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Zeolit Alam Sebagai Bahan Pencampur Pupuk Kandang: 
Kelebihan dan Kekurangannya 

 
 

Lenny Marilyn Estiaty1, Dewi Fatimah1, Dadan Suherman1, dan Kamaludin Alamsyah2 
 

1 Geoteknologi- LIPI,  
2 Mahasiswa Kimia- UNPAD 

Jl. Cisetu 21/154D Sangkuriang, Bandung 40135 telp. 022-2507771-3 
dewi.fatimah@geotek.lipi.go 

 
 
 

ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian pembuatan pupuk kandang dengan memakai zeolit sebagai bahan 
pencampur untuk melihat kelebihan dan kekurangannya dari produk pupuk kandang tersebut. 
Penelitian dilakukan dengan berbagai variabel yaitu ukuran besar butir zeolit, konsentrasi zeolit 
dan waktu pemeraman. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ukuran besar butir zeolit –7 
+ 10 mesh dan –20 +48 mesh tidak begitu berpengaruh pada pupuk yang dihasilkan.  Pupuk 
kandang yang dicampur zeolit sangat cepat kering. Hanya dalam pemeraman 2 minggu, kadar 
air dalam pupuk kandang telah mencapai sekitar 5-6%, sedangkan pada kontrol baru mencapai 
70%. Selain itu kandungan kalium pupuk kandang yang dicampur zeolit lebih tinggi daripada 
kontrol yaitu sekitar 1.7-2%.  Namun penambahan zeolit pada kotoran hewan mempercepat 
penguapan NH3, sehingga unsur N lebih rendah.  Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa zeolit tidak boleh ditambahkan pada kotoran hewan segar. Penambahan zeolit 
sebaiknya dilakukan pada saat pupuk akan dipergunakan sehingga dapat mengefisienkan 
pemakaian unsur hara. 
 
Kata Kunci: Pupuk kandang, penguapan NH3, efisiensi hara 
 
ABSTRACT 
 
NATURAL ZEOLITES AS MANURE ADDITIVE: THE ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES.  Research has been done to evaluate the addition of zeolite to manure 
fertilizer. This research is aimed to review the advantages and disadvantages of zeolites as 
manure fertilizer additive. Investigation is carried out by different variables: zeolite particle size, 
zeolite concentration and curing time. The results show that zeolite particle sizes of –7 +10 
mesh and –20 +48 mesh did not significantly different. Zeolite – compost mixture can dry very 
fast, just in 2 weeks curing time the residual water content is only 5-6%, while that on the 
controlled compost (without zeolite) is still 70%. Higher zeolite concentration will speed up the 
compost drying process.  On the other hand, zeolite addition will increase the potassium 
content by 1.7–2% but it also increases NH3 volatilization, which will result in a lower N content. 
Higher zeolite concentration will give lower N content in the compost. It can be concluded that 
zeolite addition is suggested not applied to the fresh compost but just before the compost will 
be used in order to increase the nutrition efficiency. 
 
Keywords: Manure fertilizer, volatilization of NH3, nutrition efficiency  

 
 
 

 PENDAHULUAN 

Latar  Belakang dan Tujuan Penelitian 

Mineral zeolit merupakan mineral yang 
istimewa karena struktur kristalnya sangat 
unik sehingga mempunyai sifat sebagai 

penyerap, penukar kation dan katalisator. 
Karena keistimewaan ini maka mineral ini 
dapat digunakan dalam berbagai bidang 
kegiatan yang luas seperti pertanian, 
peternakan dan industri.  Mineral zeolit 
banyak terdapat di Indonesia, namun 
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pemanfaatannya sangat kurang.  Untuk 
mendiversifikasi pemanfaatan mineral ini, 
dengan mempergunakan salah satu 
sifatnya yaitu sebagai penyerap dan 
penukar kation, diharapkan dapat 
menunjang kesulitan yang tengah kita 
hadapi.   
 
Kondisi seperti ini antara lain disebabkan 
oleh  industri nasional yang sangat 
tergantung pada bahan import, kurang 
mengandalkan sumberdaya alam yang 
ada di dalam negeri. Sebagai contoh di 
bidang pertanian kita bergantung pada 
pupuk kimia yang semakin lama harganya 
tidak terjangkau petani, sehingga 
mengakibatkan berkurangnya produksi 
pangan.  
 
Untuk mengatasi hal tersebut salah satu 
cara adalah memakai pupuk kandang. 
Namun demikian pupuk kandang yang 
dihasilkan oleh rakyat masih rendah 
kualitasnya (miskin unsur hara NPK), 
padahal pupuk kandang selain harganya 
terjangkau juga tidak merusak lahan 
pertanian bila dibandingkan dengan pupuk 
kimia.  Untuk mengatasi pupuk kandang 
yang miskin unsur hara ini ada dua 
alternatif yaitu mutunya ditingkatkan 
dan/atau mengefisienkan pemakaian 
unsur hara oleh tanaman. Dengan 
menggunakan zeolit diharapkan hal 
tersebut dapat tercapai.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mencari kondisi optimum proses 
pembuatan pupuk kandang yang bermutu 
dengan menggunakan zeolit. 
 
Hipotesa kerja dari penelitian adalah: 
1.  Kotoran hewan terdiri dari padatan dan 

cairan. 
Urine :  NH4OH     NH3  + H2O,  NH3  
lepas ke udara. Diharapkan dengan 
adanya zeolit, NH3 dapat ditangkap, 
sehingga dapat menambah kadar 
nitrogen dalam pupuk. 

 
2.  Unsur nitrogen di dalam tanah, apabila 

ada air, dapat larut terbawa oleh air, 
dengan adanya zeolit, unsur nitrogen 
tersebut ditangkap oleh zeolit, pada 

waktu tanaman membutuhkan unsur 
nitrogen diberikan kembali (slow 
release agent), sehingga pemakaian 
pupuk menjadi effisien. 

 
Kegiatan penelitian dilakukan di 
laboratorium dan lapangan. Kegiatan 
lapangan yaitu pengambilan conto zeolit 
dari Cikancra, Tasikmalaya, Jawa Barat 
dan pengambilan kotoran sapi dari 
Cimahi. 
 
METODA PENELITIAN 
 
Bahan : 
Zeolit Alam, kotoran sapi, bahan kimia 
untuk analisa major elemen, Kjeldahl dan 
KTK. 
 
Peralatan : 
X-Ray Diffraksi, Scanning Electron 
Microscop, Atomic Absorption 
Spectrofotometer (AAS), UV 
Sprectrofotometer, alat Kjeldahl dan KTK. 
 
Prosedur:  
Zeolit alam dihancurkan dan digiling 
hingga ukuran –7 +10 dan –20 +48 mesh 
kemudian diaktifasi selama 3 jam pada 
suhu 105oC. Zeolit di analisis untuk 
komposisi kimia dengan AAS, struktur dan 
bentuk mineral dengan XRD dan SEM 
juga ditentukan kapasitas tukar kation. 
 
Kotoran sapi dianalisis kadar nitrogennya 
dengan metode Kjeldahl.  Pembuatan 
pupuk kandang dilakukan dengan 
mencampurkan zeolit dengan kotoran sapi 
menurut perbandingan antara kotoran sapi 
dan zeolit sebagai berikut 1/1, 3/1, 5/1, 
7/1, 9/1 untuk masing-masing ukuran butir 
zeolit.  Campuran diperam, kemudian 
setiap 2 minggu ditentukan kadar nitrogen 
dan air hasilnya dibandingkan dengan 
kontrol yaitu kotoran sapi  tanpa dicampur 
zeolit 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan pupuk kandang 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Foto SEM dari zeolite Cikancra  

Tasikmalaya. 
 
 

HASIL dan DISKUSI 
 
Komposisi mineral dari zeolit diidentifikasi 
dengan XRD (Gambar 3). Terlihat 
kumpulan puncak yang diidentifikasi 
sebagai puncak mordenit, puncak 
klinoptilolit tidak terlihat, padahal biasanya 
contoh zeolit dari daerah ini selalu 
mengandung mordenit dan klinoptilolit 
bersama-sama.  Mordenit dan klinoptilolit 
adalah dua zeolit terbanyak yang banyak 
ditemukan di Indonesia.  Dua mineral 
tersebut ditemukan bersama dengan 
berbagai proporsi.  Pada umumnya 
mordenit lebih dominan dari pada 
klinoptilolit. 

ZEOLIT 

PREPARASI 
-7   +10   mesh 
-20 + 48 mesh 

Karakterisasi 
( XRD,SEM, AAS, 

KTK) 

Karakterisasi 
(Kjeldahl) 

Pencampuran 
(Kot.Hewan/zeolit ) 
1/1, 3/1, 5/1,7/1,9/1 

Pupuk Kandang 

ANALISIS 
(N,P,K,Ca,Mg,H2O) 

Kotoran Hewan 

Pemeraman 
(2mgg, 4mgg, 6mgg) 
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Gambar 3. Diffraktogram XRD zeolit  

Cikancra, Tasikmalaya 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Hubungan antara kadar air dan 

perbandingan zeolit-kotoran sapi 
pada pemeraman 2 minggu 

Tabel 1.  Komposisi kimia zeolit Cikancra, Tasikmalaya 
No. Parameter % Berat 
1. SiO2 67.87 
2. TiO2 0.14 
3. Al2O3 10.34 
4. Fe2O3 0.96 
5. MnO2 0.004 
6. MgO 0.15 
7. CaO 0.13 
8. Na2O 1.65 
9. K2O 1.02 

10. P2O5 0.09 
11. H2O

- 3.83 
12. H2O

+ 3.96 
13. LoI 14.66 

 
Tabel 2.  Kapasitas tukar kation zeolit Cikancra , Tasikmalaya 

No. Ukuran butir     (mesh) KTK   (meq/ 100 g) 

1. -7 +10 136.66 
2. -20 +48 142.32 

 
Tabel 3. Hasil analisis kadar air pupuk kandang 

No. 
 

Pupuk kandang 
(zeolit/kot.sapi) 

Kadar Air (%) berdasarkan lama pemeraman 
0 mgg 2mgg 4mgg 6mgg 8 mgg 

1. Kontrol 84.09 67.72 10.92 10.16 7.65 
2. 1/1 (-7 +10)  6.45 6.75 4.65 3.27 
3. 1/3 (-7 +10)  40.76 8.86 4.91 3.74 
4. 1/5 (-7 +10)  53.58 8.09 5.48 4.12 
5. 1/7 (-7 +10)  63.96 8.85 5.90 4.45 
6. 1/9 (-7 +10)  69.74 26.71 5.78 5.09 
7. 1/1 (-20 +48)  5.76 5.54 3.89 2.28 
8. 1/3 (-20 +48)  26.29 6.36 5.32 4.04 
9. 1/5 (-20 +48)  54.77 7.74 5.96 4.40 
10. 1/7 (-20 +48)  63.38 7.78 7.06 5.25 
11. 1/9 (-20 +48)  69.76 25.4 6.87 5.94 
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Tabel 4. Hasil analisis kadar nitrogen pupuk kandang 
No. 

 
Pupuk kandang 
(zeolit/kot.sapi) 

Kadar Nitrogen (%) berdasrkan lama pemeraman 
0 mgg 2mgg 4mgg 6mgg 

1. Kontrol 2.49 1.76 1.66 1.95 
2. 1/1 (-7 +10)  0.27 0.26 0.39 
3. 1/3 (-7 +10)  0.83 0.66 0.63 
4. 1/5 (-7 +10)  0.95 0.96 0.95 
5. 1/7 (-7 +10)  1.36 1.12 1.48 
6. 1/9 (-7 +10)  1.40 1.24 1.34 
7. 1/1 (-20 +48)  0.26 0.30 0.35 
8. 1/3 (-20 +48)  0.69 0.72 0.79 
9. 1/5 (-20 +48)  0.88 0.91 1.07 
10. 1/7 (-20 +48)  0.98 1.18 1.32 
11. 1/9 (-20 +48)  1.25 1.37 1.56 

 
Tabel 5. Hasil Analisis kadar CaO, MgO, K2O dan P2O5 Pupuk Kandang 

No. 
 

Pupuk kandang 
(zeolit/kot.sapi) CaO (%) MgO (%) K2O (%) P2O5 (%) 

1. Kontrol 1.64 1.00 1.68 1.53 
2. 1/1 (-7 +10) 0.27 0.33 1.90 0.17 
3. 1/3 (-7 +10) 0.34 0.55 2.09 0.35 
4. 1/5 (-7 +10) 0.37 0.56 2.07 0.38 
5. 1/7 (-7 +10) 0.33 0.68 2.07 0.61 
6. 1/9 (-7 +10) 0.36 0.78 2.07 0.88 
7. 1/1 (-20 +48) 0.32 0.45 1.73 0.13 
8. 1/3 (-20 +48) 0.67 0.67 2.09 0.33 
9. 1/5 (-20 +48) 0.50 0.68 1.99 0.39 

10. 1/7 (-20 +48) 0.73 0.77 2.02 0.66 
11. 1/9 (-20 +48) 0.85 0.79 1.98 0.65 

Keterangan : 
Kontrol : Pupuk kandang tanpa zeolit   
         
Secara mikroskopis dengan menggunakan 
SEM yang tertera dalam Gambar 2 
ditemukan bahwa zeolit Cikancra 
mengandung mordenit dan klinoptilolit.   
Mordenit ditemukan dalam bentuk kristal 
fibrous (benang), sementara klinoptilolit 
dalam bentuk kubik.  Di dalam analisa 
XRD yang tertera pada Gambar 3, 
klinoptilolit tidak teridentifikasi, hal ini 
dapat terjadi karena kandungan klinoptilolit 
sangat kecil, dan pada contoh yang 
dianalisis mineral klinoptilolit tidak 
terbawa.  Hal ini sesuai dengan pendapat 
bahwa di Indonesia jenis mordenit lebih 
dominan. 
 
Analisa kualitatif dilakukan dengan 
menggunakan AAS, hasilnya tertera pada 
Tabel 1.  Silika dan alumina adalah jumlah 
yang terbesar dari komposisi zeolit, 
karena diketahui bahwa zeolit mempunyai 

kerangka dasar tetrahedral dari SiO4, 
dimana ion Si4+ di alam biasanya ditukar 
dengan ion Al3+ untuk membentuk 
tetrahedral AlO4

-.  Muatan negatif 
dinetralkan dengan adanya kation alkali, 
dimana kation tersebut dapat bergerak 
bebas di dalam struktur dan dapat 
dipertukarkan.  Berdasarkan analisis 
kimia, natrium merupakan kation yang 
paling besar.  Natrium diketahui sebagai 
kation utama dalam struktur mordenit 
maupun klinoptilolit.  Unsur lain yang 
terdapat dalam zeolit adalah kalium, 
kalsium dan magnesium yang dapat 
dipertukarkan. Pengotor lain dalam zeolit 
adalah besi. 
 
Kapasitas tukar kation dari zeolit Cikancra, 
Tasikmalaya yang tertera pada Tabel 2 
adalah sekitar 136.66 meq/100g- 142.32 
meq/100g.  Ini adalah jumlah kation yang 
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dapat dipertukarkan oleh zeolit tanpa 
diaktifasi.  Nilai kapasitas tukar kation di 
atas 100 meq/100g termasuk nilai yang 
cukup tinggi untuk zeolit, dan ini 
menandakan bahwa zeolit tersebut 
mutunya cukup baik.  Sifat dari kapasitas 
tukar kation tersebut dapat digunakan 
untuk beberapa kegunaan pada bidang 
pertanian seperti misalnya untuk 
pencampur pupuk dan sebagai releasing 
agent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Hubungan antara kadar air dan 

perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 4 minggu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Hubungan antara kadar air dan 

perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 6 minggu 

 
Kadar air dalam pupuk kandang selama 
pemeraman 2 minggu yang tertera pada 
Tabel 3 dan Gambar 4, di sini terlihat 
bahwa pupuk kandang yang dicampur 
dengan zeolit berukuran –7 +10 mesh 
mempunyai kadar air hampir sama 
dengan pupuk kandang yang dicampur 
dengan zeolit berukuran –20 +48 mesh . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Hubungan antara kadar air dan 

perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 8 minggu 

 
Pada pemeraman 4 minggu (Gambar 5), 
kadar air yang terdapat pada pupuk 
kandang yang dicampur dengan zeolit 
berukuran –7 +10 mesh mempunyai kadar 
air hampir sama dengan pupuk kandang 
yang dicampur zeolit berukuran –20 +48 
mesh.  Pada pemeraman 6 minggu 
(Gambar 6), kadar air yang terdapat pada 
pupuk kandang yang dicampur dengan 
zeolit berukuran –7 +10 mesh mempunyai 
kadar air lebih kecil bila dibandingkan 
dengan  pupuk kandang yang dicampur 
zeolit berukuran –20 +48 mesh.  Pada 
pemeraman 8 minggu (Gambar 7), kadar 
air yang terdapat pada pupuk kandang 
yang dicampur dengan zeolit berukuran –7 
+10 mesh mempunyai kadar air lebih 
besar daripada pupuk kandang yang 
dicampur zeolit berukuran –20 +48 mesh. 
Ini berarti bahwa penguapan air lebih 
cepat dilakukan oleh zeolit yang berukuran 
lebih besar.  Dari data tersebut di atas 
terlihat untuk perbandingan zeolit dan 
kotoran sapi 1:1 hanya dalam waktu 2 
minggu saja sudah dapat menurunkan 
kadar air hingga tersisa sekitar 5 – 6%, 
sedangkan pada kontrol (pupuk kandang 
tanpa zeolit ) masih  tersisa sekitar 70%. 
Setelah 8 minggu, kadar air dari kontrol 
baru mencapai sekitar 8%.  Di sini terlihat 
dengan jelas bahwa zeolit dapat 
mengeringkan pupuk kandang dengan 
cepat.  Pengeringan mulai lambat seiring 
dengan bertambahnya kotoran sapi yang 
dicampurkan. 
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Gambar 8. Hubungan antara kadar nitrogen 

dan perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 2 minggu 

 
Kadar nitrogen  dalam pupuk kandang 
selama pemeraman 2 minggu yang tertera 
pada Tabel 4 dan Gambar 8. Terlihat 
bahwa pupuk kandang yang dicampur 
dengan zeolit berukuran –7 +10 mesh 
mempunyai kadar nitrogen sedikit lebih 
besar bila dibandingkan dengan pupuk 
kandang yang dicampur dengan zeolit 
berukuran –20 +48 mesh. Ini berarti 
penguapan NH3 lebih cepat dilakukan oleh 
zeolit dengan ukuran partikel yang lebih 
kecil. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Hubungan antara kadar nitrogen 

dan perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 4 minggu 

 
Pada pemeraman 4 minggu  (Gambar 9) 
kadar nitrogen yang terdapat pada pupuk 
kandang yang dicampur zeolit dengan 
ukuran –7 +10 mesh hampir sama dengan 
pupuk kandang yang dicampur zeolit 
dengan ukuran –20 +48 mesh. 
 
Pada pemeraman 6 minggu (Gambar 10) 
kadar nitrogen dari pupuk kandang yang 
dicampur zeolit dengan ukuran –20 +48 

mesh lebih besar bila dibandingkan 
dengan pupuk kandang yang dicampur 
zeolit dengan ukuran –7 +10 mesh.  Ini 
berarti penguapan NH3  lebih cepat terjadi 
pada zeolit dengan ukuran zeolit –7 +10 
mesh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Hubungan antara kadar nitrogen 

dan perbandingan zeolit-kotoran 
sapi pada pemeraman 6 minggu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Hubungan antara kadar CaO dan 

perbandingan zeolit-kotoran sapi 
 
Dari data kadar nitrogen, terlihat bahwa 
penguapan NH3 yang tercepat adalah 
pada perbandingan zeolit dan kotoran sapi 
1:1, kemudian penguapan mulai 
berkurang seiring dengan bertambahnya 
jumlah kotoran sapi yang ditambahkan, 
hal ini ditandakan dengan naiknya kadar 
nitrogen, sehingga kadar nitrogen pada 
kontrol yaitu pupuk kandang tanpa zeolit 
memiliki kadar nitrogen yang tertinggi. 
Diduga yang menyebabkan percepatan 
penguapan NH3 tersebut adalah zeolit. Hal 
ini dapat diterangkan sebagai berikut, 
pada hipotesa kerja tertera reaksi : 
  
Urine : NH4OH         NH3  + H2O,  NH4OH 
akan terurai menjadi NH3 dan air yang 
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akan menguap ke udara, dengan 
ditambahkannya zeolit diharapkan NH3 
yang akan lepas ke udara dapat 
ditangkap, tetapi yang terjadi adalah 
pelepasan NH3 dipercepat.  Hal ini terjadi 
karena dengan adanya zeolit penguapan 
air menjadi jauh lebih cepat, hal mana 
reaksi tersebut akan bergeser ke kanan 
dengan cepat yang menyebabkan 
percepatan pada penguraian NH3.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Hubungan antara kadar MgO dan 

perbandingan zeolit-kotoran sapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Hubungan antara kadar K2O dan 

perbandingan zeolit-kotoran sapi 
 
 
NH3 tersebut ditangkap oleh zeolit namun 
tidak ditahannya melainkan dilepaskan 
terhadap sistem yang miskin NH3 (udara), 
kemudian mengambil lagi NH3 dari sistem 
yang kaya akan NH3 dan melepaskannya 
lagi sampai kesetimbangan tercapai.  Hal 
ini menyebabkan kadar NH3 dalam pupuk 
berkurang. Ini dilakukan karena zeolit 
mempunyai sifat reversibel setelah 
diaktifasi.  Dari hasil tersebut didapatkan 
bahwa zeolit sebaiknya tidak 
dipergunakan pada kotoran sapi basah, 
tetapi dicampurkan dan segera digunakan 

pada saat tanam, sehingga pelepasan 
NH3 oleh zeolit akan ditangkap oleh akar 
tanaman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Hubungan antara kadar P2O5 dan 

perbandingan zeolit-kotoran sapi 
 
Pada Gambar 11 yaitu hubungan antara 
kadar CaO dengan perbandingan zeolit 
dan kotoran sapi pada pupuk kandang, 
terlihat bahwa kadar CaO dalam pupuk 
kandang yang dicampur zeolit lebih 
rendah bila dibandingkan dengan kadar 
CaO dari kontrol, hal ini terjadi karena 
pengenceran dari zeolit.  Kadar CaO 
bertambah seiring dengan bertambahnya 
kotoran sapi yang ditambahkan. Begitupun 
halnya untuk hubungan kadar MgO 
(Gambar 12) dan hubungan kadar P2O5 
(gambar 14).  Untuk hubungan antara 
kadar K2O dengan perbandingan zeolit 
dan kotoran sapi pada pupuk kandang      
(Gambar 13) di sini terlihat bahwa kadar 
K2O dalam pupuk kandang yang dicampur 
zeolit lebih tinggi apabila dibandingkan 
dengan kadar K2O pada kontrol.  Hal ini 
disebabkan karena zeolit mengandung 
kalium yang cukup besar. 
  
 KESIMPULAN 
 
1. Pupuk kandang yang pembuatannya 

dicampur zeolit mengandundung unsur 
kalium yang lebih tinggi, lebih kering 
dan tidak berbau. Namun memiliki 
kadar nitrogen yang lebih rendah. 

2. Perbedaan ukuran partikel zeolit tidak 
begitu berpengaruh pada pupuk yang 
dihasilkan 
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3. Sifat zeolit setelah diaktifasi adalah 
reversibel, yaitu menangkap gas dari 
sistem yang lebih kaya dan 
melepaskannya ke sistem yang lebih 
miskin, hingga terjadi kesetimbangan. 

4. Dari hasil di atas zeolit sebaiknya tidak 
ditambahkan pada waktu kotoran 
masih basah tetapi ditambahkan pada 
saat segera digunakan. 
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ABSTRAK 

Salah satu ternak yang berpotensi dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan daging adalah 
ternak babi. Keunggulan yang dimiliki adalah prolifik, persentase karkas yang tinggi (65-80% 
dari bobot hidup), dan efisien dalam mengkonversi pakan menjadi daging. Zeolit merupakan 
bahan tambang yang yang memiliki sifat khas yaitu, sebagai penyerap molekul dan penukar 
kation. Beberapa penelitian menyatakan, bahwa penggunaan zeolit dalam ransum dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh taraf pemberian zeolit dari sumber yang berbeda terhadap penampilan ternak babi 
periode bertumbuh pengakhiran. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan zeolit 
pada taraf 6% nyata memberikan pertambahan berat badan tertinggi dan titik optimal 
penggunaan adalah pada taraf 4,8%. Penggunaan zeolit dari sumber yang berbeda tidak 
berpengaruh nyata terhadap penampilan ternak babi, meskipun secara keseluruhan zeolit 
berasal dari L lebih baik diikuti zeolit dari B,S dan N. 
 
Kata kunci : Zeolit, ternak babi, penampilan ternak 
 

ABSTRACT 

EFFECT OF LEVEL ZEOLITE FROM DIFFERENT SOURCES IN THE DIETS ON PIGS 
GROWING-FINISHING PERIODE. One of the livestock that has potential to be developed in 
fulfil the meat requirement is the pig. The excellent traits of the pigs are prolific, high carcas 
percentage (65-80% of live weight), very efficient in converting feed in to the products. Zeolite 
is a mine commodity that very potential can be used as mineral source in diets. The minerals 
has specific characteristic which had high absorption and cation exchange capacity. Zeolite 
can be used in the diets for increasing feed efficiency. The aim of the research was to study 
the effect of level zeolite from different sources in the diets on pigs growing-finishing periode. 
The result showed that the used 6% zeolite level had significant effect on average daily gain 
and optimal point level used is 4,8%. There were no significant effect of zeolite sources on pig 
performance. Generally the performance of pigs received feed containing zeolite from L better 
compared others sources (B,S and N). 
 
Keywords: Zeolite, pig livestock, growing-finishing period 

 
 
 
PENDAHULUAN  
 

Sektor peternakan merupakan sektor yang 
sangat penting untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani selain sektor 
perikanan.  Akan tetapi, sejak krisis 
moneter yang dialami bangsa Indonesia, 
usaha peternakan mengalami 
kemunduran.  Salah satu penyebabnya 
adalah nilai tukar dolar yang tingi dan 

makin meningkatnya ketergantungan 
terhadap barang-barang impor.  Untuk 
memenuhi kebutuhan daging sebesar 7,5 
kg per kapita per tahun dibutuhkan impor 
jagung untuk bahan pakan atau ransum 
sebanyak tiga juta ton.  Dengan data 
tersebut dapat dipastikan, bahwa biaya 
produksi pada sektor peternakan akan 
meningkat tajam dan akan diikuti oleh 
kenaikan harga hasil-hasil produksi ternak. 
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Akibatnya, maka daya beli masyarakat 
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan 
protein hewani khusunya daging akan 
semakin rendah. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah mengusahakan agar 
usaha peternakan dapat menghasilkan 
daging dengan lebih cepat dan dengan 
biaya seefisien mungkin.  Ternak babi 
merupakan salah satu ternak yang cukup 
ideal dikembangkan untuk memenuhi 
protein hewani asal ternak dalam jumlah 
besar dan waktu yang relatif singkat.  Hal 
ini didasarkan pada sifat ternak babi yang 
menguntungkan seperti prolifik (beranak 
dalam jumlah banyak per kelahiran), 
efisiensi dalam merubah ransum menjadi 
daging, umur mencapai bobot potong 
(jual) yang singkat dan persentase karkas 
yang tinggi serta kualitas daging yang 
cukup baik.  Namun demikian, biaya 
ransum merupakan biaya terbesar dari 
biaya total produksi sehingga perlu 
diupayakan agar penggunaan ransum 
dapat dimanfaatkan secara efisien oleh 
ternak merubahnya menjadi daging.  
Salah satu bahan yang banyak mendapat 
perhatian untuk memacu pertumbuhan 
dan meningkatkan efisiensi penggunaan 
ransum adalah zeolit. 
 
Zeolit sebagai bahan tambang memiliki 
sifat yang khas yaitu, sebagai penyerap 
molekul dan penukar kation.  Dengan 
sifatnya tersebut, zeolit sudah banyak 
digunakan dalam berbagai bidang 
termasuk sebagai bagian campuran 
ransum ternak dan telah terbukti melalui 
beberapa penelitian dapat memacu 
pertumbuhan dan mengefisienkan 
ransum.  Mineral zeolit cukup banyak 
ditemukan di Indonesia dan merupakan 
mineral yang cukup potensial untuk 
mengatasi masalah dalam bidang 
peternakan sebagai salah satu sub sektor 
pertanian penting, meskipun disadari 
bahwa sumber penambangan yang 
berbeda dapat memberikan kualitas yang 
berbeda pula. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
 

Struktur dan Jenis Zeolit 
Zeolit dibentuk oleh dua unit pembangun 
yaitu unit pembangun primer dan 

sekunder. Unit pembangun primer 
dibentuk oleh ion utama, diantaranya Si4+ 
dan Al3+ yang dikelilingi oleh oksigen.  Unit 
pembangun primer bergabung membentuk 
kerangka tiga dimensi tetrahedral.  Unit 
pembangun sekunder dibentuk oleh 
kerangka tiga dimensi tetrahedral dan diisi 
oleh satu atau dua cincin tetrahedral.  Unit 
pembangun sekunder dapat membentuk 
berbagai macam tipe kerangka (Mumpton 
dan Fishman, 1977).  Ditambahkan oleh 
Schmidt (2003), kerangka tetrahedral 
zeolit tidak hanya dibentuk oleh Si4+ dan 
Al3+ saja, tetapi dapat pula dibentuk oleh 
ion lain seperti Gallosilikat, Titanosilikat, 
dan Aluminophosphat. 
 
Pada saat ini telah diketahui 140 jenis 
zeolit yang dibedakan berdasarkan 
strukturnya. Zeolit alam yang berhasil 
diidentifikasi berjumlah 40 jenis dan 100 
jenis lainnya merupakan zeolit sintetis 
(Schmidt, 2003). Sementara Anwar (1987) 
menyatakan, bahwa zeolit alam memiliki 
struktur yang berbeda-beda tergantung 
dari lokasi ditemukannya.  Perbedaan ini 
diduga karena adanya perbedaan umur 
atau masa pembentukannya.  Sedangkan 
zeolit sintesis pertama kali diciptakan oleh 
Richard Barrer pada tahun 1948 (Zeoliyst 
International, 1999).  Kelebihan zeolit 
sintesis dibandingkan dengan zeolit alam 
adalah kemampuannya sebagai penyerap 
molekul dan pertukaran ion yang lebih 
baik karena keberadaannya tidak terikat 
dengan unsur lain.  Kendalanya adalah 
harganya yang relatif mahal (Anwar et al., 
1985). 
 
Sifat Zeolit 
Potensi penggunaan zeolit terutama 
disebabkan sifat fisik dan kimia yang 
dimilikinya (Mumpton dan Fishman, 1997). 
Sifat fisik zeolit umumnya berwarna putih, 
merah muda, coklat atau hijau tergantung 
dari bahan pembentuknya.  Berat jenis 
(BJ) zeolit berkisar antara 2 sampai 
2,5/cm3.  Sedangkan sifat kimia zeolit 
antara lain adalah dapat terhidrasi pada 
temperatur tinggi, sebagai penukar ion, 
pengadsorpsi gas dan uap, penyerap 
molekul serta mempunyai kapasitas tukar 
kation (KTK) 200 sampai 300 meq tiap 
100 gram (Barrer, 1982). 
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Zeolit Sebagai Penukar Ion 
Zeolit sebagai penukar ion terkait dengan 
kapasitas tukar kation (KTK) dari zeolit 
tersebut.  Kemampuan zeolit sebagai 
penukar ion sebanding dengan jumlah 
silikon (Si4+) yang digantikan oleh 
aluminium (Al3+), semakin banyak silikon 
digantikan oleh aluminium, maka semakin 
banyak dibutuhkan kation untuk 
menetralkan muatan listriknya dan 
semakin banyak alumunium terdapat pada 
zeolit, maka semakin besar kapasitasnya 
sebagai penukar ion (Mumpton dan 
Fishman,1977).  Ion yang terikat secara 
lemah pada kerangka tetrahedral zeolit 
akan mudah dilepaskan tanpa mengubah 
strukturnya dan digantikan oleh ion lain 
dari luar yang memiliki cukup muatan 
listrik, sehingga akan kembali terbentuk 
struktur tetrahedral dengan muatan netral 
(Schmidt,2003).   
 
Zeolit Sebagai Penyerap Molekul 
Kemampuan zeolit sebagai penyerap 
molekul disebabkan karena strukturnya 
yang berongga.  Pada kondisi normal 
rongga-rongga besar dan pintu saluran 
telah terisi oleh molekul air yang terbentuk 
akibat proses hidrasi udara disekeliling 
kation-kation penukar.  Air dalam rongga 
tersebut akan menguap bila dipanaskan 
pada temperatur 200-3500C dan 
mengakibatkan rongga tersebut menjadi 
kosong.  Molekul-molekul yang diadsorpsi 
yang keluar melalui pintu saluran dikenal 
sebagai molekul sieving (Mumpton, 1999). 
Menurut Schmidt (2003), keberadaan 
rongga yang kosong diisi oleh molekul lain 
yang memiliki diameter hampir sama atau 
lebih kecil dari pada rongga zeolit.  Pada 
keadaan tersebut maka secara selektif 
zeolit dapat memisahkan molekul-molekul 
yang ukurannya lebih besar. Rongga zeolit 
dapat diisi oleh molekul yang berukuran 3-
10A0. 

 
Potensi Zeolit di Indonesia 
Sebagian daerah Indonesia terdiri dari 
batuan gunung berapi yang termasuk 
batuan gunung api berbutir halus yang 
berkomposisi rhyolitik atau mengandung 
masa gelas yang banyak.  Batuan 
piroklastik berkomposisi rhyolitik ini erat 
sekali hubungannya dengan endapan 
zeolit yang berlimpah (Harjanto, 1897). 

Hal ini diperjelas oleh Burhanuddin (1988), 
bahwa zeolit ditemukan di daerah Bayah 
Banten Selatan, yaitu dalam bentuk 
batuan tufa hijau yang diperkirakan 
mencapai 600 ha.  Selain itu ada 
beberapa lokasi lain seperti di daerah 
Nanggung Bogor, Cikalong Tasikmalaya, 
dan Cikembar Sukabumi yang 
diperkirakan mengandung lempung yang 
bercampur zeolit dalam jumlah jutaan ton. 
 
Penggunaan Zeolit Untuk Ternak Babi 
Menurut Shurson et al. (1984), pemberian 
5% zeolit (klinoptipolit) dalam ransum babi 
muda dan dewasa menghasilkan 
pertambahan bobot badan masing-masing 
25 dan 29% lebih tinggi daripada babi 
yang mendapat ransum tanpa diberi zeolit 
(ransum kontrol), serta menghasilkan 
penggunaan makanan yang lebih efisien 
3,5 dan 6%.  Selain itu tampilan ternak 
lebih baik dengan bulunya yang semakin 
mengkilap dan warna kulit berwarna 
kemerah-merahan.  Feses yang lebih 
kering menyebabkan kulit tidak rusak 
apabila terkena atau tertindih babi. 
Selanjutnya Shurson et al. (1984) 
melaporkan, bahwa dengan 
menambahkan zeolit dalam ransum  
ternak babi dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan makanan sebesar 34%, 
deposisi lemak tubuh 24% lebih rendah, 
kadar air kotoran 9% lebih rendah, 
peningkatan kadar amonia usus (jejunum) 
sepuluh kali lipat, namun di ileum tidak 
berubah, pH dan CO2 tidak berubah pada 
keduanya dan meningkatkan penyerapan 
Ca sekitar 17% dibandingkan tanpa zeolit 
(kontrol).  Hal ini dimungkinkan karena 
zeolit berfungsi sebagai penyerap amonia 
akibat deaminasi protein selama proses 
pencernaan. 
 
Lubis (1994) menyatakan, penggunaan 
9% zeolit dalam ransum babi 
menghasilkan pertambahan bobot badan 
harian yang lebih tinggi dengan 
pengunaan makanan yang lebih efisien 
daripada babi dengan ransum 3 dan 6% 
zeolit. Penampilan ternak babi yang lebih 
baik dengan 9% dalam ransumnya dapat 
disebabkan oleh sifat zeolit, sehingga 
semakin tinggi tingkat pemberiannya 
dalam ransum mengakibatkan semakin 
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tinggi daya serap airnya, dan nutrisi 
ransum lebih banyak diserap oleh tubuh. 

 

 
METODA PENELITIAN 
 

Tempat dan Ternak Penelitian 
Penelitian ini telah dilakukan di kandang 
ternak babi Jurusan Ilmu Produksi Ternak, 
Fakultas Peternakan, Institut Pertanian 
Bogor selama delapan minggu 
penelitian.Ternak yang digunakan adalah 
babi berumur 3-4 bulan sebanyak 26 ekor 
dengan rataan berat bobot badan awal 
35±4,39 kg. Tiap ternak babi ditempatkan 
pada kandang individual yang dilengkapi 
dengan bak makanan dan air minum dan 
merupakan satu-satuan unit percobaan. 

 
Ransum Penelitian 
Ransum yang dicobakan dalam penelitian 
ini disusun dan dicampur sendiri dan 
terdapat 13 macam ransum perlakuan, 
termasuk satu ransum pembanding (tanpa 
zeolit).  Adapun bahan makanan yang 
digunakan untuk menyusun ransum 
adalah jagung giling, bungkil kacang 
kedelai, dedak padi, tepung ikan afkir, 
CaCO3, Premix-D, minyak nabati serta 
zeolit yang berasal dari beberapa sumber 
(Nanggung, Sukabumi, Bayah, dan 
Lampung dengan taraf penggunaan 3, 6, 
dan 9% dalam ransum.  Susunan ransum 
penelitian yang dicobakan diperlihatkan 
pada Tabel 1, dan dibuat dengan 

kandungan iso protein(16%) dan iso 
energi (ME: 3000 kkal/kg). 
 
Rancangan Penelitian 
Rancangan percobaan yang digunakan 
pada penelitian ini adalah faktorial 4x3 
dengan dua ulangan dan rancangan acak 
lengkap (RAL) sebagai rancangan 
dasarnya. Faktor pertama yang diteliti 
adalah sumber zeolit yaitu dari Nanggung, 
Sukabumi, Bayah, dan Lampung ( 
selanjutnya masing-masing disebut N, S, 
B, dan L), sedangkan faktor kedua adalah 
taraf pengunaan zeolit dalam ransum (3, 
6, dan 9%). Dalam rancangan ini model 
matematika yang digunakan (Steel dan 
Torrie, 1980) adalah sebagai berikut : 
Yijk = µ + αi + βj + αβij + εijk 

 
Keterangan: 
Yijk  = Nilai pengamatan 
µ = Nilai rataan pengamatan 

αi = Pengaruh sumber zeolit (N, S, B 
dan L) 
βj = Pengaruh taraf zeolit (3, 6, dan 9 
%) 
αβij = Pengaruh interaksi antara 
sumber dengan taraf zeolit 
εijk = Galat 
 

 
Tabel 1.  Susunan ransum penelitian 

Perlakuan 
Bahan Makanan 

Zeo JG BKK TIA DP CaCO3 PD MK 
-----------------------------------(%)----------------------------------------------- 

N3 3 30 10 12.92 37.62 0,02 0.03 6.17 
N6 6 30 12.12 12.49 31.46 - 0.03 7.64 
N9 9 30 10 19.62 21.09 - 0.03 9.99 
S3 3 30 10 12.92 37.62 - 0.03 6.17 
S6 6 30 12.12 12.49 31.46 - 0.03 7.64 
S9 9 30 10 19.62 21.09 - 0.03 9.99 
B3 3 30 10 12.92 37.62 - 0.03 6.17 
B6 6 30 12.12 12.49 31.46 - 0.03 7.64 
B9 9 30 10 19.62 21.09 - 0.03 9.99 
L3 3 30 10 12.92 37.62 - 0.03 6.17 
L6 6 30 12.12 12.49 31.46 - 0.03 7.64 
L9 9 30 10 19.62 21.09 - 0.03 9.99 
Ro 0 30 10 9.58 45.84 - 0.03 4.26 

Keterangan :  Zeo = zeolit; JG = Jagung Giling; BKK = Bungkil Kacang Kedelai; TIA = Tepung Ikan 
Afkir; DP = Dedak Padi; CaCO3 = Kalsium Karbonat; PD = Premix-D; MK = Minyak 
Kelapa. Ro adalah ransum pembanding (tanpa zeolit) 
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Parameter yang Diukur 
Adapun parameter atau peubah yang 
diukur dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Rataan Konsumsi Ransum Harian 
2. Rataan Pertambahan Berat Badan 

Harian 
3. Efisiensi Pengunaan Ransum 
4. Tebal Lemak Punggung 
5. Kadar Air Kotoran (Feces) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Mineral Zeolit yang Digunakan 
Zeolit yang digunakan sebagai campuran 
dalam ransum berasal dari empat tempat 
masing-masing dari Nanggung (N), 
Sukabumi (S), Bayah (B), dan Lampung 
(L). Secara fisik zeolit yang digunakan 
tersebut berbentuk tepung dengan warna 
yang berbeda sesuai daerah asal atau 
sumbernya. Zeolit dari N berwarna putih 
kekuningan, Zeolit S berwarna agak 
kehijauan, zeolit B berwarna putih 
kehijauan dan zeolit L berwarna putih. 
Zeolit dari sumber yang berbeda langsung 
digunakan sebagai campuran ransum 
ternak babi penelitian tanpa melakukan 
pemrosesan, akan tetapi dianalisis terlebih 
dahulu. 
 
Hasil analisa terhadap kandungan kimia 
zeolit yang dilakukan di Laboratorium 
Mineralogi, Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas 
Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan 
menggunakan alat X-Ray Diffractometry 
memperlihatkan, bahwa zeolit tersebut 
telah bercampur dengan unsur-unsur lain 
yang tidak dapat diinterpretasikan dan 
tampaknya terdapat perbedaan yang 
cukup besar dengan hasil analisa zeolit 
sebelumnya dari asal daerah yang sama, 
dengan perkataan lain ada penurunan 
mutu zeolit.  Hasil analisa menunjukkan, 
bahwa zeolit S mengandung kuarsa yang 
cukup tinggi sedangkan zeolit N banyak 
mengandung massa gelas.  Beberapa 
kemungkinan penyebab berbedanya hasil 
analisa zeolit yang digunakan dalam 
penelitian ini dibandingkan dengan hasil 
sebelumnya antara lain adalah: lokasi 
ketinggian zeolit pada tempat 
penambangan (diduga ada perbedaan 

mutu zeolit pada derah dasar, 
pertengahan, dan puncak); proses 
pengolahan yang kurang baik termasuk 
pencampurannya dengan unsur-unsur 
lain; dan zeolit yang umum dipakai 
sekarang ini mungkin hanya tinggal zeolit 
sisa pada lokasi penambangan yang 
mutunya rendah. 
 
Hasil pengayakan zeolit yang dipakai 
dalam penelitian menunjukkan ukuran 
partikel yang beragam, padahal bila dilihat 
secara kasat mata tampak sama yaitu 
berbentuk tepung. Zeolit N memiliki satu 
ukuran partikel (0,100mm), zeolit S dan L 
terdiri dari partikel-partikel berukuran > 16, 
16, 32, 65 dan < 65 mesh, sedangkan 
zeolit B memiliki ukuran partikel 16, 32, 
dan 65 mesh. 
 
Pengaruh Perlakuan terhadap 
Konsumsi Ransum Pertambahan Berat 
Badan dan Efisiensi Penggunaan 
Makanan 
Rataan konsumsi ransum, pertambahan 
berat badan, dan efisiensi penggunaan 
makanan dari 12 macam ransum 
perlakuan diperlihatkan pada Tabel 2. 
Hasil pada Tabel 2 memperlihatkan rataan 
konsumsi ransum harian per ekor adalah 
2593 ± 335 g.  Konsumsi ransum harian 
tertinggi adalah zeolit bersumber dari 
daerah B diikuti S, N dan L masing-masing 
sebesar 2737; 2657; 2500 dan 2477 
g/ekor sementara ransum tanpa zeolit 
(pembanding) adalah 2775 g/ekor.  
Adanya zeolit dalam ransum ternyata tidak 
meningkatkan konsumsi bahkan menekan 
konsumsi sebesar 6,59%. 
 
Melihat taraf penggunaan, zeolit pada 
tingkat 6% dalam ransum menunjukkan 
konsumsi tertinggi (2667g/ekor) diikuti 
taraf penggunaan 3 dan 9% masing-
masing 2560 dan 2550 g/ekor.  Meskipun 
penggunaan zeolit dalam ransum tidak 
terlalu berbeda dengan ransum 
pembanding (tanpa zeolit) tetapi konsumsi 
ransum lebih rendah 0,182 kg/ekor/hari 
dan jumlah ini sangat besar nilainya dari 
sudut biaya produksi.  Hasil penelitian ini 
didukung oleh pernyataan Kovac et al. 
dalam Kallo dan Sherry (1988), bahwa 
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penggunaan zeolit sebanyak 3% dalam 
ransum babi menyebabkan konsumsi 
ransum lebih rendah 0,199 kg/ekor/hari 
dibandingkan dengan yang ransumnya  
tanpa zeolit.  Hasil sidik ragam 
memperlihatkan tidak ada pengaruh yang 
nyata ditinjau dari sumber, taraf, dan 
interaksi antara sumber dan taraf 
penggunaan zeolit dalam ransum.   
 
Rataan pertambahan berat badan ternak 
babi selama penelitian adalah 589 ± 71 
g/ekor/hari.  Penggunaan zeolit dalam 
ransum yang berasal dari S, B, L, dan N 
menghasilkan pertambahan berat badan 
harian tertinggi hingga terendah masing-
masing 616; 610; 580; dan 549 
g/ekor/hari, sementara ransum 
pembanding (tanpa zeolit) adalah 594 
g/ekor /hari atau sedikit lebih tinggi dari 
rataan penelitian. Penggunaan zeolit pada 
taraf 3, 6, dan 9% dalam ransum masing-
masing menghasilkan rataan pertambahan 
berat badan 596; 623; dan 548 g/ekor/hari 
dimana hasil ini berbeda secara nyata 
(P<0,05).  Uji polinomial ortogonal yang 
dilakukan menghasilkan hubungan 
kuadratik (P<0,05) antara taraf 
penggunaan zeolit dalam ransum (3, 6, 
dan 9%) dengan rataan pertambahan 

berat badan ternak babi/ekor/hari. Titik 
optimal pertambahan berat badan 
didapatkan pada pemakaian zeolit 
sebesar 4,8% dalam ransum.  Hubungan 
antara taraf penggunaan zeolit dalam 
ransum (3, 6, dan 9%) dengan rataan 
pertambahan berat badan harian dapat 
dilihat pada Gambar 1, dimana 
hubungannya memenuhi persamaan 
kuadratik (P<0,05), Y = 467,45 + 59,78x – 
5,56x2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kurva rataan pertambahan berat 

badan ternak babi (g) yang diberi 
ransum perlakuan dengan 
penggunaan tiga, enam dan 
sembilan persen zeolit 

 
Tabel 2. Rataan konsumsi ransum, pertambahan berat badan dan efisiensi penggunaan 

makanan per ekor per hari untuk masing-masing ransum perlakuan 
Sumber 

Zeolit dan Parameter 
Taraf Zeolit (%) Rataan 

3 6 9 
N KRH (g) 2512 2715 2274 2500 

PBBH (g) 594 585 469 549 
EPM 4.23 4.64 4.85 4.55 

S KRH (g) 2291 2710 2969 2657 
PBBH (g) 571 728 549 616 

EPM 4.01 3.27 5.41 4.31 
B KRH (g) 2898 2766 2547 2737 

PBBH (g) 652 594 585 610 
EPM 4.45 4.66 4.35 4.48 

L KRH (g) 2540 2479 2411 2477 
PBBH (g) 567 585 589 580 

EPM 4.48 4.24 4.09 4.27 
Rataan KRH (g) 2560 2667 2550 2593 

PBBH (g) 596 623 548 589 
EPM 4.29 4.28 4.65 4.40 

Ro  : KRH = 2775 g; PBBH = 594 g; EPM = 4,67                 KV : KRH = 13,6%; PBBH = 9,1% ; EPM = 
10,83%,  Keterangan : KRH = Konsumsi Ransum Harian; PBBH = Pertambahan Berat Badan Harian; 
dan EPM = Efisiensi Penggunaan Makanan (KRH(g)/PBBH(g)) 
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Hasil pertambahan berat badan harian 
dalam penelitian ini sebesar 589 
g/ekor/hari didukung hasil penelitian Ma et 
al. (1980) yang memperlihatkan bahwa 
penggunaan zeolit pada babi periode 
“growing” dan “finishing” memberikan 
rataan kenaikan berat badan 0,588 
kg/ekor/hari.   
 
Zeolit mengefisienkan pertumbuhan 
karena dapat mengurangi penyerapan 
amonia yang dihasilkan degradasi protein 
selama proses pencernaan saluran 
gastrointestinal atau mengurangi 
penyerapan produksi racun akibat 
degradasi mikroba (Visek, 1978). 
 
Nilai atau besarnya efisiensi penggunaan 
makanan yang diperoleh adalah hasil 
perhitungan “feed/gain” selama penelitian 
seperti diperlihatkan pada Tabel 2 dengan 
rataan 4,40 ± 0,55.  Penggunaan ransum 
dengan zeolit dari daerah L lebih efisien 
dibandingkan dari tiga daerah yang lain 
(S, B, dan N) masing-masing dengan nilai 
4,27; 4,31; 4,48; dan 4,55, meskipun 
secara statistik tidak berbeda nyata.  Hasil 
ini menjelaskan, bahwa konsumsi yang 
tinggi tidak selalu menghasilkan 
pertambahan berat badan yang tinggi dan 

sebaliknya, akan tetapi konsumsi ransum 
yang rendah dengan pertambahan berat 
badan yang rendah dapat menghasilkan 
penggunaan ransum yang lebih efisien 
seperti zeolit bersumber dari daerah L 
dimana konsumsi ransum dengan 
pertambahan berat badan yang paling 
rendah tetapi menghasilkan penggunaan 
ransum paling efisien.  Untuk memperoleh 
hasil yang optimal perlu diperhatikan 
beberapa faktor seperti disarankan oleh 
Willis et al. (1982) yang menyatakan, 
bahwa dalam menggunakan zeolit dalam 
ransum ternak disamping harus 
nenperhatikan daerah asalnya juga perlu 
memperhatikan bentuknya (ukuran 
partikel), karena ukuran partikel akan 
mempengaruhi daya kerja zeolit. 
 
Pengaruh Perlakuan terhadap Tebal 
Lemak Punggung (TLP) dan Kadar Air 
Kotoran 
Rataan tebal lemak punggung (TLP) dan 
kadar air kotoran dari tiap ekor yang 
memperoleh 12 macam ransum perlakuan 
diperlihatkan pada Tabel 3.  Rataan TLP 
dan kadar air kotoran masing-masing 
adalah 1,64 ± 0,27 cm dan 60,67 ± 3,14%.  
 

  
Tabel 3. Rataan tebal lemak punggung (TLP) dan kadar air feses ternak babi. 

Sumber Zeolit dan 
Parameter 

Taraf zeolit (%) 
Rataan 

3 6 9 

N TLP (cm) 1.62 1.55 1.23 1.47 
KAK(%) 61.52 60.28 65.10 62.30 

      

S TLP (cm) 1.55 1.67 1.78 1.67 
KAK (%) 63.53 59.35 60.03 60.97 

      

B TLP (cm) 1.98 1.46 1.80 1.75 
KAK (%) 62.89 58.55 58.57 60.00 

      

L TLP (cm) 1.53 1.68 1.85 1.69 
KAK (%) 60.85 60.97 56.39 59.40 

      

Rataan TLP (cm) 1.67 1.59 1.67 1.64 
KAK (%) 62.20 59.79 60.02 60.67 

Keterangan:  Ro: TLP= 2,05 cm; KAK= 62,54% 
          KV: TLP= 16,19%; KAK= 4,8% 

         TLP= Tebal Lemak Punggung; KAK = Kadar Air Kotoran 
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Tebal lemak punggung dari ternak yang 
memperoleh ransum dengan penggunaan 
zeolit bersumber dari N, S, B, dan L 
masing-masimng adalah 1,47; 1,67; 1,75; 
dan 1,69, sedangkan berdasarkan taraf 
penggunaan (3, 6, dan 9%) masing-
masing adalah 1,67; 1,59; dan 1,67 cm 
dibandingkan dengan babi tanpa zeolit 
dalam ransumnya adalah 2,05 cm. 
Nampaknya zeolit dapat mengurangi 
penimbunan lemak dalam tubuh sebesar 
0,4 cm lebih tipis. 
 
Hasil sidik ragam dari ransum perlakuan 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
terhadap TLP, ditinjau dari sumber, taraf 
penggunaan maupun interaksi keduanya.  
Perbedaan TLP yang tidak nyata dengan 
perlakuan ransum yang berbeda diduga 
karena pada periode pertumbuhan ternak 
babi lebih banyak membentuk daging 
daripada lemak disamping perkembangan 
daging lebih cepat daripada lemak (Leat 
dan Cox, 1980).   
 
Penggunaan zeolit dalam ransum yang 
berasal dari berbagai sumber yang 
diberikan pada ternak menghasilkan kadar 
air kotoran yang relatif sama meskipun 
zeolit yang berasal dari daerah L 
menghasilkan kadar air kotoran paling 
rendah (59,40%) dan zeolit dari N paling 
tinggi (62,30%).  Tingginya kadar air 
kotoran ternak yang memperoleh zeolit 
dari N lebih disebabkan kejadian mencret 
atau diare.  Akan tetapi bila dibandingkan 
dengan ternak babi yang tidak 
memperoleh zeolit dalam ransumnya 
ternyata kadar airnya lebih tinggi daripada 
ternak yang mendapat zeolit (62,54 vs 
60,67%). Berdasarkan hasil ini dapat 
dikatakan, bahwa zeolit mampu 
menurunkan kadar air feses.  Rendahnya 
kemampuan zeolit dalam mengurangi 
kadar air kotoran pada penelitian ini juga 
disebabkan pemakaian minyak nabati 
yang cukup tinggi (6,17-9,99%) dimana 
penggunaan yang tinggi adalah untuk 
mencapai metabolisme energi (ME) yang 
telah ditentukan yaitu ± 3000 kkal/kg.  
Tampaknya ada interaksi antara minyak 
dan zeolit, mengingat sifat-sifat zeolit yang 
mudah menyerap unsur-unsur lain 
terutama cairan disekitarnya.  Pada 
kondisi demikian sulit untuk diharapkan 

derajat kekentalan kotoran ternak yang 
menggunakan zeolit dalam ransumnya 
jauh lebih rendah daripada kotoran babi 
yang mendapatkan ransum pembanding 
(tanpa zeolit). 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan zeolit pada taraf 6% 

nyata memberikan prtambahan badan 
tertinggi (623 g/ekor/hari) dibanding 
taraf lainnya dan uji polinomial 
ortogonal menentukan titik optimal 
pertambahan berat berat badan 
didapat pada penggunaan taraf zeolit 
4,8%. 

2. Penggunaan zeolit dari beberapa 
sumber yang berbeda (N, S, B, dan L) 
dalam ransum tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap penampilan 
ternak, meskipun secara keseluruhan 
zeolit bersumber dari L lebih baik 
diikuti zeolit dari B, S, dan N. 
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ABSTRAK 
 
Salah satu aplikasi zeolit sebagai mineral multi fungsi adalah sebagai bahan katalis. Penelitian 
untuk memanfaatkan zeolit Indonesia sebagai katalis akan meningkatkan nilai tambah dan 
berpeluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan katalis impor. Salah satu sifat 
utama agar zeolit dapat berfungsi sebagai katalis adalah rasio Silika Alumina yang tinggi, 
dimana Si/Al > 10. Sebagai langkah awal untuk membentuk zeolit katalis, penelitian telah 
dilakukan untuk meningkatkan rasio Si/Al dari zeolit alam mordenit dari Cikancra atau Cikalong, 
Tasikmalaya. Metoda yang dipakai adalah dengan melakukan proses dealuminasi yang diikuti 
dengan proses kalsinasi dan pertukaran ion. Dengan proses tersebut diharapkan Na-zeolit dari 
mordenit alam dapat termodifikasi menjadi NH4-zeolit yang dapat dijadikan zeolit katalis. 
Proses dealuminasi dilakukan dengan menggunakan HNO3, dengan variasi konsentrasi dan 
waktu pada suhu 85°C. Setelah itu dilakukan proses kalsinasi pada suhu 700°C, yang diikuti 
dengan pertukaran ion dengan menggunakan NH4NO3. Penelitian pada tahap sekarang telah 
berhasil meningkatkan rasio Si/Al mordenit alam dari Si/Al ≅ 5 menjadi Si/Al >10. Kondisi 
proses yang dilakukan adalah melalui dealuminasi dengan 8N HNO3, selama 24 jam pada 
suhu 85°C, diikuti dengan kalsinasi pada suhu 700°C selama 2 jam. Setelah itu dilakukan 
proses pertukaran ion dengan 5% NH4NO3 selama 2 jam dan diikuti kalsinasi kembali pada 
suhu 400°C selama 2 jam. 
 
Kata kunci : Zeolit, dealuminasi, katalis 

 
 

ABSTRACT 
 
INCREASING THE Si/Al RATIO OF NATURAL ZEOLITE MORDENITE AS BASIC 
MATERIAL OF CATALYST. One of the application of zeolite as a multi-function mineral is 
the use as catalyst. Investigation to utilize Indonesian natural zeolite as a catalyst will increase 
the added value and gives a chance to reduce the dependency of imported catalyst. One of the 
main property, which allow zeolite to be used as a catalyst, is a high silica-alumina ratio, where 
Si/Al >10. As a preminalry stage to form a catalyst zeolite, research has been carried out to 
increase the Si/Al ratio of natural mordenite from Cikalong, Tasikmalaya. The method applied is 
dealumination process, which is followed by calcinations and ion exchange. This process is 
expected to modify the Na-zeolite from natural mordenit to be a NH4-zeolite which can be 
transformed to a catalyst zeolite. Dealumination process is carried out using HNO3, with 
variable concentration and time at temperature of 85°C. Thereafter, zeolite is calcined at 700°C 
and is followed ion exchange process using NH4NO3. The current stage of research has been 
succeeded to increase the Si/Al ratio of natural mordenite from Si/Al ≅ 5 to Si/Al > 10. The 
process condition applied is dealumination with 8N HNO3 for 24 hours at 85°°C and is followed 
by calcinations at 700°C for 2 hours. Ion exchange is proceeded with 5% NH4NO3 for 2 hours 
and is followed by another calcinations at 400°C for 2 hours. 
 
Keywords: Zeolite, dealumination, catalyst 
 
 
 



JURNAL ZEOLIT INDONESIA Vol 4  No.1. Maret 2005                                                    ISSN:1411-6723 
Journal of Indonesian Zeolites 
 

 20

 
PENDAHULUAN 
 
Zeolit merupakan mineral multifungsi, 
salah satu fungsinya adalah sebagai 
katalis. Zeolit katalis umumnya 
mempunyai rasio Si/Al tinggi ( >10) 
sehingga dapat digunakan sebagai katalis 
reaksi-reaksi organik seperti konversi 
hidrokarbon (misalnya hydro-cracking), 
perubahan metanol menjadi gasolin, dll. 
Selama ini bahan katalis yang digunakan 
di Indonesia masih berasal dari bahan 
impor, sedangkan Indonesia kaya akan 
bahan-bahan alam seperti zeolit yang bisa 
dimodifikasi menjadi bahan katalis.  
 
Penelitian untuk melakukan sintesa zeolit 
katalis dilakukan terhadap zeolit alam 
yang banyak terdapat di Indonesia, yaitu 
mordenit. Alternatif pemanfaatan mordenit 
alam ini diharapkan akan meningkatkan 
potensi dan memberi nilai tambah 
terhadap zeolit alam. Mordenit bersifat non 
katalis (Si/Al rendah dan tidak punya 
pusat-pusat asam).  
 
Sedangkan zeolit katalis merupakan 
medium yang kondusif untuk proses 
katalisa reaksi-reaksi kimia organic karena 
Si/Al >10 dan adanya pusat-pusat asam. 
Oleh karena itu mordenit alam harus 
mendapat perlakukan tertentu untuk 
meningkatkan rasio Si/Al yang dimilikinya, 
sebelum dimodifikasi menjadi zeolit 
katalis. 
 
Zeolit telah memiliki bentuk kristal tertentu 
yang harus diubah menjadi zeolit sintetis 
yang baik untuk katalis, seperti zeolit X, Y 
atau ZSM. Untuk itu umumnya dilakukan 
proses penggerusan dan pemanasan 
temperatur tinggi untuk merusak struktur 
kristal dari zeolit alam dan merubahnya 
menjadi lebih amorf. Bahan alam dalam 
kondisi amorf akan sangat reaktif dan 
lebih mudah dimodifikasi untuk 
membentuk zeolit katalis. Dilain pihak 
zeolit alam juga telah memiliki komposisi 
kimia yang dibutuhkan untuk membentuk 
zeolit sintetis, terutama kandungan silika 
dan alumina. Zeolit sintetis untuk katalis 
biasanya memiliki rasio Si/Al yang cukup 
tinggi, sebagai contoh Si/Al = 4 – 8 untuk 
zeolit katalis dari faujasit atau Si/Al = 8 – 

25 untuk zeolit katalis dari mordenit. Rasio 
Si/Al yang tinggi meningkatkan stabilitas 
termal, kekuatan asam dan konversi 
hidrokarbon yang sangat berpengaruh 
dalam proses katalis. Peningkatan rasio 
Si/Al antara lain dapat dilakukan dengan 
proses dealuminasi .  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Zeolit merupakan katalis yang cukup 
efektif untuk proses hydrocarbon 
alkylation, isomerization dan cracking. 
Tiga sifat zeolit yang berperan dalam 
fungsinya sebagai katalis adalah :   
• Penyaring molekul. Sifat ini 

menyeleksi pereaksi, hasil antara dan 
produk akhir yang terlibat  dalam  
proses katalisa oleh zeolit katalis. 

• Pusat asam. Adanya pusat asam ini 
memberikan medium yang kondusif 
(lebih reaktif) untuk proses katalisa. 

• Si/Al yamg tinggi menyebabkan 
keasaman tinggi [3]. Setiap jenis zeolit 
mempunyai batas Si/Al yang optimum 
untuk bahan katalis. Untuk katalis 
mordenit batas Si/Al optimumnya 
antara 8-25, dan untuk ZSM 5 antara 
5-35.   

 
Zeolit mordenit merupakan salah satu 
material yang potensial untuk digunakan 
menjadi katalis karena dapat memiliki 
keasaman yang tinggi setelah melalui 
proses modifikasi tertentu. Mordenit yang 
bersifat asam antara lain dapat dihasilkan 
melalui pemanasan, dealuminasi dengan 
asam atau pertukaran ion . 
 
Mordenit merupakan zeolite berpori besar 
dan memiliki struktur kristal ortorombik.  
Mordenit alam tidak mampu berfungsi 
sebagai katalis karena sifat pori dan 
struktur kanal yang mono-dimensional dan 
non-intersection. Struktur tersebut dapat 
menghambat masuknya molekul 
berukuran besar. Rasio Si/Al mordenit 
alam ini masih perlu ditingkatkan hingga 
mencapai rasio Si/Al yang optimum 
sebagai katalis [2]. Proses dealuminasi 
mordenit dengan menggunakan asam 
[HNO3] merupakan salah satu alternatif 
untuk memodifikasi struktur, pori dan luas 
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permukaan agar lebih mudah digunakan 
untuk proses katalisis. Modifikasi tersebut 
dapat membuka peluang molekul 
berukuran besar berinteraksi dalam 
struktur zeolit .   
 
Proses modifikasi mordenit yang telah 
mempunyai bentuk kristal tertentu untuk 
mendapatkan rasio Si/Al yang tinggi 
(bersifat asam), dapat melalui tahap-tahap 
berikut : 
-  Dealuminasi dengan perlakuan asam 

dapat mengurangi kandungan Al 
sampai 30% 

-  Kalsinasi mordenit terdealuminasi 
pada suhu tinggi dapat mengurangi Al 
sampai 90% 

-  Penukaran ion dengan NH4
+, 

mengubah Na-mordenit menjadi NH4-
mordenit. 

-  Kalsinasi NH4-mordenit, mengubah  
 
NH4-mordenit menjadi H-mordenit. 
Selanjutnya H-mordenit yang terbentuk 
dapat digunakan sebagai katalis atau 
penyangga bagi katalis logam seperti Pt, 
Ce, Cu dan sebagainya. 
 
METODA PENELITIAN 
 
Sebagai bahan dasar digunakan zeolit 
mordenit alam dari daerah, Cikancra atau 
Cikalong Tasikmalaya. Mordenit alam 
tersebut kemudian mengalami proses 
Preparasi yang meliputi pencucian, 
pengeringan dan penggerusan. Setelah itu 
dilakukan Karakterisasi untuk mengetahui 
sifat fisik dan kimia mordenit dengan 
analisa secara kimia (wet analysis/major 
elements) dan XRD. Selanjutnya 
dilakukan proses modifikasi mordenit alam 
menjadi mordenit dengan rasio Si/Al yang 
tinggi melalui beberapa tahap, yaitu : 

1. Pembuatan mordenit terdealuminasi 
dilakukan dengan mereflux 25 gram 
mordenit alam dalam 500 ml 8N HNO3 
pada suhu 85oC selama beberapa 
waktu. Hasil reflux dicuci dengan 
aquadest beberapa kali sampai pH air 
cucian tetap (pH=5) kemudian 
dikeringkan pada suhu 100oC      

2. Proses kalsinasi. Mordenit 
terdealuminasi dipanaskan dalam 
tungku pemanas pada suhu 700 o C 
selama 1 jam, 2 jam dan 3 jam. 

3. Proses penukaran ion dengan NH4NO3 
5%. Mordenit hasil kalsinasi dicampur 
dengan NH4NO3 5% dan diaduk diatas 
pengaduk magnet selama 2 jam, 
kemudian didekantasi. Residu 
dikeringkan pada suhu 100oC dan 
dikalsinasi pada Suhu 400oC selama 2 
jam. Pada proses penukaran ion ini, 
10 gram mordenit direaksikan dengan 
larutan NH4NO3 5%. 

4. Analisis kandungan Si dan Al 
dilakukan terhadap mordenit hasil 
tahapan proses (1, 2, 3) untuk 
menetukan kondisi optimum masing-
masing proses. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil analisa kimia  zeolit mordenit dari 
daerah Cikancra, Tasikmalaya dapat 
dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Zeolit 
mordenit alam tersebut selanjtnya 
mengalami proses dealuminasi 
dengan 8N HNO3 pada 85ºC selama 4 
jam yang diikuti dengan kalsinasi pada 
700ºC selama beberapa jam. 
Perbandingan Si/Al mordenit setelah 
proses dealuminasi dan kalsinasi 
tersebut diberikan dalam Tabel 2 dan 
Gambar 1 di bawah ini : 
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Tabel 1. Komposisi kimia mordenit alam 
No Oksida %Berat 
1 Si O2 64.55 
2 TiO2 0.28 
3 Al2O3 11.22 
4 Fe2O3 1.08 
5 MnO 0.09 
6 MgO 0.19 
7 CaO O.05 
8 Na2O 1.99 
9 K2O 1.09 

10 P2O5 0.37 
11 H2O

- 3.16 
12 H2O

+ 5.32 
13 LOI 18.23 
 Perbandingan SiO2/Al2O3 5.75 
 Perbandingan Si/Al 5.07 

 
Tabel 2. Hasil dealuminasi (waktu pendek) dan kalsinasi zeolit mordenit  

Waktu Kalsinasi %SiO2 % Al2O3 SiO2/Al2O3 Si/Al 
1 jam 80.31 10.84 7.41 6.57 
2 jam 80.94 10.52 7.69 6.82 
3 jam 79.70 10.94 7.29 6.47 

 
Tabel 3. Hasil dealuminasi (waktu panjang)dan kalsinasi zeolit mordenit  
 Dealuminasi, 8N HNO3, 85ºC Kalsinasi 700ºC, 2 jam 

%SiO2 % Al2O3 SiO2/Al2O3 Si/Al %SiO2 % Al2O3 SiO2/Al2O3 Si/Al 
1 hari 74.52 7.11 10.48 9.29 77.52 7.58 10.22 9.06 
2 hari 73.63 6.42 11.47 10.17 77.85 6.90 11.28 10.00 
3 hari 72.85 6.66 10.94 9.70 77.74 7.20 10.80 9.57 

 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 
bahwa waktu kalsinasi yang optimum 
adalah selama 2 jam dan rasio Si/Al 
mordenit meningkat menjadi 6,82. Hasil ini 
sesuai dengan hasil yang dilakukan 
sebelumnya. Namun untuk membentuk 
zeolit katalis diperlukan rasio Si/Al lebih 
dari 10 , sehingga perlu dilakukan proses 
dealuminasi yang lebih lama. Waktu 
kalsinasi optimum ini (2 jam) selanjutnya 
digunakan dalam kegiatan eksperimentasi 
berikutnya, dimana proses dealuminasi 
dilakukan dengan waktu yang lebih 
panjang, selama 1, 2 dan 3 hari. Hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 2 
sebagai berikut : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Perubahan rasio Si/Al setelah 

proses dealuminasi (4 jam) dan  
diikuti kalsinasi 700ºC  

 

 
 

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

0 1 2 3

Waktu Kalsinasi (jam)

R
a

si
o

 S
i/

A
l 



Peningkatan Rasio Si/Al Zeolit Alam Mordenit...........( Roocyta Handhoyo dkk) 
 
 

 23

Tabel 4. Hasil pertukaran kation dan kalsinasi 400ºC dari zeolit mordenit  
Zeolit/NH4NO3 %SiO2 % Al2O3 SiO2/Al2O3 Si/Al 
10g / 150 ml 80.66 6.86 11.76 10.43 
10g / 200 ml 80.06 7.48 10.70 9.50 
10g / 300 ml 79.07 8.09 9.77 8.67 

 
Hasil di atas menunjukkan bahwa dengan 
memperpanjang waktu dealuminasi terjadi 
peningkatan rasio Si/Al dari mordenit 
hingga diatas 10. Hal ini terjadi karena 
asam nitrat (HNO3) membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk melepaskan 
aluminium dari zeolit bila dibandingkan 
dengan penggunaan asam kuat seperti 
HCl. Selain itu penggunaan asam dalam 
proses dealuminasi mengakibatkan 
kerusakan pada sebagian struktur zeolit, 
sehingga diperlukan proses kalsinasi 
untuk menstabilkan struktur tersebut yang 
diharapkan memiliki ukuran pori yang lebih 
besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Perubahan rasio Si/Al setelah 

proses dealuminasi dan  
kalsinasi (2 jam). 

 
Proses penukaran kation dengan NH4NO3 
dilakukan pada sampel hasil dealuminasi 
satu hari (24 jam), demi alasan 
kepraktisan dan biaya. Rasio Si/Al 
mordenit pada kondisi ini sudah hampir 
mencapai 10 dan diharapkan dapat 
meningkat lagi setelah penukaran kation 
yang bertujuan membentuk NH4-mordenit 
dari Na-mordenit. Hasil eksperimentasi 
tukar kation yang diikuti dengan kalsinasi 
pada suhu 400ºC selama 2 jam dapat 
dilihat pada Tabel 4 dan gambar 3. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Perubahan rasio Si/Al setelah 

proses tukar kation dan kalsinasi 
400ºC 

 
Hasil percobaan di atas menunjukkan 
bahwa rasio Si/Al mordenit dapat 
mencapai lebih besar dari 10 setelah 
proses tukar kation dan kalsinasi. Rasio 
Si/Al >10 dicapai pada konsentrasi padat 
(10g zeolit dalam 150 ml NH4NO3) dan 
makin menurun dengan semakin tingginya 
volume amonium nitrat dalam campuran. 
Proses pertukaran ion Na+ dengan NH4

+ 
semakin tidak efektif dengan 
meningkatnya jumlah ion NH4

+ dalam 
larutan, karena terbatasnya kisi ion Na+ 
dalam struktur zeolit yang dapat 
dipertukarkan dan kompetisi antar ion 
NH4

+ dalam larutan. 
 
Untuk mengetahui kemungkinan 
perubahan struktur yang terjadi pada zeolit 
mordenit dilakukan analisa difraksi sinar X 
(XRD) dimana hasilnya dapat dilihat pada 
gambar 4 dan 5. Hasil analisa XRD 
mordenit alam (Gambar 4) menunjukkan 
adanya mineral kuarsa (SiO2) sebagai 
pengotor. Proses modifikasi mordenit 
(dealuminasi, kalsinasi, tukar kation) 
ternyata tidak memberikan perubahan 
struktur yang signifikan pada mordenit, 
walaupun terjadi sedikit pergeseran posisi 
sudut kristalisasi (2φ) pada hasil XRD 
mordenit setelah proses tukar kation dan 
kalsinasi (Gambar 5). Hal ini menunjukkan 
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bahwa proses kalsinasi memang 
dibutuhkan untuk membuat struktur zeolit 
mordenit kembali stabil, setelah terjadi 
proses pertukaran kation antara Na+ dan 
NH4

+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Hasil XRD zeolit alam mordenit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Hasil XRD mordenit setelah proses 

penukaran kation dengan NH4
+ 

(10g zeolit / 150 ml NH4NO3) 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat diambil kesimpulan 
bahwa zeolit mordenit alam mempunyai 
potensi untuk digunakan sebagai zeolit 
katalis. Peningkatan rasio Si/Al untuk 
membuat mordenit bersifat lebih asam 
dapat dilakukan dengan serangkaian 
proses yang meliputi dealuminasi – 
kalsinasi dan prtukaran kation – kalsinasi. 
Rasio Si/Al > 10 dapat dicapai dalam 
kondisi proses dealuminasi dengan 8N 
HNO3 pada suhu 85ºC selama 24 jam 
dilanjutkan dengan kalsinasi 700ºC 
selama 2 jam. Setelah itu dilakukan 
proses tukar kation dengan 5% NH4NO3 
selama 2 jam dan diikuti kalsinasi pada 
suhu 400ºC selama 2 jam. Hasil XRD 
menunjukkan bahwa struktur mordenit 

tidak terganggu setelah melalui seluruh 
proses tersebut, dan dapat digunakan 
untuk modifikasi selanjutnya menjadi zeolit 
katalis. 
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Perbaikan Medium Tanam dan Pertumbuhan Bibit  
Kelapa Sawit  melalui Aplikasi Zeolit  

 

Winarna dan E. S. Sutarta 
 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit 
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan 20158 

 
ABSTRAK 

Zeolit diketahui dapat memperbaiki kesuburan tanah antara lain melalui peningkatan kapasitas 
tukar kation. Penelitian aplikasi zeolit pada pembibitan kelapa sawit untuk mengetahui 
pengaruh positif zeolit terhadap medium tanam dan pertumbuhan bibit  kelapa sawit  telah 
dilakukan di areal pembibitan kelapa sawit kebun percobaan Aek Pancur dengan 
menggunakan rancangan acak lengkap. Medium yang digunakan adalah tanah Typic 
Paleudults, Typic Udipsamments, dan Typic Hapludults. Perlakuan aplikasi zeolit terdiri dari 4 
taraf dosis yaitu 0, 50, 100, dan 150 g/polibag.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemberian zeolit ke dalam tanah umumnya mampu meningkatkan kandungan hara dalam 
tanah, terutama kapasitas tukar kation tanah. Aplikasi zeolit sebagai bahan pembenah tanah 
pada pembibitan kelapa sawit tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan 
dan serapan hara bibit hingga umur 11 bulan. Namun demikian, secara umum aplikasi zeolit 
hingga dosis 100 g/polibag cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara 
bibit dibandingkan  dengan perlakuan tanpa aplikasi zeolit, sedangkan aplikasi dengan dosis 
hingga 150 g/polibag cenderung menurunkan pertumbuhan dan serapan hara.  
 
Kata kunci : Zeolit, kelapa sawit, pembibitan 
 

ABSTRACT 

APPLICATION OF ZEOLITE FOR IMPROVEMENT OF GROWTH MEDIA 
AND GROWTH OF OIL PALM SEEDLING. Zeolite has been known for improvement 
of soil fertility through increasing the  cation exchange capacity. The objective of this research 
is to evaluate the application of zeolite for improvement of growth media and growth of oil palm 
seedling. The research has been conducted in the oil palm seedling research area of Aek 
Pancur using completely randomized design.  The soils used for media are Typic Paleudults, 
Typic Udipsamments, and Typic Hapludults. The treatment composed of 4 zeolite dossages 0, 
50, 100, and 150 g/polybag.  The results showed that application of zeolite to soils improved 
the properties of soils, especially cation exchange capacity. Application of zeolite as soil 
amelioration in the seedling of oil palm did not significantly improve the growth and absorption 
of nutrients during 11 months. In general, application of zeolite with the dosage of 100 
g/polybag improve the growth and absorbtion of nutrients compared to without zeolite 
application. On the othe hand, application of 150 g zeolite/polybag decrease the growth and 
absorbtion of nutrients. 
 
Keywordsi : Zeolite, oil palm, seedling 

 

PENDAHULUAN 
 
Pengembangan tanaman kelapa sawit 
saat ini telah banyak dilakukan pada 
lahan-lahan marginal, dengan tingkat 

kesuburan tanah yang relatif rendah.  Hal 
tersebut juga berdampak pada kegiatan 
pembibitan kelapa sawit.  Keterbatasan 
medium tanam (tanah) untuk pembibitan 
kelapa sawit dengan tingkat kesuburan 
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yang baik saat ini telah menjadi masalah 
yang cukup serius, khususnya kesuburan 
kimia tanahnya.  
 
Penggunaan tanah-tanah masam dan 
berpasir untuk pembibitan saat ini 
menimbulkan permasalahan rendahnya 
tingkat pertumbuhan bibit, sehingga 
menjadi tidak layak untuk ditanam di 
lapangan karena pertumbuhannya yang 
tidak standar.  Tanah yang memiliki sifat 
masam dan tekstur berpasir pada daerah 
pengembangan perkebunan kelapa sawit 
antara lain Typic Paleudults, Typic 
Udipsamments, dan Typic Hapludults.  
Tanah tersebut diketahui memiliki 
kesuburan kimia seperti kapasitas tukar 
kation yang rendah dan kandungan liat 
yang rendah, sehingga ketersediaan hara 
menjadi kurang (1).  Aplikasi bahan 
pembenah tanah telah banyak dilaporkan 
dapat memperbaiki beberapa sifat kimia 
tanah sehingga diharapkan akan 
meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa 
sawit. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Berbagai bahan pembenah tanah yang 
berupa hasil tambang telah banyak 
ditemukan di Indonesia, antara lain zeolit.  
Zeolit adalah salah satu bahan tambang 
yang tergolong senyawa alumino-silikat-
terhidrasi dengan formula 
M2/nO.Al2O3.x(SiO2).yH2O (2,9).  Sifat dan 
ciri zeolit terpenting di antaranya 1) 
penyusun utamanya terdiri atas kation 
alkali dan alkali tanah, 2) berstruktur tiga 
dimensi dan berpori dengan ukuran pori 
2Α->12A (A=Angstrom) sehingga terisi 
molekul air dengan volume 20-30% dari 
total volume kristal zeolit; mudah 
menahan air dan melepaskannya pada 
proses timbal balik adsorpsi dan dehidrasi, 
3) memiliki muatan listrik negatif baik di 
permukaan maupun dalam porinya dan 
umumnya memiliki  nilai KTK berkisar 
115-150 me/100g (bahkan dilaporkan 
dapat mencapai 545 me/100g), sehingga 
dapat berperan sebagai penukar kation 
(khusus kation yang berdiameter lebih 
kecil dari diameter pori zeolit), 

pengadsorpsi dan sebagai katalis, 4) luas 
permukaannya 900 m2/g (2,6,8).  Oleh 
karena beberapa sifat tersebut, maka 
zeolit dapat digunakan untuk memperbaiki 
kesuburan aktual tanah dan bahan 
pembenah tanah (soil conditioner) (2). 
 
Zeolit yang diberikan ke dalam tanah 
diharapkan dapat meningkatkan muatan 
negatif tanah dan memperbaiki kesuburan 
tanah aktual sehingga tanah memiliki 
kemampuan yang maksimal dalam 1) 
menyimpan unsur hara dan 
melepaskannya kepada tanaman, 2) 
menyimpan air dan menyediakannya 
untuk kebutuhan tanaman, 3) mengurangi 
kehilangan unsur hara yang diberikan 
melalui pemupukan (5,9).  
 
BAHAN DAN METODE 
 
Lokasi penelitian di  Kebun Percobaan 
Aek Pancur, Pusat Penelitian Kelapa 
Sawit, Sumatera Utara. Bahan tanaman 
adalah benih kelapa sawit DxP.  Tanah 
untuk media pertumbuhan bibit diambil 
dari tanah Typic Paleudults, Typic 
Udipsamments, dan Typic Hapludults, 
berturut-turut dari kebun Sawit Langkat PT 
Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), 
kebun Adolina PTPN IV, dan Kebun 
Percobaan Aek Pancur.  Sifat kimia tanah 
dari ketiga jenis tanah tersebut disajikan 
pada Tabel 1, sedangkan sifat kimia zeolit 
disajikan pada Tabel 4.  Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap, dengan 
perlakuan 4 taraf dosis aplikasi zeolit 
yaitu: 0, 50, 100, 150 g Zeolit/polibag.  
Setiap perlakuan diulang 3 kali dan setiap 
ulangan terdiri dari 6 tanaman 
pengamatan.  
 
Pupuk yang diberikan adalah pupuk 
standar pembibitan yaitu NPKMg 15-15-6-
4, 12-12-17-2 dan kiserit dengan dosis 
sesuai dengan standar pemupukan di 
pembibitan (Tabel 2).  Parameter yang 
diamati meliputi: 1) Tanah: pH tanah, KTK 
tanah, P-tersedia, K-dd, Mg-dd, Ca-dd; 2) 
Tanaman:  tinggi bibit, diameter batang, 
berat kering tanaman, dan serapan hara 
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(N, P, K, Mg,Ca dan B). 
 

Tabel 1.  Sifat kimia tiga macam tanah sebelum perlakuan pada penelitian pengujian zeolit di 
pembibitan kelapa sawit 

Jenis 
Tanah 

pH 
(H2O) 

C 
(%) 

N 
(%) 

P-
tersedia 
(ppm) 

K-dd Na-
dd 

Ca-
dd 

Mg-
dd 

KTK 

(me/100 g tanah) 
Typic Paleudults 4.7 0.47 0.05 5 0.07 0.04 0.10 0.05 9.04 
Typic 
Udipsamments   

6.1 0.28 tr tr 0.22 0.02 2.56 0.48 3.95 

Typic Hapludults 5.2 0.39 0.09 4 1.78 0.20 2.61 0.62 17.38 
 
Tabel 2. Dosis dan waktu pemberian pupuk standar di pembibitan utama kelapa sawit 

Umur bibit 
(minggu) 

Dosis pupuk (g/bibit) 
Pupuk majemuk 

15-15-6-4 
Pupuk majemuk 

12-12-17-2 
Kiserit 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 

2.5 
2.5 
5.0 
5.0 
7.5 
7.5 
10.0 
10.0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
25.0 
25.0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5.0 
- 
5.0 
- 
7.5 
- 
7.5 
- 
10.0 
- 
10.0 
- 
10.0 

Jumlah 50.0 230.0 55.0 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Sifat Kimia Tanah 
Secara umum hasil analisis tanah 
menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah 
Typic Hapludult lebih tinggi dibandingkan tanah 
Typic Paleudults dan Typic Udipsamments  
(Tabel 1).  Tanah Typic Paleudults memiliki 
tingkat kesuburan yang paling rendahHasil 
analisis tanah setelah perlakuan menunjukkan 
bahwa tingkat kemasaman tanah umumnya 
tergolong agak masam pada tanah Typic 

Paleudults dan Typic Hapludults, sedangkan 
pada tanah Typic Udipsamments tergolong 
netral.  Ketersediaan kation-kation tertukar 
seperti K, Ca, Na, dan Mg pada ketiga jenis 
tanah tersebut dengan adanya penambahan 
zeolit meningkat, begitu juga dengan kapasitas 
tukar kation (KTK) tanah (Tabel 3).  
Peningkatan KTK tanah tersebut berasal dari 
KTK zeolit yang tinggi yaitu sebesar 186,52 
me/100 g yang dapat berpengaruh positif 
terhadap tanah.  
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Tabel 3.  Hasil analisis tanah setelah perlakuan 

Jenis Tanah/ 
Medium 

 

Dosis zeolit 
(g/polibag) 

pH 
(H2O) 

 

N 
(%) 

 

P 
(ppm) 

 

K 
 

Na 
 

Ca 
 

Mg 
 

K.T.K 
 

Al-dd 
 

me/100 g 

T. Paleudults 0 5.30 2.20 6.97 1.04 0.04 1.14 5.89 13.84 0.15 

 50 4.55 2.20 4.55 1.60 0.09 1.66 3.33 15.71 1.05 

 100 4.42 2.04 4.59 2.00 0.07 1.80 4.82 15.84 1.26 

 150 4.54 2.06 4.55 5.00 0.08 2.33 4.86 17.23 1.36 
T. 

Udipsamments   0 6.81 1.56 5.61 0.27 0.03 0.79 4.18 4.94 0.02 

 50 6.30 2.84 5.41 1.78 0.01 1.28 3.82 6.26 0.00 

 100 6.32 1.94 3.40 2.45 0.04 1.26 4.70 7.00 0.04 

 150 5.48 1.94 3.76 2.56 0.05 1.20 3.20 7.99 0.04 

T. Hapludults 0 5.98 1.96 8.99 3.49 0.04 2.79 9.78 23.38 0.05 

 50 5.88 1.86 9.51 6.07 0.12 3.40 11.71 27.30 0.00 

 100 5.29 1.86 9.08 8.45 0.11 3.51 9.09 34.94 0.14 

 150 5.25 1.84 8.59 9.86 0.18 3.16 7.53 38.60 0.18 
 
Peningkatan KTK tanah dengan adanya 
pemberian zeolit dikarenakan zeolit 
memiliki struktur berpori yang dapat diisi 
oleh molekul air, menyebabkan zeolit 
mampu menyerap air secara reversible, 
menyaring molekul dan sebagai penukar 
ion.  Peningakatan kation-kation tertukar 
dan KTK tanah sejalan dengan 
peningkatan dosis aplikasi zeolit. Hasil 
analisis tanah setelah perlakuan juga 
menunjukkan bahwa pemberian zeolit 
menaikan kadar Al dapat ditukar dalam 
tanah, sehingga menyebabkan tingkat 
kemasaman tanah meningkat.  Hal ini 
berbeda dengan hasil yang dilaporkan 
oleh Sutarti dan Rachmawati (1994) 
bahwa pemberian zeolit akan menurunkan 
kadar Al-dd tanah karena zeolit mampu 

menyerap logam.  Disamping itu, 
penurunan Al-dd tersebut akan 
meningkatkan pH tanah.  
 
Pertumbuhan Bibit 
Aplikasi bahan pembenah tanah zeolit di 
pembibitan utama umumnya dapat  
meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa 
sawit, akan tetapi peningkatan tersebut 
tidak nyata dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa aplikasi zeolit (Tabel 5). 
Hal tersebut dapat dilihat pada peubah 
tinggi bibit yang secara keseluruhan 
belum menunjukkan perbedaan yang 
nyata dengan adanya pemberian berbagai 
dosis zeolit (Gambar 1). 

 
Tabel 4. Sifat kimia zeolit yang digunakan dalam penelitian 

No. Sifat Nilai 
1 Fe2O3 (%) 1.90 
2 Al2O3 (%) 11.20 
3 CaO (%) 0.30 
4 MgO (%) 0.60 
5 K2O (%) 0.20 
6 KTK (me/100 g) 186.52 
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Tabel 5. Pengaruh aplikasi zeolit terhadap tinggi dan diameter batang bibit kelapa sawit 
umur 11 bulan di pembibitan utama  

Dosis Zeolit 
(g/polibag) 

Tinggi bibit (cm) Diameter batang (cm) 
TP TU TH TP TU TH 

0 94.69 106.20 103.73 6.40 6.74 6.98 b 
50 99.60 108.88 106.37 6.46 7.04 7.28 a 
100 102.54 109.55 102.25 6.44 6.93 7.26 a 
150 101.23 106.44 102.04 6.50 6.82 7.16 ab
L.S.D 5 % 12.98 5.58 6.49 0.49 0.44 0.30 
C.V. 6.53 2.59 3.13 3.81 3.22 2.09 

Keterangan :  - angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda    nyata 
pada uji LSD 5 %. 

- TP = Typic Paleudults, TU = Typic Udipsamments  , dan TH = Typic Hapludults 
 
Peningkatan dosis aplikasi zeolit hingga 
100 g/polibag cenderung meningkatkan 
tinggi bibit maupun diameter batang, 
namun peningkatan hingga 150 g/polibag 
cenderung menurunkan baik tinggi bibit 
maupun diameter batang. Hal tersebut 
diduga disebabkan oleh ketersedian hara 
dalam tanah yang justru menekan 
pertumbuhan tanaman. Ketersediaan hara 
dalam tanah disamping berasal dari pupuk 
yang ditambahkan juga berasal dari 
mekanisme peningkatan ketersediaan 
hara oleh zeolit. Pertumbuhan yang 
tertekan diduga juga sebagai akibat dari 
kadar Al-dd yang cukup tinggi dalam 
tanah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tinggi bibit kelapa sawit umur 11 

bulan di pembibitan utama 
dengan perlakuan aplikasi zeolit  

 
Aplikasi zeolit di pembibitan utama juga 
meningkatkan bobot kering bibit yang 
ditanam pada tanah Typic Paleudults, 
Typic Udipsamments, maupun Typic 
Hapludults, namun peningkatan tersebut 

belum nyata dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa aplikasi zeolit (Tabel 6). 
Peningkatan dosis aplikasi zeolit hingga 
100 g/polibag cenderung meningkatkan 
bobot kering bibit, namun peningkatan 
hingga 150 g/polibag cenderung 
menurunkan baik tinggi bibit maupun 
diameter batang (Gambar 2). 
Kecenderungan penurunan bobot kering 
tersebut senada dengan penurunan yang 
terjadi terhadap tinggi dan diameter 
batang bibit di atas. 
 
Bobot kering bibit kelapa sawit yang 
ditanam pada tanah Typic Hapludults 
menunjukkan hasil yang lebih baik 
dibanding pada kedua jenis tanah lainnya, 
sedangkan pada tanah Typic Paleudults 
menunjukkan hasil yang paling rendah 
(Gambar 2). Hal ini disebabkan oleh 
tingkat kesuburan tanah Typic Hapludults 
yang lebih baik dibanding kedua jenis 
tanah lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Bobot kering bibit umur 11 bulan di 

pembibitan utama dengan 
perlakuan aplikasi zeolit 
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Tabel 6.  Pengaruh aplikasi zeolit terhadap bobot kering bibit kelapa sawit umur 11 bulan di 

pembibitan utama  

Dosis Zeolit (g/polibag) 
Bobot kering total bibit (g/bibit) 

TP TU TH 
0 219.36 281.58 325.11 
50 235.87 281.80 333.95 
100 243.10 288.78 325.20 
150 226.58 256.65 305.86 
L.S.D 5 % 67.7 66.2 31.6 
C.V. 14.6 11.9 4.9 

Keterangan : - TP = Typic Paleudults, TU = Typic Udipsamments  , dan TH = Typic Hapludults 
 
Tabel 7. Pengaruh aplikasi zeolit terhadap serapan hara daun (g/bibit) bibit kelapa sawit 

umur 11 bulan di pembibitan utama 
Tanah 

 
Dosis zeolit 
(g/polibag) 

N 
 

P 
 

K 
 

Mg 
 

T. Paleudults 0 1.88 0.14 1.54 0.36 

 50 1.93 0.17 1.61 0.37 

 100 1.98 0.18 1.59 0.41 

 150 1.,92 0.15 1.53 0.45 

T. Udipsamments  0 2.22 0.22 1.49 0.51 

 50 2.26 0.21 1.54 0.61 

 100 2.24 0.21 1.61 0.54 

 150 2.16 0.18 1.53 0,52 

T. Hapludults 0 2.31 0.16 1.62 0.51 

 50 2.41 0.13 1.47 0.49 

 100 2.40 0.19 1.62 0.51 

 150 2.13 0.17 1.56 0.41 
 
Serapan Hara Daun 
Serapan hara daun bibit kelapa sawit 
cenderung meningkat dengan pemberian 
zeolit hingga dosis 100 g/polibag 
dibandingkan perlakuan tanpa aplikasi 
zeolit, sedangkan peningkatan dosis 
aplikasi zeolit hingga 150 g/polibag 
menyebabkan penurunan serapan hara 
(Tabel 7).  Peningkatan serapan bibit ini 
berkaitan dengan sifat-sifat positif akibat 
aplikasi zeolit dalam tanah. Aplikasi zeolit 
dalam tanah akan memberikan nilai positif 
antara lain: 1) meningkatkan ketersediaan 
hara untuk tanaman melalui peningkatan 
KTK tanah, 2) menyimpan air dan 
menyediakannya untuk kebutuhan 

tanaman, 3) mengurangi kehilangan unsur 
hara yang diberikan melalui pemupukan. 
 
KESIMPULAN  
 
Pemberian zeolit ke dalam tanah 
umumnya mampu meningkatkan 
kandungan hara dalam tanah, terutama 
kapasitas tukar kation tanah.  Aplikasi 
zeolit sebagai bahan pembenah tanah 
pada pembibitan kelapa sawit tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata 
terhadap pertumbuhan dan serapan hara 
bibit hingga umur 11 bulan. Namun 
demikian, secara umum aplikasi zeolit 
hingga dosis 100 g/polibag cenderung 
dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
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serapan hara bibit dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa aplikasi zeolit.  Aplikasi 
zeolit hingga dosis 150 g/polibag 
cenderung menurunkan petumbuhan bibit 
dan serapan hara. Pemberian zeolit 
dengan dosis yang terlalu tinggi (>100 
g/bibit) dengan pemupukan sesuai 
standar bibitan menyebabkan 
pertumbuhan dan serapan hara bibit 
terhambat. 
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ABSTRAK 
 
Air adalah karunia Tuhan YME. Mengapa manusia merobahnya menjadi malapetaka? Banjir, 
longsor, pencemaran, hujan asam, sudah menjadi berita sehari-hari.  Mengapa usaha kita 
untuk mengatasinya selama ini belum menampakkan hasil? Karena air dan udara adalah dua 
barang yang paling beharga di dunia ini, dianugerahkan Tuhan secara gratis.  Tuhan ingin 
punya bukti, bahwa Ia memang benar-benar Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang pada 
semua makhluk ciptaannya. Tapi, manusia yang selalu tunduk/patuh pada hukum/rumus 
ekonomi, tidak bisa menghargai sesuatu yang didapat dengah mudah dan gratis.  Itulah 
sebabnya, sudah tidak aneh, kitapun tak berusaha memelihara dan juga tak berusaha 
mencegah bila melihat orang lain berbuat kerusakan terhadap 2 barang tersebut. Air hujan 
yang bersih, yang turun lewat Tangan Tuhan (Tangan Pertama) mestinya tidaklah dibuang 
percuma ke drainase, sungai, laut, tapi ditampung dulu di bak air/danau, untuk selanjutnya 
diproses/disaring dengan media penyaring air Treated Natural Zeolite (TNZ).  Meskipun hujan 
itu hujan asam, media TNZ akan mudah menetralkan, menyerap warna, bau dan logam-logam 
beratnya, berkat sifat absorpsi, penukar kationnya. Air limbah industri pun dapat didaur ulang 
oleh media TNZ, asalkan sebelumnya ada tahap-tahap proses pengolahan hingga BODnya < 
500 ppm (COD = + 1000). 
 
Kata kunci: Treated Natural Zeolite (TNT), air dan udara  
 
ABSTRACT 
 
God has given us rain / water as a mercy gift. Why, we are human being make it become a 
disaster? Why our efforts to overcome floods, pollutions until now, did not give good results 
yet? Because, the most precious gift has been given by God, free! And often, we can not 
appreciate something got free. That’s why, we are used, on purpose, to flow the rain water to 
drainage, small / big river and last, to the sea / ocean.  Natural Zeolites, which are treated 
physially & chemically (TNZ) can be used succesfully, as media water filter and gas / air 
(adsorbent) purifier. A certain type of  TNZ can neutralize the acid rain and make its void 
(channel) pores as prisoner for the heavy dangerous metals. If we install the pipe of factory 
ehimney horizontally (not vertically) and insert the ZA granules in the muffler that way, then we 
will make our air, fresh and clean. Grey Water which come out from the domestic waste water, 
will be changed into clear (transparant) clean water, if filtered through TNZ filter bed, while 
Biolite will change the black water into excellent organic Fertilizer. Biolite is a liquid product, 
produced from Zeolite powder and probiotic bacterie & additives. The Zeolite powder will 
adsorb the colour & bad smells and the bacterie will reduce the faeces volume of the Black 
Water. By using a new (innovative) Domestic Waste Water Treatment Plant (DWWTP) you can 
easily recycle and reuse the final effluent. Beside this DWWTP will give you excellent organic 
fertilizer as added value, the investment & operational costs are much reduced & efficient 
compare to the old (conventional) one. So, you can rely on Zeolite minerals (TNZ, ZA) & its 
derivat Biolite, not only as soil conditioner, but also to make you sure, that your plants will grow 
fertile. It is our  duty to maintain this Earth, as God create it in a prosperous & equilibrium 
status. 
 
Keywords: Treated Natural Zeolites (TNZ), water and air 
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PENDAHULUAN 
 
Air adalah karunia Tuhan yang maha Esa. 
Mengapa manusia menjadikannya 
musibah? Banjir, longsor, pencemaran, 
sudah menjadi berita sehari-hari. 
Mengapa usaha kita untuk mengatasinya 
selama ini, belum menampakkan hasil? 
Apa karena kita sudah terbiasa ikut arus 
oleh prinsip “selama bisa dipersulit, 
kenapa harus dipermudah?! 
 
Mengapa rumus ekonomi, tak berlaku 
untuk air dan udara? Barang yang 
beharga, pastilah mahal harganya seperti 
emas, permata, intan berlian. Air & udara 
adalah barang yang paling beharga di 
Dunia ini. Mengapa pada kenyataannya, 
barang ini bisa kita peroleh dengan 
gratis!? Karena Tuhan ingin punya bukti, 
bahwa Ia, memang benar-benar Maha 
Kasih Sayang dan Maha Pemurah pada 
mahluk ciptaan-Nya. 
 
Tapi buat kita manusia yang sudah terbius 
oleh pola-pola pikir hukum ekonomi sejak 
kecil, justeru barang yang didapat dengan 
mudah dan gratis, sudah tidak aneh, kalau 
barang-barang itu sering dirusak dan 
dibuang.  Itulah sebabnya, kitapun tak 
berusaha memelihara dan tak berusaha 
mencegah, bila melihat orang lain berbuat 
kerusakan terhadap 2 barang berharga itu.  
 
Air hujan yang bersih, yang turun lewat 
tangan Tuhan itu (Tangan Pertama), yang 
membuat hidup dan kehidupan ini terus 
berlanjut, kenapa karunia itu harus 
dibuang-buang (lewat drainage) ke 
sungai-sungai, terus ke laut/samudera. 
Sementara itu, air kotor (misal air Sungai 
Cikapundung) yang merupakan bekas 
banyak tangan, yang dengan susah payah 
lewat  katanya proses “canggih” dan biaya 
besar, malah kita jadikan air minum / air 
konsumsi. Ada apa dengan kita semua ? 
Pasti ada sesuatu yang salah, paling tidak 
pada falsafah teknologi kita selama ini. 
 
Air hujan yang bersih itu, jadi 
ditolak/diingkari manusia sebagai karunia 
Tuhan, karena “kepinteran” (ulah) manusia 
sendiri yang mencemarinya dengan 

cerobong (asap) pabrik dan asap knalpot 
kendaraan bermotor.  Bukan hanya ditolak 
bahkan ditakuti, karena “hujan asam” itu 
meracuni tanaman, hewan / ikan dan 
manusia itu sendiri. 
 
Air asam, sebenarnya kita semua tahu, 
dengan menambahkan larutan basa, akan 
jadi netral (pH = 7), tapi bagaimana 
menghilangkan kontaminan partikel halus 
(particulate matter) dan terutama logam-
logam beratnya? Mereka yang text book 
thinker, akan menghilangkan kontaminan 
logam berat ini dengan methoda yang 
rumit (pengendapan berdasarkan pH air) 
dan peralatan yang mahal. 
 
Inilah saatnya, untuk merobah persepsi 
(anggapan) kita semua selama ini akan 
kata “canggih”. Canggih bukanlah sesuatu 
yang rumit dan mahal; sesuatu yang rumit 
dan mahal, belum tentu akan memberikan 
hasil/manfaat yang maximal. Menurut 
pendapat Penulis, canggih mestinya 
ditujukan pada sesuatu yang mudah/ 
sederhana, murah dan memberikan hasil/ 
manfaat yang maximal. 
 
Mengapa penulis membawa para 
pembaca ke perdebatan kata cangih ini? 
Karena kata canggihlah yang paling pas 
untuk menjadi sebutan Mineral Zeolite! 
 
MENYARING AIR DENGAN ZEOLIT 
 
Zeolite yang telah diaktifkan melalui 
proses fisik & kimiawi akan meyerap gas-
gas beracun seperti NO, CO, SO2, H2S, 
dll, lewat pori-pori dan terowongan pori-
porinya (sebagai adsorbent) dan 
memenjarakan logam-logam berat berkat 
sifat pertukaran kationnya.  
 
Jadi dengan argumentasi diatas, tidak ada 
alasan untuk mengkhawatirkan air hujan 
setelah diolah Treated Natural Zeolite 
(TNZ) sebagai air konsumsi/air minum. 
Dengan mengalirkan air hujan dari talang 
Rumah/Gedung ke Filter TNZ, lalu 
menyimpannya di Reservoir bawah tanah 
min 2 M3, maka berobahlah air hujan dari 
musibah/bala menjadi laba/karunia 
kembali. 
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Guna mengamankan kebijakan diatas, 
sudah saatnya kita “berevolusi” 
menentang prinsip membuang asap pabrik 
/ gas buang secara vertical keatas. 
Mengapa kita harus membuangnya ke 
langit, seolah-olah menantang Tuhan?! 
Mengapa pipa cerobong itu tidak kita 
pasang horizontal, lalu mengalirkannya ke 
Bak air setelah melalui Zeolite Adsorbent. 
Bukanlah semua gas akan mudah larut 
dalam air. Debu halus asap, mudah 
dipisahkan, sedang airnya yang asam (pH 
= 5-6) akan dinetralkan oleh media TNZ 
sekaligus menyerap sisa racunnya yang 
lolos berikut logam-logam beratnya. 
Revolusi cerobong asap ini, sekali lagi 
sudah saatnya diterapkan, apalagi ketika 
Industri sekarang ini sedang beramai-
ramai mengganti solar ke batu bara, 
sebagai BBM-nya. 
 
Sama halnya seperti asap cerobong 
Pabrik, gas buang knalpot, gas racun CO, 
NO, SO2 dan logam beratnya (Pb = 
Timbal) dapat diserap dengan baik oleh 
Zeolite Molecular Siever (ZMS), tapi 
dalam masalah gas buang knalpot, design 
konstruksi muffler & pipanya, juga sangat 
penting. Selain mudah dibongkar pasang 
untuk penggantian ZMS-nya, juga 
konstruksinya haruslah tidak 
mengakibatkan kecepatan kendaraan 
bermotornya jadi berkurang. Prototypenya 
haruslah diuji coba  diberbagai jenis 
kendaraan. Bukankah kesemuanya itu 
membutuhkan penelitian yang intensif. 
Selain makan waktu dan biaya, juga tak 
kalah penting butuh kesabaran & keuletan. 
Sekarang ini, siapa yang mau 
mengeluarkan biaya, yang sabar sampai 
prototype knalpotnya diterima Pasar? 
 
Bila program langit biru-nya KLH yang 
bekerjasama dengan Pertamina, 
memproduksi Bensin tanpa Timbal dan 
program Cerobong Asap horizontal serta 
program Knalpot dengan Zeolite Adsorber 
terwujud, bukankah kita punya bukti, kita 
mampu mengatasi sebagian besar 
masalah pencemaran (polusi) Udara. 
Sudah tentu akan afdol jadinya bila kita 
berhasil menghentikan kebakaran 

(=pembakaran) hutan! Meskipun, 
katakanlah Pencemaran Udara bisa 
diatasi dengan baik, pencemaran terhadap 
air tetap akan terjadi, yaitu yang 
datangnya dari air limbah Industri berikut 
lumpur (sludge) padat B3 dan air limbah 
Pemukiman. Bila pencemaran akibat air 
limbah Industri, sumber pencemarannya 
jelas, lain halnya dengan air limbah 
Pemukiman. Sumber pencemarnya 
banyak, tersebar dimana-mana hingga 
lebih sulit mengatasinya. 
 
Selama ini, bangunan-bangunan 
bertingkat hanya mengandalkan IPAL 
konvensional, rancangan Konsultan/Biro 
Architect, sedang para Developer 
(Pengembang) selalu mengandalkan 
Septic Tanks (zaman baheula) dan pipa 
pembuangan ar limbah kota..  
 
Seperti kita ketahui, air limbah Pemukiman 
terdiri dari air Tinja & urine yang biasa 
disebut Black Water (BW) dan air mandi, 
air cuci pakaian (detergent) dan air mandi 
(sabun) yang biasa disebut Grey Water 
(GW).  Kenyataan dilapangan, kedua 
aliran itu sudah ada yang dipisah; BW ke 
Septic Tanks, GW dibuang ke pipa limbah 
kota. Namun masih sangat banyak 
Developers yang menggabungkan 2 
aliran, baik dalam Septic Tanks maupun 
dalam IPAL. 
 
Kesulitan prinsip dari sistem pengolahan 
ini adalah : 
• Rancangan konstruksi didasarkan 

atas sistem pengolahan yang statis / 
batch. 

• Bacterie pembusuk tinja akan mati, 
terkena air sabun dan detergent. 

• Tidak ada media penyaring 
Semua kesulitan diatas dapat 
diatasi/dihilangkan dengan merancang 
sistem pengolahan (baru) yang didasarkan 
atas sistem pengolahan air limbah yang 
mengalir (dinamis = continue) dengan 
sekat pemisah aliran Black Water & Grey 
Water dan menggunakan Biolite untuk 
menghilangkan bau, menguraikan & 
menciutkan volume tinja serta media TN. 
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Zeolite untuk menyaring (baca: 
menjernihkan) Grey Water. 
 
Dengan ukuran (volume) yang sama, 
katakanlah 1 M3, maka Septic Tanks (ST) 
lama digunakan untuk mengolah air 
limbah 1 Rumah, sedang ST baru mampu 
mengolah air limbah untuk + 24 Rumah, 
kecepatan alir ST lama = 1 m3 / 24 jam : 
ST baru = 1 m3/jam 
 
Keluaran Grey Water dan Black Water dari 
Septic Tanks baru, layak buang bahkan 
sebaiknya didaur ulang, terutama dari 
keluaran Grey Water-nya yang 
mempunyai volume = + 90 % x volume air 
limbah. Keluaran Black Water tak berbau 
berkat kinerja Biolite berobah menjadi 
pupuk organik yang bagus, sebaiknya 
ditampung karena layak jual. Lagi-lagi 
disini, kita mentrapkan pola pikir, merobah 
bala jadi laba!  
 
Rasanya mimpi, kalau Udara Bandung ini 
jadi bersih air konsumsinya berkwalitas 
dan kwantitasnya terjamin dari air hujan & 
daur ulang Grey Water, dengan jumlah 
pupuk (organik) yang melimpah ruah. 
Sehat, asri, subur dan makmurlah 
Bandungku dan Bandungmu. 
 
Yang jelas media penyaring air Treated 
Natural Zeolite, Zeolite Adsorbent & Biolite 
yang merupakan Teknologi Mineral 
Zeolite, bukanlah mimpi! Karena Penulis 
telah menggunakan Mineral ini, sebagai 
business utama lebih dari 15 tahun 
berhasil cukup memuaskan. Bahkan 3 
produk Zeolite diatas telah diakui dan 
telah terdaftar di Buku Direktori Teknologi 
Lingkungan KLH – RI tahun 2003. 
 
Mineral Zeolite di Alam, terdapat lebih dari 
40 jenis struktur kristal. Selain type 
(sturktur kristal) juga methoda proses 
produksinya harus tepat untuk berhasil 
mencapai tujuan pemanfaatan/ 
applikasinya. Jadi bila type (bahan baku) 
nya sama tapi prosesnya beda atau 
sebaliknya, maka hasil/tujuan 
pemanfaatan dari Zeolite yang disebut 
Zeolite aktif ini, juga akan beda! 

 
Sejak 5 tahun terakhir ini, pemakaian 
Mineral Zeolite di bidang Pertanian, 
Perikanan, Perkebunan meningkat pesat, 
baik untuk kebutuhan Dalam Negeri 
maupun export. Zeolite paling tidak akan 
mengurangi jumlah (biaya) pemakaian 
pupuk kimia sebanyak 30 – 40%, namun 
meningkatkan produksi komoditi Pertanian 
sebesar min 25%. Pori-pori dan 
terowongan pori-porinya akan berfungsi 
sebagai Terminal / Reservoir air & nutrisi 
yang akan menyimpan dan 
mengeluarkannya ke tanaman secara 
otomatis alamiah. 
 
Jadi tidaklah berlebihan, kalau dikatakan 
Mineral Zeolite itu menyelamatkan tanah, 
air dan udara. Memelihara lingkungan 
berarti turut memelihara Bumi & Langit 
dari kerusakan. Bukankah ini berarti juga 
menunaikan sunnatullah, sebagai bukti 
syukur kita atas karunia-Nya ?! 
 
Masih sangat banyak harapan 
Indonesiaku, meskipun orang yang suka 
mendramatisir keadaan mengatakan 
engkau lagi terpuruk dalam multi krisis. 
Marilah kita yang berada di Ruangan 
Seminar Nasional Zeolite IV ini, bersama-
sama bangkit untuk bekerja keras, 
menjalin kemitraan & jaringan, buat 
menjadikan produk Zeolite sebagai 
primadona produk unggulan Abad 21. 
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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian ini dicoba untuk memanfaatkan zeolit sebagai pengabsorpsi fosfat yang 
terdapat dalam air. Hasil penelitian menunjukan pengabsorpsian mencapai 78-82% pada zeolit 
berukuran 35 mesh dengan kecepatan alir 5 ml/menit untuk zeolit dari Bayah, 80-87 % pada 
zeolit berukuran 50 mesh dengan kecepatan alir 5 ml/menit untuk zeolit dari Sukabumi.  Zeolit 
yang  telah jenuh posfat dapat diregenerasi kembali dengan larutan  NaOH  0,5 N. 
 
 
ABSTRACT 

 
The research was carried out to exploit the use of zeolite for phosphate absorption in the water. 
The result shows absorption of phosphate into 35 mesh Zeolite from Bayah and 5 ml/minutes 
stream velocity is 78 to 82 % while that into 50 mesh zeolite from Sukabumi and 5 ml/minutes 
stream velocity is 80 to 87 %. The saturated zeolite can be regenerated by 0,5 N NaOH. 

 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Zeolit adalah suatu mineral aluminosilikat 
yang membentuk kerangka 3 dimensi 
serta mempunyai rongga, dimana luas 
permukaan dalam rongga jauh lebih besar 
dari luas permukaan kristal bagian luar 
zeolit, oleh sebab itu hampir semua 
aktivitas berlangsung di dalam rongga. 
Suatu reaksi dapat berlangsung dalam 
rongga secara efektif, maka reaktan harus 
dapat berdifusi ke dalam rongga dan 
produk harus dapat dikeluarkan dari 
rongga. Difusi molekul ke dalam rongga 
zeolit mengikuti tipe difusi konfigurasional  
agar suatu molekul dapat berdifusi, maka 
harus ada kesesuaian ukuran dan 
geometri antara molekul yang berdifusi 
dengan rongga. Di dalam proses 
pertukaran diperlukan adanya interaksi 
adsorpsi antara molekul sorbat dengan 
permukaan yang aktif penukar ion. Di 
dalam rongga zeolit, kecendrungan sorpsi 
molekul sorbat adalah tinggi, hal ini 
disebabkan adanya sistem pori antara 
kristal yang mengakibatkan molekul 
mendapat gaya interaksi yang kuat 

dengan permukaan rongga. Interaksi 
adsorpsi ini dapat ditingkatkan dengan 
adanya muatan kerangka dan adanya 
kation-kation, sehingga dihasilkan suatu 
medan elektrostatik. Disamping itu proses 
sorpsi sangat dipengaruhi oleh keasaman 
dari zeolit. Keasaman zeolit ada kaitannya 
dengan adanya gugus hidroksil yang 
berasal dari Al(OH)3 dan Si(OH)4 yang 
terdapat pada permukaan rongga. 
Interaksi kation kisi dan gugus hidroksil 
memungkinkan zeolit dapat diperankan 
sebagai penukar ion baik ion posisitf 
maupun ion negatif. Medan elektrostatik 
dan keasaman dari zeolit  sangat 
ditentukan oleh struktur dari zeolit dan 
kompisisi (perbandingan Si/Al di dalam 
zeolit). Perbandingan Si/Al pada zeolit 
sangat mempengaruhi kestabilan zeolit. 
Bila proses sorpsi dan penukaran ion 
terjadi peningkatan suhu yang cukup tinggi 
akan terjadi degradasi sifat zeolit, 
disamping itu bila keasaman terlalu tinggi 
berpengaruhi pada pada ratio Si/Al, 
karena terjadi pengurangan aluminium 
pada zeolit (dealuminasi).  
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Struktur Kimia dan Topologi Kerangka 
Zeolit 
 
Untuk menggambarkan hubungan antara 
komposisi kimia dan susunan zeolit secara 
ideal adalah : 
          Mx/n [( AlO2 )x  ( SiO2 )y ] m H2O  
 
Dimana M adalah ion logam,  x, y, m 
adalah bilangan tertentu dan n adalah 
muatan dari ion logam. Rumusan diatas 
menunjukan struktur satu unit sel dari 
zeolit dan bagian di dalam kurung 
menunjukan komposisi kerangka zeolit, 
y/x berkisar 1 sampai 5. 
  
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka aluminosilikat pada zeolit 
 
Struktur kristal zeolit merupakan 
penyusunan dari sejumlah unit 
pembangun sekunder yang membentuk 
lubang dan saluran yang berisikan ion-ion 
logam dan molekul air, keduanya bebas 
bergerak sehingga dapat dipakai sebagai 
penukar ion dan didehidratasikan secara 
reversibel. 
 
Kristal mordenit berbentuk ortorombik, 
rumus kimia adalah Na8(AlO2)8(SiO2)40. 
2H2O. Struktur rangkanya terdiri atas 
rantai yang saling berhubungan silang dan 
dibangun oleh 5 unit yang saling 
bergabung membentuk dua saluran. 
Saluran pertama berbentuk ellips dan 
dibentuk oleh 12 ion oksigen dengan 
diameter bebas 6,7–7,0oA, sedangkan 
saluran kedua dibentuk oleh 8 ion oksigen 
dengan diameter bebas 2,9–5,7oA. 
Saluran yang satu dengan yang lainnya 
dihubungankan secara paralel. Untuk 
mengabsorpsi sejumlah molekul yang 
lebih besar daripada metana, sistem 
saluran yang dapat dicapai adalah sistem 
satu dimensi. Difusi antar saluran tidak 
mungkin dicapai kecuali untuk melekul 
yang sangat kecil seperti air.  
 

Dalam sistem pori antar kristal dapat 
terjadi bahwa molekul sorbat berinteraksi 
kuat dengan zeolit, interaksi adsorptif di 
dalam zeolit dapat ditingkatkan dengan 
adanya muatan dari kerangka dan adanya 
kation-kation yang menghasilkan medan 
elektrostatika tertentu. Medan ini lebih 
tinggi pada zeolit yang mempunyai kadar 
aluminium yang tinggi. Selanjutnya 
gradien medan umumnya besar dengan 
adanya kation yang polivalen (seperti 
halnya Mg2+ dan Ce3+) yang membutuhkan 
beberapa unit kerangka AlO4

- untuk 
menetralisasi. Panas dari sorpsi pada 
daerah permukaan yang sempit mencakup 
dua tipe konstribusi, yang satu adalah 
non-spesifik dan yang lain adalah spesifik, 
yang timbul akibat dari interaksi dipol dan 
kuadrupol (yang terdapat dalam sorbat ) 
dengan medan elektrostatik di dalam 
zeolit. Komposisi zeolit asal Jawa barat 
berdasarkan laporan PPTM dapat dilihat 
pada Tabel 1 sedangkan keselektifatan  
penukaran kation dari beberapa jenis 
zeolit pada Tabel 2.  
 
Entalpi dari sorpsi tergantung pada jenis 
dan kedudukan kation dalam zeolit. 
Misalnya ion kalsium yang dipertukarkan 
pada nax akan menutupi daerah pori kecil 
dalam zeolit yang terdehidrasi, sampai 
kira-kira 40% dari ion natrium yang 
dipertukarkan. Ion-ion tersebut menempati 
rongga besar yang kemudian berinteraksi 
dengan kuadrupol dari senyawa organik 
yang menghasilkan kenaikan entalpi 
sorpsi. Disamping jenis kation dan struktur 
yang menentukan lokasi, komposisi 
kerangka zeolit (si/al) mempunyai suatu 
efek penting dalam sifat-sifat sorpsi. Bila 
perbandingan si/al naik, kerapatan kation 
dan kekuatan medan elektrostatik 
menurun dan afinitas dari permukaan 
zeolit bagi sorbat non polar akan 
meningkat (dibandingkan dengan sorbat 
polar). Karena itu zeolit yang kaya akan 
aluminium akan lebih besar mengadsorpsi 
air dibanding hidrokarbon, akan tetapi 
pada zeolit yang kaya akan silikat akan 
terjadi hal yang sebaliknya. Disamping 
efeknya terhadap sorpsi, struktur dan 
komposisi mempunyai suatu efek dalam 
difusi
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Tabel 1. Komposisi mordenit dan klinoptilolit dalam zeolit asal Jawa barat. 
Asal Zeolit Komposisi (%) Pengotor 

 Mordenit Klinoptilolit  
Bayah 15.43 59.80 Kuarsa Plagioklas 
Sukabumi 35.04 8.87 Plagioklas 
Tasikmalaya 72.72 4.42 Plagioklas 

 
Tabel 2. Hasil penelitian keselektifan zeolit  dalam proses pertukaran kation. 

Spesi zeolit Keselektifan tukar kation Peneliti 
Analcime K < Li < Na < Ag Barrer (1950) 
Chabazite Li < Na < K < Ca Sherry (1969) 
Clinoptilolite Mg < Ca < Na < NH4 < K Ames (1961) 
Heulandite Ca < Ba < Sr < Li < Na < Rb < K Filozona (1974) 
Mordenite Li < Na < Rb < K < Cs Ames (1961) 

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian zeolit dapat 
mengadsorpsi anion melalui proses 
pertukaran kation, yang sangat ditentukan 
oleh struktur dan komposisi dari penyusun 
zeolit tersebut disamping adanya pusat 
aktif dari gugus hidroksi di dalam rongga 
zeolit yang dikenal dengan pusat aktif 
Bronsted. Pada temperatur yang tinggi 
(>200oC) proton pada pusat aktif Bronsted 
dapat bergerak dan pada temperatur yang 
lebih tinggi (>550oC). Proton ini dapat 
membentuk H2O sehingga dapat terjadi 
suatu bentuk yang baru disebut sebagai 
pusat aktif Lewis. 
                 
 
 

 
 

 
Pusat aktif Bronsted 

 
 
 
 
 
 

Pusat aktif Lewis 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Rancangan dan metoda penelitian ini 
diarahkan untuk mencari kondisi optimum 
zeolit dalam menyerap pospat dari air 
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elalui pendekatan : Pengaruh ukuran 
terhadap penyerapan pospat; Pengaruh 
kecepatan aliran terhadap daya serap; 
Penentuan kapasitas serapan zeolit dan 
Pengaruh regenerasi. 
 
Batuan zeolit dicuci dan dibersihkan dari 
kotoran yang melekat  dengan aquades, 
kemudian ditumbuk/dihaluskan dan diayak 

sehingga diperoleh ukuran 10 ; 20 ; 35 ; 
60; dan 120 mesh. Zeolit kemudian 
diaktifkan melalui pemanasan di oven 
pada 150oC selama 4 jam. Zeolit 
ditimbang sekitar 10 g, dimasukan ke 
dalam kolom kaca yang telah terisi glass 
wool. Kolom siap untuk digunakan pada 
proses selanjutnya. 

 
HASIL DAN DISKUSI 
 
Kecepatan Alir sampel 
 
Tabel 3.  Kondisi awal penelitian untuk penetapan kecepatan alir sampel 
Parameter Lokasi Zeolit 

 BYH SKM 
Berat Zeolit (W) 10 g 10 g 
Ukuran Zeolit 10 mesh 10 mesh 
Volume sampel 100 ml 100 ml 
Temperatur sampel awal 26 oC 26 oC 
pH awal 8.65 8.5 
Kadar P2O5- P 52.45 mg/L 52.5 mg/L 

Keterangan :  BYH = Zeolit dari Bayah 
       SKM = zeolit dari Sukabumi 

 
Tabel 4.  Pengaruh kecepatan alir sampel terhadap kadar pospat 
Kecep. Alir rata-rata,    
ml / menit 

No. 1 2 3 4 
BYH 2 5 10 15 
SKM 2 5 10 15 

t oC BYH 26 26 26 26 
SKM 26 26 26 26 

pH BYH 8.43 8.81 8.83 8.89 
SKM 8.45 8.76 8.80 8.83 

P2O5- P 
mg / L 

BYH 9.55 11.80 15.00 18.25 
SKM 6.71 10.75 16.57 17.73 

Penurunan 
Kapasitas,% 

BYH 81.8 77.5 71.4 65.2 
SKM 87.2 79.5 68.4 66.2 

Keterangan :  BYH = Zeolit dari Bayah 
              SKM = zeolit dari Sukabumi 
 
Ukuran Butiran Zeolit 
 
Tabel 5. Kondisi awal penelitian untuk penetapan pengaruh pkuran zeolit terhadap kadar 

pospat 
Parameter Lokasi Zeolit 

 BYH SKM 
Berat Zeolit (W) 10 g 10 g 
Kecepatan alir (v) 5 mL/menit 5 mL/menit 
Volume sampel 100 ml 100 ml 
Temperatur sampel awal 26 oC 26 oC 
pH awal 8.45 8.45 
Kadar P2O5- P 52.75 mg/L 52.75 mg/L 
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Tabel 6. Pengaruh ukuran zeolit terhadap kadar pospat 

Ukuran mesh 
No. 1 2 3 4 

BYH 60 50 35 15 
SKM 60 50 35 15 

t oC BYH 26 26 26 26 
SKM 26 26 26 26 

pH BYH 8.13 8.01 8.03 8.29 
SKM 8.25 8.10 8.25 8.18 

P2O5- P 
mg / L 

BYH 9.39 9.28 10.44 18.30 
SKM 7.12 8.18 26.74 28.59 

Penurunan Kapasitas,% BYH 82.2 82.4 80.2 65.3 
SKM 86.5 84.5 49.3 45.8 

Keterangan :  BYH = Zeolit dari Bayah 
             SKM = zeolit dari Sukabumi 
 
Pengaruh pH 
 
Tabel 7.  Kondisi awal penelitian untuk penetapan pengaruh pH terhadap kadar pospat. 

Parameter Lokasi Zeolit 
 BYH SKM 

Berat Zeolit (W) 10 g 10 g 
Ukuran zeolit 35 mesh 50 mesh 
Kecepatan alir (v) 5 ml/menit 5 ml/menit 
Volume sampel 100 ml 100 ml 
Temperatur sampel awal 25 oC 25 oC 
pH awal 8.65 8.32 
Kadar P2O5- P 54.35 mg/L 54.35 mg/L 

 
Tabel 8. Pengaruh pH terhadap kadar pospat 

pH 
awal 

No. 1 2 3 4 5 
BYH 2.03 5.87 7.04 8.65 10.35 
SKM 2.40 5.78 7.11 8.32 9.98 

PH akhir  BYH 4.36 6.85 7.42 8.15 8.22 
SKM 4.44 6.75 7.85 8.25 8.09 

t oC BYH 25 25 25 25 25 
SKM 25 25 25 25 25 

P2O5- P 
mg / L 

BYH 9.67 13.15 14.46 13.86 35.00 
SKM 7.22 8.42 9.57 11.52 34.57 

Penurunan 
Kapasitas,% 

BYH 82.2 75.8 73.4 74.5 35.6 
SKM 86.7 84.5 82.4 78.8 36.4 

Keterangan :  BYH = Zeolit dari Bayah 
             SKM = zeolit dari Sukabumi 
 
Tabel 9. Kondisi awal penelitian untuk penetapan kapasitas zeolit terhadap kadar pospat 

Parameter 
Lokasi Zeolit 

BYH SKM 
Berat Zeolit (W) 10 g 10 g 
Ukuran zeolit 35 mesh 50 mesh 
Kecepatan alir (v) 5 ml/menit 5 ml/menit 
Temperatur sampel awal 25oC 25oC 
pH awal 8.65 8.32 
Kadar P2O5- P 58.15 mg/L 58.15 mg/L 
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4.  Kapasitas Zeolit 
 

Tabel 10.   Kapasitas zeolit terhadap penurunan  kadar pospat 
 
No 

Volume 
ML t   oC pH 

P2O5- P 
mg/L 

Kapasitas 
Penurunan % 

BYH SKM BYH SKM BYH SKM BYH SKM BYH SKM 
1 50 50 25 25 8.46 8.44 10.35 7.39 82.2 87.3 
2 50 50 25 25 8.53 8.49 10.58 8.78 81.8 84.9 
3 50 50 25 25 8.66 8.68 11.98 9.42 79.4 83.8 
4 50 50 25 25 8.61 8.65 14.83 11.86 74.5 79.6 
5 50 50 25 25 8.56 8.68 15.35 20.70 73.6 64.4 
6 50 50 25 25 8.48 8.67 17.56 22.39 69.8 61.5 
7 50 50 25 25 8.54 8.66 18.89 32.62 67.5 56.1 
8 50 50 25 25 8.55 8.62 20.18 31.05 65.3 53.4 
9 50 50 25 25 8.57 8.71 21.69 32.91 62.7 56.6 
10 50 50 25 25 8.55 8.65 24.13 26.92 58.5 53.7 
11 50 50 25 25 8.65 8.52 25.82 28.26 55.6 51.4 
12 50 50 25 25 8.57 8.61 26.92 30.53 53.7 47.5 
13 50 50 25 25 8.53 8.59 28.26 30.99 51.4 46.7 
14 50 50 25 25 8.52 8.58 33.55 32.51 42.3 44.1 
15 50 50 25 25 8.59 8.56 34.83 33.38 40.1 42.6 

 
Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa 
semakin lambat aliran sampel melalui 
zeolit semakin besar pospat yang tertahan 
dalam zeolit, pada kecepatan 2 dan 5 
mlL/menit memberikan hasil efesiensi 9,55 
mg/L atau 81,2% dan 11,80 mg/L atau 
77,5% untuk zeolit dari Bayah; sedangkan  
zeolit Sukabumi pada kecepatan alir 2 dan 
5 ml/menit memberikan hasil serta 
efisiensi 6,71 mg/L atau 87,2% dan 10,75 
mg/L atau 79, 5%. Hal ini membuktikan 
bahwa semakin lambat alir akan 
memberikan kesempatan kepada larutan 
untuk masuk ke dalam rongga zeolit dan 
melakukan adsorpsi maupun pertukaran 
dengan sempurna. 
 
Ukuran butiran zeolit mempengaruhi 
proses adsorpsi pospat, dimana selama 
proses adsorpsi diperlukan kontak antara 
counter ion dengan gugus ionik yang 
terikat pada zeolit. Semakin  kecil atau 
halus ukuran butiran, semakin besar luas 
permukaan, yang berarti gugus ionik 
semakin terbuka, sehingga kapasitas 
zeolit semakin meningkat. Pada Tabel  6,7 
di atas terlihat untuk zeolit bayah ukuran 
butiran 35 mesh memberikan hasil 10,44 
mg/l dengan efisiensi 80,2% sedangkan 
zeolit dari sukabumi dengan ukuran 
butiran 50 mesh memberikan hasil 8,18 
mg/l, efisiensi 84,5%. 

Kapasitas zeolit untuk mengadsorpsi 
pospat optimum tercapai pada kondisi 
larutan netral sampai sedikit basa dengan 
kapasitas adsorpsi 73,4 – 82,2% untuk 
zeolit bayah dan 78,8 – 86,7% untuk zeolit 
sukabumi. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa sifat keasaman sangat 
mempengaruhi daya adsorpsi zeolit. 
 
Dari Tabel 4.6.8 di atas zeolit mempunyai 
kapasitas penurunan kadar pospat dalam 
air yang efektif antara 81,8 sampai dengan 
82,2% pada pengolahan 100 mL untuk 
zeolit Bayah, sedangkan untuk zeolit 
Sukabumi antara 83,8 sampai dengan 
87,3% pada pengolahan 150 mL. 
Kapasitas penurunan kadar pospat 
dengan volume pengolahan  lebih dari 150 
sampai dengan 650 sebesar 51,4 – 79,4%  
dan diatas 650 mL kapasitasnya lebih 
kecil dari 42,3% untuk zeolit Bayah, 
sedangkan zeolit Sukabumi kapasitas 
pada pengolahan 200-550 mL sebesar 
51,4 sampai 79,6% dan diatas volume 
pengolahan 600 mL kapasitas zeolit lebih 
kecil dari 47,5 %. Zeolit yang telah jenuh 
dengan pospat dapat diregenerasikan 
menggunakan larutan NaOH 0,5 N yang 
memberikan hasil cukup efektif dengan 
kapaistas 91,8–97,6%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa 

zeolit mempunyai kemampuan untuk 
menurunkan kadar pospat dalam air 
yang cukup tinggi rata-rata 81,8–
87,3% 

2. Kondisi optimum penelitian : 
a. Ukuran butir zeolit rata-rata 35 –50 

mesh 
      b.  Kecepatan alir 5 mL/menit 
      c. pH pada suasana netral sampai  

sedikit basa. 
3. Zeolit yang telah jenuh dapat 

diregenerasi dengan larutan NaOH. 
 
Saran 
1. Untuk melakukan penelitian lanjutan 

tentang proses dan mekanisme 
adsorpsi, pertukaran ion oleh zeolit 
dapat ditetapkan model, struktur zeolit 
dan rancangan peralatan pengolahan 

limbah  yang mengandung pencemar 
kation maupun anion. 
Melakukan penelitian pemanfaatan 
zeolit untuk pengurangi bahan-bahan 
organik diantaranya pemurnian minyak 
kelapa (CPO) 
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