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LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA RADIASI 

“DEGRADASI ZAT WARNA AZO” 

 

ABSTRAK 

Pencemaran lingkungan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri yang memberikan 

dampak negatif. Zat warna remazol brilliant blue merupakan senyawa non biodegradable, zat warna 

reaktif yang banyak digunakan untuk proses pencelupan tekstil. Telah dilakukan percobaan mengenai 

degradasi zat warna azo jenis brilliant blue menggunakan mesin berkas elektron 350 keV/10mA dengan 

kecepatan konveyor sebesar 0,9cm/detik. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme terjadinya 

degradasi zat warna azo jenis brilliant blue menggunakan mesin berkas elektron. Digunakan sampel larutan 

zat warna azo dengan konsentrasi 10,63 ppm. Dilakukan uji kuantitatif untuk mengetahui perubahan 

konsentrasi sampel menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan deret standar 3,5,10 dan 15 ppm. 

Hasilnya terjadi pengurangan konsentrasi sampel setelah diiradiasi.  Kemudian dilakukan pengukuran  pH 

sampel baik sebelum maupun setelah iradiasi. Hasilnya, terjadi penurunan pH sampel setelah diiradiasi 

karena terjadi penguraian zat warna menjadi senyawa sederhana. Selain itu juga dilakukan uji kualitatif 

secara pengendapan menggunakan CaCl2. Hasilnya terbentuk endapan kalsium oksalat yang merupakan 

indikasi terjadinya degradasi zat warna.  

 

TATA KERJA 

Alat  

Peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam percobaan ini diantaranya adalah : Mesin Berkas Elektron 

350 keV/10mA, kecepatan konveyor 0,9 cm/detik. Spektrofotometer dengan perangkat lunak Genesys CTA 

Reader, spektrofotometer UV-Vis, berbagai piranti gelas, bulbpet, wadah cuplikan dari kaca berbentuk 

baki, pH meter, pH indikator, neraca analitik, stopwatch dan vial-vial plastik. 

Bahan  

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain : brilliant blue, film CTA (Cellulose Triacetate), 

aquades, dan CaCl2. 

Cara Kerja  

1. Preparasi Cuplikan 

Dibuat larutan sampel zat warna AZO sebesar 10,63 ppm dengan faktor pengenceran 10 kali dari larutan 

induk (106,3 ppm). Larutan sampel dibagi ke dalam 2 gelas plastik. Kemudian diukur pH, densitas dan 

viskositasnya. 

2. Iradiasi Cuplikan dan Penentuan Dosis Radiasi 

Larutan zat warna AZO disiapkan dalam wadah kaca dan diberi label. Sampel diiradiasi dengan dosis 

irraidiasi sebesar 20,8 kGy dan tegangan 300 kV, arus disesuaikan dosis yang diinginkan dan kecepatan 
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konveyor 0,9 cm/detik. Waktu iradiasi cuplikan kira-kira xx menit. Iradiasi film CTA yang telah 

diiradiasi didiamkan dalam suhu kamar selama 2 jam, kemudian diukur rapat optiknya menggunakan 

spektrofotometer. Rapat optik CTA itu sebanding dengan dosis serap.  

3. Analisis Cuplikan Hasil Degradasi 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui perubahan akibat iradiasi berdasarkan perubahan 

intensitas atau pengurangan intensitas warna, menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pengukuran 

intensitas warna dilakukan pada panjang gelombang tertentu pada kondisi terjadi penyerapan 

maksimum. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan larutan standar AZO dengan konsentrasi 3, 5, 10 dan 

15 ppm. Analisis kualitatif asam oksalat (sebagai indikasi terjadinya degradasi) dalam cuplikan yang 

telah diiradiasi dibandingkan dengan yang tidak diiradiasi, dilakukan secara pengendapan menggunakan 

larutan CaCl
2
. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Brilliant Blue Sebagai Zat Warna Azo  

Zat warna azo adalah senyawa yang paling banyak terdapat dalam limbah tekstil, yaitu sekitar 60 % - 

70 % . Senyawa azo memiliki struktur umum R─N═N─R’, dengan R dan R’ adalah rantai organik yang 

sama atau berbeda. Senyawa ini memiliki gugus ─N═N─ yang dinamakan struktur azo. Senyawa azo 

seperti brilliant blue (Gambar 1), merupakan zat warna reaktif yang banyak digunakan untuk proses 

pencelupan tekstil. Limbah zat warna ini jika dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan 

pencemaran air.  

 

Gambar 1. Struktur Brilliant Blue 

Mekanisme Degradasi Zat Warna Azo oleh Berkas Elektron 

Pada proses iradiasi, berkas elektron cepat yang dihasilkan oleh MBE dapat mengeksitasi dan 

mengionisasi sistem di sekitarnya. Proses iradiasi terjadi hanya dalam beberapa detik (kira-kira paling lama 

5 detik). Karena cuplikan dilarutkan dalam sistem air, maka akan menyebabkan reaksi-reaksi radiolisis air 

yang menghasilkan spesi stabil dan tidak stabil seperti e
-
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molekul air, elektron tersolvasi (e
-

aq
) dengan 

•

OH membentuk ion OH
-

, elektron tersolvasi (e
-

aq
) dalam 

suasana asam (H
3
O

+

) membentuk radikal (H
3
O

•*

), dan seterusnya. Selanjutnya spesi-spesi reaktif itu akan 

mendegradasi senyawa azo. 

Radikal hidroksil adalah radikal utama yang melakukan inisiasi degradasi pada gugus utama senyawa 

azo, dengan menghasilkan radikal fenil dan fenoksi. Pada tahap berikutnya dengan adanya oksigen terlarut, 

akan terjadi abstraksi ion hidrogen dan radikalnya, pada radikal fenil. Pada tahap lebih lanjut akan keluar 

gas nitrogen yang diikuti dengan proses reduksi pada radikal cincin benzen menjadi senyawa aromatik 

sederhana. Di sisi lain, gugus radikal fenoksi akan teroksidasi oleh radikal hidroksil menjadi gugus 

benzena.  

Radikal hidroksil akan menyerang cincin aromatik benzena sehingga terdegradasi menjadi radikal 

hidroksisikloheksadienil. Radikal ini akan berekasi dengan oksigen terlarut menghasilkan hidroksi 

hidroperoksida yang tidak stabil. Reaksi berikutnya adalah terjadinya penghilangan satu molekul air dan 

pembentukan cincin aromatis dari hidroksi hidroperoksida menjadi mukondialdehid. Mukodialdehid 

kemudian teroksidasi mejadi asam mukanot. Pada proses oksidasi selanjutnya akan terbentuk glioksial 

yang kemudian teroksidasi menjadi asam oksalat. Adanya asam oksalat ini dapat diketahui dengan 

terbentuknya endapan kalsium oksalat saat dilakukan uji terhadap larutan yang  telah diiradiasi dengan 

menggunakan CaCl2. 

 

Analisis Kuantitatif  

Kurva kalibrasi hasil pengukuran larutan standar AZO dengan UV-Vis Spektrofotometer pada 

panjang gelombang 589 nm ditunjukkan seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Kurva Kalibrasi Larutan Standar AZO 

Dari kurva di atas diperoleh persamaan y=0,0089x-0,0028. Untuk absorbansi sebesar 0,075 (sebelum 

diiradiasi) diperoleh konsentrasi sebesar 8,7191 ppm dan untuk absorbansi sebesar 0,020 (sesudah 

diiradiasi) diperoleh konsentrasi sebesar 2,5393 ppm, sehingga dapat diketahui bahwa setelah iradiasi 

terjadi pengurangan konsentrasi zat warna. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi degradasi zat warna 

azo brilliant blue sehingga konsentrasinya berkurang. 
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Apabila ditinjau dari perubahan pH, terjadi penurunan pH sebelum dan sesudah iradiasi, yakni dari 

6,1 menjadi 6. Hal ini disebabkan oleh penguraian zat warna menjadi senyawa sederhana dengan berat 

molekul yang lebih rendah, seperti terbentuknya asam-asam organik yaitu asam oksalat. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, untuk membuktikannya dilakukan uji pengendapan menggunakan CaCl2. Ternyata 

terbentuk endapan yaitu endapan kalsium oksalat.  Ini merupakan salah satu indikator terjadinya degradasi 

zat warna. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil percobaan tentang degradasi zat warna azo jenis naphtol blue dalam pelarut air menggunakan 

mesin berkas elektron 350 keV/10 mA dapat disimpulkan bahwa :  

1. Radiasi pengion dari berkas elektron dapat digunakan untuk degradasi zat warna azo brilliant blue.  

2. Terjadi perubahan konsentrasi larutan dari 8,7191 ppm menjadi 2,5393 ppm setelah larutan zat warna 

azo diiradiasi, artinya terjadi penguraian zat warna azo. 

3. Terjadi perubahan pH dari 6,1 menjadi 6 setelah larutan zat warna AZO diiradiasi, disebabkan karena 

terjadi penguraian zat warna menjadi senyawa sederhana yang salah satunya adalah asam oksalat. 

4. Terdapat endapan kalsium oksalat sebagai indikasi terjadinya degradasu zat warna AZO. 
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