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Abstrak. Titanium dioksida (TiO2) banyak digunakan dalam industri seperti industri cat, kertas, fiber, 
kosmetik, pasta gigi dan industri lainnya. TiO2 dapat dihasilkan dari proses hidrolisis larutan titanium sulfat, 

sehingga proses hidrolisis memegang peranan penting dalam memproduksi TiO2. Pada penelitian ini, 

dipelajari pengaruh suhu hidrolisi dan waktu hidrolisi terhadap produk titanium dioksida yang dihasilkan 
pada berbagai rasio perbandingan hidrolisis. Adapun tujuan penelitian untuk menentukan kondisi yang 

optimal pada proses hidrolisis larutan titanium sulftat. Hasil optimum diperoleh pada suhu 95 
o
C selama 5 

jam dengan perbanding larutan titanium sulfat dan air sebesar 1:10. Suhu dan waktu hidrolisis memiliki 
pengaruh besar terhadap pembentukan titanium dioksida. Suhu dan waktu hidrolisis yang tepat bermanfaat 

untuk mendesain proses hidrolisis dengan tepat dan memperoleh karakteristik pigmen TiO2 yang diinginkan. 

Kata kunci: Hidrolisis, Pigmen, Suhu, Titanium dioksida. 

 

1. PENDAHULUAN 

Titanium dioksida (TiO2) banyak digunakan dalam industri seperti industri cat, kertas, fiber, kosmetik, 
pasta gigi dan industri lainnya. Titanium dioksida di alam, pada umumnya berasosiasi dengan senyawa lain 

dalam bentuk mineral titanite (CaTiSiO5), ilmenite (FeTiO3) dan perovskit (CaTiO3). TiO2 diproduksi secara 

industri dari mineralnya dengan proses sulfat atau klorin. Dalam proses sulfat, mineral dilarutkan dalam asam 
sulfat (H2SO4). Akibatnya, besi (II) sulfat mengkristal dan dapat disaring. Garam yang mengandung titanium 

yang tersisa dapat diproses lebih lanjut menjadi TiO2 murni dengan hidrolisis dan kalsinasi. Dalam proses 

klorin, titanium dalam mineral direduksi dengan karbon dan kemudian dioksidasi pada suhu tinggi dengan 

klorin, sehingga diperoleh TiCl4 yang selanjutnya dimurnikan dengan distilasi menghasilkan TiO2. 

Pada jalur sulfat, tahapan proses hidrolisis dari larutan titanium  sulfat (TiOSO4) merupakan tahapan yang 

penting karena menentukan kuantitas dan kualitas produk akhir TiO2 yang dihasilkan [1]. Morfologi partikel 

atau butiran, ukuran partikel dan distribusi produk terhidrolisis sangat menentukan struktur dan kualitas titania 
pada tingkat tertentu [2]. Ada tiga jenis struktur kristal TiO2: anatase, rutile dan brookit. Rutil menyajikan 

indeks refraktif yang lebih tinggi dan merupakan struktur yang paling stabil secara termodinamis. Struktur 

anatase diperoleh pada suhu rendah sekitar 350 
o
C [3]. Pada suhu antara 400-800 

o
C, fasa rutil juga ditemukan 

namun dalam bentuk yang tidak stabil dan pada suhu yang lebih tinggi, fasa rutil menjadi lebih stabil. Fasa 
lain yang mungkin hadir dalam senyawa TiO2 adalah fase brookit, tetapi menurut beberapa penelitian, ia 

berada pada tekanan dan suhu yang lebih tinggi [3]. 

Peningkatan dan pengembangan produk titanium dioksida telah banyak diteliti secara luas [2-4]. Pengaruh 
komposisi larutan dan keasaman pada laju pengendapan terhadap produk TiO2 telah diteliti secara luas [3-5], 

dan semua laporan menyatakan bahwa proses hidrolisis mengalami tiga langkah, yaitu pembentukan butiran 

kristalisasi, pertumbuhan inti dan presipitasi titania terhidrasi. Agregasi titania terhidrasi dan perubahan 
komposisi dari presipitasi dengan menggunakan larutan TiOSO4 sebanyak 230-260 g/L, proses hidrolisis 

pigmen titanium dioksida dikontrol oleh proses nukleasi [3]. 
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Laporan – laporan penelitian kebayakan berfokus pada ukuran partikel dan distribusinya, serta struktur 

kristal dan pengendapan, tetapi masih sedikit yang membahas hubungan lebih lanjut dengan sifat pigmen dan 

tidak ada informasi detail dari proses pengendapan hidrolisis. Ukuran dan distribusi partikel, struktur kristal, 

bahkan proses presipitasi merupakan hal yang sangat penting dalam memproduksi TiO2 dan menentukan 
kualitas pigmen dan hasil akhir.  

Titanium dioksida dalam bentuk struktur anatase biasanya diendapkan dari larutan titanil sulfat pekat 

panas melalui proses hidrolisis larutan titanil sulfat itu sendiri. Untuk menurunkan biaya, mengurangi 
komsumsi energi dan mempersingkat proses, produksi TiO2 menggunakan larutan TiOSO4 berkonsentrasi 

rendah akan menjadi metode baru yang tepat. Meskipun ada beberapa laporan tentang produksi titanium putih 

melalui larutan TiOSO4 konsentrasi rendah, benar karena penurunan konsentrasi titanium, keasaman dan suhu 
hidrolisis akan menyebabkan perubahan tingkat hidrolisis, pertumbuhan partikel dan agregasi, berbeda dari 

proses sulfat tradisional, menghasilkan perbedaan dalam struktur dan sifat pigmen. Sangat penting untuk 

mempelajari pengaruh suhu hidrolisis dan waktu hidrolisis pada proses hidrolisis larutan TiOSO4 

berkonsentrasi rendah pada struktur dan kinerja pigmen TiO2.  

Sumber produk TiO2 di Indonesia dapat berasal dari pasir besi titan dan ilmenit. Pasir besi titan banyak 

terdapat di sepanjang pantai selatan pulau Jawa [6]. sedangkan ilmenit dapat diperoleh dari hasil  samping 

proses pengolahan bijih  timah di pulau Bangka [7]. Keduanya baik pasir besi titan maupun ilmenit, sampai 
dengan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Pada penelitian ini, dipelajari pengaruh suhu hidrolisi dan waktu hidrolisi terhadap produk titanium 

dioksida yang dihasilkan pada berbagai rasio perbandingan hidrolisis. Adapun tujuan penelitian untuk 
menentukan kondisi yang optimal pada proses hidrolisis larutan titanium sulftat.  

2. BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan berupa larutan titanium sulfat (TiOSO4), yakni produk antara dalam pembuatan 
TiO2 melalui proses hidrolisis yang diperoleh dari pelarutan ilmenit dengan asam sulfat. Komposisi ilmenit 

diberikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Komposisi kimia ilmenit menggunakan XRF. 

Komposisi Kimia Ilmenit (%) 

Fe2O3 TiO2 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO K2O P2O5 Cr2O3 SnO2 

49,44 38,30 1,76 1,78 2,00 1,44 0,08 0,03 0,17 2,66 1,16 

 

Sebanyak 25-150 mL larutan titanium sulfat yang diperoleh dari proses pelarutan ilmenit dengan asam 

sulfat diambil dan dimasukan dalam beaker gelas berkapasitas 500 mL, kemudian air demineralisasi 

ditambahkan ke dalamnya. Setelah itu, dilakukan proses hidrolisis dengan variasi suhu dan waktu hidrolisis. 
Biasanya hidrolisis termal titania sulfat dilakukan pada suhu sekitar 100 

o
C [3]. Untuk melihat pengaruh 

temperatur hidrolisis pada area produk TiO2 yang terbentuk, suhu divariasikan dari 65 
o
C sampai 95 

o
C. 

Sedangkan waktu hidrolisis divariasikan selama 1 jam hingga 5 jam. Produk TiO2 yang terhidrasi kemudian 

dikumpulkan dan dicuci dengan air demineralisasi, selanjutnya dibilas dengan larutan amonia encer untuk 
menghilangkan ion sulfat yang tersisa. Setelah proses pencucian selesai, padatan TiO2 yang terbentuk 

kemudian dikeringkan dalam oven selama 24 jam. Setelah kering kemudian ditimbang dan karakterisasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengaruh Rasio 

Hasil proses hidrolisis pada suhu 95 
o
C dengan rasio larutan titania sulfat dan air sebesar 1:10 dan 1:15 

ditunjukkan pada Gambar 1. Terlihat bahwa semakin banyak larutan titania, maka produk TiO2 semakin 

banyak seiring lamanya waktu hidrolisis. Hal ini dikarenakan pada rasio 1:15 larutan titania jauh lebih banyak 

apabila dibandingkan dengan rasio 1:10, sehingga menghasilkan produk TiO2 lebih banyak. Hasil terbanyak di 
capai pada 1:10 selama 5 jam yaitu sebanyak 1,95 gram TiO2.    
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Gambar 1 Pengaruh rasio terhadap TiO2. 

 

b. Pengaruh Waktu Hidrolisis 

Penelitian dilakukan dengan variasi waktu hidrolisis selama 1 jam hingga 5 jam pada suhu 95 
o
C. TiO2 

hasil hidrolisis berdasarkan waktu proses di tunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2. 

 

Tabel 2 Hasil percobaan pengaruh waktu hidrolisis. 

No 
Waktu 

(Jam) 

Berat TiO2 (gram) 

Rasio 1:3 Rasio 1:5 Rasio 1:10 Rasio 1:15 Rasio 1:20 

1 1 1,81 1,82 1,82 1,85 1,87 

2 2 1,83 1,84 1,88 1,87 1,86 

3 3 1,84 1,85 1,90 1,92 1,87 

4 4 1,86 1,87 1,92 1,93 1,91 

5 5 1,87 1,89 1,95 1,88 1,86 

 

Lamanya waktu hidrolisis mempengaruhi terbentuknya produk titanium dioksida. Terlihat bahwa pada 
waktu hidrolisis selama 5 jam, produk TiO2 yang dihasilkan lebih banyak apabila dibandingkan dengan 

produk TiO2 yang dihasilkan pada waktu kurang dari 5 jam. Hasil optimal proses hidrolisis didapat pada 

waktu 5 jam dengan rasio larutan titan dan air sebesar 1:10. 

 

 
Gambar 2 Pengaruh waktu hidrolisis terhadap TiO2 pada berbagai rasio. 

 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tian dkk.[3], dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa lamanya waktu hidrolisis mempengaruhi tingkat hidrolisis, ukuran partikel dan keseragaman TiO2 yang 

terhidrasi, akhirnya menentukan kinerja dari pigmen yang dihasilkan [3]. Ketika waktu hidrolisis semakin 

diperpanjang maka distribusi ukuran partikel semakin kecil. Pada awal proses hidrolisis, laju hidrolisis cepat 

karena keasamannya lebih rendah dan H
+
 yang bebas hanya sedikit, sehingga menghasilkan TiO2 terhidrasi 

dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Saat waktu hidrolisis semakin lama, tingkat hidrolisis secara bertahap 
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menurun untuk rasio larutan titania sulfat yang lebih tinggi karena jumlah H
+
 yang lebih banyak. Ketika waktu 

hidrolisis terlalu lama, maka akan memperburuk sifat pigmen. Waktu hidrolisis yang tepat bermanfaat untuk 

meningkatkan distribusi ukuran partikel dan properti dari sebuah pigmen [4]. 

c. Pengaruh Suhu Hidrolisis 

Dalam mempelajari pengaruh suhu pada proses hidrolisis, suhu hidrolisis divariasikan dari 65 
o
C sampai 

95 
o
C. Percobaan dilakukan menggunakan berbagai rasio larutan titania sulfat dan waktu hidrolisis dibuat 

konstan selama 3 jam. Hasil percobaan pengaruh suhu hidrolisis terhadap produk TiO2 pada berbagai rasio 

ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 3. 

Tabel 3 Hasil percobaan pengaruh suhu hidrolisis. 

No Suhu (
o
C) 

Berat TiO2 (gram) 

Rasio 1:3 Rasio 1:5 Rasio 1:10 Rasio 1:15 Rasio 1:20 

1 65 1,82 1,82 1,83 1,86 1,79 

2 75 1,81 1,83 1,82 1,87 1,82 

3 85 1,82 1,84 1,91 1,90 1,85 

4 95 1,84 1,85 1,90 1,92 1,87 

 
 

 
Gambar 3 Pengaruh suhu hidrolisis terhadap TiO2 pada berbagai rasio. 

 

Dari Gambar 3, secara umum terlihat bahwa endapan titanium dioksida meningkat dengan naiknya 

temperatur. Hal ini disebabkan karena pada temperatur tinggi, energi kinetik partikel menjadi lebih besar yang 
mengakibatkan jumlah tumbukan semakin banyak sehingga laju  reaksi akan meningkat.  

Pada suhu hidrolisis yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju hidrolisis dan ukuran partikel TiO2 yang 

terhidrasi. Sementara pada suhu yang lebih rendah, asam metatitanic sulit dipisahkan, sehingga TiO2 yang 

terhidrasi sangat sedikit. Pada suhu rendah, TiO2 yang terhidrasi juga mempunyai karakteristik yang kurang 
baik dikarenakan tercampur dengan pengotor-pengotor lainnya [4]. Mengingat proses hidrolisis larutan 

TiOSO4 merupakan inti dari pembuatan pigmen melalui proses sulfat untuk menghasilkan titanium putih, 

maka laju hidrolisis yang tepat dan ukuran partikel sesuai merupakan hal yang harus diperhatikan untuk 
memperbaiki sifat pigmen. Adanya unsur pengotor seperti besi dapat menyebabkan masalah dalam warna dan 

kualitas pigmen. Persyaratan kualitas pigment titanium mengharuskan bahwa pigment tidak boleh 

mengandung lebih dari 50 ppm besi [4].  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembentukan TiO2 sebagai bahan pigmen telah berhasil dilakukan melalui proses hidrolisis larutan 

titanium sulfat.  Suhu dan waktu hidrolisis memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan titanium dioksida. 

jam dengan perbanding larutan titanium sulfat dan air sebesar 1:10.  

Pengkarakterisasian produk TiO2 masih belum dilakukan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai pengaruh parameter hidrolisis terhadap sifat-sifat pigmen TiO2. 
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