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RINGKASAN DAN SUMMARY

Titanium dioksida (TiOr) merupakao oksida logam transisi yang banyak digunakan

sebagai pewarna putih dalam cat, plastih dan kertas, Selain aplikasi di atas, TiOz juga

{fu*rft2llr sebagai fbtokatalis atau degradasi seryawa organik dan pembersih air limbah-

Nmopartikel TiOz tenrtama tipe anatas dan rutil meqiadi perhatian besar untuk membuat

nembran yang berguna sebagai pemisah fasa gas, material elektroda ranoporous, lapisan aktif
Iada perlengkapan elektrokromis, pengembangan sel surya tipe Gr6tzel melalui pe,nambahan

zrf, wama (pye Sensitized Solar CellstDSSC), pengembangan hidrofil aktif permukaan atau

ryerfotohidrofil oleh sinar matahari atau ultra violet, dan sifat anti bakteri pada permukaan

ymg Oigunkan di linghngan rumah sakit. Aktivitas pqrggunaan titanium dioksida tersebut

lrganrtung antara lain: uluran partikel, morfotogi dan tipe stmktur. Untuk me,ningkatkan

c*ttiftas tiner3a TiOz dlalx*an dengan merekayasa permukaan secara kimia melalui berbagai

cra, misalnya: pe,lrambahan pendadah (dopant\ logam atau non-logam, penambahan zat

lmsensitif gafttm, kluster logam atant zat organik berwarna. Penelitian ini behrj'lan untuk
mekayasa permukaan s@ara kimia pada Tio2-nanopartikel melalui penambahan pensensitif

AgI untuk meningkatkan aktivitasnya terhadap degradasi metilen biru-
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 tahun. Penelitian pada tahun pertama berhrjuan

gcr*ayasa permukaan Tio2-nanopartikel melalui pelrambahan zat pensensitif AgI
giOz@ASD daa uji unjuk kerja sebagai fotokatalisator pada fotodegradasi metilen biru.

, lilE*ode yang digunakan rmtuk preparasi Tio2-nanopartikel tersensitiftan AgI yaitu metode

dqnsisi-presipiAsi (the dqosition-precipitation method). Pouder TiG2-nanopartikel dan Tiq-
rutoatbe tersensitifkan be,lbagai kuaotitas AgI yaitu syo, l|yo, llYo, 20o/o dan 25Yo. Pouder
yrag dihasi[<an dilcaralserisasi dengan difraktometer sinar-X (m.D, X-ray Difractometer],
nimskop elektom mode transmisi (78M, Tranmision Electron Mieosapy) dan

rydrhofotometer IIV-Vis. Uji aktivitas fotodegradasi terhadap metile,n binr dilalukan dengan

cra meoexrhrkan liletitas metilen biru dari waktu ke waktu selama penyinaran matahari pada

ludao campumn pouderTio2-aanopartikel terse,nsitifl<an AgI de,ngar lartrtan metilen biru.

Telah berhasil dilakukan rekayasa kimia Tio2-nanopartikel (AR82:
crmpurar anatas U% datnrtil 167o) dengan cara iendispersikan AgI pada berbagai variasi
gosentase berat Ti0z-nanopartikel (AR82) dan semua AR82@AgI mengabsorpsi sinar pada

do€rah ultra-viola dan tampak. Kristal AgI ),lang dihasilkas memiliki tipe struktu Iodigirit
Bcrdasarrkan uji aktivitas Tio2-nanopartikel (campuran anatas-rutil) brsensitifkan AgI pada

frodegradasi metile,n binr dibawah perlaktran sinar matahari diperoleh informasi bahwa

smua padatan yaitu Tio2-nanopartikel (ARS2) dao TiOz-nanopartikel (AR82) tersensitifkan
AgI (5, 10, 15, 20 dan 25 yr) memiliki aktivitas yang baik pada degradasi metilen binr. TiO2-
mopartikel (AR82) ters€nsitifkan AgI sebesar 5% dau- 10% memiliki aktivitas degradasi yang
pcling tingg.
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