

kita sehari-hari tanah lempung digunakan sebagai bahan pembuatan batu bata, 

tembikar dan genteng. Lempung tersebut bisa diperoleh dari alam secara langsung 

ataupun lempung sintesis yaitu lempung yang sudah mengalami pengolahan. 

Selain itu dalam dunia industri,  tanah lempung dimanfaatkan sebagai bahan 

pengisi  dalam industri kertas, cat dan karet, sebagai bahan penukar ion, katalis 

dan adsorben. 

Montmorillonit merupakan spesies alumina silikat terhidrat dengan sedikit 

tersubstitusi yang sering  disebut dengan bentonit (Pinnavia dkk, 1983; Leonard, 

1995). Kandungan alumina silikat dalam lempung tersebut dapat dimanfaatkan 

sehingga diharapkan dapat memperoleh produk senyawa alumina silikat 

termodifikasi dengan sifat-sifat fisik dan kimia lebih baik dari sebelumnya.  

Sifat-sifat fisik dan kimia meliputi basal spacing (d001), luas permukaan 

spesifik, porositas dan keasaman permukaan sangat berpengaruh sebagai katalis, 

pengemban katalis dan adsorben. Semakin baik sifat fisik dan kimia yang dapat 

dihasilkan maka akan memiliki aktivitas katalitik dan adsorbsi yang semakin baik 

pula (Leonard, 1995). Cara untuk meningkatkan sifat fisik dan kimia adalah 

dengan aktivasi dan pilarisasi. Aktivasi dengan asam pernah dilakukan oleh 

Mahmoud dkk (2003) yaitu menggunakan HCl, H3PO4 dan H2SO4. Aktivasi 

dengan H2SO4 meningkatkan sifat fisik dan kimia montmorillonit terbesar. 
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Aktivasi dengan H2SO4 pernah dilakukan oleh Daryani (2005) dengan variasi 

konsentrasi H2SO4 1 M; 1,5 M; 2 M dan 2,5 M. Konsentrasi H2SO4 optimum 

adalh 1,5 M. Konsentrasi 2 M sudah dapat menyebabkan kerusakan kerangka 

alumina silikat.  

Pilarisasi dapat dilakukan dengan reaksi interkalasi agen penukar kation 

antarlapis silikat lempung sehingga diperoleh senyawa lempung terpilar (pillared 

clay). Lempung terpilar didefinisikan sebagai smektit (montmorillonit) yang 

kation-kationnya telah ditukarkan oleh kation-kation yang berukuran besar dan 

kation-kation tersebut sebagai pilar atau tiang diantara lapisannya. Reaksi 

pilarisasi dapat dilakukan dengan interkalasi senyawa kompleks kation 

polihidroksi (Al-, Cr-, Ti-, dan Fe-polihidroksi) kedalam antarlapis lempung 

(Bakhs dkk, 1992). Selanjutnya lempung dikalsinasi untuk membentuk pilar-pilar 

oksida logam (Al2O3, Cr2O3, Zr2O3, TiO2 dan Fe2O3) (Yang dkk, 1992). Lempung 

terpilar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai anti bakteri. 

Dewasa ini penggunaan bahan seperti zeolit A, X, Y dan clinoptilotit untuk 

mendukung ion-ion logam yang berpotensi sebagai anti bakteri seperti Ag, Cu, 

Zn, Hg, Sn, Pb, Cd dan Cr serta oksida-oksida semikonduktor telah 

dikembangkan Garza dkk (2000) menggunakan zeolit (mexican-zeolit) untuk 

mendukung ion logam Ag yang kemudian diaplikasikan untuk bahan anti bakteri 

E. coli dan S. faecalis. Sejauh ini penggunaan montmorillonit sebagai bahan 

pendukung masih jarang dilakukan. Penggunaan semikonduktor seperti titan 

dioksida dan sinar UV, dengan memanfaatkan semikonduktivitas bahan, 

menyebabkan dinding bakteri terdegradasi sehingga bakteri terbunuh. 

Penelitian ini membuat montmorillonit termodifikasi yang kemudian 

diaplikasikan sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli. Modifikasi 

montmorillonit dilakukan dengan aktivasi dengan asam dan kemudian pemilaran 

dengan titanium dioksida selanjutnya ditentukan sifat fisiknya. Penggunaan TiO2 

sebagai pemilar karena TiO2 relatif inert dibanding senyawa oksida lainnya 

(Brown dkk, 1992), merupakan semikonduktor yang berfungsi sebagai fotokatalis 

yang memiliki fotoaktivitas dan stabilitas yang tinggi (Sopyan dkk., 1996).    
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Lempung terpilar  TiO2  tersebut  selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  anti 

bakteri Escherichia coli. Hal ini didasarkan pada sifatnya sebagai fotokatalitik 

dengan adanya sinar UV, sehingga bakteri akan ternonaktifkan. 

Salah satu jenis bakteri yang dapat dibunuh adalah Escherichia coli. Bakteri 

Escherichia coli paling dominan dijumpai di dalam air kotor khususnya air yang 

tercemar feces manusia. Bakteri Escherichia coli, seperti juga bakteri lainnya 

akan mengalami pertumbuhan. Bakteri E. coli untuk pertumbuhannya melewati 4 

fase yaitu fase lamban, fase log, fase statis dan fase kematian. 

Pemanfaatan sebagai bahan anti bakteri dilakukan dengan variasi rasio berat 

bahan anti bakteri (bahan) per konsentrasi larutan bakteri yang digunakan dan 

juga lamanya penyinaran dengan sinar UV sehingga akan diketahui aktivitas 

bahan sebagai anti bakteri. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Asal lempung yang digunakan. Lempung bisa diperoleh dari alam secara 

langsung dan sintetik yaitu dari pabrik yang telah mengalami pengolahan. 

b. Aktivator yang digunakan. Aktivasi montmorillonit dapat dilakukan dengan 

asam seperti H2SO4, H3PO4 dan HCl. 

c. Karakterisasi lempung terpilar meliputi sifat fisik dan kimianya seperti basal 

spacing (d001), luas permukaan dan keasaman permukaan lempung. 

d. Aktivitas bahan anti bakteri dipengaruhi oleh adanya proses fotokatalitik yang 

membutuhkan bahan semikonduktor dan sinar UV. 

e. Bakteri E. coli mengalami beberapa fase untuk pertumbuhannya.  

 

2. Batasan Masalah 

a. Mineral lempung yang digunakan adalah bentonit  yang diperoleh dari PT 

Indobent Wijaya Mineral Pacitan. 

b. Aktivasi montmorillonit dilakukan dengan H2SO4. 
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c. Karakterisasi montmorillonit terpilar TiO2 meliputi basal spacing, luas 

permukaan, dan keasaman permukaan lempung. 

d. Rasio berat bahan yang digunakan adalah 1/50, 1/25, 2/25 dan 1/5 

(mg.mL.cfu-1 ) dengan lama penyinaran 10’, 20’, 30’, 40’, 50’ dan 60’. 

e. Sinar UV yang digunakan memiliki daya 6 W dengan panjang gelombang 365 

nm. 

f. Fase yang digunakan untuk aplikasi sebagai bahan anti bakteri adalah fase 

statis. 

3. Perumusan Masalah 

a. Apakah lempung montmorillonit terpilar TiO2 dapat digunakan sebagai bahan 

anti bakteri Escherichia coli ? 

b. Apakah rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri yang digunakan dan 

lama penyinaran berpengaruh terhadap aktivitas bahan sebagai anti bakteri 

Escherichia coli ? 

 

C. Tujuan Percobaan 

 

a. Mengetahui kemampuan lempung montmorillonit terpilar TiO2 dapat 

digunakan sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli. 

b. Mengetahui pengaruh rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri yang 

digunakan dan lama penyinaran terhadap aktivitas bahan sebagai anti bakteri 

Escherichia coli. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat 

lempung terpilar sebagai anti bakteri Escherichia coli. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan nilai komersial dari lempung 

bentonit. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1.    Lempung Bentonit 

Indonesia mempunyai bahan alam berupa tanah lempung yang berlimpah 

dan belum dimanfaatkan secara optimal. Tanah lempung merupakan bahan alam 

yang mengandung paling banyak bahan anorganik yang berisi kumpulan mineral 

dan bahan koloid. Secara morfologi tanah lempung umumnya berwarna 

kecoklatan dan mudah dibentuk dalam keadaan basah serta mengeras dengan 

warna kemerah-merahan jika dibakar. Secara geologis tanah lempung adalah 

mineral alam dari keluarga silikat yang berbentuk kristal dengan struktur berlapis 

dan mempunyai ukuran partikel lebih kecil dari 2 mikrometer. Diantara 

lapisannya terdapat kation-kation yang berfungsi menyetimbangkan muatan 

negatif yang ada pada bidang lapisnya. 

Lempung ditinjau dari struktur ikatan di dalam partikelnya merupakan suatu 

senyawa polimer alumina silikat. Stuktur mineral lempung dibentuk oleh 

polimerisasi gugus tetrahedra alumina, AlO4 
- dengan gugus silikat, SiO4 

(Brindley, 1961). Silikat dibangun melingkari suatu tetrahedron-silika, dengan 

tiap atom oksigen menerima satu valensi dari atom silikon. Struktur lempung 

tidak berupa jaringan tiga dimensi dari rangkaian sederhana dari unit-unit silikon-

oksigen, tetapi terbentuk dari lapisan yang bertumpuk dari lembar-lembar 

tetrahedra silika dan oktahedra Al(Mg). Lembar-lembar tersebut dikembangkan 

melalui jalinan tiga oksigen dalam tiap tetrahedron dengan unit-unit tetrahedra 

silika terdekat (Tan, 1991). 

Tipe-tipe struktur berdasarkan jumlah lembar tetrahedral dan oktahedral 

dalam satu lapisan, dikenal sebagai berikut: tipe 1 : 1 atau diomorfik, 2 : 1 atau 

triomorfik, 2 : 2 atau 2 : 1 : 1 atau tetramorfik. Kelompok kaolinit mewakili 

struktur lapisan 1 : 1, karena komposisinya terdiri dari satu lembar tetrahedral dan 

saru lembar oktahedral. Kelompok montmorillonit mewakili tipe 2 : 1, karena 
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strukturnya dibangun oleh dua lembar tetrahedral dan satu lembar oktahedral 

(Tan,  1991). 

Mineral-mineral dalam kelompok montmorillonit kadang-kadang disebut 

smektit, dan mempunyai komposisi yang beragam. Smektit memiliki kemampuan 

untuk mengembang. Selain itu mineral ini juga mempunyai kapasitas penukar ion 

yang tinggi sehingga mampu mengakomodasi kation dalam interlayernya dalam 

jumlah besar. Gambar 1 memperlihatkan struktur lempung montmorillonit dengan 

kation terhidrat di dalam antarlapisnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Struktur lempung montmorillonit (Wijaya, K., 2002) 

Lempung bentonit merupakan partikel-partikel dengan sifat koloid yang 

tinggi, lempung plastis yang ditemukan pertama kali oleh Fort Benton (Wyoming, 

Amerika Serikat). Lempung bentonit mempunyai sifat yang khas yaitu dapat 

mengembang menjadi beberapa kali lipat dari volume awalnya bila ditempatkan 

dalam air (Grim, 1968). Lempung bentonit adalah jenis lempung yang tersusun 

dari mineral montmorillonit yang tidak murni. Kristal lempung bentonit berbentuk 

seperti lempeng dengan kisi menyerupai phiropillit dan setiap unit lapisannya 

memiliki muatan permukaan negatif. Lempung bentonit mempunyai warna yang 

seragam, tetapi biasanya mempunyai warna kuning sampai kuning kehijau-

hijauan. Dalam keadaan kering lempung bentonit berwarna krem dengan titik 

lebur berkisar 1330 - 1430˚C. 
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2. Modifikasi Montmorillonit 

a.   Aktivasi  

Kontak antara asam dengan montmorillonit dapat menghilangkan alumina 

dan dapat juga berpengaruh pada penghilangan besi, natrium dan kalsium. 

Montmorilonit perlu diaktivasi karena montmorillonit awal mempunyai banyak 

logam-logam yang menempel pada framework, sehingga mudah lepas. 

Aktivasi dengan asam pada montmorillonit bertujuan untuk melarutkan 

pengotor organik dan anorganik yang mengisi rongga dan pori-pori pada kerangka 

montmorillonit sehingga pori-pori kerangka montmorillonit lebih bersih dan luas 

sehingga meningkatkan luas permukaan dan keasaman montmorillonit. 

Mahmoud, dkk (2003) menggunakan aktivator asam HCl, H3PO4 dan H2SO4 pada 

1 M yang menunjukkan bahwa luas permukaan montmorillonit meningkat sebesar 

108, 99 dan 126 m2/g. Daryani (2005) melakukan aktivasi montmorillonit dengan 

H2SO4 dengan variasi konsentrasi H2SO4 1 M; 1,5 M; 2 M dan 2,5 M. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi optimum H2SO4 adalah 1,5 M. Pada 

konsentrasi H2SO4 1,5 M meningkatkan persentase montmorillonit 91,335% dan 

keasaman 193,955%. 

b.  Pilarisasi  

Pilarisasi dalam antar lapis silikat montmorillonit dapat dilakukan dengan 

interkalasi agen pemilar kation logam polihidroksi ke dalam antar lapis silikat 

montmorillonit. Interkalasi adalah penyisipan terbalikkan dari spesies kimia (ion, 

atom atau molekul) ke dalam antar lapis senyawa berstruktur lapis. Scoonheydt  

dkk (1999) mendefinisikan interkalasi sebagai penyisipan suatu spesies pada 

ruang interlayer dari padatan berlapis dengan tetap memelihara struktur lapisnya. 

Terbentuknya senyawa interkalasi dapat diketahui dengan mengamati perubahan 

basal spacingnya (d001) melalui pengukuran dengan difraksi sinar-X. Reaksi 

interkalasi telah memainkan peranan yang penting terutama dalam pembuatan 

katalis, adsorben, elektroda, penukar kation dan penyaring molekul. 

Yanagisawa dalam Haryanti (2005) mengklasifikasikan senyawa hasil 

interkalasi berdasarkan proses pembentukannya menjadi : (i) senyawa interkalasi 

dari pembentukan ikatan hidrogen dengan spesies tuan rumah (host material), (ii) 
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senyawa hasil interkalasi yang terbentuk dengan pertukaran ion antara ion tamu 

dengan ion-ion dalam host material, (iii) senyawa hasil interkalasi yang terbentuk 

dari interaksi dwi kutub antar spesies tamu dengan ion-ion dalam antar lapis host 

material, (iv) senyawa hasil interkalasi yang terbentuk dari reaksi transfer muatan 

antar spesies tamu dengan permukaan lapis host material, (v) senyawa hasil 

interkalasi yang terbentuk dari ikatan kovalen antara spesies tamu dengan lapisan 

host material. Berdasarkan klasifikasi interkalasi tersebut, interkalasi pertukaran 

kation adalah yang paling banyak terjadi. Lapis dari material yang bermuatan 

negatif diseimbangkan oleh ion-ion yang dapat diganti oleh spesies tamu. 

Interkalasi ke dalam antar lapis silikat lempung terjadi karena masuknya 

atom-atom atau molekul-molekul yang berupa kation atau ion bermuatan positif 

menggantikan kation-kation yang ada di antara lapisan silikat lempung seperti 

Na+, K+ dan Ca2+. Kation Na+, K+ dan Ca2+ umumnya tidak kuat terikat sehingga 

sangat mudah digeser atau ditukarkan oleh kation-kation interkalat. Proses 

pergantian ini sering disebut dengan pertukaran kation (cation exchange).   

c.  Pemilaran Montmorillonit dengan Titanium 

Pemilaran adalah suatu proses dimana senyawa berlapis diubah menjadi 

material mikropori dan atau mesopori dengan tetap mempertahankan struktur 

lapisnya. Material hasil sintesanya disebut senyawa terpilar atau padatan berlapis 

terpilar. Pemilaran antar lapis silikat montmorillonit dengan titanium dioksida 

(TiO2) pada dasarnya merupakan interkalasi agen pemilar senyawa kompleks Ti 

ke dalam antar lapis silikat montmorillonit melalui mekanisme pertukaran antara 

kation Ti-polihidroksida dengan kation-kation Na+, K+ dan Ca2+ yang ada 

montmorillonit. Kation-kation Na+, K+ dan Ca2+ yang ditukarkan oleh kation Ti-

polihidroksida diantara antar lapis silikat montmorillonit selanjutnya dikalsinasi 

untuk membentuk pilar atau tiang oksida logam TiO2 (Sterte, 1986).  

Pemilaran dengan TiO2 akan menyebabkan perubahan struktur dan jarak 

antar lapis silikat montmorillonit. Perubahan tersebut juga mengakibatkan 

perubahan sifat-sifat fisik dan kimianya seperti basal spacing (d001), luas 

permukaan spesifik, volume total pori, rerata jejari pori dan keasaman permukaan 

montmorillonit (Simpen, 2001). 
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Gambar 2 memperlihatkan proses pembentukan pillared clay secara 

skematis.  Montmorillonit digambarkan dengan dua lapis balok horizontal paralel 

yang memuat bulatan-bulatan (mewakili kation-kation terhidrat). Spesies pemilar 

(Ti-polihidroksi) diwakili oleh  balok persegi panjang vertikal sedangkan 

montmorillonit terpilar disimbolkan dengan dua balok horizontal dengan dua 

balok vertical yang menyangga balok horizontal tersebut. Di dalam pori terdapat 

bulatan-bulatan hitam kecil yeng mewakili proton yang terlepas akibat kalsinasi 

senyawa interkalasi lempung-oligokation. 

 
 
 
 

 
              Montmorillonit    Spesies Pemilar   Montmorillonit Terpilar 

Gambar 2. Pembentukan  pillared clay (Wijaya, K., 2002) 

Haryanti (2005) melakukan pemilaran Ti ke dalam montmorillonit aktif 

dengan hasil bahwa luas permukaan spesifik (m2/g) meningkat dari 78,596 

(montmorillonit awal) menjadi 196,741 (montmorillonit aktif TiO2). Keasaman 

(mmol/g) juga mengalami peningkatan dari 2,596 (montmorillonit awal) menjadi 

9,643 (montmorillonit aktif TiO2). Kandungan Ti (% b/b) dalam montmorillonit 

aktif TiO2 meningkat dari 0,114 (montmorillonit awal) menjadi 9,446. 

Montmorillonit aktif TiO2 tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan anti bakteri. 

Salah satunya adalah bakteri Escherichia coli. 

3.  Bakteri Escherichia coli 

Mikroorganime seperti bakteri, jamur dan kapang serta virus dalam 

beberapa hal memberikan keuntungan seperti penguraian, membantu pencernaan, 

fermentasi, menghasilkan antibiotik, pengawetan dan lain-lain. 

Bakteri merupakan makhluk universal bersel tunggal, tidak mempunyai 

klorofil, berkembang biak dengan pembelahan sel secara tranversal atau biner. 

Sifat hidup bakteri adalah aprofit pada sisa pembuangan hewan atau tanaman yang 

sudah mati, tetapi banyak juga yang parasit terhadap hewan, manusia, dan 

tanaman dengan menyebabkan banyak jenis penyakit. 
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Escherichia coli adalah penghuni usus manusia. E. coli dapat langsung 

hidup lama diluar usus dan mudah diidentifikasi. Bakteri ini dapat digunakan 

untuk menunjukkan cemaran tinja dalam air minum (Schlegel, H.G, 1994). E. coli 

dapat menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan 

travelers diarrhea serta mampu menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh di luar 

usus (Sujudi, 1993). 

Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri dalam kelompok coli yang 

mempunyai sifat-sifat berbentuk batang (colon bacillus), tidak membentuk spora. 

Bakteri Escherichia coli juga mampu memfermentasikan kaldu laktosa pada 

temperatur 370 C dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam 

(Surawaria, 1996). 

Menurut Bernad dkk (1980), keberadaan bakteri Escherichia coli dalam 

perairan merupakan indikator tercemarnya perairan tersebut oleh materi feces. 

Beberapa bakteri yang mempunyai sifat seperti Escherichia coli adalah bakteri 

Aerobacter dan Klebsiela. Namun demikian bakteri tersebut lebih banyak 

ditemukan di dalam habitat tanah dan air daripada dalam usus sehingga disebut 

non-fecal coli. Kedua bakteri tersebut umumnya tidak patogen. 

Bakteri yang ditumbuhkan pada kondisi yang baik kurva pertumbuhannya 

akan mengalami fase-fase seperti yang disajikan oleh kurva pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Bakteri (Pelezar, M J, 1986) 

Waktu, jam 

A 

D 

C 

B 
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Berdasarkan Gambar 3 tersebut bakteri yang tumbuh akan mengalami empat 

fase yaitu (A) fase lamban, (B) fase log atau logaritmik, (C) fase statis dan (D) 

fase kematian atau penurunan (Pelezar, M J, 1986). 

Inokulasi sejumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu selama periode 

inkubasi 24 jam (lebih atau kurang), dan memetakan logaritma jumlah sel 

terhadap waktu, maka akan diperoleh kurva dengan tipe seperti kurva pada 

Gambar 3. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa pada periode awal yang 

tampaknya tanpa pertumbuhan (fase lamban) diikuti oleh periode pertumbuhan 

yang cepat (fase log), kemudian mendatar (fase statis) dan akhirnya diikuti oleh 

suatu penurunan populasi sel-sel hidup (fase kematian). 

4.  Karakterisasi 

a. Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Dasar penggunaan sinar-X dalam penelitian lempung ini adalah susunan 

sistematik atom-atom atau ion-ion dalam bidang kristal. Dalam spesies mineral 

dicirikan oleh susunan atom yang spesifik, yang menciptakan bidang penciri yang 

dapat memantulkan sinar-X. Sinar-X adalah radiasi gelombang elektromagnetik 

dengan panjang gelombang pendek. Pada kebanyakan kristal, jarak antar atom 

atau bidang kristal, mempunyai ukuran yang hampir sama dengan panjang 

gelombang sinar-X. Laue kemungkinan merupakan orang pertama yang 

menemukan, yaitu pada tahun 1912, bahwa sinar-X dapat dipantulkan oleh atom-

atom bidang kristal, yang menghasilkan pola-pola khas. Pola difraksi ini 

digunakan sebagai sidik jari dalam identifikasi spesies mineral. 

Metode ini mungkin merupakan metode yang paling luas digunakan dalam 

identifikasi lempung. Pada dasarnya metode ini hanya digunakan untuk analisis 

kualitatif, walaupun penetapan semikualitatif dari lempung telah sering dilakukan. 

Analisis difraksi sinar-X merupakan metode yang bersifat tidak merusak, yang 

berarti bahwa contoh tidak dipengaruhi oleh analisis dan masih dapat digunakan 

untuk analisis lain. Akan tetapi, metode ini tidak dapat diterapkan untuk analisis 

bahan yang bersifat amorf atau nonkristalin. 

Susunan-susunan molekul atau atom-atom dalam zat padat sangat 

menentukan sifat fisika dan sifat kimia zat padat. Bila molekul atau atom atau ion 
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atau gugus atom tersusun dalam struktur geometri yang teratur, maka struktur 

padatan ini disebut kristal. Sebaliknya bila molekul/ion/atom/gugusnya berada 

dalam struktur geometri yang tidak teratur disebut amorf. Khususnya pada katalis, 

maka tingkat kekristalan akan menentukan terhadap sifat katalis. Makin tinggi 

tingkat kekristalan padatan, maka makin banyak kemungkinan terbentuknya pori-

pori sehingga bagian aktif (gugusan aktif) katalis yang berada sebelah dalam 

padatan juga bisa ikut bereaksi dan aktivitas katalis bertambah besar.     

Sinar-X dihasilkan dalam suatu tabung sinar-X oleh lecutan elektron-

elektron yang bergerak cepat ke suatu target logam logam. Atom-atom yang 

mengalami eksitasi dalam target tersebut memancarkan radiasi dengan panjang 

gelombang antara 0,01 dan 100 A˚, yang merupakan panjang gelombang radiasi 

Kα dan K β, kebanyakan logam memancarkan pita-pita lebar dari radiasi Kα dan 

d001/n menunjukkan jarak difraksi tingkat K β, contohnya target Cu. Dengan 

menggunakan saringan nikel, radiasi Kα dari Cu dapat dihalangi atau dijerap dan 

radiasi K Cu yang lolos diisolasi untuk digunakan dalam analisis. Jika suatu 

berkas sinar radiasi Kα Cu mengenai bidang kristal dari suatu mineral (lihat 

Gambar 4), sinar-X dipancarkan oleh atom-atom dalam kristal. Suatu difraksi 

dapat diperoleh dengan terjadinya penguatan pada sinar-X yang terpencarkan pada 

suatu arah tertentu. Penguatan sinar-X yang terpencarkan menjadi kuantitatif 

hanya jika hukum Bragg dipatuhi. Hukum Bragg didefinisikan sebagai berikut : 

nλ = 2d sin θ 

dengan d = jarak antar bidang (nm) 

 λ = panjang gelombang (nm) 

 θ = sudut difraksi (degree) 

 n = tingkat difraksi 

Jarak kisi yang sebenarnya untuk bidang dasar (001) adalah d (001) atau jarak d 

(hkl). 

Hukum Bragg menduga bahwa semua bidang-bidang dalam suatu kristal 

memantulkan sinar-X, apabila kristal dimiringkan dengan sudut tertentu terhadap 

berkas sinar datang. Sudut tergantung pada panjang gelombang (λ) dan d. Jika 

gambar 4 dipelajari, berkas sinar datang DEF telah melintasi beberapa bilangan 
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integral dari panjang gelombang (nλ) lebih jauh daripada sinar datang ABC. 

Difraksi dari bidang-bidang atom berjarak sama yang berurutan menghasilkan 

difraksi maksimum. Apabila difraksi ini diterima oleh film fotografi, akan 

dihasilkan suatu seri titik atau garis (pita). Posisi dari garis tersebut berhubungan 

langsung dengan jarak d 

 

                          A               C 

D                     F 

           q      B       q 

 

                                                    d 

                                 E                     Bidang kristal 

 

 

 

Gambar 4. Gambar skematik berkas sinar-X datang yang memantul dari  bidang 

kristal, dengan mengikuti hukum Bragg (Tan, 1991) 

 

Nilai d001/n, yang disebut jarak kisi, dapat diukur dari hasil analisa difraksi 

sinar-X. Jika n = 1, maka d001/n menunjukkan jarak difraksi tingkat pertama (first 

order). Jika n = 2, d001/n menunjukkan jarak difraksi tingkat kedua. Rangkaian 

dari nilai d/n yang diperoleh, bersama dengan intensitas puncak kurva difraksi 

sinar-X, merupakan penciri bagi identitas spesial mineral. Setiap kristal 

mempunyai beberapa harga d khas untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan 

mengetahui harga d ini dapat diketahui jenis kristalnya. Dari tingkat intensitas 

difraksi dapat pula digunakan untuk mengetahui tingkat kekristalan tertentu yaitu 

dengan membandingkannya kepada hasil difraksi zat padat lainnya yang diketahui 

tingkat kekristalannya (zat padat 100%). 

Penelitian Long and Yang (1999) menyebutkan bahwa pemilaran 

montmorillonit dengan agen pemilar TiO2 akan menyebabkan pergeseran basal 

spacing d001 ke kiri dan pergeseran ini menyebabkan basal spacing d001 tidak 
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dapat teramati oleh XRD. TiO2 yang terikat oleh montmorillonit setelah pemilaran 

dapat dilihat pada daerah 2θ = 25º. Hasil penelitian Long and Yang dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Difraktogram (a) Montmorillonit, (b) Montmorillonit terpilar TiO2 dan 

(c) Montmorillonit terpilar Fe-TiO2 (Long and Yang, 1999)   

 

b. Gugus Fungsional 

 Akhir-akhir ini spektroskopi infra merah telah banyak digunakan dalam 

kajian mineralogi lempung. Lempung amorf maupun kristalin menyerap radiasi 

infra merah, dan metode ini lebih berguna bagi contoh-contoh yang tidak dapat 

dianalisis dengan difraksi sinar-X. Spektrum serapan inframerah suatu mineral 

mempunyai pola yang khas, yang tidak hanya membuka kemungkinan untuk 

identifikasi mineral tersebut, tetapi juga menyingkapkan keberadaan gugus-gugus 

mineral fungsional utama di dalam struktur senyawa yang sedang diidentifikasi. 

Montmorillonit dan zeolit sama-sama berada dalam kelas silika. Oleh sebab 

itu, penetapan frekuensi inframerah terhadap sifat-sifat atau karakteristik 

struktural montmorillonit mengacu pada penetapan frekuensi zeolit, yaitu : 
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1). Rentangan simetri (680-850 cm-1) 

Daerah ini barkaitan dengan rentangan simetri –O-Si-O- dan -O-Al-O-. 

2). Rentangan asimetri (1250-900 cm-1) 

Daerah ini berkaitan dengan rentangan –O-Si-O- dan –O-Al-O-. 

3). Mode tekuk Si-O/Al-O (420-500 cm-1) 

4). Cincin rangkap (580-610 cm-1) 

Daerah ini berkaitan dengan vibrasi eksternal dalam cincin rangkap enam 

anggota dan cincin empat anggota. 

5). Pembukaan pori (300-400 cm-1) 

Daerah ini berkaitan dengan vibrasi eksternal oleh gerakan 12 celah-celah 

cincin. (Hamdan, 1992) 

6). Getaran ulur O-H berikatan hidrogen (1600-1300 cm-1) 

7). Getaran ulur O-H dari gugus Si-OH (3700-3200 cm-1)  

8). Getaran gugus hidroksil O-H bebas (3670-3550 cm-1). (Silverstein dkk, 1986)  

Berdasarkan Tan (1991), montmorillonit dicirikan oleh 2 kelompok 

daerah frekuensi yang mencirikan kurva infra merah : 

1). Daerah antara 4000 dan 3000 cm-1 yang diakibatkan oleh getaran regang dari 

air terjerap dan/atau gugus oktahedral. 

2). Daerah antara 1400 dan 800 cm-1 yang disebabkan oleh getaran Al-OH 

dan/atau Si-O. 

Spektra FT-IR montmorillonit menurut Tan (1991) dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Spektra Standar FT-IR Montmorillonit (Tan, 1991) 

c. Analisis Kandungan Logam 

Penentuan jumlah unsur (logam) dapat dilakukan dengan metode APN. 

Prinsip dasar APN adalah analisis unsur berdasarkan pada pengukuran aktivitas 

imbas yang terbentuk bila sampel disinari neutron dalam rektor inti. Berdasarkan 

kereaktifan imbas dinyatakan dalam persamaan berikut (Susetyo, 1988). 

At = Ao e –0,693 t/T   

Dimana, At = aktivitas imbas pada saat pengukuran (cacah/detik) 

   Ao = aktivitas imbas nuklida radioaktif saat radiasi (cacah/detik) 

   t    = waktu paro radiasi (detik) 

  T   = waktu paro nuklida radioaktif hasil radiasi (detik) 

Aktivitas imbas (A) sebanding dengan jumlah unsur yang ada dan tidak 

tergantung pada keadaan kimia unsur tersebut. Perhitungan supaya lebih mudah 

maka sampel disinari pada kondisi dan waktu yang sama dengan standar yang 

mengandung sejumlah unsur yang hendak ditentukan dalam jumlah yang 

diketahui dengan pasti.  

d. Keasaman Permukaan 

Pengukuran jumlah dan karakter asam pada permukaan montmorillonit 

dapat dilakukan dengan adsorbsi basa gas (dengan metode gravimetri dan 
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spektroskopi FTIR) dan ikatan spesies dalam larutan (dengan metode titrimetri). 

Jumlah keasaman permukaan lempung biasanya dinyatakan dalam jumlah mmol 

situs asam per satuan berat lempung atau per luas permukaan padatan yang 

diperoleh dengan jalan mengukur jumlah basa yang teradsorbsi secara kimia 

dalam fasa gas. Nilai keasaman yang diperoleh dengan adsorbsi basa gas bukan 

merupakan nilai mutlak karena sifat adsorbsi permukaan lempung terhadap basa 

gas tersebut tergantung pada kondisi percobaan (Simpen, 2001).  

Montmorillonit dapat menunjukkan karakter keasaman baik asam Brönsted 

atau asam Lewis.  Situs asam Brönsted terbentuk karena adanya kation H+ yang 

menyeimbangkan muatan negatif alumina silikat sedangkan situs asam Lewis 

terbentuk dari dehidroksilasi (Iwan, 2002). 

e. Luas Permukaan 

Luas permukaan berhubungan erat dengan aktivitas katalis karena reaksi 

berlangsung pada permukaan. Luas permukaan yang besar akan menyebabkan 

semakin banyak pula molekul-molekul zat pereaksi teradsorbsi pada permukaan 

sehingga aktivitasnya akan semakin bertambah besar. Pengukuran luas permukaan 

pada umumnya dilakukan dengan metode adsorbsi gas. Metode ini dilakukan 

dengan cara mengukur luas permukaan dengan menggunakan persamaan BET 

(Brunauer-Emmet-Teller) dengan persamaan (1) (Satterfield, 1980) 

1
[( / ) 1]W Po P -

 = 
1
.mW C

 + 
1

.m

C
W C
-

 (P/Po) .......................................................(1) 

Dengan Wm = berat gas yang teradsorbsi pada lapis tunggal (g) 

   W = berat gas yang teradsorbsi pada P relatif P/Po (g) 

  C = konstanta BET 

  Po = tekanan uap jenuh adsorbsi (mmHg) 

  P = tekanan gas (mmHg) 

Asumsi dari teori BET adalah bahwa permukaan padatan tidak akan 

tertutupi secara sempurna selama tekanan uap jenuh belum tercapai. Berdasarkan 

pada teori BET, adsorbat yang biasa digunakan adalah gas nitrogen dan proses 

adsorbsi isotermis berlangsung pada temperatur 77 K dengan daerah batasan 

adsorbsi isotermal pada kisaran P/Po = 0,05 sampai 0,35. Persamaan BET 
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merupakan garis lurus apabila dibuat grafik 
1

[( / ) 1]W Po P -
 lawan P/Po. Berat gas 

nitrogen yang membentuk lapisan satu lapis (Wm) dengan persamaan (4), dapat 

ditentukan dari slope dan intersep yang ditunjukkan oleh persamaan (2) dan (3) : 

s = 
1

.m

C
W C
-

 ..................................................................................................(2) 

dengan s = slope 

i = 
1
.mW C

 ..................................................................................................(3) 

dengan i = intersep 

Gabungan kedua persamaan ini memberikan persamaan berikut : 

Wm = 
1

s i+
 ...............................................................................................(4) 

Persamaan untuk menghitung C (konstanta BET) adalah : 

C = 
s
i

 + 1 .................................................................................................(5) 

(Lowell dan Shields, 1984) 

Luas permukaan, SBET (m2/g) kemudian dihitung dengan persamaan (6), 

dengan keterangan SBET adalah luas permukaan, N adalah bilangan Avogadro dan 

A adalah luas tampang lintang untuk gas nitrogen sebesar 16,2 Ǻ2 (Lowell dan 

Shields, 1984). Padatan mempunyai luas yang kecil (<10 m2/g), luas permukaan 

sedang (50-100 m2/g), dan mempunyai luas permukaan yang besar (200-500 

m2/g), atau sangat besar jika diatas 800 m2/g (Augustine, 1996). Luas permukaan 

(SBET) dari cuplikan sesuai dengan persamaan (6). 

SBET = 
2

( . . )m m

N

W N A
Mr

 ..................................................................................(6) 

Keterangan : SBET = luas permukaan total adsorbat (m2 ) 

          N  = bilangan avogadro (6,023 x 1023 mol-1) 

          Mr = berat molekul gas nitrogen (g.mol-1) 

          Wm = berat gas nitrogen (g) 

          Am = luas tampang lintang gas nitrogen (16,2 Ǻ2) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxix 

Luas permukaan spesifik diperoleh dengan menggunakan rumus (7) sebagai 

berikut : 

 s = BETs
w

 ....................................................................................................(7) 

Keterangan : s  = luas permukaan spesifik (m2/g) 

          w  = berat sampel yang dianalisa (g)               

(Lowell dan Shield, 1984) 

5. Bahan Anti Bakteri Escherichia coli 

Bahan anti bakteri yang tersedia di pasaran dapat diklasifikasikan menjadi 

dua golongan. Pertama, bahan anti bakteri organik dan yang kedua adalah bahan 

anti bakteri anorganik.  Bahan anti bakteri organik saat ini telah dipergunakan 

secara meluas, namun bahan-bahan tersebut memiliki banyak kekurangan atau 

kelemahan-kelemahan seperti memiliki titik didih dan lebur rendah, mudah 

terdekomposisi atau menguap serta sering bersifat toksis. Bahan anti bakteri 

anorganik umumnya ditawarkan di pasaran dalam bentuk komposit yang dibuat 

dengan teknik impregnasi kation-kation logam dengan aktivitas anti bakteri 

seperti tembaga, perak dan seng.  

Bahan anti bakteri anorganik umumnya ditawarkan di pasaran dalam bentuk 

komposit yang dibuat dengan teknik impregnasi kation-kation logam dengan 

aktivitas anti bakteri seperti tembaga, perak dan seng. Selain teknik impregnasi 

teknik pelapisan ( coating ) logam anti bakteri ke permukaan bahan pendukung 

juga banyak dijumpai. 

Jenis polimer yang sering dipakai sebagai bahan pendukung kation-kation 

anti bakteri adalah zeolit X, Y, Z dan juga klinoptilolit. Kation-kation tersebut 

akan dijerap di antara rongga-rongga zeolit melalui mekanisme pertukaran ion 

secara stoikiometris. Mekanisme penghambatan dan pembunuhan bakteri diyakini 

terjadi melalui proses pelepasan ion-ion logam anti bakteri dari komposit. 

Montmorillonit merupakan bahan berstruktur lapis yang dewasa ini menarik 

perhatian banyak peneliti karena sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang penting adalah 

kemampuan mengembang dan pertukaran ion. Sifat-sifat montmorillonit tersebut 

dapat dapat dimanfaatkan dengan cara dimodifikasi untuk berbagai aplikasi, 
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misalnya sebagai fotokatalis dan anti bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat suatu bahan anti bakteri Escherichia coli yang prinsip kerjanya berbasis 

kepada reaksi fotokatalitik.  

Proses reaksi fotokatalitik merupakan reaksi yang membutuhkan bahan 

semikonduktor dan sinar UV. Salah satu yang termasuk semikonduktor adalah 

titanium dioksida (TiO2). Titanium dioksida merupakan semikonduktor yang 

berfungsi sebagai fotokatalis yang memiliki fotoaktivitas tinggi dan stabilitas 

kimia meski dalam kondisi keras sekalipun (Sopyan dkk, 1996; Xu dkk, 1999). 

Selain itu, TiO2 juga bersifat non toksik, murah dan memiliki sifat redoks yaitu 

mampu mengoksidasi polutan organik dan mereduksi sejumlah ion logam dalam 

larutan (Rajh dkk, 1996). Titanium dioksida menyerap radiasi sinar ultraviolet 

(UV). Adsorbsi sinar UV olehnya dapat menyebabkan terjadinya radikal hidroksil 

yang pigmen sebagai fotokatalis (Othmer, K., 1993). Adanya sifat fotokatalitik 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan anti bakteri. Reaksi fotokatalitik ini 

akan menyebabkan dinding bakteri terdegradasi. 

Mekanisme reaksi degradasi dinding bakteri sampai saat ini belum 

sepenuhnya dipahami, namun berdasarkan studi literatur, penggunaan anti bakteri 

dari bahan semikonduktor seperti oksida titan telah pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. 

Prinsip kerja penelitian ini adalah sebagai berikut : bahan anti bakteri 

bersama-sama dengan bakteri E. coli diradiasi sinar UV, akibat radiasi elektron-

elektron bahan anti bakteri (bahan semikonduktor) tereksitasi, akan terbentuk sisi 

oksidator dan reduktor pada bahan tersebut. Skema proses pembentukan elektron 

dan lubang pada semikonduktor ditunjukkan pada Gambar 7. Melalui sisi tersebut, 

bakteri akan ternon-aktifkan. 
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hn
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Gambar 7. Skema proses pembentukan elektron dan lubang pada semikonduktor 
(Nogueira, 1993) 

 
Kurniyasih (2005) menggunakan TiO2 – zeolit dan sinar UV untuk 

mendegradasi zat warna Congo Red dengan variasi waktu penyinaran 10 menit 

sampai 60 menit dengan kesimpulan bahwa TiO2 – zeolit cukup efektif untuk 

mendegradasi Congo Red dengan pengurangan konsentrasi mencapai 98,94 % 

selama 60 menit dengan menggunakan 50 mg TiO2 – zeolit untuk setiap 25 mL 

larutan Congo Red dengan konsentrasi 10-4 M.  

Wahyuni dkk (2000) memanfaatkan bahan fotokatalis dari besi yang 

terkapsul dalam zeolit untuk degradasi fenol dengan variasi berat bahan 

fotokatalis. Semakin banyak bahan fotokatalis yang digunakan maka semakin 

besar energi yang diserap oleh fotokatalis sehingga semakin banyak fenol yang 

terdegradasi. 

6. Analisis Kuantitatif Mikrobiologi 

Jumlah sel bakteri yang tumbuh dapat dihitung melalui beberapa metode 

diantaranya adalah metode mikroskop (direct microscope method), metode 

pengenceran (dilution method) dan metode cawan (plating method) yang terbagi 

atas metode cawan tuang dan metode sebar. 

Metode cawan adalah metode yang paling banyak digunakan untuk 

menghitung bakteri dibandingkan metode bakteri lainnya. Kelemahan metode ini 

adalah hanya tepat untuk menghitung jumlah bakteri yang hidup karena metode 

ini dilakukan inkubasi sehingga hanya bakteri yang hidup saja yang akan 

terhitung. 

Faktor kesalahan pemipetan pada pengenceran hampir tidak mungkin 

dihindari, koloni-koloni bakteri yang kecil mungkin tidak terhitung dan medium 

dan kondisi kultivasi mungkin tidak cocok untuk semua bakteri yang ada pada 

sampel awal (Sarles dkk, 1956). 

Metode hitungan cawan didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel yang 

dapat hidup akan berkembang menjadi satu koloni, sehingga jumlah koloni yang 

muncul pada cawan merupakan suatu indeks bagi jumlah organisme yang dapat 
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hidup yang terkandung dalam sampel. Teknik yang harus dikuasai dalam metode 

ini adalah mengencerkan sampel dan mencawankan hasil pengenceran tersebut. 

Setelah inkubasi, jumlah koloni masing-masing cawan diamati. Karena jumlah 

mikroorganisme dalam sampel tidak diketahui sebelumnya, maka untuk 

memperoleh sekurang-kurangnya satu cawan yang mengandung koloni sesuai 

syarat jumlah maka harus dilakukan sederetan pengenceran dan pencawanan. 

Jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sampel asal ditentukan dengan 

mengalikan jumlah koloni yang terbentuk dengan faktor pengenceran pada cawan 

yang bersangkutan (Hadioetomo, 1985). 

B. Kerangka Pemikiran 

Montmorillonit merupakan bahan berstruktur lapis yang mempunyai sifat 

unik yaitu kemampuan mengembang dan pertukaran ion. Montmorillonit dapat 

dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan kerjanya dengan memanfaatkan 

sifat-sifatnya tersebut.  

Modifikasi montmorillonit dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang 

pertama adalah montmorillonit dicuci terlebih dahulu, kemudian diaktivasi dengan 

H2SO4 sehingga akan memperbesar luas permukaan, keasaman permukaan 

lempung. Setelah lempung teraktivasi kemudian dilakukan pemilaran lempung 

dengan TiCl4 dengan cara interkalasi. Masuknya interkalat ke dalam interkalan 

maka susunan interkalan akan mengalami perubahan, hal ini karena lapisan 

terdekat terhalangi oleh interkalat karena memiliki ukuran molekul lebih besar 

dari molekul asalnya. Setelah diinterkalasi dilakukan kalsinasi untuk membentuk 

pilar-pilar oksida logam yang stabil (Bakhs dkk, 1992; Yang dkk, 1992; Mokaya 

dan Jones, 1995). 

Montmorillonit yang telah terpilar oksida logam (TiO2) kemudian 

diaplikasikan sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli. Hal tersebut karena 

montmorillonit terpilar TiO2 dapat berfungsi sebagai semikonduktor (TiO2). 

Apabila kemudian disinari dengan cahaya (sinar UV) dengan energi bersesuaian 

atau melebihi energi celah pita TiO2 (Eg TiO2 = 3,2 eV), maka sebuah elektron 

dari pita valensi (ecb
-) dipromosikan ke pita konduksi dengan meninggalkan 

lubang (hvb
+) (Hoffman dkk, 1995). Hal tersebut akan mengakibatkan terjadi 
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proses fotokatalitik. Reaksi fotokatalitik ini akan menyebabkan kulit bakteri dapat 

terdegradasi sehingga bakteri akan terbunuh. Bahan anti bakteri dan bakteri 

Escherichia coli disinari dengan sinar UV (panjang gelombang 365 nm), maka 

akibat radiasi sinar UV elektron-elektron bahan anti bakteri (semikonduktor) akan 

tereksitasi, sehingga terbentuk sisi oksidator dan reduktor pada bahan tersebut. 

Melalui sisi-sisi tersebut bakteri akan ternonaktifkan. Bakteri Escherichia coli 

untuk pertumbuhannya mengalami 4 fase. Masa pertumbuhan Escherichia coli 

untuk aplikasi adalah pada fase statis yang memiliki jumlah sel hidup tetap. Rasio 

berat bahan per konsentrasi larutan bakteri yang digunakan bervariasi yaitu 1/50, 

1/25, 2/25 dan 1/5 (mg.mL.cfu-1) dengan lama penyinaran 10’, 20’, 30’, 40’, 50’ 

dan 60’. Variasi berat bahan per konsentrasi larutan bakteri tersebut diharapkan 

semakin besar rasio maka semakin banyak menurunkan jumlah koloni bakteri, 

sedangkan variasi lama penyinaran diharapkan semakin lama penyinaran maka 

semakin banyak menurunkan jumlah koloni bakteri.  

C. Hipotesis 

1. Montmorillonit terpilar TiO2 dapat digunakan sebagai bahan anti bakteri 

Escherichia coli. 

2. Rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri dan lama penyinaran 

berpengaruh terhadap aktivitas bahan sebagai anti bakteri Escherichia coli.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

laboratorium. 

Tahap pertama adalah sintesis montmorillonit terpilar TiO2 yang meliputi 

identifikasi dan karakterisasi sampel awal, pencucian montmorillonit, aktivasi 

montmorillonit dan pilarisasi (Lampiran 1). 

Tahap kedua adalah aplikasi sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli. 

Aplikasi sebagai anti bakteri dilakukan dengan cara mencampurkan bahan 

komposit ini dengan bakteri Escherichia coli dengan perbandingan tertentu di 

bawah pengaruh radiasi sinar UV.  Jumlah bakteri diamati pada waktu-waktu 

tertentu, sehingga jumlah bakteri yang masih hidup dapat dihitung dengan 

bantuan colony counter. Sebagai pembanding digunakan bahan montmorillonit 

tak termodifikasi, montmorillonit terpilar TiO2 tanpa sinar UV, montmorillonit tak 

termodifikasi dengan sinar UV dan juga sinar UV tanpa bahan komposit. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di sub Laboratorium Kimia, UPT Laboratorium 

Pusat MIPA Kimia Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Sub Laboratorium 

Biologi Universitas Sebelas Maret Surakarta mulai bulan Februari 2005 sampai 

Desember  2005. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

a. Penggerus, lumpang porselin 

b. Tang krus 

c. Pengayak 150 mesh, 100 mesh dan 250 mesh 

d. Pengaduk magnet 

e. Furnace Thermolyne 48000 
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f. Neraca analitik 

g. Desikator 

h. Pemanas model 4658 Cole Parmer Instrument Company 

i. Penyaring vakum 

j. Peralatan gelas 

k. Inkubator 37º Ogawa Seiki CO.,LTD Tokyo Japan 

l. Mikropipet 

m. Multi shaker KS 250 IKA Labortechnik 

n. Lampu UV Cole-Parmer 9815-series lamp  

o. Difraktometer Sinar-X Philips Model  MMCR 

p. Spektrometer merk Shimadzu model FTIR-8201PC 

q. Gas Sorption Analyzer (GSA) NOVA 1000 

r. Spektrometer Gamma jenis 92x spektrum Master 

s. Colony Counter Stuart Scientic 

2. Bahan 

a. Lempung PT Indobent Wijaya Mineral Pacitan 

b. TiCl4 (99,0%; bj 1,73 Kg/L) p.a buatan Merck 

c. HCl pekat (37%; bj 1,16 Kg/L) p.a buatan Merck 

d. H2SO4 pekat (95-97%; bj 1,84 Kg/L) p.a buatan Merck 

e. AgNO3 0,1 M p.a buatan Merck 

f. BaCl2 p.a buatan Merck 

g. Aquades dari Sub Lab Kimia UNS 

h. Air bebas ion dari Lab Pasca Sarjana UGM 

i. Kertas Whatman 42  
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j. Amonia 25 % buatan Riedel-de-Haёn 

k. Koloni bakteri Escherichia coli dari Lab Mikrobiologi Pasca Sarjana UGM 

l. Nutrient agar (NA) buatan Merck 

m. Lactosa broth (LB) buatan Merck 

D. Prosedur Penelitian 

1. Sintesis Montmorillonit Terpilar TiO2 

a. Identifikasi dan Karakterisasi Sampel awal 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah lempung bentonit Punung 

Pacitan. Identifikasi sampel awal meliputi identifikasi gugus fungsional dan 

kristalinitas. Karakterisasinya meliputi karakter fisika (luas permukaan dan 

porositas) dan karakter kimia (keasaman dan kandungan titanium). 

1). Identifikasi 

Identifikasi montmorillonit awal meliputi gugus fungsional dengan FT-IR, 

komposisi mineral dan kristalinitas dengan XRD. 

a). Gugus Fungsional 

Analisis gugus fungsional dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

(1). Sampel awal  sebanyak 1-10 mg digerus dan dihaluskan dengan  100 

mg KBr. 

(2). Sampel ditempatkan ke dalam tempat sampel dan siap dianalisis 

dengan FT-IR. 

b). Komposisi Mineral dan kristalinitas  

Analisis komposisi mineral dan kristalinitas dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

 

(1). Sampel awal berukuran 150-250 mesh ditempatkan dalam tempat  

sampel dan siap dianalisis dengan XRD. 

(2). Kondisi alat tercantum pada Lampiran 5. 

2). Karakterisasi  
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Karakterisasi montmorillonit awal meliputi kandungan titanium, luas 

permukaan spesifik, porositas dan keasaman. 

a). Kandungan Titanium 

Analisis kandungan titanium dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1). Sampel montmorillonit berukuran 150-250 mesh ditimbang kurang 

lebih 0,1 gram. 

(2). Sampel ditempatkan dalam tempat sampel dan dianalisis dengan 

spektrometer Gamma.  

b). Luas Permukaan spesifik dan Porositas 

Analisis luas permukaan dan porositas dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

(1). Sampel montmorillonit berukuran 150-250 mesh ditimbang kurang 

lebih 0,1 gram 

(2). Sampel ditempatkan dalam tempat sampel dan siap dianalisis dengan 

GSA. 

c). Keasaman  

Penentuan keasaman dilakukan dengan metode gravimetri yaitu dengan 

sorbsi amonia, dengan cara sebagai berikut :  montmorillonit sebanyak 0,1 gram 

yang telah dipanaskan dalam oven pada suhu 105˚ dimasukkan ke dalam desikator 

yang didalamnya diberi uap amonia (NH3). Kemudian desikator ditutup  rapat-

rapat dan dibiarkan kontak dengan uap amonia selama 24 jam, kemudian 

desikator dibuka dan dibiarkan selama 2 jam agar uap amonia yang tidak terserap 

menguap di udara. Kemudian krus yang berisi sampel ditimbang dengan teliti. 

Berat amonia yang teradsorb dapat dihitung dari selisih berat lempung sebelum 

mengadsorbsi amonia dan setelah mengadsorb amonia. 

 

b. Pencucian Montmorillonit  

Sampel montmorillonit diayak dengan ayakan 150 mesh, kemudian 

didispersikan dalam aquades sampai membentuk suspensi dengan tinggi 5 cm. 

Suspensi didiamkan selama 3,5 jam dan didekantasi, selanjutnya disaring dengan 
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kertas saring. Endapan lempung yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada 

temperatur 105o C sampai kering. Lempung montmorillonit kering kemudian 

digerus dan diayak dengan ayakan 250 mesh. 

Identifikasi montmorillonit yang telah dicuci aquades meliputi gugus 

fungsional dengan FT-IR dan kristalinitas dengan XRD. 

 

c. Aktivasi Montmorillonit dengan H2SO4 

Lempung montmorillonit yang telah dicuci sebanyak 20 gram didispersikan  

ke dalam 100 mL H2SO4 1,5 M sambil diaduk dengan pengaduk magnet. Aktivasi 

dilakukan selama 24 jam kemudian disaring dan dicuci dengan air panas sampai 

terbebas dari ion sulfat (uji negatif dengan BaCl2). Montmorillonit teraktivasi 

H2SO4 dikeringkan dengan oven pada temperatur 105˚C. Sampel yang telah 

kering digerus sampai halus, kemudian diayak dengan ayakan 150 mesh dan tidak 

lolos 250 mesh. Selanjutnya sampel tersebut digunakan untuk percobaan 

selanjutnya. 

1). Identifikasi  

Identifikasi montmorilllonit teraktivasi asam meliputi gugus fungsional 

dengan FT-IR dan kristalinitas dengan XRD. 

2). Karakterisasi 

Karakterisasi montmorillonit teraktivasi asam adalah luas permukaan spesifik, 

luas porositas dan keasaman permukaan. 

d. Interkalasi dan Pilarisasi 

Tahap pembuatan montmorillonit terpilar TiO2 adalah melalui pembuatan 

oligomer dan suspensi. 

Pembuatan oligomer adalah sebagai berikut : larutan TiCl4 ditambahkan 

dengan hati-hati ke dalam larutan HCl 2 M dilanjutkan dengan H2O (bebas ion) 

sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi Ti 0,82 M dan konsentrasi HCl 

sebesar 0,6 M. Larutan diaduk dan kemudian didiamkan selama 8 jam pada 

temperatur kamar. 

Langkah berikutnya adalah pembuatan suspensi, lempung teraktivasi asam 

ditimbang sebanyak 5 g. Selanjutnya dalam tempat terpisah didispersikan ke 
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dalam 0,5 liter air bebas ion dan diaduk dengan pengaduk magnet selama 5 jam. 

Kemudian dipanaskan dan sedikit demi sedikit ditambahkan larutan kompleks Ti 

0,82 M sampai perbandingan 10 mmol/gram montmorillonit sambil diaduk 

dengan pengaduk magnet selama 18 jam. Hasil yang diperoleh disaring sampai 

filtratnya bebas Cl (uji AgNO3). Kemudian lempung dikeringkan dalam oven 

pada temperatur 105˚C selama kurang lebih 2 jam. kemudian lempung yang telah 

kering digerus sampai halus kemudian diayak dengan ayakan ukuran 100 mesh. 

Selanjutnya dikalsinasi pada temperatur 350˚C selama 12 jam. 

1). Identifikasi 

Identifikasi montmorillonit terpilar TiO2 meliputi gugus fungsional dengan 

FT-IR dan kristalinitas dengan XRD. 

2). Karakterisasi 

Karakterisasi montmorilllonit terpilar TiO2 meliputi luas permukaan spesifik, 

keasaman dan kandungan titanium. 

 

2. Aplikasi sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli 

a. Pembuatan media pembiakan bakteri Escherichia coli 

Lactosa Broth (LB) dibuat dengan cara melarutkan 1,3 g hablur LB ke 

dalam 100 mL aquades. Kemudian diaduk hingga jernih. 

Nutrient Agar (NA) dibuat dengan cara melarutkan 2 gram hablur NA ke 

dalam 100 mL aquades. Kemudian dipanaskan sambil diaduk dengan pengaduk 

magnet hingga jernih. 

b. Sterilisasi alat dan bahan 

Sebelum digunakan dalam analisis mikrobiologi alat dan bahan harus 

disterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi dilakukan secara sterilisasi basah dilakukan 

di autoklaf menggunakan uap air jenuh bertekanan 15 psi, dengan temperatur 

121˚C selama 15 menit. Adapun alat dan bahan yang harus disterilisasi adalah 15 

buah Erlenmeyer berisi 99 mL aquades (setelah disterilisasi disebut air steril), 70 

buah cawan petri, mikro pipet, media LB dan media NA. 

c. Menumbuhkan bakteri E.coli 
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Kultur murni Escherichia coli diinokulasikan secara aseptik ke dalam 100 

mL media LB. Cara untuk menginokulasi bakteri  secara aseptik, yang pertama 

adalah ose dipanaskan diatas Bunsen sampai seluruh kawatnya pijar, kemudian 

lup tersebut diamasukkan ke dalam kultur murni E. coli. Kemudian ose yang telah 

ada biakan E. coli dimasukkan ke dalam media LB, selanjutnya ditumbuhkan di 

inkubator bertemperatur 37˚C selama 24 jam. 

d. Pembuatan larutan yang mengandung bakteri Escherichia coli  

Bakteri Escherichia coli yang telah ditumbuhkan pada media LB dipipet 

sebanyak 1 mL dan diinokulasikan secara aseptik ke dalam air steril 99 mL 

(pengenceran 1 : 102). Setelah itu larutan pengenceran 1 : 102 ini dipipet sebanyak 

1 mL dan diinokulasikan secara aseptik ke dalam cawan petri dan ditambahkan 

sebanyak 12 mL media NA bertemperatur 50˚C ke dalamnya, kemudian cawan 

petri digoyang-goyangkan sehingga cuplikan dan media NA tercampur homogen. 

Setelah media membeku disimpan di dalam inkubator 37º selama 24 jam. 

Perhitungan koloni bakteri menggunakan colony counter. Setiap koloni yang 

terbentuk tumbuh dari sebuah sel bakteri, oleh karena itu jumlah koloni yang 

terbentuk merupakan jumlah sel per mL cuplikan, satuannya adalah colony 

forming unit per milliliter (cfu/mL). 

Cara kerja ini diulang untuk larutan dengan pengenceran 1:104, 

1:106,1:108,1:1010, 1:1012. Dari pengenceran ini dipilih larutan yang memiliki 

konsentrasi 250 cfu/mL yang kemudian akan digunakan dalam pengujian 

kemampuan anti bakteri.    

 

e. Pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

Erlenmeyer berisi 100 mL, kemudian dipipet sebanyak 1 mL dan 

diinokulasikan secara aseptik ke dalam cawan petri dan ditambahkan sebanyak 12 

mL media NA bertemperatur 50˚C ke dalamnya, kemudian cawan petri 

digoyang-goyangkan sehingga cuplikan dan media NA tercampur homogen. 

Setelah media membeku disimpan di dalam inkubator 37º. Jumlah koloni 

dihitung setiap 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam dan 60 jam. 

f. Pengujian kemampuan montmorillonit sebagai anti bakteri 
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Lima buah erlenmeyer berisi 100 mL, ditambahkan ke dalamnya 0, 5, 10, 20 

dan 50 mg montmorillonit terpilar TiO2 setelah itu digojog diatas multi shaker 

berkecepatan 125 rpm pada setiap waktu kontak 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60 

menit. Setelah selesai penggojogan dilakukan penghitungan cawan tuang untuk 

mengetahui jumlah bakteri yang masih hidup di dalam larutan per mL-nya yaitu 

dengan cara memipet 1 mL larutan pada setiap erlenmeyer kemudian 

diinokulasikan secara aseptik ke dalam cawan petri. Setelah itu dituangkan ke 

dalamnya 12 mL media NA kemudian cawan petri digoyangkan sehingga 

cuplikan dan media tercampur homogen, setelah media NA membeku kemudian 

ditumbuhkan di dalam inkubator bertemperatur 37˚C selama 24 jam. Koloni yang 

terbentuk dihitung dengan bantuan colony counter. 

Cara kerja ini dilakukan juga untuk sampel montmorillonit tak termodifikasi 

dan montmorillonit terpilar TiO2 tanpa sinar UV, montmorillonit tak termodifikasi 

dengan sinar UV serta sinar UV tanpa bahan komposit. 

 

E. Pengumpulan Data 

Pada eksperimen ini  akan diperoleh data kualitatif dan data kuantitatif. 

Kekristalan dari lempung montmorillonit akan diteliti dengan menggunakan 

XRD. Puncak-puncak hasil difraktogram tersebut digunakan sebagai data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif untuk menentukan kadar lempung 

montmorillonit dalam sampel dan data kualitatif digunakan untuk menentukan 

jenis lempung yang terkandung pada difraktogram yang diperoleh dengan data 

JCPDS. Dari data XRD juga dapat digunakan untuk mengetahui jarak basal 

spacing dari lempung yaitu dengan melihat besar 2θ. Jarak basal spacing 

kemudian dihitung dengan menggunakan rumus yang ada. 

Penentuan gugus fungsional dari montmorillonit dengan analisa FT-IR. Data 

kuantitatif dalam penentuan keasaman dengan menggunakan metode gravimetri 

yaitu adsorbsi basa ammonia. Data yang diperoleh adalah berat ammonia yang 

terserap lempung setelah adsorbsi. Berat ammonia yang terserap oleh lempung 

dapat dihitung dengan mengurangkan berat lempung setelah adsorbsi dengan berat 
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lempung sebelum adsorbsi ammonia. Kemudian keasaman dihitung dengan 

menggunakan rumus yang ada. 

Penentuan luas permukaan spesifik menggunakan Gas Sorption Analyzer, 

sehingga nanti volume gas yang teradsorpsi pada temperatur nitrogen cair dapat 

ditentukan. Dengan terukurnya perubahan tekanan dan volume gas yang teradsorp 

oleh sampel maka dapat ditentukan luas permukaan spesifik, rerata jari pori dan 

volume total pori untuk masing-masing sampel. Penentuan kandungan logam 

digunakan metode Analisis Pengaktivan Neutron (APN).  

 Pengujian kemampuan anti bakteri Escherichia coli dilakukan dengan 

metode hitungan cawan. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel 

bakteri yang hidup akan berkembang menjadi satu koloni di dalam media solid 

agar-agar. Jadi jumlah koloni yang terbentuk pada cawan merupakan suatu indeks 

bagi jumlah mikroorganisme yang hidup dalam cuplikan. Koloni yang terbentuk 

dihitung dengan bantuan colony counter. Koloni yang dihitung adalah koloni pada 

bakteri yang dicampur dengan montmorillonit TiO2 yang disinari UV. Sebagai 

pembanding adalah koloni pada bakteri yang dicampur dengan montmorillonit tak 

termodifikasi, montmorillonit terpilar TiO2 tanpa sinar UV, montmorilonit tak 

termodifikasi dengan sinar UV dan sinar UV tanpa bahan komposit. Diperoleh 

data jumlah koloni bakteri yang masih hidup setelah penyinaran dengan sinar UV 

dengan variasi rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Ketahanan struktur bidang d001 dapat diketahui dari masih adanya puncak 

d001. Penurunan puncak mengindikasikan bahwa bidang d001 telah rusak. 

Terbentuknya lempung montmorillonit terpilar TiO2 dapat diketahui dari 

harga 2θ hasil difraktogram XRD yang semakin kecil, luas permukaan yang 

bertambah dan keasaman permukaan lempung yang bertambah. Dari hasil 

difraktogram XRD terjadinya pilarisasi ditandai dengan pergeseran basal spacing 

pada bidang d001, sebagai akibat masuknya agen pemilar sehingga menyebabkan 

perubahan struktur. Fenomena pilarisasi dapat diketahui dengan mengecilnya 
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sudut 2θ difraktogram XRD, yang kemudian basal spacing dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan Bragg’s yaitu : 

nλ = 2 d001 sin θ 

Bila semakin kecil 2θ yang dihasilkan, maka d001 akan semakin besar.  

Selain itu perlu diketahui keasaman permukaan lempung, dengan adanya 

aktivasi dan pilarisasi maka keasaman permukaan akan semakin besar. Keasaman 

lempung dapat dihitung secara gravimetri yaitu dengan metode gas amonia, 

dengan rumus : 

Kal =           (A-B)                x 1000 mmol tiap g sampel 

      BM NH3 x berat lempung  

Dengan  A  = berat kaca arloji kosong + sampel setelah terjadi adsorbsi (g) 

   B  = berat arloji kosong + sampel semula (g) 

   Kal = keasaman permukaan lempung (mmol/g ) 

Terbentuknya montmorillonit terpilar TiO2 juga dapat dilihat dari 

kandungan titaniumnya. 

Kemampuan montmorillonit terpilar TiO2 sebagai bahan anti bakteri 

Escherichia coli dapat diketahui dari data jumlah koloni yang diperoleh dari alat 

colony counter. Pertama jumlah koloni pada larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit terpilar TiO2 yang disinari UV. Sebagai pembanding digunakan 

montmorillonit tak termodifikasi dan montmorillonit terpilar TiO2 tanpa sinar UV, 

montmorillonit tak termodifikasi dengan sinar UV serta sinar UV tanpa bahan 

komposit. Sehingga akan diketahui rasio jumlah bahan per konsentrasi larutan 

bakteri dan lama penyinaran  yang efektif untuk mematikan bakteri Escherichia 

coli.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sintesis Montmorillonit Terpilar TiO2 

a. Montmorillonit Awal 

1).  Identifikasi 

a).  Analisis Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Hasil analisis komposisi mineral dengan XRD pada rentang 2q = 2,5 - 400 

disajikan pada Gambar 8 untuk lempung montmorillonit awal dan Gambar 9 

untuk montmorillonit setelah dicuci dengan aquades. Data puncak dari 

difraktogram montmorillonit awal dan montmorillonit setelah dicuci 

selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 2 dan 3. 

 

Gambar 8. Difraktogram sampel montmorillonit awal dengan label : (m) 
montmorillonit, (d) dolomit, (z) zeolit, dan (k) kaolinit 

 

 

Gambar 9. Difraktogram sampel montmorillonit setelah dicuci aquades dengan 
label : (m) montmorillonit, (z) zeolit, dan (k) kaolinit 
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b).  Analisis Gugus Fungsional 

Identifikasi gugus fungsional yang terkandung dalam sampel dilakukan 

dengan menggunakan FT-IR. Spektra lempung montmorillonit awal dan 

montmorillonit setelah dicuci aquades disajikan masing-masing dalam Gambar 10 

dan Gambar 11. Identifikasi puncak spektra FT-IR montmorillonit awal dan 

setelah dicuci selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 8 dan 9. 

 

 

Gambar 10. Spektra Lempung Montmorillonit Awal 
 

 

Gambar 11. Spektra Lempung montmorillonit setelah dicuci aquades 
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2).  Karakterisasi 

Karakterisasi montmorillonit awal meliputi luas permukaan spesifik, 

volume total pori, rerata jejari, keasaman dan kandungan titanium. Data hasil 

karakterisasi monmorillonit awal disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakter Montmorillonit Awal 

Karakter Nilai 

Luas permukaan spesifik 23,769 m2/g 

Rerata jejari 21,329 A° 

Volume total pori 25,348x10-3 cc/g 

Keasaman 0,979 mmol/g 

Kandungan Ti % (b/b) 0,064 ± 0,002 

 

b. Aktivasi Montmorillonit dengan Asam 

1).  Identifikasi 

a).  Analisis Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Hasil analisis komposisi mineral lempung montmorillonit teraktivasi asam 

dengan XRD pada rentang 2q = 2,5 - 400 disajikan pada Gambar 12. Data puncak 

difraktogram montmorillonit teraktivasi selengkapnya disajikan pada Tabel 

Lampiran 4. 

 

 

Gambar 12. Difraktogram sampel lempung montmorillonit teraktivasi asam 
dengan label : (m) montmorillonit, (z) zeolit, dan (k) kaolinit 
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b).  Analisis Gugus Fungsional 

Identifikasi gugus fungsional yang terkandung dalam lempung dilakukan 

dengan menggunakan FT-IR. Spektra dari montmorillonit teraktivasi asam dapat 

dilihat pada Gambar 13. Data puncak spektra FT-IR montmorillonit teraktivasi 

disajikan pada Tabel Lampiran 10.  

 

 

Gambar 13. Spektra lempung montmorillonit teraktivasi asam 
 

2).  Karakterisasi 

Karakterisasi montmorillonit teraktivasi asam adalah meliputi luas 

permukaan, volume total pori, rerata jejari dan keasaman. Data hasil dari 

karakterisasi montmorillonit teraktivasi asam disajikan pada Tabel 2. Data hasil 

analisis luas permukaan dan keasaman montmorillonit teraktivasi selengkapnya 

masing-masing disajikan pada Lampiran 7 dan Tabel Lampiran 11.  

Tabel 2. Karakter Montmorillonit Teraktivasi Asam 

Karakter Nilai 

Luas permukaan spesifik 110,230 m2/g 

Rerata jejari 14,034 A° 

Volume total pori 77,351x10-3 cc/g 

Keasaman  1,174 mmol/g 
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c. Montmorillonit Terpilar TiO2  

1).  Identifikasi 

a).  Analisis Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Hasil analisis komposisi mineral lempung montmorillonit terpilar TiO2 

dengan XRD pada rentang 2q = 2.5 - 400 disajikan pada Gambar 14. Data puncak 

difraktogram montmorillonit terpilar TiO2 selengkapnya disajikan pada Tabel 

Lampiran 5. 

 

Gambar 14. Difraktogram montmorillonit terpilar TiO2 dengan label : (m) 
montmorillonit dan (Ti) TiO2 

 

b).  Analisis Gugus Fungsional 

Identifikasi gugus fungsional pada montmorillonit terpilar TiO2 dilakukan 

dengan menggunakan FT-IR. Spektra dari montmorillonit terpilar TiO2 dapat 

dilihat pada Gambar 15.  

 

                              Gambar 15. Spektra montmorillonit terpilar TiO2  
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2).  Karakterisasi 

Karakterisasi montmorillonit terpilar TiO2 meliputi luas permukaan, 

volume total pori, rerata jejari, keasaman dan kandungan titanium. Data hasil 

karakterisasi montmorillonit terpilar TiO2 disajikan pada Tabel 3 dan data analisis 

kandungan logam selengkapnya pada Tabel Lampiran 1. 

Tabel 3. Karakter Montmorillonit Terpilar TiO2  

Karakter  Nilai  

Luas permukaan spesifik 225,367 m2/g 

Rerata jejari 15,084 A° 

Volume total pori 169,972x10-3 cc/g 

Keasaman  3,719 mmol/g 

Kandungan Ti % (b/b) 13,402 ± 0,163 

 

2. Aplikasi Montmorillonit Terpilar TiO2 

a. Pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

Hasil perhitungan jumlah koloni bakteri Escherichia coli selama 60 jam 

untuk mengetahui pertumbuhan Escherichia coli disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tabel Jumlah Koloni Escherichia coli 
Jam Jumlah Koloni (cfu/mL) 

0 0 

12 1 

24 254 

36 264 

48 225 

60 218 

 

b. Aplikasi sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli 

Data hasil pengujian sebagai bahan anti bakteri E.coli dengan variasi rasio 

jumlah bahan per konsentrasi larutan bakteri yaitu 1/50, 1/25, 2/25 dan 1/5 

mg.mL.cfu-1 disajikan masing-masing pada Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l 

Tabel 5.  Jumlah koloni bakteri setelah proses fotokatalitik untuk rasio berat bahan 
per konsentrasi larutan bakteri 1/50 mg.mL.cfu-1 

Bahan       Waktu       
  0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 

LB 254 262 257 219 246 259 256 
MA.5 254 297 337 388 224 293 282 
MAP.5 254 277 276 242 249 209 236 
Ti.5 254 184 223 192 217 141 178 
TiP.5 254 338 279 208 254 183 210 
 
Tabel 6.  Jumlah koloni bakteri setelah proses fotokatalitik untuk rasio berat bahan 

per konsentrasi larutan bakteri 1/25 mg.mL.cfu-1 
Bahan       Waktu       

  0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 
LB 254 262 257 219 246 259 256 
MA.10 254 311 261 281 246 234 216 
MAP.10 254 276 334 251 288 231 278 
Ti.10 254 249 240 243 308 266 240 
TiP.10 254 346 221 205 264 280 262 
  
Tabel 7.  Jumlah koloni bakteri setelah proses fotokatalitik untuk rasio berat bahan 

per konsentrasi larutan bakteri 2/25 mg.mL.cfu-1 
Bahan       Waktu       

  0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 
LB 254 262 257 219 246 259 256 
MA.20 254 323 285 275 353 219 278 
MAP.20 254 302 293 260 315 300 307 
Ti.20 254 206 202 179 214 198 191 
TiP.20 254 260 259 223 215 195 195 
 
 
Tabel 8.  Jumlah koloni bakteri setelah proses fotokatalitik untuk rasio berat bahan 

per konsentrasi larutan bakteri 1/5 mg.mL.cfu-1 
Bahan       Waktu       

  0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 
LB 254 262 257 219 246 259 256 
MA.50 254 339 203 260 226 233 218 
MAP.50 254 253 230 227 238 250 225 
Ti.50 254 266 363 267 288 300 256 
TiP.50 254 449 473 284 299 317 279 
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B. Pembahasan 

1. Sintesis Montmorillonit Terpilar TiO2  

a. Montmorillonit Awal 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah montmorillonit yang 

berasal dari Punung Pacitan. Secara fisik montmorillonit berwarna krem dengan 

ukuran 200 mesh. Perlakuan awal untuk memisahkan pengotor dari 

montmorillonit adalah dengan pencucian. Pencucian ini menggunakan aquades, 

pencucian ini bertujuan supaya pengotor yang ada dalam montmorillonit dapat 

larut. Penggerusan dan pengayakan dilakukan supaya montmorillonit memiliki 

kondisi yang homogen. 

1).  Identifikasi Montmorillonit Awal 

a).  Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Analisis XRD digunakan untuk identifikasi secara kuantitatif dan secara 

kualitatif yaitu menentukan jenis dan komposisi mineral yang terdapat dalam 

montmorillonit. Pengukuran XRD dilakukan pada rentang sudut difraksi (2θ) dari 

2,5˚ sampai 40˚ (Lampiran 5). Difraktogram dari montmorillonit awal disajikan 

pada Gambar 8 dan difraktogram montmorillonit yang telah dicuci dengan 

aquades disajikan pada Gambar 9.  

Hasil analisis XRD dari montmorillonit terdapat tiga puncak utama yaitu 

pada 2θ = 5,478; 20,020 dan 26,651˚, dengan harga d = 16,119 Å; 4,432 Å dan 

3,342 Å. Intensitas tertinggi terdapat puncak dengan 2θ = 5,478˚. Data tersebut 

sesuai dengan Tan (1991) dan didukung dengan data JCPDS (Tabel Lampiran 6), 

dimana puncak difraksi utama dari montmorillonit berada pada 2θ = 5-6˚ dan pada 

d = 12,3 – 17,7 Å. Dari data difraktogram tersebut, secara kualitatif menunjukkan 

bahwa mineral penyusun utama lempung adalah montmorillonit (d = 16,120; 

4,432; 4,203; 3,553; 3,342 dan 2,522 Å, yaitu sebesar 78,69 %). Selain itu pada 

lempung juga mengandung zeolit (d = 4,908 dan 3,696 Å, yaitu 8,16 %), kaolinit 

(d = 3,131 Å yaitu sebesar 4,6 %) dan dolomit (d = 4,026 dan 5,242 Å, yaitu 

sebesar 7,37 %).  

Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan intensitas relatif 

jenis mineral penyusun tertentu dengan intensitas relatif total mineral yang 
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terdapat pada sampel awal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase 

masing-masing mineral penyusun dari sampel awal. Perhitungan persentase dapat 

dilihat pada Lampiran 2 dan data mineral penyusun montmorillonit awal 

selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 7. 

Analisis XRD untuk montmorillonit setelah dicuci aquades menunjukkan 

adanya puncak-puncak dengan intensitas tertinggi pada 2θ = 5,4500 dan d = 

16,203 Å yang merupakan penciri montmorillonit. Kandungan montmorillonit 

dalam lempung setelah dicuci aquades meningkat (83,78 %). Hal ini disebabkan 

adanya proses pencucian tersebut dapat melarutkan pengotor yang ada dalam 

montmorillonit 

b).  Gugus Fungsional 

Berdasarkan spektra pada Gambar 10, dapat dijelaskan sebagai berikut, 4 

serapan pada bilangan gelombang sekitar 308,6; 327,9; 337,5; dan 360,7 cm-1 

menunjukkan gerakan 12 celah-celah cincin Si-O-Si pada montmorillonit. Spektra 

pada 422,4 cm-1 menunjukkan adanya tekuk Si-O/Al-O. Puncak spektra pada 916, 

1 cm-1 menunjukkan tekukan –O-Al-O-  dan puncak spektra yang memiliki 

intensitas kuat dan lebar pada 1028,0 cm-1 menunjukkan vibrasi regangan O-Si-O. 

Puncak spektra pada 3421,5; 3627,9 dan 3735,5 cm-1 menunjukkan vibrasi 

getaran ulur gugus –OH dari Si-OH. Hasil identifikasi gugus fungsi 

montmorillonit awal disajikan pada Tabel Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis spektra FT-IR maka dapat disimpulkan bahwa pada 

sampel motmorillonit awal mempunyai gugus-gugus Si-O/Al-O; -O-Al-O-; -O-Si-

O- dan gugus –OH dari Si-OH dan -OH yang terikat pada Fe3+, Al3+ serta adanya 

12 cincin Si-O-Si. Adanya gugus tersebut menunjukkan bahwa pada sampel 

montmorillonit awal terdapat kerangka alumina silikat. 

Spektra dari montmorillonit setelah dicuci ditunjukkan pada Gambar 11. 

Berdasarkan spektra tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, tiga puncak spektra 

yaitu 432,0; 478,3 dan 524,6 cm-1 menunjukkan tekuk Si-O/Al-O. Adanya 

tekukan –O-Al-O- ditunjukkan dengan adanya puncak spektra pada 918,1 cm-1. 

Puncak spektra pada 1037,6 cm-1 yang memiliki intensitas kuat dan lebar 
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menunjukkan regangan –O-Si-O-. Spektra pada 3429,2 cm-1 yang memiliki 

intensitas kuat dan lebar menunjukkan gugus –OH dari Si-OH. 

Berdasarkan spektra pada Gambar 11 dapat disimpulkan bahwa sampel 

lempung setelah dicuci dengan akuades mempunyai gugus-gugus Si-O/Al-O,     

O-Al-O-, -O-Si-O- dan gugus O-H dari gugus Si-OH dan Al-OH. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam lempung montmorillonit setelah dicuci aquades masih 

menunjukkan kerangka alumina silikat yang tetap dipertahankan.  

2).  Karakterisasi  

Karakterisasi montmorillonit awal dilakukan dengan GSA, metode sorbsi 

ammonia dan APN. Data hasil analisis luas permukaan, kandungan logam dan 

keasaman montmorillonit awal selengkapnya disajikan masing-masing pada 

Lampiran 6, Tabel Lampiran 2 dan Tabel Lampiran 11. Hasil karakterisasi 

montmorillonit awal disajikan pada Tabel 1. 

b. Aktivasi Montmorillonit dengan Asam (H2SO4) 

Aktivasi montmorillonit dengan asam bertujuan untuk melarutkan pengotor 

sehingga luas permukaan spesifiknya meningkat. Selain itu juga untuk 

meningkatkan keasaman permukaan sehingga montmorillonit akan lebih aktif 

daripada montmorillonit yang tidak diaktivasi. 

1).  Identifikasi 

a).  Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Hasil difraktogram XRD dari montmorillonit teraktivasi H2SO4 (Gambar 

12) masih menunjukkan adanya puncak penciri montmorillonit yaitu pada 2θ = 

5,405˚ dengan d = 16,099 Å. Montmorillonit teraktivasi H2SO4 mempunyai 

kandungan montmorillonit yang lebih besar daripada montmorillonit setelah 

dicuci (86,82 %).  Hal ini membuktikan bahwa aktivasi dengan H2SO4 mampu 

melarutkan pengotor organik maupun anorganik. Aktivasi dengan asam 

menyebabkan kation-kation seperti Na+, K+ dan Ca2+ telah terlarutkan oleh H2SO4 

(kation-kation telah tergantikan oleh ion H+). 
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b).  Gugus Fungsional 

Spektra FT-IR montmorillonit teraktivasi asam ditunjukkan pada Gambar 

13. Dari gambar tersebut terdapat puncak 3421,5; 3620,1; 3735,9 dan 3751,3 cm-1 

yang merupakan vibrasi gugus O-H dari gugus Si-OH dan Al-OH. Pada daerah 

bilangan gelombang 900-1250 cm-1 terdapat puncak spektra yaitu 1037,6 cm-1. 

Hal ini menunjukkan adanya vibrasi O-Si-O dan pada 916,1 cm-1 merupakan 

vibrasi O-Al-O. Hal ini menunjukkan bahwa pada montmorillonit yang teraktivasi 

asam masih terdapat kerangka alumina silikat. 

2).  Karakterisasi 

a). Luas permukaan spesifik  

Hasil analisis pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa montmorillonit 

teraktivasi mempunyai luas permukaan spesifik (110,230 m2/g) dan volume total 

pori (77,357x10-3 cc/g) yang lebih tinggi daripada luas permukaan spesifik 

montmorillonit awal (3,769 m2/g) dan volume total pori montmorillonit awal 

(25,348x10-3 cc/g). Akan tetapi rerata jejari montmorillonit teraktivasi asam 

(14,034 A°) lebih rendah daripada rerata jejari montmorillonit awal (21,329 A°). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivasi yang dilakukan dapat melarutkan 

pengotor yang menutup pori-pori sehingga pori-pori akan terbuka yang akhirnya 

menyebabkan volume total pori menjadi lebih besar. Volume total pori yang 

semakin membesar memberikan kontribusi pada luas permukaan spesifik yang 

semakin membesar pula. Contoh perhitungan luas permukaan pada Lampiran 4. 

b).  Keasaman 

Analisis keasaman dilakukan dengan metode sorbsi amonia. Metode sorbsi 

dilakukan dengan pengukuran jumlah amonia yang bereaksi dengan gugus asam 

padatan. Jumlah amonia tersebut ekuivalen dengan jumlah asam pada permukaan 

montmorillonit. Keasaman lempung biasanya berasal dari situs asam Brönsted  

dan asam Lewis. 

Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa keasaman montmorillonit 

teraktivasi lebih besar daripada montmorillonit awal. Kenaikan keasaman 

montmorillonit adalah sebesar 0,195 mmol/g yakni dari 0,979 mmol/g menjadi 

1,174 mmol/g. Contoh perhitungan keasaman pada Lampiran 3. 
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Montmorillonit teraktivasi H2SO4 mempunyai keasaman lebih besar 

daripada montmorillonit awal. Adanya aktivasi dengan H2SO4 1,5 M akan 

menyebabkan terbentuk situs asam Brönsted. Situs asam Brönsted berasal dari 

kation H+ yang menyeimbangkan muatan negatif alumina silikat. Adanya basa 

ammonia yang teradsorb pada montmorillonit mengakibatkan terjadinya reaksi 

pembentukan ion ammonium (NH4
+). Reaksi yang terjadi sebagai berikut : 

NH3  +  H+ (antar lapis mont) →  NH4
+ 

(teradsorb)   

 

c. Montmorillonit Terpilar TiO2  

Sintesis montmorillonit terpilar TiO2 ini merujuk pada Long and Yang 

(1999). Pembuatan montmorillonit terpilar TiO2 melalui beberapa tahap. Pertama 

adalah pembuatan oligomer yaitu tahap pembuatan kation titanium polihidroksi 

sebagai agen pemilar ke dalam antar lapis montmorillonit. Tahap kedua adalah 

pembuatan suspensi yaitu dengan melarutkan montmorillonit teraktivasi ke dalam 

air bebas ion. Suspensi tersebut kemudian ditambah oligomer kation polihidroksi 

yang bersifat asam. Berikutnya adalah kalsinasi yaitu proses pembentukan pilar 

oksida logam TiO2. Pada proses kalsinasi tersebut akan terjadi reaksi dehidrasi 

dan dehidroksilasi sehingga kation titanium polihidroksi akan berubah menjadi 

oksida titan yang stabil yang berfungsi sebagai pilar. Kalsinasi tersebut juga 

mengakibatkan pelepasan proton yang akan menetralkan muatan lapisan 

montmorillonit. Reaksi saat kalsinasi : 

{(TiO)8(OH)12}
4+  → 8 TiO2 (mont) + 4 H2O + 4 H+ 

 

1).  Identifikasi 

a).  Komposisi Mineral dan Kristalinitas 

Hasil analisis XRD dari montmorillonit terpilar TiO2 ditunjukkan pada 

Gambar 14. Hasil difraktogram tersebut menunjukkan terjadi pergeseran 2θ ke 

arah yang lebih kecil yang mengakibatkan meningkatnya basal spacing. Hal ini 

terjadi karena terbentuk oksida TiO2 yang berfungsi sebagai pilar yang sekaligus 

sebagai pengikat antar lapis silikat montmorillonit. Titanium dioksida yang terikat 

pada montmorillonit ditunjukkan pada 2θ = 25,3˚. 
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Difraktogram pada Gambar 16 menunjukkan perbedaan antara 

montmorillonit yang tidak terpilar dengan montmorilllonit setelah terpilar TiO2. 

Pada difraktogram montmorillonit awal dan montmorillonit setelah dicuci masih 

menunjukkan adanya puncak difraksi d001 (2θ = 5-6˚) yaitu untuk montmorillonit 

awal 2θ = 5,478˚ (d = 16,119 Å) dan montmorillonit setelah dicuci 2θ = 5,449˚. 

Pada difraktogram montmorillonit teraktivasi puncak difraksi d001 yang 

merupakan penciri montmorillonit masih tampak (2θ = 5,485˚). Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur montmorillonit belum mengalami perubahan. Pada 

difraktogram montmorillonit terpilar TiO2, terjadi pergeseran basal spacing d001 

ke 2θ yang lebih kecil (2θ kurang dari 2,5˚). Kemungkinan ini tidak terdeteksi 

oleh alat karena pengukuran hanya dilakukan pada 2θ = 2,5 - 40˚. Pergeseran 

tersebut terjadi karena terbentuknya tiang dari oksida TiO2 yang berfungsi sebagai 

pilar sekaligus sebagai pengikat antar lapis silikat montmorillonit dan juga 

disebabkan  terjadinya delaminasi struktur lapisan silikat karena interkalasi kation 

kompleks titan. Adanya pilar tersebut ditunjukkan dengan adanya puncak melebar 

pada 2θ = 25,3˚ yang merupakan difraksi (101) dari anatase TiO2. 

 

Gambar 16.  Difraktogram XRD : (a) mont awal, (b) mont setelah dicuci, (c) mont 
teraktivasi dan (d) mont terpilar TiO2 

 

Pergeseran puncak refleksi ke arah kiri (2θ yang lebih kecil ) disebabkan 

oleh : 

1. Adanya peningkatan jarak antar lapis (basal spacing) montmorillonit pada 

lapisan silika alumina relatif cukup tinggi 
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2. Terjadinya proses pertukaran kation-kation pada permukaan lapisan 

motmorillonit oleh oligomer {(TiO)8(OH)12}
4+  

b).  Gugus Fungsional 

Identifikasi gugus fungsional dari montmorillonit terpilar TiO2 

menggunakan FT-IR. Spektranya dapat dilihat pada Gambar 16. Pergeseran 

serapan pada bilangan gelombang 1028,0 cm-1 pada montmorillonit awal menjadi 

1049,2 cm-1 pada montmorillonit terpilar TiO2 menunjukkan peningkatan 

kekuatan ikatan antara O dan Si dengan adanya pilar TiO2. Adanya TiO2 

mengakibatkan kemampuan antar lapis montmorillonit mengikat gugus OH relatif 

lebih lemah dibandingkan dengan kation lain (misal Na+, Ca2+, dsb). Hal ini 

diperkuat dengan adanya pergeseran serapan pada bilangan gelombang 3421,5 

cm-1 pada montmorillonit awal menjadi 3406,1 cm-1 yang menunjukkan ikatan 

OH semakin lemah. Hal tersebut juga disebabkan adanya dehidrasi dan 

dehidroksilasi agen pemilar membentuk oksida titan (TiO2). Setelah kalsinasi 

pada T= 350˚C menyebabkan lempung kehilangan sebagian besar molekul airnya. 

2).  Karakterisasi 

a).  Luas Permukaan 

Hasil analisis karakterisasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa luas 

permukaan spesifik montmorillonit terpilar TiO2 lebih besar daripada 

montmorillonit awal dan montmorillonit teraktivasi. Hal tersebut karena pada 

montmorillonit terpilar TiO2 telah mengalami proses pilarisasi yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan jarak antar lapis silikatnya. Adanya pilarisasi juga 

menyebabkan terbentuknya pori baru dengan ukuran mikropori dan terbentuknya 

susunan rumah kartu yang menyebabkan terbentuknya mesopori sehingga 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan luas permukaan spesifik. Data luas 

permukaan montmorillonit terpilar TiO2 selengkanpnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

b).  Keasaman 

Analisis keasaman menggunakan metode gravimetri yaitu adsorbsi 

amonia. Hasil analisis keasaman pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

montmorillonit terpilar TiO2 memiliki keasaman yang lebih besar daripada 
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montmorillonit awal dan montmorillonit teraktivasi. Hal tersebut mungkin karena 

montmorillonit terpilar TiO2 mempunyai tambahan situs asam Lewis yang berasal 

dari ion Ti+ akibat adanya pilarisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Long and 

Yang (1999) yang mengatakan bahwa ion Ti+ yang dihasilkan pada permukaan 

montmorillonit akibat adanya pemilaran dengan TiO2 menunjukkan karakter asam 

Lewis. Semakin banyak amonia yang teradsorb mengindikasikan semakin tinggi 

jumlah situs asam Lewis sehingga keasaman meningkat. 

c).  Kandungan Titanium 

Kandungan titanium pada montmorillonit terpilar TiO2 adalah sebesar 

13,402 % sedangkan sebelum dipilar kandungan titaniumnya sebesar 0,064 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses interkalasi polihidroksi ke dalam 

antar lapis montmorillonit. Kenaikan tersebut belum bisa menunjukkan adanya 

pilar TiO2. Bukti terbentuknya pilar ditunjukkan dengan XRD yaitu pada 2θ = 

25,3˚.  

2. Aplikasi Montmorillonit Terpilar TiO2 

a. Pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

Grafik pertumbuhan bakteri Escherichia coli ditampilkan pada Gambar 17. 

Berdasarkan Gambar 17 dan Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pada waktu 0-12 

jam koloni bakteri Escherichia coli hanya satu (terjadi fase lamban). Fase lamban 

ini tidak ada pertumbuhan populasi bakteri karena pada fase ini Escherichia coli 

mengalami masa penyesuaian terhadap lingkungan. Waktu antara 12-24 jam 

terjadi penambahan jumlah koloni yang signifikan. Fase ini disebut fase log. Pada 

fase ini terjadi pertumbuhan yang cepat. Kemudian waktu 24-36 jam terjadi 

penambahan sedikit koloni. Pada waktu tersebut terjadi fase statis. Secara teori 

pada fase statis terjadi penumpukan produk beracun ataupun habisnya nutrient. 

Beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan membelah. Kurva fase statis 

pada Gambar 17 sedikit naik, mungkin kenaikan tersebut disebabkan masih ada 

koloni yang tumbuh. Setelah 36-60 jam inkubasi, grafiknya mengalami 

penurunan. Pada waktu tersebut terjadi fase kematian atau penurunan. Pada fase 

kematian ini sel mati lebih cepat dari pada terbentuknya sel baru. Akibatnya 

koloni bakteri mengalami pengurangan. 
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Gambar 17. Grafik Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli 
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Gambar 18. Grafik Pertumbuhan Escherichia coli antara 24 sampai 25 jam 

Grafik pada Gambar 17 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa E. coli mengalami 

pertumbuhan cepat pada 12-24 jam walaupun jumlah koloni terbanyak pada 

waktu 36 jam. Apabila waktu inkubasi antara 24 jam sampai 25 jam dilakukan 

pengamatan pertumbuhan Escherichia coli maka akan terlihat seperti pada 

Gambar 18. Berdasarkan Gambar 18 tersebut, menunjukkan bahwa waktu 10 

sampai 60 menit bakteri Escherichia coli cenderung konstan. Kecenderungan ini 

mungkin disebabkan karena jumlah sel hidup tetap. Hal ini diakibatkan oleh 

terjadinya keseimbangan antara pembelahan sel dan kematian sel. 

b. Aplikasi sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli  

Aplikasi sebagai bahan anti bakteri variasi lama penyinaran merujuk pada 

penelitian Kurniyasih (2005) Pengujian efektifitas montmorillonit terpilar TiO2 
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sebagai bahan anti bakteri E. coli dibandingkan dengan larutan bakteri yang tidak 

mengandung bahan yang disinari UV (LB), montmorillonit awal yang disinari UV 

(MA), montmorillonit yang dibungkus plastik hitam (MAP), montmorillonit 

terpilar TiO2 yang disinari UV (Ti) dan montmorillonit terpilar TiO2 yang 

dibungkus plastik hitam (TiP).  

Pengujian efektifitas sebagai bahan anti bakteri E. coli dilakukan dengan 

variasi rasio jumlah bahan per konsentrasi larutan bakteri yang dicampurkan pada 

larutan bakteri dan lama penyinaran dengan sinar UV. Rasio berat bahan per 

konsentrasi larutan bakteri yang digunakan adalah 1/50, 1/25, 2/25 dan 1/50 

(mg.mL.cfu-1) dengan lama penyinaran 10’, 20’, 30’, 40’, 50’ dan 60’.  

Grafik jumlah koloni bakteri Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 

rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/50 ( mg.mL.cfu-1 ) disajikan 

pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Grafik Jumlah Koloni Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 
rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/50 ( mg.mL.cfu-1 ) 

 
Berdasarkan pada Tabel 5 dan Gambar 19, dapat dilihat bahwa pada larutan 

bakteri yang tidak mengandung lempung (LB) cenderung tetap yang berarti tidak 

ada pertumbuhan bakteri. Kecenderungan tetap ini disebabkan tidak ada pengaruh 

sinar UV. Tidak berpengaruhnya sinar UV ini mungkin disebabkan kurang 

lamanya pemaparan dengan sinar UV. Larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit (MA.5) kecenderungannya meningkat yang berarti koloni 

Ket : 
LB = larutan bakteri + UV 
MA.5 = Mont awal 5 mg + UV 
MAP.5 = Mont awal 5 mg tanpa UV 
Ti.5 = Mont-TiO2 5 mg + UV 
TiP.5 = Mont-TiO2 5 mg tanpa UV 
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bakterinya bertambah. Pada larutan bakteri yang mengandung montmorillonit 

yang dibungkus plastik (MAP.5) cenderung mengalami sedikit penurunan. 

Penurunan ini mungkin disebabkan pembungkusan dengan plastik kurang rapat 

sehingga sinar UV mengenai larutan bakteri tersebut akibatnya sebagian bakteri 

ada yang mati. Larutan bakteri yang mengandung montmorilllonit terpilar TiO2 

yang dibungkus plastik (TiP.5) kecenderungannya menurun. Akan tetapi 

penurunannya tidak sebanyak pada larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit terpilar TiO2 yang tidak dibungkus plastik hitam (Ti.5). 

Pengurangan jumlah koloni bakteri pada larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit terpilar TiO2 paling banyak selama penyinaran 60 menit. 

Pengurangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses fotokatalitik karena 

adanya semikonduktor dan sinar UV. 

Grafik jumlah koloni bakteri Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 

rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/25 (mg.mL.cfu-1) disajikan 

pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Grafik Jumlah Koloni Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 
rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/25 ( mg.mL.cfu-1 ) 

 
Berdasarkan Gambar 20 dan Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa pada larutan 

bakteri yang tidak mengandung bahan lempung (LB) cenderung tetap yang berarti 

tidak ada pertambahan bakteri. Tidak adanya pertambahan bakteri ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh sinar UV. Larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit yang dibungkus plastik hitam (MAP.10) cenderung mengalami 

Ket : 
LB = larutan bakteri + UV 
MA.10 = Mont awal 10 mg + UV 
MAP.10 = Mont awal 10 mg tanpa UV 
Ti.10 = Mont-TiO2 10 mg + UV 
TiP.10 = Mont-TiO2 10 mg tanpa UV 
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peningkatan. Peningkatan ini disebabkan pada larutan bakteri tersebut tidak ada 

bahan semikonduktor dan tidak ada sinar UV sehingga koloni bakteri bertambah. 

Larutan bakteri yang mengandung montmorillonit (MA.10) cenderung mengalami 

penurunan. Larutan bakteri yang mengandung montmorillonit terpilar TiO2 yang 

dibungkus plastik hitam (TiP.10) cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini 

dikarenakan pada larutan tersebut tidak terkena sinar UV, sehingga walaupun ada 

bahan semikonduktor tetapi karena tidak ada sinar UV, maka proses fotokatalitik 

tidak dapat berlangsung. Larutan bakteri yang mengandung montmorillonit 

terpilar TiO2 yang disinari UV (Ti.10), cenderung mengalami penurunan 

walaupun hanya sedikit. Penurunan ini tetap menunjukkan bahwa adanya bahan 

semikonduktor dan sinar UV mengakibatkan terjadinya proses fotokatalitik.  

Grafik jumlah koloni bakteri Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 

rasio jumlah berat per konsentrasi larutan bakteri 2/25 ( mg.mL.cfu-1 ) disajikan 

pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Grafik Jumlah Koloni Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 
rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 2/25 ( mg.mL.cfu-1 ) 

 

Berdasarkan Gambar 21 dan Tabel 7, dapat dijelaskan bahwa pada larutan 

bakteri yang tidak mengandung bahan (LB) cenderung tetap. Hal ini mungkin 

disebabkan kurang lamanya waktu pemaparan dengan sinar UV sehingga sinar 

UV tidak dapat mematikan koloni bakteri. Larutan bakteri yang mengandung 

montmorilllonit yang disinari UV (MA.20) cenderung mengalami peningkatan. 

Ket : 
LB = larutan bakteri + UV 
MA.20 = Mont awal 20 mg + UV 
MAP.20 = Mont awal 20 mg tanpa UV 
Ti.20 = Mont-TiO2 20 mg + UV 
TiP.20 = Mont-TiO2 20 mg tanpa UV 
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Larutan bakteri yang mengandung montmorillonit yang dibungkus plastik, 

(MAP.20) kecenderungannya juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini 

disebabkan tidak adanya sinar UV dan bahan semikonduktor, sehingga tidak ada 

proses fotokatalitik. Larutan bakteri yang mengandung montmorillonit terpilar 

TiO2 yang dibungkus plastik (TiP.20) kecenderungannya menurun. Penurunan ini 

mungkin disebabkan saat membungkus dengan plastik kurang rapat, sehingga 

sinar UV mengenai larutan bakteri tersebut. Larutan bakteri yang mengandung 

montmorillonit terpilar TiO2 yang disinari UV (Ti.20) cenderung menurun. 

Penurunan ini menunjukkan jumlah koloni bakteri berkurang dengan adanya 

proses fotokatalitik. Proses fotokatalitik tersebut terjadi karena  adanya bahan 

semikonduktor dan sinar UV yang mampu mematikan koloni bakteri.  

Grafik jumlah koloni bakteri Escherichia coli terhadap waktu kontak untuk 

rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/5 (mg.mL.cfu-1) disajikan pada 

Gambar 22. 
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Gambar 22. Grafik Jumlah Koloni Escherichia col iterhadap waktu kontak untuk 

rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/5 mg.mL.cfu-1 
 

Berdasarkan Gambar 22 dan Tabel 8, pada larutan bakteri yang tidak 

mengandung bahan lempung, (LB) cenderung tetap. Kecenderungan yang tetap ini 

menunjukkan sinar UV tidak berpengaruh, mungkin karena waktu pemaparannya 

yang kurang lama sehingga kerja sinar UV kurang efektif untuk mematikan koloni 

bakteri. Pada larutan bakteri yang mengandung montmorillonit yang disinari UV, 

(MA.50) cenderung sedikit menurun. Penurunan ini mungkin karena adanya sinar 

Ket : 
LB = larutan bakteri + UV 
MA.50 = Mont awal 50 mg + UV 
MAP.50 = Mont awal 50 mg tanpa UV 
Ti.50 = Mont-TiO2 50 mg + UV 
TiP.50 = Mont-TiO2 50 mg tanpa UV 
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UV menyebabkan sebagian koloni bakteri mati. Larutan bakteri yang 

mengandung montmorillonit yang dibungkus plastik (MAP.50) cenderung sedikit 

menurun. Pada larutan bakteri yang mengandung montmorillonit terpilar TiO2 

yang dibungkus plastik hitam (TiP.50) cenderung meningkat. Peningkatan ini 

disebabkan pada larutan bakteri tersebut walaupun ada bahan semikonduktor, 

tetapi karena tidak terkena sinar UV maka bakteri tidak mati. Larutan bakteri yang 

mengandung montmorillonit terpilar TiO2 (Ti.50), jumlah koloninya cenderung 

tetap. Kecenderungan yang tetap ini diduga mungkin disebabkan karena jumlah 

bahan yang relatif banyak sehingga saat penggojogan tidak merata. Selain itu 

mungkin juga disebabkan kurang lamanya waktu pemaparan dengan sinar UV 

sehingga proses fotokatalitik tidak dapat berlangsung. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0' 10' 20' 30' 40' 50' 60'

waktu (menit)

Ju
m

la
h 

K
ol

on
i (

cf
u/

m
L)

Ti.50

T i.20

T i.10

T i.5

 

Gambar 23. Grafik Jumlah Koloni Escherichia coli untuk variasi rasio berat bahan 
montmorillonit terpilar TiO2 

  

Berdasarkan Gambar 23 yaitu grafik jumlah koloni bakteri dengan rasio 

jumlah bahan montmorillonit terpilar TiO2 1/50, 1/25, 2/25 dan 1/5 (mg.mL.cfu-1), 

terlihat bahwa untuk rasio berat montmorillonit terpilar TiO2 per konsentrasi 

larutan bakteri 1/5 (mg.mL.cfu-1) cenderung tetap. Kecenderungan yang tetap ini 

mungkin disebabkan kurangnya waktu pemaparan dengan sinar UV (daya 6 W) 

sehingga elektron-elektron pada bahan semikonduktor tidak mampu tereksitasi 

dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga proses fotokatalitik tidak dapat 

berlangsung. Akibatnya koloni bakteri tidak mati. Larutan bakteri dengan rasio 

Ket : 
Ti.50 = Mont–TiO2 50 mg + UV 
Ti.20 = Mont-TiO2 20 mg + UV 
Ti.10 = Mont-TiO2 10 mg + UV 
Ti.5 = Mont-TiO2 5 mg + UV 
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berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/25, 2/25 dan 1/50 mg.mL.cfu-1  

grafiknya cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh 

adanya proses fotokatalitik yang mampu mematikan koloni bakteri. Proses 

fotokatalitik ini terjadi karena adanya sinar UV yang memiliki energi bersesuaian 

atau melebihi energi band gap dari pita TiO2, sehingga ketika sinar UV tersebut 

mengenai bahan semikonduktor (TiO2) maka elektron dari pita valensi (ecb-) dari 

bahan semikonduktor akan tereksitasi ke pita konduksi dengan meninggalkan 

lubang positif (hvb+). Penurunan koloni yang paling banyak terjadi pada rasio berat 

bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/50 mg.mL.cfu-1. Penurunan ini mungkin 

disebabkan pada rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri 1/50  

mg.mL.cfu-1, proses penggojogannya dapat berlangsung secara homogen. Selain 

itu mungkin sinar UV yang digunakan efektif untuk rasio berat bahan 

montmorillonit terpilar TiO2 per konsentrasi larutan bakteri 1/50 mg.mL.cfu-1 

sehingga proses fotokatalitik dapat berlangsung, akibatnya koloni bakteri yang 

mati lebih banyak. Adanya bakteri yang mati tersebut menunjukkan bahwa 

montmorillonit terpilar TiO2 mempunyai potensi untuk membunuh bakteri 

Escherichia coli.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Montmorillonit terpilar TiO2 dapat berfungsi sebagai bahan anti bakteri. Hal 

ini terbukti bahwa bahan tersebut dapat mematikan sejumlah koloni bakteri 

Escherichia coli. 

2. Rasio berat bahan montmorillonit terpilar TiO2 per konsentrasi larutan bakteri 

1/50 mg.mL.cfu-1 mematikan koloni bakteri Escherichia coli paling banyak 

yaitu sebanyak 29,92 % selama penyinaran 60 menit dengan sinar UV yang 

memiliki daya 6 W dengan panjang gelombang 365 nm. 

 

B. Saran 

Aplikasi sebagai bahan anti bakteri Escherichia coli sebaiknya dilakukan  

dengan rasio berat bahan per konsentrasi larutan bakteri pada kondisi 

optimumnya. 
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Lampiran 1. Bagan Prosedur Kerja   

 

a. Penyiapan Sampel 

 

 

b. Aktivasi dengan H2SO4    

 

 

 

 

Montmorillonit-bersih H2SO4 1,5 M 

Mont-teraktivasi 

Mont-teraktivasi 
H2SO4 

diaduk dg pengaduk magnet selama 24 jam 
disaring 
dicuci dg air panas (sampai bebas SO4

- ) 
 

dikeringkan pd T= 105˚C 
digerus & diayak (150 mesh) 

Karakterisasi : XRD,FT-IR, 
GSA,Gravimetri 

Montmorillonit awal 

Montmorillonit kering 

Montmorillonit bersih 

diayak dg ukuran 250 mesh 
dicuci dg aquades 
disaring 
dikeringkan pd T= 105˚C 

diayak dg ukuran 
250 mesh 

Karakterisasi & 
Identifikasi dengan 
XRD & FT-IR 

Karakterisasi & 
Identifikasi : XRD, 
FT-IR, GSA, APN 
dan Gravimetri 
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Lanjutan Lampiran 1 

 

c. Pembuatan Oligomer Ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiCl4 HCl 2M H2O bebas ion 

Ti 0,82 M 
HCl 0,6 M  

M 

Oligomer Ti 

diaduk & didiamkan 
selama 8 jam 
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Lanjutan Lampiran 1 

 

d. Sintesis Montmorillonit Terpilar TiO2  

 

 

 

 

 

 

 

Sampel kering 

dicuci dg air bebas ion (sampai 
terbebas Cl-) 
dikeringkan pd T= 105˚C 

Mont-terpilar TiO2 

digerus & diayak (100 mesh) 
dikalsinasi pd T= 350˚C 
selama 12 jam 

Karakterisasi : 
XRD,FT-
IR,APN,GSA,
Gravimetri 

Mont-teraktivasi H2SO4 

Mont-aktif terdispersi 

Air bebas ion 

Oligomer Ti 

Mont-aktif terinterkalasi 

diaduk dg pengaduk 
magnet (selama 5 jam) 

diaduk (selama 18 jam)  

disaring dg penyaring vakum   
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Lanjutan Lampiran 1 

 

e. Pertumbuhan bakteri E. coli 

 

f. Aplikasi sebagai bahan anti bakteri E. coli 

 

* = sebagai pembanding digunakan bahan montmorillonit awal dengan sinar UV, 

montmorillonit terpilar TiO2 tanpa sinar UV, montmorillonit awal tanpa sinar 

UV dan sinar UV tanpa bahan anti bakteri. 

 

*Mont-terpilar TiO2 + 
bakteri + sinar UV 

Colony counter 

Jumlah koloni bakteri 

variasi waktu 10-60 menit 

menghitung  

Erlenmeyer 100 mL Cawan Petri 

Inkubator 37 

Jumlah Koloni 

Setiap 
12,24,36,48,60 jam 

Grafik 
pertumbuhan 

E. coli 
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Lampiran 2. Perhitungan Komposisi Mineral Penyusun Sampel Montmorillonit 

Awal 

Perhitungan Persentase Mineral : 

1. Perhitungan komposisi mineral montmorillonit : 

Komposisi montmorillonit (%berat) = 0

0

/
/

JmlI IMontmorillonit
JmlI ITotal

x 100% 

         = 
3846
4887

 x 100% 

         = 78,69 % 

 

2. Perhitungan komposisi mineral zeolit : 

Komposisi zeolit (%berat) = 0

0

/
/

JmlI IZeolit
JmlI ITotal

 x 100 % 

     = 
399
4887

 x 100 % 

     = 8,16 % 

 

3. Perhitungan komposisi mineral dolomit : 

Komposisi dolomit (%berat) = 0

0

/
/

JmlI IDolomit
JmlI ITotal

 x 100 % 

         = 
360
4887

 x 100 % 

         = 7,37 % 

 

4. Perhitungan komposisi mineral kaolinit : 

Komposisi kaolinit (%berat) = 0

0

/
/

JmlI IKaolinit
JmlI ITotal

 x 100 % 

         = 
225

4887
 x 100 % 

         = 4,6 % 
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Lampiran 3. Perhitungan Keasaman 

 

Sebagai contoh perhitungan keasaman pada montmorillonit awal 

Berat sampel montmorillonit awal   = 0,1 gram 

Berat krus + montmorillonit sebelum sorbsi amonia = 17,635 

Berat krus + montmorillonit setelah sorbsi amonia = 17,636 

Berat montmorillonit setelah sorbsi   = 0,001 

Keasaman montmorillonit awal-1   = 
0,001 1000 /

17,03 0,100
gx mmol g

x g
 

       = 0,587 mmol/g 

Dari perhitungan standar deviasi diperoleh harga = ± 0,678 

Keasaman rata-rata     = (0,979 ± 0,678) mmol/g 

Keasaman minimal     = 0,979 – 0,678 mmol/g 

       = 0,298 mmol/g 
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Lampiran 4. Perhitungan Luas Permukaan 

 

Sebagai contoh perhitungan luas permukaan montmorillonit awal: 

P/Po 1/{W[Po/P-1]} 

0,052570 9,589935 

0,068657 12,020192 

0,141511 22,645319 

0,197051 30,529665 

0,248002 37,852550 

 

Slope  = 144,433 

Intersep = 2,0818 

BET C  = 70,379 

 

Wm = 
1

s i+
 

 = 
1

144,433 2,0818+
 

 = 
1

146,5148
 

 = 6,825 x 10-3 g 

 

S = 
2

( . . )m m

N

W N A
Mr

 

 =  
3 23 1 20 2

1

6,825 10 .6,023 10 .16, 2 10
28 .

x g x mol x m
g mol

- - -

-  

 = 23,783 m2 
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Lampiran 5. Kondisi Alat X-Ray Difraction (XRD) Untuk Montmorillonit 
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 Lampiran 6. Data Analisis Luas Permukaan Spesifik dan Porositas 

Montmorillonit Awal 
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Lanjutan Lampiran 6 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxx 

Lampiran 7. Data Analisis Luas Permukaan Spesifik dan Porositas Montmorillonit 

Teraktivasi 
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Lanjutan Lampiran 7 
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 lxxxii 

Lampiran 8. Data Analisis Luas Permukaan Spesifik dan Porositas Montmorillonit 

Terpilar TiO2 
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 lxxxiii 

Lanjutan Lampiran 8 
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 lxxxiv 

Tabel Lampiran 1. Kandungan Titanium Montmorillonit Awal dan 

Montmorillonit Terpilar TiO2  
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Tabel Lampiran 2. Data Puncak dari Difraktogram Montmorillonit Awal 
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Tabel Lampiran 3. Data Puncak dari Difraktogram Montmorillonit setelah dicuci 
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Tabel Lampiran 4. Data Puncak dari Difraktogram Montmorillonit Teraktivasi 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxviii 

Tabel Lampiran 5. Data Puncak dari Difraktogram Montmorillonit Terpilar TiO2 
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Tabel Lampiran 6. Standart Difraksi dari JCPDS Powder Difraction File 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 6 
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Tabel Lampiran 7. Analisis Kualitatif Mineral Penyusun Montmorillonit Awal 

 

Difraktogram 

sampel 

Difraktogram 

Standar No Mineral 

d(A) I/Io d(A) I/Io 

∆d 
Inten 

count 

Montmorillonit 16 100 12.3-17.7 100   1897 

4.43159 39 4.45 74 0.01841 745 

4.2032 20 4.22 4 0.0168 375 

3.55337 9 3.55 94 0.00337 171 

3.34209 21 3.34 41 0.00209 389 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2.52254 14 2.5 34 0.02254 269 

4.90788 10 4.9186 3 0.01072 186 2 

  

Zeolit 

  3.69583 11 3.68 6 0.01583 213 

5.24205 6 5.2433 1 0.00125 111 3 

  

Dolomit 

  4.02618 13 4.0014 23 0.02478 249 

4 Kaolinit 3.13071 12 3.1541 41 0.02339 225 
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Tabel Lampiran 8. Puncak Spektra FT-IR Montmorillonit awal  

 

Bilangan Gelombang (cm-1) No 

Montmorillonit Standar 

Keterangan 

308,6 

327,9 

337,5 

1 

360,7 

300-400 

(Hamdan, 1992) 

Gerakan 12 celah-celah 

cincin Si-O-Si 

2 422,4 420-500 

(Hamdan, 1992) 

Tekuk Si-O/Al-O 

3 842,8 800-900  

(Wijaya dkk, 2004) 

-OH yang terikat Fe3+, Al3+ 

916,1 4 

102,.0 

900-1250 

(Hamdan, 1992) 

Rentangan asimetri  

–O-Al-O- dan  -O-Si-O- 

3421.5 

3627,9 

5 

3735,9 

3200-3700 

(Silverstein dkk, 1986) 

Gugus O-H dari gugus 

 Si-OH / Al-OH 
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 c 

Tabel Lampiran 9. Tabel Puncak Pita Spektra Montmorillonit Setelah dicuci 

aquades 

 

Bilangan Gelombang (cm-1) No 

Montmorillonit Standar 

Keterangan 

432,0 

478,3 

1 

524,6 

420-500 

(Hamdan, 1992) 

Tekuk Si-O/Al-O 

2 840,9 800-900 

(Wijaya dkk, 2004) 

-OH yang terikat Fe3+, Al3+ 

3 

4 

918,1 

1037,0 

900-1250 

(Hamdan, 1992) 

Rentangan asimetri –O-Al-O dan  

O-Si-O 

5 3429,2 3200-3700 

(Silverstein dkk, 1986) 

Gugus O-H dari gugus Si-OH /  

Al-OH 
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Tabel Lampiran 10. Puncak Spektra FT-IR Montmorillonit  Teraktivasi 

 

Bilangan Gelombang (cm-1) No 

Montmorillonit Standar 

Keterangan 

312,4 

327,9 

335,6 

343,3 

1 

368,4 

300-400 

(Hamdan, 1992) 

Gerakan 12 celah-celah cincin Si-O-

Si 

422,4 2 

464,8 

420-500 

(Hamdan, 1992) 

Tekuk Si-O/Al-O 

3 798,5 800-900  

(Wijaya dkk, 2004 

-OH yang terikat Fe3+, Al3+ 

916,1 4 

1037,6 

900-1250 

(Hamdan, 1992) 

Rentangan asimetri –O-Al-O dan 

 O-Si-O 

3421,5 

3620,1 

3735,9 

5 

3751,3 

3200-3700 

(Silverstein dkk, 1986) 

Gugus O-H dari gugus Si-OH / 

 Al-OH 
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Tabel Lampiran 11. Data Keasaman 

 

Sampel Berat 

krus+sampel 

awal (g) 

Berat 

Krus+sampel 

akhir (g) 

Amonia 

tersorbsi 

(g) 

Keasaman 

(mmol/g) 

Standar 

deviasi 

17,635 17,636 0,001 0,587 

18,741 18,742 0,001 0,587 

Mont awal 

16,618 16,621 0,003 1,762 

0,678 

17,716 17,718 0,002 1,174 

17,421 17,423 0,002 1,174 

Mont 

teraktivasi 

17,233 17,235 0,002 1,174 

0 

19,831 19,837 0,006 3,523 

17,179 17,185 0,006 3,523 

Mont  

terpilar 

TiO2 18,507 18,514 0,007 4,110 

0,339 
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