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PENGARUH IRADIASI GAMMA PADA ZAT WARNA BASA MAXILON BLUE DALAM AIR
Telah dipelajari penguraian larutan zat warna basa dengan iradiasi gamma. Iradiasi dilakukan dengan variasi pH (3,
5, 7, 9, dan 12) dengan dosis 0 sampai dengan 4 kGy dan laju dosis 5 kGy/jam. Pada pH 5, iradiasi larutan zat warna
dilakukan pada berbagai konsentrasi awal yaitu 10; 25; 50,8; 78,2 dan 106 ppm. Pengaliran udara dilakukan selama
iradiasi larutan zat warna. Parameter yang dianalisis ialah perubahan serapan larutan hasil iradiasi dengan
spektrofotometer uv-vis, penurunan pH dengan pH meter, dan produk asam-asam organik dengan cara KCKT. Hasilnya
menunjukkan bahwa persentasi penguraian pada pH asam lebih tinggi daripada pH netral dan basa. Nilai G(penguraian)
zat warna = 0,876 pada pH 5 dengan laju dosis 5 kGy/jam. Persentasi penghilangan warna larutan dengan konsentrasi
awal 10 dan 25 ppm mencapai > 90% pada dosis 0,5 kGy, sedangkan larutan zat warna dengan konsentrasi awal
antara 50 sampai dengan 100 ppm mencapai > 90 % pada dosis 2 kGy. Persamaan kecepatan penguraian zat warna
adalah V = - d[zat warna ]/dt = 1,4 x 10'2 [zat warna] l l l (" ppm/menit. Penguraian zat warna mempunyai orde reaksi
pseudo orde satu dengan konstanta kecepatan reaksi 1,4 x 10'2 menif'. Salah satu senyawa organik hasil penguraian
molekul zat warna maxilon blue adalah asam oksalat.

ABSTRACT

EFFECT OF GAMMA-IRRADIATION ON BASIC DYE MAXILON BLUE IN AQUEOUS
SOLUTION. The effects of radiation of basic dye maxilon blue have been studied. Irradiation was done at various pH
(3, 5, 7, 9, and 12) with doses of 0 - 4 kGy and dose rate of 5 kGy/h. at pH 5 irradiation of dye sollution with variation
of concentration i.e 10; 25; 50.8; 78.2 and 106 ppm were done. Bubbling of air were done during iiradiation of dye
sollution. Parameters examined were the change of the spectrum by spectrofotometer, the decrease of pH by pH meter
and degradation products such as organic acids by HPLC. The results showed that the percentage of degradation at
acid pH is higher than that basic and neutral pH. G value (degradation) of the dye at pH 5 was 0.876 with a dose rate
of 5 kGy/h. Percentage of decoloration of dye solution at initial concentration 10 and 25 ppm were higher than 90%
at dose of 0.5 kGy, dye solution at initiai concentration between 50 to 106 ppm were higher than 90% at 2 kGy. The
equation of degradation rate of the dye was V = - d[dye]/dt = 1.4 x 10'2 [dye] '•"°7 ppm/min. Degradation of the dye has
first order pseudo with the rate constant of 1.4 x 10"2 mirr'. Degradation products that could be detected was oxalic
acid.

PENDAHULUAN

Pada umumnya limbah yang berasal dari industri
tekstil banyak mengandung senyawa yang bersifat
karsinogenik dan non-biodegradable yang sulit diuraikan
dengan cara konvensional seperti fisika, kimia dan biologi.
Penelitian tentang penguraian zat wama dispers, reaktif dan
basa dengan tehnik iradiasi telah dilakukan sebelumnya (1-
4). Hasilnya menunjukkan baliwa liasil penguraian senyawa
tersebut ialah asam organik seperti asam oksalat, asam
formiat, asam suksinat.

Penelitian ini bertujuan mempelajari penguraian
zat warna basa standar larut dalam air, dengan harapan zat
wama akan terurai menjadi senyawa yang berkurang sifat
racunnya.

BAHAN DAN METODE

Bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah zat warna basa maxilon hlue GRL 300% yang

diperoleh dari PT. Ciba Geigy dengan struktur molekul
yang dapat dilihat pada Gambar 1. Zat vvarna ini digunakan
tanpa pemurnian sebelumnya. Bahan kimia yang lain adalah
akuades, H2SO4, NaOH, asam oksalat, asam maleat, asam
suksinat, asam formiat, asain asetat, asam fosfat, dan
metanol. Bahan tersebut berkualitas p.a. kecuali metanol
yang berkualitas HPLC grade.

C2Hs

CH2CH2O

Gambar 1. Struktur molekul zat warna maxilon blue

Peralatan. Peralatan yang digunakan antara lain
iradiator Irpasena sumber Cobalt-60 (44 kCi), tabung gelas
(tinggi 22 cm, diameter 5,5 cm), poinpa udara, rotary
evaporator, pH meter, spektrofotometer UV-VIS 160 merk
Shimadzu, kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) merk
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Shimadzu LC-9A yang dilengkapi dengan detektor UV,
chromatopac CR-4, kolom organik shodex KC-811, dan
peralatan gelas.

Cara Iradiasi. Lanitan zat warna maxilon blue
dengan konsentrasi 25 ppm, diatur pH nya pada pH 3, 5, 7,
9, dan 12 dengan penambahan H2SO4 atau NaOH. Larutan
zat waraa sebanyak 250 inl yang telah ditepatkan pH nya
ditempatkan dalam tabung gelas dan diiradiasi dengan sinar
gamma pada suhu ruang (35°C). Laju dosis 5 kGy/jam
ditentukan dengan dosimeter Fricke (G(Fe3+) = 15,6 ; dosis
iradiasi 0; 0,5; 1,0; l,5;2,0;dan4,0kGy. Larutan zatwarna
dengan konsentrasi 10, 25, 51, 78, dan 106 ppm diiradiasi
pada pH larutan optimum (pH 5). Selama iradiasi terhadap
larutan zat wama dilakukan aerasi.

Analisis Larutan Setelah lradiasi Larutan
sebelum dan sesudah diiradiasi dianalisis dengan
spektrofotometer uv-vis, untuk mengetahui penurunan
serapan larutan. Serapan larutan sebanding dengan
konsentrasi zat wama dalam lanitan. pH larutan sebelum
dan sesudah diiradiasi diukur dengan alat pH meter, untuk
mengetahui perubahan pH larutan. Untuk mengetahui
senyawa hasil penguraian zat warna oleh iradiasi gamma,
maka larutan setelah diiradiasi dan dianalisis dengan KCKT
yang dihubungkan dengan detektor UV pada X 210 nm,
menggunakan kolom asam organik shodex KC-811, eluen
H3PO4 0,1%, dengan kecepatan alir eluen 1 ml/min.

menunjukkan penambahan H2SO4 atau NaOH ke dalam
larutan tidak mempengaruhi struktur molekul.. Pada pH basa
(9) penambahan NaOH ke dalam larutan tnenyebabkan efek
hipokromik, karena intensitas serapan pada X 608 nm
menurun. Larutan dengan pH 12 di samping terjadi efek
hipokrotnik juga terjadi pergeseran hipsokromik, karena
pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih pendek
yaitu dari 608 nm menjadi 425 nm (6).Hal ini menunjukkan
telah terjadi adanya perubahan struktur molekul.
Tingkat penguraian warna, A didefinisikan sebagai,

A = (a-a)/an (1)

dimana ao adalah intensitas serapan dari larutan sebelum
diiradiasi pada X 303 nm, sedangkan a adalah intensitas
serapan larutan setelah diiradiasi. Gambar 4 menunjukkan
hubungan antara A terhadap dosis iradiasi pada berbagai
macam pH.
Kemiringan awal dari setiap kurva pada Gambar 4
merupakan nilai G(penguraian) dari zat warna. Nilai
G(penguraian) zat warna menunjukkan banyaknya molekul
zat warna yang terurai atau mengalami perubahan kimia
setiap 100 ev energi yang diserap. Nilai G (-penguraian)
awal larutan zat warna pada berbagai pH disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Nilai G (penguraian) zat warna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Iradiasi pada Serapan Larutan Zat
Warna. Larutan zat warna maxilon blue sebelum diiradiasi
mempunyai puncak serapan pada X 303 nm pada daerah uv
dan X 608 nm pada daerah tampak (Gambar 2, kurva 1).
Iradiasi pada larutan zat warna menyebabkan, serapan pada
X 608 nm menurun dengan tajam dengan bertambahnya
dosis iradiasi. Pada dosis 1 kGy (kurva 3), serapan pada
daerah tampak tidak terlihat lagi. Hal ini karena gugus azo
(N=N) yang terikat pada cincin aromatis putus sehingga
wama dalam larutan hilang.

Pada daerah uv yaitu X 303 nm, serapan menurun
sangat lambat dengan bertambahnya dosis. Serapan pada
daerah uv hampir tidak terlihat pada dosis 2 kGy (kurva 4).
Puncak serapan pada X. 303 nm, merupakan serapan dari
cincin aromatis. Untuk merusak cincin aromatis yang
terdapat dalam molekul zat warna diperlukan dosis yang
lebih tinggi bila dibandingkan dengan memutus ikatan azo.
Hal ini karena C-N mempunyai energi ikatan yang lebih
rendah (291,6 kJ/mol) daripada C=C 607 kJ/mol (5). Hal
ini berarti untuk memutus cincin aromatis diperlukan energi
yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan gugus azo
dalani molekul zat warna. Jadi pada dosis rendah gugus
azo akan terputus sehingga di dalam larutan masih tersisa
senyawa aromatis. Selanjutnya pada dosis yang lebih tinggi
cincin aromatis akan pecah dan terurai.

Pengaruh pH pada Iradiasi larutan Zat Warna
Maxilon blue. Spektrum serapan larutan zat warna pada
berbagai pH sebelum diiradiasi dapat dilihat pada Gambar
3. Larutan zat waraa mempunyai puncak serapan yang sama
pada X 303 nm dan 606 nm pada pH 3, 5 dan 7. Hal ini

pH larutan G (penguraian) awal

3
5
7
9
12

0,544
0,876
0,430
0,444
0,382

Nilai G (penguraian) optimum (0,876) dicapai pada pH 5,
meskiputi pada pH 3 sampai dengan 7 zat wama tidak
mengalami perubahan struktur yang mengakibatkan
kemungkinan berkurangnya degradasi (Gambar 3). Hal ini
mungkin dapat dijelaskan dengan memakai data konstanta
kecepatan reaksi spesies reaktif air dengan molekul O2pada
pH yang berbeda. Pada pH netral reaksi spesi radikal (H,
OH) dengan molekul 02 adalah sebagai berikut (7):

H + O, HO, (k = 2,1 x 1010 dm3 mol1 detik1) .... (2)

o; (k = 1,9 x 10I0dm3 mol1 detik1) (3)

HO2 ^ H H+ + O; (k = 6,3 x 104dm3 mol1 S1) (4)

Pada pH asam dan basa, akan terjadi reaksi 5 dan 6 sebagai
berikut:

H > ( y + % — • H + H20 (k = 2 x 1010 dm3 mol' S"1) (5)

H + OH" —» 6"^+ H2O (k = 2 x 107 dm3 mol' detik') .. (6)

Dalam suasana asam radikal H dominan sehingga akan
bereaksi dengan H membentuk molekul hidrogen dan
bereaksi dengan radikal OH membentuk H2O.
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H + H — • H2 (k = 7,8 x 10' dm3 mol ' S ' ) (7)

H + OH — • H2O (k = 3,2 x 1010 dm3 mol1 S1) (8)

Pada reaksi 2 nilai konstanta kecepatan reaksinya lebih
rendah bila dibandingkan pada reaksi 8. Hal ini berarti
dalam suasana asam H02 dalam larutan lebih sedikit
sehingga oksidasi lebih kecil.

Pada pH yang lebih tinggi terjadi reaksi sebagai
berikut,

e"iq + OH — • OH" (k = 3 x 1010 dm3 mol"1 S"1) (9)

e '^ + O2" — » O2
2" (k = 1. 3 x 1010dm3 mor ' S"') (10)

Terjadinya reaksi 9 dan 10, menyebabkan terjadinya
deaktifasi e'tq dan OH.
Disatnping itu pada pH basa telah terjadi efek hipokromik
dan pergeseran hipsokromik, karena pergeseran panjang
gelombang ke arah yang lebih pendek yaitu dari 608 nin
menjadi 425 nm (Gambar 3). Hal ini berarti pada pH 12
molekul zat warna mempunyai energi yang lebih tinggi,
sehingga untuk merusak molekul zat warna diperlukan
energi yang lebih tinggi.

Pengurangan warna pada Iradiasi Zat Warna
Maksilon blue. Larutan zat warna mempunyai puncak
serapan yang kuat pada X 608 nm (Gainbar 2). Pengurangan
warna akibat iradiasi diamati dengan mengukur serapan
larutan pada X. 608 iun. Persentasi pengurangan wama untuk
larutan zat warna dengan konsentrasi awal antara 10 sampai
dengan 106 ppm sebagai fungsi dari dosis iradiasi dapat
dilihat pada Gambar 6.

Secara umum kenaikan dosis iradiasi dari dosis 0
sampai dengan 4 kGy, menyebabkan persentasi pengurangan
warna dalam larutan meningkat. Larutan zat warna dengan
konsentrasi awal 10 dan 25 ppm, setelah diiradiasi dengan
dosis 0,5 kGy wamanya telah hilang lebih besar dari 90%.
Larutan zat warna dengan konsentrasi awal antara 50 sampai
dengan 100,6 ppm, wama larutan hilang lebih besar dari
90% seteiah diiradiasi dengan dosis 2 kGy.

Penentuan Orde Reaksi dan Konstanta
Kecepatan Reaksi. Penentuan orde reaksi dan konstanta
kecepatan reaksi zat warna yang diiradiasi dengan metode
kecepatan awal, dilakukan dengan membuat plot antara (dC/
dt) terhadap konsentrasi awal (Co) (Gambar 6).

Dari persamaan dengan nilai r2 = 0,995, maka
diperoleh persamaan kecepatan penguraian zat warna :

V = - d(zat warna]/dt = 1,4 x 102 [zat warna]1"07

ppin/menit (11)

Persamaan kecepatan penguraian yang diperoleh
dengan nietode kecepatan, menunjukkan bahwa penguraian
zat wama mempunyai orde reaksi pseudo orde satu dengan
konstantakecepatan reaksi 1,4 x 102menit'.

Analisis Senyawa Hasil Penguraian. pH larutan
zat warna maxilon blue setelah diiradiasi secara umum
menunjukkan adanya penurunan (Gambar 7). Larutan
dengan pH awal 3,3; 5,0; 7,0; 9,0; dan 12,0 setelah
diiradiasi dengan dosis 4 kGy, menunjukkan penurunan pH
larutan masing- masing menjadi 3,0; 3,8; 3,7; 8,5 dan
10,4. Penurunan ini terjadi karena senyawa maxilon blue

telah terurai menjadi produk yang bersifat asam yaitu asam-
asam organik. Asam-asam organik yang terbentuk diduga
sebagai asam oksalat, suksinat, formiat, asetat, dan
propionat. Identifikasi larutan dilakukan dengan alat KCKT
untuk mengetahui adanya senyawa-senyawa tersebut.
Gambar 8a adalah kromatogram larutan standar asam
oksalat, suksinat, formiat, asetat dan propionat masing-
masing dengan waktu retensi 4,8; 8,583; 9,642; 10,475
dan 12,467 menit. Gambar 8b adalah kromatogratn larutan
sampel hasil penguraian. Pada Gambar 8b terlihat bahwa
sampel hasil iradiasi hanya mempunyai satu puncak dengan
waktu retensi 4,82 menit.

Pendekatan waktu retensi dari senyawa hasil
penguraian dengan waktu retensi senyawa standar asam
organik, dapat diasumsikan bahwa puncak dengan waktu
retensi 4,82 menit adalah asam oksalat. Hasil perhitungan
secara kuantitatif dari asam oksalat yang terbentuk dapat
dilihat pada Tabel 2. Terlihat bahwa makin tinggi dosis
iradiasi, konsentrasi asatn oksalat makin besar.

Tabel 2. Konsentrasi asam oksalat dalam larutan hasil
iradiasi, laju dosis 5 kGy/jam, Zwo = 25 ppm

Dosis
(kGy)

0
0,5
1,0
1,5
2,0

KESIMPULAN

Asam oksalat
(ppm)

0
0,58
0,92
1,03
1,38

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan
bahwa zat warna basa maxilon blue dapat diuraikan dengan
iradiasi gamma pada dosis rendah. Penguraian lebih efektif
pada pH asatn dari pada pH netral dan basa. Nilai G
penguraian) zat warna pada pH 5 = 0,876 dengan laju dosis
5 kGy/jam. Persentasi penghilangan warna larutan dengan
konsentrasi awal larutan zat wana 10 dan 25 pptn mencapai
> 90% pada dosis 0,5 kGy, sedangkan larutan dengan
konsentrasi awal 50 sampai dengan 106 pptn persentasi
penghilangan warna mencapai > 90% pada dosis 2 kGy
Persamaan kecepatan penguraian zat waraa adalah V = -
d[zat warna ]/dt = 1,4 x 10"2 [zat warnaj1-"07 ppm/menit.
Penguraian zat warna mempunyai orde reaksi pseudo orde
satu dengan konstanta kecepatan reaksi 1,4 x 10'2 menit'.
Senyawa hasil penguraian molekul zat warna maksilon blue
adalah asam oksalat.
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Gambar 2. Serapan larutan zat warna maxilon blue yang tidak diiradiasi
dan diiradiasi dengan adanya udara, kons. awal= 25 ppm,
laju dosis 5 kGy/j, pH 5 (1= 0 kGy; 2 = 0,5 kGy; 3 = 1,5 kGy,
4 = 2 kGy, 5 = 4).
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Gainbar 3. Spektrum serapan larutan zat warna sebelum diiradiasi, kons.
25 ppm (kurva 1= pH 3, 5 dan 7; kurva 2 = pH 9; kurva 3 =
pH12)
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Gambar 4. Hubungan antara tingkat penguraian larutan zat warna dengan
dosis iradiasi, kon. awal= 25 ppm, laju dosis 5 kGy/j, diukur
pada X 303 nm
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Gambar 5. Pengurangan warna larutan pada iradiasi larutan zat warna
maksilon blue, pH 5, laju dosis 5 kGy/jam, diukur pada X 608
nm.
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Gainbar 6. Hubungan kecepatan awal dan konsentrasi awal, penguraian
zat warna sebagai ppm, diukur pada X 303, laju dosis 5 kGy/
jam, pH 5
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Gambar7. Perubahaii pH larutan pada iradiasi larutaii zat wama maksilon
biru, Zwo = 25 ppm, laju dosis 5 kGy/jam.

l
Gambar8. a. Kromatogram larutan standar (asam oksalat = 4,8 menit; asam

suksinat = 8,583 menit; asam formiat = 9,642 menit; asam
asetat = 10,475 inenit; dan asam propionat = 12,467 menit).

b. Kromatogram larutan sampel hasil penguraian

53



Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi. 1998-

DISKUSI

SUWIRMAS.

Pada variasi pH dengan pengaruh radiasi pH, pH
yang mana ?

WINARTI A.

Pada semua pH, yaitu pH awal larutan 3, 5, 7, 9
dan 12 setelah diiradiasi pHnya menurun.

ZAINAL A.

Apakah dalam penelitian ini tidak dibuat suatu
blanko/standar lain dengan penyinaran alam (matahari).
Agar memudahkan diproses.

WINARTI A.

Saat ini sedang dikembangkan penguraian dengan
cara iradiasi uv dengan bantuan katalisator TiO2.

ULFA T. SYAHRIR

Apakah konsentrasi yang Anda buat ada yang
mendekati konsentrasi dari limbah yang terdapat di pabrik
tesktil ?

WINARTI A.

Ada, karena konsentrasi zat warna yang berasal
dari industri tekstil antara 100 sampai dengan 200 ppm,
beberapa penelitian kami tnelakukan konsentrasi larutan
standar zat wama sampai 200 ppm.
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