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Pengaruh Penambahan Zeolit dalam Ransum Terhadap 
Kualitas Telur Lohmann Brown  Fase Produksi II 

 
 

Riyanti dan Nining Purwaningsih 
 

Staf pengajar, Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 

 
 

ABSTRAK 
 
Telur pada fase produksi II (umur ayam 40-70 minggu) lebih besar, berkerabang lebih tipis, dan 
lebih mudah rusak dibandingkan telur pada fase produksi I. Di lain pihak ayam petelur yang 
mendapat 3.5-4% Ca dalam ransum hanya dapat meretensi 50% Ca dalam saluran 
pencernaan.  Penyerapan dan retensi Ca dapat diatasi dengan penambahan zeolit dalam 
ransum.  Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas telur, telah dilakukan penelitian 
penambahan zeolit terhadap ransum 192 ekor ayam lohmann brown.  Ransum penelitian terdiri 
atas R0 (ransum kontrol), R1 (R0+zeolit 1.5 % ), R2 (R0+ zeolit 3%), R3 (R0+ zeolit 4.5%). 96 
sampel telur yang dihasilkan dari ayam penelitian disimpan selama 15 hari, kemudian 
dilakukan pengamatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit dalam 
ransum berpengaruh nyata (P≤ 0.05) meningkatkan tebal kerabang, mengurangi persentase 
penurunan berat telur, mengurangi lebar kantung udara, meningkatkan nilai Haugh Unit (HU), 
dan menurunkan pH albumen pada telur fase produksi II. 

      Kata Kunci: Kualitas telur, ransum, fase produksi II  

 

ABSTRACT 
 
EFFECT OF ZEOLITE ADDITION IN THE DIET ON LOGMANN BROWN EGG 
QUALITY IN THE SECOND PRODUCTION. Egg shape of second phase production (40-
70 weeks age) of layer bigger than egg shape of one phase production, but egg shell less 
thickly so than more perishable. On the other side 3.5-4% Ca in the diet only 50% can be 
absorbed in the intestinal. Ca absorption and Ca retention can be raised by supplementary 
zeolite in the diet. This experiment was conducted to observe the effect of supplying zeolite in 
the diet of 192 lohmann brown layer on the egg quality of second phase production. Different 
feeding treatment was carried out four each group. Layer in treatment 1 were fed control diet; 
treatment 2, a control diet + zeolite 1.5%; treatment 3, a control diet + zeolite 3%; and treatment 
4, a control diet + zeolite 4%.   96 eggs sampel from layer experiment kept on 15 days. The 
result showed that supplementary zeolite in the diet was significantly ( P ≤ 0.05) increased the 
thickness of egg shell,  significantly (P≤0.05) decreased of egg weight, significantly (P≤ 0.05) 
decreased air cell,  significantly (P≤0.05) increased Haugh Unit (HU) score, and significantly 
(P≤ 0.05) decreased pH albumen of egg in the second phase production. 
 
Keywords: Egg quality, diet, second production phase 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Telur merupakan produk peternakan  yang 
sarat gizi dan sangat dibutuhkan oleh 
tubuh karena merupakan sumber protein, 
karbohidrat, vitamin, dan mineral. Telur 
juga dapat digunakan untuk memperbaiki 
warna dan flavour pada bahan makanan.  

Akan tetapi telur mempunyai sifat mudah 
rusak (perishable), baik berupa kerusakan 
fisik maupun kimia yang dapat 
menurunkan nilai gizinya.  Dalam kaitan ini 
diketahui bahwa kualitas telur terbaik 
diperoleh pada saat ditelurkan, sehingga 
selama periode pasca produksi penurunan 
kualitas harus dapat dikendalikan agar 
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bisa mencegah atau menghambat 
cepatnya laju penurunan kualitas, 
sehingga periode pasca produksi dapat 
diperpanjang dan telur masih berada 
dalam kualitas yang baik pada saat 
dikonsumsi. Di sisi lain diketahui bahwa 
fase produksi ayam ras petelur dibagi 
menjadi dua tahap.  Pada fase produksi II 
ayam akan menghasilkan telur yang lebih 
besar, berkerabang lebih tipis, dan lebih 
mudah rusak dibandingkan telur pada fase 
produksi I.  Oleh sebab itu, perlu dicari 
alternatif perbaikan teknologi untuk dapat 
menjaga kualitas telur. Beberapa 
penelitian (Handriani, 1992; Septinova, 
1996; Sofiana, 1997; Jatmiko, 1997; 
Kurtini dan Purawaningsih, 1999)  
mengemukakan bahwa zeolit dapat 
ditambahkan pada ransum ayam ras 
petelur memberikan efek positif terhadap 
konsumsi ransum, konsumsi air minum, 
tebal kerabang, dan nilai Haugh Unit (HU).  
Namun hasil-hasil penelitian tersebut 
terbatas pada telur segar.  Oleh karena itu 
perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
mengetahui efek penambahan zeolit 
dalam ransum terhadap kualitas telur 
ayam ras yang telah disimpan selama 15 
hari. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Menurut Sudaryani (2000), kualitas telur 
ditentukan oleh kualitas eksternal dan 
kualitas internal. Kualitas eksternal 
meliputi kebersihan kerabang, keutuhan 
kerabang, tekstur, warna dan bentuk telur, 
sedangkan kualitas internal meliputi 
besarnya kantung udara, keadaan kuning 
dan putih telur, nilai HU, dan pH kuning 
serta putih telur. Telur akan menurun 
kualitasnya seiring dengan lamanya 
penyimpanan,  Lama simpan tersebut 
menyebabkan terjadinya penguapan 
cairan dan gas dari dalam telur sehingga 
kantung udara semakin membesar .  
Kehilangan berat telur adalah salah satu 
perubahan yang nyata selama 
penyimpanan.  Kecepatan penurunan 
berat telur dapat diperbesar pada 
temperatur kamar dan kelembaban yang 
tinggi (Nesheim, Austic and Card, 1979).  
Menurut Baedhowi (1982), penyebab 

menyusutnya berat telur adalah 
penguapan air dari isi telur melalui pori-
pori kerabang telur yang diikuti oleh 
pelepasan gas CO2, NH3, N2, dan kadang 
H2S. Berdasarkan uraian di atas tampak 
bahwa kerabang telur begitu penting 
diperhatikan. Hasil penelitian Kurtini dan 
Purwaningsih (1999) menunjukkan bahwa 
penambahan zeolit (ZKK) sampai tingkat 
4.5% meningkatkan tebal kerabang.  
Sebelumnya Ballard dan Edward (1988) 
mengemukakan bahwa penambahan 
zeolit dalam ransum akan meningkatkan 
penyerapan dan retensi Ca sehingga akan 
meningkatkan kualitas kerabang. 
 
Wahju (1992) mengemukakan bahwa 
kebutuhan mineral Ca dalam ransum 
ayam petelur fase II (umur ayam lebih dari 
40 minggu) adalah 2.6-3.7%.  Kebutuhan  
Ca relatif lebih besar dibandingkan 
dengan fase I karena menurut Scott 
(1982) dengan meningkatnya umur ayam 
ukuran telur semakin besar, tetapi 
kemampuan ayam dalam menyerap Ca 
dari ransum semakin menurun.   Oleh 
sebab itu mekanisme zeolit di dalam tubuh 
dijelaskan oleh Mumpton dan Fishman 
(1977), bahwa zeolit dalam ransum akan 
memperlambat laju pencernaan dalam 
saluran pencernaan sehingga kandungan 
Si yang ada dalam mineral zeolit akan 
mengikat Ca dalam saluran pencernaan 
dan akan terserap lebih efisien. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Minatama 
Mineral Perdana (1999), bahwa klinoptilolit 
merupakan salah satu spesies zeolit yang 
dapat memperlancar proses penyerapan 
zat-zat makanan dalam proses 
pencernaan serta meningkatkan kualitas 
kerabang telur. Klinoptilolit yang tersebar 
di Lampung mempunyai nama dagang 
Zeo Kap Kan (ZKK) mengandung SiO2 
(72.60%), Al2O3 (12.40%), Fe2O3 (1.19%), 
TiO2 (0.16%), CaO (2.56%), MgO (1.15%), 
K2O (2.17%), Na2O (0.45%). 
 
Beberapa hasil penelitian tentang zeolit 
memberikan efek positif terhadap produksi 
telur.  Hasil penelitian Jatmiko (1997) 
menyatakan bahwa penambahan zeolit 
sebesar 3% dalam ransum ayam petelur 
tipe medium fase II berpengaruh nyata 
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terhadap konsumsi ransum, tebal 
kerabang dan bobot telur, demikian pula 
hasil penelitian Murtini (1998), 
penambahan zeolit dalam ransum sampai 
dengan tingkat 3% berpengaruh nyata 
secara linier terhadap tebal kerabang. 
Sementara hasil penelitian Priyadi (2003) 
menunjukkan bahwa lama penyimpanan 
0, 7, 14, dan 21 hari pada telur yang 
berasal dari ayam yang diberi tambahan 
3% zeolit dalam ransumnya memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap persentase 
penurunan berat telur, lebar kantung 
udara, pH albumen, dan nilai HU. 
 
METODA PENELITIAN 
 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 192 ekor ayam ras lohmann brown 
fase produksi II (berumur 55 minggu), 
yang dipelihara secara intensif dalam 
kandang baterai dengan ukuran 40x40x50 
cm/ekor.  Ransum perlakuan mengandung 
tambahan level zeolit 0%; 1.5%; 3.0%; 
4.0%. Komposisi bahan penyusun ransum 
kontrol dan zat nutrisinya dapat dilihat 
pada Tabel 1. Pemberian ransum 
penelitian diberikan selama 4 minggu.  
Telur yang dihasilkan dikoleksi sebanyak 
96 butir dengan kriteria bobot telur 
berkisar 60-70 g, bentuk oval, tidak retak 
dan warna kerabang cokelat yang 
kemudian disimpan selama 15 hari pada 
suhu kamar.  Peralatan yang digunakan 
terdiri atas egg tray, timbangan ransum, 
timbangan elektrik, termometer,  
higrometer, meja kaca, candler, 
sphirometer, gelas piala, pH meter.   
 
Penelitian dilakukan secara eksperimental 
menggunakan rancangan acak lengkap 
(RAL) dengan empat perlakuan ransum 
dan dilakukan delapan kali ulangan. Pada 
setiap unit perlakuan menggunakan 6 ekor 
ayam, sedangkan telur yang diamati 
berasal dari empat perlakuan ransum, 
delapan ulangan dan setiap unit perlakuan 
terdiri atas tiga butir telur.  Peubah yang 
diamati meliputi kualitas telur, yaitu tebal 
kerabang, persentase penurunan berat 
telur, lebar kantung udara, nilai HU, dan 
pH albumen.    Data yang terkumpul 
dilakukan analisis ragam dan dilajutkan 

dengan uji polinomial orthogonal (Steel 
and Torrie, 1991). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penurunan Berat Telur 
 
Level penambahan zeolit dalam ransum 
memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P≤0.05) terhadap persentase 
penurunan berat telur.   Besarnya 
persentase penurunan berat telur 
ditunjukkan dengan persamaan regresi 
antara level penambahan zeolit (x) 
terhadap rata-rata persentase penurunan 
berat telur (Y) yaitu : Ŷ = 3.1436- 0.2516x; 
0 ≤ x ≤ 4.5   (R2 = 0.9822).  Persamaam 
tersebut mempunyai arti bahwa setiap 
penambahan level zeolit antara 0-4.5% 
akan mengurangi persentase penurunana 
berat telur 0.2516%, dan penurunan berat 
telur 98.22% dipengaruhi oleh 
penambahan level zeolit.  

Fenomena di atas diduga karena semakin 
tinggi tingkat zeolit yang diberikan maka 
semakin tinggi pula peningkatan absorpsi 
Ca pada saluran pencernaan sehingga 
pada gilirannya pasokan Ca pada uterus 
menjadi lebih banyak.  Banyaknya 
pasokan Ca pada uterus memberikan  
kontribusi positif terhadap proses 
pembentukan kerabang telur.  
Berdasarkan hasil penelitian ini tampak 
bahwa penambahan level zeolit dalam 
ransum mempunyai peranan dalam 
mempertahankan kualitas telur.  
Persentase penurunan berat telur dapat 
ditekan karena semakin tinggi level 
penambahan zeolit maka kerabang 
semakin tebal.  Kerabang telur yang tebal 
akan mengurangi kemungkinan pecahnya 
telur selama pengangkutan dan 
memperlambat proses penurunan kualitas 
telur selama penyimpanan.  Kerabang 
yang tebal akan mengurangi menguapnya 
air, CO2 dan gas lainnya dari dalam telur.   
Pada penambahan zeolit 3% ke dalam 
ransum, maka hasil penelitian ini sesuai 
dengan hasil penelitian Priyadi (2003) 
bahwa penambahan zeolit 3% dalam 
ransum menghasilkan persentase 
penurunan berat telur 2.370% pada telur 
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yang disimpan selama 14 hari, namun 
tampak bahwa berdasarkan hasil 
penelitian ini persentase penurunan berat 
telur yang rendah (2.064%) ditampilkan 
pada R3 (level penambahan zeolit 4.5%). 

Tabel 1. Komposisi bahan penyusun 
ransum dan zat nutrisinya  

Bahan Pakan Kandungan (%) 
Jagung kuning 34.50 
Bekatul  23.00 
Konsentrat 

  
34.50 

Grit  3.00 

Zat nutrisi  
Protein kasar

  
17.09 

Serat Kasar  8.78 
Lemak kasar

  
1.27 

Abu 
  

11.27 

Ca  3.47 
P 0.97 

Energi metabolis 2684.125kkal/kg 
Sumber: Hasil analisis Laboratorium Makanan 

Ternak Universitas Lampung, 2004 

 
Lebar Kantung Udara 
 
Hasil uji lanjut polynomial orthogonal 
terhadap rata-rata nilai kantung udara telur 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P ≤ 
0.05).  Persamaan regresi yang didapat 
antara level penambahan zeolit (x) dan 
lebar kantung udara (Y) adalah :  Ŷ= 
3.6496 – 0.3907x ;  0≤  x≤  4.5  (R2 = 
0,988). Persamaan ini memberi arti bahwa 
perbedaan lebar kantung udara 98.8% 
ditentukan oleh level penambahan zeolit.  
 
Fenomena ini diduga karena selama 
penyimpanan terjadi pengurangan massa 
di dalam telur akibat peristiwa penguapan 
air dan CO2 melalui pori-pori telur.  
Tampak bahwa setiap terjadi penurunan 
berat telur maka akan diikuti oleh 
pelebaran luas kantung udara.   Hal ini 
sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
Sirait (1986) bahwa pertambahan 
diameter kantung udara merupakan fungsi 
waktu, bila suhu dan kelembaban 
dianggap tetap.    Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penambahan zeolit 
dalam ransum dapat meningkatkan 
kualitas kerabang telur, sehingga semakin 
tebal kerabang telur akan berakibat pada 
mengecilnya pori-pori sehingga proses 
penguapan CO2 dari dalam telur akan 
diperlambat dan lebar kantung udara 
menjadi lebih kecil. 
 

 
     

Tabel 2.  Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata penurunan berat telur, rata-rata lebar 
kantung udara, dan rata-rata tebal kerabang telur 

Peubah R0 R1 R2 R3 
Penurunan berattelur (%) 3.231 2.642 2.377 2.064 
Lebar kantung udara (mm)  3.690 2.990 2.500 1.900 
Tebal kerabang telur (mm) 0.275 0.315 0.370 0.410 

Keterangan : R0  =  Ransum kontrol (tanpa zeolit),  R1  =  Ransum kontrol + 1.5% zeolit,  
  R2  =  Ransum kontrol + 3.0% zeolit,  R3   =  Ransum kontrol + 4.5% zeolit 
 

Table 3.  Pengaruh perlakuan terhadap rata-rata nilai Haugh Unit dan rata-rata pH albumen  

Peubah R0 R1 R2 R3 
Haugh Unit        43.660 46.451 52.092 55.888 
pH albumen         9.435   9.415   9.350   9.240 

Keterangan : R0  =  Ransum kontrol (tanpa zeolit),  R1  =  Ransum kontrol + 1.5% zeolit,  
  R2  =  Ransum kontrol + 3.0% zeolit,  R3   =  Ransum kontrol + 4.5% zeolit 
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Tebal Kerabang 
 
Penambahan level zeolit dalam ransum 
memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata (P ≤ 0.05) terhadap rata-rata tebal 
kerabang telur.  Persamaan linier antara 
level penambahan zeolit (X) terhadap 
tebal kerabang telur adalah (Y) : Ŷ= 
0.2720 + 0.0305X; 0 ≤  x ≤  4.5 
(R2=0.9968).   Tampak jelas bahwa dari 
persamaan ini tebal kerabang 99,68% 
dipengaruhi oleh level penambahan zeolit 
dalam ransum.   Semakin tinggi level zeolit 
semakin tebal kerabang telur.  Pada R0 
telur akan mudah pecah dan mudah 
menurun kualitasnya, tetapi pada R3 telur 
tidak mudah pecah dan kualitasnya dapat 
lebih dipertahankan.  Fenomena ini diduga 
karena faktor zeolit sendiri sudah 
mengandung Ca 1.83% sehingga dapat 
menambah kandungan Ca di dalam 
ransum, sedangkan kandungan Si 33.88% 
memberikan sumbangan dalam meretensi 
Ca di dalam saluran pencernaan sehingga 
pada gilirannya akan menambah pasokan 
Ca pada uterus.    Hal ini sesuai dengan 
pendapat Anggorodi (1985) bahwa 
semakin tinggi Ca di dalam ransum, maka 
akan mempengaruhi peningkatan 
ketebalan kerabang. 
 
Haugh Unit 
 
Hasil uji lanjut polynomial orthogonal 
pengaruh penambahan level zeolit dalam 
ransum terhadap rata-rata nilai Haugh Unit 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P≤ 
0.05).   Berdasarkan hasil perhitungan 
didapat persamaam regresi  antara level 
penambahan zeolit (x) dan lebar kantung 
udara (Y) yaitu  Ŷ= 43.1736 + 2.8216 x ; 0 
≤ x ≤  4.5  (R2 = 0.9925).   Koefisien 
determinasi 0.99254 menunjukkan bahwa 
nilai  Haugh Unit dipengaruhi oleh level 
penambahan zeolit sebesar 99.25%.   
Pada penelitian ini tampak bahwa 
terjadinya peningkatan nilai Haugh Unit 
seiring dengan penambahan level zeolit.   
Penambahan level zeolit 4.5% (R3) 
memberikan nilai Haugh Unit tertinggi 
karena zeolit berperan dalam 
mempertebal kerabang yang dapat 
memperlambat terjadinya penguapan CO2 

dan air dari dalam telur.  Penguapan CO2  
dan air yang lambat mengakibatkan 
persentase penurunan berat telur lebih 
rendah, dan pengenceran albumen 
diperkecil.   
  
pH Albumen 
 
Rata-rata pH albumen dipengaruhi secara 
nyata (P ≤ 0.05) oleh penambahan level 
zeolit di dalam ransum.  Persamaan 
regresi yang diperoleh antara level 
penambahan zeolit (X) terhadap rata-rata 
albumen (Y)  adalah    Ŷ= 9.4663 – 0.0363 
x; 0 ≤ X ≤ 4.5 (R2 = 0.7303).  Berdasarkan 
persamaan ini tampak bahwa 73.03% pH 
albumen dipengaruhi oleh level 
penambahan zeolit di dalam ransum. 
 
Penambahan level zeolit di dalam ransum 
menyebabkan  penambahan tebal 
kerabang. Dampaknya kemudian adalah 
terjadinya perubahan yang lambat pada 
struktur gel oleh kerusakan fisiko-kimia 
dari serabut ovomucin. Menurut Abbas 
(1989) konsentrasi CO2 di dalam albumen 
berhubungan dengan nilai pH. Semakin 
tinggi konsentrasi CO2, maka pH albumen 
akan semakin rendah.   Oleh karena itu 
dengan lambatnya CO2 terlepas dari 
ikatan ovomucin pada gilirannya lambat 
pula terjadinya kenaikan pH. 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan zeolit sampai 4.5% dalam 
ransum berpengaruh nyata (P≤ 0.05) 
meningkatkan tebal kerabang, mengurangi 
persentase penurunan berat telur, 
mengurangi lebar kantung udara, 
meningkatkan nilai HU, dan menurunkan 
pH albumen pada telur fase produksi II 
yang disimpan selama 15 hari. 
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ABSTRAK 

 
Pupuk nitrogen adalah  salah satu jenis pupuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman. Jenis pupuk ini mudah larut  dan ion-ionnya tidak diikat oleh kompleks tanah liat, 
sehingga mudah mengalami pencucian (air hujan), menguap ke udara atau berubah ke 
bentuk lain yang tidak dapat digunakan tanaman. Untuk meningkatkan efisiensi pupuk N, 
kehilangan N harus ditekan seminimal mungkin. Di lain pihak diketahui bahwa mineral zeolit 
alam mempunyai kemampuan sebagai penyerap dan penukar kation di antaranya ion 
amonium. Untuk hal tersebut telah dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana zeolit 
alam asal Cikancra, Tasikmalaya dapat menyimpan ion amonium dari pupuk amonium sulfat. 
Penelitian untuk mengetahui jumlah zeolit yang harus ditambahkan pada tanah bila akan 
dilakukan pemupukan oleh amonium sulfat. Zeolit alam yang akan dipakai sebelumnya dipilih 
yang mempunyai nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang tertinggi baik dari ukuran besar butir 
maupun dari beberapa cara aktifasi. Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil bahwa KTK 
zeolit yang tertinggi didapat melalui aktifasi fisis dengan pemanasan 105oC sebesar 150.92 
meq/100 g pada ukuran zeolit –20 + 48 mesh. KTK optimum dari zeolit alam terhadap pupuk 
amonium sulfat sebesar 146.11 meq/ 100g pada konsentrasi larutan (NH4)2SO4 0.2 N, 
sehingga banyaknya pupuk amonium sulfat (ZA) yang dapat disimpan dalam 100g zeolit 
diketahui sebanyak 19.306 g. 
 
Kata Kunci: Pupuk amonium sulfat, efisiensi pupuk, aktivasi  
 
ABSTRACT 

 
NATURAL ZEOLITE FROM CIKANCRA, TASIKMALAYA: AMMONIUM ION STORE 
MEDIA FOR AMMONIUM SULPHATE FERTILIZER. Nitrogen fertilizer is one of the fertilizer 
type which is required for plant growth. This  fertilizer is easily dissolved and the ions are not 
clay bonded, that it is often washed out by rain, evaporated or changed to other forms which 
can not be used by plants. In order to increase the efficiency of N-fertilizer, the loss of N must 
be minimized. In other hand, it is well known that natural zeolites have the capability as 
adsorbents and cation exchangers, such as for ammonium ion. Investigation has been carried 
out to analyze the capability of natural zeolite from Cikancra, Tasikmalaya to store ammonium 
ion from ammonium sulfate fertilizer. This research can be used to predict the quantity of 
zeolite to be added to the soil if we use ammonium sulfate fertilizer. The natural zeolite 
applied has been selected of the highest cation exchange capacity (CEC) value zeolite from 
various particle sizes and activation method. The highest CEC, of 150.92 meq/100g is gained 
by activation at    105oC of particle size –20 +48 mesh. The optimum CEC of natural zeolite 
against ammonium sulfate fertilizer is 146.11 meq/100g in 0.2 N (NH4)2SO4 solution. 
Therefore, the quantity of ammonium sulfate fertilizer (ZA), which can be stored in 100g 
zeolite is 19.306 g. 

 
      Keywords: Ammonium sulphate fertilizer, fertilizer efficiency, activation 
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PENDAHULUAN 
 
Merosotnya kualitas kesuburan tanah, 
beralihnya fungsi lahan dari pertanian ke 
non pertanian, dan terus meningkatnya 
jumlah penduduk merupakan masalah 
serius yang dihadapi bangsa Indonesia 
dalam kaitan penyediaan pangan.  
Ditambah lagi dengan semakin 
meningkatnya harga pupuk menyebabkan 
tidak terjangkau bagi pembeliannya. Salah 
satu kunci untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan peningkatan 
produksi pangan melalui teknologi pupuk. 
 
Salah satu jenis pupuk yang  dibutuhkan 
tanaman adalah pupuk nitrogen dalam 
bentuk nitrat dan amonium. Ion ini menjadi 
kunci untuk keberhasilan dalam produksi 
pangan. Jenis pupuk ini mudah larut, 
sehingga mudah mengalami pencucian 
oleh air hujan, mudah menguap ke udara 
atau berubah ke bentuk lain yang tidak 
dapat digunakan tanaman. Untuk  
meningkatkan efisiensi pupuk N, 
kehilangan N harus ditekan seminimal 
mungkin. 
 
Zeolit merupakan mineral dari golongan 
alumino silikat yang mempunyai struktur 
kerangka dengan rongga di dalamnya 
terisi oleh ion-ion logam alkali dan alkali 
tanah yang dapat dipertukarkan. Tingginya 
kapasitas tukar kation (KTK) serta 
selektifitas adsorpsi terhadap ion 
amonium, diharapkan mineral zeolit 
mampu mengikat dan menyimpan ion 
amonium serta mengatur pelepasan ion 
tersebut secara lebih lambat dan 
bertahap, sehingga kehilangan N dapat 
ditekan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kemampuan mineral 
zeolit alam dari Cikancra, Tasikmalaya 
dalam kapasitasnya sebagai penukar ion 
dapat menyimpan ion amonium dari pupuk 
amonium sulfat, sehingga diketahui  
jumlah zeolit alam yang akan ditambahkan 
pada tanah untuk pemupukkan yang 
menggunakan pupuk amonium sulfat. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
Berdasarkan mineraloginya, zeolit 

termasuk senyawa tektosilikat, berbentuk 
kristal aluminosilikat terhidrasi yang 
mengandung muatan positif dari ion-ion 
logam alkali dan alkali tanah dalam 
kerangka kristal tiga dimensi. Zeolit 
mempunyai kerangka sangat terbuka yang 
dicirikan oleh jaringan rongga-rongga atau 
pori yang terdapat dalam celah-celah 
kristalnya. Oleh karena itu, zeolit dapat 
dimanfaatkan sebagai penyerap dan 
penyaring molekul, penukar ion, penyerap 
bahan dan katalisator. Sifat dari adsorpsi 
dan penukar kation dari zeolit banyak 
dipergunakan dalam bidang pertanian. 
 
Pemanfaatan zeolit berdasarkan kapasitas 
pertukaran kation dan retensivitas 
terhadap air yang tinggi, zeolit sekarang 
ini telah banyak digunakan untuk 
memperbaiki sifat-sifat tanah, terutama 
tanah yang mengandung pasir 
(kandungan lempung sedikit) dan tanah 
podzolik dimana fungsi zeolit di sini adalah 
sebagai bahan pemantap tanah (soil 
conditioner), sebagai pembawa pupuk 
(fertilizer carrier), pengontrol pelepasan 
ion NH4

+ dan K+ (slow release fertilizer), 
dan sebagai pengontrol cadangan air. 
 
Dalam penggunaan zeolit sebagai 
pemantap tanah, masalah penting yang 
harus diketahui adalah jenis kation 
dominan yang terkandung dalam zeolit. 
Zeolit dengan kandungan ion Na+ yang 
tidak lebih tinggi daripada kation yang 
dapat dipertukarkan akan memberikan 
hasil (panen) yang baik. Namun bila ion 
Na+ berlebihan akan menyebabkan 
banyak ion ini masuk ke dalam tanah, 
sehingga dapat menimbulkan keracunan 
dan hambatan dalam proses osmosa pada 
tanaman. Sebaliknya zeolit dengan 
kandungan ion K+ yang tinggi akan 
mempersulit terjadinya proses pertukaran 
kation dan NH4

+, sehingga zeolit jenis ini 
tidak cocok untuk pertanian. Oleh karena 
itu, zeolit jenis klinoptilolit lebih umum 
digunakan karena kandungan ion Na+ 
lebih tinggi dibandingkan ion K+. 
 
Penahanan ion NH4

+, dalam struktur kristal 
zeolit dapat mencegah proses oksidasi ion 
NH4

+  menjadi ion NO3
- oleh nitrifying 
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bacteria yang dinamakan proses nitrifikasi, 
dimana  ion amonium (NH4

+) dalam tanah 
dioksidasi menjadi ion nitrit (NO2

-) oleh 
bakteri nitrosomonas kemudian diubah 
menjadi ion nitrat (NO3

-) dengan reaksi 
sebagai    berikut : 
 
NH4 

+ + O2  bakteri  NO2
- + 2H+ + H2O +  

               Nitrosomonas 
                                                     energi 
 
2 NO2

-  + O2  bakteri     2 NO3
- + energi 

                  Nitrobacter 
 
Selain itu keadaan ini dapat juga 
mengontrol pemakaian pupuk jenis 
amonium secara berlebihan dan 
meningkatkan efisiensi pemakaian unsur 
N, karena dapat mengurangi penguapan 
dan pencucian (leaching) oleh air hujan.  
 
METODA PENELITIAN   
 
Bahan  
 
zeolit alam yang dipergunakan diambil dari 
desa Cikancra, Tasikmalaya. Pupuk N 
yang dipergunakan adalah pupuk 
amonium sulfat.  
 
Prosedur Penelitian 
 
Preparasi zeolit  
  
Zeolit alam yang akan dipergunakan 
dipreparasi terlebih dahulu dengan 
pengecilan ukuran melalui beberapa 
tingkatan, yaitu mulai dari peremukan 
(crushing), penggerusan (grinding), 
sampai dengan pengayakan (sieving). 
Tujuan dari tahapan ini adalah untuk 
memperoleh ukuran besar butir zeolit yang 
diperlukan –7+10 mesh  dan         -20+48 
mesh.  
 
Karakterisasi zeolit 
 
Untuk mengetahui mutu zeolit alam perlu 
dilakukan karakterisasi yang meliputi 
analisa XRD (X- Ray Diffraction), SEM 
(Scanning Electron Microscopy), analisis 
komposisi kimia dan analisis kapasitas 
tukar kation (KTK). 

Aktifasi  
 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, 
terdapat beberapa cara untuk 
mengaktifasi zeolit antara lain dengan 
pemanasan, penambahan asam sulfat dan 
natrium hidroksida. Akibat dari perlakuan 
tersebut diperkirakan dapat merubah 
besarnya kapasitas tukar kation zeolit. 
Aktifasi fisis zeolit melalui pemanasan 
pada suhu 105oC, sebanyak 50 g zeolit 
dengan ukuran –7 +10 dan –20 +48 mesh 
dipanaskan masing-masing pada 
temperatur 105o C  selama 6 jam. 
Kemudian ditentukan nilai kapasitas tukar 
kationnya. 
 
Aktifasi  kimia zeolit dengan penambahan 
asam sulfat 0.3 N, sebanyak 50 g zeolit 
dengan ukuran  -7+10 dan –20+48 mesh 
masing-masing dimasukkan ke dalam 
gelas piala 1000 ml, ditambahkan asam 
sulfat 0.3 N 500 ml. Kemudian dikocok 
pada kecepatan 350 rpm, selama 4 jam 
menggunakan pengocok magnetik. 
Kemudian disaring  dan dicuci sampai 
bebas sulfat dan dikeringkan pada 
temperatur 105oC. Kemudian ditentukan  
nilai kapasitas tukar kationnya. 
 
Aktifasi  kimia zeolit dengan penambahan 
natrium hidroksida 0.5 N, sebanyak 50 g 
zeolit dengan ukuran –7+10 dan –20+48 
mesh masing-masing dimasukkan ke 
dalam gelas piala 1000 ml, lalu 
ditambahkan natrium hidroksida 0.5 N 500 
ml. Kemudian dikocok pada kecepatan 
350 rpm, selama 4 jam menggunakan 
pengocok magnetik. Kemudian disaring  
dan dicuci sampai bebas sulfat dan 
dikeringkan pada temperatur 105oC, dan 
ditentukan  nilai kapasitas tukar kationnya. 
Zeolit dengan nilai KTK yang tertinggi, 
akan dipergunakan untuk percobaan 
berikutnya. 
 
Penentuan kapasitas tukar kation 
pupuk amonium sulfat (ZA) oleh zeolit 
 
Kolom penukar ion diisi dengan zeolit 
(hasil aktivasi optimum yaitu dengan 
pemanasan pada suhu 105oC) sebanyak 
0.5 g. Pembuatan larutan amoniun sulfat 
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dari konsentrasi minimal (nilai KTK) 
kemudian konsentrasi  dinaikkan secara 
bertahap yaitu 0.15, 0.20 dan 0.30 N, 
untuk mengetahui nilai KTK zeolit tersebut 
terhadap pupuk amonium sulfat. 
Sebanyak 100 ml larutan tersebut masing-
masing dialirkan ke dalam kolom 
kemudian dilakukan pencucian dengan 
alkohol. Selanjutnya dialirkan sebanyak 
100 ml larutan kalium klorida 10%. Jumlah 
amonium yang tertampung ditentukan 
secara spektrofotometri sinar tampak 
setelah diwarnai oleh reagen Nessler. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Komposisi mineral dari zeolit diidentifikasi 
dengan X-ray Difrfraction (XRD), dapat 
dilihat pada Gambar 1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 1. Difraktogram zeolit Cikancra, 

Tasikmalaya 
 
Di sini terlihat ada 2 buah grup puncak 
yang berbeda yang memperlihatkan 
bahwa contoh tersebut terdiri dari 
mordenit dan klinoptilolit sedangkan 
kuarsa dan montmorillonit sebagai 
impuritis. Mordenit dan klinoptilolit adalah 
jenis zeolit terbesar yang ditemukan di 
Indonesia sampai saat ini. 
Analisis mineral zeolit dengan 
menggunakan SEM (Scanning Electron 
Microscopy) dimaksudkan untuk 
mengetahui lebih jelas identitas mineral 
zeolit, sehingga dengan cara ini dapat 
dilihat jenis, ukuran dan bentuk sistem 
kristalnya untuk menentukan jenis mineral. 
Berdasarkan hasil analisis SEM (Gambar 
2) , terlihat bahwa zeolit tersebut terdiri 

dari mordenit dan klinoptilolit , hal ini 
sesuai dengan hasil analisis XRD. Mineral 
mordenit dan klinoptilolit dapat dibedakan 
dari bentuk dan sistem kristal, ukuran 
kristal, tekstur dan struktur mikro yang 
memberikan gambaran yang berbeda, 
mordenit berbentuk serabut sedangkan 
klinoptilolit berbentuk balok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Foto SEM zeolit Cikancra, 

Tasikmalaya 
 
Berdasarkan hasil penentuan komposisi 
kimia zeolit menggunakan analisis 
kuantitatif dengan AAS, gravimetri dan 
volumetri ,dapat terlihat bahwa alumina 
(Al2O3) dan silikat (SiO2) merupakan 
komponen utama pembentuk mineral 
zeolit Cikancra Tasikmalaya. Dari hasil 
analisis terhadap zeolit tersebut 
menunjukkan terdapat kandungan silika 
yang sangat tinggi mencapai rata-rata 
71.48%, sedangkan kandungan alumina 
menunjukkan jumlah presentasi rata-rata 
10.60% sehingga perbandingannya 
mencapai 6.74. Perbandingan Si/Al ini 
dalam suatu zeolit menentukan kerapatan 
muatan di dalam kristal. Jika 
perbandingan Si/Al besar maka struktur 
zeolit ini mempunyai kerapatan muatan 
yang tinggi, kestabilan terhadap panas 
relatif tinggi (800-1000oC), molekulnya 
polar, kemampuan untuk mengikat 
molekul besar dengan kata lain zeolit yang 
memiliki perbandingan  Si/Al nya tinggi 
akan mempunyai kapasitas tukar kation 
yang tinggi. 
Kandungan unsur lainnya yang penting 
adalah unsur natrium oksida dimana dari 
hasil analisis kimia menunjukkan 
kandungan yang sangat tinggi mencapai 
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rata-rata 1.51% dibandingkan kalsium 
oksida  dan kalium oksida yang 
mempunyai rata-rata nilai 0.139% dan 
1.118%. 
 
Berdasarkan hasil analisis di atas kation 
yang paling dominan adalah natrium, hal 
ini mengindikasikan bahwa mineral zeolit 
tersebut termasuk ke dalam jenis mineral 
mordenit dan klinoptilolit, melihat harga Na 
yang cenderung lebih tinggi serta 
kandungan K yang lebih besar dan 
mendominasi dibandingkan dengan 
kalsium oksida maka mordenit 
diperkirakan lebih dominan 
penyebarannya. Aktifasi dengan 
penambahan basa natrium hidroksida, 
akan mengakibatkan kandungan Na+ dari 
zeolit menjadi lebih besar karena logam-
logam alkali atau alkali tanah yang 
terdapat dalam zeolit tertukar oleh ion Na+. 
 
Berdasarkan penentuan aktivasi zeolit 
melalui pengujian aktifasi fisis dengan 
pemanasan pada suhu 105oC maupun 
aktifasi kimia dengan penambahan asam 
sulfat 0.3 N juga natrium hidroksida 0.5 N, 
diperoleh KTK zeolit secara optimum 
dengan pemanasan 105oC sebesar 
150.92 meq/100g. 
 
Tabel 1. Hasil analisis komposisi kimia zeolit 

alam Cikancra, Tasikmalaya 

No Komposisi Kadar (%) 

1.  SiO2    71.48 
2.  Al2O3    10.60 
3.  Fe2O3      0.982 
4.  MnO      0.003 
5.  TiO2      0.178 
6.  P2O5      0.095 
7.  CaO      0.139 
8.  MgO      0.154 
9.  Na2O      1.510 
10.  K2O      1.118 
11.  LOI    14.80 
12.  H2O

-      3.893 
13.  H2O

+      6.337 

 
 
 
 

 
 
Tabel 2. Hasil penentuan KTK  zeolit  sebelum  

dan sesudah aktifasi  
No. Aktivasi Zeolit 

 
Kapasitas Tukar Kation 

(meq/100g) 
-7 + 10 
mesh 

-20 +48 
mesh 

1. Zeolit sebelum 
aktifasi 

138.18 142.32 

2. Pemanasan 
pada suhu 
105oC 

144.96 150.92 

3. Penambahan 
H2SO4  0.3 N  

142.29 144.03 

4. Penambahan 
NaOH 0.5 N 

139.51 144.83 

 
Tabel 3. Hasil analisis kapasitas tukar kation 

zeolit terhadap amonium dari pupuk 
amonium sulfat (ZA) 

Konsentrasi 
(NH4)2SO4 

Kapasitas Tukar 
Kation (KTK) 
(meq/100 g) 

0.15 N 122.33 
0.20 N 146.11 
0.30 N 146.11 

 
Berdasarkan hasil penentuan kapasitas 
tukar kation zeolit terhadap pupuk 
ammonium sulfat, dapat terlihat bahwa 
kapasitas tukar kation optimum tercapai 
pada harga 146.11 meq/100 g, dimana 
pada konsentrasi amonium sulfat 0.15 N 
KTK sebesar 122.33 meq/100 g, 
sedangkan pada konsentrasi 0.20 N 
mengalami kenaikan sebesar 146.11 mek/ 
100 gr dan hal yang sama terjadi pada 
konsentrasi amonium sulfat 0.30 N, 
sehingga terlihat bahwa kapasitas tukar 
kation maksimal pupuk amonium dicapai 
pada konsentrasi 0.20 N, yang mengalami 
titik jenuh dengan harga konstan pada 
konsentrasi berikutnya yaitu 0.30 N. Hal ini 
disebabkan karena zeolit sudah berada 
dalam keadaan jenuh, yang menyebabkan 
zeolit sudah tidak dapat mempertukarkan 
ataupun mengadsorpsi suatu ion. 
Pertukaran ion terjadi akibat ketidak 
seimbangan muatan listrik dalam zeolit. 
Pertukaran ion akan berhenti jika daya 
dorong potensial kimia  di dalam larutan 
dan di dalam pori telah mencapai harga 
yang sama. 
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Dalam analisis ini, dilakukan pengukuran 
kapasitas tukar kation mineral zeolit 
terhadap ion amonium. Pengukuran 
kapasitas tukar kation ini meliputi jumlah 
maksimal kation yang dapat dipertukarkan 
dalam satuan berat ekivalen per satuan 
berat zeolit. Proses pertukaran ion ini 
dilakukan dengan menggunakan larutan 
amonium  sulfat. Akan terjadi reaksi 
pertukaran antara kation-kation yang 
terdapat dalam mineral zeolit dengan 
kation-kation dari larutan elektrolit itu 
sendiri, dalam hal ini ion NH4

+ ini 
menggantikan ion-ion logam yang terikat 
dalam zeolit. Reaksi yang terjadi antara 
kation-kation yang terdapat dalam zeolit 
dengan ion NH4

+ yang terdapat dalam 
larutan dapat diilustrasikan dengan 
persamaan berikut : 
 
(NH4)2SO4 + 2 Zeo-M            2 Zeo-NH4 + 
M2 SO4 
 
Selanjutnya, dilakukan penambahan 
larutan kalium klorida 10% dengan reaksi 
yang terjadi selama proses ini, yaitu : 

 
2 Zeo-NH4 + 2 KCl            2 Zeo-K + 2 
NH4Cl 
   
Berdasarkan reaksi di atas, terjadi 
pergantian ion NH4

+ yang terikat pada 
zeolit oleh ion K+. Hal ini dapat terjadi 
karena adanya perbedaan interaksi antara 
kation-kation yang dipertukarkan, yang 
akan menyebabkan suatu kompetisi antar 
kation tersebut. Ion K+ hampir dengan 
sempurna dapat dipertukarkan dengan ion 
NH4

+, dimana menurut deret selektivitas 
pertukaran ion yang dinyatakan oleh Breck 
dan Ames, adalah : 
 
Cs>Rb>K>NH4 

>Ba>Sr>Na>Ca>Fe>Al>Mg>Li 
 
Urutan keselektifan ini bergantung pada 
jenis zeolit dan jenis kation yang diserap. 
Jenis zeolit berpengaruh karena 
perbedaan struktur dan ukuran pori 
(rongga) yang terbentuk. Penentuan 
keselektifan jenis kation berdasarkan 
pendekatan daya elektrostatik 

menyatakan bahwa kemampuan 
teradsorpsinya suatu kation akan 
meningkat dengan penurunan jari-jari 
atom atau ion tersebut. 
 
Ditinjau dari ukuran, maka ion K+ yang 
memiliki ukuran 1.33 A memegang 
peranan untuk distorsi pada kisi kristal 
zeolit dengan energi kisi yang lebih kecil 
dibandingkan ion NH4

+ yang memiliki 
ukuran 1.43 A. Mordenit ini memiliki 
rongga 2.9 A sehingga K+ yang memiliki 
ukuran lebih kecil akan terperangkap 
masuk ke dalam zeolit untuk mengisi 
rongga-rongga zeolit. 
 
Terjadinya pergantian ion NH4

+ yang 
terikat pada zeolit oleh ion K+ 
menunjukkan jumlah amonium yang 
tertampung, yang akan ditentukan secara 
spektrofotometri sinar tampak setelah 
diwarnai reagen  Nessler yang 
memberikan warna kuning kecoklatan 
(dihasilkan sesuai dengan jumlah ion 
amonium yang terikat dalam zeolit) 
dengan reaksi yang dinyatakan oleh 
Britton dan Wilson, 1933 sebagai berikut : 
 
NH4

+ +2 (HgI4)
2- + 4 OH- HgO. Hg(NH2)I + 

7 I- + 3 H2O 
 
Dengan kemampuan tukar kation zeolit 
terhadap pupuk amonium sulfat sebesar 
146.11 meq/100g akan memberikan 
manfaat dalam meningkatkan efisiensi 
pemakaian pupuk, sehingga dapat 
mengonrol pelepasan ion amonium yang 
diperlukan dalam tanaman. Nilai KTK 
sebesar 146.11 berarti banyaknya pupuk 
amonium sulfat yang diserap  yaitu 19.306 
g per 100 g zeolit. 
 
Dengan hal tersebut di atas kita dapat 
mengetahui berapa banyak jumlah zeolit 
yang akan diberikan ke dalam tanah bila 
akan dilakukan suatu pemupukkan 
dengan amonium sulfat. 
 
KESIMPULAN  
 
1. Zeolit alam  Cikancra Tasikmalaya 

mengandung jenis mineral mordenit 
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dan klinoptilolit dengan kandungan 
mordenit yang lebih dominan . 

2. Zeolit alam Cikancra Tasikmalaya 
mempunyai komponen utama berupa 
silika dan alumina dengan 
perbandingan % SiO2 dan % Al2o3  
sebesar 6.74 dan termasuk ke dalam 
golongan zeolit Si sedang. 

3. Kapasitas tukar kation (KTK) optimum 
zeolit sebesar 150.92 meq/100g pada 
ukuran  –20 + 48 mesh dicapai melalui 
aktivasi fisis dengan pemanasan pada 
suhu 105oC . 

4. Kapasitas tukar kation (KTK) optimum 
zeolit terhadap ion amonium dari 
pupuk amonium sulfat sebesar 146.11 
meq/100 g pada konsentrasi larutan 
amonium sulfat 0.2 N. 

5. Kapasitas tukar kation (KTK) zeolit 
terhadap ion amonium dari pupuk 
amonium sulfat sebesar 146.11 
meg/100g, maka banyaknya pupuk 
amonium sulfat yang dapat diserap 
yaitu 19.306 gram per 100 gram zeolit. 

 
 
SARAN 
 
Dari kesimpulan di atas, nilai yang 
didapatkan adalah khusus untuk pupuk 
amonium sulfat (ZA) yang dijerap dalam 
zeolit Cikancra Tasikmalaya. Untuk 
mengetahui nilai dari jenis pupuk amonium 

yang lain dan zeolit yang lain pula perlu 
dilakukan penelitian. 
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Pembuatan dan Karakterisasi Membran Zeolit 
 

Hens Saputra dan Moch. Rosjidi 
 

Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Proses 
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
 

ABSTRAK 
 

Membran zeolit tipe MFI telah dapat dibuat pada support berupa alpha alumina yang memiliki 
struktur asimetri dengan ukuran diameter pori pada bagian paling atas sebesar 0.1 µm. 
Metodologi yang digunakan adalah dengan proses hidrothermal menggunakan larutan koloidal 
silika dengan komposisi dalam prosen berat 3% SiO2, 0.04% Al2O3, 0.4% Na2O dan NaOH 4N 
pada temperatur 303 K.  Karakterisasi membran yang dihasilkan dilakukan menggunakan 
scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD), Energy Dispersive X-ray 
Spectrofotometer (EDX) dan gas permeation menggunakan beberapa gas murni seperti karbon 
dioksida, metana, n-butana dan i-butana. Hasil pengamatan dengan SEM menunjukkan lapisan 
membran zeolit MFI pada bagian atas support alpha alumina adalah setebal 20 µm. Analisis 
dan mapping dengan EDX diketahui bahwa membran zeolit tidak hanya berada di bagian atas 
support saja, tetapi terjadi komposit zeolit MFI dengan alumina pada bagian dalam support. 
Berdasarkan hasil test gas permeation, permeance gas nitrogen akan meningkat seiring 
dengan peningkatan temperatur. Rasio permeance antara n-butana dan i-butana adalah sekitar 
60. Uji pemisahan simulasi campuran gas n-butana dan i-butana dilakukan pada temperatur 
300 K, 340 K dan 380 K menggunakan metode pervaporation dengan memanfaatkan gas 
helium sebagai inert yang berfungsi sebagai sweep gas untuk dianalisis menggunakan 
kromatografi gas yang dipasang secara on line. Flux gas yang melewati membran diukur 
dengan flow meter. Selektivitas gas n-butana/i-butana pada temperatur 300 K adalah sebesar 
62, dapat menurun bila temperatur ditingkatkan.   
 
Kata Kunci: Membran zeolit, selektivitas gas 

 
ABSTRACT 

 
The zeolite membrane of MFI could be  sinthesized on alpha alumina support  having an 
asymetri structure and  a pore diameter of  top layer being about 0.1 µm.  In this experiment, the 
method performed was a hydrothermal process being done at temperature 303 K by using Silica 
colloidal with the the composition of 30% SiO2, 0.04% Al2O3, 0.4% Na2O and NaOH 4N.  The 
Membranes produced were characterized by  scanning electron microscope (SEM), X-ray 
diffraction (XRD), X-ray diffraction (XRD), Energy Dispersive X-ray Spectrofotometer (EDX) and 
gas permeation, which use some pure gases such as carbon dioksida, methane, n-butane and i-
butane. Based on  the SEM observation,  the top layer of  MFI zeolite membrane produced  was 
about 20 µm. The Analysis and mapping by using EDX  showed that the zeolite membane was 
formed on top and inside of the support. Based on the gas permeation test, the permeance of 
nitrogen increased while the temperature encreased, and the result showed that the permeance 
ratio of n-butane/i-butane was about 60. Meanwhile, the selectivity of n-butane/i-butane at 300 K 
was 62. The simulation test of gas separation was performed by  applying  the mixture of n-
butane and i-butane as  a model and the temperature variation of   300 K, 340 K and 380 K. In 
this case, the Test  used a pervaporation methode in which helium as inert gas (i.e. sweep gas) 
and on line analysis by using gas chromatography.  The Flux of gas being through the 
membrane was measured by flow meter. The Selectivity of the mixture of n-butane and i-butane 
at temperature 300 K obtained was  62, and its selectivity decreased while the temperature 
increased. 
 
Kata Kunci: Zeolite membrane, gas selektivity 
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PENDAHULUAN 
 
Dalam suatu industri, proses pemisahan 
dan pemurnian (separation and 
purification) adalah merupakan bagian 
proses yang sangat penting. Dengan 
dikuasainya teknologi proses pemisahan 
dan pemurnian tersebut akan dapat 
meningkatkan nilai tambah dan nilai 
ekonomi produk karena harga produk 
yang lebih murni bisa berlipat ganda bila 
dibandingkan dengan crude product. 
Salah satu alternatif proses pemisahan 
tersebut adalah dengan menggunakan 
teknologi membran yang mampu 
melakukan proses pemisahan yang sulit 
dilakukan dengan metode lainnya. 
Kelebihan yang lainnya adalah bentuk 
peralatan yang kompak sehingga praktis 
dan tidak membutuhkan tempat yang luas. 
Selain itu prosesnya dapat dilakukan pada 
temperatur yang rendah. 
 
Manusia mengenal membran sudah sejak 
beberapa abad yang lalu. Pada mulanya 
diketahui adalah membran alamiah yang 
terdapat pada manusia, hewan dan 
tumbuh-tumbuhan. Membran alamiah 
tersebut berfungsi antara lain untuk 
memisahkan zat-zat tertentu dalam rangka 
melindungi isi sel terhadap pengaruh 
lingkungan. Kemudian manusia berhasil 
membuat membran sintetis. 
 
Berdasarkan bahan baku yang digunakan 
pada proses pembuatannya, membran 
dapat dikelompokkan menjadi membran 
organik dan membran anorganik. 
Membran organik adalah membran yang 
dibuat dari bahan-bahan organik seperti 
polimer, komposit organik, dll. Sedangkan 
membran anorganik adalah membran 
yang dibuat dari bahan-bahan seperti 
logam, gelas, keramik, dsb. Dalam sejarah 
perkembangan teknologi membran, 
membran organik sudah lebih dahulu 
dikembangkan dan diaplikasikan pada 
skala komersial, karena proses 
pembuatannya yang lebih mudah dan 
lebih murah bila dibandingkan dengan 
membran anorganik. Bahan-bahan 
polimer adalah merupakan material yang 
memiliki sifat-sifat yang sangat dekat 

dengan membran alamiah. Tetapi masih 
terdapat kekurangan pada membran 
organik tersebut, antara lain tidak tahan 
terhadap temperatur yang tinggi, mudah 
rusak oleh pelarut organik dan bahan 
kimia. Sementara itu membran anorganik 
memiliki kestabilan yang tinggi terhadap 
temperatur yang tinggi, pelarut organik 
dan bahan kimia yang bersifat asam 
maupun basa. Dengan pertimbangan 
kelebihan membran anorganik tersebut, 
maka banyak peneliti yang berupaya 
mengembangkan teknik pembuatan 
membran anorganik serta aplikasinya 
pada berbagai bidang. Salah satu material 
yang menarik untuk dijadikan sebagai 
bahan baku membran anorganik adalah 
zeolit. 
 
Karakteristik Zeolit sebagai Material 
Membran 
 
Zeolit sebagai bahan baku membran 
memiliki kemampuan adsorpsi dan 
pemisahan molekuler yang sangat selektif. 
Ukuran pori zeolit adalah beragam, 
dipengaruhi oleh jenis zeolit, keberadaan 
kation dan proses pengolahannya seperti 
kalsinasi, leching, dsb. Zeolit dikenal juga 
sebagai molecular sieve karena proses 
pemisahan yang terjadi pada lubang 
porinya ditentukan oleh ukuran molekul 
bahan yang dipisahkan. 
 
Berdasarkan ukuran porinya,  zeolit dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 
utama, yaitu : 
a.  Zeolit dengan pori kecil (small pore 

zeolite). Yang termasuk kelompok 
small pore zeolite adalah zeolit yang 
memiliki diameter pori kurang dari 0,45 
nm, antara lain zeolit A (LTA).  

b.   Medium pore zeolite 
Yaitu kelompok zeolit yang 
mempunyai diameter pori antara 0.45 
sampai 0.55 nm. termasuk dalam 
kelompok zeolit ini antara lain ZSM-5, 
silicalite (MFI). 

c. Zeolit berpori besar. Zeolit yang 
memiliki diameter pori lebih dari 0.55 
nm dapat dikelompokkan dalam jenis 
zeolit berpori besar. Termasuk dalam 
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kelompok ini antara lain zeolit X, Y 
(FAU)  dan mordenite (MOR). 

 
Posisi zeolit jenis MFI sebagai medium 
pore zeolite material dan beberapa jenis 
zeolit lainnya dengan berbagai dimensi 
pori dilengkapi dengan beberapa contoh 
molekul ditampilkan pada gambar 1.  
 
Proses Pembuatan Membran Zeolit 
(MFI) 
 
1.  Metodologi Pembuatan Membran 
 
Membran zeolit MFI dibuat pada support 
alpha alumina asimetrik dengan diameter 
pori pada bagian paling atas adalah 100 
nm diperoleh dari NGK Insulator Co. Ltd. 
Bahan yang digunakan untuk membuat 
membran MFI adalah koloidal silika 
dengan komposisi prosen berat 30% SiO2, 
0.04% Al2O3, 0.4% Na2O dan NaOH. 
Sebagai template digunakan kation 

tetrapropylammonium (TPA). Blok diagram 
proses pembuatan membran zeolit MFI 
pada penelitian ini dapat dilihat pada 
gambar 2. 
 
2. Karakterisasi 
 
Uji morfologi membran dilakukan 
menggunakan X-ray diffraction (XRD) dan 
pengamatan dengan Scanning electron 
microscope (SEM). Dilakukan pula uji gas 
permeasi menggunakan beberapa gas 
murni antara lain helium, nitrogen, 
oksigen, karbon dioksida, n-butana dan i-
butana. Uji coba pemisahan campuran 
gas n-butana dan i-butana dilakukan pada 
beberapa temperatur, yaitu 300 K, 340 K 
dan 380 K dengan memanfaatkan gas 
inert helium yang berfungsi sebagai carrier 
pada metode sweep gas. Peralatan 
dihubungkan dengan kromatografi gas. 
Prinsip pemisahan campuran gas-gas 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Dimensi pori beberapa zeolit dan contoh molekul 
 
 
Gambar 3 menjelaskan tentang proses 
pemisahan campuran gas yang dilakukan 
pada penelitian ini. Umpan berupa 
simulasi campuran gas n-butana dan i-
butana dengan perbandingan konsentrasi 
fifty-fifty dimasukkan melalui sisi umpan 

membran. Sementara itu pada bagian lain 
dari membran dialirkan gas carrier yang 
bersifat inert yang berfungsi untuk 
membawa gas-gas yang melewati 
membran menuju peralatan analisa. 

0.2                    0,3                  0,4                 0,5                   0,6                  0,7                0,8                   0,9    nm

X

Y

LTL

hy
dr

og
en

he
liu

m

ox
yg

en

m
et

ha
ne

ni
tr

og
en

C
O

2

n-
al

ka
ne

s

C
H
A

DDR

A
N
A

LTA MFI

MTW

BEA

MOR

FAU

S
ul

fu
r 

he
xa

flu
rid

e

p-
xy

le
ne

, b
en

ze
ne

cy
cl

oh
ex

an
e

m
-x

yl
en

e,
 o

-x
yl

en
e

na
ph

th
al

en
e

1,
3,

5-
tr

im
et

hy
lb

en
ze

ne

1,
3,

5-
tr

iis
op

ro
py

lb
en

ze
ne

n-
bu

ta
ne

i-b
ut

an
e

FER

0.2                    0,3                  0,4                 0,5                   0,6                  0,7                0,8                   0,9    nm

X

Y

LTL

hy
dr

og
en

he
liu

m

ox
yg

en

m
et

ha
ne

ni
tr

og
en

C
O

2
C

O
2

n-
al

ka
ne

s

C
H
A

DDR

A
N
A

LTA MFI

MTW

BEA

MOR

FAU

S
ul

fu
r 

he
xa

flu
rid

e

p-
xy

le
ne

, b
en

ze
ne

cy
cl

oh
ex

an
e

m
-x

yl
en

e,
 o

-x
yl

en
e

na
ph

th
al

en
e

1,
3,

5-
tr

im
et

hy
lb

en
ze

ne

1,
3,

5-
tr

iis
op

ro
py

lb
en

ze
ne

n-
bu

ta
ne

i-b
ut

an
e

FER



JURNAL ZEOLIT INDONESIA Vol. 3  No.2. November 2004            ISSN:1411-6723 
Journal of Indonesian Zeolites 

 65

Dalam hal ini digunakan gas kromatografi 
yang dipasang secara online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Blok diagram proses 

pembuatan membran 
zeolit (MFI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Prinsip pemisahan campuran 

gas N-Butana dan I-Butana 
menggunakan Sweep Gas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Morfologi Membran 
Hasil analisis XRD membran zeolit MFI 
dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan 
grafik XRD tersebut dapat diketahui 
keberadaan struktur MFI pada membran 
yang dihasilkan. Adanya struktur zeolit 
tersebut diperkuat dengan pengamatan 
membran zeolit yang dihasilkan pada 
support alpha alumina melalui SEM, hasil 
fotonya dapat dilihat pada gambar 5. Foto 
SEM tersebut memperlihatkan adanya 
struktur zeolit MFI tetapi tidak dapat 
mengamati lebih mendalam pada struktur 
mikroporusnya, karena keterbatasan 
kemampuan alat yang digunakan. Ukuran 
partikelnya diperkirakan sekitar 20 µm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Grafik XRD membran zeolit 

MFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Foto SEM permukaan 

membran zeolit MFI  
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2. Gas Permeasi 
 
Hasil uji gas permeasi beberapa gas murni 
pada membran zeolit MFI dapat dilihat 
pada gambar 6. Berdasarkan data uji gas 
permeasi tersebut terlihat bahwa semakin 
besar diameter kinetik suatu gas maka 
permeasi gas-gas tersebut melalui 
membran cenderung untuk menurun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Diameter beberapa gas murni 

dan permeance pada 
membrane zeolit MFI. 

 
3. Pemisahan Campuran Gas 
 
Hasil pemisahan campuran gas n-butana 
dan i-butana dengan variasi temperatur 
dapat dilihat pada gambar 7. Dari gambar 
tersebut dapat diketahui bahwa semakin 
tinggi temperatur proses pemisahan 
menggunakan membran zeolit MFI untuk 
campuran dua gas n-butana dan i-butana 
maka cenderung untuk semakin 
meningkat pula permeance-nya atau flux 
gas-gas tersebut akan semakin besar, 
tetapi terlihat adanya penurunan 
selektifitasnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Grafik permeance gas N-

Butana dan I-Butana pada 
berbagai temperatur 

 
KESIMPULAN 
 
Membran zeolit MFI dapat dibuat pada 
media alpha alumina yang memiliki 
struktur asimetri dengan proses 
hidrothermal dan dilanjutkan dengan solid 
gel conversion. Terbentuknya struktur 
zeolit MFI tersebut diidentifikasi dengan 
XRD dan pengamatan melalui SEM. Pada 
uji gas permeasi diketahui bahwa rasio 
permeance antara n-butana dan i-butana 
adalah sekitar 60. Sedangkan ujicoba 
pemisahan campuran kedua gas tersebut 
menghasilkan selektivitas gas n-butana/i-
butana sebesar 62 pada temperatur 300 
K, terjadi peningkatan permeance bila 
temperatur ditingkatkan, tetapi 
selektivitasnya menurun. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
1. Burggraaf, A. J., and L. Cot, 

Fundamentals of Inorganic membrane 
science and technology, Elsevier 
Science B. V., 1996. 

2. Dyer, A., An introduction to zeolite 
molecular sieves, John Wiley & Sons, 
UK, 1988. 

3. Fendler J. H., Membrane mimetic 
chemistry, John Wiley & Sons, 1982. 

4. Karge H. G., Structures and structure 
determination, Molecular sieves 2, 
Spriger, German, 1999.  

5. Karge H. G., J. Weitkamp, Molecular 
sieves science and technology, 
Volume 1, Spriger, German, 1999.  

6. Matsufuji T., Characterization and 
permeation properties of zeolitic 
membranes synthesized by vapor-
phase transport method, Osaka 
University, Japan, 2000. 

7. Nishiyama N., K. Ueyama and M. 
Matsukata, Synthesis of FER 
membrane on an alumina support and 
its separation properties, Stud. Surf. 
Sci. Catal, 105, 1996. 

8. Nishiyama, N., T. Matsufuji, K. 
Ueyama and M. Matsukata, FER 
membrane synthesized by vapor-
phase transport method: its structure 
and separation characteristics, 
Microporous Mater., 12, 1997

1.E-11

1.E-10

1.E-9

1.E-8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

P
er

m
ea

nc
e

(m
ol

.m
-2

.s
-1

Pa
-1

)

Kinetic diameter (nm)

i-butana

n-butana
CO2

CH4

1.E-11

1.E-10

1.E-9

1.E-8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

P
er

m
ea

nc
e

(m
ol

.m
-2

.s
-1

Pa
-1

)

Kinetic diameter (nm)

i-butana

n-butana
CO2

CH4

1.E-12

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

300 320 340 360 380

Temperatur ( K)

i-butana

n-butana

P
er

m
ea

nc
e

(m
ol

.m
-2

.S
-1

.P
a-

1 )

1.E-12

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

300 320 340 360 380

Temperatur ( K)

i-butana

n-butana

P
er

m
ea

nc
e

(m
ol

.m
-2

.S
-1

.P
a-

1 )



JURNAL ZEOLIT INDONESIA Vol. 3  No.2. November 2004            ISSN:1411-6723 
Journal of Indonesian Zeolites 

 67

 



 67

Pertumbuhan Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera) 
dengan Aplikasi Zeolit dan Bahan Organik 

 

Azlina Heryati Bakrie 
 

Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 
 

 
ABSTRAK 
 
Untuk mengetahui pertumbuhan tanaman lidah buaya dengan aplikasi zeolit dan bahan 
organik telah dilakukan penelitian di kecamatan Natar Lampung Selatan. Perlakuan disusun 
secara faktorial 5x3. Faktor pertama zeolit dengan 5 taraf dosis yaitu : 0 ; 75; 150; 225; dan 
300 kg ha-1.  Faktor ke dua jenis bahan oganik yaitu tanpa bahan oganik, pupuk kandang 
ayam, dan pupuk kandang sapi dalam Rancangan Kelompok Teracak Sempurna, dengan 
tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi zeolit telah menghasilkan respon 
yang maksimum untuk tinggi tanaman, ketebalan seludang daun, dan bobot kering akar. 
Aplikasi bahan organik meningkatkan: tinggi tanaman, bobot segar seludang daun, ketebalan 
seludang daun, dan bobot kering akar.  Respons terbaik diperoleh dengan aplikasi pupuk 
kandang ayam.  Pengaruh dari aplikasi zeolit ditentukan oleh jenis pupuk kandang untuk 
peubah panjang daun dan bobot basah seludang daun. 
 
Kata Kunci: Pupuk kandang, pertumbuhan tanaman, lidah buaya 
 
ABSTRACT  
 
Aloe vera GROWTH WITH ZEOLITE AND ORGANIC MATTER APPLICATION. The 
objective of this study was to evaluate the  crop growth of aloe vera by zeolite  and organic 
matters application.  This study was conducted in Natar, Lampung Selatan. Treatments were 
arranged by factorial (5x3) in Randomized Complete Block Design with three replications.  
First factor were five dosage of zeolit as 0; 75; 150; 225; and 300 kg ha-1.  Second factor 
were three different type of organic matters as: without organic matter, chiken manure, and 
cow manure . The result showed that zeolite application produced maximum responses for 
the plant height, petiole leaf fresh weight, thickness of petiole leaf, and root dry weight.  
Organic matters application could increase plant height, thickness of petiole leaf, petiole leaf 
fresh weight, and root dry weight.  The best responses could produce by chicken manure 
application.  The application of zeolite affected by organic matters on length of leaf and fresh 
weight of petiole leaf. 
 
Keywords: Manures, plant growth, Aloe vera 

 
 
PENDAHULUAN 
 
Lidah buaya (Aloe vera) adalah salah satu 
tanaman hortikultura yang akhir-akhir ini 
permintaannya terus meningkat dari tahun 
ke tahun karena manfaatnya yang begitu 
besar.  Lidah buaya saat ini sudah 
diusahakan dalam skala luas untuk 
memenuhi kebutuhan farmasi, industri 
kosmetik, kimia, industri minuman dan 
makanan (gel kering/beku).   Untuk 
memenuhi permintaan lidah buaya 

diperlukan upaya untuk meningkatkan 
produksinya.   
 
Tanaman lidah buaya menghendaki tanah 
yang subur dan gembur untuk mendapat-
kan produksi yang optimal.  Kendala yang 
dihadapi bila ingin mengembangkan lidah 
buaya di Lampung adalah kesuburan 
tanah yang rendah, sehingga kesuburan 
tanahnya harus diperbaiki terlebih dahulu. 
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Upaya yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki lahan yang kurang subur 
yaitu dengan memberikan masukan ke 
dalam tanah antara lain dengan 
penambahan bahan organik ke dalam 
lapisan olah (Nugroho dan Niswati, 1995).   
Akhir-akhir ini ada alternatif lain sebagai 
pembenah tanah yaitu menggunakan 
mineral zeolit. 
 
Zeolit merupakan mineral sekunder 
(Aluminium silikat) yang terhidrasi dari 
logam alkali dan alkali tanah.  Suardi dan 
Karyono (1991) menyatakan bahwa zeolit 
memiliki kelebihan dibandingkan mineral 
lain adalah kemampuannya dalam 
mengatur pelepasan unsur hara, sehingga 
pemupukan menjadi lebih efisien dan 
dapat menekan intensitas penyiraman. 
Peranan zeolit sebagai bahan pembenah 
tanah dapat ditingkatkan apabila disertai 
dengan masukan bahan lain seperti kapur, 
dan bahan organik.   
 
Bahan organik merupakan penyangga 
biologi yang dapat memperbaiki sifat fisik, 
kimia, dan biologi tanah, sehingga tanah 
dapat menyediakan unsur hara dalam 
jumlah seimbang.  Menurut Buckman dan 
Brady (1982), bahan organik dapat 
mempengaruhi sifat tanah, yang paling 
nyata antara lain yaitu meningkatkan 
granulasi, mengurangi plastisitas, kohesi, 
dan meningkatkan kemampuan mengikat 
H2O.  
 
Bahan organik juga mempunyai 
kemampuan adsorpsi kation tinggi 
mencapai 2—3 kali koloidal mineral, 
bahan organik juga dapat meningkatkan 
kekuatan mengadsorpsi mineral tanah 
hingga 30—90%.  Bahan organik juga 
berpengaruh terhadap persediaan dan 
ketersediaan unsur hara karena 
mengandung kation yang mudah 
digantikan dengan kemampuan 
mengekstraksi unsur mineral oleh asam 
humus. 
 
Bahan organik yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pupuk kandang sapi 
dan pupuk kandang ayam.  Pupuk 
kandang sapi dan pupuk kandang ayam 

masing-masing memiliki komposisi kimia 
yang relatif baik, banyak tersedia dan 
mudah didapat yang menjadi dasar 
terpilihnya bahan organik tersebut. Dalam 
upaya melihat respons tanaman lidah 
buaya terhadap pemberian bahan 
pembenah tanah ada beberapa masalah 
yang dapat diidentifikasi yaitu: apakah 
zeolit yang diberikan mampu memperbaiki 
kesuburan tanah dan pada dosis berapa 
akan menghasilkan respons  yang 
maksimal.  Dari jenis dan sumber bahan 
organik yang diteliti, bahan organik apa 
yang akan menghasilkan respon yang 
maksimal.  Apakah bahan organik mampu 
meningkatkan peran zeolit dan jenis 
bahan organik apa yang sesuai sehingga 
dapat menghasilkan respons yang 
maksimal. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
respons tanaman lidah buaya yang diberi 
mineral zeolit dan bahan organik guna 
mendapatkan dosis zeolit dan jenis bahan 
organik yang efektif dalam meningkatkan 
peran zeolit sehingga dapat memperbaiki 
kesuburan tanah yang pada akhirnya 
mampu menghasilkan respons yang 
maksimal bagi tanaman lidah buaya. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tanaman lidah buaya menghendaki tanah 
yang subur, kaya bahan organik, dan 
gembur.  Kesuburan tanah pada lapisan 
olah sedalam 20 cm sangat diperlukan 
karena akarnya pendek, apabila tanaman 
ditanam di daerah yang bertanah mineral 
maupun tanah organik, agar dapat tumbuh 
dengan baik diperlukan tambahan pupuk. 
Tanaman lidah buaya tumbuh baik pada 
lahan yang mempunyai pH rendah yang 
idealnya sekitar 5.5 – 6, tanah yang terlalu 
masam dapat mengakibatkan tanaman 
lidah buaya keracunan logam berat 
sehingga ujung-ujung daun menjadi 
kuning seperti terbakar, pertumbuhan 
terhambat, dan jumlah anakan lidah buaya 
berkurang 
(Sudarto, 1997). 
 
Zeolit merupakan mineral sekunder 
(Alluminium silikat) yang terhidrasi dari 
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logam alkali dan alkali tanah.  Menurut 
Husaini dan Soenara (2003), zeolit adalah 
jenis kristal dengan struktur molekul 
berongga yang dapat berfungsi sebagai 
penyerap, penukaran ion, penyaring 
molekul, dan katalisator.  Sedangkan 
menurut Hendritomo (1984), zeolit juga 
berperan sebagai penetral keasaman 
tanah dan mampu meningkat-kan aerasi 
air dan tanah.  selain itu zeolit juga 
berpotensi besar dalam memperbaiki sifat 
fisik dan kimia tanah seperti meningkatkan 
pH tanah, mengikat Al dan Fe, menyimpan 
air, serta meningkatkan kapasitas tukar 
kation (KTK) tanah. Menurut Donahue 
(1961), peranan bahan organik di dalam 
tanah sangat penting dalam menentukan 
kesuburan tanah, karena dapat 
mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan 
biologi tanah.  Peranan bahan organik 
tersebut adalah (a) memperbaiki sifat fisik 
tanah melalui pemantapan agregat tanah 
sebagai penyusun struktur tanah dan 
menaikkan jumlah pori-pori tanah, (b) 
memperbaiki sifat kimia tanah, 
meningkatkan ketersediaan unsur hara 
bagi tanaman, meningkatkan kapasitas 
tukar kation, dan kejenuhan basa, dan (c) 
meningkatkan jumlah dan aktivitas 
mikroorganisme tanah. 
 
Peranan zeolit sebagai bahan pembenah 
tanah dapat ditingkatkan apabila disertai 
dengan masukan bahan lain seperti kapur, 
dan bahan organik.  Hasil penelitian 
Bakrie (2003) pada tanaman melon 
membuktikan bahwa pengaruh zeolit 
dalam meningkatkan kadar gula 
ditentukan oleh khadiran bahan organik.  
Hasil penelitian  Estiati, Fatimah, dan Goto 
(2003) membuktikan bahwa penambahan 
zeolit alam pada kotoran hewan dapat 
menaikkan kadar nitrogen dan menaikkan 
kadar air pada pupuk kandang.  
 
BAHAN DAN METODE 
 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 
Oktober 2002 sampai dengan Januari 
2003 pada lahan petani di Kecamatam 
Natar Lampung Selatan. Bibit yang 
digunakan yaitu varietas Aloe vera 
Chinensis, pupuk kandang sapi, pupuk 

kandang ayam, pupuk Urea,TSP, KCl, dan 
mineral zeolit jenis klipnoptilolit. Perlakuan 
disusun secara faktorial 5x3. Faktor 
pertama zeolit dengan 5 taraf dosis yaitu : 
0 ; 75; 150; 225; dan 300 kg ha-1.  Faktor 
ke dua jenis bahan oganik yaitu tanpa 
bahan oganik, pupuk kandang ayam, dan 
pupuk kandang sapi disusun dalam 
Rancangan Kelompok Teracak Sempurna, 
dengan tiga ulangan. Data diolah dengan 
sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji 
perbandingan ortogonal polinomial pada 
taraf  nyata 5% atau 1%. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pertumbuhan tanaman lidah buaya 
dengan aplikasi zeolit dan bahan organik 
menghasilkan peubah Jumlah Seludang 
Daun (JSD), Panjang Seludang Daun 
(PSD),  Ketebalan Seludang Daun (KSD), 
Bobot Basah Seludang Daun (BBSD), dan 
Bobot Kering Akar (BKA) seperti yang 
tertera pada Tabel 1. Dari  Tabel 1 terlihat 
bahwa zeolit mampu meningkatkan semua 
peubah yang diamati kecuali jumlah daun 
bahkan sudah mengasilkan respons yang 
maksimal.  Pada peubah panjang 
seludang daun dan bobot basah seludang 
daun pengaruh zeolit ditentukan oleh 
kehadiran bahan organik (Gambar 1 dan 
Gambar 2). 
Pengaruh zeolit terhadap peubah panjang 
seludang daun dan bobot basah seludang 
daun ditentukan oleh pupuk kandang, 
kandang dan pupuk kandang ayam 
menghasil-kan pertumbuhan lebih baik 
daripada pupuk kandang sapi.  Panjang 
daun maksimum 82.1 cm pada dosis 
224.8 kg zeolit ha-1, sedangkan bobot 
seludang daun maksimum 717g per daun 
pada dosis 272 kg zeolitha-1. 
 
Hal ini diduga karena peranan bahan 
organik yang mampu memperbaiki sifat 
fisik dan kimia tanah sehingga 
memberikan kondisi rizosfer yang optimal.  
Kondisi ini dapat meningkatkan 
ketersediaan unsur hara karena peran 
asam humat pada bahan organik yang 
dapat mengekstraksi unsur mineral.  
Sedangkan sifat dari zeolit mampu 
mengatur pelepasan unsur hara dan air.  
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Dengan demikian kehadiran bahan 
organik dapat meningkatkan efisiensi 
peran zeolit.  Tetapi terhadap peubah 
yang lain (panjang seludang daun, 
ketebalan seludang daun, dan bobot 
kering akar) pemberian zeolit tidak 
dipengaruhi oleh kehadiran bahan organik.  
Hal ini diduga karena fotosintat yang 
dihasilkan cenderung disimpan dalam 
daun sehingga mampu meningkatkan 
bobot basah seludang daun dan panjang 
daun sampai dosis tetentu.    Hal ini 
sejalan dengan pendapat Burhanudin 
(1990) yang menyatakan bahwa mineral 
zeolit jenis kipnoptilolit dengan sifat ruang 
pori yang berhubungan satu sama lain 
dapat menyerap dan melepaskan air, 
sehingga zeolit dapat memperbaiki arerasi 
tanah dan meningkatkan ketersediaan air 
bagi tanaman.  Menurut Bernas (1997), 
zeolit adalah jenis kristal dengan struktur 
molekul berongga yang dapat 

dimanfaatkan  sebagai sumber pupuk dan 
kapur, membantu efisiensi penyediaan 
hara, serta meningkatkan dan 
memantapkan kapasitas tukar kation 
(KTK) tanah.   Selanjutnya Estiati, 
Fatimah, dan Goto (2003) menyatakan 
bahwa penambahan zeolit alam pada 
kotoran hewan dapat menaikkan kadar 
nitrogen dan menaikkan kadar air pada 
pupuk kandang.  
 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
pupuk kandang ayam menghasilkan 
pertumbuhan tanaman lidah buaya yang 
lebih baik dari pada kandang sapi dan 
tanpa pupuk kandang.  Hal ini diduga 
karena komposisi unsur hara yang 
dikandung dalam kotoran ayam  lebih 
tinggi dari kandang sapi sehingga 
kandang ayam mampu menyumbangkan 
unsur hara lebih banyak. 
 

 
Tabel 1. Pertumbuhan lidah buaya dengan aplikasi zeolit dan pupuk kandang 
 
Perbandingan 

Signifikansi 
    JSD PSD   KSD  BBSD    BKA 

Bahan Organik  
C1:  B0 vs B1, B2      ** **      **      **     ** 
C2:   B1 vs B2       * **      tn       *     tn 
Zeolit  
C3:   Z linier      tn      **      **      **     ** 
C4:   Z kuadratik      tn      **      tn      **     ** 
Interaksi  
C5:   C1 x C3      tn      **      tn      tn     tn 
C6:   C1 x C4      tn      **      tn      tn     tn 
C7:   C2 x C3      tn      **      tn      tn     tn 
C8:   C2 x C4      tn      **      tn       *     tn 

Keterangan: 
 JSD : jumlah seludang daun  KSD  : ketebalan seludang daun 
 PSD:panjang seludang daun  BBSD:  bobot segar seludang daun 
 BKA: bobot kering akar   *       :  nyata paraf 5% 
 tn     : tidak nyata pada taraf 5%  **      :  nyata pada taraf 1% 
  B1    : pupuk kandang ayam  B2     :  pupuk kandang sapi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Hubungan antara zeolit dan pupuk 

kandang pada peubah panjang 
seludang daun  

 
  
 
 
 
 
 
  
Gambar 2. Hubungan antara zeolit dan pupuk 

kandang pada peubah   bobot 
basah seludang daun 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian pertumbuhan 
tanaman lidah buaya dengan aplikasi 
zeolit dan bahan organik, dapat 
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan tanaman lidah buaya 

dengan aplikasi zeolit meningkatkan 
semua   peubah kecuali jumlah daun. 

2. Pertumbuhan tanaman lidah buaya 
dengan aplikasi pupuk kandang 
meningkatkan semua peubah dan 
pupuk kandang ayam menghasilkan 
pertumbuhan yang baik  
dari pada kandang sapi. 

3.  Pertumbuhan lidah buaya pada 
peubah panjang daun dan bobot 
basah  seludang daun pengaruh 
aplikasi zeolit ditentukan oleh pupuk 
kandang dan pupuk kandang ayam 
menghasilkan 
 pertumbuhan lebih baik dari pada 
pupuk kandang sapi. Panjang 
daun maksimum 82.1 cm pada dosis 
224.8 kg zeolit ha-1, sedangkan bobot     
seludang daun maksimum 717g per 
daun pada dosis 272 kg zeolit ha-1. 
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ABSTRAK 
 
Secara alami, zeolit bersifat sebagai penukar kation, namun secara efektif sifat 
tersebut tergantung pada tingkat porositas, kerapatan tetrahedral, T(Al,Si) ataupun 
kerangka densitasnya.  Efektifitas penukaran kation tersebut dapat berubah karena 
perubahan struktur, angka banding Si/Al dan ukuran pori efektif.  Gugus tetrahedral 
dalam struktur zeolit dapat disubstitusi secara isomorf oleh gugus lain seperti PO2

+, 
sehingga struktur baru dapat berfungsi sebagai penukar kation maupun anion.  
Kemampuan tukar kedua jenis ion tersebut tergantung dari ratio Si/Al/P dari hasil 
proses. Telah dibuat senyawa alumina siliko-fosfat hasil modifikasi mineral silikat alam 
(zeolit) dengan senyawa ammonium dihidrogen fosfat (ADHP) dengan substitusi 
antara 30%-40%. Produk telah diujikan terhadap air tanah Pantura yaitu daerah 
Karawang dan Bekasi yang mempunyai tipe air tanah berupa tipe NaCl, CaCl2, MgSO4 

dan  tipe campuran CaCl2/CaSO4.  Hasil pengujian memperlihatkan bahwa pada conto 
sumur tipe NaCl, terjadi penurunan konsentrasi kation kalsium, magnesium, natrium 
dan kalium berturut-turut  sebanyak 32.94 % ; 3.35 % ; 2.52 % dan 23.60 %, dan 
terjadi pula penurunan konsentrasi anion sulfat sebanyak 15.39 %. Tetapi belum 
memperlihatkan terjadinya penurunan konsentrasi ion khlorida.  Pada sumur tipe 
CaCl2, terjadi penurunan konsentrasi kation kalsium, magnesium dan natrium berturut-
turut sebanyak 46.26% ; 18.37%, 16.93 % dan penurunan konsentrasi anion sulfat 
sebanyak 10.84 %. Sedangkan pada sumur tipe MgSO4 terjadi penurunan konsentrasi 
kation kalsium sebanyak 89.71 %, kalium sebanyak 33.31% dan penurunan 
konsentrasi anion sulfat sebanyak 5.26 %. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
efektifitas senyawa alumina siliko fosfat terhadap kation kalsium lebih besar daripada 
kalium, magnesium dan natrium (Ca>K>Mg>Na), serta dapat menurunkan konsentrasi 
anion yang bermuatan negatif dua (sulfat), tetapi belum dapat menurunkan anion 
bermuatan negatif satu (khlorida).  Dan dari kemampuan tukar kation terhadap kalsium 
dan magnesium yang cukup tinggi, senyawa ASP tersebut  berpeluang untuk 
menurunkan tingkat kesadahan air. 
 
Kata kunci  :  Alumina siliko-fosfat, Karawang-Bekasi (Pantura), kation, anion sulfat-

khlorida 
 
ABSTRACT 
 
STUDY ON AlUNINA SILICO-PHOSPHATE COMPOUND AS WATER TREATMENT: 
CASE STUDY GROUND WATER PANTURA (BEKASI AND KARAWANG). Naturally, 
zeolite is a cation exchanger but this property is also depending on porosity, 
tetrahedral density and frame density. Cation exchange effectiveness can be changed 
by structure, Si/Al ratio and effective pore size. Tetrahedral group, T, in zeolite is 
negative charged and can be substituted isomorphycally by other group like PO2

+. The 
new structure can be functioned as anion or cation exchanger. The exchange capacity 
of both ions depends on Si/Al/P ratio from the substitution process. The alumina-silica-
phosphate (ASP) compound has been made from zeolite from Cikalong, Tasikmalaya, 
with ammonium dihydrogen phosphate (ADHP) with substitution rate between 30-40%. 
This product has been tested to Pantura groundwater, in Bekasi and Karawang areas, 
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which have groundwater type of NaCl, CaCl2, MgSO4 and CaCl2/CaSO4. ASP tests on 
ground water samples show decreasing content of Ca, Mg, Na and K cations in ground 
water by 32.94%, 3.35%, 2.52% and 23.60% respectively. Sulphate anion also 
decreases by 15.39% but chloride anion shows no changes. Dig-up well of CaCl2 type 
also shows a reduction of Ca, Mg, Na and sulphate contents by 46.26%, 18.37%, 
16.39% and 10.84%, respectively. Dig-up well of CaSO4 type shows Ca, K and 
sulphate contents decrease of 89.71%, 33.31% and 5.26%, respectively. CaSO4 dig-up 
well can be changed to Mg-mix type after processing by ASP compound. Cation 
exchange capacity of ASP compound to Ca is higher than to K, Mg and Na 
(Ca>K>Mg>Na). Due to a high cation exchange capacity to K and Mg, ASP compound 
may be used to reduce the hard water level. 

Keywords: Alumina-silica-phosphate, Karawang-Bekasi (Pantura), cation, sulphate-
chloride anion 

 

PENDAHULUAN  

Zeolit alam umumnya dijumpai dalam 
batuan tufa, terbentuk dari hasil 
sedimentasi abu vulkanik yang 
teralterasi. Karena terbentuk dari 
proses alami, komposisi dan sifat 
kimiawi zeolit alam berbeda-beda, 
tergantung pada lingkungan 
pembentukannya. Sehingga sebelum 
melakukan modifikasi sifat zeolit, agar 
diperoleh zeolit dengan kemampuan 
yang diharapkan, beberapa hal perlu 
dilakukan.  Antara lain  preparasi, untuk 
memperoleh ukuran produk yang 
sesuai dengan tujuan penggunaan,  
melalui peremukan (crushing), sampai 
penggerusan (grinding), proses aktivasi 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
sifat-sifat khusus zeolit dengan cara 
menghilangkan unsur-unsur pengotor 
dan menguapkan air yang 
terperangkap dalam pori kristal zeolit. 
Kemudian tahap modifikasi dengan 
mengubah sifat dari struktur zeolit 
dengan bahan lain, untuk mencapai 
sasaran yang diperlukan. Kerangka 
dasar zeolit, terdiri dari unit-unit 
tetrahedral, T (Si,Al)  yang saling 
berhubungan melalui atom oksigen, 
mengandung kation alkali/alkali tanah 
(K, Na, Ca, Ba dan Mg), yang  
menetralkan gugus Al di dalam struktur, 
kation tersebut dapat dipertukarkan.  
Struktur kristal  berongga, rongga biasa 
diisi oleh air, memiliki ukuran pori 
tertentu sehingga mempunyai sifat 
penyaring molekul, penukar ion, 
maupun sebagai penyerap. Sifat tukar 

kation secara efektif tergantung pada 
tingkat porositas, kerapatan tetrahedral, 
T(Al,Si), kerangka densitas dan 
efektifitas penukarannya dipengaruhi 
pula oleh perubahan struktur kristal, 
angka banding Si/Al dan ukuran pori 
efektif.  Sistem pembentukan struktur 
sangat dipengaruhi oleh angka banding 
Si/Al, logam alkali/alkali tanah 
pembentuknya, tingkat keasaman 
lingkungan dan kondisi hidrotermal, 
sehingga memungkinkan peluang 
rekayasa zeolit sebagai penukar yang 
efektif.  
 
Kapasitas tukar kation tidak 
dipengaruhi oleh faktor dalam saja 
(internal struktur zeolit), tetapi juga 
faktor eksternal atau faktor luar. Seperti 
konsentrasi kation dalam larutan dan 
sifat dari senyawa yang akan 
dipertukarkan. Di dalam proses tukar 
kation, dapat pula terjadi fenomena ion 
sieving,  karena ketidak sesuaian 
ukuran pori dengan ion yang masuk, 
dimana volume lorong atau chanel 
pada struktur zeolit tidak mampu 
mengakomodasi sejumlah kation; 
adanya pengikatan kation pada tempat 
lain di luar lokasi pertukaran, serta 
adanya perubahan fase zeolit setelah 
proses penukaran kation.   
 
Gugus Al dalam zeolit menyebabkan 
muatan negatif dalam struktur, 
sehingga secara alami akan mudah 
berikatan dengan logam alkali/alkali 
tanah (M) yang bermuatan positif 
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(kation), sehingga terbentuk 
tetrahedral, T (Al,Si)M. Selain dapat 
disubstitusi oleh logam alkali/alkali 
tanah, juga dapat disubstitusi oleh 
gugus lain yang bermuatan positif. 
Melalui substitusi secara isomorf pada 
gugus tetrahedral T (Si,Al) oleh gugus 
lain seperti PO2

+, zeolit dapat 
dimodifikasi menjadi gugus penukar 
kation maupun anion.  Proses yang 
telah dilakukan yaitu memperlakukan 
zeolit alam dengan senyawa 
ammonium dihidrogen fosfat (ADHP), 
upaya modifikasi tersebut dilakukan 
untuk melihat peluang pemanfaatannya 
dalam proses  penukaran ion uranium 
3).  Telah pula dilakukan penelitian 
substitusi zeolit dengan senyawa ADHP 
tersebut dengan substitusi sebanyak 
30%-40%, hasil analisis menunjukkan 
terjadi penurunan nilai tukar kation, 
diduga seiring terjadi kemampuan tukar 
anion4).  Untuk menguji hasil proses 
produk, perlu dilakukan pengkajian 
kemampuan tukar kation dan anion di 
dalam suatu sistem yang mengandung 
ke dua ion tersebut.  Perkembangan 
pembangunan di daerah pantai utara 
Jawa Barat telah memacu 
perkembangan industri yang mengubah 
tata guna lahan, kondisi lingkungan, 
peningkatan sumberdaya alam 
terutama sumberdaya air. Selain hal 
tersebut,  perkembangan industri di 
daerah tersebut telah berakibat pula 
pada limbah hasil buangan industri 
yang semakin besar jumlah serta 
jenisnya, sehingga akan berakibat 
negatif  terhadap kondisi lingkungan 
sumberdaya air.  
 
Air mengalami daur hidrologi, selama 
menjalani daur tersebut, air kontak 
dengan zat lain yang menyebabkan air 
itu tidak lagi murni. Zat-zat yang 
diserap oleh air alam dapat 
diklasifikasikan sebagai padatan 
terlarut, gas terlarut dan padatan 
tersuspensi. Jenis zat pengotor yang 
terkandung dalam air bergantung pada 
jenis bahan yang kontak dengan air  
tersebut, dan konsentrasi pengotor 
bergantung pada waktu kontaknya. 

Bahan-bahan mineral yang terkandung 
di dalam air, yang disebabkan karena 
kontak dengan batu-batuan terutama 
terdiri dari  kalsium karbonat (CaCO3), 
magnesium karbonat (MgCO3), kalsium 
sulfat (CaSO4), magnesium sulfat 
(MgSO4). Air yang banyak 
mengandung Ca dan Mg dikenal 
sebagai “air sadah”, atau air yang sukar 
untuk dipakai mencuci. Senyawa 
kalsium dan magnesium bereaksi 
dengan sabun membentuk endapan 
dan mencegah terjadinya busa dalam 
air. Oleh karena senyawa-senyawa 
kalsium dan magnesium relatif sukar 
larut dalam air, maka senyawa-
senyawa itu cenderung untuk memisah 
dari larutan dalam bentuk endapan 
menjadi kerak 
 
Kondisi air tanah Pantura, dimana 
sumber air tanah dari dataran tinggi 
bagian selatan yang membentang dari 
timur ke barat, bersifat payau ringan 
dan berat.   Air tanah tawar yang 
diharapkan sebagian besar sudah 
berubah menjadi payau dan asin.  
Padahal air merupakan kebutuhan 
sangat vital bagi kehidupan manusia. 
Jika kebutuhan air belum tercukupi, 
memberikan dampak yang besar 
terhadap kerawanan kesehatan 
maupun sosial. Air yang layak untuk 
kehidupan manusia,  mempunyai 
standar persyaratan tertentu, yakni 
fisis, kimiawi, bakteriologis dan syarat 
ini merupakan satu kesatuan. 
Diketahui, tipe air tanah  daerah 
Karawang dan Bekasi berbentuk, 
CaHCO3, MgHCO3, NaHCO3, NaCl, 
CaCl, MgCl2 dan CaSO4 dan   nilai DHL 
bisa mencapai 7200us/cm 5), sehingga 
layak dijadikan studi kasus penelitian 
untuk menguji produk senyawa mikro 
pori alumina siliko fosfat (ASP) dari 
hasil modifikasi zeolit alam dengan 
gugus fosfat. Untuk melihat 
kemampuan daya tukar kation dan 
anion dari produk terhadap air tanah di 
daerah tersebut. 
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METODOLOGI 
 
Produk alumina siliko fosfat (ASP) hasil 
modifikasi mineral silikat alam (zeolit) 
Cikancra,Tasikmalaya yang diproses 
dengan peleburan menggunakan 
senyawa ammonium dihidrogen fosfat 
(ADHP) dengan angka substitusi 
sebesar 30-40%, diujikan terhadap air 
tanah Karawang dan Bekasi. Dilakukan 
analisis conto air tanah (fresh) dari 
sumur-sumur gali dengan 
menggunakan alat-alat antara lain : pH, 
suhu, daya hantar listrik di lapangan 
(DHL) serta kuantitas kandungan 
kation, anion di dalam conto tersebut.  
Alat-alat lain yang digunakan adalah :  
Automatic Absorption 
Spectrophotometer (AAS), 
Turbidimeter, pH-meter, Electro 
Conductivitymeter. Percobaan 
pengujian produk, dilakukan dengan 
menggunakan senyawa  ASP sebanyak 
2 gram terhadap 250 ml air tanah dan 
diaduk selama 5 (lima) hari pada suhu 
kamar.  Substrat disentrifuge  dengan 

kecepatan 10.000 rpm dan filtrat 
ditampung untuk dianalisis kandungan 
anion dan kation dengan cara AAS, dan 
volumetri. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Tabel 1. Komposisi kimia zeolit 
Cikancra, Tasikmalaya 

No. Komposisi Konsentrasi 
(%) 

1. SiO2 66.64                         
2. Al2O3 11.98               
3. Fe2O3   0.89                           
4. MnO   0.01                           
5. TiO   0.45                           
6. P2O5   0.04                           
7. CaO   0.14                           
8. MgO   0.14                  
9. Na2O   3.07                           

10. K2O   0.93                            
11. LOI 15.65                          
12. H2O-   4.69                            

   

 
Tabel 2.  Hasil analisis air tanah Karawang/Bekasi yang diperlakukan dengan alumina 

siliko-fosfat 

No. 
Air Tanah 

(sumur gali) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Cl- 

(ppm) 

SO4
= 

(ppm) 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Kode 5 (fresh) 

Kode5 (proses) 

Kode 96 (fresh) 

Kode 96 

(proses) 

Kode 117 (fresh)

Kode 117 

(proses) 

139.43 

  93.90 

  78.40 

   42.13 

 

 417.83 

 373.99 

285.87 

276.30 

  70.45 

   57.51 

 

 537.79 

 547.07 

1274.30 

1242.15 

  143.04 

  118.82 

 

  434.22 

  415.13 

34.80 

 26.59 

   0.95 

   1.36 

 

  2.99 

  8.67 

1989.21 

 2054.51 

   346.60 

   366.70 

 

   984.56 

 1019.72 

390 

330 

166 

148 

 

1900 

1800 
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Tabel 3.  Hasil analisis air tanah daerah Pantura (Karawang & Bekasi) 

              
 
Tabel 4.   Tipe air tanah daerah Pantura ( Karawang & Bekasi) 

Tabel 5.   Tipe air tanah daerah Karawang & Bekasi, pra&pasca proses dengan ASP 
 

  *)Air tanah fresh; **) Air tanah setelah proses 
 

No 
 

Sum 
ur 

Na 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Mg 
(ppm) 

HCO3
- 

(ppm) 
SO4

= 
(ppm) 

Cl- 
(ppm) 

CO2 
(ppm) 

CO3 
(ppm) 

Ca 
(ppm) 

pH Suhu 
(oC) 

DHL 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 

      3 

      5 

     14 

     96 

     97 

  117 

   123 
 

 51.2 
 

 1338.2 

488.43
 
 83.81 
  
45.58 
 

453.27 
 

182.57 

  7.69 
 
 82.61 
 
   0.99 
 
0.99 

 
2.74 

  
52.43 
 
15.87 

   5.63 
 
 00.88 
 
 33.32 
  
75.12 
  
15.35 
 
357.09 

 
73.25 
 

518.21 
 
 966.61 
 
 64.64 
 
309.61 
   
 25.32 
  
545.77 
  
348.65 

   40 
  
390 
 
1260 
  
166 
    
10.7 
 

1900 
 
800 

557.58 
 
1989.21

 
1  20.56 

 
336.56
    
86.40 

 
994.60 
    
30.14 

    - 
 
53.06 
  
48.64 
 
101.7 
  
53.06 
  
44.22 
  
21.23 

 43,1 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 

4.63 
 

275.06 
 

276.99 
 

134.72 
 

4.91 
 

630.69 
 
155.83 

7.23 
 

  6.53 
  
6.58 
  
 6.26 
 
5.36 
  
6.62 
  
6.57 

28.5 
  
29.8 
  
31.70 
  
28.60 
  
28.70 
  
28.90 
  
30.80 

2770 
 
8100 
 
3590 
 

1920 
 
525 
 
6670 
 
1760 

No Sum
ur 

Na*) 
 

K 
 

Na+ K Ca 
 

Mg 
 

Ca+ Mg Jml 
Kat 

HCO3
- SO4

= Cl- Jml 
Anion 

Tipe 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 

    3 
 
5 
 

14 
 

96 
 

97 
 

117 
 
 123 
 

23.98 
 

58.21 
 

21.25 
 

8.0 
 

2.0 
 

19.72 
 

7.94 
 

0.45 
 
4.67 
 
0.28 
 
0.03 
 
0.07 
 
1.34 
 
0.41 

24.42 
 

62.88 
 

21.53 
 

8.02 
 

2.05 
 

21.06 
 

8.35 
 

0.3 
 

13.73 
 

13.82 
 

6.72 
 

0.25 
 

31.47 
 

7.78 

1.29 
 

16.52 
 

10.97 
 

6.18 
 

1.26 
 

29.37 
 

6.03 

1.52 
 

30.25 
 

24.79 
 

12.90 
 

1.51 
 

60.85 
 

13.80 

25.95 
 

93.13 
 

46.32 
 

20.92 
 

3.56 
 

81.90 
 

22.15 

8.49 
 

15.84 
 

9.25 
 

5.07 
 

0.42 
 

8.95 
 

5.71 
 

0.83 
 

8.12 
 

26.25 
 

3.46 
 

0.22 
 

39.58 
 

16.66 

15.73 
 

56.12 
 

3.40 
 

9.49 
 

2.44 
 

28.06 
 

0.85 

25.06 
 

80.08 
 

38.90 
 

18.03 
 

3.08 
 

76.58 
 

23.23 

NaCl 
 

NaCl 
 

CaSO4 
 

CaCl2 
 

NaCl 
 

CaSO4 
 

CaSO4 

No Nomor 
Sumur 

Na 
 

K 
 

Na 
+ K 

Ca 
 

Mg 
 

Ca 
+ Mg 

Jml 
Kation 

HCO3
-

 
SO4

= 
 

Cl- 
 

Jumlah 
Anion 

Tipe 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

5*) 
 
5**) 
 
96 *) 
 
96**) 
 
117 *) 
 
117**) 

55.43 
 

54.03 
 

6.22 
 

5.17 
 

18.89 
 

18.06 

0.86 
 
0.67 
 
0.02 
 
0.03 
 
1.1 
 
0.73 
 

56.29 
 

54.71 
 

6.25 
 

5.20 
 

19.99 
 

18.79 

6.96 
 

4.69 
 

3.91 
 

2.10 
 

20.85 
 

18.66 

23.52 
 
22.73 
 
5.80 
 
4.73 
 
44.24 
 
45.0 

30.47 
 
27.41 
 
9.71 
 
6.83 
 
65.09 
 
63.66 

86.77 
 
82.13 
 
15.95 
 
12.04 
 
85.08 
 
82.46 

8.12 
 
6.87 
 
3.46 
 
3.08 
 
39.58 
 
39.49 

15.84 
 
- 
 
5.07 
 
- 
 
8.95 
 
- 

56.12 
 
57.96 
 
9.78 
 
10.35 
 
27.78 
 
28.77 

80.08 
 
80.67 
 
18.31 
 
18.50 
 
76.30 
 
75.21 

NaCl 
 
NaCl 
 
CaCl2 
 
CaCl2 
 
MgSO4

 
Mg-Mix
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Air tanah fresh conto dari sumur gali  
(kode 5) daerah Karawang dan Bekasi, 
mempunyai nilai daya hantar listrik 
(DHL) paling tinggi sebesar 8100 
uS/cm (syarat air minum DHL 
maksimum 800 uS/cm). Sedangkan 
konsentrasi natrium sebesar 1338.2 
mg/l (syarat air minum MENKES 
RI/1990, maksimum 200 mg/l), 
konsentrasi ion khlorida dan sulfat 
masing-masing 1989.21 mg/l dan 390 
mg/l (syarat air minum maksimum 250 
mg/l).  Pada sumur gali kode 117, DHL 
sebesar 6670 uS/cm, konsentrasi 
natrium 453.27 mg/l, sedangkan. 
khlorida 994.60 mg/l dan sulfat sebesar 
1900 mg/l.  Dari hasil analisis air tanah 
fresh tersebut, memperlihatkan bahwa 
air tanah daerah Karawang dan Bekasi 
tidak memenuhi syarat sebagai air 
bersih untuk keperluan sehari-hari 
apalagi sebagai air minum.  Melalui 
proses perhitungan jumlah konsentrasi 
kation dan anion di dalam conto air, tipe 
conto air tanah sumur gali secara 
keseluruhan mempunyai dua jenis tipe, 
yaitu NaCl dan CaSO4, hal tersebut 
terjadi karena konsentrasi khlorida dan 
sulfat cukup tinggi. 
 
Air tanah conto yang diperlakukan 
dengan senyawa ASP memperlihatkan 
hasil sebagai berikut : Pada conto 
sumur dengan kode 5, tipe NaCl, terjadi 
penurunan kation Ca, Mg, Na dan K 
masing-masing sebanyak 32.94%; 
3.35%; 2.52%; dan 23.60%.  Juga 
terjadi penurunan anion sulfat 
sebanyak 15.39%, tetapi belum 
menunjukkan terjadinya penurunan 
anion khlorida, hal ini mungkin 
disebabkan substitusi gugus fosfat 
pada struktur belum optimal untuk 
maksud tersebut. Kemudian pada 
sumur gali kode 96, dengan tipe CaCl2, 
terjadi pula penurunan konsentrasi Ca, 
Mg dan Na masing-masing sebanyak 
46.26%; 18.37% dan 16.93%, 
sedangkan sulfat sebanyak 10.84%.  
Dan pada sumur gali dengan kode 117, 
bertipe CaSO4, terjadi penurunan Ca, K 
sebanyak masing-masing 89.71% dan 
33.31%, sedangkan sulfat sebanyak 

5.26%. Terlihat pula pada sumur gali 
dengan kode 117 tersebut, yang 
mempunyai tipe CaSO4, setelah 
diperlakukan oleh senyawa ASP terjadi 
perubahan tipe air tanah yaitu menjadi 
tipe Mg-Mix.  Hal ini mungkin 
disebabkan karena daya serap 
senyawa ASP terhadap kation kalsium 
lebih tinggi daripada terhadap kation 
magnesium. 
 
Kemampuan  tukar kation senyawa 
ASP terhadap kation kalsium paling 
tinggi sedangkan terhadap  kation 
kalium lebih tinggi daripada kation 
natrium. Hal tersebut, disebabkan 
karena zeolit alam asal mengandung 
natrium cukup tinggi yaitu sebesar 
3.07%, hal tersebut dapat dilihat pada 
hasil analisis komposisi zeolit alam.  Ini 
juga memperlihatkan zeolit alam conto 
yang berasal dari Tasikmalaya tersebut 
mempunyai jenis Na mordenit. Jenis 
tersebut cukup baik digunakan untuk 
memproses air dengan tingkat 
kesadahan tinggi, sehinga senyawa 
natrium dapat dilepaskan dari sistem, 
dan kalsium akan diikat oleh struktur 
zeolit.  
 
Fenomena tukar kation pada air tanah 
conto di atas, memperlihatkan bahwa, 
tukar kation tidak saja dipengaruhi oleh 
faktor dalam saja (struktur zeolit), tetapi 
juga faktor eksternal. Seperti 
konsentrasi kation dalam larutan, sifat 
dari senyawa yang akan dipertukarkan, 
seperti kondisi dan konsentrasi dari 
conto air tanah yang digunakan.  Pada 
proses tukar kation dapat pula terjadi 
fenomena ion sieving, karena ketidak 
sesuaian ukuran pori dengan ion yang 
masuk, volume lorong atau chanel 
pada struktur zeolit tidak mampu 
mengakomodasi sejumlah kation, atau 
karena adanya pengikatan kation pada 
tempat lain di luar lokasi pertukaran, 
serta adanya perubahan fase zeolit 
setelah proses penukaran kation. 
 
Dari hasil percobaan, terlihat bahwa 
senyawa alumino siliko-fosfat secara 
kuantitas dapat menurunkan 
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konsentrasi kation bermuatan positif 
dua (Ca, Mg), maupun kation 
bermuatan positif satu (K, Na), serta 
dapat menurunkan konsentrasi anion 
yang bermuatan negatif dua seperti 
sulfat, tetapi belum dapat menurunkan 
anion bermuatan negatif satu seperti 
khlorida.  Dari hasil di atas, yang 
menarik adalah bahwa  kemampuan 
tukar kation terhadap Ca cukup tinggi, 
selain mampu juga terhadap kation Mg,  
maka senyawa ASP tersebut  
berpeluang untuk menurunkan tingkat 
kesadahan air, tetapi perlu dilakukan 
penelitian lanjutan untuk dapat  
meminimisasi konsentrasi anion negatif 
satu  (Cl-), sehingga berpeluang 
digunakan sebagai pengolah air tanah 
yang telah terintrusi air laut .  

KESIMPULAN 
 
Kemampuan tukar kation senyawa ASP 
terhadap kation kalsium lebih besar 
daripada kalium, magnesium dan 
natrium (Ca>K>Mg>Na). Senyawa 
alumino siliko-fosfat secara umum 
dapat menurunkan konsentrasi kation 
bermuatan positif dua, maupun kation 
bermuatan positif satu, serta dapat 
menurunkan konsentrasi anion yang 
bermuatan negatif dua (sulfat), tetapi 
belum dapat menurunkan anion 
bermuatan negatif satu (khlorida).  Dan 
dari kemampuan tukar kation terhadap 
kalsium dan magnesium yang cukup 
tinggi, senyawa ASP tersebut  
berpeluang untuk menurunkan tingkat 
kesadahan air. 

 
SARAN 
 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
dalam substitusi gugus fosfat ke dalam 
struktur zeolit agar  dapat  

meminimisasi konsentrasi anion negatif 
satu seperti khlorida, sehingga 
senyawa ASP berpeluang untuk 
menetralkan air tanah yang telah 
terintrusi oleh air laut. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian untuk mengkaji kualitas lingkungan ayam pedaging melalui perlakuan frekuensi 
penaburan zeolit pada alas litter telah dilaksanakan di Taman Ternak Non Ruminansia 
Fakultas Peternakan Universitas Negeri Papua selama dua bulan.  Percobaan dirancang 
menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan masing-masing: P0 
(tanpa penaburan zeolit/kontrol); P1 (satu kali penaburan zeolit selama periode penelitian); 
P3 (tiga kali penaburan zeolit atau dua minggu sekali selama periode penelitian) dan P5 (lima 
kali penaburan zeolit atau setiap minggu penaburan selama periode penelitian.  Perlakuan 
percobaan ternyata hanya memberikan pengaruh yang nyata dalam mengontrol kelembaban 
litter, disbanding dua variable pengamatan lainnya yakni temparatur kandang dan litter.  Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan penaburan zeolit pada alas litter hanya efektif 
mengontrol kelembaban litter. 

  
Kata kunci: Kualitas lingkungan, broiler, zeolit, spreading, litter 
 
ABSTRACT 
 
EFFECT OF ZEOLITE SPEADING FREQUENCY IN RELATED TO CONTROL HOUSING 
ENVIRONMENTAL QUALITY. The research was aimed to investigate the application of 
zeolite spreading frequency in related to control housing quality.  In this study, three aspects 
of quality were observed namely housing temperature, litter temperature and litter humidity.  
The result indicated that spreading frequency was only significant effective in controlling litter 
humidity.  Treatment of P3 significantly (P<0.05) reduced humidity level of litter base from 
42.83% (P0) to 31.18%. 
 
Key words: Environmental quality, broiler, zeolite, spreading, litter 

 
PENDAHULUAN 
 
Kandang termasuk peralatannya 
merupakan salah satu sarana fundamental 
yang secara langsung turut serta 
menentukan sukses tidaknya suatu usaha 
peternakan.  Karena itu kondisi kandang 
harus diperhatikan dengan baik dengan 
mengacu pada prinsip ideal yang 
senantiasa memberi perhatian pada 
temperatur lingkungan, kelembaban udara 
dan sirkulasi atau pertukaran udara. Ayam 
tergolong ternak homeothermis melalui 
produksi panas, uap air dan CO2 sebagai 
hasil ikutan dari aktivitas biologis.  Pada 
daerah tropis, penguapan air dari tubuh 

ayam merupakan aktivitas yang sangat 
penting melalui pernapasan dan 
kotorannya.  Penguapan yang 
berlangsung terus menerus akan 
menambah tingginya konsentrasi 
kelembaban udara dalam kandang.  
Semakin tinggi temperatur udara 
penguapan air akan semakin bertambah 
juga.  Jika hal ini terus berlansung tanpa 
pengendalian akan membahayakan 
kesehatan ternak. Umumnya peternak 
ayam broiler di Indonesia menjalankan 
usaha pemeliharaan menggunakan 
kandang sistem “all in all out” dengan litter 
atau dikenal dengan sistem postal.  Di 
satu sisi sistem ini selain memberikan 
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keuntungan bagi peternak dalam 
pengelolaan dan secara finansial 
menguntungkan, di sisi lain menimbulkan 
masalah baru.  Ini berkaitan erat dengan 
keterbatasan litter dalam menyerap air 
feces, sehingga litter menjadi basah dan 
menggumpal. Dari kaca mata kesehatan 
hewan, litter yang basah merupakan salah 
satu biang keladi penyebab penyakit 
karena merupakan media untuk 
pertumbuhan mikrooraganisme bibit 
penyakit seperti virus, bakteri, telur cacing 
dan lain sebagainya.  Selain itu juga 
berdampak negatif terhadap kelembaban 
kandang, polusi kandang dan 
mengganggu peternak dan ternak 
peliharaan akibat terbebasnya gas 
amoniak. Menurunnya kualitas kandang 
dengan bertambahnya umur ayam tidak 
dapat dihindari, tetapi perlu dicarikan 
alternatif pemecahan untuk 
menguranginya. 

 
Penelitian-penelitian sebelumnya 
menunjukan bahwa zeolit dapat berfungsi 
mengatasi persoalan polusi kandang 
karena didukung sifatnya yang dapat 
mempertukarkan ion secara selektif serta 
mampu menyerap air dan mengikat gas 
amoniak.  Dalam penelitian ini, frekuensi 
penaburan zeolit ke atas alas litter dibuat 
berbeda masing-masing perlakuan.Hal ini 
dimaksudkan untuk melihat apakah 
perbedaan frekuensi tersebut 
mempengaruhi kualitas lingkungan 
kandang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari efek frekuensi penaburan 
zeolit pada alas litter terhadap kualitas 
lingkungan kandang.  Dengan kata lain 
penelitian ini ingin memperoleh informasi 
tentang frekuensi penaburan zeolit yang 
paling efektif dan efisien dalam 
memelihara kondisi lingkungan kandang 
broiler.  Lebih jauh diharapkan penelitian 
ini akan memberikan informasi frekuensi 
penaburan zeolit yang mampu 
menghasilkan performans produksi ayam 
pedaging yang baik. 
 
 
 
 

MATERI DAN METODE 
 
Penelitian dilakukan di Taman Ternak 
Non-ruminansia Jurusan Produksi Ternak 
Universitas Negeri Papua selama tiga 
bulan.  Tujuh puluh dua ekor ayam 
pedaging strain Unggul dari Manado 
digunakan dalam penelitian ini.  Sebagai 
pakan percobaan digunakan ransum 
komersil Comfeed untuk fase starter dan 
finisher.  Bubuk mineral zeolit produksi 
Sinar Tani digunakan sebagai bahan 
dalam perlakuan. Kandang brooder 2 
(dua) unit digunakan sejak DOC sampai 
dengan periode starter dan 24 (dua puluh 
empat) kandang rearing untuk fase 
finisher.  Thermometer dan diletakkan di 
dalam kandang penelitian untuk 
pengukuran variabel pengamatan. 
 
Metode Penelitian 
 
Penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan metode eksperimen faktor 
tunggal dengan 4 (empat) jenis perlakuan.  
Perlakuan dalam penelitian ini adalah 
perbedaan periode atau frekuensi 
penaburan zeolit pada alas litter.  
Keempat perlakuan dimaksud adalah: 

1. P0: tanpa penaburan zeolit (sebagai 
kontrol) 

2. P1: penaburan zeolit 1 (satu) kali 
selama periode penelitian 

3. P3: penaburan zeolit 3 (tiga) kali 
selama periode penelitian atau setiap 
dua minggu 

4. P5: penaburan zeolit 5 (lima) kali 
selama periode penelitian atau setiap 
satu minggu 

Masing-masing perlakuan diulangi 
sebanyak 6 (enam) kali dan ditempatkan 
menurut pola Rancangan Acak Lengkap 
(RAL).  Dengan demikian terdapat 24 (dua 
puluh empat) satuan percobaan, dimana 
setiap satuan percobaan terdiri atas 3 
(tiga) ekor ayam, sehingga jumlah 
keseluruhan ternak percobaan adalah 72 
ekor ayam. 

Prosedur Penelitian 
 
Penyiapan kandang.  Dua tipe kandang 
digunakan dalam penelitian adalah 
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kandang brooder dan rearing.  Kandang 
broodeer digunakan selama masa awal 
pemeliharaan sejak DOC tiba sampai 
berumur tiga minggu.  Kandang ini 
berukuran 150x150x50 cm dengan 
ketinggian dari lantai berjarak satu meter. 
Setelah ayam mencapai lebih dari tiga 
minggu, ternak percobaan dipindahkan ke 
kandang rearing.  Dua puluh empat unit 
kandang dengan luasan 0,25m2 
digunakan dalam penelitian.  Setia unit 
diisi tiga ekor ayam, dan lantai kandang 
diberikan alas litter yang terdiri dari serbuk 
gergaji dan sekam padi setebal kurang 
lebih tujuh centimeter. 
 
Pengandangan dan penaburan. Sehari 
sebelum ayam dipindahkan ke kandang 
raering, penaburan zeolit yang pertama 
dilakukan pada 18 unit kandang rearing 
yang ditetapkan secara acak.  Setelah itu 
ditetapkan lagi secara acak enam 
kandang dari 18 unit kandang yang telah 
ditaburi untuk mendapat perlakuan 
penaburan zeolit setiap satu minggu, dan 
enam unit kandang lainnya untuk 
mendapat perlakuan penaburan setiap 
dua minggu. Dosis zeolit untuk sekali 
penaburan adalah 300 gram setiap unit 
kandang. 
 
Pemeliharaan.  Tatacara pemeliharaan 
untuk ayam pedaging dilakukan sejak 
ternak didatangkan sampai pada akhir 
periode penelitian.  Vaksinasi dan 
pemberian antibiotik dilakukan secara 
teratur pada semua ternak percobaan.  
Pemberian ransum dilaksanakan tiga kali 
sehari dengan ad libitum.  Pemberian air 
minum dan pengawasan terhadap 
kesehatan ternak dilakukan secara rutin 
setiap hari. 
 
Variabel Pengamatan, Teknik 
Pengukuran dan Analisis Data.  Variabel 
dalam peneiltian ini adalah: 
1. Temperatur kandang adalah 

temperatur udara di setiap unit 
kandang.  Pengukuran dilakukan 
setiap satu minggu dengan 
menggunakan thermometer yang 
diletakkan pada ketinggian sekitar 
punggung ternak ayam percobaan. 

2. Kelembaban litter dilakukan dengan 
mengumpulkan 100 gram sampel litter 
enam unit kandang dengan perlakuan 
yang sama kemudian diaduk secara 
merata.  Dari campuran yang 
dihasilkan diambil 50 gram untuk 
dikeringkan dalam oven selama 24 
jam dengan temperatur sekitar 50oC 
(Gayner, Koon dan Floood, 1977).  
Perbedaan antara berat basah dam 
berat kering dibagi berat basah dikali 
100 persen merupakan persentase 
kelembaban litter. 

3. Temperatur litter diukur dengan cara 
membenamkan ujung thermometer 
batang ke dalam litter. 

 
Data kualitas kandang diukur setiap satu 
minggu.  Semua data dari setiap variable 
dianalisis menurut prosedur analisis sidik 
ragam berdasarkan pola Rancangan Acak 
Lengkap untuk melihat pengaruh 
perlakuan frekuensi penaburan zeolit 
terhadap masing-masing variable tersebut.  
Hasil analisis sidik ragam yang 
memperlihatkan pengaruh perlakuan akan 
dianalisis lanjut dengan menggunakan Uji 
Jarak Berganda Duncan menurut Gasperz 
(1991) dan Steel and Torrie (1993). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Temperatur Kandang 
 
Temperatur kandang merupakan kondisi 
suhu dari masing-masing unit kandang 
yang menerima setiap perlakuan frekuensi 
penaburan zeolit pada alas litter.  Hasil 
pengukuran terhadap temperatur kandang 
disajikan pada Tabel 1 berikut: Perbedaan 
suhu rata-rata antara kandang-kandang 
dengan perlakuan tertentu sebagaimana 
terlihat dalam Tabel 1, dengan analisis 
varians (P < 0.05) menunjukkan bahwa 
hal tersebut bukan disebabkan oleh 
pengaruh dari perlakuan yang diberikan.  
Artinya bahwa penaburan zeolit pada litter 
tidak memberikan pengaruh terhadap 
kondisi temperatur kandang.   

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata 
suhu kandang berkisar antara 27.26oC 
pada kandang kontrol (P0) sampai 
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27.67oC pada kandang perlakuan P5.  
Naim (1992) menjelaskan bahwa suhu 
yang ideal untuk unggas berada pada 
kisaran 20-25oC. Namun jika dibandingkan 
dengan penampilan produksi ayam 
percobaan (pertambahan bobot badan 
harian) yang relatif tinggi pada perlakuan 
P5, rataan kisaran temperatur kandang ini 
masih tergolong baik untuk pertumbuhan 
ternak di daerah tropis. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pattiselanno dan Hartini 
(2000) degan perlakuan penambahan 
zeolit ke dalam ransum percobaan 
memberikan hasil yang lebih tinggi dengan 
variasi temperatur kandang antara 
28.75oC sampai dengan 31oC.  Rataan 
temperatur ini juga secara keseluruhan 
masih memungkinkan ternak ayam 
percobaan beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan. 

 

 

Kelembaban Litter  

Hasil analisis varians dari setiap perlakuan 
percobaan ternyata menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata dari perlakuan 
penaburan zeolit terhadap tingkat 
kelembaban litter kandang.  Kelembaban 
unit kandang selama periode penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 2.   

Dengan Uji Duncan terlihat bahwa 
perlakuan penaburan P3 memberikan 
tingkat kelembaban litter yang berbeda 
nyata dengan ketiga perlakuan lainnya, 
meskipun tidak terdapat perbedaan yang 
nyata di antara ketiga perlakuan tersebut.  
Tingkat kelembaban litter terrendah 
31.18% yaitu pada perlakuan penaburan 
P3 sedangkan yang tertinggi yaitu pada 
perlakuan kontrol (P0) yaitu 42.83%.  
Demikian halnya dengan perlakuan 
penaburan P1 dan P5 sekalipun masih 
lebih rendah dari P0 tetapi hasil analisis 
statistik tidak menunjukkan perbedaan. 

 
Tabel 1. Temperatur unit kandang setiap minggu selama periode penelitian 

Perlakuan 
Minggu 

I II III IV Rataan 
---------------------------------------------- oC ----------------------------------------------------- 

P0 28.44 27.36 26.34 26.92 27.26 
P1 28.46 27.18 26.35 27.08 27.27 
P3 28.24 27.18 26.70 27.25 27.34 
P5 28.44 27.43 27.01 27.79 27.67 

 
Tabel 2. Kelembaban unit kandang setiap minggu selama periode penelitian 

 Minggu 
Perlakuan I II III IV Rataan 

 ---------------------------------------------- % ----------------------------------------------------- 

P0 46.77 42.10 44.97 37.50 42.83 
P1 45.54 30.64 41.47 33.83 37.87 
P3 37.32 26.63 35.60 25.17 31.18 
P5 41.11 40.62 43.66 34.37 39.94 

 
Tabel 3. Temperatur unit kandang setiap minggu selama periode penelitian 

 Minggu 
Perlakuan I II III IV Rataan 

 -----------------------------------------------------oC -------------------------------------------------- 
P0 29.29 30.21 29.11 30.37 29.74 
P1 29.48 29.93 29.90 30.87 30.05 
P3 29.46 29.96 30.43 30.86 30.18 
P5 29.74 30.19 29.38 31.45 30.19 
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Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa 
perlakuan penaburan zeolit pada alas litter 
dapat menurunkan kadar air litter.  Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Mumpton dan 
Fishman (1997), penggunaan zeolit dapat 
menurunkan kelembaban litter karena sifat 
yang dimiliki zeolit sebagai penyerap air. 
 
Menurut Usri (1990) penggunaan zeolit 
pada alas kandang dapat menurunkan 
kadar air sampai 90%.  Tetapi Darudjati 
(1993) menjelaskan bahwa tingkat 
kelembaban litter yang dianjurkan berkisar 
antara 20 sampai 30 persen.  Meskipun 
demikian perlakuan penaburan P3 sudah 
memberikan hasil yang cukup baik jika 
dibandingkan dengan tingkat kelembaban 
litter yang dilaporkan Kususiyah (1992) 
yaitu sebesar 50.28%.   

 
Cara lain mengontrol kelembaban 
kandang melalui perlakuan penambahan 
zeolit ke dalam ransum meskipun tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kelembaban litter kandang 
percobaan cenderung menciptakan alas 
litter yang lebih kering (Pattiselanno dan 
Hartini, 2000).  Sebaliknya  aplikasi 
penambahan zeolit ke dalam ransum 
ternak kelinci pasca sapih menghasilkan 
kotoran ternak kelinci percobaan yang 
keras dan kering.  Dalam hal ini fungsi 
zeolit untuk menyerap air dalam saluran 
pencernaan sangat efektif (Randa dan 
Pattiselanno, 1997). 

  
Temperatur Litter 
 
Perhitungan dengan analisis varians 
terhadap kondisi temperatur litter dari 
setiap unit kandang percobaan 
menunjukkan tidak terdapat pengaruh 
yang nyata dari perlakuan penaburan 
zeolit.  Meskipun demikian, data 
temperatur litter seperti yang terlihat pada 
Tabel 2, menunjukkan bahwa ada 
kecenderungan meningkatnya temperatur 
litter dari kandang percobaan yang 
menerima perlakuan penaburan zeolit 
pada alas litter. 

 
Kususiyah (1992) menjelaskan bahwa ada 
hubungan antara kelembaban litter dan 

temperatur litter.  Kelembaban litter yang 
tinggi akan memacu proses fermentasi 
yang akan meningkatkan produksi panas 
sehingga meningkatkan temperatur litter.  
Keadaan temperatur litter dalam penelitian 
ini ternyata masih lebih rendah jika 
dibandingkan dengan temperatur litter 
pada hasil penelitian Kususiyah (1992) 
yaitu 32.58oC.  Ini kemungkinan 
disebabkan oleh perlakuan percobaan 
yang tidak sama dan bahan alas litter 
yang mungkin juga berbeda. 
 
Hasil yang diperoleh Pattiselanno dan 
Hartini (2000) akibat penambahan zeolit 
menunjukkan bahwa penambahan 
sebesar 7.5%, 10% memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap perlakuan tanpa 
penambahan (kontrol). 
 
KESIMPULAN 
 
Frekuensi penaburan zeolit lebih berperan 
nyata dalam memperbaiki tingkat 
kelembaban litter dibandingkan 
peranannya dalam mengontrol temperatur 
unit kandang ataupun litter. 
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