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ABSTRAK 
 

Mineral zeolit banyak berlimpah terdapat di bumi Nusantara ini, yang hingga saat kini sebagai sumber 
daya alam Indonesia, belum dikembangkan untuk didayagunakan secara optimal agar dapat 
meningkatkan kehidupan bangsa. Selain dari pemanfaatan zeolit untuk menunjang program 
pertanian/perkebunan sebagai bahan ameliora, banyak lagi peluang penggunaannya di dalam industri di 
antaranya sebagai katalis, material membran fuel cell, dan sebagainya. Perkembangan iptek di dunia 
menjadi tantangan kemampuan bangsa dalam menghadapi globalisasi baik secara nasional, regional 
maupun internasional. Untuk itu dalam penentuan kebijakan pengembangan riset iptek di bidang bahan 
baru berbasis sumber daya alam perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pada komitmen nasional dengan 
amanat UUD1945 dan dengan upaya untuk mengetahui pemetaan potensi nasional baik potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia serta potensi institusi/industri maupun prosesnya, maka telah disusun 
alur pemikiran menuju target  riset jangka menengah dan jangka panjang dalam bentuk roadmap iptek 
bahan. Tujuan utama yang harus dicermati adalah pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur 
dan litbangrap ekonominya. Dalam upaya implementasinya kita terfokus pada program RPJM dengan 6 
prioritas bidang utama yaitu pangan, energi, teknologi informatika dan komunikasi, transportasi, 
pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat2an. Hal lain yang sangat berperan adalah adanya 
perwujudan kesinergian kelembagaan atau pencapaian korelasi ABG (Academics-Busssiness-
Government), sedangkan di banyak negara termasuk  negara-negara ekonomi Asia Pasifik telah 
memperkuat kelompok kerjanya yaitu dalam bidang pendidikan, sains & infrastruktur, bisnis dan 
standarisasi. Sebagai penutup kebijakan riset iptek diarahkan pada penguasaan iptek berbasis prinsip-
prinsip ekonomi, mewujudkan kolaborasi, sistem inovasi nasional dengan skema insentif yang tepat-
guna, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang iptek dengan memperkuat kelembagaan, sdm dan 
jaringan ABG, serta peningkatan ekonomi melalui pembentukan konsorsium dengan program perwujudan  
berkelanjutan. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Sumber daya alam berupa sumber daya alam mineral maupun hayati di Indonesia sangat berlimpah, 

bahkan belum terdata keragamannya secara lengkap. Hal itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang 

dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Zeolit merupakan satu 

jenis mineral yang ada di alam dan dapat pula dibentuk secara buatan; adalah senyawa kristal yang 

merupakan gabungan dari struktur  tetrahedral AlO2
-
 dan SiO2 yang tergabung dalam bentuk ―larutan― padat-

padat yang terikat secara ionik dengan kation logam dan molekul air (kristal) dan molekul-molekul lainnya. 

Sifat penyerapan molekul karena sifatnya yang koordinatif dari (AlO2
-
) dan akibat terbentuknya struktur pori 

atau kerangka struktur yang berukuran nano maupun mikro.  
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Sifat-sifat molekuler inilah yang menyebabkan zeolit mempunyai karakter: 

 Sebagai absorben dari molekul (gas). 

 Sebagai saringan molekuler sehingga dapat berfungsi sebagai katalis reaksi. 

 Sebagai saringan dapat juga diterapkan dalam prinsip kinerja membran untuk aplikasinya pada fuel 

cell 

Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mineral zeolit mempunyai peluang 

untuk dikembangkan menjadi material baru yang bernilai ekonomi tinggi, tentunya untuk upaya tersebut perlu 

dikuasainya iptek yang mencakup bidang kajian yang amat luas. Hal ini dapat dipahami sepenuhnya 

mengingat seluruh materi alam pada dasarnya disusun oleh atom-atom. Oleh karena itu bidang yang 

menangani kajian ilmu bahan dan rekayasa pada skala atomis, molekul dan makromolekul, dapat merambah 

ke seluruh materi alam. Oleh karena luasnya cakupan dan pada saat yang sama terdapat berbagai kendala 

dan keterbatasan, maka diperlukan pendekatan strategis dalam memilih jalur yang harus ditempuh dalam 

usaha mendukung kekuatan utama produk nasional. 

Sesuai amanat UUD 1945 hasil Amandemen keempat, khususnya Pasal 31 ayat 5, adalah 

kewajiban Pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat  manusia, dijabarkan 

dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang SISNAS LITBANGRAP IPTEK. Pasal 18 ayat (3) UU tersebut tertera 

kewajiban Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) untuk menetapkan prioritas utama dan 

kebijakan litbangrap dengan memperhatikan antara lain upaya penguatan penguasaan ilmu-ilmu dasar 

dan peningkatan kapasitas litbang yang merupakan tulang punggung perkembangan IPTEK. Pendidikan 

adalah kunci sukses bagi eksistensi dan martabat suatu bangsa, sehingga dapat dihasilkan suatu bangsa 

yang sejahtera. 

 

Pola pikir Analitis. 

 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tumbuh karena adanya tantangan yang harus dijawab dan  potensi 

internal dari iptek itu sendiri. Oleh karenanya tantangan harus diketahui dan ditegaskan seperti :  Masalah 

keingintahuan ilmuwan dan  Persoalan nyata yang harus diselesaikan oleh iptek. 

Dilain pihak potensi internal harus juga diketahui dan diberdayakan seperti:  Cara penalaran logis, 

Cara penyelesaian permasalahan, Kemampuan Ilmuwan melihat peluang untuk maju serta sistem 

kerjasama dalam mensinergikan kekuatan. Dalam perjalann tersebut, timbul paradigma baru untuk 

pembangunan bangsa di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm). Hal ini yang 

menjadi kunci dalam kompetisi atau persaingan pasar global. Namun pada kenyataannya masih banyak 

permasalahan dan tantangan yang harus diatasi, yang tercermin dari keprihatinan atas lemahnya daya saing 

bangsa dalam menghadapi kecenderungan global di berbagai bidang yang merupakan tiga pilar 

pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 

 Bagi bangsa Indonesia yang berdaulat dan menganut prinsip bebas-aktif, dibutuhkan suatu strategi 

peningkatan daya saing industri yang mengombinasikan prinsip interdependensi (melalui impor dan alih 

iptek) dan independensi (melalui penguasaan iptek) sehingga daya saing ekonomi dapat dicapai dalam 

kerangka kedaulatan bangsa (nation sovereignty). Bagi bangsa Indonesia yang berdaulat dan menganut 

prinsip bebas-aktif, dibutuhkan suatu strategi peningkatan daya saing industri yang mengombinasikan prinsip 

interdependensi (melalui impor dan alih iptek) dan independensi (melalui penguasaan iptek) sehingga daya 

saing ekonomi dapat dicapai dalam kerangka kedaulatan bangsa (nation sovereignity). 

Selain permasalahan daya saing, hingga hari ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan pembangunan yang mendasar seperti meluasnya kemiskinan, masih terdapatnya potensi 

konflik sosial, terbatasnya akses masyarakat ke layanan dasar (seperti layanan pangan, kesehatan dan obat-

obatan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, dan rasa aman), serta terdegradasinya lingkungan 

hidup. Di samping itu semua, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bangsa Indonesia juga 

masih sangat terbatas, sehingga iptek bangsa Indonesia belum memiliki peranan yang berarti dalam 
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penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada tingginya 

tingkat ketergantungan berbagai kegiatan pembangunan terhadap teknologi impor. Kondisi tersebut 

menghadirkan suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk, di satu sisi, membangun kemampuan 

iptek bangsa, dan di sisi lain, meningkatkan peranan iptek dalam menjawab permasalahan pembangunan.  

Upaya untuk meningkatkan peranan iptek dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa 

juga semakin menjadi perhatian di berbagai negara maju. Masyarakat ilmiah/akademik di negara anggota 

maju seperti yang tergabung  dalam OECD (Organizations for Economic Co-operation and Development) kini 

memberikan perhatian yang makin besar pada riset dan pengembangan iptek yang berpola lintas dan trans-

disiplin, yang melibatkan disiplin ilmu kealaman, rekayasa, ekonomi, politik, hukum dan ilmu-ilmu 

kemanusiaan. Penekanan pada riset yang berpola lintas/trans-disiplin ini ditujukan pada peningkatan 

mobilitas ‗kapital intelektual‘ masyarakat, sehingga membawa perubahan menuju masyarakat berbasis 

pengetahuan. Perkembangan dalam pola riset ini berimplikasi pada perubahan kelembagaan iptek, di mana 

berbagai bentuk baru kerjasama di antara lembaga pemerintah dan organisasi swasta dipelajari dan 

dikembangkan. Bentuk baru perguruan tinggi, yang kemudian dikenal dengan nama entrepreneurial 

university, di mana kegiatan riset dan pengembangan iptek dan kegiatan entrepreneurship diletakkan dalam 

satu kerangka kerja untuk menghasilkan techno-preneurship. 

 

Kesinergian. 

Bagi bangsa Indonesia, mobilitas sumber daya iptek nasional menjadi sangat penting oleh karena 

terbatasnya sumber daya tersebut dan besarnya tantangan bangsa yang perlu dijawab melalui 

pembangunan iptek. Untuk ini perlu dipromosikan riset dan pengembangan iptek yang berpola lintas-disiplin 

yang dapat memicu terjadinya pertukaran dan sintesis keilmuan di antara para pelaku iptek di lembaga 

riset/perguruan tinggi, dan di industri/organisasi usaha. Hal ini pada gilirannya akan memacu difusi teknologi 

di industri dan peningkatan kapasitas iptek di sistem produksi nasional. Riset dan pengembangan iptek 

secara lintas-disiplin yang mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan akan dapat menumbuhkembangkan 

lingkungan yang kondusif bagi difusi dan pemanfaatan iptek di masyarakat, dan menjamin adanya 

akuntabilitas moral, sosial dan lingkungan dari pemanfaatan iptek. Riset fundamental yang bersifat 

lintas/trans-disiplin untuk mengembangkan pengetahuan baru tentang berbagai fenomena kompleks 

(complexity sciences) dapat menyediakan peluang yang lebih besar bagi bangsa Indonesia untuk meraih 

prestasi keilmuan di tingkat regional/global, tanpa harus meninggalkan konteks nasional/lokal. 

 Dalam Jakstranas Iptek 2005-2009 ditemukenali sejumlah masalah dalam pembangunan nasional 

iptek yang mencakup delapan gatra, yaitu: (i) keterbatasan sumber daya iptek; (ii) belum berkembangnya 

budaya iptek; (iii) belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek; (iv) lemahnya sinergi kebijakan iptek; (v) 

belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata; (vi) belum maksimalnya kelembagaan litbang; (vii) 

masih rendahnya aktifvitas riset di perguruan tinggi; serta (viii) kelemahan aktivitas. 

 Dalam dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2005-2009 (Jakstranas Iptek 

2005-2009) dirumuskan Visi Iptek 2025  bahwa “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan 

kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa.” 

Visi ini dituangkan ke dalam Misi Iptek 2025 yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menempatkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; 

2. Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan iptek; 

3. Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna  meningkatkan daya saing bangsa di era global; 

4. Meningkatkan difusi iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan iptek termasuk 

pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi iptek; 

5. Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana  serta kelembagaan iptek yang berkualitas dan kompetitif; 

6. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam suatu peradaban masyarakat 

yang berbasiskan pengetahuan. 
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 Berbagai tantangan/permasalahan perlu diatasi melalui implementasi kebijakan strategis 

pembangunan nasional di bidang iptek. Untuk ini, Jakstranas Iptek 2005-2009 memberikan penekanan pada 

beberapa hal sebagai berikut:  

(i) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

(ii) Membangun kesejahteraan dan peradaban bangsa;  

(iii) Menjunjung prinsip dasar dan nilai-nilai luhur, yakni:  

1. Visioner: memberikan solusi yang bersifat strategis dan perpektif jangka panjang, menyeluruh 

dan holistik (kesalingterkaitan dalam kesatuan yang utuh); 

2. Unggul (excellence): keseluruhan tahapan pembangunan iptek mulai dari fase inisiasi sampai 

evaluasi dampak iptek pada masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik;  

3. Inovatif: memastikan terciptanya nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat;  

4. Akuntabel (accountable): dalam aspek finansial, moral, lingkungan, budaya, sosial-

kemasyarakatan, politis, dan ekonomis; 

(iv) Masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge Based Society) yang didukung oleh empat aspek 

pondasi kehidupan bermasyarakat, yaitu: kreasi, pemeliharaan, diseminasi, dan pemanfaatan 

pengetahuan; 

(v) Bidang Fokus yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-

2009, yakni: ketahanan pangan; energi baru dan terbarukan; teknologi dan manajemen 

transportasi; teknologi informasi dan komunikasi; teknologi pertahanan; teknologi kesehatan dan 

obat-obatan. 

 Pembangunan bangsa, sebagai perubahan kemasyarakatan menuju suatu keadaan yang lebih baik, 

memerlukan proses yang bersifat holistik. Pembangunan nasional iptek, oleh karenanya, perlu dilakukan 

dalam suatu keterkaitan yang terpadu. Keterkaitan itu mencakup bentuk  pembangunan di ke enam bidang 

fokus RPJM yang perlu memperhatikan dan memanfaatkan peluang untuk bisa saling mendukung 

(keterkaitan dalam proses); serta memperhatikan tujuan bersama (keterkaitan dalam tujuan  bersama). 

 Arah riset dan langkah-langkah teknis strategis dari RPJM ini dapat digunakan sebagai rujukan 

dengan menyesuaikan target yang diprogramkan institusi maupun assosiasi. Misalnya mencari terobosan 

baru: melalui iptek yang kita kuasai agar  menghasilkan produk teknologi yang ramah lingkungan dan 

bersaing di pasar global, dengan menerapkan hasil riset sain dasar dan pengembangan teknologi. Riset 

iptek, dapat dicapai jika SDM, manajemen serta penyusunan peta riset (road-map) iptek telah disiapkan. 

Kesiapan tersebut tepat bila berdasarkan pada orientasi potensi pasar dan kemandirian riset. Tentunya, 

dengan memperkuat penguasaan ilmu sain dasar dan aspek teknologinya serta menaikkan kapasitas SDM, 

ilmu-ilmu dasar dan teknologi  dapat mengalir dan meningkatkan percaya diri para ilmuwan juga para 

teknokrat, sehingga  dihasilkan  produk hasil riset iptek yang dapat memberikan citra positif pada 

masyarakat. 

  

 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Nano berbasis SDA 

   Di abad ke-21 ini, kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memang masih 

didominasi oleh negara-negara maju, terutama Amerika. Berkaitan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berbasis SDA, khususnya pada bidang mineral zeolit yang mempunyai struktur 

berukuran nano, kiranya penggalian iptek nano dalam bidang zeolit ini perlu dipelajari dan dikembangkan 

agar dapat dihasilkan suatu bahan baru yang unggul dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Seyogyanya 

pada kesempatan ini, dapat diupayakan pendekatan iptek nano pada bahan alam Indonesia (khususnya 

mineral zeolit) yang kini di Indonesia masih belum dapat diwujudkan penguasaannya. Untuk maksud tersebut 

harus diketahui kemampuan diri, dan mengetahui konsep dan arah jalan yang akan ditempuh untuk 

menempatkan diri atau Indonesia pada tatanan global dewasa ini, sehingga peta riset iptek terkait dapat 

diwujudkan. Dengan adanya berbagai seminar ilmiah diharapkan dapat menghimpun para pakar, peneliti, 

industriawan, dan mahasiswa di bidang ilmu bahan untuk membahas hasil penelitian, meningkatkan 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 5 

kemitraan antar industri, lembaga litbang, perguruan tinggi, dan pemerintah, memanfaatkan karya penelitian 

dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam sebagai bahan baku rekayasa kimia untuk 

memperkokoh industri kimia termasuk bahan katalis di Indonesia. Untuk keberhasilan kemandirian bangsa, 

prioritas litbang rekayasa teknologi nano, berpeluang untuk dikuasai, dan mengacu pada orientasi program 

energi dan bidang-bidang lainnya sebagai fokus prioritas pada RPJM 2005-2009 termasuk biotechnology-

biochemical-engineering dimana potensi pengembangan integrasi ilmu-ilmu dasar seperti ilmu fisika, kimia,  

biologi, dan geologi (mineral) pula ilmu material serta teknologinya merupakan aspek penting dalam 

kaitannya menuju keberhasilan program terpadu. 

Kegiatan di Kemenneg Ristek  yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir adalah mendukung 

upaya penguasaan iptek nano dalam bentuk insentif maupun non-insentif. Pada rumusan riset iptek nano, 

telah disusun draft roadmap litbangrap yang juga berbasis pada SDA, sehingga kemungkinan masih 

banyak lagi kemampuan penguasaan ilmu bahan yang berprospek antara lain seperti mineral zeolit yang 

berlimpah di Indonesia dapat memposisikan program kegiatan risetnya selaras dengan roadmap (peta riset) 

tersebut.. 

Dalam bentuk insentif  terdapat  peluang dukungan untuk kegiatan berbasis 4 jenis program, yaitu : 

1. Riset dasar 

2. Riset terapan 

3. Peningkatan kapasitas sistim iptek produksi 

4. Percepatan difusi dan pemanfaatan iptek 

serta program top-down berbentuk Riset Unggulan Strategis Nasional (Rusnas); Adapun  kegiatan 

kerjasama kelembagaan untuk menjembatani jejaring A-B-G (Academics-Business-Government) juga perlu 

dipertimbangkan dalam bentuk kerjasama lainnya. 

 Upaya langkah-langkah bersama untuk mengimplementasikan tujuan penguasaan iptek nano yaitu 

dengan cara mengangkat isu penguasaan iptek nano dalam pembuatan alat/bahan, karakterisasi dan 

fabrikasi sesuai dengan pemenuhan standarisasinya; Pemberian dukungan pada lembaga litbang/industri 

nasional yang melakukan pengembangan penelitian iptek nano berbasis sumber daya alam; Pembuatan 

regulasi agar perusahaan multinasional berkewajiban melakukan kerjasama riset dengan perguruan tinggi 

nasional dan lembaga litbang; Pembentukan kelompok jejaring ABG  berbasis iptek nasional. Hal ini 

penting, untuk menuju ke rencana tujuan nasional, melalui pembentukan konsorsium yang dapat bergerak 

secara mandiri dan menunjang industri nasional. 

Dalam rangka membangun daya saing bangsa inilah, harus dibangun sistem yang solid yang dapat 

menumbuhkan jejaring dan sinergi positif antara seluruh unsur yaitu akademisi, lembaga litbang, industri dan 

kalangan birokrat. Perkembangan industri membutuhkan hasil-hasil  penelitian berupa proses-proses yang 

efisien serta juga berupa inovasi-inovasi agar tetap bisa bersaing. Sebaliknya lembaga litbang dalam 

melakukan penelitiannya harus dapat berguna bagi industri, agar hasil litbang betul-betul dapat membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat dan berkelanjutan. Para akademisi diharapkan dapat mencetak manusia 

cerdas, kreatif dan kompetitif serta mempunyai komitmen, dan bermoral tinggi. Inilah yang menjadi tantangan 

kita bersama, membangun suatu sistem yang saling mengkait dan mendukung satu sama lain.  

Sudah lama pemerintah berusaha mewujudkan sistem nasional inovasi, yang dirancang sebagai 

wahana berkumpulnya seluruh potensi bangsa. Kurangnya komunikasi dan tidak adanya jejaring akan sulit 

mewujudkan keinginan tersebut. Banyak kompetensi bangsa yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terprogram 

secara terpadu, sehingga kurang terasa dampaknya. Sekarang kondisinya sudah sangat mendesak persaingan 

global sudah di depan pintu, sehingga perlu dibangun sistem dan menentukan program yang terpadu, dengan 

menggunakan pendekatan demand pull dan supply push. 

Menurut prinsip-prinsip ekonomi berbasis pengetahuan diperlukan inovasi dan komersialisasi teknologi 

yang bersifat menyeluruh dan menuntut adanya sistem yang secara efektif sanggup menginisiasi, memodifikasi 

dan mendifusikan teknologi. Pengembangan sumberdaya manusia berupa pendidikan dan pelatihan berstandar 

tinggi, merata dan berlangsung secara terus menerus (life long learning). Dituntut adanya infrastruktur informasi 
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dan komunikasi yang memungkinkan untuk dapat mengakses informasi global. Perlu diciptakan lingkungan 

usaha yang inovatif untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan yang dinamis. Hasil dari kreatifitas, inovasi, 

serta manajemen riset yang tepat, dapat merupakan komoditi yang akan meningkatkan peradaban 

masyarakat. Dari hal hal tersebut di atas, kiranya upaya Ikatan Zeolit Indonesia (IZI)  untuk melibatkan dan 

meningkatkan kemampuan potensi nasional, menjadi sangat penting dengan menempatkan potensinya pada 

proposi yang tepat guna, serta memperkuat kelemahan kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek untuk 

memfungsikan Konsorsium. Adanya konsorsium tersebut nantinya dapat mewujudkan produk litbang dan 

rekayasa  sesuai dengan arah kebijakan riset iptek Nasional. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Penguasaan pengembangan iptek berpijak pada keunggulan komparatif yang mampu  mendukung 

program 6-fokus prioritas riset nasional. Pada saat ini adalah pilihan tepat untuk mengeksplor dan 

memberdayakan potensi sumber daya alam nasional serta unggulan daerah. Untuk hal tersebut perlu 

kemauan, kesungguhan dan sikap/ tindakan yang jelas serta terarah dari seluruh para pemangku 

kepentingan. Perubahan sikap dan paradigma sebaiknya berdasarkan atas azas manfaat. Perlu meneropong 

peluang pengembangan industri, riset, dan jejaring pembelajaran untuk menguasai iptek tepat guna. 

Peningkatan kebersamaan/ keterpaduan/sosialisasi untuk menjalin inventasi atau kerja-sama dengan 

investor merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk mancapai tujuan bersama, disertai sikap 

dalam  kesiapan komitmen. 

Sesuai dengan tema Seminar Nasional IZI-5: ―Zeolit Material Unggulan untuk Kemakmuran dan 

Masa Depan Bangsa‖, seyogyanyalah keunggulannya terukur, sehingga masyarakat tidak buntu dalam 

mengikuti perkembangan profesi ataupun kinerja para ahli yang berkompeten dalam bidang kimia ini. 

Semoga seminar ini dapat menghimpun para pakar, peneliti, industriawan, dan mahasiswa di bidang ilmu 

bahan untuk membahas hasil penelitian, meningkatkan kemitraan antar industri, lembaga litbang, perguruan 

tinggi, dan pemerintah, memanfaatkan karya penelitian dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah 

sumberdaya alam sebagai bahan baku rekayasa kimia untuk memperkokoh industri kimia termasuk bahan 

katalis di Indonesia. ntuk keberhasilan kemandirian bangsa, prioritas litbang ilmu pengetahuan dan rekayasa 

teknologi nano, berpeluang untuk dikuasai, dimana potensi pengembangan ilmu kimia, fisika, biologi, geologi 

mineral dan material atau bahan alam lainnya merupakan aspek penting untuk dipelajari dalam kaitannya 

menuju keberhasilan program tersebut. Dengan demikian para peneliti dapat meraup keuntungan kemajuan 

IPTEK tersebut karena disiplin ilmu yang didalaminya membuat mereka mampu berkecimpung di mana saja 

dalam berbagai bidang komoditas nasional.  

PUSTAKA 

G. Keinan, I.Schechter (Eds.), Chemistry for the 21st century, Wiley VCH, NewYork, 2001. 

Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), .Prospek Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan 
Teknologi Untuk Pembangunan Indonesia, Jakarta, Februari 2003. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2005, Bab 22, tentang  : Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009,  Republik Indonesia, Jakarta, 2005. 

Tim KNRT-FMIPA-UGM, Laporan Kajian Roadmap Penelitan dan Pengembangan MIPA, Jakarta, 2004 

Tim KNRT-FMIPA-UGM, Laporan Kajian Pengembangan Roadmap Ilmu-Ilmu Kimia, 2005 

Tim KNRT-FMIPA-UGM, Laporan Kajian Penyusunan Draft Roadmap Jaklitbangrap mikro dan nano 
teknologi, Jakarta, 2005 
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KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN 

ZEOLIT DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Drs. Muhammad Adnan 

(Ka.Dis.Pertambangan dan Energi Lampung) 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Lampung memiliki daya kompetisi tinggi dari sudut pandang geologi untuk mendapatkan potensi 

sumberdaya mineral dan bahan galian lainnya. 

2. Potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung cukup banyak dan beraneka ragam  jenisnya 

yaitu ada 36 jenis. 

3. Perlu upaya-upaya yang terencana agar pemanfaatan potensi zeolit dapat optimal. 

 

POTENSI ZEOLIT DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Kekayaan zeolit Lampung terdapat dalam 2 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kabupaten Tanggamus. 

1. Kabupaten Lampung Selatan 

    Lokasi : Desa Bandar Dalam dan Desa Talang Baru, Kecamatan Katibung dan   Desa  

  Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo. 

    Jenis  : Klinoptilolite 

    Potensi : Cadangan terbukti : ± 32 juta ton (Campang Tiga) 

    Sumberdaya         : 100 juta ton 

2. Kabupaten tanggamus 

    Lokasi : Desa Batu Balai, Kecamatan Kota Agung dan Desa Tengor, Kecamatan  

                            Putihdoh. 

    Jenis  : Klinoptilolite 

    Potensi : Cadangan terbukti   : ± 40 juta ton (Tengor) 

                            Sumberdaya            : ± 200 juta ton 

 

 

PELUANG DAN TANTANGAN 

 

1. Peluang Pengembangan Zeolit 

    a. Potensi sumberdaya dan cadangan zeolit Lampung sangat besar, diperkirakan lebih  

       dari 300 juta ton. 

    b. Potensi pasar masih terbuka luas baik untuk kebutuhan domestik, regional/nasional   

        maupun internal. 

        - Potensi Domestik 

           pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan (pembangunan Lampung berbasis  

           agroindustri) 

        - Potensi regional/Nasional 

           Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. 

        - Internasional 

           Zeolit Lampung telah diekspor ke Malaysia (Minatama) dan Selandia Baru  (Zendolit) 

    c. Semakin berkembangnya jumlah dan ruang lingkup penggunaan zeolit, yaitu: bidang  
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        pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, kelestarian lingkungan, bahan  

        bangunan dan industri. 

       - Pertanian dan  : memperbaiki sifat-sifat tanah (soil conditioner), pembawa perkebunan               

  pupuk (fertilizer carrier), dll. 

       - Peternakan : imbuhan makanan (feed additive) 

       - Perikanan  : peningkatan produksi 

       - Kelestarian  : bahan pengontrol polusi (contoh penghilang bau), dll. 

         lingkungan  

       - Bahan bangunan : telah digunakan sejak jaman romawi kuno 

       - Industri  : pengeringan dan pemurnian Migas, bahan pengisi (industri kertas                                             

  dan kayu lapis), bahan keramik, dll. 

 

2. Tantangan Pengembangan Zeolit 

a. Potensi zeolit sebelum seluruhnya terinventarisir sesuai dengan keinginan pasar/investor. 

b. Meningkatnya resiko konflik penggunaan lahan pada era riformasi karena berbagai kepentingan. 

c. Tuntutann/kebutuhan pasar terhadap sumberdaya mineral jenis tertentu tidak selalu sinkron dengan 

    potensi sumberdaya mineral yang tersedia/ada. 

d. Belum memasyarakatnya penggunaan zeolit pada berbagai kalangan pengguna. 

 

3. Strategi 

a. Meningkatkan pelayanan informasi zeolit dengan pengembangan sistem informasi 

b. Meningkatkan koordinasi program pengembangan/pemanfaatan zeolit. 

c. Meningkatkan promosi pemanfaatan zeolit. 

 

IV. Kebijakan dan program 

1. Kebijakan 

a. Pendayagunaan zeolit secara optimal dengan melibatkan berbagai institusi terkait, baik di kalangan 

    pemerintah maupun swasta. 

b. Pengembangan sistem informasi zeolit sebagai bentuk kemudahan pelayanan informasi bagi 

    investasi. 

c. Mendorong peran lintas dinas untuk memasyarakatkan pemanfaatan zeolit melaui program-program 

pembangunan internal masing-masing dinas. 

d. Pemberian jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya mineral. 

e. Peningkatan peran masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan 

    kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

f. Mendorong pendayagunaan potensi zeolit Lampung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. 

 

2. Program 

a. Membuat kajian yang mendalam untuk pengembangan dan pemanfaatan zeolit melalui alokasi anggaran 

daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

b. Membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam upaya peningkatan pelayanan publik 

c. Sosialisasi dan promosi pemanfaatan zeolit 

d. Menyelenggarakan temu usaha pertambangan 

e. mendorong Community Development 
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PROSPEK TERAPAN ZEOLIT SEBAGAI MATERIAL UNGGULAN  

GUNA MENDUKUNG ENAM FOKUS RISET NASIONAL  

 

Yateman Arryanto
1
 dan Arif Rahman

1,2
 

 
1
) Kelompok Riset Material Anorganik Jurusan Kimia FMipa UGM, Yogjakarta 

2
) Jurusan Kimia fmipa Universitas Negeri Jakarta 

 

ABSTRACT 
 

It will be discussed the fundamental aspect and application of zeolite as superior material for supporting 
the six priorities of national research. Zeolit by their leading properties such as pore size and structure, 
cation exchange, acid surfaces, abilities to control their surface properties that justifies their use in a wider 
apllication for supporting to the six priorities of national research, such as energy, food security, health, 
transpotation, ict (information, communication and technology), and defenced and nasional security. 
Inovasion and development of product design and process for supporting implementation of the six priority 
of national research by using zeolit will be discussed with proper several examples. This reviewer is 
hopely be able to illustrate of the future aplication of indonesian natural zeolite for the national prosperity. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Zeolit merupakan padatan anorganik yang berhubungan erat dengan tanah, pasir, berbatuan, mineral-

mineral dan lempung yang banyak terdapat di sekitar kita. Pada tahun 1756 ahli mineral swedia, baron axel f. 

Cronstedt, menemukan mineral kristalin tertentu dekat deposit abu vulkanik yang nampak ―mendidih‖ ketika 

dipanaskan. Kristal tersebut mampu bertahan meski melewati siklus pemanasan-pendidihan-pendinginan 

yang berulang kali. Cronstedt kemudian menamakan kristal tersebut sebagai ―zeolite‖ yang berasal dari dua 

kata dalam bahasa yunani, zeo, ―mendidih‖ dan lithos, ―batu‖. Fenomena mendidih merupakan proses 

adsorpsi dan ekspulsi molekul air yang berada pada pori dan permukaan internal kristal zeolit akibat adanya 

pemanasan (Breck, 1984). 

Pada kajian yang lebih mendalam memberikan informasi bahwa zeolit tidak hanya sekedar batu yang 

mendidih jika dipanaskan, namun juga memiliki beberapa sifat yang unik yang menarik untuk dikaji dan 

dimanfaatkan. Sifat unik tersebut diakibatkan karena zeolit memiliki : (i) struktur mikropori tiga dimensi yang 

khas dengan ukuran dan bentuk tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekul, (ii) 

keragaman jenis struktur zeolit yang luas, (iii) kemudahan untuk merekayasa dan mengontrol struktur, 

komposisi maupun muatan permukaan zeolit dengan berbagai cara sehingga dapat dirancang zeolit sesuai 

dengan sifat yang dikehendaki, (iv) kation yang dapat dipertukarkan, sehingga zeolit mampu sebagai material 

pengemban bagi bermacam-macam jenis ion logam, sejumlah kecil kluster logam, kompleks logam transisi 

maupun kation senyawa organik. Adanya molekul teremban yang memiliki fungsi tertentu pada pori zeolite, 

memberikan peluang yang luas untuk dimanfaatkan. (Riberio dkk., 1995) 

Sejalan dengan pemahaman sifat unik yang dimiliki zeolit, pemanfaatan zeolit kini meluas tidak hanya 

pada bidang adsorpsi yang merupakan wilayah tradisional penerapan zeolit. Cara kerja enzym dalam proses 

katalisis memberikan inspirasi penggunaan zeolit sebagai pengemban molekul semacam metalloporphyrins 

(zhan and li, 1998).  Pemanfaatan zeolit pada industri minyak bumi di seluruh dunia diperkirakan dapat 

menghemat biaya produksi sebesar us $ 10 miliar tiap tahunnya (weitkamp, 2000). Penelitian berbasis 

konsep supramolekular yang melibatkan aspek ukuran dan bentuk ruang kosong pada pori zeolit dalam 

upaya mengendalikan selektivitas reaksi radikal yang dihasilkan oleh eksitasi fotokimia pada molekul yang 

terserap zeolit telah berhasil dilakukan. Untuk menghargai kemampuan zeolit ini, Nicholas J. Turro, 
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menamakan zeolit sebagai smart crystal (kristal cerdas) sehingga dapat meningkatkan status dari sebuah 

nama sederhana ‖batu didih― sebagaimana dinamakan oleh cronstedt pada awal penemuannya menjadi 

kristal cerdas (Turro, 2000).  

Rekayasa reaksi kimia dengan menggunakan katalis untuk menghasilkan senyawa baru yang memiliki 

nilai ekonomi lebih tinggi merupakan sejarah yang panjang dari suatu usaha yang dilakukan secara terus 

menerus oleh ahli kimia. Sejarah ini bermula dari mimpi sang alkemist dimasa lalu untuk menemukan   

―philosopher’s stone― (batu ajaib) yang mampu mengubah logam dasar semacam timbal menjadi logam yang 

bernilai tinggi semacam emas. Meskipun usaha tersebut tidak pernah berhasil, namun usaha tersebut 

memberikan landasan pengetahuan dalam pengembangan rekayasa reaksi kimia pada era selanjutnya. 

Dengan mempertimbangkan kemampuan zeolite dalam bidang katalisasi, mungkin zeolit dapat dipandang 

sebagai ―philosopher’s stone― (batu ajaib) di zaman modern ini, zeolit mampu mengubah material yang 

kurang bernilai semacam minyak mentah menjadi bahan bakar berkualitas tinggi.  

Dari uraian di atas, zeolit merupakan material yang berhasil diterapkan pada bidang yang luas dan 

mampu memberikan nilai tambah. Enam fokus riset yang menjadi agenda riset nasional, merupakan salah 

satu tantangan yang besar bagi peminat dan peneliti zeolit untuk berkontribusi di dalamnya. Dalam kajian ini 

akan diberikan tinjauan terintegrasi mengenai potensi pemanfaatan keunggulan sifat zeolit untuk menunjang 

pelaksanaan enam fokus riset yaitu bidang energi, ketahanan pangan, kesehatan, transportasi, ict 

(information, communication technology), dan pertahanan keamanan. Kajian ini memberikan penjelasan atas 

pemanfaatan keunggulan sifat zeolit untuk mendukung enam fokus riset serta permasalahan yang muncul 

terkait dengannya. 

 

PEMANFAATAN ZEOLIT DALAM MENDUKUNG ENAM FOKUS RISET 

 

          Enam fokus riset merupakan satu upaya penajaman bidang riset yang diharapkan mampu 

meningkatkan kontribusi hasil penelitian di indonesia. Bidang-bidang tersebut merupakan bidang yang saat 

ini menjadi prioritas, mengingat kepentingan nasional. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi 

masyarakat peneliti zeolit untuk berkontribusi. Berikut ini akan disajikan beberapa kajian tinjauan 

pemanfaatan zeolit dari literatur terkini yang sejalan dengan enam fokus riset tersebut. 

 

Penerapan Zeolit Untuk Bidang Energi 

         Ketersediaan energi merupakan sarana penting untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi dan 

kemajuan kehidupan suatu bangsa. Pemenuhan energi secara global pada tahun 1996 adalah bersumber 

pada minyak bumi (33%), batu bara (23%), gas (20%), hidroelektrik (6%), nuklir (7%), dan biomassa (12%) 

(Armor, 2000). Sumber-sumber tersebut memerlukan beberapa tahap proses pengolahan hingga menjadi 

bentuk energi yang siap dikonversi oleh alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pengolahan sumber energi berbiaya rendah dan ramah lingkungan merupakan tujuan dalam kegiatan 

pengelolaan sumber energi. Pengembangan katalis yang berunjuk kerja tinggi dan ramah lingkungan 

memberikan kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan tersebut (Inui, 1999). Zeolit mempunyai reputasi 

yang baik untuk hal ini, dimana penggunaan zeolit sebagai katalis dalam industri pengolahan minyak bumi di 

seluruh dunia diperkirakan mampu menghemat biaya produksi sebesar US $ 10 Miliar tiap tahunnya 

(Weitkamp, 2000). Unjuk kerja tersebut merupakan akibat dari keunikan sifat aktivitas dan selektivitas 

katalitik zeolit. 

         Sifat aktivitas zeolit berhubungan dengan struktur, komposisi dan keasaman zeolit, sedangkan sifat 

selektivitas zeolit berhubungan dengan ukuran dan keunikan bentuk pori zeolit. Pengaturan sifat asam pada 

zeolit merupakan tema kajian yang menarik bagi kebanyakan peneliti. Kemampuan mengatur kesesuaian 

diantara keasaman zeolit dengan aktivitas proses katalisasi merupakan tujuan dari kebanyakan riset dalam 

bidang katalis.  Karakter keasaman zeolit tergantung pada : khuluk (nature) dari situs asam (bronsted atau 

lewis), densitas konsentrasi keasaman, kekuatan asam dan lokasi situs asam. Kajian terhadap pengaturan 
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sifat asam zeolit untuk kepentingan katalisasi hidrorengkah (hydrocracking) telah banyak dilakukan oleh 

beberapa kelompok penelitian katalis.  

         Proses pertukaran kation merupakan dasar untuk meningkatkan keasaman zeolit melalui penggantian 

ion alkali dengan kation logam transisi. Beberapa metode pertukaran kation adalah (i) pengasaman langsung 

dengan menggunakan asam-asam mineral, (ii) pertukaran dengan ion ammonium, (iii) pertukaran kation 

dengan kation logam multivalensi (Ni
2+

, Pd
2+

, La
3+

) dan (iv) pertukaran kation dengan menggunakan ion 

kompleks logam-ammonia sebagai prekursor. Pengasaman langsung dengan menggunakan asam-asam 

mineral dilakukan seperti reaksi berikut : 








 ZHZNaH
Na

                         (1) 

Reaksi di atas merupakan proses yang paling sederhana untuk meningkatkan keasaman permukaan 

zeolit. Namun proses tersebut tidak hanya meningkatkan keasaman, tetapi dapat menyebabkan proses 

pelepasan ion aluminium (proses dealuminasi) dan juga menyebabkan kerusakan struktur, bahkan 

kerusakan struktur dapat terjadi hingga padatan menjadi amorf. Untuk mengurangi dampak proses 

dealuminasi dalam meningkatkan keasaman zeolit, digunakan proses pertukaran kation dengan ion 

ammonium. Langkah ini lebih aman tidak disertai kerusakan struktur, dengan proses reaksi sebagai berikut :  
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Peningkatan kekuatan asam juga dapat dilakukan dengan menukarkan kation penyeimbang muatan pada 

zeolit dengan kation logam multivalensi, misal La
3+

. 

   

    3223

2

2

)2(

300
3

2
3

3

)()()()())((

)(3)(
2

0

















ZHOHLaZHOHLaOH

ZOHLaZNaOHLa
OHn

C

n
Na

n           (3) 

Persamaan (3) menunjukan proses pengusiran air pada temperatur sekitar 300
o
C, dimana sebagian molekul 

air akan terusir namun tetap menyisakan air terhidrat pada ion logam. Medan elektrostatik terlokalisir yang 

dimiliki oleh La
3+

 cukup kuat untuk mendisosiasi air terhidrat, sehingga memberikan dua proton bersifat asam 

untuk menyeimbangkan muatan zeolit dan dua hidroksil tidak bersifat asam yang berikatan dengan 

permukaan logam. Adanya ikatan tersebut dalam zeolit dapat mengurangi efektivitas logam sebagai situs 

aktif, sehingga untuk menghindarinya digunakan metode kompleksasi sebagai berikut :  
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Persamaan (4) menunjukkan fungsi pengompleks ammonia mampu mencegah terjadinya gugus hidroksil 

pada permukaan logam dan menghasilkan proton dan logam yang berperan sebagai situs aktif.  Selain itu, 

proses ini mampu mencegah aglomerasi kation logam yang diembankan sehingga dapat meningkatkan 

distribusi dan luasan kontak katalis dengan substrat. Rekayasa aktivasi zeolit di atas telah berhasil 

digunakan untuk mengolah minyak mentah dari Minas menjadi bahan bakar berkualitas tinggi. 

 Keberhasilan zeolit sebagai material unggul dalam pengolahan minyak bumi memiliki 

tantangan berikutnya untuk mampu berperan dalam pengolahan sumber energi lainnya. Sebagaimana 

diperlihatkan pada gambar 1, wilayah potensi penerapan zeolit terbuka lebar untuk berperan dalam 

pengubahan sumber energi menjadi pembawa energi (energy  

Minyak bumi yang sekarang ini masih menjadi andalan pemasok kebutuhan energi dunia perlu 

dipikirkan alternatif penggantinya, mengingat keterbatasan jumlahnya. British Petroleum (2004) menyajikan 

data kondisi minyak dunia melalui rasio cadangan terhadap produksi sebesar 40 untuk cadangan minyak 

bumi yang telah diketahui dan diproduksi. Hal ini berarti produksi minyak dunia dari cadangan minyak dunia 

yang telah diketahui hari ini akan habis digunakan dalam kurun waktu 40 tahun ke depan. Mekipun demikian 

data tersebut perlu dicermati, karena tidak termasuk cadangan minyak yang belum di eksplorasi atau yang 
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akan ditemukan, serta perubahan pola konsumsi minyak bumi. Selain itu, rasio cadangan terhadap produksi 

tidak sama untuk setiap wilayah. Rasio mencapai 80 di negara-negra Timur Tengah dan di bawah 20 untuk 

negara-negara di Amerika Utara. Rasio cadangan terhadap produksi yang masih cukup besar adalah untuk 

gas alam dan batu bara, keduanya berturut-turut 65 dan 200. Data-data menunjukkan perlunya fleksibilitas 

dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber energi lain yang tersedia. 

 

 

gambar 1. sumber, pembawa dan konversi energi. diagram di atas adalah belum lengkap, hanya sebagai 

ilustrasi (fc = fuel cell, ice = internal combustion engines, dme = dimethylether) (rostrup-nielsen, 

2004). 

 

Bangsa Indonesia memiliki sumber energi seperti gas bumi dan batu bara dengan kelimpahan yang 

besar, apalagi untuk potensi biomassa dan minyak nabati. Saat ini, Indonesia adalah negara penghasil 

minyak sawit terbesar dunia. Kemungkinan-kemungkinan untuk menjadikan bahan-bahan tersebut menjadi 

bahan pembawa energi yang berkelanjutan terbuka lebar. Hidrogen, biodiesel, syngas, DME dan methanol 

merupakan pembawa energi yang baik dan zeolit dapat berperan sebagai katalis untuk memproduksinya dari 

sumber energi.  

Beberapa keberhasilan penggunaan zeolit sebagai katalis untuk kepentingan tersebut telah 

dilaporkan. Fastikostas dkk. (2002) berhasil memproduksi hidrogen dari ethanol menggunakan katalis zeolit, 

dan hasilnya digunakan untuk bahan bakar fuel cell. Lima dkk. (2004) telah berhasil menggunakan zeolit 

sebagai katalis dalam pembuatan bahan bakar mirip diesel berasal dari pyrolisis minyak tumbuhan. Biodiesel 

merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan yang dibuat melalui proses esterifikasi. Pada umumnya 

katalis yang digunakan adalah basa semacam NaOH dan KOH. Hal ini berpotensi mencemari lingkungan, 

selain sifatnya yang korosif. Penggunaan zeolit sebagai katalis esterifikasi yang unggul telah lama dilaporkan 

oleh Corma dkk. (1994). Penggunaan zeolit alam sebagai katalis esterifikasi pada pembuatan biodiesel 

terkendala oleh ukuran asam lemak sebagai reaktan lebih besar dari pori zeolit. Rekayasa agar zeolit alam 

dapat digunakan sebagai katalis esterifikasi merupakan tantangan yang menarik bagi peneliti dalam bidang 

katalis. 

Beberapa masalah lain yang masih terbuka lebar adalah pengkonversian biomassa, gas alam dan 

batu bara menjadi hidrogen atau syngas (Rostrup-Nielsen, 2005). Penggunaan katalis zeolit alam untuk 

menjawab tantangan tersebut merupakan wilayah yang baru dan menarik. Secara sederhana, jalur 
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pengkonversian gas alam, batu bara dan biomassa menjadi bentuk bahan baru yang siap digunakan 

disajikan pada gambar 2 . 

Pemanfaatan zeolit sebagai katalis dalam pengolahan sumber energi telah memiliki reputasi yang 

baik dan juga tantangan yang besar. Namun demikian, pola konsumsi energi yang semakin meningkat juga 

merupakan masalah dalam pengelolaan sumber energi. Sebagai contoh, pemakaian air conditioner -yang 

mengkonsumsi energi terbesar pada kelompok alat rumah tangga- bukan hanya menjadi keperluan yang 

mendesak, namun sudah menjadi gaya hidup. Penggunaan pendingin yang tidak memerlukan energi listrik 

merupakan satu upaya alternatif. 

 

 
Gambar 2. Konversi sumber hidrokarbon menjadi hidrogen dan syngas. 

 

Pendingin ruangan, pembuat es dan penyimpan bahan makanan yang memanfaatkan pertukaran 

panas antara zeolit dan molekul yang diadsorpsi telah berhasil dibuat oleh sumathy dkk. (2003). Karakteristik 

zeolit berupa kepemilikan rongga mikropori, kapasitas adsorpsi dan desorpsi yang besar, penghantar panas 

yang baik, kapasitas panas yang rendah, kompatibel dengan cairan kerja penghantar panas semacam air 

dan ammonia telah berhasil dimanfaatkan untuk membuat pendingin dengan tenaga matahari. Meski 

pendingin jenis ini sekarang belum ekonomis dan praktis, namun hal ini membuka peluang untuk 

dikembangkan di indonesia mengingat kondisi geografis dengan intensitas sinar matahari yang tinggi 

sepanjang tahun, dan keterbatasan pasokan energi listrik di daerah-daerah terpencil serta potensi zeolit alam 

yang berlimpah. 

 

Penerapan Zeolit Untuk Bidang Kesehatan 

           Telah diketahui bahwa zeolit alam dan sintetik merupakan bahan yang menarik untuk terapan dalam 

bidang kesehatan. Terdapat kemiripan struktur antara rongga dalam zeolit dan rongga pada sisi pengikat 

substrat dalam enzim. Oleh karena itu zeolit dapat dikembangkan sehingga sangkar zeolit dapat berfungsi 

sebagai ‖mimic enzyme‖. Pendekatan lain sehubungan dengan sifat selektif enzim, seperti metal kompleks, 

zeolit sering disebut sebagai ‖kapal dalam botol‖ sehingga dapat digunakan sebagai pembawa oksigen, 

mimicking haemoglobin, cythochrome p450 dan protein iron-sulphus (bedioui, 1995). Zeolite memiliki sifat 

fisika-kimia yang stabil dalam lingkungan biologi (li dkk., 1998). Hal ini memberikan peluang untuk 

dimanfaatkan sebagai pembawa senyawa bioaktif berukuran kecil maupun makromolekul pada sel yang 

hidup (dahm and eriksson, 2004).  

           Beberapa kajian terhadap sifat toksisitas membuktikan bahwa zeolit alam clinoptilolit adalah material 

yang bersifat tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Clinoptilolit dapat 

digunakan dalam terapi obat anti kanker (kralj and pavelic, 2003). Hingga saat ini zeolit telah sukses dipakai 

sebagai bahan detoksikan dan dekontaminan yang sering ditambahkan dalam asupan makanan hewan 

dalam upaya mengurangi tingkat keberadaan logam-logam berat dan racun-organik, radionuklida dan 

amonia, juga sebagai antibakteri dan antidiarea. Bahan aktif lain umumnya ditambahkan, semisal ag untuk 

membuat obat antibakteri (rivera-garza dkk, 2000). Namun demikian, zeolit sendiri bersifat antiviral (grce and 

pavelic, 2005). Zeolite juga berhasil dipakai dalam proses hemodialisis. Bubuk zeolit efektif digunakan dalam 

pemeliharaan sepatu dan dalam rangka mengurangi waktu penyembuhan luka dan bekas irisan 

pembedahan. Kertas tisu yang berisi zeolite-ag menunjuhkan sifat antibakteria yang kuat. Obat yang 
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bernama ―zeomic‖ buatan jepang merupakan obat anti mikroba yang digunakan pada perawatan gigi (pavelic 

and hadzija, 2003).  

Perilaku kimia dan fisika beberapa senyawa organik, seperti aspirin, metronidazole dan 

sulfamethoxazole dalam zeolit alam termodifikasi surfaktan telah dikaji. Penggunaan surfaktan dalam 

memodifikasi sifat permukaan padatan zeolit alam dapat menghasilkan padatan hidrophobik sehingga zeolit 

dapat digunakan sebagai bahan pembawa obat (drug carrier). Dengan menggunakan surfaktan jenis 

benzalkonium khlorida sebagai model kationik surfaktan dan kemudian dua model molekul organik 

(sulfamethoxazole dan metronidazole) sebagai model obat yang dibawa yang memiliki polaritas yang 

berbeda sebagai model material yang akan dienkapsulisasikan pada zeolit alam termodifikasi surfaktan. Dari 

kedua surfaktan dapat disimpulkan bahwa afinitas adsorpsi terbesar dimiliki oleh molekul obat yang paling 

tidak polar, misal sulfamethoxazole. Adsorpsinya bertambah dengan bertambahnya jumlah molekul surfaktan 

dalam zeolit alam. Dalam sistim zeolit alam-benzalkonium khlorida-sulfamethoxazole menunjuhkan bahwa 

80% dari sulfamethoxazole dapat dilepaskan kedalam sistim air dalam waktu 24 jam (rivera and farias, 

2005). 

Penggunaan zeolit sebagai bahan campuran untuk pembuatan elektroda berbasis pasta karbon yang 

mengandung enzym oksidase telah berhasil digunakan sebagai biosensor untuk glukosa (wang and 

walcarius, 1996). Zeolite dapat digunakan sebagai material untuk elektroda karena karakternya yang unik 

berupa selektivitas bentuk, ukuran dan muatan serta kapasitas tukar kation pada struktur zeolite dengan pori 

yang berukuran molekuler. Zeolite sebagai elektroda dikenal sebagai elektroda zme, (zeolite-modified 

electrode) atau juga dikenal sebagai cme (chemicaly modified electrode). Penggunaan zeolite sebagai 

elektroda juga telah diterapkan secara luas dalam bidang kimia elektroanalitik (walcarius, 1999).  

 

Peranan Zeolite Untuk Bidang Pangan 

        Intensifikasi pertanian melalui penggunaan varietas unggul, pupuk buatan pabrik, pestisida, irigasi dan 

mekanisasi pertanian –yang dikenal sebagai revolusi hijau- telah menunjukkan peningkatan produksi yang 

nyata selama lebih dari tiga dekade. Meskipun mampu meningkatkan produksi pangan secara nyata, 

tindakan tersebut juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan (matson dkk., 1998). Lepasnya nitrat 

dan pestida ke perairan bebas secara terus menerus dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama telah 

menimbulkan masalah penurunan kualitas lingkungan. Hilangnya kesuburan alamiah dan memburuknya 

struktur tanah akibat pemakaian pupuk buatan pabrik secara terus menerus dan semakin kuatnya serangan 

hama akibat hilangnya musuh alamiah yang mati karena pestisida, merupakan masalah yang nyata. Kedua 

masalah tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan kemampuan produksi.  

Modifikasi menggunakan surfaktan terhadap permukaan zeolit mampu mengubah sifat kimia 

permukaan zeolit. Kation surfaktan menukar kation alkali penyeimbang muatan zeolit kemudian membentuk 

lapisan yang stabil dan kaya gugus organik pada permukaan eksternal zeolit, sebagaimana ditunjukkan oleh 

gambar 3.  

 
Gambar 3. Skema penataan surfaktan pada permukaan eksternal zeolite. 

 

Zeolit termodifikasi surfaktan (smz, surfactant modified zeolite) mampu menyerap senyawa organik yang 

tidak bermuatan dan anion, yang hampir tidak mampu diserap oleh zeolit tanpa perlakuan surfaktan. 
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Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menahan anion-anion nitrat yang berasal dari pupuk dan 

melepaskannya secara perlahan sebagaimana telah dilaporkan oleh li (2003). Kemampuan tersebut akan 

meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan dan memperbaiki 

struktur tanah apabila digunakan dalam jumlah yang tepat. 

Penggunaan pestisida dapat mematikan hama sekaligus musuh alamiahnya, sehingga 

ketergantungan terhadap pestisida akan terus bertambah. Penggunaan senyawa yang secara spesifik dapat 

mematikan hama tetapi tidak untuk musuh alamiahnya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Strategi 

yang dapat ditempuh adalah menggunakan senyawa yang secara spesifik menarik hama tertentu dan 

kemudian memusnahkannya, atau membuat hama mandul sehingga tidak mampu bereproduksi. Feromon 

merupakan salah satu jenis hormon yang menarik perhatian hama. Pemakaian feromon pada perangkap 

serangga menghadapi kendala berupa mahalnya biaya dan mudah menguap. Penggunaan zeolit sebagai 

dispenser (reservoir) feromon melalui pemanfaatan pori, dimungkinkan untuk menjamin umur pemakaian dan 

efektifitasnya.  

Keistimewaan zeolit berupa kepemilikan pori, stabilitas struktur dan relatif inert, juga telah 

dimanfaatkan di bidang peternakan. Racun aflatoxin yang terdapat pada makanan ternak akibat 

pertumbuhan jamur mycotoxins dapat diserap dengan baik oleh zeolit alam yang diberikan pada pakan 

ternak (ramos and hernandez, 1996). Kemampuan adsorpsi zeolite juga telah dimanfaatkan untuk 

mengurangi bau yang diakibatkan oleh peternakan ayam (amon dkk., 1997). Penggunaan zeolit sebagai 

campuran pakan ternak babi menunjukkan hasil berupa peningkatan kesuburan induk dan peningkatan berat 

anakan serta mengurangi efek toksik dari obat yang diberikan ketika bunting (kyriakis dkk., 2002). Kajian 

lebih mendalam mengenai efek pemberian campuran zeolite pada pakan babi yang sedang bunting, 

menunjukkan tidak adanya efek yang merugikan (papaioannou dkk., 2002).  

Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, zeolit ternyata mampu berperan sebagai material unggul 

yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan cara pandang baru mengenai 

pemberantasan hama, dan meningkatkann produktivitas peternakan. Peluang untuk menggunakan 

keunggulan sifat zeolit untuk mengatasi permasalahan pertanian dan peternakan tentunya masih terbuka 

lebar. Diantara masalah yang belum terselesaikan adalah flu burung dan tingginya kadar bahan berbahaya 

pada produk pertanian dari indonesia sehingga seringkali mendapatkan penolakan dari negara tujuan 

ekspor. Akankah penerapan zeolit mampu berperan dalam hal tersebut ? 

 

Penerapan Zeolit Untuk Bidang Transportasi  

             Dalam kehidupan modern, keberadaan sarana transportasi merupakan sendi yang menggerakan 

roda perekonomian. Kedudukan alat transportasi bahkan telah melampaui fungsinya sebagai alat angkut. 

Alat transportasi kini telah menjadi alat ukur status kemajuan dan bagian dari gaya hidup. Fakta ini 

memberikan implikasi pada perubahan cara pandang dan tuntutan orang terhadap alat transportasi. Tuntutan 

akan kecepatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan harga dan biaya operasional yang murah menjadi 

prasarat untuk alat transportasi. Kesadaran untuk menjaga lingkungan juga memberikan dampak yang 

signifikan terhadap disainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, pengembangan alat transportasi menjadi 

semakin kompleks, sekaligus membuka peluang kerjasama antar bidang untuk memenuhinya. Paparan 

berikut akan membahas beberapa kajian pemanfaatan zeolit yang telah dilakukan untuk kepentingan 

pengembangan alat transportasi. 

 Nitrogen oxides (nox) merupakan emisi primer yang banyak dikeluarkan oleh kendaraan bermotor 

dan cerobong asap industri dan emisi ini berkontribusi cukup besar dalam menimbulkan masalah lingkungan. 

Pembentukan hujan asam, pengasaman sistem perairan, dan penurunan tingkat dasar ozon merupakan hasil 

negatif pengaruh gas nitrogen oksida. Upaya mengontrol emisi gas no mula-mula dilakukan dengan cara 

menurunkan kandungan nitrogen dalam bahan bakar atau dengan memodifikasi mesin pembakaran. Hasil 

dari upaya ini tidak memuaskan, sehingga untuk mencegah polusi udara perlu dilakukan perlakuan khusus 

terhadap gas buang dari asap kendaraan bermotor.  
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Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mengontrol emisi gas no dari kendaraan bermotor 

adalah pembuatan katalis reduksi yang selektif (scr, selective catalytic reduction) yang diletakan pada 

saluran pembuangan gas dari mesin. Katalis cu-zeolit merupakan katalis scr yang paling banyak dilaporkan 

(kharas dkk., 1995; fritz and pitchon, 1997). Kombinasi hidrokarbon dengan berbagai logam teremban dalam 

zeolit juga mampu menunjukan aktivitas katalitik scr terhadap emisi no dari mesin diesel (traa dkk., 1999). 

Upaya meningkatkan kontribusi penggunaan zeolit untuk sarana transportasi juga terus berlanjut. Tidak 

hanya dalam peningkatan kualitas emisi gas buang, namun juga telah diujicobakan sebagai pendingin udara 

pada mobil dan sebagai bahan additive lambat bakar (flame retardant). 

Pendingin untuk kendaraan dengan memanfaatkan panas yang dibuang oleh mesin diesel telah 

berhasil dibuat oleh zhang, (2000). Zeolite dan air digunakan sebagai pasangan kerja adsorben-cairan kerja 

(working fluid) yang menukar panas yang  

Pada pengoperasian alat, hasil yang diperoleh untuk sistem stasioner cukup memuaskan mendekati 

unjuk kerja pendinginan menggunakan listrik dengan nilai cop (koefisien unjuk kerja) sebesar 0,38 dan scp 

(kekuatan pendinginan spesifik) sebesar 25,7 w/kg. Untuk penggunaan lebih lanjut pada sistem berjalan, 

perlu kajian yang lebih mendalam mengingat beratnya masih sebesar 31 kg dan disainnya  perlu 

penyempurnaan.dibentuk sebagai tabung ganda. Skema alat tersebut disajikan pada gambar 4.  

  
gambar 4. Skema adsorber dengan bentuk tabung ganda yang menunjukkan penampang melintang dan 

membujur serta tiap bagiannya (zhang, 2000). 
 
 

 Perancangan kendaraan yang ringan dan ekonomis memberikan peluang pada bahan semacam 

polipropilen untuk dimanfaatkan. Untuk meningkatkan keamanan, polipropilen yang digunakan harus tahan 

terhadap api (flame retardant).  Efek sinergis yang dihasilkan pada penambahan zeolit terhadap komposisi 

komposit flame retardant berbasis polipropilen (pp), ammonium poliphospat (app) dan pentaerythritol (per) 

telah dilaporkan oleh demir dkk. (2005). Hasilnya merupakan komposit yang tidak terbakar pada kondisi 

atmosferis akibat adanya efek sinergis dari komponen app, per dan zeolit yang ditambahkan pada pp. Hasil 

penelitian tersebut merupakan bukti kemampuan zeolit untuk dimanfaatkan pada pengembangan sarana 

transportasi yang ramah lingkungan, nyaman dan aman. Peluang pemanfaatan ini masih terus dapat 

ditingkatkan baik melalui perbaikan unjuk kerja proses yang sudah dikenal, maupun inovasi baru untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

 

Penggunaan Zeolit Untuk Kepentingan Pengembangan ICT (Information Communcation Technology) 

 Kajian pengembangan material non-linear optik (nlo) berbasis zeolit akan dibahas untuk memberikan 

wacana pemanfaatan zeolit dalam bidang ini. Pengembangan material nlo yang memungkinkan multiplikasi 

frekuensi dan pencampuran (mixing) radiasi uv-vis-ir untuk penerapan laser dan elektrooptik (semisal 

komputasi, analisis citra, switch dan modulator) telah meluas hingga memasuki kajian pemanfaatn zeolit 

untuk kepentingan tersebut. Cox dkk., melaporkan fabrikasi nlo dengan memanfaatkan pori zeolit yang 

asentrik (acentric) dengan struktur saluran pori satu dimensi sebagai pengemban senyawa organik. Struktur 
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semacam ini diperlukan untuk memaksimalkan efek shg (second harmonic generation). Mereka memasukan 

p-nitroaniline (na) dan 2-methyl-p-nitroaniline (mna) ke dalam zeolites y, omega, mordenite dan aipo-5 untuk 

mempelajari perubahan shg akibat perbedaan struktur pori. Na dalam zeolit dengan struktrur 

centrosymmetric semacam zeolite y, omega dan mordernit tidak menunjukkan shg. Sementara itu, na dalam 

zeolite acentric semacam alpo-5 menunjukkan shg yang maksimum. Mna tidak menunjukkan shg ketika 

dalam pori, meski memberikan nilai shg ketika di luar pori. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor sterik 

yang menyebabkan na mampu memberikan shg (on) dan mna tidak (off). Pengembangan ke depan 

mengenai efek shg pada zeolit adalah kajian pengaruh banyaknya senyawa yang mampu memberikan shg 

dalam zeolit, pengemban acentric yang lain, interaksi antara pengemban dan molekul tamu (host-guest 

interaction) dan khuluk(nature) dari pengemban (ozin dkk. 1989)  

2.6.  Penggunaan zeolit untuk kepentingan pertahanan keamanan. 

 Bahan-bahan kimia berbahaya selalu digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan. Peluang 

untuk memanfaatkan zeolit dan bentuk modifikasinya sebagai bahan untuk mengurangi dampak penggunaan 

bahan-bahan berbahaya tersebut terbuka lebar. Penggunaan zeolit untuk melokalisir bahan-bahan radioaktif 

dimungkinkan melalui pertukaran kation. Kajian pengelolaan limbah radioakif menggunakan zeolite sebagai 

penukar kation untuk mengambil ion logam radioaktif telah banyak dilaporkan. Adabbo dkk. (1999) 

melaporkan kemampuan zeolit phillipsit menukarkan kation penyeimbang muatannya dengan ion-ion cs dan 

sr yang radioaktif secara selektif. Hasil yang mirip juga diperoleh dyer dkk (1999) dalam memanfaatkan zeolit 

pharmacosiderite sebagai penukar kation untuk menyerap ion-ion cs dan sr. 

 penggunaan senyawa-senyawa organik untuk kepentingan sebagai senjata telah lama dikenal 

(chemical weapon). Zeolit termodifikasi memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam menyerap senyawa 

berbahaya tersebut. Penggunaan zeolit termodifikasi surfaktan (smz) merupakan kandidat yang dapat 

diandalkan untuk menyerap senyawa organik semacam trinitrotoluena (tnt), dan berbagai jenis racun. 

Keterbatasan informasi mengenai bahan-bahan berbahaya yang digunakan sebagai senjata membuat kajian 

di wilayah ini sepi publikasi. Namun demikian, peluang untuk memanfaatkan kemampuan adsorpsi dan 

pertukaran kation serta sifat unggul lainnya untuk kepentingan pertahanan keamanan selalu ada. 

 

 

 KESIMPULAN 

 

 Zeolite bukanlah batu didih biasa, namun ia adalah mineral multifungsi yang memiliki banyak 

keunggulan. Keuntungan dalam pemanfaatannya telah jelas dan mampu diterapkan pada wilayah terapan 

yang luas. Program enam fokus riset sebagai agenda nasional memberikan tantangan terhadap 

pengembangan penelitian zeolit dan peluang bagi peneliti zeolit untuk berkontribusi. Beberapa contoh 

terapan yang telah disajikan diharapkan mampu membuka wacana penelitian ke depan dalam upaya 

pemanfaatan sumber daya alam mineral zeolit yang banyak dimiliki bangsa indonesia.  

Zeolite sebagaimana material yang lainnya, memiliki keterbatasannya tersendiri. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk merekayasa agar sesuai dengan keperluan menjadi 

kunci sukses penerapan. Kesuksesan ini bukan hanya akan meningkatkan nilai tambah zeolite namun juga 

kesejahteraan bangsa, insya allah..  
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ABSTRACT 

 
THE FUTURE PROSPECTS OF USING NATURAL ZEOLITES FOR INDUSTRIAL AND 
ENVIRONMENAL PROPOSE. Natural zeolites are alumino-silicates minerals, which in nature are usually 
occurred as mixed mineral with other silicate minerals. Natural zeolites have a crystalline structures which 
created sorption, ion exchange, molecular sieving and catalytic properties. Zeolites properties, unlike 
other sorbent, due to their unique framework structure, Zeolite can be used in such diverse fields, 
especially in  industries and  environment management.  In Indonesia, the use of natural zeolite in 
industries are found to be very low compare to the use animal feed supplements, soils conditionings for 
agriculture.  For time being,  the  natural zeolites and their modified products used in industrial process 
are still very limited. This paper is intended to provide the knowledge of zeolite to be understand before 
challenging a business  through  their new applications and  developments. 

 
 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam  era gobalisasi ini dan pada kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum baik, peranan  

sektor  industri  dituntut  memberikan konstribusi yang lebih baik ke dalam maupun keluar negeri. Konstribusi 

kedalam negeri, harus mampu memberikan nilai tambah (added value) yang  lebih besar bagi kemakmuran 

masyarakat, sedangkan keluar negeri harus memberikan sumbangan  devisa sebesar-besarnya bagi 

membantu keberlanjutan proses pembangunan. 

     Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah yang dimulai beberapa tahun yang lalu, berbagai upaya 

dilakukan oleh Pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya dengan cara 

memanfaatkan berbagai bahan mineral alam yang ada untuk terus diteliti, dieksplorasi, dieksploitasi  dan 

diolah sehingga menghasilkan  nilai tambah terutama dalam bidang pertanian dan industri. Dari sekian 

banyak  bahan galian yang ditemukan di Indonesia, mineral zeolit merupakan bahan galian yang baru 

diusahakan dan dimanfaatkan. Bahan galian zeolit dapat menjadi  mineral masa depan dan bahkan tidak 

mustahil pada suatu saat akan menjadi primadona  khususnya dari golongan bahan galian C. Sebagai bahan 

galian golongan C, zeolit  alam selalu diikuti dengan mineral lainnya seperti kuarsa, felspar, ―clay minerals‖ 

dan sebagainya.  

 Pada saat ini pemakaian mineral zeolit di Indonesia, dinilai masih terbatas pada bidang pertanian, 

perikanan,   peternakan, pengolahan limbah cair sedangkan dalam bidang  industri  masih berskala kecil. 

Kondisi demikian masih memberikan peluang untuk perluasan dan pengembangan rekayasa produk 

terutama untuk penggunaan dalam bidang industri. Untuk meningkatkan produktifitas industri diperlukan 

penelitian dalam menemukan spesifikasi zeolit alam tertentu yang dapat bermanfaat di dalam negeri sehigga 

dapat mengurangi ketergantungan industri nasional   pada bahan-bahan  impor terutama yang ada 

hubungannya dengan zeolit untuk dapat dikurangi. Untuk  itu makalah ini memberikan informasi secara 

singkat potensi dan kegunaan mineral tersebut di berbagai bidang industri dan lingkungan.  
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KARAKTERISTIK  ZEOLIT 

 

Arti Zeolit  

 

 Zeolit telah dikenal semenjak tahun 1756 saat Cronstedt  menemukan mineral stilbit. Mineral ini 

seperti akan mendidih bila dipanaskan. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses dehidrasi molekul air dari 

mineral zeolit. Sehingga mineral ini dikenal sebagai batuan mendidiih (zeolit = boiling stone). Pada tahun 

1984 Professor Joseph V. Smith ahli kristalografi Amerika Serikat telah mendefinisikan zeolit sebagai " A 

zeolite is an aluminosilicate with a framework structure enclosing cavities occupied by large ions and water 

molecules, both of which have considerable  freedom of movement, permitting ion-exchange and reversible  

dehydration" 
(1,2)

. Berdasarkan difinisi tersebut  zeolit adalah sejenis mineral dengan struktur kristal alumino 

silikat yang berbentuk framework (sangkar tiga dimensi), dan mempunyai rongga serta saluran, yang dapat 

ditempati oleh kation logam alkali dan alkali tanah (Na, K, Mg, Ca) serta molekul air.  Ion logam dan molekul 

air  dapat diganti oleh ion atau molekul lain secara reversibel tanpa merusak struktur zeolit.  

 

Tabel 1.    Beberapa contoh tipe zeolit  alam dan rumus kimianya, rasio Si/Al serta  ion penukar dalam 

zeolitnya 
(5,7)

 

 Tipe Zeolit Rumus kimia Si/Al Kation 

Analsim Na16[Al16Si31O96]6 H2O 1,8-2,8 Na, Ca, K 

Edingtonit Ba2[Al4Si6O20]8 H2O  ~1,7  

Erionit Na2K2 Mg0,5Ca2[Al9Si27O72] 27H2O 3-4 Mg, K Na, Ca 

Faujasit Na12Ca12Mg11[Al58Si134O384]235H2O 2,2-2,6 Ca, Na 

Ferrierit NaCa0.5Mg2[Al6Si30O72]24 H2O 4,3-6,2 Mg 

Filipsit K2Ca1,5Na[Al6Si10O32]12 H2O 1,3-3,4 K, Sr, Mg 

Gmelinit Na8[Al8Si16O48]24.H2O ~1,8 Na, Ca 

Harmtom Ba2Ca0,5[Al5Si11O32]12 H2O 2,3-2,5 K, Ba, Ca 

Heulandit Ca4[Al8Si28O72] 24H2O  2,7-3,8 Ca, K, na,  

Kabazit Ca2[Al4Si8O24] 13H2O 1,5-4,0 Sr, Ba 

Klinoptilolit Na6[Al6Si30O72]24 H2O 2,3-3,1 K, Ca,Mg 

Laumontit Ca4[Al8Si16O46] 16H2O ~2.0 K, Na,ca 

Mordernit Na8[Al8Si40O96]24 H2O 2,3-2,8 Na, Ca, K 

Natrolit Na16[Al16Si24O80]6 H2O ~1,5 Na, Ca, K 

Offerit KCa2[Al5Si13O36] 15H2O   2,2-2,6 K, Ca, Mg 

Stilbit Na2Ca4[Al10Si26O72]34 H2O 2,4-3,1 K, Mg 

Thomsonit Na16Ca8[Al20Si20O80]24 H2O 1,1-1,4 Na,Ca 

Wairakit Ca8[Al16Si31O96] 6H2O  ~2.0 Ca, Na 

 

 

 Di Indonesia zeolit tersebar di beberapa lokasi antara lain, Bayah, Lebak (Banten), Nanggung, 

Bogor (Jabar), Cikalong, Tasikmalaya (Jabar), Sragen, Banjar Negara(Jateng), Wangon, Cilacap (jateng) dan 

Arjosari (Pacitan), Trenggalek, Blitar, Kepanjen (Malang), Kalianda, Lampung. [2]. Sampai saat ini secara 

intensif baru ditambang dibeberapa  tempat seperti didaerah Lampung dan Bayah, Cikalong dan Lampung. 

Meskipun zeollit ini ditemukan dengan kadar yang tinggi ―near pure‖,  sebagian lokasi keterdapatan di alam 
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dalam jumlah yang terbatas sehingga kurang begitu ekonomis untuk ditambang 
(3,4)

. Dalam bentuk alami, 

sekitar 40 jenis struktur zeolit telah dikenal, namun yang mempunyai nilai komersil 
(5)

 hanya zeolit tipe 

klinoptilolit, mordernit, filipsit, kabasit dan erionit, ferrierit, faujasit (lihat tabel 1). 

 

Sifat-Sifat  Zeolit 

 

 Sebagian besar dari sifat zeolit tergantung pada geometri susunan saluran dan rongga dari struktur 

rangka tiga dimensi zeolit.  Yang berakibat zeolit mempunyai sifat berikut : (i) adanya luas permukaan 

internal saluran dan rongga  yang tinggi memberikan sifat sorpsi,  menyerap molekul gas dan ditempatkan 

pada lokasi molekul air dalam kristal zeolit. Zeolit dengan ukuran pori : mikropori (< 2 nm) dan mesopori (2-

50 nm) ini memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap luas permukaan spesifik dan sangat 

berperan dalam reaksi kimia  di permukaan zeolit 
(5,6)

, (ii) adanya saluran uniform yang dapat berfungsi untuk 

melewatkan atau menghambat ion/molekul yang melewati saluran tersebut (selective pore) (Gambar 1) 

sebagai penyaring molekul (molecular sieving) 
(5,6)

.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Zeolit selektif terhadap reaktan 

 

Berdasarkan diameter lingkaran atom oksigen (oksigen windows) Breck
(5,8)

 membagi zeolit atas tiga 

katogori Klas 1 diameter pori 0.489 - 0.558 nm, Klas 2 diameter pori 0.400 – 0.489 nm dan Klas 3 dengan 

diameter pori 0.384 – 0.400 nm yang berfungsi untuk menyaring berbagai senyawa-senyawa organik, (iii) 

zeolit  mempunyai keasaman Bronsted akibat terbentuknya gugusan silanol (≡Si-OH) dan  sekaligus 

keasaman Lewis karena pemecahan ikatan tetrahedral   dengan pemanasan pada 550
o
C. Gugus hidroksida 

pecah menjadi molekul air membentuk asam. True Lewis terpisahnya atom (AlO)
+
 dealuminasi dapat 

menyebabkan sisi-sisi permukaan  menjadi aktif sebagai katalis 
(5,10)

; 

 

  
.                             

      
 

 Disamping itu, zeolit katalis  dapat dibuat  dengan penambahan asam (HCl, HNO3  dsb) 

menyebabkan zeolit aktif sebagai katalis karena pembentukan  asam Bronstedt. Sebagai katalis zeolit 

Asam Bronsted 

    Mn+(H2O)x   

 O           O        O         O         O 

 Si Al Si     Al Si         Al             Si         Al          Si  

  

   H+                  H+ 

 O            O             O         O             O         O 

Molekul Zeolit 

Si         Al*            Si+         Al-           Si
    

True Lewis site Asam Lewis 

 Si         Si          Al        Si                Si
    

                           ( AlO+  

 O          O          O          O           O O              O                         O          O        O            

+ 

Selektif terhadap pereaksi 
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memiliki sisi-sisi aktif  yang selektif terhadap reaktan, hasil reaksi dan bentuk transisi molekul organic dalam 

kerangka zeolit (Gambar 3) 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Zeolit selektif terhadap hasil reaksi  dan bentuk transisi molekul dalam rongga zeolit 
 
 

(iv) Zeolit mempunyai atom Al berstruktur tetrahedra yang berkoordinasi dengan empat atom oksigen 
sehingga atom Al akan bermuatan negatif. Sisi negatif ini dapat dinetralkan oleh kation alkali atau alkali tanah 
yang bersifat mudah dipertukarkan dengan kation lain yang dikehendaki 

(8,10,11)
. Pertukaran ion dapat 

diterangkan sebagai berikut; 

  

zB A 
zA+

  +   zA B 
zB+

     zB  A 
zA+

   +   zA B 
zB+

                          
            (l)                   (p)                   (l)                    (p) 

            
 Reaksi pertukaran ion umumnya berlangsung secara bolak balik (reversible), dan terjadi pada 

sistim dua fase yang berbeda yaitu  fase cair (l) dan padat (p). Terjadi  pertukaran ion A
ZA+

(counter ion) 

 dalam fasa cair dengan ion B
ZB+

 dari fasa padat. Ion A disebut  "exchangeable ion" yang dapat dipertukarkan 

dengan  ion lain. Kemampuan tukar kation (KTK) dari zeolit merupakan parameter utama dalam menentukan 

kualitas zeolit  bila digunakan sebagai penukar kation. Zeolit mempunyai KTK bervariasi dari 1,5 sampai 6 

meq/g  dan nilai KTK ini sangat tergantung pada jumlah atom Al dalam struktur ―framework‖zeolite, sehingga 

rasio Si/Al akan menentukan nilai KTK suatu zeolit  

  

 

KEGUNAAN ZEOLIT 

 

Bidang Industri 

 Mengingat keaneka ragman penggunaan zeolit dalam bidang industri berikut ini diuraikan beberapa 

potensi penggunaan zeolit dalam beberapa kegiatan industri. Khusus di Indonesia, masing-masing 

pengusaha zeolit memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri yang merupakan hasil perekayasaan zeolit alam. 

 

CH3OH   + 

Selektif terhadap hasil reaksi 

Selektif terhadap hasil reaksi 
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a. Bahan penyerap gas dan pengering 

 

 Sebagai bahan penyerap gas dan pengering zeolit harus memiliki struktur rangka (frameworks) tiga 

dimensi, luas permukaan internal, gaya elektrostatik kuat, dan permukaan hidropilik yang tinggi sehingga 

zeolit dapat menyerap ion dan molekul gas untuk ditempatkan pada lokasi molekul air. Proses dehidrasi 

biasanya dilakukan sebelum zeolit dipakai sebagai bahan penyerap atau pengering).  

 Dalam proses penyerapan gas diperlukan zeolit dengan keunggulan sifat sebagai berikut : (i) 

kestabilan termal tinggi, (ii) tidak swelling, (iii) kekerasan  3,5-4 skala Mohs (rigid), (iv) pori kecil (~1 nm) dan 

struktur yang bersifat polar, (v) pertukaran ion yang  spesifik (vi) tidak banyak dipengaruhi oleh ukuran 

partikel. Memperlakukan zeolit dengan asam (0,25 - 5M HCl) atau mengaktivasinya pada suhu ~250
o
C akan 

meningkatkan kapasitas sorpsi terhadap gas organic tertentu.  Zeolit Klinoptilolit dan Mordernit dapat 

menyerap gas 
(5,8,10)

 sebagai berikut : O2,   CO2, SO2. NOx He, NH3, H2, N2, Ar, Kr, Cl2, Br2, F2 HCl, CS2, CH4, 

CH3CN, CH3OH, SO2, SO3, hidrokarbon etilen, isopren, pirogas, uap air serta dapat mengatur humiditas 

ruangan 
(1, 8, 11)

. 

 Zeolit bila dipanaskan 200-300
o
C akan menguapkan air ―unbonded water‖ yang berada pada 

permukaan zeolit dan ―bonded water‖ yang berada dalam rangka. Zeolit akan aktif untuk menyerap air 

(reversible), uap air. Zeolit NaX dapat menyerap air lebih baik dibandingkan Al2O3 atau silika gel pada kondisi 

tertentu. Zeolit juga dapat digunakan untuk pengering bahan baku industri, seperti pada pembuatan butil 

rubber diperlukan monomer dan pelarut (metil khorida) yang  murni. Metil klorida dengan air akan 

mengurangi efisiensi reaksi polimer sehingga dibutuhkan zeolit untuk menghilangkan air dalam metil khlorida. 

Zeolit dipasarkan dalam bentuk adsorbent untuk mengeringkan udara dan digunakan pula pada peralatan  

alat  pendingin udara (AC) Seperti karbon aktif (charcoal), gel silika dan bentonit, zeolit juga digunakan untuk 

 penyerapan warna dari cairan gula pada pabrik gula. 

 

b. Pemurnian gas dan minyak bumi 

 

 Sebelum tahun 1960 senyawa alumino silikat dan alumina sering digunakan sebagai katalis tetapi 

karena pori material tersebut terlalu besar (10-100 Å
o
) sehingga katalisasinya kurang selektif dan efektif. 

Sebagai katalis heterogen, zeolit sangat penting disebabkan karena struktur zeolit yang memiliki luas 

permukaan internal. Molekul-molekul reaktan dapat diserap oleh sisi aktif permukaan dan bersentuhan satu 

sama lain dalam rongga zeolit sehingga dapat mempercepat terjadinya reaksi katalisasi.  

 Disamping mempunyai kation yang mudah dipertukarkan dengan kation-kation lain, seperti Pt, Cu, 

Ni, Ti, Zr, Fe, Mn, Mg,  Mo, Ag, Pd, Rh dst, kation dalam zeolit dapat diubah menjadi  bentuk H
+ 

dimana zeolit 

akan memilikii keasaman yang tinggi dan mempunyai dimensi pori 1 nm. Penggantian dengan Logam Cu 

menjadi zeolit digunakan sebagai katalis reduktor gas NOx dan penggantian dengan logam Mn berfungsi 

sebagai katalis oksidator untuk air yang mengandung Fe. 

 Zeolit alam seperti klinoptilolit, mordernit, faujasit sering digunakan dalam berbagai proses katalisasi 

reaksi petrokimia
 (5,6,9)

 diantaranya ; 

 

1. Proses pemurnian gas, misalnya pemurnian fraksi alkohol, metanol,  benzen,  xylene, LPG, pemurnian 

metil khlorida dalam industri karet. Karena fraksi alkohol, metanol,  benzen,  toluen dan xylene memiliki 

nilai komersil tinggi sehingga perlu diproses temu-ulang.  

 

2. Proses perengkahan fraksi minyak bumi (Oil cracking prosess), zeolit katalis dalam suhu tinggi (400-

600
o
C) digunakan dalam proses pemecahan ―crude oil‖ menjadi produk  seperti gas LPG (C1-C4), premium 

atau ―gasoline‖(C4-C7), naphta (C7-C10), kerosene (C10-C16), minyak  ―Light Cycle Oil― untuk bahan dasar 

minyak diesel serta   ―Heavy Gas Oil ― (C16-C30), untuk campuran minyak pelumas (lubricating oil ― dan 

―paraffin wax‖ dari aspal dan residu padat  dengan C>30 dalam bentuk semi padat pada suhu <100 
o
C 
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3. Proses reaksi kimia pada industri petrokimia seperti (―selectoforming, hydroisomerization, benzen  

alkylation, hydrogenation” dan  proses polimerisasi. Konversi hidrokarbon menjadi alkan, alken, atom C 

rendah dan gas hidrogen pada unit petrokimia menghasilkan  produk  komersil  dan dipasarkan sebagaii 

alkohol, polimer, karet, fiber, kosmetik, obat-obatan, H2SO4, ammonium, pupuk dsb.   

 

 

BIDANG LINGKUNGAN 

 

a. Penyaringan air minum dan pemurnian effluents 

 

 Bahan pengotor dalam  air minum dapat dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bentuk 

fisiknya yang dapat berupa senyawa koloid dan senyawa endapan (padatan pengotor terlarut)  (dissolved 

impurities solid). Disamping itu pengotor dapat pula berupa  mineral, organic, bakteri dan biological material. 

Mineral dapat berupa partikel pasir, clay, slag, ore partikel, garam, alkali dan asam. Pengotor organic dapat 

berupa plant/animal tissue residue, sewage dll. Zeolit sebagai penyaring (filter) untuk proses pemurnian air 

minum dan effluent industri adalah sangat diperlukan. Pada prinsipnya air yang mengandung  kekeruhan 

yang tinggi  dapat dijernihkan dengan teknik perkolasi melalui kolom zeolit dengan menggunakan partikel 

berukuran 0,5-2mm.  Dalam skala industri proses ini dapat dikombinasi dengan proses klorinasi dan 

ozonisasi untuk air  yang mengandung turbidity tinggi (100-500 ppm) dengan cara dilewatkan pada kolom 

zeolit dengan kecepatan alir 10
4
 m

3
 per hari.   

 Air minum tidak boleh mengandung Cu>1ppm, air untuk industri semikonduktor tak boleh 

mengandung Fe lebih dari  0,005%, sedangkan air untuk industri kertas, textile dan bahan makanan tak 

boleh mengandung Fe lebih dari 0,3%. Fe dalam air. Fe dalam air dapat di oksidasi dengan menggunakan 

udara (aerasi), Cl2, KMnO4 dan ozon dan bahkan belakangan ini dapat menggunakan Mn-Zeolit. Dalam hal 

ini ion Fe dalam bentuk padatan endapan oksidanya dapat dipisahkan dengan sempurna. 

 

b.  Pengolahan Limbah industri 

 

 Limbah industri adalah salah satu diantara tiga jenis sumber pencemar air sungai yang 

memberikan kontribusi cukup besar pada proses pencemaran lingkungan disamping limbah domestik rumah 

tangga dan atau limbah pertanian. Dari pengalaman penulis dan beberapa kajian literatur, klinoptilolit dan 

mordernit dapat menyerap logam berat dengan urutan selektivitas sebagai berikut 
(9,10)

 : 

 

Cs>Rb>K>NH4>Pb>Ag>Ba>na>Sr>Ca>Li>Cd>Cu>Zn 

Cs>Ag>Rb>K>NH4>Pb>Na>Ba>Sr>Li>Ca>Cd>Cu>Zn 

  

Dalam industri nuklir, klinoptilolit telah digunakan pada tahun 1979 untuk dekontaminasi air pendingin 

reaktor  Three  Mile Island Unit II. Tahun 1987, pada kecelakaan  reaktor Chernobiel, pada pemisahan 

radionuklida  hasil  fisi dalam air kolam penyimpanan  bahan bakar nuklir di SIXEP (Site Ion-Exchange Plant) 

British Nuclear Fuel Limited, Sellafield, Inggris. Penggunaan zeolit dalam pengolahan limbah nuklir sangat 

ideal karena mencakup proses pengolahan limbah cair, proses immobilisasi limbah dan sebagai bahan 

pengisi (buffer material) pada sistim penyimpanan limbah (
5,12)

. 

 Beberapa hasil penelitian oleh Thamzil dkk (1997), zeolit   yang berasal dari Bayah (ZB)  dan dari 

Lampung (ZL)  mempunyai kualitas cukup baik dengan kemurnian zeolit yang tinggi, kapasitas tukar 

kationnya juga tinggi. Zeolitnya  terdiri dari jenis klinoptilolit dan modernit 
(13,15)

. Zeolit ini juga bersifat 

termostabil sampai suhu 800 
o
C dan tahan terhadap radiaisi sehingga dapat dipakai untuk industri dengan 

formula kimia sebagai berikut : 
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Formula untuk zeolit Bayah : 

0,02 Na2O 0,36 K2O 0,42 CaO 0,05 MgO 0,01 MnO2 Al2O3 8,67 SiO2 1,94H2O 

 

Formula untuk zeolit Lampung. 

0,02 Na2O 0,31K2O 0,46 CaO 0,06 MgO 0,01 MnO2  Al2O3 8,36 SiO2 1,94H2O 

 

 Zeolit Bayah megandung K sedikit lebih rendah dibanding zeolit Lampung (Tabel 2). Zeolit Bayah 

mempunyai kemurnian 78,19% dan zeolit Lampung sebesar 83,61% sedangkan dalam Tabel 3 

memperlihatkan  kemampuan penyerapan kedua jenis zeolit dalam bentuk murni dan bentuk uni-kation 

dengan beberapa logam berat.  

Tabel 4 memperlihatkan zeolit Lampung yang diperlakukan dengan MnCl2 dan KMnO4 untuk 

mendapatkan Zeolit Mangan (Mn-ZL) dan zeolit oksida mangan (MnO-ZL). Zeolit ini telah di teliti untuk 

menyerap Ni, Cr, Fe, Cu dan Zn  dalam cairan limbah electroplating. Hasilnya  menunjukkan penyerapan ion 

Fe oleh MnO-Z lebih tinggi dari pada penyerapan yang dilakukan dengan Mn-ZL 
(15,16)

. 

Penyerapan Fe oleh Mn-ZL mencapai 22,99-71,46% membutuhkan  waktu kontak selama 48 jam 

untuk mencapai kesetimbangan. Sedangkan penyerapan oleh MnO-ZL berkisar antara 29,00% - 84,90% 

dengan waktu kontak yang sama. Karena waktu kontak antara MnO-Z dengan ion Fe untuk mencapai 

kesetimbangan lebih pendek dari pada waktu kontak Mn-Z sehingga menyebabkan laju reaksi pertukaran ion 

Fe dengan MnO-Z lebih cepat dan  selektifitas ion yang diserap oleh Mn-ZL adalah  Fe > Zn > Cu > Cr > Ni 

sedangkan   MnO-Z adalah  Fe > Cr > Zn > Ni > Cu 
(12,16)

 

 

            Tabel 2. Komposisi kima zeolit Bayah (ZB) dan  Lampung (ZL) 

Oksida % berat 

ZB 

% berat 

ZL 

Berat Mole Mole/Al2O 

ZB 

Mole/Al2O 

ZL 

SiO
2
 72,81 70,88 60,09 8,67 8,36 

Al2O3 14,25 14,38 101,96 1 1 

Fe
2
O

3
 1,46 1,50 61,98 0,17 0,17 

Na
2
O 0,20 0,22 94,20 0,02 0,02 

K
2
O 2,81 2,44 56,08 0,36 0,31 

CaO 2,36 2,62 40,31 0,42 0,46 

MgO 1,17 1,42 159,70 0,05 0,06 

MnO
2
 0,07 0,07 86,94 0,01 0,01 

H
2
O 4,89 6,48 18,02 1,94 2,55 

SiO
2
/Al2O3 5,11 4,93    
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Tabel 3.  Kapasitas tukar kation logam berat (meq/g) zeolit  Bayah (ZB) dan Lampung (ZL) asli dan 

termodifikasi  kation NH4,H dan Ca 

Zeolit NH4 Cd Cu Mn Ni Pb Zn Fe Sr Cs 

ZB 2,31 0,71 2,28 1,59 2,23 1,11 0,58 0,94 0,82 1,16 

NH4-ZB 2,12 0,86 2,60 1,41 1,90 1,19 0,60 0,62 0,82 1,16 

H-ZB 2,12 0,44 1,80 1,80 1,42 0,45 0,62 0,10 0,92 0,98 

Ca-ZB 1,83 0,48 2,24 0,28 1,46 0,45 0,80 0,23 0,67 0,90 

ZL 2,92 0,42 2,63 0,65 2,56 0,80 1,31 0,68 0,93 0,98 

NH4-ZL 2,82 0,10 2,35 1,35 2,32 1,08 1,51 0,58 0,82 1,16 

H-ZL 2,82 0,13 2,22 2,95 2,60 0,19 1,53 0,44 0,93 0,98 

Ca-ZL 2,08 0,16 2,48 1,77 2,17 0,77 2,21 0,65 0,67 0,90 

 

Tabel 4. Kapasitas Tukar Kation Zeoli mangan Lanmpung dengan limbah elektroplating 

Kation logam 
Kapasitas Tukar Kation (meg/g) 

Mn-ZL MnO-ZL 

Ni 

Cr 

Fe 

Cu 

Zn 

0,88 + 1,22 

1,03 + 0,46 

2,26 + 0,12 

1,42 + 0,23 

2,24 + 0,01 

1,06 + 0,63 

1,28 + 0,61 

2,68 + 0,13 

0,90 + 0,14 

1,24 + 0,01 

 

Penggunaan zeolit dalam pengolahan limbah industri sangat ideal karena mencakup proses 

pengolahan limbah cair, proses immobilisasi limbah dan sebagai bahan pengisi (backfill material) pada sistim 

penyimpanan limbah.zeolite mudah diperoleh dengan kemurnian yang tinggi, selektif terhadap logam berat 

hasil fisi, mempunyai porositas yang baik untuk digunakan dengan tehnik kolom, cocok dipakai pada proses 

immobilisasi baik dengan semen, bitumen ataupun polimer 
(17,18)

 

 

 

BIDANG LAINNYA 

 

Bidang perikanan zeolit digunakan untuk filter air masuk ke tambak (hatchery ) agar menjaga kualitas 

dan pengatur pH air tambak melalui kontrol kandungan alkali , oksigen dan hardness.   Bidang perternakan, 

zeolit bermanfaat sebagai ―food supplement‖ yang dapat meningkatkan kualitas  baik susu,  daging  dan 

telur, efisiensi pemakaian pakan, laju pertumbuhan (babi sampai 30%), mencegah timbulnya penyakit 

diarhee, mengurangi bau kotoran dilingkungan kandang dan digunakan sebagai pupuk kandang dan 

mengurangi serangan penyakit. Biasanya zeolit diberikan pada sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, 

domba, babi, kuda dan ayam dengan tingkat konsumsi zeolit antara 3-5 % dari konsentrat pakan ternak.     

  Berfungsi sebagai ―soil conditioning―, zeolit dalam  bidang  pertanian  zeolit dimanfaatkan untuk 

reklamasi lahan pertanian dan  untuk meningkatkan efisiensi pemupukan (slow release ammonium).  Dalam 

hal ini, zeolit dapat meningkatkan produktivitas tanah (fisik, kimia  dan biologi tanah), efisiensi pemakaian 

pupuk, ketahanan terhadap serangan hama  dan penyakit, homogenitas produk hasil pertanian dan produksi 

 baik  dari  segi  kualitas maupun dari segi kuantitas 
(4,5,13)

. 

 

 

PROSPEK ZEOLIT KEDEPAN 

 

Kekawatiran akan pencemaran lingkungan oleh natrium polifosfat yang digunakan sebagai ―builder‖ 

pada produk deterjen, klinoptilolit telah digunakan sebagai pengganti polifosfat.  Zeolit klinoptilolite di Jepang  
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digunakan untuk ―filler‖ kertas, karet dan polimer dan banyak penelitian dilakukan untukpengembangan 

nanokomposit polimer-zeolit sebagai gas ―barrier‖ pada kemasan makanan dan minuman. Klinoptilolit dan 

khabazit juga digunakan untuk menyerap dan melepaskan panas (solar heating/cooling) pada panel energi 

cahaya matahari berdasarkan sorpsi/ desorpsi molekul air diwaktu siang dan malam hari. Di masa 

mendatang juga diharapkan zeolit dapat digunakan campuran semen puzolan (pozzuolanic cements) untuk  

untuk bahan bangunan densitas rendah dan kuat tekan (compressive strength) yang tinggi yang berguna 

untuk bangunan bertingkat, bangunan jalan, plester, perekat  dan lain-lain.   

  

  

KESIMPULAN 

 

Dari  uraian  di  atas  maka  beberapa kesimpulan  dapat  disampaikan  sebagai berikut :  

 

1. Peluang usaha penambangan dan pengolahan zeolit masih terbuka luas terutama untuk jenis zeolit 

alam selain klinoptilolit dan mordernit. 

2. Potensi penggunaan zeolit untuk bidang industri di dalam negeri dapat ditingkatkan melalui kerjasama  

baik dengan Pemerintah maupun swasta. 

3. Rekayasa produk zeolit untuk bidang katalis dinilai akan memberikan  tambah tersendiri  dan harus 

merupakan prioritas utama dalam pengembangannya dimasa-masa mendatang. 

4. Penggunaan zeolit dalam bidang industri dan lingkungan sangat membutuhkan spesifikasi produk.   

Asosiasi Zeolit Indonesia diharapkan dapat membantu karakterisasi, identifikasi dan  standarisasi 

produk zeolit. 

5. Pengembangan penelitian khususnya nanokomposit polimer-zeolit yang dapat digunakan dalam 

berbagai produk industri perlu dipikirkan di masa depan.  
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ABSTRAK 
 

Zeolit merupakan mineral yang mempunyai banyak kegunaan di bidang pertanian, industri, dan perbaikan 
lingkungan. Beberapa jenis penggunaan zeolit di bidang pertanian adalah untuk bahan amelorasi, 
campuran pupuk, bahan media tumbuh tanaman, campuran pakan ternak dan pembersih air kolam. 
Penggunaan zeolit sebagai bahan ameliorasi kurang diminati masyarakat karena memerlukan jumlah 
yang sangat banyak sehingga harganya tidak terjangkau petani. Penggunaan yang paling berkembang 
adalah untuk meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen dengan cara mencampur dengan pupuk urea. 
Penggunaan sebagai campuran pupuk telah diterapkan untuk tanaman padi dan tanaman perkebunan 
khususnya kelapa sawit. Penggunaan zeolit sebagai bahan campuran pakan ternak mulai diterapkan 
pada industri pakan ternak. Penambahan sekitar 5% dapat meningkatkan bobot ternak. Penambahan 
zeolit di bidang perikanan telah diterapkan pada kolam ikan atau tambak udang dengan menaburkan 
bubuk zeolit ke air pada tambak udang. Zeolit dapat mengurangi racun pada air kolam atau tambak. 
Jumlah zeolit yang digunakan di bidang pertanian diperkirakan 50 ribu ton/tahun. Jumlah ini diperkirakan 
meningkat dari waktu ke waktu. Di luar negeri, pemanfaatan zeolit di bidang pertanian telah banyak 
dilakukan terutama di Jepang dan Amerika Serikat. Lebih dari 200 ribu ton zeolit setiap tahun diproduksi 
di Jepang, sebagian besar digunakan di bidang pertanian seperti padang golf, padi sawah, media tumbuh 
tanaman, dan penyerap bau pada proses pengomposan. Penggunaan zeolit di bidang pertanian dengan 
memanfaatkan sifat-sifat unik zeolit khususnya kapasitas tukar kation yang tinggi, kemampuannya 
menjerap ion amonium, dan berbahan porous. Zeolit di bidang pertanian dapat berfungsi sbb (1) 
Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen. Hal ini disebabkan zeolit dapat mengikat nitrogen 
dalam bentuk ion amonium sehingga kehilangan N karena pencucian dan penguapan dapat dikurangi. 
Beberapa peneliti menunjukkan bahwa penambahan 30% zeolit kepada pupuk urea dapat meningkatkan 
produksi sekitar 10% ntuk tanaman padi. (2) Meningkatkan ketersediaan P dalam tanah. Umumnya P 
dalam tanah terikat oleh Al-P, Fe-P, dan Ca-P. Zeolit dapat menjerap Al, Fe, dan Ca yang mengikat P 
sehingga dapat mengurangi ikatan P. Hasil ini memungkinkan pencampuran zeolit dengan batuan fosfat 
yang memiliki kelarutan P rendah. (3) Zeolit merupakan salah satu sumber K dalam tanah. Meskipun 
jumlah K total hanya sekitar 2,5%, dalam prakteknya zeolit cukup mempengaruhi ketersediaan P. (4) 
Dapat meningkatkan kualitas kompos dengan cara zeolit dicampurkan ke dalam kotoran hewan sebagai 
campuran kompos. Bau yang dikeluarkan pada proses dekomposisi akan diserap zeolit sehingga bau 
akan hilang. (5) Zeolit merupakan bahan media tumbuh tanaman yang baik. Dengan nilai KTK zeolit yang 
sangat tinggi (sekitar 150 me/100g) bahan ini dapat mempertahankan daya hantar listrik rendah sehingga 
tanaman dapat menyerap unsur hara dengan baik. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Zeolit dikenal dengan sebutan mineral multi fungsi karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

baik di bidang pertanian, industri, konservasi energi, perbaikan lingkungan, dan kesehatan. Salah seorang 

ahli zeolit Australia bahkan menyebut dan memerinci mineral zeolit dengan 101 kegunaan. Dari gambaran itu 
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jelas bahwa zeolit dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 

cara memanfaatkan zeolit. kerja zeolit pada setiap jenis penggunaan? Untuk memahami mekanisme kerja 

zeolit maka kita harus memahami dengan baik sifat-sifat zeolit.  

Pada prinsipnya penggunaan zeolit didasarkan atas sifat-sifat mineralogi, fisika dan kimia yang unik 

yang dimilikinya. Dengan mengeksploitasi sifat-sifat zeolit tersebut penggunaan zeolit telah dikembangkan 

pada bidang pertanian, industri, energi, lingkungan, dan kesehatan. Oleh karena itu pemahaman tentang 

sifat-sifat zeolit menjadi dasar untuk memanfaatkan seluas-luasnya untuk berbagai penggunaan. Memahami 

sifat-sifat zeolit termasuk di dalamnya cara analisisnya merupakan dasar penggunaan zeolit. Dalam bab 

berikutnya, akan dibahas secara khusus metode analisis zeolit dan sifat-sifat zeolit sebelum membahas 

pemanfaatan di berbagai bidang. 

Pada mulanya,  zeolit digunakan sebagai bahan bangunan sebagai batu tempel dan bahan ornamen 

bangunan. Bahan zeolit yang cocok untuk bahan bangunan seperti itu adalah yang memiliki kandungan silika 

tinggi sehingga cukup keras. Zeolit tipe ini tidak cocok untuk penggunaan yang lain. Sejalan dengan 

berkembangnya penelitian mengenai sifat-sifat zeolit, penggunaan di bidang pertanian, industri, energi, 

lingkungan, dan kesehatan terus berkembang.  

Di bidang pertanian, zeolit dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah (soil amendment). 

Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tanah sehingga pupuk yang diberikan ke dalam tanah 

menjadi lebih efisien digunakan tanaman dan secara fisik memungkinkan akar tanaman berkembang optimal. 

Untuk tujuan ini jumlah zeolit yang harus diberikan ke dalam tanah sangat besar. Oleh karena itu ada cara 

lain untuk mengefisienkan penggunaan pupuk yaitu dengan mencampur pupuk dengan zeolit. Zeolit dapat 

digunakan sebagai bahan dasar media tumbuh tanaman. Media ini sangat baik untuk pembibitan tanaman 

hortikultura dan tanaman perkebunan. Disamping digunakan sebagai bahan untuk peningkatan produksi 

tanaman, zeolit juga banyak digunakan sebagai imbuhan pakan ternak dan penjernih air pada kolam ikan. 

Kemampuan zeolit menjerap ion amonium dan logam-logam berat dimanfaatkan untuk bidang peternakan 

dan perikanan.  

Di bidang industri, energi, lingkungan, dan kesehatan, zeolit digunakan sebagai bahan pengisi 

industri kertas, bahan penukar ion pada proses penjernihan air, bahan pemisah nitrogen dan oksigen, 

katalisator pada pemurnian minyak, adsorben tahan asam pada pengeringan, penyerap bau pada limbah 

peternakan, dll. Bersamaan dengan itu, berbagai penggunaan baru terus diciptakan dan disempurnakan. 

Agar zeolit alam dapat digunakan untuk berbagai keperluan, harus melalui proses pengolahan. Pada 

prinsipnya pengolahan ada 2 macam yaitu memecah zeolit dari bongkahan menjadi bitiran atau serbuk 

sesuai dengan yang diharapkan dan mengaktifkan zeolit agar mempunyai sifat seperti yang diinginkan. 

Proses pertama terdiri dari: pemecahan batuan, penghalusan, pengayakan, dan pembungkusan. Sedangkan 

pada pengolahan kedua terdiri dari aktivasi dengan berbagai cara baik dengan cara pemanasan atau dengan 

penambahan pereaksi kimia.  

Aktivasi pemanasan merupakan cara yang sudah umum digunakan untuk meningkatkan mutu zeolit.  

Zeolit biasanya dipanaskan pada suhu antara 300-400
o
C, dengan tujuan untuk menghilangkan kandungan 

air (dehidrasi) dan bahan pengotor lainnya. Proses ini akan menghasilkan pori-pori yang bersih dan luas 

permukaan pori yang lebih besar.  Akibatnya kapasitas pertukaran ion maupun daya serapnya juga 

bertambah besar. Sedangkan pada aktivasi kimia, pereaksi kimia akan bereaksi dengan senyawa-senyawa 

pengotor yang terdapat dalam zeolit, sehingga pori-pori menjadi bersih dan luas permukaannya menjadi lebih 

besar pula. 

 Zeolit aktif yang dihasilkan dari proses pengolahan dapat berbentuk bubuk dan pelet.  Zeolit pelet ada 

dua macam, yaitu zeolit pelet yang dibuat dari zeolit bubuk dengan bantuan bahan pengikat dan zeolit pelet 

yang dihasilkan langsung dari kombinasi penggerusan dan pengayakan. Pada umumnya zeolit pelet yang 

dibuat dari zeolit bubuk mempunyai ukuran butir berkisar antara 1-3 mm dan banyak digunakan untuk 

keperluan pertanian, terutama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Sedangkan zeolit pelet hasil 

penggerusan dan pengayakan, umumnya mempunyai ukuran -5 + 10 mesh, -18+48 mesh, yang banyak 
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digunakan untuk pengolahan air minum atau air limbah. Zeolit pelet dapat digunakan bersama-sama pupuk 

pada saat proses pemupukan tanaman dilakukan.  

 Zeolit pelet yang sudah kontak dengan air, akan berubah menjadi bubuk kembali dan mengikat pupuk 

karena terjadinya proses pertukaran ion dan adsorbsi. Oleh sebab itu, pupuk tidak mudah hanyut oleh aliran 

air dan efisiensi penggunaan pupuk meningkat. Selain itu, zeolit dapat juga digabung dengan bahan lain 

seperti fosfat, dolomit, dan KCl membentuk pupuk majemuk.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema penggunaan zeolit 

 

Mengingat banyaknya kegunaan dari mineral zeolit di berbagai bidang dan potensi zeolit yang 

sangat besar di Indonesia, maka usaha untuk mempelajari sifat-sifat dan penggunaan zeolit menjadi sangat 

penting. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dapat 

dipakai sebagai acuan untuk memanfaatkan zeolit. Secara garis besar skema penggunaan zeolit dapat 

digambarkan sbb (Gambar 1).  

Di bidang pertanian, zeolit dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah (bahan ameliorasi), 

bahan campuran pupuk, media tumbuh tanaman, campuran pakan ternak, dan pembersih kolam ikan. 

Masing-masing penggunaan akan  

 

 

ZEOLIT SEBAGAI BAHAN PEMBENAH TANAH 

 

Laporan paling awal mengenai penggunaan zeolit sebagai bahan pembenah tanah dilaporkan oleh  

Townsend (1979) seperti disajikan pada Tabel 1. Percobaan tersebut menjadi acuan penggunaan zeolit di 

bidang pertanian khususnya sebagai bahan pembenah tanah. Percobaan tersebut dilakukan pada tahun 

1964-1965 di Jepang. Jenis zeolit yang dicobakan adalah klinoptilolit yang ditaburkan dalam bentuk bubuk 

zeolit. 

 Tabel 1 di atas menunjukkan penambahan zeolit untuk tanaman terung 10 ton/ha dapat meningkatkan 

hasil sampai 55%, dan untuk wortel bahkan dapat meningkatkan sampai 63%.  Diduga zeolit ini berpengaruh 

terhadap adsorpsi dan retensi ion amonium serta kalium, menjaga kerusakan akar, mengatur suplai air, dan 

memberikan tambahan hara khususnya kalium kepada tanaman. 

 Tiga puluh tahun setelah penelitian di Jepang seperti tersebut di atas, beberapa penelitian 

penggunaan zeolit sebagai bahan pembenah tanah juga telah dilakukan di Indonesia (Tabel 2). Komoditas 

yang digunakan adalah tanaman jagung, kedelai,  kacang tanah, dan tomat. Penambahan zeolit 2.5 – 10 

PERTANIAN 
 
1. Bahan ameliorasi 
2. Campuran pupuk 
3. Media tumbuh  
    tanaman  
4. Campuran pakan 
    ternak 
5. Pembersih kolam 
6. dll 

Skema Penggunaan Zeolit 

INDUSTRI DAN 
ENERGI 

1. Bahan bangunan 
2. Campuran kertas 
3. Memurnikan gas alam 
4. Katalisator 
5. Pemurnian oksigen  
6. Softener industri sabun 
7. dll  

LINGKUNGAN & 
KESEHATAN 

1. Penyerap polutan  
    HN3, SO2, CO2, H2S 

2. Penyerap bau busuk 
3. Penyerap logam berat 
4. Penyerap bahan  
    radioaktif 
5. Campuran tapal gigi 
6. Penyedap bau mulut 
7. dll 
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ton/ha meningkatkan produksi antara 6-55%. Peningkatan produksi disebabkan oleh kemampuan zeolit 

untuk memperbaiki sifat-sifat kimia tanah seperti KTK, pH, dan  kemampuan untuk menyerap air. Disamping 

itu, aktivitas adsorpsi terhadap ion amonium dapat dimanfaatkan untuk efisiensi penggunaan pupuk nitrogen 

dan kalium, hal ini akan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. 

 

Tabel 1. Pengaruh klinoptilolit-tuff yang dicampurkan pada tanah terhadap hasil  beberapa komoditas 

pertanian. 

Tanaman Tahun Jumlah Zeolit  
(ton/ha) 

Rasio Hasil (%)
1
 

Padi 1964 5 106 

Terung 1964 10 155 

Apel 1964 10 113 

Padi 1965 5 102 

Wortel 1964 10 163 

Apel 1965 5 142 
1
 Persentase hasil dengan penambahan zeolit dibagi dengan tanpa zeolit 

 

Tabel 2. Beberapa hasil penelitian penggunaan zeolit sebagai bahan pembenah tanah. 

No. Tanaman Dosis zeolit (t/ha) Peningkatan Hasil 
(%) 

Sumber 

1 Jagung 2,5 6 Hidayat, 1998 

2 Jagung 2,5 11 Sianturi, 1990 
3 Kedelai 2,5 19 Sianturi, 1990 
4 Kacang Tanah 2,5 18 Sianturi, 1990 

5 Tomat 10 35 Suwardi dan 
Suryaningtyas, 1995 

 

 Struktur zeolit yang berongga dapat meningkatkan daya pegang air, terutama pada tanah bertekstur 

pasir, berarti meningkatkan kemampuan tanah tersebut menyediakan air bagi tanaman, sedangkan 

peningkatan kapasitas tukar kation tanah meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.  Di samping itu 

penggunaan zeolit pada tanah dapat berfungsi sebagai sumber unsur kalium dan unsur mikro seperti Cu, 

Mn, dan Zn yang biasanya tercampur pada mineral zeolit. Zeolit yang ditambahkan pada tanah dapat 

mengikat ion amonium (NH4
+
) yang kemudian dengan mudah dapat dilepaskan kembali ke larutan tanah. 

Pemberian zeolit pada tanah Oxisol nyata meningkatkan hasil berat tebu dari 38 sampai 110,9 ton/ha 

(Tabel 3). Penggunaan zeolit secara tabur atau diberikan pada strip trial dengan takaran 7,5 ton/ha 

meningkatkan hasil 23,4% pada ratoon kedua (pada tanah Entisol). 

 
Tabel 3.  Respon tanaman tebu terhadap aplikasi zeolit (pada plot percobaan tanah Oxisol) takaran N 120 

kg/ha P2O5 50kg/ha dan K2O 180 kg/ha. 

Zeolit 
(ton/ha) 

Polarisasi 
(%) 

Berat tebu 
(ton/ha) 

0 16,42 38,0 

3 16,23 75,4 

6 16,37                   110,9 

 

Penggunaan zeolit pada tanah Inceptisol dapat meningkatkan hasil sampai 44% pada ratoon 

pertama dengan perlakuan zeolit 20 ton/ha tebar di atas tanah (Tabel 4). 
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Tabel 4.Respon penggunaan zeolit pada tanaman tebu (plot percobaan tanah Inceptisol, ratoon pertama).  

Zeolit (ton/ha) Hasil Tebu (ton/ha) 

 Tanaman tebu Ratoon 1 

0 60,9 66,1 

10 64,6 91,2 

15 76,6 101,4 

20 79,2 116,1 

Umur panen 9 bulan 12 bulan 

Pupuk N, P2O5, K2O 80, 50, 120 kg/ha 120, 50, 120 kg/ha 

 

 Pemberian zeolit pada tanah yang mempunyai KTK rendah seperti tanah Oxisol dapat meningkatkan 

KTK tanah. Zeolit yang diberikan pada tanah, karena zeolit mempunyai kapasitas penyerapan hara terutama 

K dan NH4 yang tinggi, maka kemampuan tanah dalam mengikat unsur-unsur tersebut dapat meningkat. 

Pengurangan kehilangan nitrogen baik karena pencucian ataupun nitrifikasi dapat meningkatkan hasil 

produksi tanaman. 

 

 

ZEOLIT SEBAGAI CAMPURAN PUPUK 

 

Penggunaan zeolit sebagai bahan campuran pupuk khususnya pupuk nitrogen didasarkan pada sifat 

zeolit yang dapat menjerap nitrogen dalam bentuk amonium. Padahal telah diketahui bahwa nitrogen 

merupakan unsur pupuk yang paling mudah hilang karena pencucian dan penguapan.  

Beberapa hasil penelitian tentang zeolit sebagai bahan campuran pupuk disajikan pada Tabel 5. 

Hasil penelitian Alrina, (1995) menunjukkan bahwa penambahan zeolit 3 t/ha dicampur dengan pupuk ZA 

(200 kg N/ha) memberikan peningkatan hasil kedelai sebesar 46%. Pada percobaan tanaman jahe yang 

dilakukan oleh Aspahani (1995) menunjukkan bahwa campuran zeolit 3 t/ha dengan ZA 1 t/ha meningkatkan 

bobot rimpang sebesar 72% dibandingkan tanpa zeolit. Demikian juga untuk padi sawah, produksi meningkat 

sebesar 11% pada campuran zeolit 500 kg/ha dengan N 100 kg/ha dibandingkan tanpa zeolit. Susilawati 

(1993) melaporkan hasil penelitiannya dimana campuran zeolit 900 kg/ha dengan N 300 kg/ha mampu 

meningkatkan produksi sebesar 16% dibandingkan tanpa zeolit. Pada tanaman yang sama, Suwardi dan 

Goto (1996) melaporkan peningkatan produksi padi sawah sebesar 28% pada campuan zeolit 3,5 t/ha 

dengan N 50 kg/ha dibandingkan tanpa zeolit.  

 

Tabel 5. Beberapa hasil penelitian tentang penggunaan zeolit sebagai bahan campuran pupuk 

Tanaman Zeolit:Pupuk Dosis Pupuk 
(kg/ha) 

Peningkatan 
Hasil (%) 

Sumber 

Kedelai 15:1 200 46 Alrina, 1995 

Jahe 3 :1 1000 72 Aspahani, 1995 

Padi Sawah 5:1 100 11 Hoerudin, 1997 

Padi Sawah 3:1 300 16 Susilawati, 1993 

Padi Sawah 70:1 50 28 Suwardi dan Goto, 
1996 

Ket: Z = Zeolit 
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Pada tanah sawah, efisiensi pemupukan nitrogen kurang dari 50% adalah suatu hal yang wajar jika 

pemupukan nitrogen dilakukan dengan menebar pupuk di permukaan tanah. Minato (1968) melaporkan 

kenaikan 60% ketersediaan nitrogen pada tanah sawah 4 minggu setelah 4 ton zeolit/ha ditambahkan 

dengan pupuk standar. Suatu percobaan telah dilakukan untuk menguji efektivitas zeolit yang dicampurkan 

dengan pupuk urea (Tabel 6). 

Tabel 6.  Pengaruh penambahan zeolit pada pupuk urea terhadap parameter panen padi 

Perbandingan 
Urea:Zeolit 

Bobot gabah isi Jumlah 
malai/pot 

Bobot jerami Persen 
gabah hampa 

 g pot
-1

  g pot
-1

 % 

1:0 87,2a 34a 48,7a 15,4a 

1:1 98,0a  37ab 51,0a       13,1a 

1:2 92,7a 38b        51,5a 10,4a 

1:3      100,9b 42c        52,5a 12,2a 

Angka yang diikuti huruf yang sama dalam satu kolom tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) pada taraf 0.05. 

 Pencampuran zeolit kepada pupuk urea meningkatkan bobot gabah isi, jumlah malai dan mengurangi 

bobot gabah hampa.  Penambahan zeolit ke dalam pupuk urea meningkatkan bobot gabah sebesar 8% pada 

bubuk dan 20% jika ditabletkan dibandingkan dengan tanpa zeolit. Peningkatan bobot gabah disebabkan 

oleh peningkatan jumlah malai dan penurunan persen gabah hampa. Namun demikian, pemberian zeolit 

berpengaruh pada pertumbuhan vegetatif padi agak lambat pada awal pertumbuhan, tetapi pada akhir 

pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dan mempunyai jumlah anakan yang lebih 

banyak dibandingkan dengan tanpa pemberian zeolit. Hal ini disebabkan pencampuran zeolit akan mengikat 

N pada awal pertumbuhan vegetatifnya.  

 Mekanisme peningkatan efisiensi pemupukan nitrogen dengan penambahan zeolit dapat diterangkan 

sebagai berikut. Penambahan zeolit pada pupuk N menjerap amonium yang dikeluarkan oleh pupuk. Jika 

konsentrasi nitrat dalam tanah menurun, amonium yang telah dijerap oleh zeolit dilepaskan kembali ke dalam 

larutan tanah. Dengan cara itu, N yang diberikan ke dalam tanah dapat tersedia dalam waktu yang lebih 

lama. Pada pupuk yang tidak ditambahkan zeolit, N segera berubah menjadi nitrat yang mudah tercuci 

bersama aliran permukaan. Disamping itu, N yang berubah menjadi gas amoniak akan menguap ke udara.  

 Tidak ada perbedaan produksi padi antara pupuk DAP dan urea. Pada DAP, peningkatan bobot gabah 

sebesar 4% pada perlakuan bubuk dan menjadi 17% jika ditabletkan. Pada urea, peningkatan produksi 

adalah 8% pada bubuk dan 20% jika ditabletkan dibandingkan dengan tanpa zeolit. Peningkatan bobot 

gabah disebabkan oleh peningkatan jumlah malai. Namun demikian, pemberian zeolit berpengaruh pada 

pertumbuhan vegetatif padi agak lambat pada awal pertumbuhan, tetapi pada akhir pertumbuhan 

menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dan mempunyai jumlah anakan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan tanpa pemberian zeolit. 

 

 

PEMANFAATAN ZEOLIT SEBAGAI MEDIA TUMBUH TANAMAN 

 

Percobaan dilakukan di rumah kaca Institut Pertnian Bogor, yang membandingkan MTT yang terbuat 

dari zeolit dan non zeolit dengan tanaman uji tomat (Licorpersicon esculentum Mill) varietas Zuishu. Zeolit 

dengan ukuran 2-5 mm dicampur dengan 10% kompos/pupuk kandang, dan 30% gambut. Selanjutnya media 

ditambahkan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. pH media dapat diatur sesuai dengan keperluan 

tanaman dengan penambahan kapur. 
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Tabel 7. Pertumbuhan tomat pada media zeolit dan non zeolit pada umur 6 minggu setelah tanam (MST)  

dan jumlah buah tomat pada umur 3 bulan setelah tanam (BST). 

Jenis media Tinggi 
tanaman 

(cm) 

Diameter 
batang 
(mm) 

Jumlah 
daun 

(cm) 

Panjang 
daun 

(cm) 

Lebar 

daun 

Jumlah 
buah 

Media pasir-1 73,7 10,6 32 39,2 25,5 3,0 

Media pasir-2 62,3 10,1 24 40,0 27,3 7,0 

Media zeolit-1 76,3 10,6 32 40,5 26,8 4,3 

Media zeolit-2 64,7 11,0 27 38,8 26,3 2,7 

Media A 52,5   8,5 17 28,0 18,1 2,0 

 

Semakin tinggi pupuk N ditambahkan ke dalam media, pertumbuhan tanaman tomat semakin buruk. 

Penggunaan zeolit sedikit memperbaiki pertumbuhan pada saat awal. Hal ini menunjukan bahwa pemberian 

pupuk yang berlebihan menghambat pertumbuhan tanaman tomat pada tahap pertumbuhan awal karena 

konsentrasi pada larutan media semakin kental yang berperan dalam peningkatan tekanan osmose. Untuk 

mengurangi tekanan osmose larutan media dilakukan dengan mengurangi jumlah pupuk yang ditambahkan 

ke dalam media tersebut, terutama N. Namun demikian pengurangan jumlah pupuk N ternyata mengurangi 

jumlah buah (Tabel 7). Untuk mengatasi kekurangan unsur hara, sejumlah pupuk N ditambahkan lagi ke 

dalam MTT pada saat tanaman sudah besar dan ada tanda-tanda kekurangan unsur hara atau menambah 

jumlah MTT di dalam pot.  

 

ZEOLIT DICAMPUR DENGAN RANSUM TERNAK 

 

 Pemberian zeolit sebagai pakan tambahan pada ayam ternyata dapat meningkatkan berat badan 

meskipun jumlah pakan dan air berkurang hingga 25%. Selain itu, nilai efisiensi pakan (Feed Efficiensy 

Value/FEV= kenaikan berat/penyerapan pakan) juga meningkat dibandingkan tanpa zeolit (Onagi 1996 

dalam Mumpton, 1984a). Dalam hal ini, penambahan zeolit sebesar 10% dari jumlah pakan memberikan 

kenaikan FEV lebih dari 25% daripada tanpa zeolit (Tabel 8). Selain itu kesehatan ayam umumnya lebih baik 

dengan penambahan zeolit pada pakan. 

 

Tabel 8. Kalori efisiensi dari penambahan zeolit pada pakan ayam (Sumber: Mumpton, 1984a). 

Penambahan 
Zeolit

1 
(%) 

Berat awal Berat akhir
2
 Rerata 

Berat 
Penyerapan 

pakan
3
 

Rasio 
efisiensi 

 ------------------------------ g ----------------------------- Pakan
4
 

Cl 10 553,7 795,6 241,9 668 0,362 
Cl 5 540,7 778,0 237,3 697 0,340 

Cl 3 556,7 796,0 239,3 748 0,320 

Mo 10 532,3 757,5 225,0 634 0,355 

Mo 5 552,3 814,6 262,3 775 0,338 

Mo 3 534,3 791,3 256,8 769 0,334 

kontrol 556,5 789,3 232,8 782 0,298 

1
Cl= klinoptilolit; Mo= mordernit, 

2
Setelah 14 hari, 

3
Penyerapan pakan=Feed intake, 

4
Rasio efisiensi pakan= 

pertambahan berat/penyerapan pakan. 
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Di Amerika telah diuji pengaruh penambahan 5% klinoptilolit terhadap pertumbuhan ayam dan 

ketahanan terhadap penyakit. Dari hasil ini (Tabel 9.) terlihat bahwa fungsi zeolit hampir sama dengan 

antibiotika karena ayam yang diberi zeolit ketahanannya lebih tinggi dari pada ayam yang tidak diberi  zeolit 

maupun yang hanya diberi antibiotik. 

Tabel 9. Pengaruh pemberian klinoptilolit dan antibiotik terhadap pertumbuhan ayam 

 
Perlakuan 

Berat badan Berat makanan 
rata-rata, g 

Efisiensi Ayam yang 
masih hidup 
(dari 48 ekor) 

  

Data 4 minggu 

  

Kontrol 730 1174 0,622 46 

Kontrol+antibiotik 708 1116 0,634 47 

Kontrol+5% zeolit 703 1070 0,657 48 

  

Data 8 minggu 

  

kontrol 1869 3978 0,470 45 

Kontrol+antibiotik 1882 3869 0,486 46 

Kontrol+5% zeolit 1783 3647 0,489 48 

Sumber: Mumpton F. A and Fishman, P.H., J. Animal Science, 45, 118 (1977). 

Zeolit yang dicampurkan pada ransum ternak menyebabkan kelebihan ion amonium dalam lambung 

diikat oleh zeolit sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri.  Zeolit juga berfungsi menyerap mineral dan 

vitamin yang kemudian bereaksi dengan enzim di dalam lambung.  Dengan bantuan zeolit ransum yang 

digunakan oleh ternak akan lebih efisien.  Jadi penggunaan zeolit bukan sebagai sumber mineral atau 

vitamin, melainkan hanya berfungsi sebagai katalisator dalam proses penyerapan mineral dan vitamin. 

Penambahan zeolit akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi ternak.  Penelitian tentang penggunaan 

zeolit untuk peternakan telah banyak dilakukan oleh Fakultas Peternakan IPB dan Unpad.   

Pemakaian 3-10% klinoptilolit dan modernit sebagai suplemen ransum ayam telah dilaporkan tahun 

1960.  Percobaan tersebut menggunakan ayam petelur berumur 48 hari yang diberi ransum campuran 

selama selama 14 hari.  Hasil yang diperoleh adalah seperti Tabel 10. Efisiensi paling tinggi diperoleh pada  

pemakaian klinoptilolit 10% 

 

Tabel 10. Pengaruh pemberian pakan yang mengandung klinoptilolit terhadap   ayam petelur (leghorn) 

Klinoptilolit (%) Berat rata-rata Berat makanan Efisiensi
1)

 

 Awal (g) Akhir (g) g  

10 
5 
3 

kontrol 

553.7 
540.7 
556.7 
556.5 

795.6 
778.0 
796.0 
789.3 

668 
697 
748 
782 

0.362 
0.340 
0.320 
0.298 

1)
Efisiensi = berat pertumbuhan ternak/berat bahan makanan, Sumber : Onagi, T., Rep. Yamagata Stock 

Raising Institut, (1965)        
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PENUTUP 

 

Zeolit merupakan salah satu jenis mineral yang banyak ditemukan di Indonesia. Sebagian kecil deposit telah 

dimanfaatkan terutama di pulau Jawa dan Sumatera. Deposit lainnya masih sebagai cadangan terdapat 

selain Jawa dan Sumatera juga di Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Dari berbagai 

penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian seperti Pusat Penelitian Teknologi Mineral 

(PPTM), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi 

(BPPT) serta perguruan-perguruan tinggi telah diketahui bahwa lebih dari 50 lokasi deposit zeolit telah 

ditemukan mengandung mineral zeolit. Meskipun belum ada data lengkap mengenai jumlah total zeolit 

deposit, tetapi diperkirakan cadangan zeolit di Indonesia tidak kurang dari 100 juta ton sehingga jika separuh 

dari deposit itu layak ditambang maka cadangan zeolit kita tidak habis dalam waktu 250 tahun pada tingkat 

produksi 200 ribu ton/tahun. Pada saat ini produksi zeolit di Indonesia diperkirakan 100 ribu ton/tahun. 

Sebagai bandingan, pada tahun 1990, di Jepang dilaporkan memproduksi zeolit sekitar 150 ribu ton/tahun dan 

diperkirakan pada tahun 2000 produksinya meningkat menjadi 200 ribu ton/tahun. Dari jumlah produksi itu, 

separuh di antaranya digunakan di bidang pertanian.  

Zeolit telah digunakan di berbagai bidang penggunaan yang sangat luas di bidang pertanian, industri, 

energi, lingkungan, kesehatan dll. Karena  banyaknya cakupan bidang yang dapat menggunakan zeolit, 

maka zeolit sering disebut  mineral multi fungsi. Seperti telah dikupas secara mendalam dalam bab-bab 

sebelumnya bahwa zeolit dapat digunakan di bidang pertanian sebagai bahan ameliorasi, bahan campuran 

pupuk, bahan media tumbuh tanaman, bahan campuran pakan ternak, dan bahan pembersih air kolam ikan. 

Tentu saja penggunaan di bidang pertanian masih dapat digali lebih banyak lagi menjadi paket-paket yang 

lebih teknis sehingga pengguna dapat langsung memanfaatkan dengan mudah.  

Penggunaan di bidang pertanian sebagai bahan amelioran atau bahan pembenah tanah dapat 

diarahkan pada perbaikan tanah-tanah marjinal yang akan digunakan untuk pertanian intensif. Disamping itu 

peberian zeolit pada tanah-tanah yang digunakan untuk tanaman yang menghasilkan umbi-umbian seperti 

kentang, wortel, lobak, dll. Pencampuran zeolit dengan pupuk urea mempunyai hasil yang sangat 

menggembirakan. Cara pemberiannya bisa langsung dicampur sebelum ditaburkan ke tanah atau diproses 

terlebih dahulu di dalam pabrik. Perbandingan zeolit: urea 1:1 merupakan perbandingan yang paling baik. 

Penambahan zeolit pada ransum ternak dapat meningkatkan produksi. Jumlah sekitar 5% merupakan jumlah 

yang optimum. Namun demikian jumlah ini masih bervariasi antar jenis ternak.  Karena luasnya pemanfaatan 

zeolit untuk berbagai bidang penggunaan, maka masing-masing fihak yang terlibat dalam pengembangan 

zeolit harus bersama-sama memikirkannya pengembangannya.  
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ABSTRACT 

 
The research about bleaching of crude palm oil by adsorption method with using natural zeolite from 
Lampung has been done. The experiment result shows that natural zeolite from Lampung can be used as 
adsorbent for bleaching process of crude palm oil. Zeolite had been activated by chemical method with 
hydrochloric acid (HCl) solution before it was used as adsorbent. From the experiment result, we know 
that the best condition  for bleaching process are weight percentage of zeolite that was used to get the 
highest of transmittance is 20% and the best concentration of HCl solution is 4%. The highest of 
transmittance for this condition is 48.5.   

 

Keywords : bleaching, natural zeolite  from Lampung, adsorption, activation 

 

PENDAHULUAN 

 
Minyak kelapa sawit yang diperoleh dari pengolahan buah kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jacqi), 

merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dengan komponen utamanya trigliserida dan non trigliserida. 

Seperti jenis minyak lain, minyak kelapa sawit tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Minyak kelapa sawit ini 

terdiri dari fraksi padat yang biasanya berupa lemak dan fraksi cair yang berupa minyak dengan 

perbandingan yang seimbang. Penyusun fraksi padat terdiri dari asam oleat (39%) dan asam linoleat (11%). 

Komposisi tersebut ternyata agak berbeda jika dibandingkan dengan minyak inti sawit dan minyak kelapa 

(Ketaren, 1986). 

Trigliserida merupakan ester dari gliserol dengan tiga molekul asam lemak, sedangkan senyawa non 

trigliserida yang ada pada minyak sawit adalah monogliserida, digliserida, fosfatida, karbohidrat, protein, 

bahan berlendir atau getah (gum) serta zat warna alami. Adanya senyawa tersebut berpengaruh terhadap 

kualitas minyak sawit, misalnya perubahan bau, warna yang ditunjukkan dalam bentuk kadar kotoran, kadar 

air, bilangan asam, bilangan peroksida, bilangan penyabunan, zat warna dan sebagainya. 

 Pemucatan minyak kelapa sawit merupakan salah satu proses pemurnian yang bertujuan 

menghilangkan partikel-partikel zat warna alami dalam minyak. Pemucatan menggunakan bleaching earth 

dengan komposisi utama SiO2 dan Al2O3 terjadi disebabkan oleh adanya ion Al
3+

 pada permukaan adsorben 

yang mengadsorbsi partikel-partikel zat warna (Ketaren, 1986).  

Zeolit merupakan jenis batuan alam dapat digunakan sebagai adsorben pada proses pemucatan 

minyak kelapa sawit. Zeolit sangat baik digunakan sebagai adsorben sebab mempunyai daya serap yang 

tinggi, luas permukaan yang besar, memiliki pori yang banyak dan juga harganya relatif murah serta banyak 

terdapat di Indonesia. Zeolit merupakan sumber daya mineral yang banyak terdapat di tempat-tempat yang 

berdekatan dengan gunung api seperti di Jawa Barat (bayah, Nanggung, Cikalong), di Sumatera (Aceh, 

Sumatera Utara dan Lampung) dan beberapa tempat lainnya. Dari hasil penelitian lapangan, Indonesia 

berpotensi memiliki sumber daya mineral zeolit, diperkirakan sekitar 120 juta ton endapan zeolit terdapat di 
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Jawa Barat (Husaini, 1990). Propinsi Lampung juga memiliki potensi zeolit yang cukup besar sehingga 

pemanfaatan zeolit alam Lampung ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai jualnya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Persiapan Adsorben 

 Zeolit yang digunakan berasal dari daerah Sukamulyo, Lampung Selatan, Propinsi Lampung dengan 

ukuran partikel yang digunakan adalah 100 mesh dan dilakukan aktivasi secara kimia menggunakan larutan 

HCl. Persen HCl yang digunakan divariasikan dan digunakan sebagai variabel percobaan. 

Komposisi kimia zeolit yang digunakan adalah : 

 SiO2 = 69,6 %  MgO = 0,83 % 

 Al2O3 = 13,6 %  K2O = 2,25 % 

 Fe2O3 = 1,86 %  Na2O = 0,88 % 

 TiO2 = 0,19 %  LOI = 8,66 % 

 CaO = 1,63 % 

Analisa fisik : 

KTK  = 85,71 meq/100 gr  True density = 1,99 

Bulk density = 0,8 gr/cm
3
   Butiran  = 100 mesh 

Hasil analisa XRD : 

Komposisi mineral adalah clinoptilolite dan montmorilonite. 

 

2. Proses Adsorbsi 

 Adsorbsi dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan pengaduk magnetik dengan kecepatan 

575 rpm selama 1 jam. Variabel yang digunakan dalam proses ini adalah persen berat zeolit yang digunakan 

terhadap berat minyak kelapa sawit (CPO) dan temperatur (suhu) operasi. 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 1. Pengaduk  

                      2. Termometer  

                3.  Labu reaksi 

                      4. Statif dan klem 

                      5. Kompor listrik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rangkaian Alat Adsorbsi Cara Batch 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil percobaan pemucatan minyak kelapa sawit dengan cara adsorbsi menggunakan zeolit alam 

Lampung dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut. 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Antara Persen Zeolit dalam CPO Terhadap %Transmittan  Pada Berbagai 
Macam Variasi %HCl untuk Aktivasi (perlakuan tanpa pemanasan) 

 

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara persen zeolit dalam CPO terhadap transmittan pada 

berbagai macam variasi konsentrasi HCl yang digunakan untuk aktivasi pada kondisi operasi tanpa 

pemanasan. 

 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Persen Zeolit dalam CPO Terhadap %Transmittan  Pada Berbagai 

Macam Variasi %HCl untuk Aktivasi (perlakuan dengan pemanasan) 
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Gambar 3 menunjukkan hubungan antara persen zeolit dalam CPO terhadap transmittan pada 

berbagai macam variasi konsentrasi HCl yang digunakan untuk aktivasi pada kondisi operasi dengan 

pemanasan pada suhu 60
0
C. 

Pada kondisi yang sama dan untuk konsentrasi HCl yang sama, semakin tinggi persen zeolit yang 

dimasukkan ke dalam CPO, maka akan semakin tinggi angka transmitan yang dihasilkan dan secara fisik 

terlihat semakin jernih. Yang berarti zat warna (karoten)  yang ada dalam dalam CPO akan semakin  

berkurang, karena zat warna ini akan terserap oleh zeolit selaku adsorban. 

Dilihat dari persen zeolit pada CPO yang sama untuk setiap konsentrasi HCl, maka didapatkan nilai 

maksimum untuk transmitan, di mana jika jumlah zeolit ditambah maka kenaikan angka transmitan hanya 

sedikit. Hal ini dikarenakan bila jumlah zeolit yang berada pada CPO sudah optimum maka zat warna yang 

terdapat pada CPO sudah habis terserap oleh zeolit, jadi jika terus ditambah maka akan hanya terjadi 

pemborosan adsorban saja. Pada penelitian ini diperoleh titik maksimum pada konsentrasi HCl 3,5 %  dan 

jumlah zeolit dalam CPO sebesar 15% dengan angka transmittan sebesar 70%. Daya pemucatan CPO 

terbaik menggunakan konsentrasi HCl 3,5% dan persen zeolit dalam CPO 15% adalah 96,3%. 

Konsentrasi HCl pada proses aktivasi juga sangat berpengaruh pada kondisi zeolit, karena jika 

penambahan HCl berlebih maka zeolit akan kehilangan daya serapnya karena kandungan-kandungan 

montmorillonitnya akan rusak, dan juga sebaliknya jika konsentrasi HCl  kurang, maka kotoran-kotoran yang 

berada di dalam zeolit tidak akan hilang semua sehingga pori-porinya masih tertutup. 

  Kondisi operasi yang digunakan adalah pemanasan pada suhu 60
o
 C dan divariasikan dengan tanpa 

pemansan atau pada suhu ruang. Dari data, diperoleh hasil bahwa pemansan sangat berpengaruh dan lebih 

efektif terhadap daya pemucatan CPO oleh zeolit dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan. Hal ini 

ditunjukan oleh angka transmitan yang naik tinggi jika menggunakan pemanasan dilihat pada salah satu 

konsentrasi HCl. Akan tetapi jika tanpa pemanasan tidak naik begitu tinggi, hal ini dapat dilihat 

perbandingannya pada gambar 3 dan gambar 4 di atas. Karena kurang efektifnya kondisi operasi tanpa 

pemanasan maka penelitian untuk tanpa pemanasan dilakukan sampai dengan konsentrasi HCl 3,5%.  

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 Dari hasil percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ternyata zeolit yang digunakan 

dapat dipakai sebagai adsorben pada proses pemucatan minyak kelapa sawit (CPO). Proses pemucatan 

yang dilakukan lebih baik dengan menggunakan pemanasan dari pada yang tidak menggunakan 

pemanasan. Aktifasi terbaik dilakukan dengan cara kimia menggunakan HCl 3,5%. Persen zeolit optimum 

pada penelitian ini adalah 15% pada konsentrasi HCl 3,5% dengan  menggunakan pemanasan.  
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ABSTRACT 
 

The intrusion of seawater in the beach area of Bandarlampung and the eastern beach of Lampung causes 
many problems for people because it turns the water into a brackish water. The brackish water is the 
water whose salinity is between 0.5 ppt until 17 ppt. The brackish water cannot be used for drinking, 
cooking or washing because the maximum degree of salinity for such purposes is 0.5 ppt. Desalination of 
brackish water is a process of reducing the salinity of a brackish water. In this research, natural zeolite 
from Lampung was modified with surfactant to become surfactant-modified zeolite (SMZ). It was used as 
ion exchanger in the desalination of a brackish water. The result showed the salinity of the brackish water 
could be reduced to 52% from the initial value. The best results were obtained at the contact time of 4 
hours and the initial salinity 0.863 ppt.  

 
Key words: desalination, brackish water, surfactant-modified zeolite, salinity 

 
 

PENDAHULUAN 

 Masalah penyediaan air bersih merupakan masalah global yang mendesak untuk segera ditangani. 

Intrusi air laut di daerah pesisir terutama di Bandar Lampung dan pantai timur Lampung telah menimbulkan 

masalah penyediaan air minum bagi penduduk di daerah tersebut. Masalah serupa telah lama ada bagi 

daerah tambak dan pulau-pulau kecil yang kandungan air tawarnya terbatas. Di daerah tersebut bahan 

pengotor yang melebihi batas standar air minum adalah Na, Ca, Mg dan Cl. 

 Penelitian terhadap sumur penduduk di daerah pesisir Teluk Betung menunjukkan bahwa telah 

terjadi intrusi air laut sampai satu km garis pantai dengan kadar salinitas 1,2 permil (ppt = part per thousand). 

Intrusi lebih parah terjadi di daerah pertambakan yang dibangun dengan menebang pohon bakau seperti 

terjadi di pantai timur Lampung. Salinitas tertinggi sumur penduduk telah mencapai 4 permil dengan jarak 

intrusi mencapai 2,5 km dari garis pantai. 

 Salinity atau salinitas adalah jumlah garam yang terkandung dalam satu kilogram air. Kandungan 

garam dalam air ini dinyatakan dalam ppt atau part per thousand karena satu kilogram sama dengan 1000 

gram. Untuk air permukaan dan daerah tropis dalam percobaan ini faktor temperatur dan tekanan terhadap 

besaran salinitas dapat diabaikan.  

 Cara sederhana mengukur salinitas air laut adalah dengan mengukur kadar ion Cl
-
 dalam air dengan 

titrasi perak nitrat (argentometri). Hasil kadar Cl
-
 digunakan untuk menghitung salinitas dengan rumus : 

 S = 0,03 + 1,8050 Cl
-
 

Dengan : S  = salinitas, ppt. 

    Cl
- 
= kadar Cl dalam air disebut juga klorinitas, ppt. 

Air payau atau brackish water adalah air yang mempunyai salinitas antara 0,5 ppt s/d 17 ppt. Air ini banyak 

dijumpai di daerah pertambakan, estuary yaitu pertemuan air laut dan air tawar serta sumur-sumur penduduk 

di pulau-pulau kecil atau pesisir yang telah terintrusi air laut. Sebagai perbandingan, air tawar mempunyai 

salinitas < 0,5 ppt dan air minum maksimal 0,2 ppt. Dari sumber literatur lain, air tawar maksimal mempunyai 

salinitas 1 ppt sedangkan air minum 0,5 ppt. Sementara itu air laut rata-rata mempunyai salinitas 35 ppt. 
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Pada umumnya dengan komposisi kimia air payau yang perlu diperhatikan dalam pengolahan ini, adalah 

kandungan Cl
-
, Ca, Mg, dan Na.  

 Air payau yang mengandung Na melebihi batas, misalnya lebih besar dari 200 ppm, jika dikonsumsi 

dalam waktu yang lama dapat mengganggu kesehatan. Demikian pula jika air tersebut digunakan untuk 

menyiram tanaman misalnya sayuran, maka hasil panen yang diperoeh berkurang jika dibandingkan dengan 

hasil penyiraman air tawar. Jumlah penurunan hasil panen tergantung dari besaran salinitas air dan jenis 

tanaman. Untuk keperluan industri, adanya NaCl dan MgCl2 dalam air yang melebihi batas akan 

menyebabkan korosi pada pipa-pipa dan peralatan proses. 

Proses pertukaran ion dapat digunakan sebagai proses desalinasi untuk memperoleh air minum. Untuk 

tujuan tersebut diperlukan beberapa persyaratan di antaranya : 

 Resin penukar ion atau mineral penukar ion harus mempunyai kapasitas tukar yang tinggi.  

 Keperluan asam dan basa untuk regenerasi hendaknya murah 

 Pencucian resin setelah regenerasi hendaknya memerlukan air yang sedikit sehingga tidak banyak 

mengurangi kapasitas operasi resin 

 Volume regeneran yang terbuang dapat diminimalisir dan regeneran yang tidak terpakai dapat 

digunakan lagi di kesempatan berikutnya. 

 Zeolit adalah mineral alami yang merupakan senyawa alumunium silikat hidrat yang mempunyai luas 

permukaan yang besar dan kapasitas tukar kation yang tinggi. Pada awal pemanfaatan proses pertukaran 

ion dalam industri, resin penukar ion berasal dari senyawa inorganik mineral zeolit. Dengan berkembangnya 

resin sintetis organik yang berkapasitas tukar kation lebih besar daripada pemakaian mineral zeolit sebagai 

penukar ion semakin sedikit. Pemakaiannya dapat ditingkatkan jika kapasitas tukar kation dapat ditingkatkan 

mendekati resin-resin organik dengan harga yang lebih murah. 

 Dalam pengolahan air payau diperlukan material penukar ion baik kation maupun anion, oleh sebab 

itu zeolit alam perlu dimodifikasi atau diaktifkan agar dapat menyerap keduanya. 

 Teknik rinci cara memodifikasi tidak disebutkan dalam literatur mengenai zeolit, secara garis besar 

terdapat beberapa petunjuk sebagai berikut : 

1. Dengan perlakuan asam zeolit dapat dimodifikasi menjadi H
-
Z atau zeolit dengan kation H

+
. Bentuk 

H
-
Z diperlukan dalam pengolahan air payau untuk menukar Ca, Mg dan Na tanpa menambahkan 

kation lain selain H
+
. 

2. Zeolit terkenal kemampuannya menyerap NH3. Zeolit yang mengandung NH3 kemungkinan dapat 

menyerap anion misalnya Cl
-
 dan SO4

2-
. 

3. Melakukan modifikasi permukaan dengan surfaktan sebagaimana dilakukan oleh Prof.R.S. Bowman 

dkk. Mereka mereaksikan surfaktan misalnya hexa decyltrimethylammonium (HDTMA) dengan 

clinoptilolite menghasilkan SMZ atau Surfactant Modified Zeolite. Sifat yang menarik dari SMZ 

adalah kemampuannya menyerap anion, senyawa organik dan masih menyisakan kemampuan 

menyerap kation. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan zeolit alam Lampung yang telah dimodifikasi 

dengan surfaktan (Surfactant Modified Zeolite/ SMZ) dalam menurunkan salinitas air payau sehingga dapat 

berfungsi dalam proses desalinasi air payau.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah zeolit alam Lampung jenis clinoptilolite 

dengan sifat kimia dan fisika sebagai berikut : 
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    Tabel 1. Sifat Fisika dan Kimia Zeolit Alam Lampung 

Parameter Sifat 

Si/Al ratio 5.117 

Cation Exchange Capacity (CEC) 85.71 meq/100 gr. 

Bulk Density 0.8 gr/cm
3
 

True Density 1.99 

Ukuran 20 – 10 mesh 

Komposisi Mineral Clinoptilolite dan Montmorilonite 

 

 

 Zeolit alam yang akan digunakan diaktivasi (dimodifikasi) terlebih dahulu menggunakan surfaktan 

jenis hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) menghasilkan SMZ atau Surfactant Modified Zeolite. SMZ yang 

diperoleh akan digunakan untuk menurunkan salinitas air payau yang akan diolah.  Sistem yang 

dipakai adalah pertukaran ion pada tumpukan (bed) SMZ dengan ukuran kolom adalah D = 10 cm dan H = 

70 cm.  Dalam penelitian ini percobaan dibatasi untuk mengetahui kemampuan SMZ dalam menurunkan 

salinitas air payau.  

 Percobaan yang dilakukan masih dalam skala laboratorium dengan variabel yang dipakai adalah : 

1. Konsentrasi surfaktan yang dipakai untuk modifikasi yaitu 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; dan 3% 

2. Waktu kontak air payau dengan SMZ 

3. Salinitas awal air payau 

Analisa hasil yang dilakukan adalah perubahan salinitas setelah air dilewatkan pada SMZ yang ditunjukkan 

oleh kadar Cl
-
 dalam air. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Percobaan Pendahuluan 

 Percobaan pendahuluan ini dimaksudkan sebagai penjajagan awal atau eksplorasi apakah gagasan 

mengolah air payau (penurunan salinitas air) menggunakan SMZ  dapat dilakukan. Sebagai bahan baku 

percobaan pendahuluan adalah larutan NaCl dengan salinitas 863 ppm. Surfaktan yang digunakan dalam 

percobaan pendahuluan divariasikan dari 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5% dan 3%.  

 Dari percobaan pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa pada konsentrasi surfaktan 0,5% s/d 

2%, salinitas air tidak berubah walaupun sudah dikontakkan dalam waktu yang cukup lama yaitu ± 24 jam 

(sehari semalam). Perubahan salinitas terjadi jika digunakan SMZ yang modifikasinya menggunakan 

surfaktan dengan konsentrasi 2,5%. Untuk mengetahui harga optimal konsentrasi surfaktan yang harus 

digunakan, maka dicoba dilakukan peningkatan konsentrasi surfaktan yang digunakan sampai 3% dan hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa pada konsentrasi 3%, kemampuan SMZ untuk menukar ion Cl tidak jauh 

berbeda dengan SMZ dengan konsentrasi surfaktan 2,5% sehingga konsentrasi surfaktan yang digunakan 

pada percobaan selanjutnya adalah 2,5%. 

 Selain digunakan untuk menukar NaCl, pada percobaan pendahuluan ini juga dicoba penggunaan 

SMZ untuk menukar ion yang lain yang mungkin terdapat pada air payau atau pun air sadah yaitu ion Mg dan 

Ca. Percobaan ini menunjukkan hasil bahwa SMZ  juga mempunyai kemampuan untuk menurunkan 

kandungan ion Mg dan Ca yang ada dalam air. Dalam hal ini, konsentrasi SMZ yang digunakan bisa dipakai 

mulai dari 0,5%. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel berikut ini dan juga dibandingkan dengan 

pemakaian zeolit yang telah diaktifkan dengan larutan kimia yang lain (NaZ, HZ, Z-NH3). 

 

Desalinasi Air Payau Menggunakan SMZ 

 Dari percobaan pendahuluan diketahui bahwa SMZ (surfactant modified zeolite) dapat digunakan 

untuk menurunkan salinitas air. Konsentrasi surfaktan yang digunakan untuk modifikasi zeolit adalah 2,5%. 

Setelah dilakukan modifikasi dengan konsentrasi yang telah ditetapkan tersebut, maka diperoleh SMZ yang 

siap digunakan untuk menurunkan salinitas air payau. Debit air yang digunakan adalah 250 ml/jam. Hasil 

percobaan dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Grafik Breaktrough Penurunan Salinitas Air oleh SMZ (Surfactant Modified Zeolite) 

 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa SMZ memiliki kemampuan untuk menurunkan salinitas air payau. 

Hasil yang paling optimal diperoleh pada waktu kontak 4 jam dengan konversi optimal 52%. Setelah waktu 
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kontak 4 jam, kemampuan SMZ mulai menurun. Hal ini diperlihatkan dari grafik bahwa setelah 4 jam, 

salinitas air mulai naik lagi mendekati salinitas awal. Oleh karena itu, operasi berlangsung sampai 4 jam dan 

setelah itu SMZ yang digunakan harus diganti dengan SMZ yang baru. Tetapi SMZ yang telah dipakai dapat 

diregenerasi kembali menggunakan beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan kapur. 

 Proses yang dilakukan pada penelitian ini masih skala laboratorium sehingga harus diintegrasi ke 

skala yang lebih besar agar dapat diaplikasikan di masyarakat untuk digunakan dalam proses pengolahan air 

payau.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari studi literatur dan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Zeolit alam dari Kalianda, Lampung Selatan yang dianalisa terdiri dari mineral Clinoptilolite dan 

Montmorilonite dengan KTK = 85 meq/ 100 gram 

2. Secara kualitatif telah ditunjukkan bahwa air payau dan air laut dapat diolah menjadi air tawar 

menggunakan SMZ dengan prinsip pertukaran ion. 

3. Konsentrasi surfaktan yang optimal untuk modifikasi zeolit adalah 2,5% dan kondisi operasi yang 

optimal yang dapat digunakan untuk menurunkan salinitas air adalah waktu kontak 4 jam. 

4. Konversi maksimum yang berhasil diperoleh adalah penurunan salinitas air sampai 52%. 

5. Sampai pada tahap penelitian ini dapat dikatakan bahwa mineral zeolit alam sudah dapat 

dimanfaatkan untuk mengolah air payau menjadi air minum. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted 6 weeks to study the effect of zeolit in ration on feed consumption, average 
daily gain (growth rate), and dressing percentage of male local rabbits. Twenty four rabbit were used in 
this research designed by randomized completely block design.  The treatment of research were level of 
zeolit on ration that was 0.0; 2.5; 5.0; 7.5 % of dry matter.  This research indicated that zeolit didn‘t affect 
(P>0.05) on  feed consumption, average daily gain, and dressing percentage.  The average of feed 
consumption was highest  (87,15 ± 4,52 gram ) on rabbits that got  ration with 2.5 % zeolit.  The average 
daily gain  was highest (17,14 ± 0,82 gram) on rabbits that got ration without zeolit. The average of 
dressing percentage was highest  (48,58 ± 3,56 %) on rabbit that got  ration with 2,5 % zeolit        It could 
be concluded that zeolit on ration didn‘t affect on feed consumption, average daily gain (growth rate), and 
dressing percentage of male local rabbits.  

 
Key words: dry matter, dressing percentage, and male local rabbits  
    

 

PENDAHULUAN 

 

Produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui pemberian feed additive.  Salah satu bahan yang 

dapat digunakan sebagai feed additive tersebut adalah zeolit.  Zeolit merupakan hasil tambang yang 

mengandung mineral dan memiliki struktur yang dapat berfungsi memperbaiki konversi ransum, 

meningkatkan pertambahan bobot badan,  mencegah dan mengobati penyakit saluran pencernaan, 

mengurangi bau yang ditimbulkan oleh kotoran ternak, dan mencegah tumbuhnya jamur dalam pakan ternak 

selama penyimpanan (Torii, 1978), meningkatkan nafsu makan, mencegah terjadinya penyakit pada 

lambung, dan mengurangi kejadian keracunan oleh amoniak pada ternak (Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi, 1987),  meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen pada ransum ternak, mengurangi terjadinya 

iritasi pada usus, dan menyerap bau yang ditimbulkan oleh kotoran ternak (Mumpton dan Fishman, 1977).    

Penambahan zeolit sebanyak 5 % dalam pakan babi muda dan dewasa menghasilkan pertambahan 

bobot badan masing-masing 25 % dan 29 % lebih tinggi daripada ransom tanpa penambahan zeolit serta 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan masing-masing 3,5 % dan 6,0 %.  Penambahan zeolit sebesar 10 

% dalam ransum ayam petelur Leghorn meningkatkan bobot badan sebesar 20 % daripada yang tidak 

mendapat tambahan zeolit  (Mumpton dan Fishman, 1977).   

Penambahan zeolit dalam ransum mampu mengubah besarnya produksi susu sapi (P<0,05).  

Penambahan zeolit sebanyak 2,5 % dalam konsentrat sapi perah menghasilkan produksi susu yang tertinggi 

(18,3 kg per hari) dibandingkan produksi susu sapi perah yang tidak mendapat tambahan zeolit dalam 

ransumnya (17,6 kg per hari), maupun yang mendapat tambahan zeolit 5,0 % (17,5 kg per hari) dan 7,5 % 

(17,5 kg per hari).  Persamaan regresi yang menyatakan hubungan antara produksi susu (Y)  dengan level 

zeolit (X) dapat dinyatakan sebagai berikut:  Y=17,560 + 0,871 X-0,294 X
2
 + 0,023 X

3
).  Berdasarkan 

persamaan tersebut dapat diketahui bahwa produksi susu tertinggi dicapai pada penambahan zeolit sebesar 

3 %.  Peningkatan level penambahan zeolit mengurangi produksi susu harian sapi perah (P<0,05) karena 

terjadinya penurunan kecernaan pakan sebagai akibat meningkatnya kadar abu (Sutardi dan Erwanto, 1992).   
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Zeolit banyak terdapat di Lampung nmamun penggunaan zeolit dalam ransum ternak kelinci belum 

pernah dilaporkan sehingga perlu diteliti pengaruh penggunaan zeolit dalam ransum terhadap produktivitas 

ternak kelinci. 

Penelitian dilakukan dengan  tujuan untuk mempelajari pengaruh penggunaan zeolit dalam ransum 

terhadap konsumsi ransum,  pertumbuhan, dan persentase karkas kelinci lokal jantan.   

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan Rancangan Kelompok Teracak 

Lengkap.  Sebanyak 24 ekor kelinci lokal jantan dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan bobot 

badan dengan rata-rata bobot badan masing-masing kelompok sebagai berikut: 1.470,00 ±  19,51 g; 941,35 

± 38,91 g; 868,73 ± 44,34 g; 835,65 ± 68,30 g; 681,20 ± 24,15 g; 565,07 ± 76,27 g.    

Setiap kelompok terdiri dari 4 ekor kelinci dengan perlakuan sebagai berikut: ransum tanpa 

penambahan zeolit sebagai perlakuan pertama (R1); ransum basal ditambah zeolit sebanyak 2,5 % dari 

bahan kering ransum sebagai perlakuan kedua (R2); ransum basal ditambah zeolit sebanyak 5,0 % dari 

bahan kering ransum sebagai perlakuan ketiga (R3);  ransum basal ditambah zeolit sebanyak 7,5 % dari 

bahan kering ransum sebagai perlakuan keempat (R4). 

Zeolit yang digunakan adalah zeolit dengan merk dagang ZKK3 produksi PT Minatama Mineral Perdana, 

Bandar Lampung dengan ukuran partikel 60--80 mesh.  Zeolit tersebut termasuk jenis klinoptilolit  dengan 

rumus kimia (Na4K4) (Al8Si40O96) 24H2O dan kadar mineral dalam zeolit tersebut disajikan pada Tabel 1, 

komposisi ransum basal perlakuan disajikan pada Tabel 2, dan kandungan nutrisi ransum bsal disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 1.  Kandungan mineral zeolit* 

No Jenis mineral dalam zeolit Banyaknya (%) 

1 SiO2 Tidak diketahui 

2 TiO2 Tidak diketahui 

3 LOi Tidak diketahui 

Jumlah 64,73 

4 Al2O3 31,28 

5 Fe2O3 1,10 

6 CaO 0,78 

7 MgO2 0,66 

8 K2O 1,12 

9 Na2O 0,33 

10 Pb 0,00 

Jumlah 35,27 

Keterangan: * Hasil Analisis Laboratorium FMIPA, Unila 
 
Tabel 2.  Komposisi ransum basal perlakuan tanpa zeolit 

No Nama Bahan Banyaknya (%) 

1 Dedak halus 30,00 

2 Jagung kuning 22,50 

3 Tepung rumput Setaria 25,00 

4 Tepung tapioka 10,00 

5 Tepung ikan 12,00 

6 Premiks 0,50 

Jumlah 100,00 
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Tabel 3.  Kandungan nutrisi ransum basal 

No Zat gizi Banyaknya (%) 

1 Protein kasar 16,45* 

2 Serat kasar 11,30* 

3 Lemak kasar 5,25* 

4 Abu 10,67** 

Keterangan: 

*Hasil analisis Laboratorium Teknologi Pangan, Polinela, Bandar Lampung 

**Hasil analisis Laboratorium Kimia, FMIPA, Unila 

 

Peubah yang diukur meliputi konsumsi bahan kering ransum (gram per hari), rata-rata pertambahan 

bobot badan (gram per hari), dan persentase karkas (%).  Data yang diperoleh diuji dengan analisis kovarian 

(Steel dan Torrie, 1991). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Konsumsi Bahan Kering Ransum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit dalam ransum tidak berpengaruh terhadap 

rata-rata konsumsi bahan kering ransum (P>0,05) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.  Rata-rata konsumsi 

bahan kering ransum tertinggi dicapai pada penambahan zeolit sebesar 2,5 % namun semakin mengalami 

penurunan dengan meningkatnya level penambahan zeolit dalam ransum.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan zeolit sampai level 2,5 % mampu meningkatkan palatabilitas ransum dan nafsu makan.  

Penurunan konsumsi ransum pada pemberian zeolit 5 % dan 7,5 % disebabkan oleh tingginya kadar 

abu ransum sehingga menganggu proses metabolisme di dalam tubuh kelinci karena peningkatan kadar abu 

mengakibatkan penurunan konsentrasi energi, protein, dan zat-zat organik lainnya sehingga manfaat seluruh 

ransum terganggu (Parakkasi, 1980).  Batas maksimal kadar abu dalam ransum kelinci adalah 6,5 % 

(Sarwono, 1995).  Hasil analisis kadar abu ransum perlakuan disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 4.  Rata-rata konsumsi bahan kering ransum, pertambahan bobot badan, dan persentase karkas  pada 
setiap perlakuan  

Peubah Perlakuan 

R1  
(Tanpa zeolit) 

R2  
(2,5 % zeolit) 

R3  
(5% zeolit)  

R4 
(7,5 % zeolit) 

Rata-rata konsumsi bahan kering 
(g/ekor/hari) 

80,26 ±1,57 87,15± 4,52 78,55 ± 2,39 72,82 ± 5,44 

Pertambahan bobot badan (g/hari) 17,14 ± 0,62 13,86 ± 1,32 10,96 ± 1,68 9,26 ± 0,75 

Persentase karkas (%) 46,61 ± 2,05 48,58 ± 3,56 47,64 ± 2,05 46,58 ± 4,05 

 

Tabel 5.  Kadar abu ransum perlakuan* 

No Kandungan zeolit dalam 
ransum (%) 

Kadar abu (%) 

1 0,0 10,67 

2 2,5 13,12 

3 5,0 15,55 

4 7,5 18,01 

*Hasil analisis Laboratorium FMIPA, Unila 
  Kadar abu zeolit:97,67 % 
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Penurunan produksi ternak dengan semakin meningkatnya level penggunaan zeolit dalam ransum 

juga dilaporkan oleh Sutardi dan Erwanto (1992) bahwa sapi perah yang mendapat ransum dengan 

kandungan zeolit 2,5 % dalam ransum menghasilkan produksi susu 18,3 kg per hari lebih tinggi daripada 

produksi susu sapi perah yang pakannya tidak ditambah zeolit (17,6 kg per hari).  Namun produksi susu 

mengalami penurunan dengan meningkatnya kandungan zeolit dalam ransum.  Sapi perah yang mendapat 

pakan dengan kandungan zeolit 5,0 maupun 7,5 % menghasilkan rata-rata produksi susu yang sama yaitu 

17,5 kg per hari.  Hal tersebut disebabkan oleh terlalu tingginya kadar abu dalam ransum pada level zeolit 

5,0 dan 7,5 % sehingga meningkatkan kadar abu dalam ransum yang mengakibatkan penurunan kecernaan 

ransum.   

 

 

2.  Pertambahan Bobot Badan Harian 

 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penambahan zeolit dalam ransum sampai level 7,5 % tidak 

berpengaruh (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan harian kelinci.  Bahkan terdapat kecenderungan 

terjadinya penurunan pertambahan bobot badan dengan semakin meningkatnya penggunaan zeolit dalam 

ransum.   

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi bahan kering ransum pada 

penggunaan zeolit 2,5 % seperti disajikan pada Tabel 4 ternyata tidak menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang tinggi tetapi justru lebih rendah daripada pertambahan bobot badan keleinci yang mendapat 

pakan tanpa zeolit.  Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan Puspasari (1993) yang menyatakan bahwa 

penambahan zeolit pada level 5 % dalam pakan tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan 

kelinci lepas sapih. 

Dinyatakan pula oleh Puspasari (1993) bahwa semakin tingginya level zeolit dalam ransum 

mengakibatkan semakin banyaknya kadar Pb dalam zeolit sehingga mengganggu peredaran darah yang 

berfungsi membawa zat-zat makanan dari saluran pencernaan menuju jaringan tubuh.  Hal tersebut 

mengakibatkan rendahnya pertambahan bobot badan kelinci.   

 

3.  Persentase Karkas 

Penambahan zeolit dalam ransum ternyata tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap persentase karkas 

kelinci namun berdasarkan data pada Tabel  4 diketahui bahwa persentase karkas tertinggi (48,58 ± 3,56 %) 

dicapai oleh kelinci yang mendapat pakan dengan kandungan zeolit 2,5 % dan terendah dicapai oleh kelinci 

yang mendapat pakan dengan kandungan zeolit 7,5 % (46,58 ± 4,05 %).   

Penurunan persentase karkas kelinci seiring dengan meningkatnya level zeolit dalam ransum 

disebabkan oleh semakin meningkatnya persentase komponen bukan karkas terutama tulang karena 

komponen penyusun zeolit adalah mineral yang bermanfaat dalam pembentukan tulang.  Pengaruh 

penambahan zeolit dalam ransum terhadap bobot daging dan tulang disajikan pada Tabel 6. Oleh karena itu 

dengan semakin tingginya kadar zeolit dalam ransum mengakibatkan semakin tinggi bobot komponen bukan 

karkas yang terutama berupa tulang.  Semakin tinggi bobot komponen bukan karkas mengakibatkan semakin 

rendahnya bobot  komponen karkas yang berarti pula semakin tinggi persentase komponen bukan karkas 

akan menurunkan pesentase karkas kelinci.   
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Tabel 6.  Pengaruh penambahan zeolit dalam ransum terhadap bobot daging dan tulang   

Perlakuan ransum Bobot daging (g) Bobot tulang (g) Rasio daging dan 

tulang 

R1 (tanpa zeolit) 539,98 ± 126,59 155,00 ± 13,58 3,50 ± 0,84 : 1 

R2 (2,5 % zeolit) 531,37 ±   87,19 156,52 ± 38,58 3,50 ± 0,72 : 1 

R3 (5,0 % zeolit) 442,22 ± 143,14 141,57 ± 17,11 3,10 ± 0,82 : 1 

R4 (7,5 % zeolit) 407,18 ± 151,66 134,85 ± 19,76 3,07 ± 1,17 : 1 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan daisimpulkan bahwa: 

1.  ransum dengan tingkat penambahan zeolit sampai 7,5 % dari bahan kering ransum tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan persentase karkas kelinci lokal 

jantan 

2.  penambahan zeolit pada level 2,5 % dari bahan kering ransum menghasilkan rata-rata konsumsi ransum 

tertinggi (87,15± 4,52 g/ekor/hari) dan persentase karkas tertinggi (48,58 ± 3,56 %) 

3.  ransum tanpa zeolit menghasilkan rata-rata pertambahan bobot badan tertinggi (17,14 ± 0,62 g per hari).  
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PENGGUNAAN ZEOLIT DALAM RANSUM BABI 
 

M. Silalahi
1)

 dan D. Aritonang 
2)

 
1). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung 

2). Balai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor 

 
ABSTRACT 

 
A research was conducted to study the effect of zeolite on pig‘s performance.  Research was done using 
Completely Randomized Block Design with factorial pattern 5x2 for five levels of zeolite on female pigs‘ 
and castrated pigs‘ rations.  Forty heads of Landrace age of 9 month and 13.8 Kg of average weight were 
observed for 56 days. The results showed that there were interactions between level of zeolite and sex on 
dry matter intake. The higher the level of zeolite, the higher feed consumption on female pigs, but on the 
contrary, lower in castrated pigs.  Cubes pattern was formed in female pigs for dry matter digestible 
nutrition, energy, and crude fiber while in castrated pigs formed a quadratic pattern.  There were 
differences between female pigs and castrated pigs on body weight gain and feed efficiency, which were 
better in castrated pigs. More over, there were differences between levels of zeolite on body weight gain, 
nutrition consumption (fat and ash) and coefficient of digestible nutrition.  The utilization of up to 4.5% of 
zeolite showed good results but utilization higher than 4.5% will inflict in financial losses. This research 
suggested using not more than 4.5% of zeolite in the ration. 

 
Key words : zeolite, ration, pig. 
 

 

PENDAHULUAN 

 Usaha penyempurnaan daya guna dalam mendukung peningkatan produktivitas babi perlu 

dikembangkan. Suplementasi dan fortifikasi nutrisi terbatas sering dilakukan. Bahkan kesertaan non-nutrisi 

telah banyak dibuktikan mendukung daya guna makanan. Salah satu bahan non-nutrisi yang dewasa ini 

banyak digumuli adalah   peranan zeolit. Penggunaan zeolit semakin meluas, pada bidang pertanian 

digunakan sebagai pupuk tanaman,  pupuk tanaman air, penyerap ammonia pada kolam ikan, pengendali 

kelembaban dan bau busuk limbah ternak serta sebagai suplemen non- nutrisi pada ransum ternak. 

 Zeolit adalah tepung kristal dari molekul aluminosilikat hidrat yang mengandung kation alkali dan 

alkalin serta sedikit mineral lain. Molekul ini terdapat secara alam atau sintetis dengan struktur tiga dimensi 

membangun saluran interkoneksi sehingga mampu menangkap molekul lain yang berdimensi analog. 

Molekul zeolit ini mampu mengikat dan membebaskan molekul-molekul spesifik secara selektif dengan 

absorbsi atau pertukaran ion. Beberapa aspek yang memungkinkan penggunaannya adalah potensi sifat 

fisika dan kimia yang dimilikinya. Di antara sifat tersebut adalah kemampuannya  menyaring molekul (Filter 

molekul) sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan kelembapan dan manaikkan pH. Milne dan 

Froseth (1982) melaporkan pula bahwa srtuktur dan komponen kimia zeolit dapat mendukung dalam 

metabolisme. Cool dan Willard (1982) melaporkan kemapuan zeolit untuk mengikat hara dan vitamin yang 

kemudian secara gradual dilepas di saluran pencernaan sehingga mengefisienkan makanan. Schurson et. al. 

(1982) melaporkan fungsinya dalam menyerap ammonia akibat deaminasi protein selama proses 

pencernaan atau menyerap produk toksik oleh degradasi mikroba saluran pencernaan. Lebih lanjut Cool dan 

Willard (1982) melaporkan sifat pertukaran ion sedemikian rupa oleh struktur molukel zeolit tersebut 

sehingga mampu memelihara keseimbangan elektrolit dengan elektris. Pond dan Yen (1982) 

mengemukakan teori kesamaan zeolit dengan antibiotik yang secara selektif menurunkan produksi urease 

oleh mikrobra lumen usus. Marsh (1982)  melaporkan bahwa zeolit ini sebagai positively carged molecules 

terutama untuk natrium, kalsium dan ammonium. 

 Berbagai laporan menunjukkan pengaruh menguntungkan dari penggunaan zeolit pada ternak. 

Penggunaan enam persen zeolit (clinoptilolit) pada ransum ayam petelur dapat meningkatkan efisiensi 

makanan. Hasil penelitian Chiang dan Leo (1983) pada ayam pedaging memperlihatkan bahwa pemberian 
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lima persen juga meningkatkan efisiensi makanan dan tidak memperlihatkan efek buruk pada kesehatan dan 

kesegaran tubuh ternak. Efeknya akan lebih baik pada ransum yang rendah akan phosphor dan diduga ada 

kaitannya dengan penggunaan phytat. Pada sapi muda, pemberian enam persen zeolit dalam ransum dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan 20 persen, mengurangi kejadian diarhe serta menguntungkan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh England (1975) pada babi muda dan dewasa pemberian zeolit alam lima 

persen dalam mampu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi makanan. Pemberian lima persen zeolit 

(clinoptilolit) dalam ransum babi muda dan dewasa dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 25 dan 

29 persen, efisiensi makanan 35 dan 6 persen lebih baik dibandingkan dengan ransum normal. Demikian 

juga penggunaan lebih tinggi (6%) tidak memperlihatkan keracunan maupun efek buruk lainnya bahkan 

memperlihatkan mortalitas dan kejadian sakit yang menurun, serta mampu menekan kejadian diarhe. 

Bahkan penggunaan hingga 10 persen dalam ransum babi juga belum memperlihatkan keracunan. Pond dan 

Yen (1982) melaporkan adanya perbedaan respon babi terhadap sumber dan partikel zeolit yang berbeda 

serta derajat kemurniannya.  

 Mekanisme kerja zeolit ini dalam ransum ternak belum banyak terungkap namun telah banyak bukti 

keterlibatannya dalam pencernaan. Kesertaan zeolit dalam ransum bersifat meningkatkan penyerapan 

nitrogen, memperbaiki nilai biologis protein. Scuhurson et al. (1984) melaporkan bahwa penggunaan zeolit 

alam atau sintesis dapat meningkatkan efisiensi makanan, deposisi lemak badan menurun, penurunan kadar 

air tinja, kadar ammonia usus halus (yeyenum) meningkat namun di ileum tetap, meningkatkan penyerapan 

kalsium dibandingkan ransum tanpa zeolit. Untuk melihat pengaruhnya pada kondisi di Indonesia  makan 

penelitian ini dilakukan .       

 

METODA PENELITIAN 

 

      Penelitian ini dilakukan di Stasiun Percobaan Ternak babi Cicadas Balai Penelitian Ternak Ciawi 

Bogor. Digunakan 20 ekor babi betina dan 20 ekor jantan kebiri berumur 9 minggu  dengan bobot rataan 13.4 

dan 14.1 kg. Babi tersebut dikelompokkan  untuk mendapatkan  ransum yang mengandung zeolit 0.00, 1.50, 

3.00, 4.50, dan 6.00 persen dalam rancangan acak kelompok lengkap berpola faktorial. 

Tabel 1. Susunan Pakan dan Nutrisi pada Ransum Perlakuan 

 
No 

 
U r a i a n 

P e r l a k u a n 

R0 R1 R2 R3 R4 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Pakan (%) : 
Zeolit Alam *

)
     

Jagung kuning 
Dedak halus 
Bungkil kedele 
Tepung ikan 
Minyak nabati 
CaCO3 
Premix-D 

Nutrisi : 
Energi gros kkal/kg 
Energi Metabolis kkal/kg 
Bahan kering 
Protein kasar 
Lemak kasar 
Serat Kasar 
A b u 
Kalsium 
Phospor  

      Beta-N 

 
0.00 
49.50 
24.00 
12.00 
10.50 
3.00 
0.50 
0.50 

 
 

3172 
87.50 
16.00 
8.29 
4.75 
10.20 
0.83 
0.82 
48.44 

 
1.50 
44.75 
26.00 
12.40 
10.25 
4.10 
0.50 
0.50 

 
 

3174 
86.00 
16.01 
9.40 
4.71 
10.40 
0.92 
0.83 
45.48 

 
3.00 
46.80 
27.80 
13.75 
8.90 
4.75 
0.50 
0.50 

 
 

3174 
88.10 
16.03 
10.01 
5.02 
12.10 
0.75 
0.82 
44.94 

 
4.50 
40.50 
25.25 
14.50 
9.00 
5.25 
0.50 
0.50 

 
 

3272 
85.20 
16.01 
9.25 
4.64 
14.30 
0.76 
0.79 
41.00 

 
6.00 
40.50 
23.00 
14.10 
10.20 
5.20 
0.50 
0.50 

 
 

3176 
86.30 
16.02 
9.40 
4.38 
16.40 
0.82 
0.78 
40.10 

*
) 
Zeolit alam ―wonder‖ per kg mengandung SiO2 = 694.8 g, Al2O3 = 126.7 g,    

   Fe2O3 = 20.0 g, CaO 16.5 g, MgO = 3.3 g, Na2O = 11.4 g, K2O = 28.4 g, TiO2 = 2.4 g, P2O5 = 0.1 g 
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 Hipotesis uji adalah bahwa setiap jenis babi memberi respons berbeda pada tiap level zeolit ransum untuk 
semua parameter performans. Parameter tersebut mencakup pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, 
efisiensi makanan, konsumsi nutrisi, nutrisi tercerna dan koefisien cerna nutrisi. Data dianalisis menurut 
prosedur Stell dan Torrie (1980). 
 Babi ditempatkan secara individual, makanan dan air minum diberi ad-libitum. Ransum disusun 

berdasarkan protein dan energi yang sama menurut  rekomendasi NRC (1979). Susunan pakan dan nutrisi 

ransum disuguhkan pada Tabel 1. Zeolit yang digunakan diperoleh dari Pusat Pengembangan Teknologi 

Mineral (PPTM) Bandung dalam bentuk zeolit alam yang belum diaktifkan dengan memakai merk ―Wonder‖. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum Percobaan. 

 Secara umum semua ternak babi selama percobaan berlangsung memperlihatkan kondisi normal 

kecuali pada periode awal hingga awal minggu kedua sebagian besar (24 ekor) babi mencret yang menyebar 

pada semua perlakuan dan untuk semua kelamin. Akan tetapi sejak akhir minggu kedua kondisi tersebut 

normal kembali, babi yang memperoleh zeolit lebih cepat pulih dibandingkan dengan babi yang memperoleh 

Ro (tanpa zeolit). 

 Selanjutnya komposisi nutrisi ransum setelah dianalisis ternyata juga terjadi perubahan kenaikan 

protein kasar, lemak dan serat kasar sedang abu dan beta-N menurun (Tabel 1 dan 2). Perubahan tersebut 

terjadi proporsional kecuali protein pada R2 dan R3, serat kasar pada R1 meningkat serta abu pada R4 

menurun lebih besar dibandingkan pada ransum lain. Semua data produktivitas yang diukur sebagai 

parameter uji disuguhkan pada Tabel 3. 

 

 

Bobot Badan.  

 Dalam percobaan ini respons tiap jenis kelamin babi pada tiap level zeolit adalah sama. Akan tetapi 

antar jenis kelamin maupun antar level zeolit terdapat perbedaan pengaruh (P<0.05) pada pertambahan 

bobot badan. Babi jantan kebiri menampilkan pertambahan bobot badan yang lebih besar (P<0.05) daripada 

betina. Pada babi perlakuan yang memperoleh R2 dan R3 (zeolit 3.00 dan 4.50 %) menampilkan laju 

pertumbuhan lebih tinggi (P<0.05) dibandingkan dengan Ro dan R4 (zeolit 0.00 dan 6.00 %). Dengan 

kenyataan ini dapat disarankan bahwa penambahan 4.50 persen zeolit dalam ransum memberi pertumbuhan 

terbaik. 

Untuk konsumsi, respons tiap jenis kelamin babi pada tiap level zeolit adalah sama demikian juga 

antar babi betina dan jantan serta antar level zeolit ransum tidak ditemukan perbedaan (P>0.05). Akan tetapi 

terlihat kecenderungan  peningkatan konsumsi dengan semakin tingginya level zeolit dalam ransum, dan 

babi jantan kebiri mengkonsumsi ransum lebih banyak dibandingkan dengan betina. 

 Apabila disimak lebih lanjut dalam konsumsi ransum, maka antara babi betina dengan jantan tidak 

memperlihatkan perbedaan respons konsumsi pada hampir seluruh komponen nutrisi yang diuji kecuali untuk 

bahan kering. Babi betina memperlihatkan pola kuadratik sedang jantan dengan pola kubik. Selanjutnya 

antar babi betina dan jantan juga tidak terdapat perbedaan konsumsi (P>0.05) namun babi jantan kebiri 

cenderung mengkonsumsi nutrisi tersebut lebih banyak dari betina. Antar level zeolit dalam ransum juga 

tidak ditemukan perbedaan (P>0.05) kecuali pada konsumsi lemak kasar dan abu. Kesertaan zeolit dalam 

ransum hingga 6 persen menunjukkan konsumsi lemak yang lebih tinggi (P<0.05) dari Ro dan R2 (zeolit 0.00 

dan 1.50 %). Pada konsumsi abu ternyata ransum control  dan penggunaan zeolit hingga 4.50 persen 

memperlihatkan perbedaan yang lebih tinggi (P<0.05) dibandingkan dengan ransum 6.0 persen zeolit. 
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Tabel 2. Hasil Analisis Komposisi Nutrisi Ransum dan Tinja Percobaan  

 

URAIAN 
RANSUM TINJA 

R0 R1 R2 R3 R4 
R0 R1 R2 R3 R4 

B J B J B J B J B J 

Energi  Mj/kg 
            Kkal/kg 
 
Bahan kering  % 
 
Protein kasar  % 
 
Lemak kasar  % 
 
Serat kasar     % 
 
A b u              % 
 

Beta-N           % 
 

17.9 
4278 

 
88.0 

 
18.6 

 
10.2 

 
6.6 

 
8.3 

 
44.3 

18.1 
4326 

 
87.7 

 
18.2 

 
11.2 

 
4.8 

 
10.1 

 
43.4 

18.4 
4398 

 
88.3 

 
19.5 

 
12.9 

 
5.8 

 
11.7 

 
38.4 

18.2 
4350 

 
88.4 

 
19.9 

 
12.9 

 
5.6 

 
13.2 

 
36.8 

17.8 
4252 

 
87.4 

 
18.3 

 
13.2 

 
4.8 

 
14.5 

 
37.4 

15.21 

3656 

 

89.3 

 

16.2 

 

9.2 

 

22.7 

 

20.3 

 

20.9 

15.53 

3712 

 

89.0 

 

16.6 

 

9.8 

 

24.2 

 

20.1 

 

18.2 

16.00 

3824 

 

88.9 

 

15.1 

 

11.2 

 

18.7 

 

23.9 

 

20.0 

15.70 

3752 

 

88.6 

 

15.3 

 

10.9 

 

19.2 

 

23.6 

 

19.6 

16.11 

3850 

 

88.7 

 

16.3 

 

11.3 

 

21.5 

 

27.1 

 

12.5 

15.90 

3799 

 

88.1 

 

16.6 

 

11.9 

 

20.9 

 

26.9 

 

11.8 

16.00 

3846 

 

89.0 

 

16.5 

 

1.3 

 

19.2 

 

29.4 

 

11.6 

15.84 

3785 

 

88.8 

 

16.9 

 

12.4 

 

18.6 

 

29.0 

 

11.4 

15.65 

3740 

 

88.4 

 

17.2 

 

11.2 

 

17.6 

 

32.5 

 

9.9 

15.59 

3725 

 

88.8 

 

17.4 

 

11.1 

 

17.7 

 

31.0 

 

11.6 
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Konsumsi Makanan.   

 
Tabel 3. Performans Babi Percobaan. 

 
P  a  r  a  m  e  t  e  r 

P  e  r  l  a  k  u  a  n 

R  a  n  s  u  m Kelamin 

R0 R1 R2 R3 R4 Betina Jantan 

Bobot babi awal, kg 
Bobot babi akhir, kg 
Pertambahan bobot   
perhari, gr 
Konsumsi ransum 
perhari, gr 

Konsumsi nutrisi 
per hari : 

    Energi, kkal 
    Bahan kering, gr 
    Protein kasar, gr 
    Lemak kasar, gr 
    Serat kasar,    gr 
    A  b  u,           gr 
    B e t a – N,    gr 

Efisiensi 
penggunaan : 
    R a n s u m 
    E n e r g i 
    P r o t e i n 
    Konversi Ransum  

Koefisien cerna (%) 
: 
    Bahan kering 
    E n e r g i 
    Protein kasar 
    Lemak kasar 
    Serat kasar 
    A  b  u 
    B e t a – N 

 13.6 
 40.0 

  471.0 b 
 
 1.338.0 

 
 

  
 
  5.721.0 
  1.178.0 

 248.8 
   136.5  B 

 151.2 
      44.2 A 

596.6 
 

 0.352 
 0.082 
1.89 
3.19 

 
    82.6  A 

85.4 
   86.0  A 
   86.5  A 
   41.6  A 
   29.5  A 
  89.9  a 

13.8 
42.3 

   508.0 ab 
 
 1.445.0 

 
 
 
 

6.209.0 
1.259.0 
  261.2 

    160.8  b 
 165.1 

     34.5  A 
     638.1 

 
0.354 
0.082 

    1.95 
    2.93 

 
     78.8 ab 

81.1 
   83.1  a 
   81.4  a 

    28.0  ab 
  25.5  a 
   87.3  b 

13.7 
 44.1 

   542.0 a 
 
  1.558.0 

 
 

  
 
  6.850.0 
  1.375.0 
    303.7 
   201.0  a 

207.2 
     45.1  A 

618.4 
 

 0.348 
 0.079 
1.79 
2.93 

 
   81.1   a 

81.6 
  82.8   a 
  82.8   a 
  30.3   a 
  17.5   b 

   88.4   ab 

  13.8 
  43.9 

     573.0 a 
 

1.502.0 
 
 

  
 
  6.532.0 
  1.327.0 

  299.1 
    193.8  a 

231.3 
     42.1  A 

561.7  
 

0.358 
0.082 
1.80 
2.96 

 
  74.5   b 

77.5 
   79.5   b 
    78.6   B 
     28.3 ab 
   21.1  b 
   89.3  a 

  13.7 
  39.4 

     462.0 b 
   
 1.599.0 

 
 
 
 

 6.515.0 
 1.447.0 
   280.8 

    189.7  a 
272.7 
  33.7 

  556.0 
 

   0.289 
   0.071 
  1.65 
   3.33 

 
   72.1  B 

     74.1 
   76.1   b 
   80.9   b 
   27.1   B 
   10.9   B 
   91.9   A 

     13.4 
    40.0 
   476.0 

 
1 424.0 

 
 

 
 

6.160.0 
1.255.0 
   269.9 
   172.8 
   197.7 
     38.6 
   575.9 

 
     

0.334  
    0.077                    

  1.76 
  3.21 

 
    76.5 
    79.8 
     81.3 
     81.7 
     29.5 
     20.1 
     88.8 

    14.1 
    43.9 
533.0  a 

 
1.521.0 

 
 

 
 

6.571.0 
1.379.0 
   287.6 
   179.8 
   213.3 
     41.3 
   612.5 

 
0.350 a 

        0.081 
       1.85   

a  
       2.92   

a 
 
 

78.2 
  80.2 
  81.7 
  82.4 
  32.8 
   21.8 
   89.9 

Indek huruf yang berbeda pada tiap baris dan kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0.05) 
untuk huruf kecil dan sangat nyata (P,0.01) bila huruf besar 
  

 Dari gambaran diatas dapat disimpulkan pula bahwa kesertaan zeolit dalam ransum hanya 

berpengaruh pada konsumsi lemak dan abu. Penggunaan hingga  4.50 persen dapat meningkatkan 

konsumsi nutrisi. 

Efisiensi Penggunaan Makanan. 

 Untuk tingkat efisiensi nutrisi ransum atau nutrisi tertentu (energi dan protein), tidak memperlihatkan 

respons interaksi. Demikian juga antar level zeolit dalam ransum babi tidak menunjukkan perbedaan 

pengaruh (p>0.05). Akan tetapi antara jenis kelamin, jantan kebiri lebih efisien, menggunakan makanan 

(protein) dibandingkan dengan babi betina. 

Koefisien Cerna 

 

 Dalam percobaan ini terlihat bahwa babi betina dan jantan mempunyai respon sama pada tiap level 

zeolit ransum untuk koefisien cerna semua komponen nutrisi. Demikian juga antar betina dan jantan kebiri 

tidak ditemukan perbedaan (P>0.05). Akan tetapi antar level zeolit ransum ditemukan perbedaan pengaruh 

(P<0.05) untuk koefisien cerna pada semua komponen kecuali energi. 

  Pada bahan kering ternyata babi yang memperoleh ransum tanpa zeolit menunjukaan koefisien 

cerna tertinggi yang berbeda nyata (P<0.05) dibandingkan dengan babi yang memperoleh 4,5 % zeolit dan 
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sangat nyata (P<0.01) dengan ransum enam persen zeolit. Selanjutnya babi yang memperoleh ransum 1,5 

dan 3,0 % zeolit lebih tinggi dan berbada nyata (P<0.05) dibandingkan babi yang memperoleh enam persen 

zeolit demikian juga babi yang mendapat tiga persen zeolit berbeda nyata (P<0.05) lebih tinggi daripada babi 

yang memperoleh 4,5 % zeolit. 

  Untuk protein kasar, babi yang memperoleh ransum tanpa zeolit memperlihatkan koefisien cerna 

tertinggi dan berbeda sangat nyata (P<0.01) dibandingkan dengan babi yang memperoleh 4,5 dan 6,0 % 

zeolit. Demikian juga babi yang diberi ransum 1,5 dan 3,0 % zeolit mempunyai koefisien cerna lebih tinggi 

yang berbeda nyata (P<0.05) dibandingkan dengan babi yang mendapat 4.5 dan 6.0 % zeolit. Untuk lemak 

kasar pola koefisien cerna yang diperlihatkan oleh babi tersebut sama dengan komponen protein kasar. 

 Pada serat kasar, babi yang memperoleh ransum tanpa zeolit memperlihatkan koefisien cerna 

tertinggi yang sangat nyata (P<0.01) dan babi yang memperoleh tiga persen zeolit juga lebih tinggi dan 

berbeda nyata (P<0.05) dibandingkan dengan babi yang diberi ransum mengandung enam persen zeolit. 

 Untuk abu ternyata bahwa babi yang mendapat ransum tanpa zeolit memperlihatkan koefisien cerna 

tertinggi yang berbeda nyata (P<0.05) dibandingkan dengan babi yang diberi 3.0 ; 4.5 dan 6.0 % zeolit. 

 Pada beta-N, terlihat bahwa babi yang memperoleh ransum enam persen zeolit menampilkan 

koefisien cerna tertinggi yang berbeda sangat nyata (P<0.01) dibandingkan dengan babi yang memperoleh 

1.5 % zeolit. 

 Kenyataan yang ditemukan pada penelitian ini adalah bahwa kesertaan zeolit dalam ransum pada 

batas yang diuji tidak menunjukan adanya kerugian dari aspek kesehatan umum maupun produktivitas. 

Keadaan seperti ini juga dilaporkan oleh Pollung et al (2003) bahwa zeolit berperan  mengurangi atau 

mengendalikan kejadian mencret. Pond et al (1982) dan Mash (1982) dalam penelitiannya ditemukan dimana 

pemulihan kejadian tersebut cenderung lebih cepat pada babi yang memperoleh zeolit namun masih perlu 

dipelajari. 

 Terhadap produktivitas babi, nampaknya kesertaan zeolit dalam ransum perlu pembatasan yang 

pada percobaan ini level yang baik adalah hingga 4.5 % ransum. Keadaan ini masih lebih rendah 

dibandingkan dengan saran lebih tinggi (5 %) oleh Cool dan Willard (1982) yang hingga 10 % dalam bentuk 

ransum ternak. Bagaimanapun spesies zeolit yang demikian banyak dengan sifat-sifat khas spesifik 

mempunyai batas toleransi tertentu demikian juga sistem pemberiannya dan jenis ternak yang 

menggunakan. Karakteristik produktivitas yang terungkap oleh keterlibatan zeolit ransum pada percobaan ini 

terutama mengenai efek perbaikkan nilai biologisnya sehingga menunjang pertumbuhan telah terbukti. 

Namun spesifikasi efeknya pada komponen nutrisi penunjang pertumbuhan masih perlu dipelajari. 

 

KESIMPULAN  

 

 Dari hasil percobaan ini dapat diungkapkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

1. Tiap jenis kelamin babi memperlihatkan perbadaan respon pada tiap level zeolit dalam konsumsi bahan 

kering ransum. Makin tinggi level zeolit ransum, konsumsi bahan kering oleh babi betina makin tinggi 

tetapi sebaliknya pada babi jantan kebiri. 

2. Antar babi betina dan jantan kebiri terdapat perbedaan. Bahwa babi jantan kebiri menghasilkan 

pertumbuhan bobot badan, efisiensi makanan dan konsumsi nutrisi yang lebih tinggi dari betina tetapi 

koefisien cerna tidak berbeda. 

3. Pemakaian zeolit hingga 4.5 % dalam ransum dapat meninggalkan laju pertumbuhan, dan konsumsi 

makanan (lemak, serat kasar dan abu). Akan tetapi koefisien cerna (bahan kering, protein, lemak, serat 

kasar, abu dan beta-N) menurun, terutama pada penggunaan lebih dari 4.5 %. 

4. Disarankan bahwa zeolit dapat digunakan dalam ransum babi dan level yang terbaik tidak lebih dari 4.5 

% dalam ransum.    



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 61 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Buto,  Kenji  and Sada Tokahashi. 1967.  Experimental use of zeolit in pregnant sows. Internet. Rept. 

Ichikawa Livestock  Exp. Sta.  :  3 

Chiang , Y. M. and Y. C. Yeo. 1983 . Effect of nutrient density and zeolit levels on utilization and serum 
characteristics of broiler. Proceed. of second Symposium of the Int. Net Work of feed Inf. Centres . 

Cool,  W.M. and J.M Willard. 1982. Effect  of  clinoptilolite and swine nutrition . Nutrition Report International 
26  (5) : 759-766 . 

Edward  Jr. H.M.  1988 . Effect of dietary calcium phosphorus, chlorine  and  zeolit  on  the development  of  
tabial dyschondroplasia.  Poultry Sci. 67 : 1436–1446 . 

England,  D.C.  1975.  Effect of zeolit  on  incidence and severity of scouring and level of performance of pigs 
during suckling and early post weaning. Agric.  Exp.  sta. Oregon State Univ. Rep. 17

th
 . Swine day, 

Spec. Rep.  447 : 30-33 . 

Marsh, B.  1982. Zeolite reduced pig scours, but didn‘t improve feed : gain . Feedstuffs . 54 (16) : 13-14 . 

Milne, T.A. and J.A. Froseth . 1982.  zeolites reduced pigs scours, but didn‘t improve feed : gain.  Feedstuffs 
54(16) : 13 . 

Mumpton , F.A. and P.M. Fishman. 1977. The application of natural zeolites in animal science and 
aquaculture. J. Anim . Sci 45: 1188 . 

NRC. 1979. Nutrient Requirements of Domestic Animal. Number 2 Nutrition Requirement of Swine. National 
Academy of Science, Whasington D.C. 

Pollung H. Siagian, Muladno dan A.A. Gurmilang. 2003. Pengaruh Taraf Zeolit  dan Tepung Darah sebagai 
Sumber Protein dalam Ransum terhadap Kualitas Karkas Babi. Jurnal Zoelit Indonesia Vol.2 No. 1 

Pond, W.G. and J.T. Yen. 1982. Response of growing swine to dietary clinoptilolite from two 
geographicsources. NutritionReport International 25 (5) : 837-848 . 

Shurson, C.C. , P.K. Ku , E.R. Miller and M.T. Yokoyama. 1984. Effect of zeolite or clinoptilolite in diets of 
growing swine.J. Anim . Sci. 59 (6) : 1536 . 

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980 . Principles and Procedures of Statistic. 2th ed. Mc Graw-Hill International 
Book Co .  New Delhi. 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 62 

 

PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM  SEBAGAI KOMPONEN PENYANGGA KATALIS UNTUK  REAKSI 
HIDROGENASI CO2 & PERENGKAHAN MINYAK SAWIT 

 
Setiadi, Yanes Darmawan, R. Melisa Fitria 

Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia 
Kampus UI, Depok-16424; E-mail : setiadi@che.ui.edu 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini diawali dengan pembuatan katalis CuO/ZnO/ZSM-5 dengan metode kopresipitasi 
menggunakan garam-garam nitrat Cu dan Zn pada penyangga zeolit ZSM-5 pada loading (berat CuO dan 
ZnO di dalam penyangganya) 10%, 20%, 30% , 40% dan ZSM-5 murni. Katalis yang dihasilkan kemudian 
diuji keaktifannya dalam reaksi hidrogenasi gas CO2 menjadi metanol dengan cara mereaksikan CO2 dan 
H2 dalam reaktor unggun tetap pada kondisi operasi : tekanan 25 bar, temperatur 250 

o
C, rasio umpan  

CO2/H2 = 1 : 3. Pembuatan katalis katalis CuO/ZnO/Zeolit Alam masing-masing dengan metode 
impregnasi dan physical mixing pada loading terbaik hasil uji aktifitas dari semua katalis CuO/ZnO/ZSM-5 
hasil preparasi metode kopresipitasi.  Hasil pengujian katalis menunjukkan bahwa metanol (CH3OH) 
dapat dibuat dari umpan utama gas  CO2 dan H2 dengan katalis CuO/ZnO/ZSM-5 dan katalis 
CuO/ZnO/Zeolit Alam hasil preparasi kopresipitas, impregnasi dan physical mixing. Pengujian terhadap 
katalis CuO/ZnO/ZSM-5 hasil preparasi kopresipitasi  menunjukkan bahwa katalis dengan loading 30% 
dengan yield  metanol  (0.1359%). Metode kopresipitasi adalah yang terbaik di antara ketiganya. 
Didapatkan pula penyangga zeolit alam malang juga mampu memberikan yield produk metanol walaupun 
tidak setinggi yang didapat dengan penyangga ZSM-5. Sedangkan untuk reaksi perengkahan katalitik 
minyak sawit menggunakan berpenyangga Zeolit Alam untuk memproduksi senyawa hidrokarbon fraksi 
bensin dipelajari dalam suatu reaktor fixed bed pada bertekanan atmosferik dan suhu 350-500 °C. Zeolit 
Alam dengan penambahan kadar B2O3 0-20 % digunakan sebagai katalis dengan varibel temperatur, 
jenis umpan dan penambahan B2O3. Karakteristik untuk melihat luas permukaan dengan metode BET dan 
keberadaan/kristalinitas B2O3  dengan metode XRD. Penambahan B2O3 optimum adalah 5% memberikan 
yield 52,3% untuk umpan POME  dan 38% minyak sawit dan metanol. 

 
 
Kata Kunci : Zeolit Alam, Reaksi Hidrogenasi, Reaksi Perengkahan, Metanol, Fraksi bensin 
 

PENDAHULUAN 

 
Reaksi Hidrogenasi CO2 

 

Salah satu alternatif pemanfaatan CO2 saat ini adalah proses reaksi katalitik hidrogenasi CO2 

menjadi metanol yang reaksinya sebagai berikut, 

CO2 + 3 H2                                 CH3OH + H2O                 H = - 49.7 kJ/mol ……………(1) 

Metanol merupakan salah satu produk petrokimia yang dalam jumlah besar digunakan sebagai bahan baku 

bermacam-macam industri petrokimia lainnya seperti formaldehida, khlorometana, asam asetat.. 

Perkembangan baru di bidang energi yakni konversi metanol menjadi gasoline menambah kebutuhan 

metanol dalam jumlah yang relatif besar.  

Berdasar persamaan reaksi (1) diatas, reaksi hidrogenasi bersifat eksotermis sedang dan reversible. 

Ditinjau aspek termodinamisnya, maka kesetimbangan konversi reaksi kearah pembentukan metanol akan 

berlangsung baik pada suhu rendah baik. Namun dari aspek kinetisnya,  suhu rendah reaksi kearah metanol 

menjadikan lajunya akan  rendah pula dan sebaliknya  laju pembentukan metanol akan bertambah besar 

pada suhu tinggi pada suhu reaksi yang tinggi pula. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan 

suatu pengembangan katalis yang effektif dapat bekerja pada suhu cukup rendah, namun dapat memacu 

berlangsungnya reaksi kinetiknya. 

mailto:setiadi@che.ui.edu
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Penelitian tentang phase composition katalis untuk sintesa metanol telah dilakukan secara intensif. 

Kristal CuO yang berbentuk tetragonal kelarutannya hanya dibatasi oleh kristal ZnO yang kristalnya 

berbentuk heksagonal. Mehta et.al  telah melakukan penelitian secara detail tentang hubungan antara 

komposisi katalis dengan aktivitasnya. Untuk Cu/ZnO dengan rasio antara 2/98 sampai 30/70, 

memperlihatkan adanya ion Cu
+
 larut kedalam ZnO. Disimpulkan bahwa sistem katalis Cu/ZnO mempunyai 2 

phase Cu, yakni Cu yang terlarutt kedalam ZnO dan Cu yang terdispersi yang berfungsi sebagai elektron 

yang lemah. Hasil penelitian oleh Klier  dan Parris juga menemukan adanya kelarutan Cu dalam ZnO pada 

sistem katalis CuO/ZnO.   Disimpulkan bahwa kombinasi CuO dan ZnO merupakan katalis yang baik untuk 

reaksi sintesa metanol.  

 

Perengkahan Minyak Sawit 

Pemilihan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif sangat tepat dilakukan di Indonesia 

karena Indonesia merupakan  negara  penghasil  minyak  kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Pembuatan 

bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari 

nitrogen dan sulfur. Konversi minyak kelapa sawit menjadi senyawa hidrokarbon setaraf bensin telah berhasil 

dilakukan melalui  proses perengkahan katalitik  dengan mengunakan katalis zeolit sintetis yaitu H-ZSM-5. 

Dengan mengunakan katalis H-ZSM5 yield senyawa hidrokarbon setaraf bensin yang dihasilkan sekitar 

49.3% tetapi selektivitasnya pada produk yang sama  masih rendah. Selain itu, katalis H-ZSM-5 ini harganya 

mahal dan pembuatannya sulit.  

Oleh karena itu, pada penelitian ini untuk melakukan konversi minyak sawit menjadi bensin akan 

digunakan katalis zeolit alam jenis mordenite yang harganya relatif lebih murah dan mudah diperoleh. Selain 

itu, penggunaan zeolit mordenite juga didasarkan karena rasio Si/Al yang tinggi yaitu sebesar 8 sampai 25. 

Rasio Si/Al yang tinggi dapat meningkatkan stabilitas termal, kekuatan asam dan konversi hidrokarbon yang 

sangat berpengaruh pada proses katalis. 

Aktivitas katalis zeolit dalam reaksi perengkahan katalitik dalam konversi minyak kelapa sawit menjadi 

senyawa hidrokarbon setaraf bensin dipengaruhi oleh keasamannya. Katikeni telah melaporkan bahwa 

impregnasi kalium ke katalis HZSM-5 mempengaruhi reaksi  aromatisasi dan oligomerisasi [Katikaneni dkk., 

1995). Selain itu, Prasad (1986) juga melaporkan bahwa reaksi primer perengkahan terjadi pada sisi asam 

lemah dan reaksi sekunder seperti aromatisasi dan isomerisasi terjadi pada sisi atom kuat. Reaksi sekunder 

ini cukup penting untuk menghasilkan senyawa hirokarbon setaraf bensin dengan bilangan oktan yang tinggi. 

Keasaman katalis zeolit dapat ditingkatkan dengan mengganti atom Si dengan atom yang memiliki 

valensi lebih kecil, misalnya boron. Maka untuk meningkatkan keasaman katalis dalam reaksi perengkahan 

pada penelitian ini katalis zeolit diimpregnasi dengan B2O3.  Selain itu, dengan ditambahkannya B2O3 pada 

katalis zeolit diharapkan terbentuk suatu ikatan peroksida dalam katalis yang akan membantu dalam 

pemutusan ikatan antara atom karbon (Setiadi, 2005, Sudirman 2000).  

Minyak sawit memiliki dua gugus reaktif yaitu gugus karbonil dan ikatan rangkap. Ketika  minyak sawit 

dipanaskan maka molekulnya akan mengalami polimerisasi dan polikondensasi. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini  minyak kelapa sawit terlebih dahulu diberikan perlakuan awal dengan oksidasi, transesterifikasi 

dan penambahan sumber metil.  

           Tujuan penelitian ini adalah untuk mempersiapkan material katalis dengan penyangga Zeolit Alam 

dengan Cu dan Zn sebagai fasa aktif katalis dengan berbagai komposisi serta melakukan karakterisasi 

katalis tersebut dengan menggunakan AAS, XRD, Autosorb-BET serta FTIR. Sedang tujuan penelitian reaksi 

perengkahan adalah mengujicabakan desain katalis B2O3/Zeolit alam sehingga didapat hidrokarbon setaraf 

fraksi gasoline.  Sedang penggunaan  zeolit sintetik ZSM-5 komersial dimaksukan sebagai pembanding 

kinerja katalis dengan zeolit alam. Apabila desain katalis dengan menggunakan zeolit alam ternyata bisa 

sama dan melebihi kinerja ZSM-5, maka akan sangat menguntungkan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
2.1 Preparasi Katalis Cu-Zn/Zeolit Alam 

 

Katalis logam Cu berperan sebagai inti aktif katalis reaksi hidrogenasi CO2 menjadi metanol, 

sedangkan Zn berfungsi untuk mendispersikan serta menstabilkan partikel kristal  Cu yang 

terdispersi/tersebar pada permukaan penyangga. Katalis (selanjutnya diberikan notasi CuO/ZnO/ Zeolit 

Alam) yang dipreparasi mempunyai komposisi dengan ratio Cu/Zn=1 (atomic ratio) serta kandungan  oksida 

(loading) CuO+ZnO adalah 10, 20, 30, 40 % berat. Preparasi katalis yang digunakan adalah dengan metode 

pengendapan (Co Precipitation).  Bahan kimia katalis yang dipergunakan dari garam nitrat dari Cu, Zn dan 

Al, masing-masing dengan konsentrasi 1,0 Molar.  Sebagai precipitating agent digunakan larutan NaOH 1,5 

M.  

 

2.2  Preparasi Katalis B2O3 /Zeolit Alam untuk Reaksi Perengkahan 

Katalis zeolit yang digunakan diperoleh dari PT. Pertaminia Indonesia. Sementara itu, B2O3 

digabungkan dengan zeolit dengan metode impregnasi basah menggunakan larutan asam borat sebagai 

sumber B2O3. Katalis diimpregnasi dengan kandungan B2O3 sebanyak 0-20% berat Metode impregnasi 

dilakukan pada temperatur 80 °C dalam air bebas mineral sebanyak 50 ml. Katalis yang diperoleh 

dikeringkan pada 100 °C lalu dikalsinasi pada 300 °C dan 600 °C, masing-masing selama 2 jam. Untuk 

selanjutnya katalis dengan kandungan 0% disebut B0/H-NZ, 5% disebut B5/H-NZ, 10% disebut B10/H-NZ, 

15% disebut B15/H-NZ dan 20 % disebut B20/H-NZ. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
3.1 Katalis berbasis Cu-Zn untuk Reaksi Hidrogenasi CO2 

Preparasi katalis Cu-Zn dimaksudkan untuk mencapai dispersi katalis Cu yang tinggi  dan intimate 

mixing antar phase logam Cu dengan Zn. Stabilitas kristal Cu dapat dipertahankan dengan adanya 

komponen Zn. Hal ini sesuai dengan tujuan metode preparasi dengan coprecipitation  yakni bertujuan 

menghasilkan suatu intimate mixing dari komponen-komponen katalis dan penyangga dengan pembentukan 

kristal berukuran mikro serta kristal-kristal campuran yang menyusun katalis (Perego dan  Villa, 1997), 

sehingga memberikan high surface area kristal Cu yang nantinya mudah terjangkaunya oleh molekul 

reaktan.  

Problem utama kristal katalis Cu yang terdispersi pada permukaan penyangga, adalah mudahnya 

mengalami sintering dan hal ini akan mempengaruhi stabiltas katalis selama digunakan dalam reaksi.  

Mobilitas kristal Cu akan semakin besar dan akan saling bertumbukan dan berkontak akibat  pergerakannya 

(surface migration). Berdasar Huttig Temperatur sebesar 0,3 Tm (Tm adalah melting temperatur dalam 

Kelvin), atom-atom permukaan akan bersifat mobile  karena mempunyai energi untuk melakukan pergerakan 

yakni surface migration, kristal-kristal akan mengalami penggabungan membentuk ukuran partikel yang lebih 

besar.  Karena logam Cu yang berperan sebagai inti aktif katalis memiliki melting point sebesar 1083
 o

C, 

maka akan bersifat mobile pada Huttig temperatur pada 325 
o
C. Oleh karena itu dalam desain katalis ini,  Zn 

yang phase oksidanya (ZnO) mempunyai melting temperatur  1800 
o
C berperan sebagi stabilizer yakni 

dapat menstabilkan kristal-kristal katalis Cu.dan  sebagai dispersan, sehingga mencegah terjadinya sintering 

kristal-kristal mikro logam Cu yang terdispersi di permukaan penyangga. Oksida Zn akan mencegah 

terjadinya pergerakan dan tumbukan antar partikel Cu.(James T.Richardson, 1982)  

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agar sesui desain katalis yang berbasis Cu-Zn untuk 

reaksi hidrogenasi CO2 ini, metode preparasi katalis  yang sesuai adalah dengan metode preparasi (co-
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precipitation). Sebagai ilustrasi  pencegahan terjadinya surface migration kristal-kristal Cu oleh ZnO dapat 

dilihat pada gambar 1.                                                                                          

                                                                              kristal Cu 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                        Kristal ZnO 

              Gambar 1  Pencegahan migrasi Kristal-kristal  Cu  oleh ZnO 

           

3.2 Hasil Uji reaksi katalitik CO2 hidrogenasi 

    Gambar 2 menggambarkan hubungan antara konversi dengan persentase loading CuO dan ZnO. 

Perhitungan konversi berdasar pada material balance elemen karbon. Terlihat konversi maksimumnya 

berada pada katalis dengan loading 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Konversi  vs Loading CuO-ZnO      Gambar 3   Yield metanol vs Loading CuO-ZnO 

 

Hal ini memperlihatkan bahwa  katalis dengan loading 30 %,  atom-atom Cu-nya lebih banyak 

berkontak dengan reaktan, dalam hal ini adalah Cu permukaannya. Aktivitas katalis pada daerah (interval) 

loading 0 – 30 % memperlihatkan peningkatan, yang dapat dipastikan bahwa luas kontak /jumlah atom Cu 

permukaan semakin besar. Katalis ZSM-5 murni (loading 0 %) juga memperlihatkan aktivitasnya dengan 

konversi 0.0396 %. 

Yield yang akan diperlukan adalah produk metanol, yakni jumlah metanol yang dihasilkan dari gas 

CO2 sebagai sumber atom karbon (Gambar 3). Seperti terlihat pada Gambar 2 bahwa pola kurva yield 

menunjukkan kemiripan pola kurva konversi terhadap % loading. Hal ini karena selektivitas CH3OH 100 %. 

Yield maksimum didapat sebesar 0.1359 % pada katalis dengan loading  CuO+ZnO sebesar 30 %. Seperti 

penjelasan di atas, beratnya produk cair dapat mewakili kinerja katalis yang tidak dapat dianalisa di GC, 

maka akan diperbandingkan kinerja katalis CuO/ZnO/ZSM-5 dengan katalis CuO/ZnO/ZC-1 yang dipreparasi 

dengan metode impregnasi pada loading 30%. Terlihat pada Tabel 1, katalis dengan kinerja terbaik di antara 

keduannya adalah katalis CuO/ZnO/ZSM-5 

 
Tabel 1 Perbandingan kinerja katalis CuO/ZnO/ZSM-5 dengan katalis CuO/ZnO/ZC-1 hasil  preparasi 

Impregnasi 

Katalis Berat produk cair (gr) 

      Cu/ZnO/ZSM-5 0.0017 

      Cu/ZnO/Zeolit alam 0.0008 

   

 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 66 

0

10

20

30

40

50

60

B0/H-NZ
B5/H-NZ

B10/H-NZ

B15/H-NZ

B20/H-NZ
ZSM-5

Jenis Katalis

Yie
ld(

%) bensin

gas

3.3  Perengkahan Minyak Sawit dengan Boron Oksida/Zeolit Alam   

 

Pengaruh Temperatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Pengaruh temperatur terhadap yield hidrokarbon setaraf bensin dengan katalis   Zeolit Alam 

loading boron oksida 10 %  

 

Temperatur ternyata memiliki pengaruh yang cukup penting, pada temperatur yang terlalu rendah yaitu 

350 ºC fraksi bensin yang dihasilkan akan kecil di bawah 25% dan fraksi bensin yang dihasilkan juga 

meningkat seiring dengan naiknya temperatur. Kenaikan temperatur reaksi dari 350 ºC  menjadi 500 ºC 

menyebabkan yield bensin dalam produk meningkat sampai pada 20 %. Fraksi bensin dalam produk cair 

yang tertinggi diperoleh pada temperatur 500 ºC yaitu 42%.  

Kenaikan yield bensin dalam produk cair dapat diartikan sebagai meningkatnya reaksi perengkahan 

yang terjadi. Suatu reaksi perengkahan adalah reaksi endotermis dimana reaksi ini melibatkan proses 

pemutusan ikatan, untuk dapat memutuskan suatu ikatan diperlukan energi panas yang besar walaupun 

pada reaksi perengkahan juga terdapat sedikit reaksi yang bersifat eksotermis yaitu reaksi adisi pada ikatan 

rangkap baik molekul produk intermediet maupun oleh hidrogen dari katalis. Secara termodinamika, 

kesetimbangan kimia akan lebih cepat tercapai apabila temperatur yang digunakan tinggi dan juga laju reaksi 

secara kinetika akan meningkat dengan naiknya temperatur.  

Pada temperatur tinggi, difusi reaktan ke dalam katalis juga akan lebih baik karena temperatur tinggi 

akan meningkatkan laju kinetika molekul. Jika difusi lebih baik maka reaktan yang dapat masuk ke pori zeolit 

lebih banyak sehingga reaktan yang terengkahkan juga lebih banyak dan produknya lebih variatif dan juga 

temperatur tinggi, energi aktivasi untuk menembus intrakristal mikropori, tempat di mana inti aktif katalis 

berada, relatif cukup tinggi. Tahanan pada makropori molekul zeolit juga menurun dengan meningkatnya 

temperatur sehingga reaktan lebih mudah masuk ke pori.  

 

Pengaruh Penambahan B2O3 

Pada umpan POME pengaruh penambahan B2O3 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengaruh penambahann B2O3 terhadap yield bensin pada umpan POME 
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Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa yield bensin yang dihasilkan akan menurun seiring dengan 

meningkatnya penambahan boron oksida pada katalis zeolit. Yield bensin yang terbaik diperoleh pada katalis 

zeolit yang belum diimpregnasikan boron oksida yaitu sebesar 52,5 %. Penambahan boron oksida sebesar 5 

% tidak terlalu mempengaruhi hasil reaksi ini karena yield bensin yang dihasilkan tidak jauh berbeda yaitu 

52,3%.  

Berkurangnya yield bensin yang cukup tajam mencapai 36% (besar pengurangannya) untuk 

penambahan 20% boron oksida pada katalis zeolit menunjukkan bahwa ion boron oksida telah menutupi dan 

menyumbat pori-pori zeolit sehingga reaktan tidak dapat berdifusi ke dalamnya dan tidak dapat mengalami 

reaksi permukaan. Hal ini disebabkan karena tidak sempurnanya dispersi boron dalam katalis zeolit. 

Berkurangnya yield bensin pada penambahan B2O3 juga disebabkan karena pada keasaman yang 

tinggi reaksi cendrung membentuk produk aromatik, pada tingkat keasaman yang berlebihan produk 

aromatik akan mengalami polimerisasi menjadi molekul hidrokarbon yang lebih besar sehingga akhirnya 

membentuk coke yang dapat mendeaktivasi katalis.  
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pada umpan minyak metanol 

 

          Pada umpan minyak dan metanol yield bensin tertinggi ternyata diperoleh oleh katalis B5-HZ yaitu 

sebesar  36% bensin. Yield bensin ini meningkat sekitar dua kali lebih besar daripada yield yang diperoleh 

oleh katalis zeolit alam murni, hanya 16 %. Naiknya yield bensin dari B0-HZ  ke B5-HZ menunjukkan bahwa 

untuk reaksi perengkahan pada umpan ini spesi peroksida berfungsi untuk membantu reaksi perengkahan. 

Spesi peroksida yang terbentuk pada permukaan katalis ini akan membentuk inti aktif sendiri serta 

membantu inti aktif asam pada katalis zeolit. Spesi peroksida dapat membantu untuk memutuskan ikatan C-

C pada rantai minyak kelapa sawit. 

Peningkatan yield bensin dan konversi pada katalis B5-HZ dibandingkan dengan  zeolit murni juga 

menunjukkan bahwa keasaman katalis meningkat dengan adanya B2O3 akibatnya reaksi perengkahan yang 

terjadi lebih baik. Reaksi perengkahan merupakan reaksi yang dikatalisis dengan katalis asam dan berjalan 

dengan lebih baik jika keasaman meningkat sampai kadar keasaman tertentu. Akan tetapi, ketika 

penambahan boron oksida menjadi 10 % pada katalis B10-HZ, besarnya yield bensin kembali menurun 

menjadi 14 %. Hal ini disebabkan karena penambahan boron oksida sampai 10%, menyebabkan keasaman 

katalis menjadi terlalu tinggi sehingga mengakibatkan laju pembentukan coke yang lebih cepat dan pori-pori 

katalis tertutup oleh coke dan reaktan jadi tidak mengalami reaksi perengkahan karena tidak dapat masuk ke 

dalam permukaan pori. Coke pada umumnya terdiri dari struktur cincin poliaromatik terkondensasi yang 

memiliki sifat mirip dengan grafik.  
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Pengaruh Umpan 

Untuk umpan minyak dan metanol katalis yang baik adalah B5/H-NZ dengan yield 38%, sedangkan 

untuk umpan metil ester katalis yang baik adalah zeolit mordenite murni dengan yield bensin yang dihasilkan 

adalah 52%. Yield yang dihasilkan oleh minyak sawit yang ditambahkan metanol lebih rendah daripada yield  

bensin dengan umpan POME, karena jumlah karbon yang dimiliki oleh POME lebih rendah sekitar 30 % 

daripada yang dimiliki oleh minyak kelapa sawit.   

Perengkahan katalitik POME lebih mudah karena kemampuan akses molekulnya ke dalam pori katalis 

lebih tinggi. Akan tetapi, proses pembuatan POME lebih rumit daripada hanya mencampur minyak dan 

metanol secara fisik saja, pembuatan POME memerlukan tahap pemisahan gliserol terlebih dahulu. 

Sehingga lebih efektif jika umpan yang digunakan adalah minyak dan metanol, memperpendek jalur, dalam 

reaksi katalitik ini dengan katalis B5/H-NZ. Sementra itu, untuk umpan hasil oksidasi produk yang dihasilkan 

berwana hitam pekat, kental dan berbau tengik. Hal ini disebakan mungkin terjadinya dimerisasi karena laju 

dimerisasi lebih cepat daripada laju perengkahannya. 

 

 KESIMPULAN 

 

Beberapa kesimpulan yang ditarik dari tulisan  ini, 

1. Katalis berbasis Cu dan Zn dengan penyangga zeolit alam telah dapat dilakukan preparasi dengan metode 

co-precipitation. Metode terpilih karena mempunyai keunggulan yakni dapat menciptakan intimate mixing 

antar komponen katalis serta terbentuk kristal-kristal yang mikro, sehingga memberikan Cu surface area 

yang tinggi.  

3. Katalis dengan loading 30% menunjukkan yield & konversi maksimum  dan mempunyai laju 

pembentukkan metanol tertinggi (0.08117 mmol/gkat./jam). 

4. Konversi katalitik minyak sawit  menggunakan katalis B2O3/zeolit alam telah berhasil dilakukan dengan 

menghasilkan produk senyawa hidrokarbon setaraf  fraksi bensin  

5. Pada hasil uji aktivitas katalis diperoleh temperatur optimum untuk reaksi perengkahan katalitik minyak 

kelapa sawit adalah 450 °C. 

6. Yield bensin yang dihasilkan mencapai optimum pada umpan POME dan temperatur 450 °C yaitu 

sebesar 52.5 % dengan katalis B0/H-NZ. 

7. Jenis umpan yang menghasilkan yield bensin yang tinggi adalah POME (Palm Oil Methyl Ester). 

Perbedaan yield bensin yang tidak terlalu tinggi antara umpan POME dan minyak metanol, jalur preparasi 

umpan dapat diperpendek tanpa melalui reaksi transesterifikasi yang memerlukan pemisahan gliserol 

dengan cara langsung menambahkan metanol ke dalam reaktor. 
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ABSTRAK 

 
Kebutuhan akan bahan bakar yang terus meningkat tidak diimbangi dengan produksi karena sumber 
bahan bakar dari minyak bumi akan segera habis. Maka dari itu minyak sawit sebagai sumber yang 
terbarukan dipilih untuk memproduksi bahan bakar khususnya bensin. Proses perengkahan katalitik 
dengan menggunakan katalis ZSM-5/Alumina digunakan dalam penelitian ini. Reaksi dilangsungkan pada 
sebuah fixed bed reactor sederhana dengan tekanan 1,5 selama setengah jam serta WHSV 1,8 h

-1
 dan 

2,4 h
-1

. Produk hasil reaksi kemudian dianalisa dengan menggunakan GC-FID, untuk menentukan fraksi 
bensin yang didapat, dan FT-IR, untuk mengetahui jenis ikatan dalam sampel. Umpan yang digunakan 
adalah umpan minyak sawit murni, minyak yang telah dioksidasi, POME (Palm Oil Methyl Esther), dan 

minyak dengan ditambah metanol. Variabel penelitian adalah temperatur (350 – 500 C), komposisi 
katalis (5 – 20 %), dan jenis umpan. Hasil yang didapat setelah reaski dilakukan menunjukkan bahwa 

komposisi katalis 5% pada temperatur reaksi 400 C dengan menggunakan umpan POME menghasilkan 
yield bensin yang paling tinggi yaitu sebesar 63,1%. 

 
Kata kunci: ZSM-5 – Al2O3, Minyak Sawit,  Reaksi Peengkahan, Fraksi  Gasoline 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, 

produksi minyak bumi menunjukkan tren yang cenderung menurun.di Indonesia sendiri, konsumsi BBM pada 

tahun 2004 mencapai 61,7 juta kilo liter dengan kemampuan produksi 44,8 juta kilo liter [1]. Ini 

mengakibatkan Indonesia membuang devisa mencapai 15 triliun rupiah setiap tahunnya. Maka dari itu, 

sumber lain untuk dapat menghasilkan hidrokarbon setara  fraksi bensin sangat diperlukan. 

Katikaneni dan Subash Bhatia telah melakukan penelitian yang memberikan hasil bahwa minyak 

berbasis tumbuh-tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar [2-3]. Maka dari 

itu penggunaan minyak sawit sebagai salah satu sumber bahan baku pembuatan hidrokarbon fraksi bensin 

sangat mungkin untuk dilakukan. Pemilihan minyak sawit ini sendiri dikarenakan Indonesia diperkirakan akan 

menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia [4]. Selain itu, hasil pembakaran bahan bakar berbasis 

minyak sawit juga lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi yang berlebihan.Proses yang dapat 

diadopsi untuk pembuatan hidrokarbon setaraf fraksi bensin ini adalah proses perengkahan katalitik (catalytic 

cracking). Proses perengkahan katalitik ini telah digunakan oleh para peneliti lain untuk penelitian serupa. 

Reaksi perengkahan katalitik adalah suatu reaksi dimana terjadi pemutusan suatu molekul hidrokarbon yang 

besar menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil dengan menggunakan katalis. Perengkahan ini dilakukan 

pada temperatur yang realtif lebih rendah jika dibandingkan dengan reaksi thermal cracking [5]. Katalis yang 

telah digunakan untuk melangsungkan reaksi ini  adalah katalis sintetik H-ZSM-5 murni yang menghasilkan 

yield sebesar 49,3% [6]. 

Reaksi perengkahan ini biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, yaitu antara 300 – 500 C. Pada 

suhu yang lebih rendah, katalis asam yang digunakan belum aktif, namun pada suhu yang lebih tinggi, katalis 

juga sudah tidak aktif. Suhu yang tinggi menyebabkan reaksi yang terjadi adalah perengkahan termal. Oleh 

mailto:setiadi@che.ui.edu
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sebab itu, pada penelitian ini digunakan temperatur reaksi sebesar 350 – 500 C, sehingga umpan minyak 

sawit sudah berada dalam fasa uapnya. 

Optimasi hasil perengkahan dapat dilakukan dengan memodifikasi katalis yang digunakan. Katikaneni 

telah melaporkan bahwa penggunaan katalis hibrida (hybrid catalyst) akan menghasilkan produk dengan 

yield yang lebih tinggi [7]. Katalis H-ZSM-5 murni akan menghasilkan produk gas yang besar karena 

keasamannya yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena katalis ini mengandung asam Bronsted yang 

tinggi [8]. Maka dari itu, pada penelitian ini akan digunakan katalis hibrida H-ZSM-5/Alumina agar yield yang 

dihasilkan meningkat. Katalis Alumina berperan sebagai katalis perengkah utama karena katalis ini memiliki 

luas permukaan yang tinggi dan juga katalis ini merupakan katalis asam. Katalis untuk melakukan reaksi 

perengkahan haruslah katalis asam. Sedangkan katalis H-ZSM-5 digunakan untuk menambah keasaman 

dan menghasilkan yield hidrokarbon fraksi bensin yang lebih tinggi. 

Kereaktifan minyak sawit terdapat pada gugus karbonil dan ikatan rangkapnya. Minyak ini akan 

mengalami reaksi polimerisasi pada ikatan rangkap dan reaksi polikondensasi pada gugus karbonil jika 

dilakukan pemanasan pada suhu tinggi. Maka pada penelitian ini, minyak sawit terlebih dahulu dipreparasi 

dengan dilakukan reaksi oksidasi, transesterifiksai, dan penambahan metanol sehingga kerja katalis untuk 

merengkah molekul minyak menjadi lebih baik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui temperatur, 

komposisi katalis, dan jenis umpan yang  optimum untuk mendapatkan hidrokarbon setaraf fraksi bensin. 

 

METODE PENELITIAN 

Preparasi Katalis 

Katalis hibrida H-ZSM-5/Alumina adalah suatu kombinasi komponen katalis yang kinerja katalitiknya 

saling mendukung, dimana keduanya hanya dicampur secara fisik saja. Komposisi H-ZSM-5 dalam katalis ini 

dibuat bervariasi dengan persentase beratnya dalam katalis sebesar 5%, 10%, 15%, dan 20%. H-ZSM-5 dan 

Alumina ditimbang dengan berat tertentu, sesuai dengan komposisi yang akan diuji. Masing-masing katalis 

tersebut ditimbang agar memiliki total berat 3 gram. Maka untuk membuat katalis dengan kompsisi ZSM-

5/Alumina sebesar 5%, dilakukan penimbangan terhadap Alumina seberat 2,85 gram dan katalis H-ZSM-5 

seberat 0,15 gram. Begitu selanjutnya untuk komposisi katalis H-ZSM-5/Al2O3 10%, 15%, dan 20%. Setelah 

masing-masing katalis ditimbang sesuai dengan beratnya masing-masing, maka keduanya dicampur 

menggunakan cawan petri, dan kemudian diaduk-aduk sampai merata. Untuk selanjutnya penulisan katalis 

H-ZSM-5/Alumina akan disingkat menjadi Z/A. 

Persiapan Umpan Minyak Sawit 

Transesterifikasi. Proses transesterifikasi dilakukan untuk mendapatkan metil ester POME (Palm 

Oil Methyl Esther). Tujuan dari reaksi transesterifikasi ini adalah untuk memisahkan metil ester dari gliserin 

yang terdapat di dalam minyak berbahan dasar kelapa sawit (palm oil). Proses ini merupakan proses 

penggantian gugus alkoksi dari ester dengan alkohol lain, dalam hal ini adalah metanol. Perbandingan mol 

metanol dan mol minyak yang digunakan adalah 6:1. Katalis basa NaOH sebesar 0,8 % berat minyak 

digunakan untuk mempercepat reaksi. NaOH dicampur terlebih dahulu dengan metanol sebelum 

ditambahkan ke dalam minyak. Suhu reaksi pembuatan POME ini adalah 65 C dan dilakukan selama 1 jam. 

Produk POME dan gliserin yang terbentuk kemudian dipisahkan. 

 

Penambahan Metanol.  

Penambahan metanol ini dilakukan untuk menyingkat jalur reaksi perengkahan. Metanol 

ditambahkan pada umpan dengan rasio mol metanol : mol minyak sebesar 5 : 1. Metanol langsung 

ditambahkan ke dalam reaktor setelah umpan minyak kelapa sawit diinjeksikan ke reaktor. 
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Gambar 1. Fixed bed reactor 

Minyak sawit yang digunakan adalah minyak goreng dengan merek Sania. Reaksi perengkahan 

dilakukan pada temperatur 350 – 500 °C dengan tekanan 1,5 atm dan WHSV 1,8 h
-1

 untuk umpan POME 

dan 2,4 h
-1

 untuk umpan minyak yang ditambah metanol. Katalis hibrida seberat 3 gram disangga dengan 

menggunakan quartz wool pada dasar reaktor berbahan stainless steel SS-316 yang tahan terhadap bahan 

kimia dengan panjang 30 cm dan diameter dalam 1,9 cm. Gas nitrogen dengan laju alir 10 ml/min dialirkan 

ke dalam reaktor untuk mengeluarkan umpan yang telah dimasukkan ke reaktor dengan menggunakan 

syringe. Produk hasil reaksi ditampung dan didinginkan pada temperatur ruang sebab temperatur 

penampungan yang lebih rendah akan mengakibatkan memadatnya produk hasil reaksi. 

Analisa Produk 

Produk hasil reaksi kemudian dianalisa menggunakan kromatografi gas (Shimazu 9A dengan 

kromatogram Shimazu RC-26A) yang dilengkapi detektor FID dengan kolom yang digunakan adalah SE-30 

dengan panjang 3 m. Temperatur kolom diprogram dari 40-130 °C dengan laju pemanasan 8 °C/min. 

Kromatogram yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan kromatogram dari bensin komersial untuk 

mengetahui fraksi bensin yang didapat. Selain itu juga digunakan FT-IR untuk mengetahui jenis ikatan yang 

terdapat di dalam produk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Temperatur 

 

  

  

 

 

Gambar 2. Pengaruh temperatur terhadap yield hidrokarbon setaraf fraksi bensin 
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Pada reaksi peregkahan, temperatur reaksi memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Temperatur 

350 C menghasilkan yield bensin sebesar 18,9% dan temperatur optimum dicapai pada 400 C yang 

menghasilkan yield sebesar 51,3%. Yield bensin menunjukkan jumlah hidrokarbon setaraf fraksi bensin 

dalam produk hasil reaksi. Temperatur yang lebih tinggi mengahsilkan yield yang lebih kecil karena produk 

cair yang terbentuk lebih sedikit, dan menghasilkan produk gas yang lebih besar. 

Reaksi perengkahan merupakan reaksi endotermis, sehingga jika temperatur yang digunakan terus 

dinaikkan, maka reaksi perengkahan akan terus terjadi. Hal ini mengakibatkan molekul yang terengkah 

menjadi sangat kecil, dan sangat memungkinkan produk yang didapatkan adalah produk gas. Pada 

temperatur tinggi, kinetika reaksi juga akan meningkat karena kinetika molekul juga tinggi. Difusi molekul 

dengan katalis juga akan meningkat pada temperatur yang tinggi. Namun, pada temperatur tinggi, kokas juga 

akan lebih cepat terbentuk. Kokas yang menutupi inti aktif katalis, akan mengakibatkan penurunan 

kereaktifan katalis, sehingga fungsi katalis tidak optimum. Maka dari itu temperatur reaksi optimum yang 

didapatkan dalam penelitian ini sebesar 400 C, sebanding dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Katikaneni [9]. 

 

Pengaruh Penambahan H-ZSM-5 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.  Pengaruh penambahan H-ZSM-5 terhadap yield hidrokarbon setaraf fraksi bensin pada  umpan 
POME 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pengaruh penambahan H-ZSM-5 terhadap yield hidrokarbon setaraf fraksi bensin pada umpan 
minyak +metanol 

Penambahan H-ZSM-5 pada komposisi katalis akan menyebabkan berkurangnya yield hidrokarbon 

fraksi bensin. Penambahan 5 % katalis H-ZSM-5 pada Alumina menghasilkan yield bensin dari umpan 

POME yang paling tinggi yaitu sebesar 63,1 % dan yield akan terus mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan H-ZSM-5. Begitu pula dengan umpan minyak yang ditambah dengan metanol, komposisi 

katalis H-ZSM-5/Alumina 5 % juga menghasilkan yield yang paling besar yaitu 26,8 %. Untuk umpan POME, 

penambahan katalis H-ZSM-5  sebesar 5 % menyebabkan penurunan yield yang sangat signifikan, 
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sedangkan untuk umpan minyak + metanol, penambahan 5 % H-ZSM-5 tidak menurunkan yield dengan 

sangat signifikan. 

Katalis sintetik H-ZSM-5 mengandung sisi asam Bronsted yang besar sehingga keasamannya tinggi. 

Meningkatnya keasaman dalam katalis ini menyebabkan kemampuan katalis untuk merengkah molekul 

minyak menjadi semakin tinggi. Katalis dengan keasaman yang tinggi lebih banyak menghasilkan produk 

gas. Grafik dalam Gambar 3 dan Gambar 4 juga membuktikan bahwa yield produk gas yang dihasilkan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya komposisi katalis H-ZSM-5. 

Penambahan H-ZSM-5 berarti juga mengurangi jumlah dari Alumina. Berkurangnya Alumina ini 

menyebabkan pengurangan yang signifikan terhadap luas permukaan katalis. Dengan berkurangnya luas 

permukaan katalis maka inti aktif yang terdapat dalam katalis juga berkurang sehingga umpan yang 

terengkah oleh katalis Alumina, yang keasamannya di bawah H-ZSM-5, juga menjadi lebih sedikit. 

 

Pengaruh Umpan 

Dari Gambar 3 dan Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa umpan POME menghasilkan produk 

hidrokarbon setaraf fraksi bensin yang lebih tinggi daripada umpan minyak + metanol. Umpan POME 

memiliki rantai molekul yang lebih pendek, yaitu sekitar 
1
/3 dari umpan minyak sawit murni. Oleh sebab itu, 

kerja katalis akan menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan umpan minyak. Hal ini menyebabkan umur 

katalis juga akan bertambah lama. Namun penambahan metanol yang langsung dilakukan di dalam reaktor 

ini lebih mempermudah jalur reaksi karena tidak perlu melakukan reaksi transesterifikasi secara terpisah. 

Maka dengan perbedaan yield sekitar 35 %, penyingkatan jalur reaksi ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

memilih metode ini. Yield dari umpan minyak  yang lebih sedikit disebabkan karena metanol tidak berperan 

secara optimal sebagai sumber alkil yang baik. Tidak adanya katalis NaOH juga dapat menyebabkan 

terjadinya hal ini. 

Sedangkan untuk umpan minyak yang telah dioksidasi, didapatkan produk yang sangat kental dan 

berwarna hitam. Kemungkinan yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena ikatan rangkap pada 

asam lemak yang terkandung dalam minyak sawit sedikit. Kandungan asam lemak yang terbanyak dalam 

minyak sawit adalah asam palmitat, asam stearat, serta asam linoleat dimana kandungan ikatan rangkapnya 

sedikit, sehingga oksigen menyerang gugus ester dari minyak yang adalah gugus polar. Pada suhu reaksi 

yang tinggi, ester dengan hidrogen alfa dapat bereaksi kondensasi diri. Produk intermediet yang dihasilkan 

adalah suatu ion enolat yang diikuti dengan eliminasi ROH. Jadi keseluruhannya merupakan reaksi substitusi 

nukleofilik. Kondensasi ini mirip dengan kondensasi aldol, namun kondensasi ester merupakan reaksi 

substitusi, sedangkan kondensasi aldol adalah reaksi adisi [10].  

Analisa FT-IR 

Tabel 1. Absorbansi berbagai ikatan pada POME dan produk hasil reaksi perengkahan 

 
Jenis ikatan 

Bilangan 
Gelombang (cm

-1
) 

Absorbansi  

POME Produk Bensin 

C-H pada CH3 2843-2863 0,25 0,74 0,55 

C=O pada ester 1735-1750 1,0 0,52 - 

RCH3 1450-1475 0,12 0,38 0,4 

RC(CH3)3 1235-1255 0,07 0,26 - 

RCH (CH3)2 ~1170 0.114 0,3 - 

 

Kemungkinan lain yang menyebabkan hal ini terjadi ialah bahwa terjadi pembentukan gugus baru. 

Produk hasil reaksi mungkin adalah asam lemak dengan rantai yang lebih pendek (telah terjadi reaksi 

perengkahan), namun karena memiliki gugus yang asam yang baru, maka properti yang dimiliki juga 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 75 

berubah. Salah satu sifat yang berubah tersebut adalah titik beku yang tinggi, sehingga pada suhu ruang 

produk hasil reaksi memiliki fasa padat (seperti pada asam miristat, asam azealat, dll). 

Perbedaan absorbansi antara POME dan produk setelah reaksi perengkahan menunjukkan bahwa 

POME yang digunakan sebagai umpan reaksi perengkahan telah mengalami perubahan. Gugus ester yang 

terdapat dalam POME telah mengalami pemutusan, yang ditandai dengan berkurangnya absorbansi pada 

gugus ester tersebut. Terjadinya reaksi perengkahan juga ditandai dengan meningkatnya absorbansi pada 

ikatan RC(CH3)3 dan RCH(CH3)2. Dengan semakin banyaknya rantai karbon yang putus, maka jumlah ikatan 

C(CH3)3 dan CH(CH3)2 akan semakin banyak dan ditandai dengan naiknya absorbansi. 

KESIMPULAN 

1. Konversi katalitik minyak sawit dengan menggunakan katalis H-ZSM-5/Alumina telah berhasil 

menghasilkan produk senyawa hidrokarbon setaraf bensin. 

2. Pada hasil uji aktivitas katalis diperoleh temperatur optimum untuk reaksi perengkahan katalitik minyak 

kelapa sawit adalah 400 °C. 

3. Katalis yang optimum adalah Z/A 5 %, dimana yield yang diperoleh untuk umpan POME adalah 63,1 % 

dan umpan minyak metanol adalah 26,8 %. 

4. Jenis umpan yang menghasilkan yield bensin yang tingi adalah POME (Palm Oil Methyl Ester). 

Penambahan metanol secara langsung ke dalam reaktor terbukti tetap dapat menghasilkan hodrokarbon 

setaraf fraksi bensin, sehingga jalur reaksi ini juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembuatan 

hidrokarbon setaraf fraksi bensin. 
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OLEH  
Rusvirman muchtar  

 
Jurusan Kimia FMIPA Unjani Bandung 

Jurusan Kimia FMIPA Unma Pandeglang 
 
 

ABSTRAK 
Zeolit yang merupakan mineral alumina silikat mempunyai sifat yang unik yakni berpori dapat berperan 
sebagai penukar kation, katalis, konstruksi, penyerap dan penyaring molekul, dalam penggunaan ternyata 
zeolit mempunyai karakteristik khusus sehingga diperoleh pemanfaatan yang maksimal dengan hasil 
yang optimal. Untuk itu zeolit terlebih dahulu harus diprakondisikan sesuai dengan tujuan pemakiannya. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pemanfaatannya, untuk kontruksi beton dari semen Portland 
pozolan, dengan karateristik aktivasi pada suhu 200

o
C selama 2 jam, diameter -100+150 mesh dengan 

komposisi 20 % memenuhi standard kuat tekan  ASTM C 150 dapat dipakai sebagai semen Portland tipe 
I dan semen Portland pozolan tipe IP sesuai ASTM C 595M dengan nilai kuat tekan umur 3 hari 154,27 
kg/cm

2
,  umur 7 hari 218,8 kg/cm

2
, umur 28 hari 304,6 kg/cm

2
. Pada komposisi 40 % memenuhi standar 

ASTM C 595M untuk semen Portland pozolon tipe P denga nilai kuat tekan umur. 3, 7 dan 28 hari adalah 
128,08, 146,5 dan 244,93 kg/cm

2
. Penggunaan pemurnian CPO karakteristiknya diameter -150 +250 

mesh komposisi 30% aktivasi  pada suhu 150
o
C selama 2 jam, daya pemucat 64,52 % dan aktivasi 

dengan asam sulfat 0,2 Nselama 2 jam  daya pemucat 93,87 %. Penggunaan dalam penyerapan 
ammonium dari limbah pupuk dengan karakteristik diameter -35 + 50 mesh kecepatan alir 5 ml/menit pH 
larutan 6-8 dapat menurunkan ammonium 91,04-96,4 % dan zeolit diregenerasi dengan NaOH 0,5 N, 
dengan kondisi yang sama dapat menurunkan ammonium 90,65 – 95,41 %.  Penggunaan penyerapan 
logam Ni dan Cr dari limbah PT Dirgantara Bandung, karakteristik untuk Ni zeolit tanpa aktivasi dengan 
diameter -150 +200 mesh, waktu aduk 4 jam, komposisi 20 % terserap 39,43 %, untuk Cr  karateristik 
diameter -60 + 100 mesh, waktu aduk 5 jam komposisi 45 % terserap 45,39 %.  Zeolit diaktivasi asam 
sulfat 2 N, dengan diameter -150 +200 mesh, waktu aduk 2,5 jam, komposisi 30 % terserap 54.88 %, 
untuk Cr  karateristik diameter -60 + 100 mesh, waktu aduk 4 jam komposisi 45 % terserap 51,57 % 
 

Kata kunci : zeolit, konstruksi beton, penyerapan dan penukar ion  
 

 

  PENDAHULUAN 

 

 Zeolit dengan sifat yang khas dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan baik sebagai 

bahan pengabsorpsi, katalis, penukar kation dan sebagai bahan bantu untuk konstruksi beton pengganti 

semen. Dari berbagai jenis pemanfaatannya zeolit seolah-olah dapat beradaptasi dengan objek, sehingga 

diperoleh hasil yang maksimum dengan tingkat kemampuannya cukup tinggi. Adaptasi zeolit dengan objek 

dapat dikendalikan dengan memprakondisikan melalui proses aktivasi pemanasan, aktivasi kimiawi, yang 

secara tidak langsung dapat diartikan bahwa memprakondisikan itu mencari bentuk struktur molekulnya 

sehingga mobilitas kation yang dipertukarkan akan lebih cepat atau gugus-gugus fungsi untuk pengabsorpsi 

berada pada posisinya. Pengkondisian zeolit siap pakai,melalui proses aktivasi fisika dan kimia, ukuran 

butiran.  

Dalam penelitian ini dicoba mempelajari karakteristik zeolit dalam pemanfaatan sebagai bahan bantu 

untuk kontruksi beton, penjernihan warna CPO, mengabsorpsi logam dan ammonium.      
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.a. Bagan Alir Penelitian (Persiapan Zeolit) 

 

 

Bongkahan Zeolit 

 

 

 

       

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeringan 
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Penggerusan 

Pengayaan 

Aktivitas 

Pemanasan Pengasaman 

Zeolit Aktif 

Pemurnian CPO Kontruksi 

 bangunan 

Penyerapan logam 

berat dari limbah 

Penukaran ion 

Jaw Crusher 

Hamer Mill 

 

Rotap Siever 
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3.b. Bagan Alir Percobaan (Pemurnian CPO) 

 

 

 

Limbah Cair CPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koagulan  Bahan bantu Koagulan  

Penurunan warna limbah cair 

CPO dengan Pengadukan 

cepat 
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3.c. Beton 
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Digerus/diayak 

-100 + 150 mesh 

Aktivasi  
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3.d. Penyerapan Logam Berat dari Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.e. Penukaran Ion 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

Zeolit di dalam penggunaannya diperlukan suatu kondisi optimum dari zeolit tersebut agar 

mendapatkan hasil yang maksimum dan optimum. Pengkondisian yang dilakukan dalam penelitian ini 

diarahkan pada penentuan ukuran partikel (particel size) dan bentuk struktur molekul melalui proses aktivasi 

baik dengan pemanasan maupun dengan pengasaman. Aktifasi dimaksudkan untuk mendapatkan bentuk 

struktur yang sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, dimana zeolit pada dasarnya mempunyai pola struktur 

tetrahedral (sp
3
) dan berhubungan merupakan jaringan molekul besar dari bentuk tiga dimensi yang terhidrat, 

hidrat (H2O) dapat bersamaan dengan logam alkali/alkali tanah sehingga rongga-rongga dari zeolit terisi oleh 

molekul hidrat atau logam yang bersifat mobil.  

Dari hasil penelitian terlihat adanya perbedaan karakteristik yang di lakukan terhadap pembuatan 

konstruksi beton, pemurnian CPO, menurunkan kadar logam berat dan amoneak dari air tercemar (limbah), 

seperti pada tabel di bawah ini 

 

Tabel 1. Karekteristik ziolit berdasarkan tujuan penggunaannya 

 

Bentuk Diameter Aktivasi Konferensi Hasil 

Beton 
-100+150 

Mesh 
200

0
C/2 jam 20%-40% 

ASTM C 150 
PC 

CPO 

-150+250 
Mesh 

150
0
C/2 jam 30% 64,52% 

-150+250 
Mesh 

Asam Sulfat 0,2 
N/2 jam 

30% 93,87% 

Penukaran Ion 

-35+30 
Mesh 

200
0
C/2 jam - 91,54-96,40% 

-35+30 
Mesh 

Regenerasi 
NaOH 

- 90,65-95,41% 

Penyerap Ion     

Ni 
-150+200 

Mesh 
- 

20% 
Kontak 4 jam 

39,43% 

Cr 
-150+200 

Mesh 
- 

45% 
Kontak 5 jama 

45,39% 

Ni 
-150+200 

Mesh 
Asam Sulfat 

2 N 
30% 

Kontak 2,5 jam 
54,88% 

Cr 
-150+150 

Mesh 
Asam Sulfat 

2 N 
45% 

Kontak 4 jam 
57,57% 

 

 

 

KESIMPULAN  

 

a. Zeloid memiliki karakteristik yang khas untuk pemanfaatannya. 

b. Zeloid dapat diregenerasi dengan lambang NaOH 

c. Zeloid dapat digunakan sebagai bahan baku untuk kontruksi beton. 

d. Zeloid dapat disamakan untuk menurunkan warna CPO, logam berat dan amoniak dalam limbah. 
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EFEKTIVITAS PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMA PUYUH PETELUR 
UMUR 7-14 MINGGU 

 
Riyanti dan Tintin Kurtini 

 Dosen Jurusan Produksi Ternak Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Jl. Sumantri Brojonegoro No1 Gedung Meneng Bandarlampung 35145 

Telp/faks (0721) 773552 
 
 

ABSTRACT 
The aim of this experiment was to find the effect of supplementation of  zeolit and was to find the optimum 
level of zeolit in rations on quail performance. This experiment used 80 female Coturnix coturnix japonica  
of  five weeks old  with average body weight 145,44 ±  6,72 g (cv 4,62%).   The data were analysed using 
Completely Randomized Design and polinomial ortogonal test.   The treatments was divided to four 
supplemntation zeolit rations treatment (0,%,2%,4%,6%).  Each treatment had five replication and each 
replication used four quails .  Results of this study indicated that suppementation of zeolit (0—6%) in 
rations  gave not significantly different (P  ≥ 0,05) to feed consumption  but gave significantly different  
(P‹0,05) to hen day egg production (Ŷ = 46,48 + 4,86X – 1,09 X

2
 ; 0≤  X  ≤6 ;  R

2
 = 0,90) and significnatly 

different  (P‹0,05) to feed convertion (Ŷ= 4,85-0,44 + 0,10X
 2

 ; 0≤X≤6;R
2
 = 0,97). Level supplementation 

zeolit 2,22% was optimum to hen day egg production (51,86%) and level  supplementation zeolit 2,09% 
was optimum to feed convertion (4,39). 

 
Key words, zeolite, quail performance 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Puyuh merupakan salah satu unggas penghasil telur yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan protein.  Beberapa keunggulan yang dimiliki puyuh adalah telurnya bergizi tinggi, rasanya lezat 

dan harganya relatif murah.  Selain itu, keunggulan lainnya adalah  produksi telur didapat dalam waktu relatif 

singkat sekitar 42 hari, interval generasinya pendek, luasan kandang yang kecil, dan konsumsi ransum relatif 

sedikit dibandingkan dengan ternak domestik lainnya. 

Ransum adalah salah satu faktor produksi yang menentukan keberhasilan usaha peternakan puyuh. 

Formula ransum yang seimbang, cara pemberian ransum yang tepat dan pemberian feed additive yang 

optimal tentu akan dapat meningkatkan efisiensi ransum. Salah satu feed additive yang masih terus digali 

dan diteliti untuk meningkatkan efisiensi ransum adalah zeolit. Penambahan zeolit dalam ransum dilakukan 

untuk mencegah dan mengatasi kekurangan Ca, mengingat bahwa unsur Ca merupakan komponen utama 

dari kerabang telur yang juga sangat penting dalam proses-proses metabolisme tubuh.  

Kebutuhan Ca untuk proses metabolisme dan proses pembentukan telur dapat dipenuhi dari Ca 

yang tersedia dalam ransum dan oleh Ca di dalam tubuh.   Menurut Mumpton dan Fishman (1977), 

penambahan zeolit ke dalam ransum akan memperlambat laju pencernaan dalam saluran pencernaan 

sehingga penyerapan zat-zat makanan akan meningkat terutama meningkatkan absorpsi dan retensi Ca.  

Mineral Ca dalam zeolit berguna untuk meningkatkan kadar Ca dalam ransum, sedangkan Si bersama 

oksigen akan membentuk ikatan tetrahedral yang mampu menyerap kation (Ca) lebih besar di dalam saluran 

pencernaan.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penambahan zeolit dalam berbagai level 

pemberian di dalam ransum untuk mengetahui efektivitas zeolit terhadap performa produksi, meliputi 

konsumsi ransum, konversi ransum, dan produksi telur hen day  pada puyuh umur 7—14 minggu. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 80 ekor puyuh betina Coturnix coturnix japonica umur lima minggu 

dengan bobot rata-rata 145,44 ±  6,72 g (KK 4,62%). Setiap empat ekor puyuh ditempatkan pada satu unit 

petak kandang baterai bertingkat dua yang terbuat dari kawat ram dengan ukuran 30 x 30 x 35 cm
2
, 

dilengkapi dengan tempat makan dan minum yang terbuat dari plastik. 

Zeolit yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk mash warna putih merk Bintang Zeolit produksi 

PT Superintending Lampung, sedangkan ransum kontrol yang digunakan berbentuk mash dengan komposisi 

jagung kuning 26,50%, dedak halus 34,14%, konsentrat ayam ras petelur 38,36%, grit 1%.  Zeolit yang 

ditambahkan pada ransum kontrol masing-masing 0%, (R0), 2% (R1), 4% (R2), dan 6% (R3). Kandungan 

nutrisi ransum penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kandungan nutrisi ransum penelitian 
     

Zat nutrisi                         Tingkat zeolit dalam ransum (%) 
        0(R0)                 2(R1)                   4(R3)                   6(R3)              

Protein kasar (%) 
Lemak kasar (%) 
Serat kasar (%) 
Kalsium (%) 
Fosfor (%) 

        20,58                 20,58                    20,58                   20,58 
          6,03                    6,03                     6,03                     6,03 
          9,24                    9,24                     9,24                     9,24 
          3,89                    3,91                     3,92                     3,93 
          1,29                    1,25                     1,25                     1,25 

Energi metabolis 
(kkal/kg) 

    2612,24              2612,24               2612,24               2612,24 

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Makanan Ternak, Unila 
 

Pada saat puyuh datang (umur 5 minggu), air minum dicampur dengan vita stress yang telah 

disiapkan, kemudian dilakukan penimbangan bobot tubuh.  Puyuh dipelihara selama delapan minggu, yang 

terbagi dalam dua periode penelitian yaitu tahap prelium selama satu minggu (umur puyuh 6 minggu), dan 

periode koleksi data selama delapan minggu (umur puyuh 7—14 minggu). Pemberian ransum dan air minum 

dilakukan secara  

ad libitum. Selama pemeliharaan, kebersihan kandang selalu dijaga  setiap hari dan kandang selalu 

disemprot dengan desinfektan setiap dua hari,  sedangkan penerangan lampu setiap hari dilakukan sampai 

pukul 22.00. 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan ransum 

yaitu R0 (tanpa zeolit), R1 (penambahan zeolit 2%), R2 (penambahan zaolit 4%), dan R3 (penambahan 

zeolit 6%). Setiap perlakuan diulang lima kali dan setiap ulangan menggunakan empat ekor puyuh sebagai 

satuan percoabaan.  Pada setiap akhir minggu dilakukan pengamatan terhadap peubah yang meliputi 

konsumsi ransum, produksi telur hen day dan konversi ransum. Data dianalisis ragam dan diuji lanjut 

menggunakan uji polinomial ortogonal pada taraf 5% (Steel dan Torrie, 1991) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Konsumsi ransum  

Rata-rata konsumsi ransum puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 2 

Tabel 2. Rata-rata konsumsi ransum selama penelitian 

Level zeolit 
dalam ransum 

                                        Ulangan                                              Rata-rata 
1                   2                  3                   4                   5                               

 
0 (R0) 
2 (R1) 
4 (R2) 
6 (R3) 

------------------------------------g/ekor/minggu--------------------------------- 
149,10       153,23       159,60           153,59          152,37           153,58 
156,54       166,54       164,81           182,13          166,83           167,37 
161,31       157,51       150,31           144,53          169,88           156,71 
158,09       150,47       169,92           162,92          151,71           158,52  

 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan zeolit dalam ransum berpengaruh tidak nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi ransum. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan zeolit dari 0 % sampai level 

6% dalam ransum tidak membuat tekstur ransum berdebu sehingga tidak menurunkan palatabilitas ransum.  

Konsumsi ransum yang relatif sama antarperlakuan ini memberi keuntungan bahwa pada setiap 

penambahan zeolit, puyuh pada setiap perlakuan tidak mengalami kesulitan dalam mengonsumsi ransum.  

Selain itu, konsumsi ransum yang relatif sama menunjukkan bahwa konsumsi energi dan protein untuk 

pembentukan telur antarperlakuan relatif sama, namun konsumsi kalsiumnya cenderung bertambah pada 

perlakuan yang diberi penambahan zeolit. Konsumsi kalsium  pada R0 ( 0,85 g/ekor/hari),R1(0,93 

g/ekor/hari), R2 (0,87 g/ekor/hari),dan pada R3 (0,89 g/ekor/hari).  

 

Produksi telur hen day  

Rata-rata produksi telur hen day  puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata produksi telur hen day selama penelitian 

Level zeolit 
dalam ransum 

                                        Ulangan                                              Rata-rata 
   1                   2                  3                   4                   5                               

 
0 (R0) 
2 (R1) 
4 (R2) 
6 (R3) 

---------------------------------------%--------------------------------------------- 
 38,78          51,02           52,55             40,31            45,41           45,61 
 44,90          60,71           52,55             66,45            47,45           54,51 
 42,86          46,94           36,22             38,76            64,10           45.78 
 35,71          31,63           40,82             40,82            36,22           37,04         

 
Hasil analisis ragam maupun uji lanjut polinomial menunjukkan bahwa penambahan zeolit 

berpengaruh nyata  (P<0,05) terhadap produksi telur hen day.  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

persamaan regresi antara level zeolit dengan produksi telur hen day yaitu  Ŷ = 46,48 + 4,8674X – 1,09 X
2
 { 

0≤  X  ≤6 } ;  R
2
 = 0,90  Dari hasil perhitungan lebih lanjut diperoleh level zeolit dalam ransum optimum 

sebesar 2,22% menghasilkan produksi telur hen day maksimal (51,86%). Hubungan antara level 

penambahan zeolit dalam ransum dan produksi telur hen day disajikan pada Ilustrasi 1. 

  Ilustrasi 1 memperlihatkan bahwa peningkatan produksi telur hen day terjadi pada penambahan 

zeolit dalam ransum sampai pada level 2,22%, selebihnya produksi telur hen day menurun.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rolland dan Door (1989) bahwa penambahan zeolit mampu meningkatkan absorpsi dan 

retensi Ca dalam saluran pencernaan.   Dalam kaitan ini, tampak bahwa sampai level penambahan zeolit 
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2,22%, laju digesta dalam saluran pencernaan diperlambat sehingga penyerapan zat-zat makanan oleh usus 

meningkat yang pada gilirannya ketersediaan zat untuk pembentukan telur juga optimal, serta tidak 

mengganggu penyerapan zat-zat mineral lainnya. 

  Pada level penambahan zeolit dalam ransum lebih dari 2,22% terjadi penurunan produksi telur hen 

day. Hal ini diduga karena pada R2 dan R3 dengan adanya penambahan zeolit lebih dari 2,2%, maka diduga 

kalsium yang tersedia di dalam tubuh menjadi lebih dari 4% karena adanya kerja zeolit yang meningkatkan 

absorpsi dan retensi Ca.  Dalam kaitan ini  Ong dan Shin (1972) mengamati bahwa puyuh yang sedang 

bertelur ada dalam keseimbangan kalsium positif selama ransum mengandung 0,8%,                           
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Ilustrasi 1. Hubungan antara level penambahan zeolit dalam ransum (%) dan  
                  produksi telur hen day (%) 
 

1,5%, 2,6%, atau 3,5%.  Berlebihnya Ca pada R2 dan R3 tersebut tidak selalu diperuntukan dalam 

pembentukan telur karena menurut Wahju (1985), kalsium yang berlebihan  perlu dihindari karena 

penyerapan zat-zat mineral lainnya dapat terganggu dan pada gilirannya mengganggu metabolisme. 

 
Konversi ransum  
 

Rata-rata konversi ransum puyuh selama penelitian disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Rata-rata konversi ransum selama penelitian 
 

Level zeolit 
dalam ransum 

                                        Ulangan                                              Rata-rata 
1                   2                  3                   4                   5                               

0 (R0) 
2 (R1) 
4 (R2) 
6 (R3) 

5,64             4,20             4,40             5,22              5,01            4,89 
4,63             3,58             4,73             3,67              4,65            4,25 
5,29             4,78             6,04             4,86              3,56            4,91 
6,74             6,66             5,61             5,57              5,17            5,95 

 
Hasil analisis ragam  menunjukkan bahwa pemberian zeolit mempunyai pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap konversi ransum. Demikian juga hasil uji polinomial ortogonal menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P< 0,05) terhadap konversi ransum secara kuadratik.  Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan 

regresi antara tingkat zeolit dalam ransum [X] dengan konversi ransum [Y], yaitu Ŷ= 4,85-0,44 X+ 0,10X
 2

  

(0≤X≤6; R
2
 = 0,97).   Dari persamaan tersebut diperoleh level zeolit optimal sebesar  2,09% dengan konversi 
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minimum 4,39; kemudian konversi ransum akan cenderung meningkat pada level zeolit diatas 2,09%. 

Hubungan antara tingkat penambahan zeolit dalam ransum dan konversi ransum  disajikan pada Ilustrasi 2. 
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Ilustrasi 2.  Hubungan antara penambahan zeolit dalam ransum dengan nilai konversi  
                   ransum. 
 

Penurunan nilai konversi ransum pada penelitian ini hanya terjadi sampai level 2,09%, kemudian 

meningkat seiring dengan penambahan zeolit.   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vest dan Shutzt 

(1984) bahwa pemakaian 2% zeolit dalam ransum unggas dapat meningkatkan efisiensi ransum.  Menurut 

Chiang dan Yeo(1983), kehadiran zeolit dalam saluran pencernaan dapat memperbaiki nilai biologis protein. 

Dalam kaitan ini tampak bahwa kehadiran zeolit sampai pada batas 2% dalam ransum masih mampu 

memperbaiki nilai biologis protein sehingga produksi telur yang dihasilkan  relatif lebih tinggi dibandingkan 

pada level diatas 2%.   

Zeolit dalam ransum lebih dari 2% diduga menyebabkan kandungan Ca dalam tubuh menjadi 

berlebih karena menurut Mumpton dan Fishman (1977), unit dasar penyusun zeolit adalah SiO4 dan AlO4 

yang mempunyai kemampuan absopsi yang kuat dan mampu menyerap Ca lebih besar, sehingga Ca dalam 

saluran pencernaan akan terserap lebih banyak di dalam tubuh. Berlebihnya Ca di dalam tubuh 

mengakibatkan mineral tubuh tidak berada di dalam keseimbangan yang tepat dalam melakukan 

metabolisme normal pembentukan telur, sebagaimana Anggorodi (1995) yang menyatakan bahwa 

berlebihnya kalsium perlu dihindari karena penyerapan zat-zat mineral lainnya dalam usus dapat terganggu. 
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KESIMPULAN 
 
 
1.  Penambahan zeolit (0—6%) dalam ransum berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap  

     konsumsi ransum, namun berpengaruh  nyata (P<0,05) secara kuadratik terhadap  

     produksi telur hen day dan konversi ransum. 

2. Level optimum penambahan zeolit 2,22% dalam ransum menghasilkan persentase hen   

   day maksimum 51,86%, dan level optimum zeolit 2,09% dalam ransum menghasilkan  

   konversi minimum 4,39. 
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ABSTRAK 
 

Dinamika molekul air yang terabsorbsi pada zeolite silicalite dipelajari dengan teknik dinamika molekuler 
menggunakan bantuan komputer. Tulisan ini melaporkan studi pengaruh temperatur terhadap perilaku 
dinamis sistem. Hasil simulasi menunjukan peningkatan koefisien difusi dan energi aktivasi difusii seiring 
dengan peningkatan temperatur. Peningkatan temperatur menyebabkan perubahan pada jarak kontak 
molekul air dalam molekul zeolite. 

 
 
Kata kunci: absorbsi, zeolit silicalite 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Adanya komputer memberikan tradisi baru bagi pengembangan moderen penelitian dan dunia 

industri dengan dimulainya penggunaan metode komputasi dalam mempelajari adsorbsi molekul dalam 

zeolit. Dimulai pada awal 1980, prosedur komputasi mekanika molekular menggunakan forcefields digunakan 

dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan situs reaksi molekul reaktan maupun produk dalam katalis 

zeolit, dan energetika dari proses tersebut. Metode permodelan molekul merupakan alternatif bagi meneliti 

material-material tersebut terutama pada tingkatan atom. Metode ini diperlukan dalam menjawab masalah 

yang berkaitan dengan struktur dan perilaku dinamis sistem kimia yang diamati. Tulisan ini merupakan salah 

satu contoh penelitian yang menunjukan kemampuan metode ini dalam membantu menyelesaikan persoalan 

kimia terutama berkaitan dengan difusi. 

Struktur molekul khas seperti yang ditemui pada molekul zeolit sangatlah penting pada sektor 

industri. Fitur ini diketahui berpengaruh pada proses katalisasi yang berlangsung. Zeolite memiliki tetrahedra 

yang saling berbagi antara atom silikon dan aluminium. Tetrahedra-tetrahedra tersebut membentuk jaringan 

tiga dimensi dengan  rongga atau terowongan. Inklusi dari suatu molekul organik dan kompleks organologam 

yang dihasilkan dari pengukuran kristalografik menunjukan bahwa rongga tersebut diperlukan dalam 

pembentukan struktur superlattices. Aggregat struktur tersebut dimanfaatkan dalam immobilisasi spesi kimia. 

Aplikasinya mencakup beberapa bidang, adsorben, optik dan bidang lainnya.  

Salah satu jenis zeolite tersebut adalah silicalite. Zeolite ini merupakan zeolite umum yang banyak 

digunakan dalam industri perminyakan dan petrokimia sebagai katalis atau adsorben selektif. Sifat dasar dari 

silicalite adalah memiliki rongga yang hidrofob (Fleys, 2003). Namun demikian beberapa penelitian 

menunjukan bahwa terdapat fenomena fluida yang terjadi pada skala nano. Misalnya, beberapa rongga 

hidrofob masih memungkinkan molekul air untuk berada dalam rongga dan untuk rongga yang lebih sempit 

molekul air hadir dalam bentuk uap (Thompson, 2003). Dinamika molekuler dalam hal ini digunakan untuk 

memberikan pemahaman tentang perilaku dinamis molekul air dalam silicalite. Studi seperti ini selanjutnya 

dapat digunakan dalam menjelaskan efektivitas dalam proses difusi maupun absorbsi. 
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METODELOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan komputer sebagai alat bantu utama dengan spesifikasi: Komputer PC, 

prosesor Intel Pentium IV 2 GHz, RAM 256 Mb dibawah sistem operasi Windows. Perangkat lunak yang 

dipakai Merkuri, Chem3D dan HyperChem. Beberapa asumsi diterapkan dalam penelitian ini. 1) Silicalite 

yang dibentuk hanya mengandung unsur Si dan O. 2) Baik molekul silicalite maupun molekul air diasumsikan 

dinamis. 3) Molekul air hadir dengan konsentrasi yang sangat rendah dan ditempatkan secara acak di dalam 

rongga silicalite. 4) Dinamika yang diamati berlangsung hanya dalam satu unit sel. Pengamatan dilakukan 

dalam jumlah molekul, volume dan temperatur konstan. Dinamika molekuler dilakukan untuk beberapa 

variasi temperatur, yaitu: 273 K, 300K, 350 K, 400K dan 450K. Beberapa parameter dinamika dicatat secara 

otomatis kedalam file komputer untuk kemudian dianalisis, yaitu jarak antar molekul, energi kinetik dan energi 

potensial. Sebagai kontrol simulasi digunakan nilai konvergensi dari energi total dan energi potensial. 

Simulasi dinyatakan selesai bila kedua nilai tersebut menjadi konvergen. Kemudian dengan menggunakan 

data jarak antar atom ditentukan nilai koefisien swa-difusi ( D ). Koefisien ini dihitung dengan 

menggunakan rumusan Einstein dan Green-Kubo, yaitu.  21
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Dimana dE  energi aktivasi difusi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Satu molekul silicalite dibuat dari 4 unit sel. Satu unit sel berukuran 19 A x 19 A x 19 A. Sebanyak 50 

molekul air ditempatkan secara acak pada struktur molekul silicalite dengan teknik docking. Setelah 

dilakukan optimasi struktur volume silicalite menjadi 20050 A
3
 dan mempunyai luas rongga terbesar 7,95 A x 

6,37 A dan terkecil kecil 3,95 A x 3,63 A.  

Setelah dioptimasi dilakukan simulasi untuk beberapa variasi temperatur. Menggunakan data energi 

total dan energi potensial sebagai kontrol dihasilkan bahwa simulasi selesai pada saat waktu mencapai 100 

ps. Namun simulasi diteruskan sampai lebih dari 150 ps. Hasil simulasi digambarkan pada grafik 1. 

Peningkatan temperatur mempercepat keluarnya molekul air dari rongga.   Namun pada akhirnya 

hanya terdapat dua sampai enam molekul yang terlibat dalam kontak jarak dekat, yaitu dibawah 5 A 

(walaupun interaksi antar molekul dapat ditiadakan bila telah berjarak lebih dari 12,3 A).  Molekul-molekul 

tersebut berada di sekitar pusat rongga berukuran besar dan cukup stabil bertahan pada posisi tersebut. 

Pada posisi tersebut molekul air tidak mengalami tolakan keluar rongga sebagai sifat hidrofob dari silicalite.  

Molekul air yang berada lebih dekat dengan permukaan mengalami tolakan keluar rongga. Struktur hasil 
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optimasi (Gambar 1) memperlihatkan molekul air lebih dominan berada pada posisi lebih dekat dengan 

permukaan. Sedikit fluktuasi terjadi pada temperatur yang lebih rendah 273 K,  300 K dan 350 K, dimana 

molekul air yang sebelumnya sudah mulai ditolak keluar dapat ditarik kembali ke dalam rongga. Hal ini 

disebabkan karena adanya ikatan hidrogen diantara molekul air. Namun agitasi termal selanjutnya dapat 

merusak ikatan tersebut. 

 
Gambar 1. Hasil optimasi struktur 50 molekul air dan molekul tunggal silicalite. 

 

Grafik 1. Jumlah molekul air yang termasuk dalam kontak jarak pada beberapa variasi temperatur. 
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Grafik 2. Nilai tengah perubahan kedudukan beberapa spesies pada beberapa variasi temperatur. 
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Grafik 3.  Hubungan antara logaritma koefisien difusi dan temperatur 

 

Data pada grafik 2 kemudian digunakan untuk menghitung koefisien swa-difusi dari molekul air 

dalam silicalite dengan menggunakan hubungan Einstein dan Green-Kubo dan dari grafik 3 ditentukan energi 

aktivasi difusi dengan menggunakan rumusan Arrhenius. Hasil perhitungan ditampilkan pada tabel berikut. 

 

                                      Tabel 1.  Koefisien difusi pada beberapa variasi temperatur 

T, K 
Temperatur D, 10

-9
 m

2
/s 

273 2,81 

300 2,82 

350 2,84 

400 3,65 

450 4,02 

 

Tidak ada perubahan yang cukup besar terhadap nilai tengah perubahan kedudukan (MSD) pada 

temperatur 273 K – 350 K. Hasil pengukuran koefisien swa-difusi (tabel 1) memperlihat perbedaannya hanya 

sekitar 0,01 – 0,02 A
2
/ps. Pada proses difusi terdapat tiga tahapan yang berkaitan dengan gerak molekul. 

Tahapan awal disebut dengan gerak bebas tabrakan dimana nilai MSD  t
2 

; tahan kedua gerak lanjut 
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dimana  MSD  t
c
 (1<c<2) ; gerak tempo lama dimana MSD  t. Pada nilai kemiringan yang lebih kecil 

(pada grafik 2. kemiringan untuk variasi temperatur; 273 K, 300 K dan 350 K berturut-turut bernilai 5,96;  6,14 

dan 5,98) Gerak bebas tabrakan berlangsung sampai 20% dari keseluruhan waktu yang dipakai untuk 

simulasi, dan masing-masing 40% untuk dua tahapan selanjutnya. Dengan demikian proses transfer energi 

yang terjadi dari sistem ke molekul air berlangsung cepat sehingga selanjutnya gerak yang dilakukan untuk 

berdifusi relatif terbatas. Plot untuk variasi temperatur pada grafik 1 memperlihatkan adanya gejala di atas 

ditandai dengan adanya fluktuasi total molekul air yang terlibat dalam kontak jarak dekat dan adanya 

pengurangan secara bertahap jumlah molekul air yang terlibat dalam kontak jarak dekat. Pada temperatur 

400 K nilai swa-difusi mulai menunjukan perbedaan yang cukup besar.     Kemiringan pada variasi 

temperatur 400 K adalah sebesar 7,41 Pada keadaan ini, gerak bebas tabrakan berlangsung lebih lama 

mencapai 60% dari keseluruhan waktu yang disediakan dan masing-masing 20% untuk tahapan selanjutnya. 

Plot temperatur 400 K pada grafik 1 memperlihatkan gejala yang terjadi pada disepanjang tahapan tersebut.  

Pada temperatur ini transisi antar tahapan berlangsung mulus ditandai dengan absen-nya gejala penurunan 

jumlah molekul yang terlibat dalam kontak jarak dekat. Pada temperatur yang lebih tinggi, 450 K, kemiringan 

dari plot grafik menunjukan nilai yang lebih besar, yaitu 8,22. Nilai ini menunjukan bahwa gerak bebas 

tabrakan berlangsung lebih lama, sekitar 50% sampai 80%. Sisanya, sampai 50% terjadi tahapan gerak 

lanjut tanpa dilanjutkan dengan tahapan gerak tempo lama.  

Data kontak jarak dekat memperlihatkan keberadaan tahapan-tahapan tersebut. Sekitar 75 ps 

pertama sistem memberikan energinya kepada molekul-molekul air untuk aktif bergerak. Berkaitan dengan 

pemberian energi, kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai energi aktivasi difusi. Plot nilai lnD vs 1/T pada 

grafik 3 tidak dapat dibentuk menjadi satu garis lurus, dengan demikian pada rentang temperatur 273 K – 

450 K terdapat dua nilai energi aktivasi. Nilai energi  aktivasi pada temperatur 273 K – 350 K lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai energi aktivasi 350 K – 450 K. Tabel berikut ini menampilkan hasil pengolahan 

data dari grafik 3.  

 

                            Tabel 2. Energi aktivasi untuk dua rentang temperatur 

 

Menurut Fleys, energi aktivasi untuk difusi terbagi atas energi aktivasi untuk rotasi dan energi 

aktivasi untuk translasi. Maka dengan demikian, pada temperatur rendah energi aktivasi hanya digunakan 

untuk rotasi, sebaliknya pada temperatur tinggi juga terdapat  energi aktivasi untuk translasi. Namun, bila 

dihubungkan dengan grafik 1, dimana terdapat difusi ditandai dengan adanya pengurangan jumlah molekul 

air yang terlibat dalam kontak jarak dekat. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya vibrasi dari silicalite. 

Menurut Demontis, 1992 difusi pada temperatur rendah disebabkan karena bantuan dari vibrasi molekul 

indung (dalam penelitian ini, silicalite). Untuk menstabilkan difusi tersebut  diperlukan ikatan hidrogen (yang 

tidak diamati dalam penelitian ini).  Namun, karena silicalite bersifat hidrofob, ikatan hidrogen tersebut putus. 

Kurangnya ikatan hidrogen akan menyebabkan proses difusi berlangsung lebih mudah.  
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KESIMPULAN 

 

Adanya keterkaitan dan dukungan antara beberapa parameter (jumlah molekul air dalam kontak 

jarak dekat, nilai tengah perubahan kedudukan, konstanta swa-difusi dan energi aktivasi untuk difusi) yang 

digunakan dalam penelitian menghasilkan jawaban yang cukup memadai dalam menjelaskan dinamika yang 

terjadi pada sistem air dalam silicalite pada beberapa variasi temperatur. Walaupun tidak dibahas dalam 

tulisan ini, nilai swa-difusi air pada temperatur 273 K cukup mendekati dengan nilai yang didapatkan secara 

eksperimental.  
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ABSTRAK 
 

Pemberian zeolit dan pupuk kandang pada tanah, telah diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
produksi tanaman serta meninggalkan residu unsur hara. Banyak penelitian menunjukkan besarnya 
peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian akibat pemberian zeolit dan pupuk kandang. Namun 
masih sangat sedikit penelitian yang menunjukkan jumlah residu unsur hara akibat pemberian kedua 
bahan tersebut. Untuk mengetahui pengaruh pemberian zeolit dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan 
dan produksi tanaman serta jumlah residu N, P, dan K pada tanah dilakukan percobaan di rumah kaca 
Fakultas Pertanian, IPB menggunakan tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans) selama 2 periode 
penanaman. Pada penanaman periode-I, seluruh tanah diberikan perlakuan sama dengan dosis zeolit 
setara 20 ton/ha, pupuk kandang kotoran ayam 10 ton/ha dan pupuk urea, SP-36, serta KCl masing-
masing setara 200 kg/ha. Dari tanah bekas penanaman periode-I, kemudian diteruskan dengan 
penanaman periode-2 menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 set perlakuan pupuk yaitu set 
pertama untuk N dengan 4 taraf setara dengan dosis urea 50 kg/ha (N1), 100 kg/ha (N2), 150 kg/ha (N3) 
dan 200 kg/ha (N4); set kedua untuk P dengan 3 taraf setara dengan dosis SP-36 100 kg/ha (P1), 150 
kg/ha (P2) dan 200 kg/ha (P3); dan set ketiga untuk K dengan 3 taraf setara dengan dosis KCl 100 kg/ha 
(K1), 150 kg/ha (K2), dan 200 kg/ha (K3). Masing-masing perlakuan dengan 3 kali ulangan. Pertumbuhan 
dan produksi tanaman kangkung darat diukur sampai dengan umur 5 MST, sedangkan residu N, P, dan K 
diukur berdasarkan analisis tanah dan tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zeolit dan pupuk 
kandang secara bersama-sama dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi serta efisisensi 
penggunaan pupuk NPK. Akibat residu pada tanaman periode-I, maka pupuk NPK yang diperlukan pada 
periode-2 hanya setengah dari penggunaan periode-I dengan hasil yang hampir sama. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan zeolit bersama-sama dengan pupuk kandang tidak hanya berfungsi mengefisienkan N 
tetapi juga meningkatkan ketersediaan P dan K di dalam tanah. 

 
Kata Kunci: Pupuk kandang, zeolit, residu pupuk  
 
 

PENDAHULUAN 

 

Pupuk merupakan salah satu sumber unsur hara pada tanah yang sangat menentukan hasil produksi 

pertanian. Penambahan pupuk ke dalam tanah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara 

tanaman yang tidak dapat dipenuhi dari dalam tanah. Disamping itu upaya meningkatkan produksi pertanian 

diperlukan juga upaya memperbaiki sifat-sifat tanah dengan penambahan bahan pembenah tanah seperti 

zeolit dan pupuk kandang. Pemberian zeolit diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) 

tanah dan efisiensi pupuk, sedangkan pupuk kandang sebagai sumber bahan organik dan unsur hara dalam 

tanah. 

Pemberian zeolit ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Fungsi zeolit 

dalam hal ini adalah sebagai pemantap tanah (soil conditioner), pembawa unsur pupuk, dan pengontrol 

pelepasan ion NH4
+
 (sebagai slow release fertilizer) dan menjaga kelembaban tanah (Sastiono, 2004). 

Pengaruh zeolit terhadap sifat fisika dan kimia akan lebih jelas terlihat pada tanah-tanah yang bertekstur 

kasar sehingga dapat meningkatkan retensi terhadap unsur hara dan air. 
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Penambahan pupuk kandang yang telah diolah dengan baik melalui proses pengomposan dapat 

menambah kandungan bahan organik atau humus, memperbaiki sifat fisik tanah (terutama struktur, daya 

mengikat air, dan porositas tanah), meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah unsur hara tanah, 

memperbaiki kehilangan mikroorganisme dan melindungi tanah terhadap kerusakan karena erosi 

(Setyamidjaja, 1986). Pupuk kandang yang dihasilkan oleh rakyat umumnya masih rendah kualitasnya 

sehingga perlu usaha perbaikan. Pemberian pupuk kandang ke dalam tanah juga telah diketahui sebagai 

penyedia unsur N, P, dan K. Namun demikian unsur-unsur tersebut di dalam tanah tidak tertahan cukup lama 

khususnya N dan K, karena proses pencucian. Pemberian zeolit bersama-sama dengan pupuk kandang 

diharapkan meningkatkan  efisiensi penggunaan pupuk. Demikian pula pada penambahan N dari pupuk urea 

yang dicampur zeolit dalam bentuk pelet dapat menigkatkan efisiensi pemupukan N karena menurunnya 

pencucian dan volatilisasi (Suwardi, 1997). 

Yuliana (2005), menunjukkan penambahan zeolit 20 ton/ha, pupuk kandang kotoran ayam 10 ton/ha, 

dan pupuk dasar N, P, dan K masing-masing 200 kg/ha memberikan hasil paling baik bagi tanaman 

kangkung darat. Tanah bekas tanaman kangkung darat yang diberi zeolit dan kotoran ayam mempunyai 

residu lebih besar dibanding tanpa pemberian kedua bahan pembenah tanah tersebut. Namun demikian 

besarnya residu belum dihitung secara kuantitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian zeolit dan pupuk kandang terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans) serta menghitung jumlah residu N, P, 

dan K dalam tanah.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah kaca di Cikabayan dan laboratorium Departemen Tanah dan 

Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB. Penanaman tanaman kangkung darat dilakukan pada bulan 

Juli sampai September 2005 dan kemudian dilakukan analisis tanah dan tanaman. 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan zeolit dengan ukuran 0.3 - 0.8 mm diambil dari Cikancra, Tasikmalaya kemudian diaktivasi 

pada suhu 105°C selama 24 jam.  Kotoran ayam diambil dari Fakultas Peternakan IPB, dan pupuk kimia 

(urea, SP-36, dan KCl) dibeli dari toko pertanian. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

Darmaga, Bogor. Benih tanaman kangkung darat digunakan sebagai tanaman indikator. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah alat-alat untuk percobaan di rumah kaca dan alat-alat laboratorium untuk analisis 

tanah dan tanaman. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam dalam dua tahap, yaitu percobaan di rumah kaca dan analisis 

di laboratorium. 

 

Percobaan Rumah Kaca 

Percobaan rumah kaca dilakukan di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas 

Pertanian, IPB dalam 2 periode penanaman. Periode-1 seluruh tanah diberikan perlakuan yang sama 

dengan dosis zeolit 20 ton/ha, pupuk kandang 10 ton/ha, dan pupuk urea, SP-36, serta KCl masing-masing 

setara 200 kg/ha. Dari tanah bekas panaman periode-1, kemudian diteruskan dengan penanaman periode-2 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 set perlakuan pupuk, yaitu set pertama untuk N dengan 4 

taraf setara dengan dosis pupuk urea 50 kg/ha (N1), 100 kg/ha (N2), 150 kg/ha (N3) dan 200 kg/ha (N4); set 

kedua untuk P dengan 3 taraf setara dengan SP-36 100 kg/ha (P1), 150 kg/ha (P2), 200 kg/ha (P3) dan set 
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ketiga untuk K dengan 3 taraf setara dengan KCl 100 kg/ha (K1), 150 kg/ha (K2), 200 kg/ha (K3). Setiap set 

perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. Satuan berupa polibag dengan 5 tanaman 

kangkung darat. 

Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu tanah dikeringudarakan kemudian ditumbuk dan 

diayak dengan pengayak berukuran 5 mm. Tanah dimasukkan ke dalam polibag berisi campuran 3 kilogram 

tanah dan 15 gram kapur kemudian diinkubasi selama 2 minggu. Tanah kemudian dicampur dengan zeolit, 

pupuk kandang kotoran ayam dan pupuk urea, SP-36, KCl dengan dosis yang sama seperti tersebut di atas. 

Penanaman periode kedua dilakukan pada media tanam yang sama setelah tanaman periode pertama 

dipanen dengan penambahan dosis pupuk N, P, dan K sesuai dengan perlakuan. Penanaman benih 

kangkung dilakukan dengan membuat 13 lubang tanam setiap polibag. Tiap-tiap lubang diberi 3 benih yang 

ditanam pada kedalaman  3 cm dan dilakukan penyiraman setiap hari hingga kadar air kapasitas lapang. 

Tanaman kangkung dipelihara dan dipanen pada 5 MST.    

Pengamatan pertumbuhan tanaman dilakukan pada umur 2, 3, dan 4 MST. Parameter pertumbuhan 

tanaman terdiri dari tinggi tanaman, jumlah daun. Pada 5 MST bobot basah tanaman diukur dengan 

mencabut tanaman sampai akarnya. Kemudian bobot kering tanaman diukur setelah dikeringkan dengan 

mengoven pada suhu 65C hingga  bobotnya konstan. 

 

Analisis Laboratorium 

Analisis media tanam dilakukan setelah panen periode kedua. Tanah ditumbuk dan diayak dengan 

saringan 2 mm. Jenis dan metode analisis tanah disajikan dalam Tabel 1. Analisis jaringan tanaman 

dilakukan setelah jaringan tanaman dioven 60
o
C selama 48 jam dan digiling halus. Analisis tanaman 

dilakukan dengan menggunakan pengabuan basah untuk menetapkan unsur P, K, Ca, Mg, dan unsur mikro 

(Fe, Cu, Zn, Mn). Pengukuran N dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldahl.  

Tabel 1. Jenis dan metode analisis tanah 

Sifat tanah Metode Alat 

pH H2O (1:1) pH 1:1 pH meter 

C-organik (%) Walkey dan Black Titrasi FeSO4 

N-total (%) Kjeldahl Titrasi NaOH 

Nitrat, Amonium (ppm) Kjeldahl Titrasi NaOH 

P-tersedia (ppm) Bray 1 Spectrophotometer 

Kandungan basa-basa (me/100g) 

Ca N NH4OAc pH 7.0 Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

Mg N NH4OAc pH 7.0 Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

K N NH4OAc pH 7.0 Flame photometer 

Na N NH4OAc pH 7.0 Flame photometer 

KTK (me/100g) N NH4OAc pH 7.0 Flame photometer 

Electrical Conductivitiy (s/cm)  EC meter 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Sifat Kimia Media Tumbuh Tanaman 

Hasil analisis pendahuluan terhadap sifat kimia tanah Latosol Darmaga secara keseluruhan 

menunjukan bahwa tingkat kesuburan tanah yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pH= 4.44, C-organik= 

2.65%, N-total= 0.27%, P= 2.3 ppm, Ca= 1.27 me/100g, Mg= 0.56 me/100g, K= 0.36 me/100g, Na= 0.35 

me/100g, KTK= 15.45 me/100g, Al= 2.51 me/100g.  

Sifat kimia tanah setelah diberi perlakuan zeolit dan pupuk kandang kotoran ayam mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan analisis tanah awal tanpa perlakuan. Peningkatan tertinggi penanaman 

periode-2 terjadi pada pemberian pupuk N yang setara dengan  urea 100 kg/ha (N2), pupuk P setara dengan 

SP-36 100 kg/ha (P1), dan pupuk K setara dengan KCl 100 kg/ha (K1). Ditunjukkan dengan tingginya unsur 

hara yang diserap oleh tanaman periode-2 pada perlakuan tersebut, dibandingkan dengan perlakuan lain 

(Tabel 6).  

Hasil pengukuran pH tanah yang disajikan pada Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa pemberian zeolit, 

pupuk kandang, dan kapur penanaman periode I berpengaruh pada peningkatan pH, jika dibandingkan 

dengan hasil analisis tanah awal. Peningkatan pH tertinggi terjadi pada perlakuan urea, SP-36, dan KCl 100 

kg/ha. Dalam hal ini zeolit berperan memberikan Ca
2+

, disamping basa lainya seperti K
+
, Mg

2+
dan Na

+
, ion-

ion tersebut dilepaskan ke dalam tanah dan dapat dipertukarkan dengan ion H
+
 yang ada pada larutan tanah 

sehingga pH tanah menjadi meningkat. 

Selain zeolit pemberian kapur juga meningkatkan pH tanah dan basa Ca melaui hidrolisis asam lemah 

yang merupakan bagian dari bahan tersebut. Kalsit yang diberikan ke dalam tanah akan terurai menjadi ion-

ion Ca dan CO3
2-

. Ion-ion Ca
2+

 yang terbentuk akan meningkatkan Ca dalam larutan tanah maupun pada 

kompleks pertukaran. Ion-ion hidroksida akan mengikat ion-ion H
+
 dan menyebabkan pH tanah naik. 

Pengapuran meningkatkan ion OH
-
 sehingga melepaskan ion-ion hidrogen dari ikatan-ikatan organik. Karena 

memiliki muatan negatif lebih, senyawa organik akhirnya mengikat Al. 

Perubahan sifat kimia tanah setelah panen pada perlakuan penambahan pupuk urea 100 kg/ha (N2), 

SP-36 100 kg/ha (P1), dan KCl 100 kg/ha (K1) dari hasil analisis  ternyata memiliki nilai daya hantar listrik 

(DHL) yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Rendahnya nilai DHL merupakan suatu 

hal utama yang perlu diperhatikan, karena dengan meningkatnya nilai DHL dapat berpengaruh pada 

meningkatnya tekanan osmotik yang dapat menyulitkan dalam pengambilan unsur hara.  

Nilai DHL dipengaruhi oleh dosis dari komposisi media tanam. Semakin tinggi dosis pupuk urea, SP-

36, dan KCl yang ditambahkan, maka berpengaruh pada tingginya nilai DHL dan sebaliknya. Peningkatan 

nilai DHL terjadi karena adanya akumulasi garam yang timbul akibat penambahan pupuk.  

Hasil pengukuran analisis tanah pada Tabel 2 dengan penambahan zeolit dan pupuk kandang pada 

periode-I tidak berpengaruh pada nilai C-organik, tetapi berpengaruh pada penurunan nilai N-total 

dibandingkan dengan tanah hasil analisis awal. 

Hasil pengukuran fosfor tersedia yang disajikan pada Tabel 2 dinyatakan bahwa pemberian zeolit, 

pupuk kandang dan kapur pada periode-I meningkatkan nilai P-tersedia tanah setelah panen pada periode-2, 

dibandingkan dengan P-tersedia tanah awal. Namun tidak berbeda nyata antara perlakuan periode-2. 

Peningkatan nilai P-tersedia pada periode-2 dapat dipengaruhi oleh pengapuran pada tanah masam yang 

dapat meningkatkan P bagi tanaman dan P tersedia pada tanah yang diusahakan memiliki nilai yang lebih 

tinggi karena unsur P tidak tercuci. Disini zeolit yang diberikan juga berperan memecah ikatan Al-P dan Fe-P 

pada tanah masam yang semula tidak tersedia di dalam tanah menjadi tersedia bagi tanaman. 
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Tabel 2. Data hasil analisis sifat kimia tanah dari penambahan urea, SP-36, dan KCl setelah panen periode II 

Perlakuan pH 
(H2O) 

1:1 

DHL 

(s /cm) 

C- org 
(%) 

N-Total 
(%) 

NH4
+
 

(ppm) 
NO3

-
 

(ppm) 
P-

tersedia 
(ppm) 

N1 (50 kg/ha) 5.6 111.70 2.20 0.15 48.26 761.67 17.47 
N2 (100 kg/ha) 6.0 106.90 2.38 0.13 27.20 447.33 14.66 

N3 (150 kg/ha) 5.5 110.50 2.18 0.14 43.00 834.21 17.05 
N4 (200 kg/ha) 5.5 114.40 2.45 0.14 43.88 326.43 15.01 

        
P1 (100 kg/ha) 5.6 111.00 2.38 0.13 26.33 810.03 17.42 
P2 (150 kg/ha) 5.5 127.50 2.35 0.14 47.39 229.71 16.38 
P3 (200 kg/ha) 5.5 114.40 2.45 0.14 43.88 326.43 15.01 

        

K1 (100 kg/ha) 5.7 109.50 2.37 0.14 35.10 229.71 15.41 
K2 (150 kg/ha) 5.6 196.50 2.00 0.13 26.33 447.33 11.98 
K3 (200 kg/ha) 5.5 114.40 2.45 0.14 43.88 326.43 15.01 

Perlakuan Ca Mg K Na KTK KB 
(%) 

------------------------------(me/100g)--------------------- 

N1 (50 kg/ha) 11.54 0.80 0.50 2.77 18.74 83.30 

N2 (100 kg/ha) 11.49 0.82 0.57 1.07 18.59 75.04 

N3 (150 kg/ha) 12.06 0.87 0.50 1.07 19.96 72.65 

N4 (200 kg/ha) 12.45 0.78 0.69 2.77 19.39 86.08 

       

P1 (100 kg/ha) 12.45 0.83 0.52 1.17 17.21 96.98 
P2 (150 kg/ha) 12.01 0.88 0.76 2.77 19.60 83.78 

P3 (200 kg/ha) 12.45 0.78 0.69 2.77 19.39 86.08 

       

K1 (100 kg/ha) 9.90 0.72 0.38 0.96 19.87 60.19 

K2 (150 kg/ha) 11.13 0.73 0.52 1.28 18.30 74.64 
K3 (200 kg/ha) 12.45 0.78 0.69 2.77 19.39 86.08 

 
 

Hasil pengukuran Ca, Mg, K, dan Na dalam tanah dengan pemberian zeolit, pupuk kandang, dan 

kapur yang disajikan pada Tabel 2 mengalami peningkatan pada nilai Ca, K, dan Na dibandingkan dengan 

tanah hasil analisis awal. Namun tidak berpengaruh pada nilai Mg. Zeolit sebagai mineral bermuatan negatif, 

dimana untuk menetralkan muatan tersebut dalam struktur kerangkanya diikat oleh kation-kation golongan 

alkali dan alkali tanah, seperti K, Ca, Na, dan Ba. Melalui mekanisme pertukaran kation, basa-basa ini akan 

mudah dilepaskan sehingga menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Peningkatan nilai Ca juga dapat 

terjadi karena meningkatnya pH tanah dan tingginya CaO yang dilepaskan dari zeolit. 

Pengukuran KTK dan KB pada analisis tanah setelah panen pada periode-2 juga mengalami 

peningkatan setelah diberi zeolit, pupuk kandang, dan kapur dibandingkan dengan tanah hasil analisis awal. 

Mineral zeolit meningkatkan nilai KTK dengan mekanisme pertukaran kation, yaitu basa-basa yang 

dihasilkan dari pemberian kalsit akan menjenuhi saluran-saluran dalam struktur mineral zeolit yang akan 

memperbesar nilai KTK tanah. Selain itu basa-basa dari kedua bahan tersebut meningkatkan pH tanah dan 

menekan kelarutan Al-dd sehingga dapat juga meningkatkan KTK tanah.  
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Pertumbuhan dan Produksi Tanamanan 

Pengaruh nitrogen terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering disajikan 

pada Tabel 3. Khusus untuk bobot kering disajikan pada Gambar 1. Sebagai kontrol pertumbuhan maka 

perlakuan  pemberian zeolit setara 20 ton/ha dengan pupuk kandang setara 10 ton/ha dan pupuk dasar urea, 

SP-36 dan KCl masing-masing setara 200 kg/ha memberikan pertumbuhan paling baik (Yuliana, 2005) 

dengan bobot kering tanaman 4.2 g/pot.  

 

Tabel 3. Pengaruh nitrogen terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

Dosis Urea Tinggi 

(cm) 

Jumlah Daun 

(helai) 

Bobot Basah 

(g) 

Bobot Kering 

(g) 

50 kg/ha (N1) 51.12 12 31.3 2.6 

100 kg/ha (N2) 49.97 13 36.0 4.5 

150 kg/ha (N3) 60.13 14 33.0 3.5 

200 kg/ha (N4) 47.14 11 32.4 2.9 

200 kg/ha (*) 43.10 12 51.6 4.2 

(*) Tanaman periode I sebagai kontrol. 

 

Pertumbuhan dan produksi tanaman pada periode kedua mengalami penurunan. Penurunan 

disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan pupuk yang diberikan pada tanah. Dari 4 dosis urea yang 

diberikan, dosis 150 kg/ha memberikan tinggi dan jumlah daun yang paling besar. Namun demikian bobot 

basah dan bobot keringnya perlakuan 100 kg/ha memberikan hasil yang paling tinggi. Dosis urea yang makin 

tinggi dari 100 kg/ha memberikan hasil bobot kering yang semakin rendah. Hasil bobot kering dari perlakuan 

urea 100 kg/ha sama dengan bobot kering periode I. Dengan hasil seperti ini maka jumlah residu urea dari 

perlakuan zeolit dan pupuk kandang setara dengan 100 kg/ha. Hasil ini diperoleh dari perlakuan dosis urea 

periode I 200 kg/ha memberikan hasil yang sama dengan dosis urea 100 kg/ha pada periode II.   

Peranan zeolit bersama-sama dengan pupuk kandang dapat menyimpan nitrogen pada masa 

pertumbuhan tanaman periode pertama dan kemudian diberikan pada tanaman periode kedua. Kebutuhan 

tanaman periode kedua akan unsur hara N yang disediakan di dalam tanah belum mencapai optimum untuk 

penambahan urea dengan dosis 50 kg/ha (N1). Sedangkan untuk dosis yang lebih tinggi dari 100 kg/ha, yaitu 

150 kg/ha (N3) dan 200 kg/ha (N4) nampaknya jumlah tersebut berlebih sehingga menyebabkan penurunan 

pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh nitrogen terhadap bobot kering tanaman 

 

Pengaruh fosfor  terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering disajikan pada 

Tabel 4. Sedangkan Gambar 2 menunjukkan diagram pengaruh perlakuan P terhadap bobot kering tanaman. 

Dari ketiga dosis pupuk SP-36 yang diberikan pada periode II, dosis SP-36 setara 100 kg/ha memberikan 
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hasil yang paling baik sementara itu dosis pupuk SP-36 periode I 200 kg/ha. Namun demikian pada periode II 

dengan dosis 100 kg/ha produksi berat kering mencapai 3.8 g/pot dibanding dengan produksi periode I 4.2 

g/pot.  

Fosfor di dalam tanah meningkat dengan pemberian zeolit dan pupuk kandang pada periode 

penanaman pertama. Selain residu dari pupuk kandang, P yang ada di dalam tanah juga meningkat dengan 

pemberian zeolit. Pada lingkungan tanah masam senyawa P sering terikat dalam bentuk Al-P dan Fe-P. 

Pemberian zeolit merangsang pemecahan ikatan-ikatan P dengan Al dan Fe. Akibatnya P yang semula tidak 

tersedia di dalam tanah lambat-laun dapat tersedia bagi tanaman. Oleh karena itu penambahan dosis pupuk 

SP-36 lebih dari 100 kg/ha pertumbuhan dan produksi tanaman menurun. Ini menunjukkan adanya kelebihan 

P pada dosis lebih dari 100 kg/ha. Adanya selisih jumlah pupuk optimum pada penanaman periode I dan II 

menunjukkan adanya residu P dari tanaman periode II. 

 

Tabel 4. Pengaruh fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

Dosis P Tinggi 

(cm) 

Jumlah Daun 

(helai) 

Bobot Basah 

(g) 

Bobot Kering 

(g) 

100 kg/ha (P1) 57.40 13 36.5 3.8 

150 kg/ha (P2) 47.93 11 27.1 3.3 

200 kg/ha (P3) 47.14 11 32.4 2.9 

200 kg/ha (*) 43.10 12 51.6 4.2 

(*) Tanaman periode I sebagai kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengaruh fosfor terhadap bobot kering tanaman 

 

Pengaruh K terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering disajikan pada 

Tabel 5. Sedangkan Gambar 3 menunjukkan diagram pengaruh perlakuan KCl terhadap bobot kering 

tanaman. Dari ketiga dosis pupuk KCl yang diberikan pada periode II, dosis KCl setara 100 kg/ha 

memberikan hasil yang paling baik sementara itu dosis pupuk KCl periode I 200 kg/ha.  

Pupuk KCl merupakan pupuk yang mudah terurai dan sangat mobil di dalam tanah. Pada percobaan 

penanaman periode kedua, pemberian pupuk KCl 100 kg/ha (K1) memperlihatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman paling baik dibandingkan dengan dosis pupuk yang lebih tinggi 150 kg/ha (K2) dan 200 

kg/ha (K3). Produksi tertinggi diperoleh dari dosis pupuk KCl yang rendah, hal itu menunjukan adanya 

penambahan K dari residu penanaman sebelumnya. K diperoleh dari dekomposisi bahan organik dan K yang 

berada di dalam zeolit. 
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Tabel 5. Pengaruh kalium terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

Dosis K Tinggi (cm) Jumlah Daun 
(helai) 

Bobot Basah 
(g) 

Bobot Kering (g) 

100 kg/ha (K1) 50.95 14 33.1 3.7 

150 kg/ha (K2) 55.23 12 30.3 3.2 

200 kg/ha (K3) 47.14 11 32.4 2.9 

200 kg/ha (*) 43.10 12 51.6 4.2 

(*) Tanaman periode I sebagai kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh kalium terhadap bobot kering tanaman 

 

Serapan Hara  

 Hasil pengukuran serapan hara tanaman kangkung darat disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan data 

Tabel 6 penambahan pupuk urea, SP-36 dan KCl sebanyak 100 kg/ha pada periode penanaman kedua 

ternyata memberikan serapan hara N, P, dan K yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosis pupuk yang 

lain. Demikian juga dengan serapan hara Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, dan Mn (Tabel 6). Tingginya nilai serapan hara 

pada perlakuan urea, SP-36, dan KCl 100 kg/ha dipengaruhi oleh tingginya nilai bobot kering tanaman (Tabel 

3, 4, dan 5) pada perlakuan tersebut. 

Pemberian zeolit dan pupuk kandang pada periode-I dengan penambahan pupuk urea, SP-36, dan 

KCl 100 kg/ha pada periode-2 memiliki serapan hara N yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan 

dosis yang lain (Tabel 6). Dosis tersebut merupakan dosis yang lebih rendah daripada periode-I namun 

memberikan hasil pertumbuhan dan produksi mendekati penanaman periode-2. Rendahnya dosis yang 

ditambahkan pada periode-2 yaitu setengah dari penanaman periode-I, tidak lepas dari adanya pengaruh 

residu pada penanaman periode-I akibat pemberian zeolit dan pupuk kandang. Peranan zeolit dalam hal ini 

meningkatkan serapan hara N, karena strukturnya yang berongga sehingga dapat menyerap NH4
+
 dan gas 

lainya. Adanya zeolit diharapkan  tidak hanya membatasi volatilisasi N, tetapi zeolit juga dapat meningkatkan 

serapan hara dengan memperbaiki perkembangan akar. 

Pengukuran serapan hara P menunjukkan perlakuan penambahan urea, SP-36, dan KCl 100 kg/ha 

(N2, P1, dan K1) periode-2 memberikan nilai yang tinggi (Tabel 6). Besarnya jumlah serapan hara yang 

diambil oleh tanaman pada perlakuan tersebut berkaitan dengan jumlah residu yang ada pada tanah dari 

penanaman periode-I dari zeolit dan pupuk kandang. Semakin tinggi hara yang diserap pada perlakuan 

tersebut  menyebabkan jumlahnya di tanah semakin berkurang. Menurut Leiwakabessy (1988), pengambilan 

hara oleh tanaman tergantung pada tingkat ketersediaan hara tersebut di dalam tanah, apabila jumlah unsur 

tersebut banyak maka pengambilan unsur meningkat dan sebaliknya. 

Hasil pengukuran serapan hara K oleh tanaman kangkung disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan hasil 

analisis jaringan tanaman dapat dinyatakan bahwa pemberian zeolit dan pupuk kandang pada periode-I serta 

penambahan pupuk urea, Sp-36, dan KCl 100 kg/ha memberikan nilai serapan hara yang tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lain.  
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Tabel 6. Rataan serapan unsur hara tanaman pada periode kedua 

Perlakuan N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

--------------------(mg/pot)------------------- -----------(mg/pot)---------- 

50 kg/ha (N1) 34.84 5.46 64.96 35.62 5.46 5.18 0.02 0.38 1.91 

100 kg/ha (N2) 61.62 10.80 110.25 53.10 8.10 10.97 0.02 0.90 3.77 
150 kg/ha (N3) 51.80 8.05 63.00 48.30 7.70 3.34 0.01 0.47 2.10 

200 kg/ha (N4) 45.24 6.38 89.90 25.81 4.93 3.29 0.03 0.41 1.63 

          
100 kg/ha (P1) 52.82 12.54 71.44 40.66 8.74 4.21 0.02 0.45 4.69 
150 kg/ha (P2) 48.18 8.25 117.48 36.63 5.28 6.31 0.03 0.45 1.04 
200 kg/ha (P3) 45.24 6.38 89.90 25.81 4.93 3.29 0.03 0.41 1.63 
          
100 kg/ha (K1) 104.71 9.99 74.00 52.91 8.88 7.75 0.03 0.61 3.66 

150 kg/ha (K2) 54.72 7.04 73.60 40.32 6.40 5.25 0.05 0.42 1.98 
200 kg/ha (K3) 45.24 6.38 89.90 25.81 4.93 3.29 0.03 0.41 1.63 

 

Tidak hanya serapan hara K, pada serapan hara Ca dan Mg juga memiliki nilai yang tinggi pada 

perlakuan urea, Sp-36, dan KCl 100 kg/ha (Tabel 6). Hal ini akibat pemberian zeolit yang dapat 

meningkatkan  KTK tanah pada periode-2 dibandingkan dengan tanah awal. Dengan peningkatan nilai KTK 

mempengaruhi peningkatan nilai Ca dan Mg yang diserap oleh tanaman. Disini KTK mampu mengambil 

kation bervalensi dua seperti Ca dan Mg sehingga meningkatkan serapan hara Ca dan Mg oleh 

tanaman.Serapan hara yang tinggi pada perlakuan pemberian urea, Sp-36, dan KCl 100 kg/ha tidak hanya 

pada serapan hara makro (Tabel 6), tetapi juga pada serapan hara mikro seperti Fe, Cu, Zn, dan Mn. 

Sehingga dapat diasumsikan bahwa kebutuhan tanaman akan kebutuhan unsur hara mikro pada perlakuan 

tersebut dapat terpenuhi. Ditunjukkan dengan tingginya jumlah pertumbuhan dan produksi yang dihasilkan. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Penggunaan zeolit dan pupuk kandang pada periode-1 dapat meningkatkan produksi tanaman dan 

meninggalkan efek residu pada tanah bekas penanaman periode-1. 

2.  Jumlah residu NPK dari penggunaan zeolit dan pupuk kandang pada tanah periode-1 secara bersama-

sama setara dengan 100 kg/ha pupuk urea, SP-36 dan KCl. 

3.  Zeolit tidak hanya berperan mengefisienkan hara N, tetapi bersama-sama dengan pupuk kandang 

meningkatkan ketersediaan P dan K dalam tanah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Leiwakabessy, F. M. 1988. Kesuburan Tanah. Departemen Ilmu-ilmu Tanah. Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor. 

 
Sastiono, A. 2004. Pemanfaatan Zeolit di Bidang Pertanian. Jurnal Zeolit Indonesia. Vol. 3(1): 36-41. 
 
Setyamidjaja, D. 1986. Pupuk dan Pemupukan. Jakarta: CV Simplex. 
 
Suwardi. 1997. Studies on Agricultural Ultilization of Natural Zeolites in Indonesia. Dissertation. Graduate 

School of Agriculture. Tokyo University of Agriculture. 
 
Yuliana, I. 2005. Pemanfatan Zeolit dan Pupuk Kandang Untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Serapan 

Hara Tanaman. Skripsi. Bogor : Departemen Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 103 

 

STUDI PENDAHULUAN PROSES IMPREGNASI  ZEOLIT 
DENGAN  MENGGUNAKAN LARUTAN Na2Sn(OH)6 

 

Oleh : 

Husaini dan Yuhelda 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 
Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung 

 
 

ABSTRAK 

Impregnasi merupakan suatu proses pemasukan impregnant ke dalam suatu padatan berpori di 

antaranya zeolit, agar kestabilan zeolit terhadap perubahan pH dan panas meningkat.  Pada penelitian ini 

impregnant yang digunakan adalah larutan Na2[Sn(OH)6 yang dibuat dari kasiterit, sedangkan padatan 

berporinya adalah zeolit alam asal Tasikmalaya. Untuk mengetahui parameter-parameter yang 

berpengaruh digunakan metoda design factorial 2
4
 dengan parameter tekanan (X1), waktu (X2), ukuran 

butir zeolit (X3), dan ratio zeolit/larutan impregnant (X4), dengan batasan tertinggi dan terendah masing-

masing 8 atm dan 4 atm (X1), 3 jam dan 1 jam (X2), -10+18 mesh dan -30+50 mesh (X3), dan 1/1,5 dan ¼ 

(X4).. Proses impregnasi diawali dengan perendaman zeolit ukuran tertentu di dalam larutan impregnant 

sambil dilakukan pemvakuman. Selanjutnya campuran tersebut dipanaskan di dalam autoclove, diikuti 

dengan. proses curing pada suhu 90
o
C selama 10 menit. Hasil curing ini kemudian dicuci, dibilas dan 

dikeringkan sehingga didapat zeolit hasil impregnasi. Zeolit terimpregnasi ini selanjutnya diuji 

kestabilannya terhadap larutan asam dan basa, serta panas, dengan menggunakan indikator daya tukar 

kationnya terhadap ion tembaga.  Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan, bahwa zeolit hasil 

impregnasi yang kandungan Sn-nya 1,63 % memiliki daya tukar terhadap ion tembaga tertinggi (96,10%).  

Hasil uji kestabilan zeolit terhadap asam, basa dan panas menunjukkan, bahwa zeolit hasil impregnasi 

relatif lebih stabil terhadap panas (pada suhu 600-900
o
C) dan terhadap basa (pH=12) dan relatif kurang 

stabil terhadap asam (pH=2) dibandingkan dengan zeolit asal yang telah diperlakukan dengan cara yang 

sama.  Hasil pengolahan data secara statistik menunjukkan, bahwa variabel yang paling berpengaruh 

adalah tekanan, waktu dan ratio zeolit/larutan impregnant dengan persamaan  

Regresi: Ŷ = 1.21+ 0,618 X1 - 0,3941 X2 + 0,099 X4 - 0,3949 X1X3+ 0,6416 X1X4 - 0,0217 X2X4 - 0,3963 

X1X2X3 - 0,0576 X1X3X4 - 0,0189 X1X2X3X4 

 

Kata kunci: impregnasi, zeolit 

PENDAHULUAN 

 

Zeolit merupakan mineral alumino silikat terhidrasi yang berasal dari abu gunung api yang memiliki 

rongga-rongga/pori-pori dengan ukuran tertentu yang terisi oleh molekul air dan logam-logam alkali dan alkali 

tanah. Kerangka yang dimiliki terbuat dari jaringan 4 atom yang saling berhubungan yang disebut tetrahedra 

di mana atom silikon berada ditengah dan atom oksigen di sudut. Tetrahedra ini kemudian dapat 

berhubungan bersama-sama antar sudut-sudutnya membentuk berbagai macam struktur yang indah. 

Struktur kerangka mengandung rongga-rongga yang saling berhubungan, pori-pori atau saluran dengan 

ukuran lubang yang dapat dilalui molekul-molekul kecil, berdiameter  berkisar antara 3-10 angstrum. 

Zeolit alam memiliki beberapa sifat fisika dan kimia yang berharga, seperti: derajat hidrasi yang 

tinggi, kerapatan ruah rendah dan volume ruang kosong yang tinggi bila mengalami dehidrasi, struktur kristal 

stabil bila dipanaskan, dan mempunyai kemampuan menukar kation.  

Saat ini, zeolit alam dipergunakan untuk bidang pertanian sebagai pembenah tanah dan pelepas lambat 

pupuk, pakan ternak, perikanan, tambak udang, dan pengolahan air. Pada umumnya zeolit alam diproduksi 
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dalam bentuk bubuk dan pelet (dengan ukuran partikel 2-3 mm), tanpa atau dengan aktifasi sederhana.  Oleh 

karena itu, mutu produk yang dihasilkan relatif rendah dan harga jualnya juga murah. Salah satu kegunaan 

zeolit pada saat ini adalah sebagai bahan penghilang logam berat beracun yang ada dalam limbah industri 

kimia, seperti Pb
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, Fe
3+

, dll. Umumnya daya tukar zeolit alam Indonesia terhadap logam-logam 

berat tidak terlalu tinggi, maka upaya untuk peningkatan mutu zeolit dapat dilakukan dengan cara impregnasi 

dengan senyawa natrium timah hidroksida [Na2Sn(OH)6] untuk menurunkan kandungan logam berat 

beracun. Industri yang menghasilkan limbah berbahaya antara lain tekstil, kertas, cat, kimia, dan semen. 

Limbah-limbah tersebut sangat berbahaya dan mencemari lingkungan bila tidak diolah terlebih dahulu. Jadi 

zeolit yang sudah diimpregnasi dengan timah oksida ini diperlukan untuk berbagai macam industri tersebut di 

atas.  

Impregnasi merupakan suatu proses memasukkan suatu bahan ke dalam padatan berpori seperti 

zeolit. Bahan yang dimasukkan ke dalam pori-pori tersebut disebut impregnant. Salah satu jenis impregnant 

yang dapat digunakan untuk proses impregnasi zeolit adalah gel timah (IV) berupa larutan Na2Sn(OH)6. Gel 

timah (IV) oksida, secara umum merujuk pada asam stanik (ortho-stannic acid-bentuk  dan meta-stannic 

acid bentuk ), yang diketahui memiliki sifat pertukaran ion yang sangat baik. Tidak seperti resin penukar ion 

konvensional, zeolit yang sudah diimpregnasi dengan timah oksida hidrat stabil pada suhu relatif tinggi dan 

tahan terhadap asam-basa  kuat.  

Secara umum ada empat metode impregnasi, yang pertama adalah dry vacuum pressure (batch 

immersion). Metode ini melibatkan pengosongan pori-pori dari molekul air, udara dan bahan asing lainnya 

dan memasukkan impregnant di bawah tekanan. Pada metode ini dibutuhkan dua bejana, satu untuk 

penyimpan sealant, dan satu lagi untuk proses impregnasi. Yang kedua adalah internal pressure (individual 

castings). Metode ini melibatkan penggunaan besi tuang atau bahan yang akan diimpregnasi sebagai bejana 

yang bertekanan dan hanya dapat dilakukan sekali. Impregnant harus dimasukkan ke dalam besi tuang 

sampai terisi penuh atau disirkulasi melewati besi tuang di bawah tekanan antara 50 sampai 75 Psi. Yang 

ketiga adalah wet-vacuum pressure (batch immersion). Komponen yang diimpregnasi harus ditempatkan 

dalam bejana yang mengandung cairan impregnant untuk divakum dan kemudian diberi tekanan, dan yang 

keempat adalah wet vacuum. Metode ini hanya melibatkan pemvakuman saja dengan merendam komponen 

dengan cairan impregnant terlebih dahulu. Setelah divakum kemudian dibiarkan pada tekanan atmosfer. 

Metode impregnasi dapat dilakukan secara tradisional  maupun teknologi maju. 

Proses impregnasi tradisional melibatkan perendaman bahan berpori-kapiler (CPM) dalam cairan 

impregnant; kadang-kadang bahan tersebut mula-mula dipanaskan dan divakum. Dalam kasus lain, proses 

tersebut  terkonduksi baik dalam tekanan tinggi. Hal ini membutuhkan peralatan yang mahal seperti 

autoclave bertekanan tinggi. Ada beberapa cara untuk memasukkan impregnant ke CPM yaitu : cara kontak 

menggunakan pengocok-berputar dalam cairan impregnant; melewatkan secara terus menerus CPM ke 

dalam wadah yang berisi impregnant, pemutaran (centrifuging), perendaman, pemompaan impregnant ke 

dalam struktur serat CPM dalam tekanan vakum,  penggerusan (pulverization) dan  kombinasi cara-cara di 

atas.  

Salah satu metode impregnasi yaitu perendaman CPM ke dalam bak impregnant. Kerugian metode 

ini adalah efisiensi rendah, seperti impregnasi butiran yang dimasukkan ke dalam bak lebar dengan area 

permukaan yang luas dan volume impregnant besar; hanya sebagian kecil impregnant saja yang terpakai. 

Lebih jauh lagi, metode ini dikarakterisasikan dengan distribusi cairan impregnant yang tidak merata dalam 

keseluruhan volume CPM, sehingga hasilnya berkualitas rendah ( Zaddorsky.W.2004). 

Berdasarkan analisis system, proses impregnasi CPM tradisional menyatakan bahwa proses 

tersebut memiliki efisiensi rendah, membutuhkan waktu proses yang lama, membutuhkan peralatan yang 

mahal, dan kadang-kadang menimbulkan masalah lingkungan. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat tahapan proses 

impregnasi dan mode optimasi yang digunakan pada impregnasi metode tradisional. 

Proses impregnasi yang dilakukan pada percobaan di sini diawali dengan merendam zeolit ukuran 

tertentu di dalam larutan impregnant sambil dilakukan pemvakuman. Selanjutnya campuran tersebut 
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direaksikan di dalam autoclove pada suhu, tekanan, dan lama waktu tertentu. Setelah itu dilakukan curing 

pada suhu 90
o
C selama waktu 4 jam, setelah itu dicuci, dibilas dengan aquades dan dikeringkan. Zeolit 

terimpregnasi ini selanjutnya diuji kestabilannya terhadap asam, basa, panas, serta kemampuannya untuk 

menyerap ion logam tembaga.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Bahan baku 

 Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu zeolit alam asal Cikalong, Kabupaten 

Tasikmalaya dan larutan impregnant Na2Sn(OH)6 dengan konsentrasi Sn= 4,72 g/L yang dibuat dari kasiterit 

Bangka. Komposisi mineral zeolit alam tersebut didominasi oleh mineral mordenit dan sedikit klinoptilolit, 

dengan pengotor kuarsa. Sedangkan komposisi kimianya sbb: SiO2=70,0 %, Al2O3=9,91 %, Fe2O3=8,34 %, 

TiO2=0,12 %, CaO=0,041 %, MgO=0,008 %, K2O=0,001 %, Na2O=0,006 % dan LOI =11,48 %, serta nilai 

KTK=137,86 meq/100 g dan luas permukaan spesifik (pada suhu 300
o
C)=167 m

2
/gr.  

 

2.2 Peralatan 

 

Peralatan yang digunakan untuk penelitian impregnasi zeolit dengan larutan Na2Sn(OH)6 terdiri dari 

aotoclove yang dilengkapi dengan alat bantu berupa beaker teflon, desikator, dan pompa vakum (lihat 

Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Susunan alat autoclove 

 

 

 

2.3 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bagan alir Gambar 2. 

- Siapkan zeolit alam dengan ukuran  -10 + 18 dan – 30 + 50 mesh. 
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- Campur zeolit dengan larutan Na2Sn(OH)6 dengan perbandingan tertentu dalam beaker teflon  dan 

kemudian aduk agar homogen. 

- Letakkan campuran dalam desikator dan lakukan pemvakuman selama 45 menit untuk menghilangkan 

udara yang terperangkap dalam pori-pori/kapiler zeolit. 

- Masukkan campuran tersebut kedalam autoclave hidupkan pengaduk dan atur tekanan (4 atau  8 atm) 

dan pertahankan tekanan tersebut selama 1 jam.  

- Bila proses telah selesai, buka kran sampai tekanan dalam autoclove mencapai tekanan atmosfir.   

- Lakukan curing dengan cara memanaskan produk impregnasi pada suhu 90
o
C selama 10 menit. 

- Cuci zeolit hasil curing dengan cara pengocokan selama 5 menit dan pengadukan selama 10 menit 

menggunakan air suling, kemudian saring.   

- Keringkan zeolit hasil penyaringan pada suhu 100
0
C sampai berat konstan. Zeolit hasil pengeringan ini 

merupakan hasil akhir proses impregnasi. 

- Lakukan uji kestabilan zeolit terimpregnasi terhadap asam, basa, dan panas serta uji daya tukarnya 

terhadap ion tembaga. 

 

                                                                              Zeolit Alam 

                                                                (ukuran -10+18 # dan -18+28 #) 

                                                                                                               Larutan Na2Sn(OH)6 

 

 

 

                                                                         Pencampuran 

 

 

                                                                          Pemvakuman 

 

 

                                                                             Impregnasi 

 

 

                                                                                 Curing 

 

 

                                                                                 Pencucian  

 

 

                                                                               Pengeringan 

 

 

                                                               Produk zeolit terimpregnasi 

 

Gambar 2.  Bagan alir proses impregnasi zeolit 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Proses impregnasi 

 

Untuk menentukan kondisi proses impregnasi optimum, telah dicoba beberapa parameter yang 

dianggap paling berpengaruh diantaranya tekanan, ukuran butir, rasio pemakaian zeolit terhadap impregnant 

dan waktu reaksi. Hasil percobaan impregnasi zeolit asal Cikalong dengan menggunakan larutan 

Na2[Sn(OH)6] yang dibuat dari kasiterit dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dalam percobaan yang dilakukan ini, variasi yang digunakan untuk setiap parameter diambil nilai–nilai angka 

maksimum dan minimum, yang didasarkan pada metoda design factorial dengan mengambil dua level 

tertinggi dan terendah. Level tertinggi untuk tekanan yaitu 8 atmosfir dan terendah 4 atmosfir, level tertinggi 

untuk waktu yaitu 3 jam dan terendah 1 jam, ukuran butir tertinggi – 10 + 18 mesh dan terendah – 30 + 50 

mesh serta rasio antara zeolit dengan impregnant tertinggi 1 : 4 dan terendah 1 : 1,5.  Data-data yang 

diperoleh dari percobaan ini, setelah diolah menggunakan metoda statistik didapat persamaan yang 

menggambarkan hubungan antara kandungan Sn dalam zeolit hasil impregnasi dengan tekanan, waktu 

reaksi dan rasio zeolit dengan impregnant, yang dinyatakan oleh persamaan (1). 

 

Ŷ = 1.21+ 0,618 X1 - 0,3941 X2 + 0,099 X4 - 0,3949 X1X3+ 0,6416 X1X4 - 0,0217 X2X4 - 0,3963 X1X2X3 - 

0,0576 X1X3X4 - 0,0189 X1X2X3X4 

dimana : Y  = kadar Sn dalam zeolit hasil impregnasi (%) 

              X1 = tekanan (atm); X2 = waktu (jam) 

              X3 = ukuran zeolit (mesh); X4 = rasio zeolit : impregnant 

 

Hasil Perhitungan Design Factorial 

 

Dari hasil perhitungan design factorial untuk mendapatkan persamaan %Sn optimum dapat dilihat 

bahwa variabel yang berpengaruh/berinteraksi adalah A (tekanan), B (waktu), dan D (rasio 

zeolit:impregnant). Sedangkan untuk variabel C (ukuran) diabaikan (tidak berpengaruh). Adanya variabel 

B(=x2) dan C(=x3) pada persamaan, namun tidak menjadi koefisien yang mandiri menunjukkan bahwa 

variabel tersebut akan memberikan pengaruh (interaksi) bila dibarengi dengan variabel lain (dalam 

percobaan ini adalah variabel A ataupun D sebagai variabel utama). Sifatnya dapat dikatakan dependent 

variabel. Bila tidak ada variabel pendukung, maka variabel C tidak akan berpengaruh dan dapat diabaikan 

(tidak digunakan). 

 Dengan demikian, diperlukan variabel lain tekanan dan rasio zeolit:impregnant  untuk mendapatkan 

%Sn optimum. Variabel waktu impregnasi dan ukuran zeolit tidak dapat digunakan untuk percobaan 

impergnasi karena tidak adanya interaksi dengan variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil percobaan.  

Namun berdasarkan pada Gambar 4, hubungan antara  normal % probabilitas terhadap effek untuk 

factorial 2
4
, ternyata pengaruh ukuran butir (dalam rentang percobaan yang dilakukan) tidak signifikan dan 

segala yang melibatkan ukuran dapat dihilangkan, sehingga persamaan  hubungan  antara % Sn terhadap  

tekanan, waktu, rasio dan ukuran butir pada persamaan (1) berubah menjadi persamaan (2). 
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Tabel 1  Kandungan Sn dalam zeolit hasil impregnasi dan daya tukarnya terhadap ion Cu
2+ 

No Ukuran 
butir 

(mesh) 

Ratio 
Zeo/Lart 

Teakanan 
(atm) 

Waktu 
(jam) 

Kadar Sn 
dlm zeolit 

(%) 

Daya tukar 
Cu 
(%) 

1 -10+18 1:1,5 4 1 1,63 96,10 

2 -10+18 1:4 4 1 0,11 87,30 

3 -30+50 1:1,5 4 1 1,47 94,40 

4 -30+50 1:4 4 1 0,029 88,60 

5 -10+18 1:1,5 4 3 0,016 - 

6 -10+18 1:4 4 3 0,023 - 

7 -30+50 1:1,5 4 3 1,41 - 

8 -30+50 1:4 4 3 0,027 - 

9 -10+18 1:1,5 8 1 1,41 95,50 

10 -10+18 1:4 8 1 3,49 92,90 

11 -30+50 1:1,5 8 1 1,41 - 

12 -30+50 1:4 8 1 3,26 - 

13 -10+18 1:1,5 8 3 1,49 94,10 

14 -10+18 1:4 8 3 3,49 83,30 

15 -30+50 1:1,5 8 3 0,025 - 

16 -30+50 1:4 8 3 0,023 - 
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Grafik daya tukar zeolit-

SnO2 terhadap ion Cu

 
Gambar 3.  Hubungan kadar Sn dalam zeolit terhadap daya tukarnya untuk ion Cu 
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Gambar 4. Grafik   hubungan antara normal probability terhadap  effects  estimate untuk factorial  2
4 
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Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Gambar 3, kondisi proses impregnasi yang menghasilkan zeolit 

terimpregnasi dengan daya tukar terhadap Cu
2+

 yang tertinggi (sebesar 1,63 %) adalah pada tekanan 4 atm, 

rasio zeolit:impregnant =1 : 1,5,  dan waktu 1 jam.  

 

Zeolit hasil proses impregnasi dan uji kestabilannya 

 

1. Kandungan Sn dalam zeolit dan daya tukarnya terhadap ion tembaga 

Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data kadar Sn dalam zeolit hasil impregnasi berkisar 

0,023 – 3,49 % (Tabel 1). Dari tabel 1 dapat dilihat, bahwa bila  tekanan dan ratio antara zeolit dengan 

larutan impregnant semakin tinggi ada kecenderungan kadar  Sn dalam zeolit semakin tinggi pula. 

Kandungan Sn tertinggi adalah 3,49  % yang diperoleh pada tekanan 8 atm, ratio 1:4, dan waktu 1 jam, 

sedangkan untuk waktu yang diperlama (3 jam) hasilnya tetap sama. Ini berarti waktu 1 jam sudah 

mencukupi untuk proses impregnasi ini. 

Daya tukar zeolit hasil impregnasi terhadap ion Cu
2+

 juga dinyatakan oleh Tabel 1. Dari Tabel 1 

tersebut tidak semua contoh diuji daya tukarnya terhadap ion Cu
2+

. Daya tukar zeolit hasil impregnasi 

berkisar antara 83,30 – 96,10 %. Berdasarkan data tersebut tampak, bahwa korelasi antara kandungan Sn 

terhadap daya tukar Cu
2+

 berfluktuasi. Zeolit hasil impregnasi dengan kadar Sn semakin tinggi, daya 

tukarnya terhadap ion Cu
2+

 semakin tinggi sampai batas nilai tertentu. Seperti tampak pada data (Tabel 1), 

bahwa kandungan Sn yang paling tinggi adalah 3,49 % dengan daya tukar terhadap Cu
2+

 sebesar 92,90 %, 

sedangkan daya tukar tertinggi terjadi pada contoh dengan kandungan Sn = 1,63 % dengan daya tukar 

terhadap Cu
2+

 sebesar 96,10 %.  Adanya kemampuan daya tukar yang sedikit menurun ini mungkin 

disebabkan pori-pori zeolit semakin banyak yang tertutup dengan semakin tingginya kandungan Sn dalam 

zeolit, terutama kondisi tekanan yang tinggi (8 atm).  

 

2. Uji kestabilan zeolit hasil impregnasi  

Uji kestabilan zeolit hasil impregnasi dilakukan untuk melihat ketahanannya terhadap larutan asam, 

basa, dan panas serta daya tukar terhadap ion tembaga, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan 

Tabel 5.  

 

2.1. Ketahanan terhadap larutan asam dan basa 

Zeolit yang telah diimpregnasi, bila direndam dalam asam kuat (asam sulfat dengan pH=2) selama 2 

jam tidak stabil. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan yang cukup tajam dari nilai daya tukar zeolit yang 

sudah direndam tersebut terhadap Cu
2+.

 Sebelum direndam nilai daya tukar terhadap Cu
2+

 sebesar 96,10% 

dan setelah direndam dalam asam menurun menjadi 26,5 % (lihat Tabel 2 dan Tabel 3). Sedangkan bila 

direndam dalam larutan NaOH dengan pH = 12  selama 2 jam, ternyata nilai daya tukar  terhadap Cu
2+

 

hanya sedikit menurun (tidak signifikan) yaitu dari 96,10 % menjadi 92,20 % (Tabel 4). Hal ini menunjukkan, 

bahwa zeolit hasil impregnasi relatif stabil terhadap basa kuat. 

 

2.2. Ketahanan terhadap panas 

Ketahanan zeolit hasil impregnasi diuji dengan cara pemanasan pada suhu 600, 700,  800 dan 900 
o
C selama 1 jam, yang dilanjutkan dengan pengujian daya tukar terhadap logam Cu

2+
.  Zeolit asal dengan 

ukuran –10 + 18 mesh yang dipanaskan pada suhu 600 dan 700 
o
C mempunyai daya tukar terhadap Cu

2+
 

sebesar 84,5 dan 80,9%. Sedangkan zeolit hasil impregnasi yang dipanaskan pada kondisi yang sama 

menghasilkan daya tukar terhadap Cu
2+

 sebesar 94,9 dan 92,5% (Tabel 5). Hal ini berarti zeolit hasil 

impregnasi lebih tahan terhadap panas dibandingkan zeolit asal setelah dipanaskan pada suhu tersebut atau 

dengan kata lain, zeolit yang telah diimpregnasi relatif lebih stabil. Hal yang sama dilakukan terhadap zeolit 
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dengan ukuran –30 + 50 mesh yang dipanaskan pada suhu 800 dan 900
o
C; untuk zeolit asal masing-masing 

mempunyai daya tukar terhadap Cu
2+

 sebesar 75,3 dan 72,6 %, sedangkan zeolit hasil impregnasi masing-

masing memiliki daya tukar terhadap Cu
2+

  sebesar 82,0 dan  84,2 % setelah dipanaskan pada suhu 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit hasil impregnasi relatif lebih stabil dibandingkan dengan zeolit 

asal yang dipanaskan pada suhu 800 dan 900
o
C.   

 

Tabel 2. Uji kemampuan daya  tukar  zeolit alam asal (-10+18 mesh & -30+50 mesh) dan zeolit terimpregnasi 

(ukuran zeolit -30+50 mesh) terhadap Cu2+  setelah direndam dalam larutan asam (pH=2) 

N0. Waktu  rendaman 
(jam) 

 

% Daya tukar zeolit alam 
terhadap Cu2 

 

% Daya tukar zeolit 
terimpregnasi 

terhadap Cu2+ setelah 
direndam dalam asam 

 

1 2 72,7 7,3 

2 2 83,0 17,6 

3 2 - 26,7 

4 2 - 26,8 

 

Tabel 3.  Uji kemampuan daya  tukar  zeolit alam (ukuran zeolit -30+50 mesh) terhadap Cu2+ setelah 

direndam dalam larutan asam dan basa  

Kestabilan 
Terhadap 

Waktu perendaman 
(Jam) 

% Daya tukar zeolit alam 
terhadap Cu2+ 

Asam 
(pH=2) 

 

1 53,8 

2 50,9 

3 50,4 

Basa 
(pH=12) 

1 81,1 

2 82,5 

3 93,7 

 

Tabel 4. Uji daya tukar zeolit terimpregnasi  terhadap Cu2+ setelah direndam dalam larutan basa   

N0. 
Waktu Perendaman 

(jam) 
pH % Daya Tukar  Cu 2+ 

1 3 12 88,6 

2 3 12 87,8 

3 3 12 91,9 

4 3 12 92,2 

 

Tabel  5. Uji daya tukar zeolit alam &  terimpregnasi terhadap Cu2+ setelah dipanaskan pada suhu tertentu 

No. Ukuran 
(mesh) 

Suhu 
(
0
C) 

% Daya Tukar Zeolit 
Alam Terhadap Cu2+ 

% Daya Tukar Zeolit 
Terimpregnasi Terhadap Cu 2+ 

1 -10+18 600 84,5 94,4 

2 -10+18 700 80,9 92,5 

3 -30+50 800 75,3 82,0 

4 -30+50 900 72,6 84,2 
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KESIMPULAN 

 

1.  Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh data kadar Sn dalam zeolit hasil impregnasi berkisar 

0,023 – 3,49 % 

 

2. Variabel yang paling berpengaruh dalam proses impregnasi zeolit dengan larutan timah hidroksida adalah 

tekanan, waktu dan ratio berat zeolit/larutan impregnant 

 

3. Hasil uji daya tukar terhadap ion Cu+2 menunjukkan, bahwa zeolit hasil impregnasi yang kandungan Sn-

nya 1,63 % memiliki daya tukar terhadap ion tembaga tertinggi (96,10%).  

 

 

4. Zeolit hasil impregnasi relatif lebih stabil terhadap panas (pada suhu 600-900oC) dan terhadap larutan 

basa (pH=12) dan relatif kurang stabil terhadap larutan asam (pH=2) dibandingkan dengan zeolit asal 

 

5. Dari pengolahan data secara statistik, diperoleh persamaan regresi : 

    Ŷ = 1.21+ 0,618 X1 - 0,3941 X2 + 0,099 X4 - 0,3949 X1X3+0,6416 X1X4 -   

     0,0217 X2X4 - 0,3963 X1X2X3 - 0,0576 X1X3X4 - 0,0189 X1X2X3X4 
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ABSTRACT 

The research to trial of zeolit application as water purification was carryout in water utilizing of crumb 

rubber processing. The research arranged in Produksi Tanaman II laboratory of Politeknik Negeri 

Lampung for water and zeolit application in rubber processing and crumb rubber quality testing in PKST 

Kedaton. PTP Nusantara VIII.   The most important things in crumb rubber processing are water utilizing 

in latex dilution. Using lot of water in latex dilution can be straight away on rubber quality such as colour 

index, PRI, ash content, and dirt content.    The experiment was conducted on factorial method with 

completely randomized block design consist of two factors (4 x 5 with 3 replications.  The first factor is 

water application (A) with A1 = well deep water, A2 = river water, A3 = fond water and A4 = latex serum.  

The second factors is dosage of zeolit (Z) with Z0 = without zeolit, Z1 = 2, 50%, Z2 = 5.00%, Z3 =10.00% 

and Z4 = 15.00% on water dilution. The result of the experiment showed that the using zeolit can increase 

pH all of water, and DHL water, and rubber weight, but no effect on dirt content, Po/PRI, and volatile 

matter.  Zeolit application until 10.00% on latex serum can maintain colour value of rubber and the other 

quality was not shown any different.  

 

Kata Kunci :  Zeolit, air limbah, serum lateks 

 

PENDAHULUAN 

 

  Dalam pengolahan karet, penggunaan air merupakan syarat utama dalam rangkaian proses 

pengolahan lateks segar sampai menjadi karet.  Air mulai digunakan pada tahap proses pencucian dan 

pembersihan peralatan pengolahan karet yang digunakan.  Penggunaan air juga dilakukan untuk 

pencampuran, pengenceran, dan pelarutan bahan kimia seperti asam format untuk koagulasi lateks, Amonia 

(NH3) untuk pencegahan prakoagulasi lateks, dan Natrium metabisulfit untuk bahan pencerah warna karet.  

Penggunaan air juga harus dilakukan dalam proses pengenceran lateks untuk tahapan pengolahan selanjut 

dan pembilasan lembaran karet sheet atau remahan karet sebelum dikeringkan. Dengan demikian hampir 80 

persen tahapan proses pengolahan karet membutuhkan air untuk membersihkan, mencampur, 

mengencerkan dan membilas. Penggunaan air yang demikian besar dalam proses pengolahan karet 

memerlukan  pengelolaan air yang baik sehingga dapat terpenuhi jumlah dan kualitas air tanpa 

mempengaruhi kondisi lingkungan Namun kebutuhan yang tinggi dalam proses pengolahan karet 

menyebabkan kualitas air tidak terjaga.  Hal ini terutama terjadi pada saat tingkat produksi puncak dan saat 

musim kemarau. Dalam keadaan seperti demikian proses pengendapan air dalam bak penampungan tidak 

berjalan, air langsung digunakan untuk proses pengolahan lateks.    Dalam keadaan demikian air akan 

banyak mengandung suspensi seperti lumpur, mikroorganisme, mineral, hasil metabolisme dan organisme 

atau gas terlarut (Yudi Mandalawanto dan Bambang Sunarto, 1993).  Bahan-bahan mineral seperti ion logam 

Cu, Fe, dan Mn menyebabkan terjadi peningkatan  kadar abu karet remah dan dapat mempercepat reaksi 

oksidasi karet (Lau and  Ong, 1979).  Demikian pula kandungan lumpur dan bahan-bahan lain yang terlarut 
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dalam air yang digunakan dalam proses pengolahan karet akan mempengaruhi kecerahan warna karet dan 

kadar kotoran (Lau and Ong, 1979). 

 

Zeolit mempunyai struktur berongga yang berisi air dan kation yang dapat dipertukarkan dan 

mempunyai ukuran pori tertentu (Etty dan Sebayang,  1997).  Dengan keadaan yang demikian, zeolit dapat 

digunakan sebagai penyaring molekuler, penukar ion, penyerap bahan, dan katalisator.  Struktur zeolit 

tersebut dapat mengikat kation yang adalah dalam cairan dan di samping itu dapat dimodifikasi menjadi 

bentuk unikation atau disubstitusi menjadi bentuk alumino silika fosfat sehingga bersifat penukar anion 

(Thamzil Las, 1995).  Dengan demikian, air hasil penjernihan dengan zeolit dapat mengurangi ion-ion logam 

pencepat reaksi oksidasi di dalam karet seperti Cu, Fe, dan Mn.  Ion-ion logam  Cu, Fe, dan Mn 

menyebabkan penurunan mutu karet remah yang ditandai dengan meningkatnya kadar abu dan menurunnya 

nilai Po/PRI karet (Lau dan Ong, 1979). Sifat porositas dari zeolit diharapkan dapat membersihkan kotoran 

dan lumpur yang terbawa di dalam air, sehingga mutu karet dapat dipertahankan.  Penggunaan zeolit yang 

berukuran 60--80 mesh pada budi daya tambak udang PT. Bratasena dapat memperbaiki kualitas air akibat 

pencemaran kelebihan pakan, sekresi udang, dan dari sumber air sendiri (Sugianto, 1997).  Dengan 

demikian air hasil penjernihan dengan zeolit dapat memperbaiki indeks warna dan kadar kotoran karet yang 

dihasilkan.  Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Metalurgi (1988) menunjukkan zeolit 

dengan suhu pengaktifan 200
o
C dapat menurunkan Fe, Mn, dan PO4, serta dapat menyerap gas amonia dan 

CO2 di dalam air yang tercemar.  

      Kualitas air yang digunakan dalam pengolahan karet sangat menentukan mutu karet yang 

dihasilkan. Lateks segar yang mempunyai kadar karet kering (KKK) 25--33 persen perlu diencerkan terlebih 

dahulu menjadi sekitar 20 persen untuk karet remah atau 15 persen untuk pengolahan karet sheet (Lau and 

Ong, 1979).    

  Untuk memanfaatkan air dalam jumlah besar dalam pengolahan karet, diperlukan perlakuan tertentu 

terhadap air agar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi persyaratan.  Salah satu upaya 

meningkatkan kualitas air untuk pengolahan karet perlu dicobakan kemungkinan penggunaan zeolit sebagai 

penjernih air.  Zeolit adalah kelompok mineral aluminium silikat berhidrasi, memiliki rongga-rongga yang 

berhubungan satu sama lainnya, yang merupakan saluran-saluran kosong ke segala arah, berisi air dan ion-

ion yang mudah tertukar, seperti; sodium, potasium, magnesium, dan kalsium (Husaini, 1988)  Berdasarkan 

kondisi fisik mineral zeolit, dengan perlakuan tertentu zeolit dimungkinkan dapat menyerap mineral-mineral 

ion-ion logam dalam air (LIPI, 1988).  Dengan demikian diharapkan air yang telah diberikan perlakuan zeolit 

dapat digunakan  dalam pengolahan karet.        

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba kemungkinan penggunaan zeolit sebagai penjernih 

air yang dapat digunakan dalam proses pengolahan karet alam.   

 

 

METODE PENELITIAN 

 

      Percobaan  dilakukan di laboratorium Produksi Tanaman II Politeknik Pertanian Negeri Lampung 

untuk proses pencampuran bahan perlakukan  dan proses pengolahan lateks menjadi lembaran karet dan 

laboratorium Pengujian Mutu Karet Remah PKST Kedaton PTP Nusantara VII untuk pengujian mutu karet 

remah.   

     Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak-bak koagulasi mini (2 kg), jerigen, pengaduk kayu, 

saringan (40 mesh), gelas piala, botol aquades, pH meter, erlenmeyer, unit penggiling dan peremah 

(hammermill), labmill, infra red heating cabinet, muffle furnace, Wallace plastimeter, thermometer, untrasonic 

batch, drying cabinet, cawan porselin, kertas saring, desikator.  timbangan analitis, oven/drier, heater, 

stopwatch, dan gilingan tangan (hand mangel),    
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Bahan lateks diperoleh dari kebun karet Kedaton PTP Nusantara VII yang mempunyai kadar karet 

kering rata-rata 25-32 persen, air sungai, air kolam, air limbah karet (serum lateks), air sumur dalam, zeolit 

yang sudah diberi perlakuan berukuran P2 (0,5--0,5 mm) yang berasal dari PT Minatamineral.  Bahan lain 

yang digunakan untuk proses pengolahan dan pengujian mutu karet remah terdiri dari  asam formiat, mineral 

terpentin, RPA N0. 3, xylyl mercaptan, dan aquades. 

     Percobaan disusun secara faktorial (4 x 5) dalam rancangan kelompok teracak lengkap  dengan 3 

ulangan.  Perlakuan terdiri dari :         

1. Berbagai jenis air (A) terdiri dari : A1 = Air sumur dalam,  A2 =  Air kolam, A3 =  Air sungai,  A4 = Limbah 

pabrik karet (serum lateks) 

2. Dosis Zeolit (Z) terdiri dari : Z0 = tanpa zeolit, Z1 = zeolit 2,50 %, Z2 = zeolit 5,00 %, Z3 = zeolit  10,00 

%, dan Z4 = zeolit 15,00 %  terhadap volume air 

Analisis  data dilakukan dengan sidik ragam, dan nilai tengah antar perlakuan diuji dengan Tukey pada taraf 

5 persen. 

      Percobaan dilaksanakan di laboratorium Produksi Tanaman II Politeknik Pertanian Negeri Lampung. 

Petak percobaan dibuat dengan menggunakan bak-bak  ukuran  2 kg sebanyak 16 bak per ulangan.  

Sebelum percobaan, dilakukan persiapan bahan perlakuan yang meliputi penyiapan berbagai jenis air yang 

akan diberi zeolit sesuai dengan dosis perlakuan.  Air sebelum dan sesudah proses penjernihan dengan 

zeolit diukur pH dan daya hantar listriknya.  Zeolit sesuai dengan dosis perlakuan dicampurkan ke dalam air 

dibiarkan selama 24 jam kemudian endapan yang terbentuk dipisahkan dari air.  Air hasil penjernihan 

digunakan dalam proses pengenceran lateks sampai KKK 20 persen   Jumlah air yang ditambahkan ke 

dalam lateks mengikuti rumus pengenceran : 

                  KKKawal  -   KKK akhir              

    At   =     ---------------------------   X  N              At   =  Volume air 

                         KKK awal                                                             N   =  Volume lateks 

Tahapan penanganan  lateks dilakukan sebagai berikut : 

1.  Pengukuran kadar karet kering (KKK) lateks sebagai dasar penentuan kebutuhan  

     air untuk pengenceran dan kebutuhan asam untuk pembekuan lateks. 

2.  Pengisian  sebanyak satu liter lateks ke dalam setiap bak-bak koagulasi. 

3.  Pengenceran lateks sesuai dengan rumus pengenceran dari masing-masing air 

     perlakuan  

4.  Penggumpalan dengan asam formiat 2% sebanyak 4 ml per kg karet kering  

5.  Penggilingan dan pembilasan lembaran karet 

6.  Pengeringan dalam oven 

7.  Pengujian mutu 

     Pengukuran hasil percobaan proses pengolahan lateks meliputi pengukuran  

berat lembaran  karet kering (gram),  pH air pengencer, dan daya hantar listrik (DHL) air pengencer.   

Analisis mutu karet mengikuti prosedur uji mutu Standar Indonesian Rubber (SIR) dengan peubah mutu yang 

diamati adalah kadar kotoran, kadar bahan menguap, kadar abu, nilai PO/PRI, dan indeks warna.     

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

     Kondisi air yang digunakan sebagai bahan pengencer lateks menunjukkan pH yang tinggi (Tabel 1) dan 

daya hantar listrik yang tinggi (Tabel 2).  Kondisi air pengencer yang demikian dapat menyebabkan waktu 

penggumpalan lateks yang lebih lama dan penggunaan asam format yang lebih banyak.  Karena prinsip 

penggumpalan adalah menurunkan pH lateks dari  sekitar 6,9 menjadi 4,8 (Thio, 1980).  Penggunaan zeolit 

yang meningkat sampai 10,00 persen cenderung dapat menurunkan pH air pengencer, sedangkan serum 
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mempunyai kandung pH yang tinggi dari pada jenis air lainnya dan relatif tidak berubah dengan penambahan 

zeolit. 

 
Tabel 1.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap pH Air  
                 Pengencer Lateks  

Jenis Air 
(A) 

Dosis Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 8,168 7,985 7,920 7,850 8,003 7,985    a 

Kolam 8,005 8,005 7,995 7,875 7,957 7,968    a 

Sungai 8,230 8,060 7,923 7,842 8,105 8,032    ab 

Serum 8,732 8,512 8,422 8,330 8,553 8,510    b 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

8,284 
c 

8,141 
bc 

8,065 
ab 

7,974 
a 

8,154  bc  
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 

                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 

                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi  

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa masing-masing jenis air sumur dalam, kolam, sungai, dan serum 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terhadap perubahan nilai daya hantar listrik dan tidak berubah 

nilainya dengan penambahan zeolit.  Daya hantar listrik yang tinggi dari setiap jenis air menunjukkan adanya 

kandungan logam elektrolit dalam larutan.  Penggunaan zeolit sampai 10,00 persen ke dalam serum 

menunjukkan penurunan daya hantar listrik dari 0,8063 menjadi 0,6610.  Dengan demikian penggunaan 

zeolit dapat menyerap unsur logam elektrolit dalam larutan. Karena Zeolit mempunyai sifat-sifat dasar yang 

meliputi dehidrasi, adsorbsi, penukar ion, katalis, dan penyaring pemisah (Grobet and Mortier, 1984).    

 

Tabel 2.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Daya Hantar  
                 Listrik (DHL) Air Pengencer Lateks   

Jenis Air 
(A) 

Dosis Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 0,1825   
A 

0,1963   
A 

0,2077   
AB 

0,2310   B 0,1908   
A 

7,985    a 

Kolam 0,3803    
C 

0,3828    
C 

0,3895    
C 

0,3932    
C 

0,3822    
C 

7,968    ab 

Sungai 0,2283  B 0,2375  
B 

0,2467  
B 

0,2570  B 0,2328  B 8,032     c 

Serum 0,8063    
F 

0,6823    
D 

0,6563    
D 

0,6610    
D 

0,7055    
E 

8,510     d 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

0,3993 
a 

0,3747 a 0,3751 a 0,3856 a 0,3778 
a 

 
(+) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi  
 

     Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan zeolit sampai 2,50 persen dapat meningkatkan berat 

karet kering dan tidak berpengaruh pada penggunaan dosis zeolit yang lebih tinggi (Tabel 3).  Demikian juga 

penggunaan air kolam, air sungai, dan serum lateks dapat mempertahankan berat koagulum karet, 

sedangkan air sumur dalam cenderung menurunkan berat karet kering.  Penggunaan air untuk pengenceran 

lateks sangat mempengaruhi kesempurnaan penggumpalan lateks menjadi koagulum karet (Goutara dkk., 

1976).  Pengenceran lateks dimaksudkan untuk meratakan pencampuran asam formiat ke dalam lateks 

sehingga proses koagulasi dapat merata untuk menghasilkan pembentukan karet yang sesuai dengan kadar 

karet kering lateks.  Penggunaan air sumur dalam yang telah dicampur dengan kaporit menyebabkan 

kesadahan air menjadi tinggi sehingga menghasilkan proses penggumpalan lateks tidak sempurna sehingga 

karet yang terbentuk berkurang.   
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Tabel 3.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Berat    Kering Karet yang dihasilkan   (gram) 

Jenis Air 
(A) 

Dosis Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 196,6 197,5 199,3 198,2 198,9 198,1    a 

Kolam 198,8 200,0 200,3 199,8 200,0 199,8    b 

Sungai 196,1 197,6 199,6 199,8 198,7 198,4   ab 

Serum 197,6 199,4 199,6 199,9 199,2 199,1   ab 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

197,3 
a 

198,6 
b 

199,7 
b 

199,4 
b 

199,2 
b 

 
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 
 

     Penggunaan berbagai tingkatan dosis zeolit dan jenis air tidak berpengaruh terhadap kadar bahan 

menguap dan  kadar abu karet yang dihasilkan (Tabel 4 dan 5).  Fungsi air pengencer dalam proses 

koagulasi lateks adalah untuk meratakan dan meluaskan permukaan reaksi lateks terhadap asam formiat, 

sehingga serum lateks terlepas dalam partikel karet membentuk koagulum karet yang sempurna ditandai 

dengan jernihnya serum lateks.   

Tabel 4.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Kadar Bahan  
                 Menguap Karet Remah  (persen) 

Jenis Air 
(A) 

Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 0,62 0,54 0,61 0,64 0,52 0,58  a 

Kolam 0,57 0,52 0,49 0,57 0,58 0,55  a 

Sungai 0,60 0,59 0,58 0,56 0,53 0,57  a 

Serum 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57  a 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

0,59 
a 

0,55 
a 

0,56 
a 

0,58 
a 

0,55 
a 

 
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi  
Dengan demikian penggunaan air pengencer lateks dengan berbagai kondisi tidak mempengaruhi 

persentase kadar bahan menguap dan kadar abu karet remah.  Kadar abu karet terdiri dari ion-ion logam 

elektrolit sebagai bahan-bahan mineral seperti ion logam Cu, Fe, dan Mn menyebabkan terjadi peningkatan  

kadar abu karet remah dan dapat mempercepat reaksi oksidasi karet (Lau and  Ong, 1979).   Penggunaan 

zeolit terhadap serum sebagai pengencer berpengaruh positif menetralisir ion logam elektrolit tersebut yang 

ditunjukkan penurunan daya hantar listrik pada serum yang digunakan sebagai air pengencer lateks. 

 

Tabel 5.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Kadar Abu  

                 Karet Remah  (persen) 

Jenis Air 
(A) 

Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 0,33 0,36 0,37 0,35 0,33 0,35  a 

Kolam 0,35 0,34 0,35 0,35 0,36 0,35  a 

Sungai 0,34 0,36 0,35 0,35 0,29 0,34  a 

Serum 0,34 0,34 0,33 0,36 0,34 0,34  a 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

0,34 
a 

0,35 
a 

0,35 
a 

0,35 
a 

0,33 
a 

 
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 
      Hasil percobaan menunjukkan tidak ada perbedaan kadar kotor karet yang dihasilkan dari berbagai jenis 

air pengencer, namun peningkatan penggunaan zeolit cenderung meningkatkan kadar kotoran karet (Tabel 
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6).  Di duga peningkatan kadar kotoran karet yang dihasilkan disebabkan oleh tercampurnya endapan air 

pengencer ke dalam lateks.  Kondisi ini terjadi karena endapan dari air pengencer sulit sekali dipisahkan 

pemisahan karena endapan  melayang dalam air pengencer dan cenderung bercampur lagi dalam air pada 

sedikit guncangan.   Demikian pula kandungan lumpur dan bahan-bahan lain yang terlarut dalam air yang 

digunakan dalam proses pengolahan karet akan mempengaruhi kecerahan warna karet dan kadar kotoran 

(Lau and Ong, 1979).   

 

Tabel 6.   Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Kadar Kotoran  Karet Remah  (persen) 

Jenis Air 

(A) 

Zeolit (persen) Rerata Jenis 

Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 0,009 0,012 0,030 0,011 0,013 0,015  a 

Kolam 0,012 0,013 0,011 0,014 0,016 0,013  a 

Sungai 0,016 0,014 0,009 0,012 0,013 0,013  a 

Serum 0,012 0,012 0,035 0,008 0,015 0,016  a 

Rerata  Dosis 

Zeolit 

0,012 

a 

0,013 

a 

0,021 

b 

0,011 

a 

0,014 

ab 

 

(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 

                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 

                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 

 

Pada Tabel 7  dan 8 terlihat bahwa penggunaan berbagai jenis air dan dosis zeolit tidak berpengaruh 

terhadap nilai Po/PRI.  Nilai Po/PRI karet merupakan nilai ketahanan karet terhadap pengusangan karet 

sampai suhu 100
0
C.  Nilai Po/PRI karet lebih banyak ditentukan oleh ion-ion logam elektrolit dalam lateks 

dan proses pengeringan karet yang tidak sempurna/mentah. 

  

Tabel 7.  Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Elastisitas Awal(Po) Karet Remah  (Skala 

Walllace) 

Jenis Air 

(A) 

Zeolit (persen) Rerata Jenis 

Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 43,88 36,88 44,38 45,00 44,25 42,88  a 

Kolam 44,63 43,50 44,63 44,50 44,63 44,38  a 

Sungai 44,13 43,00 44,00 45,25 44,13 44,10  a 

Serum 45,13 44,00 44,00 42,75 43,00 43,77  a 

Rerata  Dosis 

Zeolit 

44,44 

a 

41,84 

a 

44,25 

a 

44,38 

a 

44,00 

a 

 

(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 

                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 

                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 

 

Penggunaan berbagai jenis air yang pengencer yang tidak berpengaruh terhadap nilai Po/PRI karet diduga 

karena pengaruh positif dari zeolit dalam menetralisir ion-ion logam dalam air pengencer terutama yang ada 

dalam serum.  Dalam keadaan ini fungsi dari zeolit adalah mengendapkan ion-ion logam tersebut bersama 

lumpur dalam serum lateks.  Pada sisi lain reaksi pengikatan ion-ion logam dalam serum oleh zeolit dapat 

disebabkan waktu pemberian zeolit hanya 24 jam belum cukup untuk terjadinya reaksi pengikatan.  Hal ini 

dapat dilihat mudah sekali endapan serum yang terbentuk terurai kembali memperkeruh warna serum pada 

sedikit guncangan. 

Tabel 8.  Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Plasticity Retention Index (PRI) Karet Remah 
(%)              
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Jenis Air 
(A) 

Zeolit (persen) Rerata 
Jenis Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 98,78 97,25 98,50 95,50 95,75 100,20  a 

Kolam 100,00 95,00 94,75 97,25 98,25 97,05    a 

Sungai 95,00 104,30 100,50 91,00 94,25 97,00    a 

Serum 92,25 101,80 102,30 103,30 101,50 100,20  a 

Rerata  Dosis Zeolit 96,50 
a 

99,56 
a 

99,00 
a 

96,75 
a 

97,44 
a 

 
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 
 

Penggunaan zeolit dalam berbagai dosis tidak berpengaruh terhadap indeks warna, namun 

penggunaan berbagai air pengencer sangat berpengaruh terhadap indeks warna karet (Tabel 9).  Sesuai 

dengan tingkat pH dan daya hantar listrik air pengencer, maka penggunaan air sumur dalam yang 

mengandung kaporit menyebabkan penurunan kecerahan warna karet.  Hal ini disebabkan kaporit banyak 

mengandung ion logam elektrolit yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi menyebabkan penurunan 

kecerahan warna karet.  Pada keadaan tertentu penggunaan zeolit pada air sumur dalam dapat sedikit 

meningkatkan kecerahan warna karet dan tidak berbeda nyata pada penggunaan dosis zeolit yang lebih 

tinggi.  Indeks warna karet lebih banyak ditentukan oleh asam formiat sebagai bahan penggumpal dan ion-

ion logam elektrolit (Lau and Ong, 1979).  Penggunaan zeolit pada serum dapat mempertahankan kecerahan 

indeks warna karet sampai 4,13 skala Lovibond.  Perbaikan warna karet ini belum terlihat nyata karena 

reaksi pengikatan ion logam oleh zeolit belum nampak yang ditunjukkan mudahnya endapan yang terjadi 

dalam serum terurai kembali dengan sedikit guncangan. 

 

Tabel 9.  Pengaruh Penggunaan Zeolit dan Jenis Air Terhadap Indeks Warna  Karet remah (Skala Lovibond)                   

Jenis Air 
(A) 

Zeolit (persen) Rerata Jenis 
Air 0,00 2,50 5,00 10,00 15,00 

Sumur 4,38 4,63 4,38 4,50 4,25 4,43    c 

Kolam 4,25 4,00 4,25 4,00 3,88 4,08    ab 

Sungai 3,88 3,88 4,00 4,13 4,13 4,00    a 

Serum 4,25 4,13 4,13 4,25 4,13 4,16    b 

Rerata  Dosis 
Zeolit 

4,19 
a 

4,16 
a 

4,19 
a 

4,22 
a 

4,09 
a 

 
(-) 

Keterangan :   Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5 persen 
                        Huruf kecil menunjukkan pengaruh tunggal dan huruf besar menunjukkan interaksi, 
                        (-) = Tidak ada  interaksi,  (+) = Interaksi 
 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Penggunaan zeolit dapat meningkatkan pH dan daya hantar listrik air pengencer lateks sehingga 

dapat mempengaruhi proses penggumpalan lateks.  Namun penggunaan zeolit lebih 10,00 persen 

ke dalam serum dapat menurunkan daya hantar listrik.  Dengan demikian penggunaan zeolit dapat 

menyerap unsur logam elektrolit dalam larutan serum yang digunakan sebagai pengencer lateks.   

Zeolit yang digunakan ke dalam  serum dapat meningkatkan berat koagulum karet yang dihasilkan 

2. Pengaruh zeolit yang ditambahkan ke dalam berbagai pengencer lateks tidak berpengaruh terhadap 

persentase kadar abu, kadar bahan menguap Po/PRI.  Pengaruh zeolit pada kadar kotoran 

disebabkan lebih banyak endapan yang terbentuk pada air pengencer terurai kembali pada sedikit 

guncangan.  Penggunaan zeolit dapat mempertahankan warna karet dan penggunaan air sumur 

dalam yang berkaporit menyebabkan penurunan kecerahan warna karet.  
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ABSTRAK 

Beberapa jenis zeolit alam telah dimanfaatkan cukup lama untuk membenahi kualitas air limbah tambang.  

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari kegunaan bahan zeolit alam dari Lampung (Indonesia) untuk 

memperbaiki kualitas air masam asal tambang emas di Sumatera Selatan.  Zeolit yang digunakan 

berukuran 0,045-0,090 mm dan terdiri atas jenis klinoptilolit, selanjutnya dibuat menjadi kolom zeolit 

kedalam pipa PVC panjang 20 cm dan diameter 10,2 cm.  Kolom zeolit dilindih dalam keadaan jenuh 

selama 12 minggu yang terbagi menjadi empat kali pengambilan contoh lindihan.  Air limbah tambang 

diambil dari lokasi tambang Barisan Tropical Mining (Rawas gold project, Indonesia) pada tanggal 21 dan 

23 Juli 1998.  Contoh air dari pit Berenai mengandung besi relatif banyak (28 mg/l) dan mangan 9 mg/l, 

sedangkan seng kurang dari 2 mg/l.  Air tersebut umumnya sangat masam (pH 2,9) dan mengandung 

sulfat hingga 250 mg/l serta salinitas 28 mS/cm.  Contoh air dari kolam sedimen dan sungai Tembang 

umumnya mengandung besi, mangan dan seng lebih rendah dibanding pit Berenai.  Lindihan melalui 

kolom zeolit pada akhir percobaan mengandung besi kurang dari 1 mg/l, sedangkan mangan hanya 

berubah sedikit.  Untuk contoh air dari pit Berenai, kolom zeolit juga menurunkan kadar sulfat menjadi 66 

mg/l, mengurangi kelarutan garam (salinitas) kurang dari 18 mS/cm, sebaliknya menaikkan pH menjadi 

6,5 atau lebih.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa zeolit alam dari Lampung dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas air masam tambang dalam percobaan ini.  Namun demikian, penggunaan zeolit 

tersebut untuk skala yang lebih besar masih memerlukan kajian yang lebih luas sebagai bahan pembenah 

di situs tambang. 

 

Key words: acid mine drainage, gold mine, water quality, natural zeolite 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Open pit mining is a common practice in gold  exploration. Waste rocks and tailings produced by gold 

mining operation may expose a large amount of pyrite and other types of sulphide to water and oxygen that 

subsequently generate acid mine drainage (AMD).  The oxidation of sulphidic rocks occurs slowly in a natural 

system, mainly through diffusion, erosion of topsoil and exposure of underlying bedrocks.  However, the 

pyrite oxidation accelerates when mining starts (Harries, 1997). This oxidation process results in releasing of 

iron (Fe) cation and production of sulphate as described in the following reaction: 

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O ---> Fe(OH)3 + 2 SO4
2-
 + 4 H

+
            (1). 

 Normally microbial  activity accelerates  the oxidation of sulphide minerals in mine wastes (Janssen et 

al., 1995). Acid production brings detrimental impact on the mine site environment. Furthermore, soils may be 

enriched in heavy metals including iron, zinc, cadmium and manganese.  As a result, those soils may not be 

suitable for plant growth. Those metals may become a potential source of pollution in water bodies or streams if 

liberated by acidic weathering (Currey et al., 1998; Eaglen et al., 1998). 
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 In areas with heavy rainfall, like South Sumatra, the release of iron and other heavy metals together with 

sulphate during the mining operation into local drainage system may cause an adverse impact on the aquatic 

environment.  Soil erosion in sloping areas due to high rainfall may also transport iron and other metals 

downstream through run-off or seepage water.  This may cause very acid, metal-contaminated wastewater 

running into streams. Therefore, every effort should be made to reduce this potential risk through implementation 

of mine planning and appropriate handling of waste materials.  

 The use of various waste water treatments is also beneficial to improve water quality.  Utilization of 

natural zeolite is an example for AMD treatment. Zeolite is a unique crystalline, hydrated alumino-silicate mineral 

that contains  alkali and alkaline earth with a three-dimensional crystal structure.  It has channels, void, a honey 

comb structure which serves as a sieve for cations, water adsorption and gas adsorption (Ames, 1960; Ming and 

Mumpton, 1989).  In general zeolite has a relatively high value of cation exchange capacity (CEC > 50 cmol/kg),  

thus has potential for improving soil fertility and reducing ammonium and nitrate leaching (Weber et al., 1983; 

MacKown and Tucker, 1985; Warsito and Setyawan, 1990; Estiaty et al., 2004), and being effective as an 

exchange material for management of radioactive nuclear waste especially strontium and cesium (Susilowati and 

Las, 1997; Widiatmo and Las, 1997).  Leaching experiment using various columns is quite common to simulate 

real condition in the field (Hood and Oertel, 1984).  

 Research on the use of natural zeolite for improving the quality of AMD water is still challenging (Ouki 

and Kavannagh, 1997).  This work is in particular aimed to compare the effectiveness of natural zeolite from 

Lampung for improving AMD water quality from an open pit gold mining. 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

 This work used AMD water collected from the Barisan Tropical Mining site, Rawas Gold Project in 

South Sumatra.  Waste water was collected on 21 and 23 July 1998. The experiment was started  in  August 

1998 and completed in January 1999.  Water sample was analyzed at the Soil Chemical Laboratory Faculty 

of Agriculture UNSRI; except for zinc conducted at the Inorganic Chemistry Laboratory, Faculty of 

Mathematics and Science UNSRI. 

 Natural zeolite for this experiment was obtained from PT. Minatama Mineral Perdana in Lampung. 

Fine size particle (0.045-0.090 mm) of zeolite was used for the leaching experiment.  Zeolite is not purified or 

pre-treated for use in this research for the reason of practical use in the field.  The first group received waste 

water from the Berenai pit (BP).  The second batch was percolated with water sample from the sediment 

pond (SP). The third group was leached with drainage water from Tembang River (TR).  Leaching columns  

were prepared by hand-packing zeolite (ca. 2.0 kg) into PVC  pipe of 10.2-cm diameter and 20-cm height. 

The bottom of each column was covered with cotton cloth to retain solid materials while allow leachate 

percolation. Subsequently all zeolite columns were saturated with distilled water through a capillary process 

in a sink.  Distilled water was added occasionally to maintain the saturation of zeolite. The leaching process 

occurs by keeping a constant head (about 1 cm) above the zeolite.  The water volume for percolation was 1000 

ml (approx. 25 cm).  A plastic funnel was attached to the bottom of column for conveying effluent from the 

column. An Erlenmeyer flask was placed to collect the effluent.  Leaching began on 28 August 1998 for a total 

period nearly 4 months which was maintained in room temperature (28-32 C).   The saturated columns were 

leached with an interval of 14 to 20 days.  

 Mineralogical composition of zeolite samples was determined using the X-ray diffractometer (XRD) at 

the Centre for Soil and Agroclimate Research in Bogor.  The samples for XRD analysis were prepared as 

random powder, and for clay mineral as oriented clay samples after saturation with MgCl2 and Mg+glycerol.  

Effluent water was analyzed for its pH using pH meter.  Electrical conductivity was measured using EC meter.  

Iron (Fe) was measured using a spectrophotometer at 510 nm, with addition of phenantroline for coloring.  

Manganese (Mn) was read at 518 nm with potassium iodidate as indicator.  Zinc (Zn) was determined using 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 122 

atomic absorption spectrometer (AAS) at 213.9 nm. Sulphate was measured with a spectrophotometer at 432 

nm, after reaction with barium chloride and Tween®80 (sorbitan mono-oleate).  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Properties of natural zeolite from Lampung 

Natural zeolite from Lampung contains very high exchangeable calcium (27.6 cmol+/kg) and 

potassium (36.1 cmol+/kg) with CEC of 56.7 cmol+/kg.  The relatively low CEC value may indicate some 

impurities, possibly of clay mineral (smectite).  Elemental composition of this rock sample consists of largely 

SiO2 (72.6 %) and secondly Al2O3 (12.4 %) as described in Table 1.   

Table 1.  Elemental composition of natural zeolite from Lampung, Sumatra 

 

Constituent Content (%) Constituent Content (%) 

SiO2  72.60 CaO  2.56 
Al2O3  12.40 MgO  1.15 
Fe2O3  1.19 K2O  2.17 
TiO2  0.16 Na2O  0.45 

Source: PT. Minatama Mineral Perdana Lampung 

   

Figure 1.  Diffractograms of natural zeolite prepared as random powder (left) and the patterns from oriented 

clay  sample preparation (right).  The symbols represent smectite (S), zeolite (Z), feldspars (F). 

The Si/Al ratio of 5.17 is typical range for clinoptilolite type of zeolite.  Low value of Si/Al ratio reflects 

low CEC of Lampung deposit, in contrast to a ratio of 6.74 (CEC > 135 cmol/kg) for a deposit from Cikancra 

Tasikmalaya  (Estiaty et al., 2004).  The X-ray analysis has confirmed that clinoptilolite is the major constituent 

of zeolite along with some clay mineral (smectite), feldspar and cristobalite  (Figure 1). 

 

Chemical propertes of  effluent water 

 

The quality of waste water from the mine site varied greatly between location.  Iron was much higher 

(up to 28 mg/l) for samples of the Berenai pit compared with those from the sediment pond and Tembang 

River (Table 2).  Released iron from pyritic materials in the pit wall may contribute to high concentration of iron 

and acid pH of water samples.  It is also observed from the reddish color. The iron concentration in the sediment 

pond was lower than the upper limit to comply with the requirement being suitable for raw drinking water stock as 

set out by the Government Regulation No. 20 (1990). Manganese concentration was higher than the limit for all 
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categories in the Regulation. Increased levels of some metals are common as also found in tailing samples 

from Tanzania (Bowell et al., 1995). 

 

Table 2.  Changes in parameter of AMD water after four leaching cycles through fine-zeolite column. BP,      
Berenai pit; SP, sediment pond; TR, Tembang River. 

AMD source Leaching Metal (mg/l) Sulfate EC pH 

  Fe Mn Zn (mg/l) (dS/cm)  

Berenai Pit 0 28.5 9.04 1.36 252 28.4 2.9 

 1 9.75 11.9 0.31 250 22.6 3.3 

 2 0.03 4.84 2.64 46.8 4.43 4.3 

 3 0.08 8.13 0.09 61.2 14.4 6.6 

 4 0.27 8.93 0.81 78.7 12.2 4.3 

        

Sediment Pond 0 0.53 13.3 0.30 122 6.43 3.5 

 1 0.56 13.6 0.46 121 6.12 3.5 

 2 0.07 4.19 1.90 38.7 3.84 7.0 

 3 0.15 2.34 0 26.5 5.75 7.9 

 4 0.38 4.23 0.12 49.5 7.55 7.6 

        

Tembang River 0 0.06 2.11 0.07 26.6 2.05 3.7 

 1 0.11 1.59 0.28 24.1 1.54 4.3 

 2 0.12 0 2.46 20.8 1.65 7.7 

 3 0.11 1.09 0 18.9 3.70 7.8 

 4 0.23 2.99 0.26 21.6 4.15 7.7 

 

Reduction in concentrations of some metals (Fe, Mn, Zn) was evident in effluent from a waste 

material (overburden) amended with natural zeolite (Setyawan, 2003). Zinc concentration in water is the 

particular concern if we consider its potential use for fishery and livestock.  Toxic level of Zn should be minimized 

before releasing into water systems.  In general the Zn level in these waste water is higher than the limit for 

fishery and  livestock  utilization but  it is acceptable for agricultural irrigation purpose. 

Sulfate concentration was considerably higher for water from the Berenai pit; it decreased by almost half 

in the sediment pond and much lower in water of Tembang River (Table 2). The exposed rock in the pit may 

contain oxidized sulphidic mineral from which sulphate dissolves in rain water together with iron, manganese, 

zinc and other soluble salts.  This leads to high EC value and low pH of the Berenai pit waste water.  Waste rock 

with EC 2 mS/cm or higher may reflect a high level of soluble constituents (Miller, 1998). The high EC value of 

the studied wastewater is possibly related to high content of soluble sulfate salt.  The lower concentrations of 

sulphate and iron in the four successive leaching followed by a lower EC and a higher  pH may be related to 

precipitation of iron and sulfate (it may include manganese and zinc). 

These variations in chemical properties may be partly due to mineral constituent of natural zeolite.  

The fine zeolite contains more smectite (a type of clay mineral) while the coarse particle fraction contains 

some primary minerals with acid neutralising capacity (Figure 1).  A longer contact time occurred between the 

fine particle fraction and the waste water. Low hydraulic conductivity of the fine size may decrease the 

lifetime of leaching column. Slow water movement may also induce the formation of iron sulfate precipitation 

that further inhibits subsequent leaching.  A sealing blanket was observed on the surface resulting from 

precipitation of iron and other metal salts on the column, as it is commonly found in acid mine drainage in the 

field. 
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Practical aspect of this work 

For practical use, natural zeolite should be packed into a column that still allows sufficient flow of 

AMD water by maintaining a suitable hydraulic conductivity. In the real field situation, discharge volume 

should be monitored for an annual budget calculation of dissolved substances.  In the field, AMD quality may 

vary seasonally signifying a dilution effect of rainfall and discharge rate.   

Result  from a column study is limited to the setting of experiment.  However, from a column study we would 

have a sufficient background information to understand and estimate possible changes as we can mimic what 

happens in the mining environment. Hood and Oertel (1984) in a column study estimated that each 1-week 

leaching cycle in study equal to approximately 3 years of natural weathering, based on scaling factors in 

comparison with the quality of leachate produced to those at several mines studied. 

 Appropriate treatment for reducing AMD may vary between mine sites.  Active treatments are preferred 

during the active operation of mining since it is adjustable and a large volume of water in open cut mining may be 

available.  Passive treatment is more popular because it requires a little or no maintenance and is inexpensive 

(Tarutis, 1998).   It usually involves the passing of AMD water through a bed of limestone, compost material, or 

other media to remove iron oxy-hydroxides by sorption and/or precipitation. In this case, zeolite mineral may be 

used as an alternative. 

 

CONCLUSION 

Natural zeolite from Lampung has potential to be used as amendment of acid mine drainage in this 

study trough zeolite column.  For practical use in the field, the optimum size of zeolite column should be 

determined.  Zeolite activation may be required to enhance its cation exchange capacity.  
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ABSTRAK 

 
Ultisol adalah jenis tanah yang mendominasi wilayah di propinsi Lampung. Tanah tersebut dengan reaksi 
agak masam sampai masam, KPK dan kandungan bahan organik  rendah, sehingga menyebabkan 
ketidakefisienan pemupukan. Zeolit merupakan hasil tambang yang cukup potensial dan tersedia cukup 
banyak di provinsi Lampung dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan KPK tanah sehingga daya 
serap tanah terhadap pupuk meningkat. Selain itu, bermuatan negatif tinggi, sehingga dapat menyerap 
unsur hara dan melepaskannya  sedikit demi sedikit.  Limbah cair MSG merupakan limbah agroindustri 
yang cukup potensial. Limbah tersebut mengandung senyawa dan  bahan organik yang cukup tinggi, 
terutana nitrogen.  Rendahnya bahan organik pada ultisols, maka dalam pengelolaannya perlu suatu 
masukan, misalnya kombinasi penggunaan zeolit dan limbah cair MSG. Nilam merupakan tanaman 
perkebunan yang mempunyai prospek cukup baik, dan berpotensi sebagai sumber devisa negara serta 
dapat membuka lapangan kerja baru. Penelitian  dilaksanakan di kebun Politeknik Negeri Lampung, desa  
Hajimena, dengan jenis tanah Ultisols, dari Jul - Januari  2006. Penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok  (RAK) pola Faktorial, yang terdiri 2 faktor, yaitu    pemberian 
zeolit Z0 (0;1,5; 3,0; 4,5 ton/ha), dan limbah cair MSG (0; 2000; 4000, 6000 l/ha). Data dari hasil 
percobaan dianalisis sidik ragam.  Selanjutnya apabila uji F terdapat perbedaan nyata, maka dilanjutkan 
dengan uji harga rata-rata dengan  BNT. Penggunaan zeolit pada takaran 1,5 ton/ha mampu 
meningkatkan berat basah brangkasan(BBB) dan pada takaran 3,0 ton/ha meningkatkan berat kering 
brangkasan (BKB).  Penggunaan limbah cair MSG pada takaran 6000 l/ha menunjukkan hasil tertinggi 
terhadap BBB dan BKB.  Interaksi zeolit dan limbah cair MSG pada kombinasi  takaran 4,5 ton/ha dan 
2000 l/ha menunjukkan hasil tertinggi terhadap berat basah akar  dan berat kering akar. Sedangkan pada 
kombinasi takaran 3,0 ton/ha dan 6000 l/ha menunjukkan hasil tertinggi terhadap  nisbah brangkasan 
akar. 

 
 Kata kunci: Ultisols, Zeolit,  MSG, Nilam 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Lahan produksi pertanian di Indonesia saat ini tengah mengalami degradasi baik fisik, kimia maupun  

biologi.  Tingkat kemasaman tanah yang cenderung meningkat, aerasi dan drainase jelek, tingginya 

kelarutan unsur tertentu (besi dan mangan) serta tingginya laju pelindian menyebabkan rendahnya 

kemampuan tanaman untuk merespon masukan faktor-faktor produksi. 

Dengan memperhatikan kondisi di atas maka perbaikan produktivitas tanah sangat diperlukan.  Secara 

kimia, mudah untuk ditanggulangi yaitu dengan masukan pupuk anorganik, akan tetapi perbaikan tersebut 

hanya bersifat sementara, karena akan kembali ke keadaan semula atau bahkan semakin menurun tingkat 

produktivitasnya.   

Salah satu cara untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan pemupukan yang berimbang.  

Konsep tersebut didasarkan pada kemampuan tanah dalam menyediakan hara bagi tanaman dan 

kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara (Sugianto, 1998). 

Ultisol adalah jenis tanah yang mendominasi wilayah lahan kering di Indonesia, (Subagyo et al., 2000).  

Tanah tersebut merupakan tanah yang sudah berkembang lanjut, dengan reaksi agak masam sampai 

masam, KPK dan kandungan bahan organik  rendah (Hardjowigeno, 1993; Darmawijaya, 1997).  Rendahnya 

KPK  menyebabkan ketidakefisienan pemupukan karena hara dalam tanah dan hara-hara yang ditambahkan 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 127 

mudah terlindi.  Dengan demikian apabila tidak ada penanganan yang serius dalam memanfaatkan lahan 

marginal ini, maka lahan pertanian di Indonesia akan semakin sempit dan suatu saat akan habis.  Diperlukan 

perbaikan-perbaikan dalam mengatasi masalah tersebut.  Salah satu alternatirf adalah dengan masukan 

bahan tertentu ke tanah yang dapat memperbaiki sifat-sifatnya yang kurang sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. 

Zeolit adalah salah satu  bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan KPK tanah 

sehingga daya serap tanah terhadap pupuk meningkat (Sugianto, 1998).  Zeolit di manca negara, sejak 

tahun 1960 sudah sangat populer, digunakan hampir diberbagai bidang.  Sedangkan di Indonesia manfaat 

zeolit baru dikembangkan  mulai tahun 1985 dan sampai sekarang masih banyak yang belum mengenalnya.  

Zeolit mempunyai muatan negatif tinggi, sehingga dapat menyerap unsur hara dan melepaskannya  

sedikit demi sedikit.  Selain itu zeolit juga dapat meningkatkan pH dan KPK tanah serta merangsang  jasad di 

dalam tanah lebih aktif, seperti bakteri pengurai yang dapat menjaga kesuburan tanah. 

Rendahnya bahan organik pada ultisol, maka dalam pengelolaannya perlu dicoba dengan masukan 

bahan organik yang berasal dari limbah industri yang cukup banyak tersedia.  Salah satu limbah industri 

tersebut adalah limbah  cair  monosodium glutamate (MSG). Limbah cair MSG merupakan hasil samping 

pembuatan MSG, yang telah diproses dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mempunyai 

kandungan hara dan bahan organik tinggi.  MSG berasal dari asam glutamate yang merup.akan jenis asam 

amino.  Dalam proses pembuatan MSG, telah diberikan berbagai bahan ikutan sehingga limbah yang 

dihasilkan selain mengandung unsur hara N yang tinggi, juga hara-hara lain yang jumlahnya relatif banyak. 

     Nilam merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang mulai mend.apat perhatian, karena 

mempunyai prospek cukup baik, yang berpotensi sebagai sumber devisa negara dan dapat membuka 

lapangan kerja baru.  Dalam budidaya nilam diperlukan tempat tumbuh yang ideal, salah satunya adalah 

tanah yang subur.  Pada saat ini, tanah subur sudah didominasi untuk budidaya tanaman pangan dan 

semakin sempit.  Untuk itu, usaha budidaya nilam perlu dilakukan terobosan dengan mengupayakan lahan-

lahan marginal.  Lahan marginal akan dapat digunakan untuk budidaya dengan memberikan masukan-

masukan teknologi yang tepat, sehingga tanah menjadi subur. 

Dalam usaha untuk memperbaiki kesuburan tanah, pemberian zeolit yang dikombinasikan dengan 

limbah cair MSG merupakan alternatif yang baik.  Dari kombinasi tersebut  diharapkan sifat-sifat baik dari 

kedua bahan tersebut akan  dapat memperbaiki kesuburan tanah, selanjutnya dapat meningkatkan hasil  

tanaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  kombinasi terbaik dari pemberian zeolit dan limbah 

cair monosodium glutamate (MSG) terhadap hasil tanaman nilam. 

 

          METODE PENELITIAN 

 

Penelitian  dilaksanakan di kebun Politeknik Negeri Lampung, desa  Hajimena, dengan jenis tanah 

Ultisols, selama enam bulan (April – September 2006).  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tanah sebagai media tumbuh berupa Ultisols lapisan permukaan (0-20 cm),  zeolit, limbah cair monosodium 

glutamate dari PT Miwon, pupuk urea, TSP dan KCl sebagai pupuk dasar dan  bibit nilam,  

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok  pola Faktorial, yang terdiri 

atas dua faktor.  Faktor pertama adalah takaran  zeolit (0, 1,5, 3,0, 4,5) to,/ha  (Syarif dan Arifin, 1990) dan 

faktor kedua limbah cair MSG (0, 2000, 4000, 6000) ton/ha  (Sudaryono dan Taufik, 1991).  Dari kedua faktor 

tersebut diperoleh 16 kombinasi perlakuan, yang masing-masing diulang  3 kali.  Data dari hasil percobaan 

dianalisis sidik ragam.  Selanjutnya apabila uji F terdapat perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji 

harga rata-rata dengan  BNT 

Penggunaan zeolit dicampur merata dengan tanah  sesuai perlakuan, kemudian campuran langsung 

dimasukkan ke dalam pot (polibag) berkapasitas 10 kg.  Campuran tanah dan zeolit dalam masing-masing 

pot diberi limbah cair MSG yang telah diencerkan sesuai dengan takaran perlakuan.  Media yang telah 
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tercampur sesuai perlakuan, diinkubasi selama satu minggu.  Kondisi dijaga pada kapasitas lapangan.         

Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk urea, TSP dan KCl, masing-masing setara 75  kg/ha, 75 kg/ha dan  

30 kg/ha.  Pupuk diberikan setelah tanaman berumur tiga minggu di media tanam.   

                    HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sifat-sifat limbah cair Monosodium Glutamate 

Hasil analisis kandungan hara limbah cair MSG (Tabel 1) yang digunakan sebagai pupuk organik 

dalai percobaan ini menunjukkan bahwa limbah cair MSG mempunyai pH (H2O) dan pH (KCl) masam, C-

organik tinggi, kandungan nitrogen  tinggi, nisbah C/N rendah, P tersedia sangat rendah dan K tersedia 

rendah. 

Limbah cair MSG menunjukkan rendahnya kandungan C-organik, yang diduga karena bahan organik 

dalam limbah cair tersebut sudah mengalami tingkat dekomposisi yang lanjut.  Kandungan N berharkat tinggi 

dengan nisbah C/N yang rendah, yang mengindikasikan kandungan bahan organik limbah MSG telah 

matang 

 

Tabel 1.  Beberapa Sifat kimia Limbah cair MSG yang digunakan dalam Penelitian 

  Sifat  Kimia                                          Nilai 

  pH (H2O)                                            5,18 

  pH (KCl)                                              4,10 

  C-Organik (g/l)                                   38,53 

  N-Total (g/l)                                        41,90 

  C/N                                                      0,92 

  N-NH4+ (g/l)                                       32,33 

  N-NO3- (g/l)                                          0,28 

  P tersedia ( g/g)                                32,80 

  K tersedia (g/l)                                    15,14 

 

Kandungan P tersedia dan K tersedia limbah cair MSG sangat rendah, dengan pH yang masam.  

Dilihat dari kandungan hara dan pH limbah cair MSG, maka cenderung berperan sebagai pupuk organik 

yang berfungsi sebagai pemasok unsur hara nitrogen yang bersifat masam. 

 

Pengaruh takaran Zeolit dan Limbah cair MSG terhadap Berat Basah Brangkasan, Berat Kering 

Brangkasan  

 

Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan berat basah brangkasan (BBB), berat kering brangkasan 

(BKB) dipengaruhi oleh pemberian zeolit dan limbah cair MSG.  BBB dan BKB tidak dipengaruhi oleh adanya 

interaksi antara pemberian zeolit dan limbah cair MSG,  

BBB  pada perlakuan pemberian zeolit pada takaran 1,5 ton/ha menunjukkan hasil tertinggi  (233,5 

g), sedangkan  BKB tertinggi (68,07 g) pada takaran 3 ton/ha Pada   perlakuan tanpa pemberian zeolit 

menunjukkan hasil terendah terhadap BBB (136,52 g).  BKB pada perlakuan tanpa pemberian zeolit, zeolit 

takaran 1,5 ton/ha dan  zeolit 4,5 ton/ha tidak terdapat perbedaan nyata.(Tabel 2). 

Perlakuan pemberian limbah cair MSG dengan takaran 6000 l/ha menunjukkan hasil tertinggi 

terhadap BBB (272,95 g) dan BKB (54,95 g).  Pada takaran 2000 l/ha menunjukkan BBB terendah (199,48 

g). dan  perlakuan tanpa pemberian limbah cair MSG menunjukkan hasil terendah terhadap BKB yaitu 30,94 

g   Pada pelakuan pemberian limbah cair 6000 l/ha dengan 4000l/ha menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

yang nyata terhadap BKB. 
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Tabel 2. Berat Basah Brangkasan, Berat Kering Brangkasan, pada Berbagai Aras Zeolit dan Limbah Cair 

MSG 

                Perlakuan Berat Basah Brangkasan 
 

Berat Kering Brangkasan 
 

 
 Zeolit                  0 
 (ton/ha)               2000 
                            4000 
                            6000 
 

                  (g) 
            136.52    c 
            233.50    a 
            215,60    b 
            221.90    c 

                  (g) 
                41,07    b 
                40,21    b 
                68,07    a 
                40,88    b 
 

Limbah MSG        0 
(l/ha)                     2000 
                             4000 
                             6000 

            121,52    b    
            199,48    d 
            213,66    c 
            272,95    a 

                30,94    c 
                49,86    b     
                54,48    a 
                54,95    a 
 

Interaksi                    ( -)                    ( - ) 

Keterangan : Angka-angka yaang diikuti huruf yang sama pada baris maupun kolom yang sama tidak 
berbeda nyata pada taraf 5%, dengan uji BNT.  Tanda (+) menunjukkan adanya interaksi antara  
zeolit dan limbah cair MSG. 

 

Pengaruh Interaksi Takaran Zeolit dan Limbah Cair MSG terhadap Berat Basah Akar, Berat Kering 

Akar ,  dan Nisbah  Brangkasan Akar 

 

Hasil analisis sidik ragam (anova)  menunjukkan  bahwa   berat basah akar (BBA), berat kering akar 

(BKA), dan  nisbah brangkasan akar dipengaruhi oleh interaksi  pemberian zeolit dan limbah cair MSG (Tabel 

3).  

 

Tabel 3.   Interaksi Berat Basah Akar, Berat Kering Akar, dan Nisbah Brangkasan Akar   pada Berbagai Aras 
Zeolit dan Limbah Cair MSG 

Perlakuan Berat Basah       
Akar          (g) 

Berat Kering 
Akar (g) 

Nisbah Brangkasan 
Akar Zeolit 

(ton/ha) 
Limbah MSG (l/ha) 

 
0 

   
   0 
   2000 
   4000 
   6000 
 

     26,50   b 
     24,88   bcd 
     15,13   h 
     18,88   f 

             
       13,13   f 
       21,74   b 
       22,31   b 
       17,65   c 

 
      2,27   d 
      1,94   e 
      1,82   e 
      2,55   d 
 

1,5    0 
   2000 
   4000 
   6000 

     18,46   fg 
     17,15   fgh 
     26,11   b 
     23,20   de 

        5,66   de 
      14,30   ef 
      22,490  b 
      22,48    b 

       1,85   e 
       3,01   c 
       1,96   e 
       2,00   d 

3,0    0 
   2000 
   4000 
   6000 

     19,21   ef 
     25,75   bc 
     26,43   b 
     11,91   i 

      17,30   cd 
      21,43   b 
      22,26   b 
      12,43   f 

      1,25   e  
      3,54   b 
      3,42   bc 
      6,14   a 

4,5    0 
   2000 
   4000 
   6000 

     15,43   h 
     33,46   a 
     23,95   cd 
     16,46   gh 

     12,96   f 
     27,23   a 
     14,55   ef 
     13,36   f 

      3,41   bc 
      1,42   ef 
      3,63   b 
      2,24   d 

Interaksi           ( + )         (  + )          ( + ) 

Keterangan : Angka-angka yaang diikuti huruf yang sama pada baris maupun kolom yang sama tidak 
berbeda nyata pada taraf 5%, dengan uji BNT.  Tanda (+) menunjukkan adanya interaksi 
antara  zeolit dan limbah cair MSG. 
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Dari hasil uji harga rata-rata menunjukkan BBA dan BKA  tertinggi akibat interaksi antara takaran 

pemberian zeolit dan limbah cair MSG dicapai  pada kombinasi 4,5 ton/ha dan 2000l/ha,  masing-masing 

adalah 33,46   dan 27,33 g..  BBB dan BKK terendah terdapat pada kombinasi  pemberian zeolit pada 

takaran 3 ton/ha dan limbah cair MSG   6000 l/ha.  

Pada Tabel 3 juga terlihat adanya interaksi antara  pemberian zeolit dan limbah cair MSG terhapa 

nisbah brangkasan akar.  Nisbah brangkasan akar tertinggi dicapai pada kombinasi takaran zeolit 3 ton/ha 

dan limbah cair MSG 6000 l/ha, sedangkan terendah pada kombinasi takaran 3,0 ton/ha dan tanpa 

pemberian limbah cair  MSG. 

Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ultisols yang mempunyai KPK rendah (16,2 

me/100g), pH rendah (4,4) dan retensivitas terhadap air cukup tinggi, porositas udara rendah.  Miineral zeolit 

mempunyai beberapa sifat antara lain sebagai bahan pembenah tanah, mempunyai kapasitas tukar kation 

yang tinggi (110 me/100g), kemampuan meningkatkan pH tanah dan daya serap air, sehingga dapat 

memperbaiki kesuburan tanah.  Diduga zeolit berpengaruh terhadap adsorpsi dan retensi ion amonium serta 

kalium, menjaga kerusakan akar, mengatur suplai air dan memberikan tambahan hara terutama kalium 

kepada tanaman.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suwandi (2002), yang menyatakan 

penggunaan Zeolit sebanyak 10 ton/ha dapat meningkatkan hasil wortel sampai dengan 55%  Demikian juga 

(Syarif, dkk., 1991) yang menyatakan penggunaaan zeolit pada tanaman teh dapat meningkatkan kadungan 

hara dalam daun teh.   Selain itu sifat fisik zeolit  yang berongga menyebabkan penambahan zeolit pada 

tanah bertekstur liat dapat memperbaiki struktur tanah sehingga meningkatkan pori-pori udara tanah. 

Penggunaan limbah cair MSG dapat meningkatkan  BBB dan BKB (Tabel 2) Limbah cair MSG 

merupakan limbah agroindustri dalam bentuk cair yang kaya akan  unsur hara, terutama nitrogen (N total 4,5-

5%).    Selain itu limbah cair MSG dapat sebagai bahan pembenah tanah, sehingga dapat memperbaiki sifat 

fisik tanah (Ardjasa  et al, 1999). 

Interaksi zeolit dan limbah cair MSG memberikan pengaruh terhadap , BBA, BKA dan nisbah 

brangkasan akar.  Secara umum pengaruh peningkatan takaran zeolit dan limbah cair MSG meningkatkan 

nilai parameter  yang diamati.  Pada tanaman nilam hasil yang diharapkan adalah bagian daun (rendemen), 

sehingga nilai nisbah brangkasaan akar diharapkan dapat menguntungkan.  Nisbah brangkasan akar 

tertinggi didapat dari kombinasi takaran zeolit  3 ton/ha dan limbah cair MSG 6000 l/ha.  Hal ini berarti 

semakin tinggi takaran zeolit maupun limbah cair MSG, sampai batas tertentu,  bersama-sama 

mempengaruhi  nisbah brangkasan akar.   Hal tersebut dduga karena limbah cair MSG adalah bahan organik 

dengan kandungan nitrogen cukup tinggi (Gautama, 2001).  Zeolit mempunyai kemampuan menyerap 

amonium yang dikeluarkan oleh limbah cair MSG.  Jika konsentrasi nitrat dalam tanah menurun, amonium 

yang telah diserap oleh zeolit dilepaskan kembali ke dalam larutan tanah.  Dengan cara ini, N yang berasal 

dari limbah cair MSG maupun pupuk dasar dapat tersedia dalam waktu lebih lama.  Apabila tidak 

ditambahkan zeolit kemungkinan N segera berubah menjadi nitrat dan tercuci bersama aliran permukaan dan  

N yang berubah menjadi gas amoniak akan menguap ke udara. 

Mekanisme brangkasan akar menunjukkan pembagian hasil fotosintesis dan unsur hara antara 

brangkasan dan akar,  belum banyak diketahui (Russel, 1989).  Namun, menurut Marschner (1986), apabila 

suatu tanah kekurangan suatu unsur hara, maka hasil fotosintesis akan lebih banyak didistribusikan di akar, 

sehingga pertumbuhan akar akan melebihi pertumbuhan brangkasan..  Apabila unsur hara mencukupi, 

pertumbuhan brangkasan (trubus) akan lebih pesat daripada pertumbuhan akar, sehingga nisbah 

brangkasan akar akan menjadi lebih besar. 

Analisis ragam menunjukkan kombinasi takaran zeolit dan limbah cair MSG berbeda nyata terhadap 

nisbah brangkasan akar.  Nisbah brangkasan akar tertinggi 6,14 pada kombinasi  zeolit 3,0 ton/ha dan 

limbah cair MSG 6000 l/ha, sedangkan terendah 3,0 ton/ha dan 0 l/ha, yaitu 1,25 (Tabel 3). .  Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baik pertumbuhan tanaman, maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya 

nisbah brangkasan akar. 
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                        KESIMPULAN 

 

Atas dasar hasil penelitian ini, dan uraian dalam pembahasan, dapat dirangkai suatu kesimpulan, 

yaitu: 

(1) Penggunaan zeolit pada  budidaya nilam mampu meningkatkan berat kering brangkasan. sampai  

takaran 3,0 ton/ha,  

(2) Penggunaan limbah cair MSG pada takaran 4000 l/ha sudah mampu  meningkatkan berat kering 

brangkasan. 

(3) Interaksi zeolit dan limbah cair MSG  pada kombinasi takaran  3,0 ton/ha dan 6000 l/ha,  

menunjukkan hasil tertinggi terhadap  nisbah brangkasaan akar. 

(4) Hasil penelitian ini, dapat digunakan  sebagai terobosan dalam budidaya nilam, pada tanah Ultisols 

yang cukup luas didaerah Lampung, dengan penggunaan zeolit, limbah cair MSG, maupun 

kombinasi keduanya, karena  bahan tersebut mampu meningkatkan parameter penting dalam 

budidaya nilam. 

(5) Penggunaan zeolit, limbah cair MSG maupun kombinasi keduanya mampu menekan penggunaan 

pupuk anorganik, karena dalam penelitian ini penggunaan pupuk  anorganik( pupuk dasar), hanya 

setengah dari dosis anjuran. 
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Penggunaan Karbon Aktif dan Zeolith sebagai Komponen Adsorben Saringan Pasir Cepat (Sebuah 
Aplikasi Teknologi Sederhana Dalam Proses penjernihan Air Bersih) 

 
Oleh : Fatahilah dan Ismadi Raharjo *) 

Dosen Politeknik Negeri Lampung  
 
 

 
ABSTRACT 

 
Fresh or clean water is a primary need in housing life.  Clean water is used in all housing activities starting 
from daily needs ,they are food and drink; healthy needs for example taking a bath,washing and so on, it 
is included nonprimary needs for instance watering plant, washing motorcycle or car and etc.  By 
Increasing population growth, housing need is higher so tahat many simple housing like Rumah Sangat 
Sederhana, RSS are established in suburb.  Sometimes the location of housing is landfill of swam or field 
area.  In Fulfilment of clean water, developer usually establish shallow well.  For example Gelora Persada 
Housing, Rajabasa, Bandar Lampung.  The quality of shallow well in farmer swam or field usually have 
high organic content that produce bad taste and smell, high turbidity, acid (low PH), and contain high iron 
(Fe) element.  In research was conducted in shallow well of Gelora Persada Housing, Rajabasa, Bandar 
lampung by using rapid sand filter wich is completed by active carbon and zeolith as adsorbance so tahat 
gained to decrease turbidity level from 23,9 NTU become 6,51 NTU; can increase PH value from 6,24 to 
6,44 and it also can decrease iron (Fe) conten from 3,04 mg/lt become 0,74 mg/lt.  
 

 
Kata kunci : adsorben, saringan pasir cepat, sumur dangkal 
 

 
PENDAHULUAN 

 

Air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga.  Air bersih digunakan dalam 

segala aktifitas rumah tangga mulai dari pemenuhan hidup yakni untuk makan dan minum, pemenuhan 

kesehatan yakni untuk mandi, mencuci dan lain sebagainya, serta pemenuhan kebutuhan non primer seperi 

menyiram taman, mencuci motor/mobil dan lain sebagainya. 

Dengan makin bertambahnya penduduk, makin banyak juga kebutuhan akan perumahan sehingga 

banyak didirikan perumahan sederhana di sekitar daerah perkotaan.  Adakalanya lokasi perumahan tersebut 

merupakan timbunan daerah rawa atau sawah.  Dalam pemenuhan air bersih biasanya oleh pengembang 

(developer) hanya disediakan sumur dangkal, seperti halnya terjadi di perumahan Gelora Persada, 

Rajabasa-Bandar Lampung. 

Kualitas air sumur dangkal di lahan timbunan bekas rawa atau sawah umumnya mempunyai 

kandungan organik tinggi yang dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, tidak jernih (keruh), 

bersihat asam (PH rendah), dan mengandung unsur Besi (Fe) yang tinggi.   Hal ini juga terjadi pada sumur 

penduduk di perumahan Gelora Persada dengan ciri air sedikit berbau, keruh serta meninggalkan noda 

kuning pada bak air dan peralatan rumah tangga.  Bau dan kekeruhan air semakin meningkat di waktu 

musim hujan.  Sedangkan air yang baik untuk keperluan rumah tangga, terutama untuk standar kesehatan 

yang tercantum dalam Permenkes NO.416/MENKES/Per/IX/1990 adalah air tidak berbau, tidak berwarna, 

mempunyai kekeruhan turbiditas maksimal 5 NTU, PH antara 6,5 – 8,5, dan kandungan besi maksimal 0,3 

mg/lt. Menurut Huisman, 1974 Penyaringan air merupakan metoda pengolahan air dengan cara mengalirkan 

air melalui suatu media berpori dengan tujuan utama untuk menghilangkan kotoran-kotoran air yang 

berbentuk koloid dan suspensi. 

Dalam berbagai teknik penanganan air bersih, metoda penyaringan dengan menggunakan saringan 

pasir  (sand filter) sering digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan (material) yang terlarut di dalam air 

sehingga menyebabkan kekeruhan pada air tersebut.   
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Menurut Droste (1997) terdapat dua jenis saringan pasir yaitu saringan pasir lambat (slow sand filter) 

dan saringan pasir cepat (rapid sand filter).  Saringan pasir cepat mempunyai kecepatan penyaringan 100 – 

475 m
3
/m

2
/ hari, dengan ketebalan media saringan kerikil (gravel) sedalam 0,50 m dan pasir sedalam 0,75 

m. 

Oleh karena air sumur dangkal di Perumahan gelora Persada sering berbau yang menurut Linsley 

dkk, 1985 salah satu faktornya disebabkan oleh  adanya zat organik yang membusuk dan dapat diatasi 

dengan cara aerasi,  adsorpsi, dan oksidasi.  Salah satu cara adsorpsi (penyerapan) adalah menggunakan 

adsorben yang secara luas digunakan dalam pengolahan air adalah karbon yang telah diproses untuk 

menambah luas permukaan disebut karbon aktif (Michael D. La grega dkk, 2001).  Bahn karbon aktif tersebut 

dapat berasal dari hasil pembakaran kayu, lignit, tulang, dan lainnya seperti arang tempurung kelapa.  Arang 

karbon yang digunakan dapat berupa butiran maupun granuler.   Sedangkan juga karena sumur dangkal di 

Perumahan tersebut mengandung kandungan besi yang cukup tinggi, maka munurut Linsley dkk, 1985 perlu 

membuang kandungan besi .  Ada beberapa cara pembuangan besi yakni oksidasi dan presipitasi;  

penambahan bahan-bahan kimia dan pengendapan dengan cara filtrasi; dan filtrasi melaui zeolith.   

Berdasar hal diatas, maka untuk mendapatkan air bersih yang memenuhi syarat  pada sumur 

dangkal di Perumahan Gelora Persada perlu dilakukan penelitian metoda penyaringan air dengan 

menggunakan  saringan pasir cepat yang dilengkapi bahan adsorben karbon aktif dan zeolith. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini dilakukan di perumahan Gelora Persada, Rajabasa Bandar Lampung pada bulan Mei 

2003.  Air baku yang akan dijernihkan atau disaring diambil pada sumur dangkal penduduk yang kualitasnya 

paling jelek. 

Saringan pasir cepat yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabung  dengan menggunakan  pipa PVC 

tipe AW diameter 5 inc panjang 4 m dengan lapisan media penyaring berurutan dari bawah terdiri dari batu 

krikil gravel (dimeter 15 mm) setinggi 20 cm, granular zeolith (diameter 10 mm) setinggi 10 cm, pasir 

(diameter 2 mm) setinggi 70 cm; kabon aktif dari arang tempurung kelapa yang berbentuk granular (diameter 

6 mm) setinggi 40 cm;  dan bagian teratas adalah campuran kerikil dan pasir (perbandingan 50%:50%) 

setinggi  20 cm. Gambar secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 1. Proses penyaringan dan proses pencucian balik saringan pasir cepat 
 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 134 

Kapasitas penyaringan dibuat sesuai dengan kriteria saringan pasir cepat yakni dengan kapasitas 

penyaringan debit sekitar 0,8 lt/det. Untuk mengetahui efektifitas penyaringan dilakukan pengujian kualitas air 

yang terdiri dari visual dan estetika berupa warna dan rasa, serta uji kandungan besi (Fe), derajad keasaman 

(PH), dan kekeruhan dari air sebelum disaring (air baku) dan air setelah disaring (dengan waktu pengambilan 

sampel 30 menit setelah awal proses penyaringan).  Uji kandungan besi (Fe), PH, dan kekeruhan dilakukan 

di laboratorium TTA Politeknik Negeri Lampung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil uji coba penyaringan dengan menggunakan saringan pasir cepat yang dilengkapi bahan 

adsorben arang aktif dan zeolith walaupun belum diperoleh hasil yang sempurna sesuai dengan syarat 

kesehatan sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes NO.416/MENKES/Per/IX/1990 namun telah 

menunjukkan perbaikan kualitas seperti terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kulaitas Air sumur danggal di Perumahan Gelora Persada sebelum dan    
             sesudah disaring. 

No Paremeter Kualitas Air 

Sebelum Sesudah 

1 Warna dan estetika 
a. Warna 
b. rasa 

 
Keruh 

Rasa lumpur 

 
Cukup jernih 
Tidak berasa 

2 Fisik dan kandungan Kimia 
a. kekeruhan (NTU) 
b. PH 
c. kandungan besi (Fe) 

 
23,9 
6,24 
3,04 

 
6,51 
6,44 
0,74 

Sumber: analisis data  
 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa saringan pasir cepat yang dilengkapi bahan adsorben arang aktif 

dan zeolith dapat menurunkan kekeruhan, meningkatkan PH, dan menurunkan kandungan besi serta 

menghilangkan rasa.  Hal ini dimungkinkan seperti dikatakan Linsley dkk, 1985 bahwa karbon aktif akan 

menyerap kandungan organik yang menimbulkan bau, sedangkan zeolith berfungsi menaikkan PH dan 

mengurangi kandungan besi (Fe). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dengan menggunakan proses penyaringan dengan menggunakan saringan pasir cepat yang 

dilengkapi bahan adsorben arang aktif dan zeolith dapat meningkatkan kualitas air sumur dangkal di 

perumahan Gelora Persada hampir mendekati standar kualitas persyaratan kesehatan.  

Untuk lebih lanjut perlu diteliti kedalaman media arang aktif dan zeolith yang tepat sehingga diperoleh proses 

penyaringan yang sesuai dengan standar kualitas kesehatan, serta berapa lama saringan tersebut perlu 

dilakukan pencucian untuk menjaga efektifitas penyaringan. 
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ABSTRACT 
 

Research on zeolit-urea application objective to known ideal dosages in zeolit and urea mixture toward on 
quantity and weight of cassava.  Research was conduct on six month in time with seven month age of slip 
of local cassava plant in Polinela practical farm.  Design of research was arrange in factorial with 
randomized block design.  The first factor are urea dosages with consists on 4 level, 250, 187, 5, 125, and 
62, 5 kg/ha.  The second factor are Zeolit with consists on 4 level, 0, 187, 5 125, and 62, 5 kg/ha.  The 
result of research showed that zeolit-urea application is significantly different on quantity and weight of 
cassava.  Highly of quantity and weight of cassava root was achieved at 187, 5 kg urea and 62, 5 kg of 
treatment.   

 
Kata kunci: Zeolit, Urea, Produksi 

 

PENDAHULUAN 

 

Ubi kayu umumnya ditanam pada lahan kering dengan tingkat kesuburan rendah, sedangkan unsur 

hara yang terangkut pada saat panen relatif tinggi, yaitu: 38,8 kg N, 10,1 kg P, 73,3 kg K, 20,7 kg Ca dan 11 

kg Mg tiap ton ubi basah (Dimyati, dkk., 1992). Oleh karena itu pemupukan setiap musim tanam dengan 

dosis minimal setara dengan yang terangkut pada saat panen atau hilang karena erosi perlu dilakukan agar 

stabilitas hasil dan tingkat kesuburan tanah dapat dipertahankan. 

Diantara unsur pupuk yang terpenting bagi tanaman adalah unsur hara Nitrogen (N) misalnya pupuk 

urea. Namun demikian pupuk ini merupakan salah satu jenis pupuk yang paling tidak efisien 

pemanfaatannya karena mudah hilang melalui pelindihan dalam bentuk nitrat, menguap ke udara dalam 

bentuk gas amoniak, dan berubah ke bentuk lain yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ketidak 

efisienan pupuk urea paling parah terjadi pada tanah-tanah yang mempunyai daya jerap atau Kapasitas 

Tukar Kation (KTK) rendah (Sastiono dan Suwardi, 1997). 

Banyak cara yang telah ditempuh untuk meningkatkan efisiensi penggunaan urea, misalnya dengan 

mengatur waktu pemupukan, cara penempatan pupuk, membungkus pupuk menjadi bentuk tablet, 

meningkatkan daya jerap tanah terhadap pupuk, dan lain sebagainya. Peningkatan daya jerap tanah 

terhadap pupuk dapat ditempuh dengan menambah bahan yang mempunyai KTK tinggi. Dalam hal ini zeolit 

merupakan salah satu alternatif karena mempunyai nilai KTK yang sangat tinggi dan tersedia melimpah di 

Indonesia. Penggunaan zeolit untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya ubi kayu melalui 

peningkatan efisiensi pemupukan urea diharapkan mempunyai efek ganda, selain meningkatkan produksi ubi 

kayu juga membuka lapangan pekerjaan baru dari usaha penambangan zeolit. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di kebun praktik Polinela dengan ketinggian sekitar 60 m di atas permukaan 

laut dengan jenis tanah latosol. Bahan yang digunakan dalam penelitian berupa setek ubi kayu jenis lokal 
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berumur 7 bulan. Sedangkan mineral zeolit yang dipakai adalah jenis clinoptilolite dengan ukuran 1,5 mm – 

3,0 mm, berasal dari desa Campang Tiga, kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. 

Perlakuan percobaan diatur dalam rancangan acak lengkap berblok faktorial. Faktor pertama adalah takaran 

pupuk urea yang terdiri dari 4 tataraf, yaitu:   

 N1 : 250 kg/ha    (dosis anjuran) 

 N2 : 187,5 kg/ha (75 % dosis urea anjuran) 

 N3 : 125 kg/ ha   (50 % dosis urea anjuran) 

 N4 : 62,5 kg/ ha  (25 % dosis urea anjuran) 

Faktor perlakuan kedua adalah dosis zeolit yang terdiri atas 4 taraf, yaitu: 

 Z0 : Tanpa zeolit 

 Z1 : 187,5 kg zeolit/ha (75 % dari dosis pupuk urea anjuran) 

 Z2 : 125 kg  zeolit/ ha  (50 % dari dosis pupuk urea anjuran)  

 Z3 : 62,5 kg zeolit/ ha  (25 % dari dosis pupuk urea anjuran) 

Dengan demikian terdapat 16 kombinasi perlakuan, dan masing-masing perlakuan diulang tiga kali. 

Perlakuan pemupukan dilakukan pada tanaman berumur 4 minggu setelah tanam yang diberikan sekaligus 

sesuai perlakuan. Pupuk SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam, masing-masing sebanyak 100 kg/ha 

sebagai pupuk dasar. Analisa data dilakukan dengan sidik ragam, dan nilai tengah antar perlakuan diuji 

dengan uji berjarak Duncan, semua pengujian dilakukan pada taraf 5%. 

 

Pelaksanaan Penelitian. 

 

Tanah diolah sampai gembur, dan terbebas dari sisa tanaman dan gulma, selanjutnya dibuat plot 

dengan jarak tanam 50 cm x 100 cm, masing-masing plot berjarak 50 cm. Ukuran plot 4 m x 5m. Panjang 

setek ubi kayu yang digunakan adalah 20 cm yang diambil dari batang bagian tengah dan ini dipersiapkan 1 

minggu sebelum penanaman. Penanaman setek dilakukan dengan cara tegak, 10 cm masuk ke dalam 

tanah. Pupuk dasar (SP-36 dan KCL) diberikan bersamaan dengan penanaman setek ubi kayu. Pupuk ini 

diberikan pada jarak 10 cm dari lubang tanam secara larikan. Pencampuran pupuk zeolit dan urea sebagai 

perlakuan diberikan pada umur 4 minggu setelah tanam dengan jarak 10 cm dari lubang tanam secara tugal. 

Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan berdasarkan adanya gejala serangan di lapangan. 

Pada saat penelitian berlangsung, tidak dilakukan pemberantasan hama dan penyakit karena tidak terdapat 

serangan yang berarti. Pemberantasan gulma dilkukan secara manual setiap 4 minggu sekali dengan 

menggunakan koret. 

Pengamatan jumlah umbi dan bobot umbi dilakukan pada saat panen (umur tanaman mencapai 6 

bulan). Jumlah umbi dihitung per pohon sampel (5 tanaman), bobot umbi diukur dengan menggunakan 

timbangan dan ditentukan bobotnya per pohon sampel (5 sampel). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rerata hasil percobaan pengaruh perlakuan pencampuran zeolit-urea terhadap jumlah umbi dan 

bobot umbi ubi kayu disajikan pada Tabel 1 seperti tersebut di bawah ini. 

   Dari Tabel 1 terlihat bahwa kombinasi perlakuan pencampuran antara zeolit-urea terhadap rerata 

jumlah umbi kayu berkisar antara 4,30 buah sampai 7,85 buah. Rerata jumlah umbi tanaman ubi kayu 

terendah terjadi pada perlakuan N3Z1 dan N4Z0, sedangkan rerata jumlah umbi tanaman ubi kayu tertinggi 

diperoleh pada perlakuan N2Z3, yaitu perlakuan pencampuran antara zeolit pada dosis 62,5 kg/ha dengan 

urea pada dosis 187,5 kg/ha. 

Berdasarkan hasil uji tengah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan 

N2Z3, N1Z2, N1Z0, N1Z3 N1Z3 dan N2Z2 dengan N3Z3, N3Z2, N1Z1, N3Z0, N2Z1, N4Z1, N4Z3, N3Z1, dan 
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N4Z0, serta perlakuan antara N3Z3, N3Z3, N3Z2, N1Z1, N3Z0, N2Z1 dengan N3Z1 dan N4Z0. Sedangkan 

perbedaan yang tidak nyata terdapat pada perlakuan antara N2Z3, N1Z2, N1Z0, N1Z3, N2Z2, dengan N4Z2, 

dan N2Z0 serta perlakuan antara N4Z2, N2Z0 dengan N3Z3, N3Z2, N1Z1, N3Z0, N2Z1, N4Z1, dan N4Z3. 

Perlakuan N4Z1 dan N4Z3 juga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dengan N3Z1 dan N4Z0. 

Kombinasi perlakuan pencampuran antara zeolit-urea terhadap rerata bobot umbi kayu berkisar 

antara 4,30 kg/pohon  sampai 5,45 kg/pohon. Rerata bobot umbi tanaman ubi kayu terendah terjadi pada 

perlakuan N3Z1, yaitu perlakuan pencampuran antara zeolit pada dosis 187,5 kg/ha dengan urea pada dosis 

125 kg/ha. Sebaliknya, rerata bobot umbi tanaman ubi kayu tertinggi terjadi pada perlakuan N2Z3, yaitu 

perlakuan pencampuran antara zeolit pada dosis 62,5 kg/ha dengan urea pada dosis 187,5 kg/ha. 

 

Tabel 1. Rerata Pengaruh Perlakuan Zeolit-Urea terhadap Jumlah Umbi dan Bobot Umbi Ubi Kayu 

PERLAKUAN JUMLAH UMBI PERLAKUAN BOBOT UMBI 

N2Z3 7,85   a N2Z3 5,45   a 

N1Z2 7,30   a N2Z0 5,00   a 

N1Z0 7,30   a N4Z2 4,90  ab 

N1Z3 6,65   a N2Z2 4,90  ab 

N2Z2 6,65   a N1Z0 4,90  ab 

N4Z2 6,30  ab N3Z3 4,75   b 

N2Z0 6,30  ab N3Z0 4,75   b 

N3Z3 5,65   b N1Z2 4,65   b 

N3Z2 5,65   b N1Z3 4,60   b 

N1Z1 5,65   b N3Z2 4,60   b 

N3Z0 5,30   b N4Z3 4,50 bc 

N2Z1 5,00   b N4Z1 4,50 bc 

N4Z1 4,65 bc N1Z1 4,50  c 

N4Z3 4,60 bc N2Z1 4,45  c 

N3Z1 4,30  c N4Z0 4,40  c 

N4Z0 4,30  c N3Z1 4,30  c 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji   Berjarak Duncan pada taraf 5%. 
 

Berdasarkan hasil uji tengah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak nyata antara 

perlakuan N2Z3, N2Z0 dengan N4Z2, perlakuan N3Z3, N3Z0, N1Z2, N1Z3, N3Z2 dengan N4Z3, N4Z1. 

Perlakuan N4Z3 dan N4Z1 tidak berbeda nyata dengan  N1Z1, N2Z1, N4Z0 dan N3Z1. Sedangkan 

perbedaan yang  nyata terdapat pada perlakuan antara N2Z3, N2Z0 dengan N3Z3, N3Z0, N1Z2, N1Z3, 

N3Z2, N4Z3, N4Z1, N1Z1, N2Z1, N4Z0, dan N3Z1. Perlakuan yang menunjukkan perbedaan yang nyata 

juga terlihat pada perlakuan antara N3Z3, N3Z0, N1Z2, N1Z3, dan N3Z2 dengan N1Z1, N2Z1, N4Z0, dan 

N3Z1. 

Dari seluruh perlakuan tersebut di atas terlihat bahwa  hasil tertinggi dicapai, baik berupa jumlah 

umbi maupun bobot umbi tanaman ubi kayu  pada perlakuan  pencampuran antara zeolit dosis 62,5 kg/ha 

(25 % dari dosis pupuk urea anjuran)  dengan urea dosis 187,5 kg/ha (75 % dosis urea anjuran) (N2Z3). 

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Sugianto (1998), bahwa zeolit dapat mengatur pelepasan 

pupuk secara perlahan-lahan (slow release fertilizer) pada areal pertanaman yang diaplikasikan sehingga 

pupuk lebih efisien diserap oleh tanaman dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Hal ini disebabkan 

karena urea sebelum diserap tanaman akan diurai terlebih dahulu menjadi amonium dan nitrat. Amonium 

yang belum dimanfaatkan  tanaman akan diserap oleh mineral zeolit. Jika konsentrasi nitrat dalam larutan 

tanah menurun, ammonium yang telah diserap oleh mineral zeolit dilepaskan kembali ke dalam larutan 

tanah. Dengan cara itu, nitrogen dalam bentuk urea yang diberikan ke dalam tanah dapat tersedia dalam 

waktu yang lebih lama (Suwardi, 2002).  

Rendahnya jumlah umbi dan bobot umbi pada penambahan zeolit sebesar 75 % dari dosis pupuk 

anjuran yang dicampur dengan urea sebesar 50 % dari dosis anjuran disebabkan karena perbandingan dosis 

zeolit yang dicampur dengan urea lebih besar dosis zeolitnya maka seluruh unsur hara nitrogen yang berada 
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dalam urea diserap oleh zeolit. Tanaman tidak mampu mengabsorsi unsur nitrogen yang ditambahkan ke 

dalam tanah akibatnya produksi ubi kayu yang dihasilkan rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Estiaty, dkk. (2004) bahwa zeolit merupakan mineral yang sangat porous, memiliki 

diameter pori-pori berkisar antara 2,0 hingga 4,3 A sedangkan ion ammonium yang berasal dari pupuk urea 

memiliki diameter 1,43 A sehingga ion amonium yang memiliki ukuran lebih kecil akan terperangkap masuk 

ke dalam zeolit untuk mengisi rongga-rongga zeolit.  

 

 

KESIMPULAN  

 

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penambahan zeolit sebesar 25 % dari dosis pupuk anjuran yang dicampur dengan urea sebesar 50 

% dari dosis anjuran memberikan hasil tertinggi, baik berupa jumlah umbi maupun bobot umbi ubi 

kayu. 

2. Penambahan zeolit sebesar 75 % dari dosis pupuk anjuran yang dicampur dengan urea sebesar 50 

% dari dosis anjuran memberikan hasil terendah, baik berupa jumlah umbi maupun bobot umbi ubi 

kayu. 

3. Penggunaan zeolit diatas 75 % dari dosis anjuran cenderung menurunkan produksi tanaman ubi 

kayu, baik berupa jumlah umbinya maupun berupa bobot umbinya.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 1992. Laporan Studi Hasil-hasil Penelitian Ubi Kayu. Makalah disampaikan Balitan Bogor Pada 

Review Hasil-hasil Penelitian Lingkup    Puslitbangtan Malang. 

Goenadi,, D. H,. 2004. Jurnal Zeolit Indonesia, Vol.3 No.1, Mei 2004.    

 

Estiati, M.L., Dewi Fatimah, dan Irma Yunaeni. 2004. Zeolit Alam Cikancra Tasikmalaya: Media 

Penyimpanan Ion Amonium dari pupuk Amonium     Sulfat. Jurnal Zeolit Indonesia, Vol.3 No.2, 

Nopember 2004.  

Sastiono, A. 2004. Pemanfaatan Zeolit di Bidang Pertanian. Jurnal Zeolit Indonesia, Vol.3 No.1, Mei  

2004. 

Sastiono, A dan Suwardi. 1997. Pemanfaatan Mineral Zeolit Alam untuk Meningkatkan Produksi 

Pangan. Rapat Koordinasi Pengkajian Teknologi Pertanian, Dinas Pertanian, Propinsi Lampung,  

tanggal 13 Mei 1997. 

Sugianto, A. 1998. ZKK Mineral Pemupukan Lambat Beraturan, Mineral Berwawasan Lingkungan. P.T. 

Minatama Mineral Perdana. Bandar Lampung. 

Suwardi. 2002. Prospek Pemanfaatan Mineral Zeolit di Bidang Pertanian. Jurnal Zeolit Indonesia, Vol.1 

No.1, November 2002. 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 139 

 
KUALITAS KERABANG DAN PUTIH TELUR (Haugh Unit) PUYUH 

 AKIBAT PENAMBAHAN ZEOLIT DALAM RANSUM 
 

Tintin Kurtini dan Khaira Nova 
 

Dosen Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 

Telp/Faks (0721) 773552 
 
 

ABSTRACT 
 

This research was conducted to evaluate that the responses of addition zeolite  in ration on quality of quail 
egg (the shell thickness, Haugh Unit, and egg weight) and the optimum level of zeolite in quail rations.  
This experiment was arranged in a complete randomize design with four zeolite levels in ration (0; 2; 4; 
and 6%) and five replications.  This experiment used 80 female Cortunix cortunix japonica of five weeks 
old with average body weight 145, 44 + 6,72 g (cv 4,62%), and the sample egg were 40 eggs.  The data 
were analysed using Analysis of Variance and continued with polynomial orthogonal test.  Result of this 
study indicated that  addition of zeolite  (0—6%) in the ration had increased the shell thickness (Y = 
0,0044 X + 0,07),  had significantly effect on quality of egg white (Haugh Unit) (Y= -0,3412 X2 + 2,59 X + 
84,31), but did not significantly effect  on egg weight.  Level addition zeolite  in ration optimum was 3,80% 
to result quality of egg white (Haugh Unit) maximum (89,14). 

 
Keywords: Quality of eggshell , egg white, zeolite 

 
 

PENDAHULUAN 

 

 

 Telur puyuh sebagai salah satu sumber protein hewani, telah dikenal secara luas karena kandungan 

gizinya yang lengkap serta harganya  yang terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.  Selain itu,  puyuh 

mempunyai potensi sebagai pemasok telur untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat karena 

puyuh dapat berproduksi sebanyak 250—300 butir/tahun dengan bobot telur + 10 g/butir (Listiyowati dan 

Rospitasari, 2000). 

 Berkaitan dengan hal di atas, telur puyuh yang beredar di pasaran  umumnya memiliki kerabang 

yang kurang kuat sehingga telur mudah retak atau pecah, dan ini akan menurunkan kualitas telur.  Oleh 

karena itu, perlu dilakukan usaha  yang tidak hanya untuk meningkatkan produksi telur, tetapi juga dapat 

meningkatkan kualitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas telur puyuh dapat dilakukan dengan 

menambahkan zeolit kedalam ransum puyuh. 

 Penambahan zeolit A dalam ransum ayam berpengaruh pada  penyerapan  dan retensi Ca, kekuatan 

dan komposisi tulang (Watkins dan Southern, 1992; Keshavard dan McCormick, 1991) serta meningkatkan 

kualitas telur, antara lain menurunkan kadar lemak kuning telur, menurunkan kolesterol kuning telur, dan 

meningkatkan tebal kerabang (Kurtini, 2006). Zeolit banyak mengandung mineral esensial yang terdapat 

dalam senyawa, seperti Fe2O3, CaO, MgO, dan Na2O dan unsur-unsur seperti Fe, Ca, Mg, K, dan Na sangat 

dibutuhkan dalam memproduksi telur.    Willis et al. (1982) menyatakan bahwa zeolit dapat meningkatkan 

penggunaan berbagai nutrisi.  

  

METODE PENELITIAN 

 

 Puyuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cortunix cortunix japonicaumur lima minggu 

dengan bobot rata-rata 145,44 +  6,72 g (koefisien keragam sebesar 4,62%). Sampel telur yang digunakan 

untuk mengukur kualitas telur sebanyak 40 butir, diambil pada minggu ke-4 dan ke-6. Puyuh ditempatkan 
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pada kandang baterai bertingkat dua yang terbuat dari kawat ram dan bambu dengan ukuran (30 x 30 x  35) 

cm
 2  

yang ditempati oleh 4 ekor puyuh per petaknya. Petak kandang berjumlah 20 buah yang masing-masing 

dilengkapi dengan tempat ransum dan air minum. 

 Ransum kontrol  (R0) yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk mash dengan komposisi 

ransum terdiri dari : jagung kuning (26,50%), dedak halus (34,14%), konsentrat ayam ras petelur (38,36%), 

dan grit (1%).  Ransum perlakuan lainnya adalah ransum dengan penambahan zeolit sebesar 2% (R1), 4% 

(R2) dan 6% (R3).  Dengan demikian, tingkat Ca dalam ransum percobaan: R0 (3,89%), R1 (3,91%), R2 

(3,92%), dan R3 (3,93%).  Pemberian ransum dan air minum secara  ad libitum,  kandungan nutrisi ransum 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi ransum  kontrol yang digunakan dalam percobaan    

Zat nutrisi Kandungan nutrisi 

Protein kasar (%) 

Lemak kasar (%) 

Serat kasar (%) 

Kalsium (%) 

Fosfor (%) 

Energi metabolis (kkal/kg) 

 

20,58 

6,03 

9,24 

3,89 

1,29 

2.612,24 

 Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Makanan Ternak, Unila 

 

 Tabel 1 memperlihatkan kandungan protein ransum (20,58%) dan energi metabolis (2.612,24 

kkal/kg) telah memenuhi kebutuhan nutrisi ransum puyuh.  Menurut Listyowati dan Roospitasari (2000), 

tingkat nutrisi ransum (20% protein dan 2.600 kkal/kg)  dapat  mencapai produksi  telur maksimum dari 

puyuh. 

Zeolit yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk mash dan berwarna keabu-abuan, jenis 

klinoptilolit, merk Bintang Zeolit produksi PT. Superintending Lampung.  Kandungan mineral zeolit terdiri dari: 

SiO2 (55,47%), Al2O3 (20,48%), Fe2O3 (2,36%), CaO (1,04%), MgO (0,60%), Na2O (1,01%), K2O (4,03%), 

MnO2 (0,11%), dan TiO2 (0,67%).   Penelitian dilaksanakan di kandang percobaan yang berlokasi di 

Kelurahan Segala Mider, Bandar Lampung selama 8 minggu. 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan empat 

perlakuan penambahan zeolit dalam ransum  kontrol (0; 2; 4; dan 6%) serta lima kali ulangan.  Tiap ulangan 

menggunakan 4 ekor puyuh betina,  untuk data kualitas  telur digunakan sampel telur sebanyak  40 butir, 

diambil pada minggu keempat dan keenam  pada masa penelitian. Umur telur yang digunakan umur 1 hari, 

dan peubah yang diamati adalah bobot telur, tebal kerabang, dan Haugh Unit. 

Haugh Unit (HU) adalah  indikator dalam menentukan kesegaran telur, yaitu menentukan kualitas 

putih telur kental, dihitung dengan menggunakan rumus:  

HU = 100 Log (H + 7,57 – 1,7 W 
0,37

) 

Keterangan:  H : tinggi putih telur kental (mm) diukur dengan alat mikrometer 

          W : bobot telur (g)        

          (Austic dan Nesheim, 1990) 

 Tebal kerabang diukur dengan alat mikrometer yang mempunyai skala terkecil 0,001 mm, setelah 

dipisahkan dan dikeringkan dari selaput telur.  Bobot telur ditimbang setiap hari (g/butir). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tebal Kerabang 

 Pengamatan terhadap respons penambahan zeolit pada semua peubah disajikan pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2.  Rata-rata tebal kerabang, HU, dan bobot  telur puyuh 

Peubah Penambahan zeolit (%) dalam ransum 

0 (R0)          2 (R1)           4 (R2)              6 (R3) 

 

Tebal kerabang (mm) 

Haugh Unit (HU) 

Bobot telur (g/butir) 

 

 

0,07               0,09               0,09                 0,10 

84,88             86,40             90,95               87,01 

10,11             10,49             10,74                 9,98 

 

  

Respons puyuh terhadap penambahan zeolit dalam ransum berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

tebal kerabang.  Dalam hal ini, tebal kerabang meningkat secara linier dengan persamaan regresi Y = 0,0044 

X + 0,07 (R
2
 = 0,72).  Hubungan antara  tingkat zeolit dalam ransum (X) dan tebal kerabang (Y) disajikan 

pada Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Hubungan antara tingkat zeolit (%) dalam ransum dan tebal kerabang (mm) 

 

Tebal kerabang yang berbeda ini, sejalan dengan meningkatnya kandungan zeolit dalam ransum, 

artinya ada penambahan mineral-mineral pembentuk kerabang yang diserap puyuh dalam saluran 

pencernaan. Hal ini terjadi karena zeolit mempunyai kemampuan untuk menyerap dan meretensi Ca. Adanya 

peningkatan penyerapan Ca yang dikonversikan pada tebal kerabang ini didukung oleh pendapat Clunnies et 

al.  (1992) bahwa retensi Ca meningkat secara linier  sejalan dengan meningkatnya absorpsi Ca. Demikian 

juga Ballard dan Edwards (1998) menyatakan   bahwa penambahan 1% SZA  dalam ransum nyata 

meningkatkan penyerapan Ca.  Mineral Ca merupakan komponen utama dari kerabang yang juga sangat 

penting dalam proses-proses metabolisme tubuh (Austic dan Nesheim, 1990).  Dalam penelitian ini, 

konsumsi Ca untuk masing-masing perlakuan: R0 (0,85 g/ekor/hari), R1 (0,93 g/ekor/hari), R2 ((0,87 

g/ekor/hari), dan R3 (0,89 g/ekor/hari). 

 Peningkatan tebal kerabang pada penelitian ini, sejalan dengan penelitian Kurtini (2006) sebelumnya 

bahwa penambahan zeolit pada tingkat (0;2;4;6; dan 8%) dalam ransum ayam petelur meningkatkan tebal 

kerabang.  Kenyataan ini membuktikan bahwa penambahan zeolit dalam ransum puyuh juga dapat 

memperbaiki kualitas telur, dalam hal ini kulit telur lebih kuat sehingga tidak mudah pecah.  
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Haugh Unit  (HU) Telur Puyuh 

 Respons puyuh terhadap penambahan zeolit dalam ransum berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

rata-rata HU telur puyuh secara kuadratik (Y = -0,34 X
2
 +2,59 X + 84,31) dengan R

2
 sebesar 0,67.  Dari 

persaman regresi tersebut diperoleh HU maksimum sebesar 89,24 dan dosis optimum zeolit sebesar 3,80%, 

kemudian HU akan cenderung menurun  sampai penambahan 6% zeolit dalam ransum.  Hubungan antara 

tingkat zeolit dalam ransum (%) dan HU telur puyuh disajikan pada Ilustrasi 2. 
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Ilustrasi 2.  Hubungan antara tingkat zeolit ransum (%) dan HU telur puyuh 

  

Peningkatan HU menjadi 89,24 pada penambahan zeolit  3,80%, diduga terjadi karena kekentalan 

putih telur semakin  meningkat yang berakibat pada semakin tebalnya (tingginya) putih telur kental sampai 

tingkat penambahan zeolit 4%, dan kemudian menurun pada tingkat zeolit diatas 4% sampai 6%.  Tinggi 

putih telur kental  berturut-turut untuk R0 (3,50 mm), R1 (3,83 mm), R2 ( 4,71 mm), dan R3 ( 3,85 mm). 

Selain itu, semakin tinggi persentase zeolit dalam ransum akan meningkatkan jumlah mineral dan kadar abu 

dalam ransum.  Peningkatan ini akan memengaruhi cairan kental dan bahan setengah padat pembentuk 

putih telur.  Menurut Amrullah (2003), bahan padat putih telur tersusun dari protein, lemak, karbohidrat, dan 

beberapa mineral (Ca, P, Na, K, Mg, Fe, Mn, Cl, Zn, I, Cu, dan Se). Sebagian dari mineral-mineral tersebut 

terdapat pada zeolit.   

 Penurunan HU pada tingkat penambahan zeolit diatas 4% sampai 6% diduga Ca dan mineral-

mineral penyusun putih telur lainnya  lebih banyak terserap untuk pembentukan kerabang, dan Ca 

merupakan komponen pembentuk kerabang yang terbesar.  Hal ini terbukti dari tebal kerabang yang terus 

meningkat sampai taraf penambahan zeolit 6%.  Konsumsi Ca untuk masing-masing perlakuan: R0 (0,85 

g/ekor/hari), R1 (0,93 g/.ekor/hari), R2 (0,87 g/ekor/hari), dan R3 (0,89 g/ekor/hari). 

Penelitian ini menghasilkan telur berkualitas baik (kualitas AA), hal ini terlihat dari nilai HU berkisar 

antara 84,00—90,95  sesuai dengan standar USDA, yaitu nilai HU lebih dari 72 digolongkan kedalam kualitas 

AA.  

 

Bobot Telur Puyuh  

 Respons puyuh terhadap penambahan zeolit dalam ransum berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap bobot telur.  Hal ini terjadi karena zeolit tidak memengaruhi kandungan protein dan energi metabolis 

telur, tetapi hanya memengaruhi kandungan mineral.  Faktor yang memengaruhi bobot telur adalah protein 

dan kandungan asam amino essensial yang cukup serta asam linoleat dalam ransum.  Selain itu, kandungan 

nutrisi ransum relatif sama, dan konsumsi ransum tidak menunjukkan perbedaan (P>0,05).  Konsumsi 
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ransum masing-masing perlakuan: R0 (153, 58 g/ekor/minggu), R1 (167,37 g/ekor/minggu), R2 (156,71 

g/ekor/minggu), dan 158,52 g/ekor/minggu). 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurtini (2001) sebelumnya bahwa penambahan zeolit 

sampai tingkat 4,5% dalam ransum ayam petelur tidak menunjukkan perbedaan pada bobot telur. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kualitas  telur puyuh akibat penambahan zeolit (0; 2; 4; dan 6%) dalam ransum berpengaruh secara 

linier (P<0,05) dalam meningkatkan  tebal kerabang,  berpengaruh nyata (P<0,05) secara kuadratik terhadap 

kesegaran telur berdasarkan nilai Haugh Unit dengan kualitas AA, tetapi tidak berbeda (P>0,05) pada bobot 

telur.  

Dosis penggunaan zeolit optimum diperoleh sebesar 3,80% dengan maksimum HU sebesar  89,24. 

Disarankan penelitian lebih lanjut dengan bentuk ransum puyuh dapat dibuat crumble atau pellet 

untuk meningkatkan dayaguna zeolit, baik untuk produksi maupun kualitas internal telur puyuh. 
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ABSTRACT 

 
Crop Growth Rate of Seed of Cacao Effect of Different Dosage and Time of Application of Zeolit – 
Urea Mixture. The experiment wos to find out the optimal dosege of Zeolit-Urea mixture on Crop Growth 
Rate (CGR) of Seed of Cacao was conducted at the experiment station of UNAND, Padang, west 
Sumatra from January till June 2002. The treatments were factorially arranged in Randomized Complete 
Block Design with three replications.  The first factor was level of dosage of Zeolit-Urea mixture (160 kg 
Zeolit + 160 kg Urea/ha; 80 kg Zeolit/ha + 160 kg Urea/ha; 0 kg Zeolit/ha + 160 kg Urea/ha) and the 
second factor was application frequency of Zeolit-Urea mixture (1,2,3,4 and 5 application). The result 
showed that there was no interaction between dosage and time application of Zeolit-Urea mixture on the 
response of CGR or cacao seed. The optimal dosage of Zeolit-Urea mixture was 3 g Zeolit + 6 g Urea, 
given on time at 14 days after plant. 

 
Kata Kunci: Waktu aplikasi, Dosis Zeolit – urea 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Kakao merupakan salah satu komoditas tanaman yang sangat penting, baik sebagai sumber 

penghidupan bagi jutaan petani produsen maupun sebagai salah satu bahan penyedap yang sangat 

diperlukan untuk produksi makanan (Sutanto, 1992). Namun produktivitas kakao Indonesia, terutama kakao 

yang dihasilkan dari perkebunan rakyat masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain pengelolaan tanaman di 

lapangan belum tepat, terutama dalam penanganan pembibitan. 

 Bibit taaman kakao termasuk tipe epigeal, dimana kotiledonenya terangkat di atas permukaan tanah 

sewaktu pertumbuhannya. Sebagai cadangan makanan, kotiledone dapat berfungsi hanya beberapa waktu 

dan untuk selanjutnya bibit kakao sepenuhnya tergantung dari hara yang ada pada media tanam (Kamil, 

1979). 

 Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi laju tumbuh tanaman adalah nitrogen (Gardner, 

1991). Apabila faktor eksternal tersebut (nitrogen) terpenuhi sepanjang proses pembibitan kakao, maka laju 

tumbuhnya akan tingi dan sebaliknya akan rendah apabila nitrogen kurang merata tersedia. Hal tersebut 

didukung oleh sifat dari tanaman kakao, yaitu tanaman tahunan yang selalu membentuk karangan daun 

setiap bulannya (Ditjenbun, 1983). Menurut Suherman, Rofiq, dan Yakub (1997), penyediaan bibit kakao 

yang berkualitas menentukan keberhasilan budidaya kakao, dan tercermin dari laju pertumbuhanna. 

 Untuk mendapatkan bibit kakao dengan laju pertumbuhan yang baik, diperlukan pemupukan nitrogen 

secara bertahap dengan frequensi beberapa kali. Perlakuan bertahap tersebut untuk menghindari tercucinya 

pupuk (terutama N) melalui penguapan NH3 serta akibat proses lain. Kondisi demikian kurang 

menguntungkan ditinjau dari segi ekonomi, karena diperlukan biaya yang tingi. Untuk mengatasi hal tersebut 

perlu dicari pemecahannya. 

 Zeolit merupakan batuan alam yang mempunyai kemampuan menjerap ion amonium, dengan 

demikian dimungkinkan dapat digunakan untuk mengurangi pencucian dan penguapan pupuk nitrogen 

(Ikatan zeolit Indonesia, 2000). Melihat sifat Zeolit tersebut, maka apabila diaplikasikan ke pembibitan kakao 

diharapkan dapat menekan frekuensi pemberian pupuk dengan tetap menjaga tingginya laju tumbuh. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan laju tumbuh bibit kakao yang baik akibat perbedaan dosis dan 

frekuensi pemberian zeolit-Urea. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Universitas andalas, Kampus Limau Manis sumatra 

Barat, pada jenis tanah Inceptisol (Andra, 1996; Hasnelly, 2001; Zenobia, 1997), dan ketinggian tempat ± 

214 mdl. Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Janiari hingga Juni 2002. 

 Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kakao lindak kultivar PA 150, 

polibag warna hitam ukuran 20 cm x 30 cm, Zeolit, pasir, pupuk kandang, pupuk Urea, fungisida (Dithanen M 

45 buatan PT Dow Agroscience), insektisida (Akodan buatan PT Saudara Tani agrolestari), kantong plastik, 

tube solarimeter, leaf Area Meter, cangkul, ember, oven, timbangan analitik, jangka sorong, gembor, mistar, 

dll. 

 

Persiapan dan Pemeliharaan Bibit 

 Benih kakao lindak kultivar P 150 berasal dari kebun induk PTPN VII (Persero) Lampung, sedangkan 

Zeolit yang dipakai adalah ZKK (nama dagang Zeo ap Kan buatan PT Minatama) dari desa Titinangi, 

Kelurahan Campang Tiga, Kecamatan  Sidomulyo, Lampung Selatan.  

 Benih kakao yang telah terpilih hanya diambil bijinya yang berada pada 2/3 bagian tengah saja. 

Benih yang telah dibersihkan dari pulp diberi desinfektan 0,1% Dithane M 45, dan langsung disemai pada 

bedengan yang dilapisi pasir setebal ± 15 cm. Naungan bedengan perkecambahan dibuat setinggi 1,5 m, 

penyemaian benih dengan cara meletakkan bagian yang besar (bagian mata) di sebelah bawah, dan 

dibenamkan hingga sebagian kecil saja yang muncul di atas permukaan tanah. 

 Polibag yang digunakan untuk pembibitan  berukuran 20 cm x 30 cm, diisi media tanam campuran 

top soil, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1 (V/V). Naungan bedengan pembibitan dibuat  

kolektif setinggi 2 m  dengan tingkat  penaungan ± 75%.  Naungan dikurangi secara bertahap dengan cara 

memperjarang atap, dan pada akhir penelitian intensitas cahaya yang masuk ke dalam naungan adalah 25 – 

30%. Pengaturan intensitas cahaya dilakukan dengan menggunakan alat Tube Solarimeter. Pemindahan 

kecambah ke pembibitan dilakukan pada saat 12 hari setelah benih dikecambahkan, dengan ciri kotiledone 

sudah terangkat ke atas permukaan tanah dan telah membuka. 

Pelaksanaan Percobaan 

 Percobaan ini disusun secara faktorial 3 x 5 dalam Rancangan Acak Kelompok Teracak Sempurna 

(RKTS) dengan 3 ulangan. 

Faktor pertama adalah dosis campuran Zeolit-Urea, yang terdiri dari 3 taraf yaitu:  

C1 = 6 g Zeolit  + 6 g Urea/bibit  

C2 = 3 g Zeolit + 6 g Urea/bibit 

C3 = 0 g Zeolit + 6 g Urea/bibit 

 

Faktor kedua adalah frekuensi pemberian, yang terdiri dari 5 taraf yaitu: 

 A1 = satu kali pemberian seluruh dosis umur 14 hst. 

 A2 = dua kali pemberian masing-masing ½  dosis umur 14 dan 28 hst. 

 A3 = tiga kali pemberian masing-masing 1/3  dosisi umur 14, 28, dan 42 hst. 

 A4 = empat kali pemberian masing-masing ¼ dosis umur 14, 28, 42, dan 56 hst. 

 A5 = lima kali pemberian masing-masing 1/5 dosis umur 14, 28, 42, 56, dan 70 hst. 

 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 146 

 Dengan demikian terdapat 15 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan sehingga keseluruhannya 

terdapat 45 satuan percobaan, setiap satuan percobaan terdapat 8 bibit6 sehingga seluruhnya terdapat 360 

bibit (polibag). Data yang diperoleh dianalisis secara statistika dengan sidik ragam (Uji F) untuk RKTS pada 

taraf nyata 5%, dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan DNMRT taraf nyata 5%. 

 Variabel pengamatan tang dilakukan pada penelitian ini adalah Laju Asimilasi bersih (LAB) bibit 

tanaman kakao dari umur 98 – 112, 112 – 126, 126 – 140 hst (mg/cm
2
/hr) dan Laju Tumbuh Relatif (LTR) 

bibit tanaman kakao dari umur 98 – 112, 112 – 126,  126 – 140 hst (mg/g/hr). Menurut Gardner (1991), 

penghitungan LAB dab LTR dilakukan dengan rumur sbb: 

 

                           W2 – W1               Ln LA2  - Ln LA1 

 LAB =  -------------  x   --------------------- 

                            T2 – T1                          LA2  - LA1 

 

                Ln W2  -  Ln W1 

 LTR =  ---------------------   

                                 T2 – T1                           

 

Keterangan: L A2 = luas helaian daun (cm
2
) pada waktu akhir atau pengamatan ke 2 

        LA1  = luas helaian daun (cm
2
) pada waktu awal atau pengamatan ke 1 

        W 2 = bobot kering tanaman (mg) pada waktu akhir atau pengamatan ke 2 

                    W 1 = bobot kering tanaman (mg) pada waktu awal atau pengamatan ke 1 

        T2   = waktu pengamatan akhir atau pengamatan ke 2 

        T1   = waktu pengamatan awal atau pengamatan ke 1 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

 Hasil analisis LAB dan LTR menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara dosis campuran Zeolit-

Urea dan frekuensi pemberiaan. Sedangkan frekuensi pemberian tidak memberikan perbedaan yang nyata. 

 

Tabel 1.  Pengaruh perbedaan dosis dan frekuensi pemberian campuran Zeolit-Urea terhadan LAB bibit 

  kakao. 

PERLAKUAN 
UMUR BIBIT (Hst) 

98 - 112 112 - 126 126 - 140 

Dosis Zeolit-Urea 
6g Zeolit + 6g Urea 
3g Zeolit + 6g Urea 
0g Zeolit + 6g Urea 

 
0,241  a 
0,206  a 
0,201  a 

 
0,215  a 
0,218  a 
0,172  b 

 
0,271  a 
0,287  a 
0,259  b 

Frekuensi pemberian 
1 kali pemberian 
2 kali pemberian 
3 kali pemberian 
4 kali pemberian 
5 kali pemberian 

 
0,174  a 
0,224  a 
0,253  a 
0,221  a 
0,207  a 

 
0,197  a 
0,229  a 
0,185  a 
0,207  a 
0,192  a 

 
0,312  a 
0,316  a 
0,313  a 
0,321  a 
0,282  a 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji   Berjarak Duncan pada taraf 5%. 
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Tabel 2.  Pengaruh perbedaan dosis dan frekuensi pemberian campuran Zeolit-Urea terhadan LTR bibit 
  kakao. 

PERLAKUAN 
UMUR BIBIT (Hst) 

98 - 112 112 - 126 126 - 140 

Dosis Zeolit-Urea 
6g Zeolit + 6g Urea 
3g Zeolit + 6g Urea 
0g Zeolit + 6g Urea 

 
26,072  a 
24,828  a 
21,343  a 

 
32,343  a 
27,033  a 
22,400  b 

 
37,747  a 
38,754  a 
33,190  b 

Frekuensi pemberian 
1 kali pemberian 
2 kali pemberian 
3 kali pemberian 
4 kali pemberian 
5 kali pemberian 

 
21,738  a 
23,389  a 
27,634  a 
23,632  a 
24,179  a 

 
26,142  a 
28,188  a 
30,016  a 
27,239  a 
24,705  a 

 
42,659  a 
39,789  a 
40,585  a 
42,100  a 
37,684  a 

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji   Berjarak Duncan pada taraf 5%. 

 

Frekuensi pemberian zeolit – urea tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap Laju Tumbuh 

Relatif (LTR) maupun Laju Asimilasi Bersih (LAB), hal tersebut sesuai dengan Toth (1991) bahwa Zeolit 

mampu menjerap amonium, potasium, dan ion-ion lainnya, menahan dan melepaskannya secara perlahan-

lahan (berangsur-angsur) ke tanah, hal itu berarti memperpanjang pengaruh pemberian pupuk, khususnya N. 

Sedangkan pemberian dosis Zeolit – Urea secara tunggal memperlihatkan pengaruh yang nyata terhadap 

LAB bibit periode umur 126 – 140 hst. Nilai LAB tertinggi diperoleh pada campuran 3 g Zeolit + 6 g Urea 

(Gambar 1).  Hal ini diduga karena pada kombinasi tersebut Zeolit dapat menyerap N secara optimal 

sehingga berpengaruh terhadap pembentukan protein dan asimilat lainnya.  Selain berpengaruh terhadap 

pembentukan protein dan hasil karbohidrat, N juga merupakan bagian yang integral dari klorofil yang 

selanjutnya digunakan untuk proses fotosintesis (Nyakpa dkk., 1988). 
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Gambar 1. Perbedaan pemberian Zeolit – Urea terhadap LAB 
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Gambar 2. Perbedaan frekuensi aplikasi Zeolit – Urea terhadap LAB 

 

 Laju asimilasi bersih adalah hasil dari asimilasi per satuan luas daun dan per satuan waktu, dimana 

nilainya tidak konstan terhadap waktu (Gardner dkk., 1991). Sedangkan menurut Barbarick dan Pirella 

(1984), pemberian Zeolit dengan pupuk amonium dapat meningkatkan ketersediaan dan penyerapan N oleh 

tanaman melalui: (1) pengurangan kehilangan NO3 karena pencucian (leaching) atau perkolasi, (2) 

meningkatkan ketersediaan amonium terutama pada tanah liat yang relatif kurang subur melalui 

penghambatan proses nitrifikasi dan penurunan NH4, dan (3) mengurangi keracunan perakaran tanaman 

karena amonia dan nitrat yang berlebihan dengan menekan proses nitrifikasi, berarti akan lebih efisien dalam 

pemanfaatannya oleh tanaman, san selanjutnya lebih baik pula. 
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Gambar 3. Perbedaan pemberian dosisi Zeolit – Urea terhadap LTR 
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Gambar 4. Perbedaan frekuensi aplikasi Zeolit – Urea terhadap LTR 

 

Lebih tingginya LTR bibit periode 126 – 140 hst pada dosis 3 g Zeolit + 6 g Urea dengan frekuensi 1 

kali menunjukkan bahwa kombinasi tersebut lebih optimal bagi perkembangan LTR diantara kombinasi 

lainnya. Hal ini diduga karena pada saat bibit berumur 126 -140 hst terjadi keseimbangan unsur hara bagi 

perkembangan LTR. Soepardi (1977) menjelaskan bahwa pemberian unsur hara dalam jumlah seimbang 

sesuai kebutuhan tanaman menyebabkan proses metabolismenya untuk membentuk organ pertumbuhan 

berlangsung sempurna. Frekuensi pemberian 1 kali  memberikan nilai tertinggi untuk LTR bibit periode 126 – 

140 hst (Gambar 2). 

Laju tumbuh relatif merupakan pertambahan berat kering dalam suatu interval waktu, dalam 

hubungannya dengan berat asal. Berat kering mencerminkan pertumbuhan tanama, dimana pertumbuhan 

merupakan akibat adanya interaksi antara berbagai faktor internal (genetik) dan unsur-unsur iklim, tanah, dan 

biologis dari tempat tanaman itu beradaptasi yang ditampilkan oleh berat kering hasil fotosintesisnya 

(Gardner dkk.,1991).  Menurut Prawiranata dkk. (1991), terjadinya perbaikan fisiologis tanaman bersumber 

dari kecukupan hara untuk melaksanakan proses fotosintesis, dimana hara yang cukup sebagai salah satu 

bahan atau faktir penting bagi asimilasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada pembesaran sel. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan laju tumbuh yang baik pada 

bibit kakao umur 140 hst, dapat mengunakan dosis campuan 3 g Zeolit + 6 g Urea dengan frekuensi 

pemberian 1 kali pada saat bibit berumur 14 hst. 
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ABSTRAK 

 Nitrogen (N) adalah salah satu unsur hara makro yang sangat penting untuk tanaman tetapi hingga saat 

ini efisiensi penggunaan pupuk prill masih rendah. Kehilangan nitrogen terutama disebabkan karena 

tercuci melalui aliran permukaan, berubah bentuk menjadi tidak tersedia, dan menguap ke udara. Telah 

banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi kehilangan N dari dalam tanah seperti membuat pupuk 

N dalam bentuk Slow Release Fertilizer (SRF). Zeolit merupakan mineral yang unik karena memiliki 

kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi (120-180 me/100g), mampu menjerap ion amonium, dan 

strukturnya yang porous. Sifat-sifat tersebut menjadikan zeolit mampu berperan sebagai bahan 

pendukung SRF bagi pupuk nitrogen. Dengan kemampuan pertukaran kation amonium yang tinggi, zeolit 

dapat mengikat dan menyimpan sementara nitrogen kemudian dilepaskan kembali. Dengan memadukan 

zeolit dan pupuk N menjadi pupuk SRF diharapkan dapat memperlambat pelepasan pupuk N sehingga 

dapat mengurangi kehilangan N dari dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi 

penggunaan pupuk SRF dibandingkan dengan pupuk urea yang lazim digunakan petani (urea prill dan 

granule). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 17 

perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan menggunakan tanaman uji padi 

sawah varietas ‖Ciherang‖. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan pupuk SRF 

memperlihatkan pertumbuhan dan produksi yang lebih baik dari pupuk urea prill maupun granul. Pupuk 

SRF memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dari pada pupuk prill dan granul. Dengan menggunakan SRF 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan urea sekitar 30%. 

Kata kunci : Pupuk nitrogen, zeolit, Slow Release Fertilizer (SRF) 

 

PENDAHULUAN 

Nitrogen (N) adalah salah satu unsur hara makro yang sangat penting untuk tanaman tetapi mudah 

hilang dari tanah. Kehilangan nitrogen terutama disebabkan karena tercuci oleh air, denitrifikasi, dan 

volatilisasi. Besarnya kehilangan pupuk nitrogen yang diberikan khususnya pada tanah sawah, diperkirakan 

20–40 % di India, 37 % di  California, 68 % di Lousiana, 25 % di Filipina dan 52–71 % di Indonesia (Ismunadji 

dan Sismiyati, 1988). 

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi kehilangan N dari dalam tanah. Diantaranya 

adalah dengan memperbaiki teknik aplikasi pemupukan, perbaikan sifat fisik dan kimia pupuk, bentuk dan 

ukuran pupuk serta formulasi kadar hara pupuk. Namun sejauh ini usaha perbaikan tersebut belum 

menemukan nilai efisiensi penggunaan pupuk N yang tinggi. Pelepasan N yang tidak pada waktunya 
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menjadikan kendala tersendiri dalam memperbaiki pupuk N. Pemecahan permasalahan ini diantaranya 

adalah dengan membuat pupuk N dalam bentuk pupuk tersedia lambat ―Slow Release Fertilizer‖ (SRF). 

Zeolit merupakan mineral yang unik karena memiliki kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi (120-

180 me/100g), mampu menjerap ion amonium, dan strukturnya yang porous. Sifat – sifat tersebut 

menjadikan zeolit mampu berperan sebagai bahan “Slow Release Agent” bagi pupuk nitrogen. Dengan 

kemampuan pertukaran amonium yang tinggi, zeolit dapat mengikat dan menyimpan sementara amonium 

kemudian dilepaskan kembali. Dengan mengkombinasikan zeolit dan pupuk N menjadi pupuk SRF 

diharapkan dapat memperlambat pelepasan pupuk N sehingga dapat mengurangi kehilangan N dari dalam 

tanah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan pupuk SRF dibandingkan dengan 

pupuk urea yang lazim digunakan petani (urea prill dan granule).  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 13 

perlakuan, masing – masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan menggunakan tanaman uji padi 

sawah varietas ―Ciherang‖. Perlakuan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Perlakuan, dosis pupuk yang diberikan dan waktu aplikasinya 

No.  
Perlakuan 

Dosis pupuk (kg/ha) Waktu  

Perlakuan N SP - 36 KCl Aplikasi 

1 

Urea Prill 

dibenam 
1 x 92 150 200 7 hst 

2 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

3 
ditebar 

1 x 92 150 200 7 hst 

4 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

5 

Urea 
Granule 

dibenam 
1 x 92 150 200 7 hst 

6 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

7 
ditebar 

1 x 92 150 200 7 hst 

8 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

9 
SRF 3 

dibenam 1 x 92 150 200 7 hst 

10 ditebar 1 x 92 150 200 7 hst 

11 
SRF 4 

dibenam 1 x 64.4 150 200 7 hst 

12 ditebar 1 x 64.4 150 200 7 hst 

13 Blanko - - 0 150 200 7 hst 

 
Pupuk SRF yang digunakan terdiri dari ; SRF 1 dan SRF 2. Sedangkan pupuk N yang digunakan 

sebagai pembanding adalah pupuk yang lazim digunakan oleh petani (urea prill dan urea granulle). 

Komposisi masing – masing pupuk disajikan pada tabel 2. 

Perlakuan pupuk Nitrogen diberikan dosis setara dengan urea 200 kg/ha kecuali pada SRF 2 hanya 

diberikan 70 % dari dosis pupuk yang lazim digunakan petani (70 % x 92 N = 64.4 N). Hal ini dimaksudkan 

untuk melihat efisiensi pupuk SRF lebih lanjut jika hanya diberikan 70 % saja. 

Tanah diambil dari lapang dengan cara mencangkul sedalam 25 cm dari permukaan tanah (top soil). 

Tanah dikering anginkan selama ± 1 minggu, ditumbuk dan diayak dengan ayakan tanah 4 mm hingga siap 

untuk digunakan sebagai media tanam kemudian tanah diaduk rata hingga homogen. 

Tanah hasil ayakan ditimbang sebanyak 12, 5 kg BKM (setara bobot tanah pada jarak tanam 25 x 25 

cm) dan dimasukkan ke dalam ember (pot) kemudian ditambahkan air. Diaduk rata sampai terbentuk struktur 

lumpur (air 5 cm di atas permukaan tanah). Penanaman padi dilakukan dengan menanam bibit secara 

transplanting (tanam pindah) pada media yang sudah siap ditanami dengan 3 bibit per pot. Kemudian bibit 

dijarangkan menjadi 2 bibit per pot sebelum 7 hst. 
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Tabel 2. Komposisi masing – masing pupuk 

No. Jenis Pupuk 
Komposisi (%) 

Kandungan N 
Urea Zeolit 

1 Urea Prill 100 0 45 

2 Urea Granulle 100 0 45 

3 SRF 1 70 30 32 

4 SRF 2 50 50 22 

5 Blanko - - - 

 

Pemupukan dilakukan sesuai perlakuan yaitu pada 7 hst. Pemberian pupuk dasar SP -36 dan KCl 

diberikan seluruhnya bersamaan dengan pemupukan urea yang pertama. Masing – masing perlakuan 

diberikan pupuk dasar SP–36 150 kg/ha (54 kg P2O5) dan KCl 200 kg/ha (112 kg K2O/ha). Pada perlakuan 

dibenamkan, pupuk diletakkan (dibenamkan) sedalam 20 cm. Untuk perlakuan pupuk urea 2x pemberian, 

pemberiannya dilakukan pada tanaman berumur 7 hst sebanyak 50% dan pada saat tanaman berumur 25 

hst sebanyak 50%. 

Penggenangan air pada tanaman padi dipertahankan setinggi 3–5 cm sampai tanaman terlihat 

bunting, dan air dipertahankan setinggi 10 cm pada fase bunting. Bila mulai tampak keluar bunga, air 

dikeringkan 4–7 hari. Setelah bunga muncul, serentak diberikan air kembali setinggi 5–10 cm dan 

dipertahankan sampai awal pemasakan biji, selanjutnya dipertahankan kering sampai saat padi panen. 

Perawatan dan pemeliharaan tanaman dilakukan secara kontinue sampai panen. Pengamatan dan 

pengambilan data dilakukan setiap pekannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan tanaman padi pada berbagai cara aplikasi dan waktu pemberian pupuk yang berbeda 

tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Semua perlakuan menghasilkan tinggi tanaman dengan 

klasifikasi sedang menurut klasifikasi tinggi tanaman padi Departemen Pertanian (1973). Ini menunjukkan 

semua tanaman tumbuh secara normal. 

 

Tabel 3. Pertumbuhan padi pada fase vegetatif. 

No. Perlakuan 

Tinggi Anakan  Anakan 

Keterangan* Tanaman 
(cm) 

Maksimum Produktif 

1 Urea Prill, dibenam 1 x 110.2 19.3 12.0 Sedang 

2 Urea Prill, dibenam 2 x 111.0 19.0 12.7 Sedang 

3 Urea Prill, ditebar 1 x 110.7 23.7 14.0 Tinggi 

4 Urea Prill, ditebar 2 x 109.3 17.0 12.3 Sedang 

5 Urea Granule, dibenam 1 x 112.7 17.7 12.0 Sedang 

6 Urea Granule, dibenam 2 x 117.0 21.3 13.3 Tinggi 

7 Urea Granule, ditebar 1 x 110.3 19.0 11.7 Sedang 

8 Urea Granule, ditebar 2 x 111.7 23.0 12.3 Sedang 

9 SRF 1, dibenam 1 x 110.0 21.3 13.0 Tinggi 

10 SRF 1, ditebar 1 x 107.0 22.3 14.7 Tinggi 

11 SRF 2, dibenam 1 x 111.7 23.0 16.0 Tinggi 

12 SRF 2, ditebar 1 x 112.2 17.0 12.0 Sedang 

13 Blanko 104.8 16.3 8.7 Rendah 

* Keterangan ; Klasifikasi jumlah anakan produktif menurut Departemen Pertanian (1973) 
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Jumlah anakan memiliki korelasi positif dengan serapan hara N. Semakin banyak jumlah anakan 

berarti semakin banyak pula hara N yang diserap oleh tanaman. Pupuk SRF memberikan hasil jumlah 

anakan yang lebih baik dari pupuk urea prill dan granule dengan rata – rata jumlah anakan produktif bernilai 

tinggi menurut klasifikasi Departemen Pertanian (1973). Pada SRF-2 (kandungan N 22 %) yang hanya 

diberikan dosis pupuk 70 % dari normal menunjukkan pertumbuhan yang sama baiknya dengan perlakuan 

lain pada dosis normal. Hal ini dapat dimengerti karena semakin banyak kandungan zeolit dalam pupuk SRF 

maka kemampuan untuk menjerap amonium untuk kemudian dilepaskan kembali juga semakin tinggi, 

sehingga kehilangan N di dalam tanah dapat berkurang lebih banyak. 

 

Tabel 4. Produksi padi 

Perlakuan 

Bobot Panjang  Bobot  Biomassa 

padi/pot (g) malai (cm) 
1000 bulir 

(g) 

Jerami padi 

(g) 

Urea Prill, dibenam 1 x 29.48 21.87 24.99 32.46 

Urea Prill, dibenam 2 x 30.63 21.43 24.10 34.91 

Urea Prill, ditebar 1 x 34.93 22.12 24.91 34.81 

Urea Prill, ditebar 2 x 27.96 21.14 23.96 28.25 

Urea Granule, 

dibenam 1 x 
33.17 

23.28 24.12 29.29 

Urea Granule, 

dibenam 2 x 
32.01 

21.83 24.19 34.50 

Urea Granule, ditebar 

1 x 
29.39 

22.49 24.37 31.85 

Urea Granule, ditebar 

2 x 
31.25 

22.30 24.65 37.21 

SRF 1, dibenam 1 x 30.46 21.26 24.39 31.21 

SRF 1, ditebar 1 x 40.05 21.76 24.79 37.31 

SRF 2, dibenam 1 x 40.43 21.91 25.16 40.85 

SRF 2, ditebar 1 x 31.85 23.04 24.89 27.54 

Blanko 16.53 21.26 24.79 23.39 

 

Hasil produksi padi pun memperlihatkan trend yang sama. Perlakuan SRF memberikan hasil 

produksi yang lebih baik dari pupuk urea prill dan granule. Bobot padi/pot dan bobt biomasa jerami yang 

dihasil rata-rata lebih tinggi dari  hasil perlakuan urea prill dan granule. Pada SRF-2 (kandungan N 22 %) 

dengan dosis hanya 70% memperlihatkan hasil yang sama baiknya dengan perlakuan lain pada dosis 

normal. Bahkan SRF-2 dibenam 1x menghasilkan bobot padi/pot dan biomasa jerami padi paling tinggi.  

Nitrogen merupakan unsur hara penentu produksi  atau sebagai faktor pembatas utama produksi 

(Sanchez, 1993). Artinya, walaupun kelarutan hara lainnya banyak di dalam tanah, namun jika ketersediaan 

N di dalam tanah tidak mencukupi maka serapan hara lainnya pun terganggu sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terhambat. Sebaliknya, jika N tersedia berlebih di dalam tanah juga dapat 

mengganggu pertumbuhan tanaman dan resiko kehilangan N dari dalam tanah menjadi tinggi. Maka dari itu, 

ketersediaan N yang sesuai dan tepat pada saatnya sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan 

tanaman yang baik. 

Pupuk urea memiliki sifat higroskopis (mudah menarik uap air). Ketika ia diberikan ke dalam tanah, 

maka proses hidrolisis urea menjadi sangat cepat sekali. Segera setelah itu, urea terurai menjadi amonium. 

Proses selanjutnya, jika tidak menguap karena evaporasi, amonium diubah menjadi nitrat dan bentuk yang 
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lebih tereduksi lagi (seperti ; nitrit (NO2), oksida nitrit (NO), oksida nitrous (N2O) dan unsur nitrogen bebas 

(N2)). Bentuk – bentuk ini mudah menguap dan mudah hilang tercuci aliran permukaan. 

Zeolit memiliki kemampuan untuk menjerap amonium. Semakin banyak zeolit yang diberikan, 

semakin banyak amonium yang dapat dijerap. Ketika pupuk SRF (campuran urea dan zeolit) diberikan ke 

dalam tanah, amonium yang terurai dari pupuk urea segera dijerap oleh zeolit sehingga dapat menghambat 

proses denitrifikasi. Hal ini tentu dapat mengurangi kehilangan N dari dalam tanah. Amonium yang dijerap 

zeolit tidak segera dilepaskan ke dalam tanah selama kelarutan N di dalam tanah masih tinggi. Setelah 

kelarutan N di dalam tanah menurun, baru amonium yang terjerap dalam zeolit dilepaskan ke dalam tanah. 

Hal ini sangat baik untuk menjaga ketersediaan N secara kontinu bagi tanaman sehingga pertumbuhan 

tanaman tidak terganggu.  

 

KESIMPULAN 

1. Pupuk SRF memberikan hasil pertumbuhan dan produksi yang lebih baik dari pada pupuk urea prill 

dan granule. 

2. Pupuk SRF-2 dengan kandungan urea 22 % memberikan hasil pertumbuhan dan produksi lebih baik 

dari pada pupuk SRF-1 dengan kandungan urea 32 % 

3. Pupuk SRF-2 (kandungan urea 22 %) mampu menghemat penggunaan urea 30 %. 
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ABSTRACT 

  

Cation exchange capacity (CEC) is the most important feature of the zeolites because Si atom in 

tetrahedral units can be replaced by aluminum (Al) ion resulted in a deficit of positive valence, or 

introduces negative charge on the framework, requiring the addition of cations corresponding to the 

number of Al atoms. An experiment was conducted to examine and to compare the CEC values 

determined by some methods, in an effort to find the suitable one for specific condition. Results of the 

experiment indicated that distilled water washing of potassium saturation-CsCl displacement method gave 

higher CEC value for natural zeolite from Malang and Bandung while it was distilled water washing of 

ammonium saturation method for US clinoptilolite. The choice for the suitable one should be taken into 

account on the basis of chemical and budged availability. 

 

Keywords: Cation exchange capacity, different deposits, natural zeolite 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Zeolite is a crystalline aluminosilicate with a tetrahedral framework structure enclosing cavities 

occupied by cations and water molecule, both of which have enough freedom of movement to permit cation 

exchange and reversible dehydration (Smith, 1976). Cation in the structure of zeolite compensate for the 

framework charge arising from substitution of silicon by aluminum (Tsitsishvili et al, 1992). Si atom in 

tetrahedral units can be replaced by aluminum (Al) ion that results in a deficit of positive valence, or introduce 

negative charge on the framework, requiring the addition of cations corresponding to the number of Al atoms 

(Suzuki, 1990). This suggests that cation exchange capacity (CEC) is the most important feature of the 

zeolites.  

However, coordination of cations in various sites, degree of occupation and distances between the 

nearest water molecules and the oxygen atoms of the framework is different among species of zeolite (Bohn 

et al, 1985). This characteristic is due different capacity and selectivity of each species to hold cations. 

Various CEC methods have been introduced to which the values are dependent on the method used. The 

objective of this study is to examine and to compare the CEC values determined by some methods, in an 

effort to find the suitable one for specific condition. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

 Natural zeolite from different deposit location in Indonesia were used in this study. They were from 

Lampung, Malang and Bandung (Indonesia), and clinoptilolite from US as a comparison. Three methods of 

CEC determination were used i.e. ammonium saturation (Chapman, 1965), potassium saturation-CsCl 

displacement (Ming and Dixon, 1986) and total analysis (Cottenie et al, 1979). 
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RESULTS AND DISCUSSION 

 

 Results of the study indicated that the three methods almost gave the same higher CEC values for 

US clinoptilolite (133 to 142 cmol(+)/kg), while the other zeolites indicated that potassium saturation-CsCl 

displacement method was more suitable although it was lower compare to that of US clinoptilolite (88 to 93 

cmol(+)/kg). Saturation of zeolite with ammonium acetate pH 7 is the common method used in observing its 

CEC, which is similar to that used for soil as suggested by Chapman (1965). The reasons behind are that it is 

highly buffered and also easy to determine. However, clinoptilolite and modernite show different cations 

exchange selectivity, i.e. Cs>Rb>K>NH4>Ba>Sr>NA>Ca>Fe>Al>Mg>Li (Ames, 1960) for clinoptilolite and 

Cs>K>NH4>Na>Ba>Li for modernite (Vaughan, 1976). It may be the reason for better results achieved, 

especially for Indonesian natural zeolite, when they were saturated with potassium followed by CsCl cations 

replacing.  

 Washing, which is conducted following saturation step, is aimed at removing excess salts. Three 

times washing with distilled water in this experiment has successfully removed excess salts to which the CEC 

value is better than that obtained by using alcohol. It was 142 cmol(+)/kg for US clinoptilolite with ammonium 

saturation,  127 and 134 cmol(+)/kg for Malang and Bandung respectively with potassium saturation-CsCl 

displacement method. It can be a sign for better using of distilled water instead of alcohol for zeolite CEC 

determination.  

 Cation exchange capacity should be understood theoretically as being equal to the total sum of 

cations in the zeolite (Tsitsishvili et al, 1992). Although it was not saturated artificially before investigated, 

result of this experiment has proven the theory to which it gained 137 cmol(+)/kg for US clinoptilolite and 106 

cmol(+)/kg for Malang. It also means that the natural zeolite tested has already had cations inside the 

structure. 

  
CONCLUSION 

 
 Results of the experiment indicated that distilled water washing of potassium saturation-CsCl 

displacement method gave higher CEC value for natural zeolite from Malang and Bandung while it was 

distilled water washing of ammonium saturation method for US clinoptilolite. The choice for the suitable one 

should be taken into account on the basis of chemical and budged availability. 
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ABSTRACT 

 

Seawater contains large amounts of cations. Since this resource is abundant and cheap, it can be a 

laudable source of plant nutrients. The objective of this study was to investigate the extent to which zeolite 

could sorb and desorb nutrients in different concentrations of seawater. Results indicated that Zeolite 

sorbed Na and Mg. The highest percentage of Na and Mg sorbed was 76.19 and 36.69%, respectively 

obtained for 10% seawater. The desorption study indicated that the higher the seawater concentration 

used during the sorption, the higher the Na and Mg desorbed. Passing diluted seawater through zeolite 

leached out K and Ca to the extent that the effluent was concentrated with the cations. This by-product 

solution can be used as a source of plant nutrients. However, high concentration of such cations in the 

solution caused high pH and EC, which means that the solution has to be diluted to meet the 

requirements of plants. 

 

Key words: desorption, nutrients, seawater, sorption, zeolite 

 

 

INTRODUCTION 

 

Seawater contains large amounts of dissolved salts, with about 3.5% by weight (Brown et al., 1989). 

These salts contain high amounts of Na, K, Ca and Mg with about 10,000, 380, 400, 1300 mg L
-1

, 

respectively. This could meet nutrients requirement by many crops. It will be laudable to make maximum use 

of K, Ca and Mg but a minimal use of the Na in seawater since this resource is abundant and cheap.  

Zeolite has been known as an ion exchanger as well as an adsorbent. A natural zeolite might have 

single species or multiple species of zeolite, which depends on the host rock, and the formation process of 

zeolite, which is influenced by temperature and chemical environment of the soil (Tsitsishvili et al., 1992). 

Substitution of one ion in or on it due to its negative charge can take place for an electrically 

equivalent number of ions from a solution (Suzuki, 1990). As a microporous substance, it also may adsorb 

cations through primary and secondary porosity (bidispersive porosity). Diameter of aperture in the primary 

porous structure of zeolites varies between 0.3 to 0.6 nm. Existence of apertures of fixed diameter causes the 

molecular sieving action of zeolites. Under ideal conditions some molecules can pass through the apertures 

to the internal structure, filling the available adsorptive space. The larger sizes, however, cannot enter and 

therefore remain on the outer surface of the zeolite grain (Tsitsishvili et al., 1992). Since each cation has 

different ionic radius, each zeolite species can adsorb cations that fix to its cavities. 

Ion selectivity is another characteristic of zeolite that indicates its capacity to sorbs cation, and it is 

different from one zeolite species to another depending on the structure. Clinoptilolite and mordenite are the 

most important species of natural zeolite that can adsorb various cations (Dyer, 1990). Exchange selectivity 

of clinoptilolite is Cs
+
>K

+
>Sr

2+
=Ba

2+
>Ca

2+
>>Na

+
>Li

+
, and that of mordenite is Cs

+
>K

+
>NH4

+
>Na

+
>Ba

2+
>Li

+
 

(Vaughan, 1978). The selectivity of the natural zeolites for a particular ion is very much dependent on its 



Prosiding Seminar Nasional Zeolit V, Bandar Lampung  2006 159 

origin as well as on the type of ions already present in the structure (Metropoulos et al., 1993). Higher cation 

saturation of zeolite will result in less amount of cation that could be sorbed. Another factor is the impurity of 

zeolite. Prolonged mineralogical processes in the soil with different environmental regimes produce different 

impurities of zeolite. Natural zeolite, which contains clinoptilolite and mordenite, may be contaminated with 

many other minerals. The higher the impurity the lower the sorption capacity of the natural zeolite.  

 

These characteristics of zeolite are of great advantage when using zeolite for crop nutrient 

management, particularly to minimize nutrient loss due to leaching and run-off. Zeolite for this purpose may 

retain cations and release them slowly. 

The objective of this study was to investigate the extent to which zeolite could sorb and desorb 

nutrients in different concentrations of seawater. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

The experiment was conducted at the Soil Fertility laboratory and Glasshouse, Department of Land 

Management, Faculty of Agriculture, Universiti Putra Malaysia. Commercial natural zeolite with a size of  

>500 m (split) from Lampung- Indonesia was used as sorption material, and seawater taken from UPM 

Research Station Port Dickson, Negeri Sembilan - Malaysia as a source of nutrients.  

 

Chemical Analysis of Seawater 

The K, Na, Ca and Mg concentrations of the seawater sample were determined using AAS. The pH 

and EC of these samples were determined using pH meter (Corning 220) and EC meter (HANNA HI 8820), 

respectively. The results of these analyses are shown in Tables 1.  

 

Sorption of cations 

Thirty grams of oven dried (60 
o
C for 24 hours) zeolite was placed in 150 mL leaching tube and 

leached with six concentration of seawater (5, 10, 15, 20, 25 and 30 %). The leaching process for each 

concentration was repeated 5 times (fractions), and 18.2 mL diluted seawater was used for each fraction. 

Each treatment was replicated two times. The amount of diluted seawater required per fraction was 

calculated based on the zeolite pore space. The leaching process was adjusted to a rate of 1 drop in about 8 

to 10 seconds. The influent and effluent solutions were then analyzed for K, Na, Ca, Mg concentration using 

AAS, whereas pH and EC were determined using pH and EC meters respectively. The quantity of cations 

sorbed in and on sorbents was calculated by difference between cations concentration in the influent and 

effluent for each fraction and multiplied with the volume of effluents. The third fraction that showed the 

highest sorption was chosen to represent the sorption of cations in zeolite.  

 

Desorption of Cations from Zeolite 

 

Thirty grams of oven dry (60 
o
C for 24 hours) zeolite saturated with nutrients of all seawater treatments (small-

scale and scaled up experiment) were leached with 5 fractions (5 x 18.2 mL) of distilled water. The effluents 

were then analyzed for K, Na, Ca and Mg concentration and the amount of those cations were calculated by 

multiplying their concentration with the volume of effluents. 
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Table 1. Cation Concentrations, pH and EC of Diluted Seawater  

Concentration of 
Seawater 

Cations  
pH (H2O) 

EC 

K         Na Ca Mg 

                  %                         ----------------- µg mL
-1

 -----------------                                    mS cm
-1

     
 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
 

100 

 
7.50 
46.00 
61.00 
75.00 
110.00 
124.00 

 
255.00 

 
514.00 
1030.00 
1555.00 
2104.00 
2585.00 
3024.00 

 
4665.00 

 
30.50 
49.00 
63.00 
121.00 
132.00 
148.00 
365.00 

 
62.00 
130.00 
188.00 
256.00 
312.00 
372.00 

 
1120.00 

 
6.56 
6.89 
7.04 
7.24 
7.36 
7.52 

 
7.88 

 
02.85 
05.40 
08.63 
10.86 
12.73 
15.43 

 
44.40 

 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Sorption of Cations. The results indicate that zeolite sorbed Na and Mg but not K and Ca (Table 2). 

Higher concentrations of both K and Ca were found in the effluent compared to that of the influent. It also 

means that K and Ca in the effluent were not only from seawater but also leach out from zeolite. 

The most important factor in ion exchange and adsorption properties of zeolite is ion selectivity, 

which is influenced by some factors such as ion size and porous structure (Barrer, 1978; Tsitsishvili et al., 

1992). The selectivity of cations for clinoptilolite is in the order of Cs
+
>K

+
>Sr

2+
=Ba

2+
>Ca

2+
>>Na

+
>Li

+
 and that 

of mordenite is Cs
+
>K

+
>NH4

+
>Na

+
>Ba

2+
>Li

+
 (Vaughan, 1978). Higher sorption of Na and Mg compared to K 

and Ca in this study does not mean that this zeolite sample has different cation selectivity than those reported 

by several researchers (Barrer, 1978; Tsitsishvili et al. 1992; Vaughan, 1978) but because it is naturally 

saturated with both cations. 

Most of K and Ca in the influent (Table 1) might have not entered the cavities of the zeolite due to the existing 

amounts of K and Ca and the reverse seems to be true for Na and Mg where there might be available spaces 

in the specific cavities, which are indicated by the low concentration of both cations in the effluent (Table 3).  

This was possible because of the ionic sieve function of clinoptilolite and mordenite (Tsitsishvili et al., 1992). 

For this reason K and Ca with ionic radii 1.33 and 0.99 Å could not enter the available space suitable for Na 

and Mg with ionic radii of 0.97 and 0.07 Å. Similarly, the zeolite might contain more available specific cavities 

for Na than Mg so that it sorbs higher Na than Mg. This observation is similar to ion selectivity reported by 

Vaughan (1978). 

The higher the concentration of seawater, the higher the amount of Na and Mg sorbed (Table 3). The 

highest amount of Na sorbed was 901.33 µg g
-1

 obtained from 30% diluted seawater concentration and was 

35.00 µg g
-1

 for Mg from the same diluted seawater concentration. However, the highest percentage of Na 

and Mg sorbed by zeolite was found in lower seawater concentration. The highest percentage of Na and Mg 

sorbed were 76.19 and 36.69%, respectively obtained from 10% seawater concentration. The results suggest 

that both cations could be sorbed more at 10% seawater concentration compared to the other treatments. 

This is consistent with earlier finding that zeolite (clinoptilolite) can sorb cation in a high amount if the cation is 

present in low concentration, especially when there are appreciable Ca 
2+

 and Mg 
2+

 in the solution (Vaughan, 

1978). Furthermore, the sorption of Na and Mg in this study was lower than 3 – 4 mg g
-1

 (common range for 

cations zeolite sorption) as reported by Mumpton and Fishman (1977), and far lower (110 g kg
-1

) compare to 

pure clinoptilolite reported by Ming and Mumpton (1989). 
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Table 2.  Sorption of Na and Mg by Zeolite 

 
Concentration 
of Seawater 

 
Influent 

 
Effluent 

 
Cation sorbed 

 
Percentage 

sorbed 
 

Conc of 
cation 

Amount 
of cation 

Conc of 
cation 

Amount 
of cation 

   Na    

% 
 
5 
10 
15 
20 
25 
30 

mg mL
-1

 
 

0.51 
1.03 
1.56 
2.10 
2.59 
3.02 

mg 
 

9.36 
18.76 
28.32 
38.31 
47.07 
55.07 

mg mL
-1

 
 

0.16 
0.27 
0.80 
1.49 
1.70 
1.94 

mg 
 

2.78 
4.47 

11.73 
25.31 
28.58 
28.03 

µg g
-1

 
 

219.33 (31.11) 
476.33 (50.02) 
553.00 (70.37) 
433.33 (72.19) 
616.33 (93.23) 
901.33 (189.27) 

% 
 

70.29 
76.19 
58.57 
33.93 
39.30 
49.10 

         Mg    

 
            5 
          10 
          15 
          20 
          25 
          30 

 
      0.06 
      0.13 
      0.19 
      0.26 
      0.31 
      0.37 

 
    1.13 
    2.37 
    3.42 
    4.67 
    5.68 
    6.77 

 
       0.06 
       0.09 
       0.17 
       0.26 
       0.32 
       0.40 

 
    1.08 
    1.50 
    2.58 
    4.34 
    5.43 
    5.72 

 
      1.67 (0.18)  
    29.00 (3.61)   
    28.00 (7.67) 
    11.00 (1.71)  
      8.00 (0.99)   
    35.00 (4.95)  

   
     4.07 
   36.69 
   24.50 
     6.83 
     4.47 
   15.62     

         Ca    

 
            5 
          10 
          15 
          20 
          25 
          30 

 
    30.50 
    49.00 
    63.00 
  121.00 
  132.00 
  148.00 

 
    0.56 
    0.89 
    1.15 
    2.11 
    2.40 
    2.70 

 
   242.00 
   638.00 
 1308.00 
 1448.00 
 1525.00 
 1704.00 

 
    4.16 
  10.51 
  19.20 
  24.54 
  25.68 
  24.35 

 
               - 
               - 
               - 
               - 
               - 
               - 

 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 

         K    

 
            5 
          10 
          15 
          20 
          25 
          30 

 
      7.50 
    46.00 
    61.00 
    75.00 
  110.00 
  124.00 

 
    0.14 
    0.84 
    1.11 
    1.37 
    2.00 
    2.26 

 
     63.40 
   113.50 
   225.00 
   253.50 
   270.50 
   301.50 

 
    1.09 
    1.86 
    3.31 
    4.30 
    4.55 
    4.30 

 
               - 
               - 
               - 
               - 
               - 
               - 

   
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 

  

Values in bracket are standard error of the mean, n = 2 

Since no K and Ca were sorbed by the zeolite, both cations from seawater together with those from 

zeolite were leached out and concentrated in effluent solution (Table 4). This solution may be used as a 

source of plant nutrient in the liquid form. However, the effluent that can only be used for this purpose has to 

be diluted up to 15%  (Table 1) since the EC is below the critical level of 4 mS cm
-1

 required by plant (Miller 

and Gardiner, 1998).  

Sorption of Na and Mg in zeolite resulted in a lower value of EC in the effluent (Table 4) compared to 

those of the influent (Table 1). It may also explain the occurrence of cation sorption process, since EC is 

commonly used as an expression of the total dissolved salt concentration of an aqueous sample (Rhoades et 

al., 1999). 
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Table 3. Potassium, Calcium, pH and EC of Effluent after Passing through Zeolite 

 

Concentration 

of seawater 

 

K 

 

Ca 

 

pH (H2O) 

 

EC 

           % 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

      g mL
-1

 

 

         63.40 

       113.50 

       225.00 

       249.50 

       270.50 

       301.50 

g mL
-1

 

 

242.00 

637.50 

1307.50 

1447.50 

1525.00 

1703.50 

 

 

6.99 

7.29 

7.13 

7.40 

7.20 

7.34 

mS cm
-1

 

 

2.45 

2.46 

3.58 

5.97 

11.11 

12.94 

Desorption of Cations 

The higher the amount of Na sorbed, the higher the amount of Na desorbed (Figure 1). Desorption of 

Na for all treatments reached the peak at the second fraction and decrease at the subsequent fractions. The 

figure also shows that the pattern of desorption from one fraction to another for all treatments was generally 

similar.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 10 15 20 25 30

Concentration of seawater (%)

D
e

s
o

rp
ti

o
n

 o
f 

N
a

 (
µ

g
 g

-1
) Fraction 1

Fraction 2

Fraction 3

Fraction 4

Fraction 5

 
 

              Figure 1.  Desorption of Na from Zeolite for 5 Fractions 

 

 

The same pattern of Na desorption was also observed for Mg desorption from zeolite saturated with 

seawater (Figure 2). Similar to the amount of sorption, the amount of Mg desorbed was lower than that of Na. 

This result again indicates that the potential of the zeolite observed to sorb and desorb Mg was lower than 

that of Na. It might be because of higher amount of Na in the influent, but it can also because of higher 

selectivity of this zeolite to Na compared to Mg. 
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Figure 2. Desorption of Mg from Zeolite for 5 Fractions 

 

The results in Table 5 shows the total amount of Na and Mg desorbed from zeolite saturated with 

seawater after 5 fractions. The higher the concentration of seawater leached through zeolite in the sorption, 

the higher desorption of both cations. This result was consistent with the increasing amount of Na and Mg 

sorbed with increasing the concentration of seawater (Table 3).  

The total amount of Na desorbed at 5, 10 and 15% diluted seawater were about 55, 67 and 74% from 

the amount sorbed (Table 3), respectively. However, the amount was increased at higher seawater 

concentration particularly 20% and 25%, which was 136 and 111%, respectively. It means that Na in the 

effluent was not only from desorbed Na in zeolite, but also includes those initially present in zeolite at 2.12 

cmol kg
-1

 (487.6  g g
-1

) (Table 2).  

The total amount of Mg desorbed from zeolite after 5 fractions (Table 5) was more than the amount 

sorbed from seawater (Table 3) in all treatments. It shows that Mg released from zeolite during desorption 

includes the initial Mg already present in the zeolite cavities at 2.38 cmol kg
-1

 (571.00   g g
-1

) before sorption 

process took place (Table 2). 

 

Table 4. Total Amount of Na and Mg Desorption after 5 Fractions 

 

Concentration 

of seawater 

 

Na 

 

Mg 

                    %                                                     ----------------   g g
-1

   ------------ 

 

                 5 

               10 

               15 

               20 

               25 

               30 

                                                 

               121.34 (11.54) 

               318.92 (49.45) 

               399.29 (38.16) 

               583.72 (57.13) 

               686.81 (61.29) 

               819.42 (82.10) 

 

         10.27 (1.23) 

         33.07 (5.27) 

         37.05 (3.89) 

         62.68 (5.63) 

         63.86 (7.11) 

         68.19 (5.31) 

  

Values in bracket are standard error of the mean, n = 2 
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CONCLUSION 

 

Zeolite sorbed Na and Mg. The highest percentage of Na and Mg sorbed was 76.19 and 36.69%, 

respectively obtained for 10% seawater. However, the highest amount of both cations sorb was 301.33 and 

35.00 µg g
-1

 from 30% seawater. The highest sorption percentage for Na was 92.58% obtained for 30% 

diluted seawater; and 67.84 and 54.75% for Mg and Na from 40% diluted seawater; while the highest amount 

of the three cations sorb was from 40% seawater  at 2260.00, 210.00 and 60.00  µg g
-1

, respectively. 

The desorption study indicated that the higher the seawater concentration used during the sorption, 

the higher the Na and Mg desorbed in the small-scale experiment Zeolite treated with 30% seawater can 

release Na and Mg at a moderate rate, which is slower than that for 20% and faster than that for 40% 

seawater. However, K release from 30% seawater was faster than 20 and 40% seawater. 

Passing diluted seawater through zeolite leached out Ca, some K and Mg to the extent that the 

effluent was concentrated with the cations. This by-product solution can be used as a source of plant 

nutrients. However, high concentration of such cations in the solution caused high pH and EC, which means 

that the solution has to be diluted to meet the requirements of plants.  
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan uji aktivitas katalitik  (Pt,Pd) – Ce/Zeolit alam aktif dengan kandungan 1% Pt, 1% Pd dan 
5% Ce untuk oksidasi hidrokarbon ringan (HK) dan karbon monoksida (CO).  Uji aktivitas katalitik 
oksidasi oksidasi  karbon monksida dan hidrokarbon ringan dilakukan terhadap gas buang mobil Datsun, 
dengan variasi perputaran mesin permenit (RPM) dengan beban 20 kg. Analisis hasil secara kuantitatif 
dilakukan dengan CO dan HC analyzer IR non dispersif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin tinggi RPM, oksidasi terhadap CO semakin menurun sedang terhadap HK semakin meningkat 
 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Kebutuhan manusia untuk hidup sejahtera semakin meningkat, seiring dengan itu jasa tranportasi 

dan industri juga semakin meningkat. Peningkatan layanan transportasi mengakibatkan dunia bertambah 

pendek, efisien dalam  tenaga dan waktu. Tetapi selain dampak positif tersebut, dihasilkan pula dampak 

negatif, yaitu berupa limbah gas CO, NOX , SOX  dan HC. 

 Pembakaran pada mesin berbahan  bakar bensin senantiasa berlangsung dengan tidak sempurna, 

menghasilkan limbah hidrokarbon (HK) dan karbon monoksida (CO). HK menghasilkan asap yang 

mengurangi jarak pandang berkendaraan, sedang CO mengurangi kemampuan darah dalam mengangkut 

oksigen. Sementara itu dengan semakin cepatnya putaran mesin (RPM), semakin besar jumlah bahan bakar 

yang digunakan dan semakin meningkat limbah yang dihasilkan. 

 Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan variasi RPM 

terhadap oksidasi gas buang motor bensin dengan katalis 1 % Pt, 1% Pd, 5% Ce berpengemban zeolit alam 

aktif dan beban 20 kg. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh RPM pada beban 20 Kg terhadap 

aktivitas katalitik dalam mengkonversi karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC)  

 

 

METODOLOGI 

 

 Katalis masing – masing seberat  1% Pt, 1% Pd dengan 5% Promotor Ce diimpregnasikan ke 

pengemban zeolit alam aktif  berupa pelet  dalam  tiap 100 gr sampel, kemudian dikalsinasi, oksidasi dan 

reduksi.  Kalsinasi.  Sampel katalis yang telah kering ditempatkan dalam reaktor , selanjutnya 

dikalinasi pada 550
o
C selama 5 jam, sambil dialiri gas nitrogen 6 mL/menit . 

 

 Oksidasi dan Reduksi .  Setelah langkah kalsinasi, sampel katalis dioksidasi menggunakan peralatan 

yang sama, dengan dialiri gas oksigen berkecepatan 6 mL/menit selama 2 jam pada 350
o
C. Kemudian 

dilanjutkan reduksi selama 1 jam menggunakan gas hidrogen 10 mL/menit. 
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 Uji aktivitas .  Aktivitas katalitik diuji menggunakan reaktor Engine test Bed  mobil Datsun berbahan 

bakar bensin, 4 selinder. Katalis dengan komposisi 12 pelet, 8 Pt, 4 Pd, diletakan pada saluran gas buang  

diawal sambungan  knalpot. Lalu dilakukan pengujian aktivitas katalis dengan variasi RPM  600, 1000, 1250, 

1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 dan 3000. semua dilakukan pada kondisi Blanko dan katalis. Kemudian 

diamati konsentrasi CO (%vol) dan HC (PPM) menggunakan CO –HC analyzer. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil uji aktivitas pengaruh RPM terhadap unjuk kerja katalis (Pt,Pd) – Ce/ Zeolit alam Aktif terhadap  

gas buang mesin bensin diperlihatkan dalam grafik dibawah ini 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 1000 2000 3000 4000

RPM

%
 C

O

Katalis

 
 

Gambar 1 : Grafik % CO terhadap RPM dengan dengan  

            katalis (Pt,Pd)-Ce/Zeolit alam aktif dan  Beban  20 Kg 

 

  

Dari gambar 1 diperoleh bahwa  proses perengkahan  berjalan dengan baik, sehingga kemampuan 

katalis dalam mengoksidasi maksimal. Kemampuan katalis dalam mengoksidasi semakin meningkat, 

dikarenakan  gas buang yang  terbentuk merupakan HC rantai pendek dan CO,  optimum pada 2500 RPM. 

 Sementara itu pada gambar 2 diketahui bahwa semakin tinggi RPM menyebabkan temperatur  

pembakaran hidrokarbon cukup tinggi, demikian juga temperatur pada saluran gas buang, sehingga  jumlah 

hidrokarbon yang  memiliki energi aktivasi semakin meningkat, oksidasi juga semakin meningkat, 

hidrokarbon yang tersisa semakin rendah 
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Gambar 2 : Grafik % HK terhadap RPM dengan   katalis (Pt,Pd)-Ce/Zeolit alam aktif dan  beban 20 

kg 
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Gambar 3 : Grafik % konversi CO terhadap RPM dengan katalis (Pt,Pd)-Ce/Zeolit alam aktif dan  

beban 20 kg 

Gambar 3 memperlihatkan konversi CO  dengan kecenderungan semakin menurun seiring 

meningkatnya putaran mesin. Pada 600 – 1000 RPM  di mana temperatur berkisar 400 – 440
o
C menurut 

Gasser ini adalah temperatur efektif untuk berlangsungnya oksidasi terhadap CO, pada temperatur ini CO 

dan  O2 teradsorpsi pada permukaan katalis, sedangkan HK dalam keadaan rantai panjang, konversi 

mencapai 58 %. 
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Gambar 4 : Grafik % konversi HK terhadap RPM dengan katalis (Pt,Pd)-Ce/Zeolit alam aktif dan  

beban 20 kg 

 

 Gambar 4 memperlihatkan kecenderungan peningkatan konversi Hidrokarbon sejalan dengan 

peningkatan RPM. Semakin tinggi RPM temperatur ruang pembakaran semakin meningkat, sehingga  

hidrokarbon sisa yang terbentuk mengarah ke hidrokarbon rantai pendek, seperti Metana, Etana, 

Propana,dan Butana (Taylor, 1984), akibatnya energi aktivasi yang diperlukan cukup rendah, konversi yang 

terjadi hingga 17,5% 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Peningkatan rpm cenderung menurunkan kemampuan katalis mengoksidasi karbon monoksida, 

oksidasi maksimum terjadi pada 1000 rpm dengan konversi sebesar 58 % 

2. Kenaikan rpm cenderung menaikkan laju oksidasi hidrokarbon dengan  konversi sebesar 17,5 % 

. 
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ABSTRAK 

Salah satu usaha untuk mengurangi kehilangan nitrogen dari tanah adalah dengan membuat pupuk 
tersebut dalam bentuk tersedia lambat (slow release). Zeolit merupakan mineral yang memiliki 
kemampuan menjerap nitrogen dalam bentuk ion ammonium. Pembuatan pupuk nitrogen dengan 
campuran zeolit dalam jumlah yang tepat diharapkan dapat membantu mengendalikan pelepasan unsur 
nitrogen sesuai dengan waktu dan jumlah yang dibutuhkan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk (a). 
Mengetahui laju pelepasan nitrogen dari formula slow release fertilizer (SRF) campuran antara urea dan 
zeolit. (b). Membandingkan laju pelepasan nitrogen formula SRF dengan pupuk urea pril dan urea granul. 
Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan metode inkubasi tertutup selama 14 minggu. Jenis dan 
kadar nitrogen pupuk yang digunakan dalam penelitian adalah: A, B, C, D dengan kadar nitrogen 22%; E, 
F, G, H (32% N), K (36% N), urea pril dan urea granul (45% N), P1 (6%N), P2(18%N), P3 (15%N), dan 
tanpa nitrogen sebagai kontrol. Pupuk N setara dengan 50 mg/kg dimasukkan ke dalam wadah plastik 
yang berisi tanah setara 100 g berat kering mutlak (BKM). Tanah dan pupuk dicampur merata lalu 
dilembabkan sampai mencapai kadar air kapasitas lapang. Tanah dalam wadah plastik ditutup dengan 
plastik polyethylene kemudian diinkubasi pada suhu kamar. Pada minggu ke- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14 
inkubasi, kadar amonium, nitrat, pH dan EC dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amonium 
terbentuk sangat cepat pada minggu ke-1 inkubasi dan menurun mendekati nol pada minggu ke-3. 
Sementara itu laju pembentukan nitrat meningkat selama masa inkubasi. Laju pelepasan nitrogen pada 
pupuk yang paling lambat terjadi pada formula SRF B yang mengandung campuran urea:zeolit dengan 
perbandingan 50:50. Nilai ini lebih lambat dari 3 jenis pupuk pembanding yang ada di pasaran. Zeolit 
yang dicampur dengan pupuk urea mengikat amonium yang dilepaskan pupuk pada saat penguraian. 
Amonium yang dijerap zeolit tidak segera dilepas ke dalam larutan tanah selama jumlah amonium dalam 
tanah masih tinggi. Setelah amonium dalam tanah berubah menjadi nitrat, persediaan amonium dalam 
rongga-rongga zeolit dilepaskan ke dalam larutan tanah.  

Kata kunci: zeolit, SRF 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu unsur pupuk yang terpenting bagi tanaman adalah nitrogen (N).                                                                                              

Unsur nitrogen merupakan unsur yang paling tidak efisien pemanfaatannya karena mudah hilang melalui 

pencucian baik dalam bentuk nitrat, menguap ke udara dalam bentuk gas amoniak, dan berubah ke bentuk-

bentuk lain yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Berbagai usaha untuk meningkatkan efisiensi 

pemupukan nitrogen telah dilakukan misalnya dengan pembuatan urea tablet. Pupuk ini tidak populer di 

masyarakat karena dalam pengaplikasiannya harus dibenamkan ke dalam tanah. Keberhasilan pembuatan 

pupuk tersedia lambat SRF (slow release fertilizer) merupakan faktor yang sangat penting untuk 

meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen dan sekaligus meningkatkan produksi tanaman.  

Usaha memperlambat pelepasan nitrogen dari pupuk dapat menurunkan pencemaran lingkungan 

karena nitrogen dalam bentuk nitrat yang masuk ke perairan merupakan salah satu sumber pencemar air. 

mailto:_bogor@yahoo.com
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Nitrogen dalam bentuk anorganik (nitrat, nitrit, dan amoniak) merupakan indikator pencemaran air. Nitrifikasi 

banyak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan karena oksidasi dari NH4
+
 yang stabil menjadi NO3

-
 yang 

mudah larut dapat menyebabkan pencemaran nitrat terhadap air tanah. Konsentrasi nitrat yang tinggi dalam 

air dapat memacu pertumbuhan mikroba, alga, plankton, enceng gondok, dan tumbuhan air lainnya  akibat 

proses penyuburan air oleh nitrat (Hardjowigeno, 2003). 

Nitrogen yang diserap tanaman dapat berasal dari nitrogen anorganik dan organik. Nitrifikasi 

merupakan perubahan dari amonium menjadi bentuk nitrat Bentuk amonium dan nitrat keduanya  dapat 

digunakan oleh tanaman. Perubahan dari bentuk-bentuk nitrogen dalam tanah harus diperhitungkan dalam 

menentukan dosis pupuk agar kebutuhan tanaman akan nitrogen dapat diprediksi dengan lebih akurat. 

Nitrifikasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan peningkatan jumlah kehilangan N.  

Jenis pupuk N yang banyak dijumpai di pasaran di Indonesia adalah dalam bentuk urea (CO(NH2)2). 

Pupuk ini mudah larut dalam air dan menguap ke udara sehingga dalam penggunaannya sebaiknya 

ditempatkan di bawah permukaan tanah untuk mengurangi penguapan gas NH3. Dalam prakteknya, untuk 

mengurangi kehilangannya petani sering melakukan pemupukan padi dua atau tiga kali dalam satu musim 

tanam, selain itu petani perlu mengatur sifat-sifat tanah seperti kelembaban tanah sehingga efisiensi pupuk 

urea dapat ditingkatkan. Nitrogen merupakan pupuk yang rendah efisiensinya. Nitrogen yang diberikan ke 

dalam tanah, hanya sekitar 30-40% diambil oleh tanaman, dan 60% hilang dalam proses volatilisasi menjadi 

gas amoniak (De Datta, 1987). 

 Peningkatan efisiensi pemupukan ini dapat dilakukan antara lain dengan memperbaiki teknik aplikasi 

pemupukan dan perbaikan sifat fisik dan kimia pupuk melalui perubahan sistem kelarutan hara, bentuk dan 

ukuran pupuk serta formulasi kadar hara pupuk. Melalui usaha tersebut diharapkan kelarutan dan pelepasan 

hara dapat lebih diatur sehingga faktor kehilangan hara dapat dikurangi dan pencemaran terhadap 

lingkungan menjadi lebih kecil (Astiana, 2004). 

Salah satu usaha untuk mengurangi kehilangan nitrogen adalah dengan membuat pupuk tersebut 

dalam bentuk slow release. Zeolit merupakan salah satu bahan yang dapat mengikat nitrogen sementara. 

Zeolit memiliki nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi (antara 120-180 me/100g) yang berguna sebagai 

pengadsorpsi, pengikat dan penukar kation (Suwardi, 2000). Pupuk dalam bentuk slow release dapat 

mengoptimalkan penyerapan nitrogen oleh tanaman karena SRF dapat mengendalikan pelepasan unsur 

nitrogen sesuai dengan waktu dan jumlah yang dibutuhkan tanaman, serta mempertahankan keberadaan 

nitrogen dalam tanah dan jumlah pupuk yang diberikan lebih kecil dibandingkan metode konvensional. Cara 

ini dapat menghemat pemupukan tanaman yang biasanya dilakukan petani tiga kali dalam satu kali musim 

tanam, cukup dilakukan sekali sehingga menghemat penggunaan pupuk dan tenaga kerja (Suwardi, 1991). 

Dengan pemanfaatan zeolit sebagai campuran urea diharapkan dapat membantu mengendalikan 

kehilangan nitrogen dari pupuk. Pembuatan SRF dari bahan zeolit dengan jumlah yang tepat diharapkan 

dapat mengendalikan pelepasan unsur nitrogen sesuai dengan waktu dan jumlah yang dibutuhkan tanaman 

dan mempertahankan keberadaan nitrogen dalam tanah, sehingga jumlah pupuk yang diberikan lebih efisien 

dari metode konvensional dan dapat menghemat biaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pelepasan nitrogen dari formula slow release fertilizer 

(SRF) campuran urea dan zeolit serta membandingkan laju pelepasan nitrogen formula SRF dengan pupuk 

urea pril dan urea granul.  
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 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan Juni 2005 sampai dengan Desember 

2005.  

Pupuk SRF yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dari campuran urea dengan zeolit dengan 

perbandingan seperti terlihat pada Tabel 1. Pupuk SRF diberi label A, B, C, D dengan perbandingan 

urea:zeolit 50%:50%, untuk E, F, G, H dengan perbandingan urea:zeolit 70%:30%, untuk K dengan 

perbandingan urea:zeolit 80:20%. Perbedaan dari jenis-jenis SRF tersebut selain perbandingan antara urea 

dan zeolit adalah jenis dan jumlah bahan perekat (binder).  

 
Tabel 1. Jenis Pupuk SRF, Perbandingan Urea dan Zeolit, dan Kandungan  Nitrogen. 

Jenis Pupuk 
Perbandingan 
Urea : zeolit 

( %) 

Nitrogen 

Jumlah Pupuk 
Tiap Botol (g) 

Dalam Pupuk  
(%) 

Dalam Tanah 
(mg/kg) 

A 50 50 22 50 0.022 
B 50 50 22 50 0.022 
C 50 50 22 50 0.022 
D 50 50 22 50 0.022 
E 70 30 32 50 0.015 
F 70 30 32 50 0.015 
G 70 30 32 50 0.015 
H 70 30 32 50 0.015 
K 80 20 36 50 0.014 

 
Keterangan:  SRF kelompok A, B, C, D dan SRF kelompok E, F, G, H dibedakan   dalam hal jenis dan 

jumlah bahan perekatnya.  
Sebagai pembanding digunakan urea prill, urea granul, dan  tiga jenis SRF produk import P1, P2, 

dan P3 (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Pupuk Pembanding Urea Prill (UP), Urea Granul (UG) dan SRF Produk Import (P1, P2, P3). 

Jenis Pupuk 

Nitrogen 
Jumlah Pupuk Tiap 

Botol (g) 
Dalam Pupuk 

 (%) 
Dalam Tanah 

(mg/kg) 

UP 45 50 0.010 
UG 45 50 0.010 
P1 6 50 0.083 
P2 18 50 0.027 
P3 15 50 0.033 

Kontrol - - - 

 
Keterangan: UP (urea prill), UG (urea granul), P1, P2, P3 merupakan jenis pupuk SRF    yang merupakan 

produk import dari negara Holand. Pupuk ini pada dasarnya di buat untuk diaplikasikan pada 
tanaman tahunan dengan jangka waktu ketersediaannya dalam tanah 6 sampai dengan 9 
bulan.   

 

Tanah yang digunakan untuk penelitian adalah tanah yang biasa digunakan untuk menanam padi 

sawah di daerah Darmaga, Bogor. Tanah diambil dari jenis tanah Aluvial (order Inceptisol). Tanah diambil 

secara komposit pada kedalaman 0-20 cm kemudian dikeringudarakan dan diayak 4 mm untuk uji pelepasan 

nitrogen dari pupuk SRF melalui percobaan inkubasi. Untuk analisis sifat-sifat kimia di laboratorium, tanah 

ditumbuk dan diayak lagi melalui saringan 2 mm.  
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Urea dan zeolit dipersiapkan dalam bentuk bubuk (powder) dengan ukuran 60-100 mesh. 

Selanjutnya urea dan zeolit dengan  perbandingan seperti Tabel 1, dicampur secara homogen dengan 

peralatan mixer kemudian ditambah binder. Selanjutnya SRF dibuat dalam bentuk granul dengan peralatan 

granulator dan rotary dryer 

Pengukuran laju pelepasan nitrogen pupuk dilakukan dengan metode inkubasi di ruang terbuka di 

laboratorium. Tanah kering udara sebanyak 117,49 g atau setara 100 g (berat kering mutlak/BKM) 

dimasukan ke dalam wadah plastik berbentuk tabung silinder dengan diameter 6.00 cm dan tinggi 6.70 cm. 

Jenis dan jumlah pupuk yang ditambahkan ke dalam tanah dalam wadah plastik disajikan pada Tebel 1. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali.  

Pupuk urea dan formula SRF ditimbang sesuai dengan perlakuan kemudian dimasukan ke dalam 

wadah plastik yang telah berisi tanah setara 100 g BKM. Tanah dan pupuk dicampur merata lalu tanah 

dilembabkan sampai mencapai kadar air kapasitas lapang (38.69%). Tanah dalam wadah plastik ditutup 

dengan plastik polyethelene kemudian diinkubasi. Inkubasi dilakukan pada suhu kamar dalam inkubator 

terbuka selama 14 minggu.  

Tiap periode waktu tertentu yaitu pada minggu ke- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14 setelah inkubasi, kadar 

amonium, nitrat, pH dan EC dianalisis. Tiap perlakuan diulang 3 kali dengan mengeluarkan seluruh isi tanah 

dari dalam wadah plastik dan kemudian diayak dengan saringan 2 mm sehingga butiran pupuk yang belum 

hancur akan berada di atas saringan. Karena jumlah perlakuan ada 15, maka jumlah wadah plastik sebanyak 

15 x 3 x 8 =360.  

Penetapan kadar amonium dan nitrat dilakukan dengan mengekstrak tanah dengan 2 N KCl lalu 

ekstraktan diukur dengan FIA Star. Seluruh contoh tanah pada minggu ke 14dianalisis pH, EC, amonium, 

nitrat, P, K, KTK dan basa-basa. Jenis dan metode analisis disajikan pada Tabel Lampiran 1. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Laju Pelepasan Nitrogen Pupuk Menjadi Amonium 

Laju pelepasan nitrogen dari pupuk SRF menjadi amonium selama 14 minggu waktu inkubasi 

disajikan pada Gambar 1. Mulai minggu ke-1 pupuk dengan cepat berubah menjadi amonium. Jumlah 

nitrogen yang terlepas dari pupuk menjadi amonium pada tanah berkisar antara 10-30% dari jumlah nitrogen. 

Pupuk A, B, dan D yang memiliki perbandingan urea:zeolit = 50%:50% mempunyai laju perubahan menjadi 

amonium lebih lambat. Sementara itu pupuk F, G, H yang memiliki perbandingan urea:zeolit = 70%:30% 

memiliki laju yang sangat cepat. Ada kecenderungan yang jelas semakin tinggi kandungan zeolit laju 

pelepasan nitrogen menjadi amonium semakin lambat. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit dapat 

memperlambat laju pelepasan nitrogen menjadi amonium. 

Berdasarkan gambar 1 di atas, terdapat  penyimpangan untuk pupuk E yang memiliki kandungan zeolit 30% 

laju pelepasan nitrogen menjadi amonium lambat sementara itu pupuk C yang memiliki kandungan zeolit 

50% mempunyai laju pelepasan nitrogen menjadi amonium yang cepat. Sampai minggu ke-8, hampir semua 

pupuk SRF tidak lagi menghasilkan amonium.  

Jumlah  nitrat yang terbentuk hasil dari laju pelepasan nitrogen pupuk SRF selama 14 minggu waktu 

inkubasi disajikan pada Gambar 2. Pada minggu pertama pupuk dengan agak lambat berubah menjadi nitrat. 

Pada minggu ke-2 akumulasi pelepasan nitrogen  pupuk menjadi nitrat semakin besar sampai minggu ke-3. 

Pada minggu ke-3 jumlah pelepasan nitrogen pupuk menjadi nitrat mencapai 45-65% dari nitrogen yang 

diberikan ke dalam tanah. Dari pupuk SRF yang dibuat dari campuran urea dan zeolit, campuran zeolit 

(50:50) memberikan jumlah nitrat paling kecil.  
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Dari  Gambar 2 terlihat bahwa dari 9 pupuk SRF, jumlah nitrat  yang paling sedikit terbentuk adalah 

B yang diikuti C, dan F.   Hal ini menunjukan bahwa formula  SRF B (B) memiliki kecepatan proses 

pelepasan nitrogen yang paling lambat dibandingkan delapan jenis formula SRF lainnya. Jumlah nitrat yang 

terbentuk meningkat dari minggu ke minggu hingga 14 minggu waktu inkubasi. Makin tinggi kadar zeolit laju 

pelepasan nitrogen dari  pupuk menjadi semakin lambat. Hal ini terkait dengan kemampuan zeolit yang 

Gambar 1. Laju  Pelepasan Nitrogen Menjadi  Amonium dari  Pupuk       

SRF, Urea Prill (UP), Urea Granul (UG) selama 14 Minggu Waktu 
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terbatas menyerap nitrogen dalam bentuk amonium. Sedangkan dalam bentuk nitrat yang berupa anion 

zeolit tidak dapat mengikat.   

4.2. Laju Pelepasan Nitrogen Menjadi Amonium dan Nitrat  

Laju pelepasan nitrogen pupuk menjadi amonium dan nitrat selama 14 minggu waktu inkubasi 

disajikan pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1, terlihat bahwa pada minggu pertama (N-NH4
+
+N-NO3

-
) yang terbentuk cukup banyak. 

Pada minggu kedua pelepasan nitrogen semakin cepat sampai minggu ke-3 jumlah nitrogen hampir 

mendekati 100%. Dari pupuk SRF yang dibuat dari campuran urea dan zeolit 50%:50% memberikan jumlah 

nitrogen paling lambat.  

Dari gambar Gambar 4, Laju pelepasan nitrogen dari pupuk yang dibuat dari campuran zeolit dan 

urea ternyata lebih baik dibandingkan dengan pupuk SRF produk import.  Pupuk urea prill maupun urea 

granul  merupakan pupuk yang paling cepat mengalami proses pelepasan nitrogen. Artinya pupuk ini 

melepaskan amonium dan nitrat dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan formula SRF campuran 

urea dan zeolit dan SRF import kecuali P1.  
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Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa pupuk SRF yang dibuat dari campuran urea dan zeolit 

dapat digunakan sebagai pupuk SRF. Namun demikian pupuk SRF import ternyata lebih lambat dari SRF 

yang dibuat dengan campuran zeolit. Dari informasi yang ditulis pada kemasan pupuk SRF produk import 

menunjukkan bahwa pupuk tersebut memang ditujukan untuk penggunaan pada tanaman tahunan sehingga 

dibuat sangat lambat. Sedangkan SRF yang dikembangkan untuk penelitian ini dibuat untuk tanaman padi 

yang mempunyai umur sekitar 14 minggu.  

4.3. Perubahan pH, EC dan Sifat-Sifat Kimia Tanah Selama Inkubasi 

Hasil pengukuran pH dan EC setiap minggu selama 14 minggu inkubasi disajikan pada Lampiran 2 

dan 3. Secara umum pH tanah cukup tinggi pada awal inkubasi dan kemudian menurun sejalan dengan 

waktu inkubasi. Hal ini sangat berkaitan dengan produksi amonium (bersifat basa) pada awal inkubasi 

menyebabkan peningkatan pH. Sejalan dengan waktu inkubasi terjadi penurunan jumlah amonium dan 

peningkatan nitrat. Karena nitrat bersifat asam, maka sejalan dengan waktu inkubasi pH tanah menurun. 

Sebaliknya nilai daya hantar listrik (EC) pada awal inkubasi rendah dan meningkat sejalan dengan waktu 

inkubasi. Perubahan pH dan EC tergantung dari proses nitrifikasi dari nitrogen menjadi amonium dan nitrat.  

Reaksi pembentukan nitrat akan membebaskan H
+
 merupakan sebab terjadinya pengasaman tanah 

(Leiwakabessy, 1988). Pemberian pupuk nitrogen ke dalam tanah dapat meningkatkan reaksi nitrifikasi 

dalam tanah dengan membebaskan ion hidrogen sehingga menurunkan pH tanah.dan menyebabkan nitrat 

yang terbentuk tinggi. Nitrat yang merupakan anion dari asam kuat bila berada dalam jumlah yang tinggi 

dapat menghantarkan listrik yang ditunjukan dengan nilai EC yang tinggi.  

Hasil analisis sifat kimia tanah awal (Tabel Lampiran 4) menunjukkan bahwa tanah Aluvial yang 

digunakan dalam percobaan ini mempunyai reaksi tanah yang masam (pH H2O 5.0), C-organik rendah 

(1.64%), N-total  rendah (0.16%). Kriteria penilaian disajikan pada Tabel Lampiran 5. Analisis tanah sebelum 

perlakuan pupuk menunjukkan bahwa P-tersedia  tinggi (13.1 ppm), Ca tinggi (11.33 me/100g), Mg tinggi 

(3.53 me/100g), sedangkan nilai dari K rendah (0.26 me/100g). Tanah-tanah di daerah tropika basah 

umumnya mempunyai kandungan K rendah. Nilai KTK tanah turun setelah dilakukan inkubasi, pada 

perlakuan semua pupuk yang diinkubasikan terlihat adanya penurunan nilai KTK pada saat minggu ke-14  

(Tabel Lampiran 6) bila dibandingkan dengan nilai KTK tanah awal 23.85 me/100g.  

 

Mekanisme Slow Release pada SRF yang Dibuat dari Urea dan Zeolit 

Zeolit yang dicampur dengan pupuk urea mengikat amonium yang dilepaskan pupuk urea pada saat 

penguraian. Pengikatan akan lebih efektif jika jumlah zeolit yang dicampurkan ke dalam pupuk urea semakin 

banyak, karena kompleks jerapan yang dapat menangkap amonium semakin banyak.  Amonium yang dijerap 

zeolit tidak segera dilepas ke dalam larutan tanah selama jumlah amonium dalam tanah masih tinggi. Setelah 

amonium dalam tanah berubah menjadi nitrat, persediaan amonium dalam rongga-rongga zeolit dilepaskan 

ke dalam larutan tanah. Jadi zeolit berfungsi memperlambat proses perubahan amonium menjadi nitrat. 

Zeolit memiliki nilai KTK yang tinggi, yang berguna sebagai pengadsorpsi dan pengikat dan penukar 

kation, karena memiliki KTK yang tinggi maka semakin banyak jumlah kisi-kisi pertukaran di dalam zeolit, 

sehingga semakin banyak jumlah NH4
+
yang berasal dari formula SRF dan pupuk urea yang telah mengalami 

hidrolisis menjadi amonium dapat dijerap oleh kisi-kisinya. Penjerapan NH4
+
ini di dalam rongga / kisi-kisi 

zeolit, hanya bersifat sementara dan dengan mudah akan di berikan kepada tanaman pada saat diperlukan 

(Suwardi, 1991). 

Berdasarkan sifat pertukaran kation yang tinggi, zeolit dapat mengikat dan menyimpan sementara 

unsur-unsur hara dalam tanah kemudian melepaskan kembali ke tanah saat tanaman membutuhkan 

khususnya N karena sifat selektivitas adsorbsi zeolit yang tinggi terhadap ion amonium. Kemampuan zeolit 

dalam menyerap ion amonium, menghambat perubahan amonium menjadi nitrat sehingga kehilangan N 

dalam bentuk nitrat yang mudah tercuci air hujan dapat ditekan. Jika kadar N dalam larutan tanah berkurang, 

N yang diadsorbsi  oleh zeolit akan dilepaskan secara perlahan untuk keperluan tanaman (Suwardi, 2002). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1) Dari 9 jenis formula SRF, SRF B yang mengandung campuran urea:zeolit (50:50) mempunyai laju 

pelepasan nitrogen paling lambat. Bila  dibandingkan dengan pupuk urea pril maupun urea granul, 

formula SRF B masih memiliki laju pelepasan nitrogen lebih lambat. Hal ini terkait dengan jumlah 

zeolit yang digunakan berbeda  pada tiap formula SRF serta jenis dan jumlah bahan perekat yang 

digunakan untuk tiap formula SRF. 

2) Dengan penambahan zeolit sebagai bahan campuran pupuk yang dibuat dalam bentuk granul, nyata 

dapat memperlambat laju pelepasan nitrogen yang berasal dari formula SRF karena disebabkan oleh 

kemampuan mineral zeolit untuk menjerap nitrogen yang diberikan dalam bentuk kation amonium 

pada kisi-kisi kristalnya, sehingga dapat mengurangi transformasi amonium menjadi bentuk nitrat 

secara biologik. 

       3). Pupuk dalam bentuk slow release fertilizer (SRF) dapat mengoptimalkan penyerapan hara oleh 

tanaman, karena SRF dapat mengendalikan pelepasan hara sesuai dengan waktu dan jumlah yang 

dibutuhkan tanaman, mempertahankan keberadaan hara dalam tanah dan jumlah pupuk yang 

diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan metode konvensional serta dapat menghemat 

penggunaan pupuk dan tenaga kerja. 
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ABSTRAK 

 

Berbagai usaha untuk meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen telah dilakukan seperti memperlambat 

pelepasannya dengan membuat pupuk SRF (slow release fertilizer). Salah satu bentuk SRF yang telah 

beredar di pasar adalah urea dalam bentuk granul. Urea granul dibuat dengan campuran bahan kimia 

sebagai perekat sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tanah. Usaha 

memperoleh bahan campuran alami urea agar melepaskan nitrogen secara lambat terus dicari. Zeolit 

sebagai mineral yang memiliki kapasitas tukar kation (KTK) sangat tinggi mampu berperan sebagai bahan 

SRF. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan perbandingan campuran antara zeolit dan urea yang 

paling efisien untuk memperoleh produksi padi yang paling tinggi. Penelitian ini menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) dengan perlakuan urea pril, urea granul dan pupuk SRF(SRF-1 hingga SRF-4) 

dengan perbandingan urea dan zeolit yang berbeda-beda. Tanaman uji yang digunakan adalah padi 

sawah varietas IR-64. Penelitian dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan pot. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pupuk SRF-2 dengan perbandingan urea:zeolit=50:50 memberikan respon 

pertumbuhan paling baik yang ditunjukkan oleh tinggi tanaman dan jumlah anakan. Hasil ini sejalan 

dengan produksi gabah kering. Dari hasil tersebut zeolit yang dicampurkan ke dalam pupuk urea dapat 

berfungsi sebagai bahan SRF untuk mengefisienkan penggunaan pupuk dan meningkatkan produksi 

padi. 

 

Kata kunci: zeolit, slow release fertilizer, efisiensi pupuk N 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Urea merupakan pupuk nitrogen yang telah lama digunakan untuk meningkatkan produksi padi 

sawah. Telah diketahui bahwa efisiensi pupuk nitrogen pada padi sawah di daerah tropika relatif rendah, 

bervariasi antara 30% sampai 50%. Ini berarti lebih dari 50% pupuk yang diberikan ke sawah tidak dapat 

diambil oleh tanaman padi (Prasad dan De Datta, 1979). Efisiensi pupuk urea yang rendah tersebut 

disebabkan oleh kehilangan akibat denitrifikasi, pencucian, terbawa aliran permukaan dan penguapan 

(volatilisasi) amonia (NH3) yang tinggi. Pada daerah tropika termasuk Indonesia, nitrogen sering menjadi 

faktor pembatas dalam peningkatan produksi. Karena itu penambahan pupuk N, sangat diperlukan untuk 

meningkatkan produksi. 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk urea adalah dengan 

mencampurkan mineral zeolit yang kemudian dibuat dalam bentuk tablet. Daya tukar kation dan daya 

mailto:suwardi_bogor@yahoo.com
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adsorbsi mineral zeolit yang tinggi diharapkan dapat memperbaiki penyerapan hara kation padi sawah serta 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan hara N. Zeolit sebagai mineral alam yang banyak terdapat di 

Indonesia serta mempunyai sifat-sifat yang spesifik antara lain penyerap dan penukar kation yang tinggi, 

merupakan bahan alternatif yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pupuk nitrogen. 

Pemanfaatan zeolit dalam bidang pertanian merupakan salah satu alternatif yang baik karena 

dapat dipakai sebagai bahan ameliorasi tanah untuk menjaga kondisi tanah agar tetap subur dengan 

berperan sebagai pupuk penyedia lambat (slow release fertilizer), menjaga kelembapan tanah, menetralkan 

reaksi masam tanah, menjerap amonium dan dapat menyimpan beberapa kation seperti kalium, kalsium, 

natrium dan lainnya (Ming dan Mumpton,1989). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan pupuk SRF campuran urea dengan 

zeolit dibandingkan dengan pupuk urea yang lazim digunakan petani (urea pril dan granul) pada tanaman 

padi sawah varietas IR-64.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan 13 

perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan menggunakan tanaman uji padi sawah 

varietas IR-64. Perlakuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perlakuan, dosis pupuk yang diberikan dan waktu aplikasinya 

No.  
Perlakuan 

Dosis pupuk (kg/ha) Waktu  

Perlakuan N SP - 36 KCl Aplikasi 

1 

Urea Prill 

dibenam 
1 x 92 150 200 7 hst 

2 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

3 
ditebar 

1 x 92 150 200 7 hst 

4 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

5 

Urea 
Granul 

dibenam 
1 x 92 150 200 7 hst 

6 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

7 
ditebar 

1 x 92 150 200 7 hst 

8 2 x 92 150 200 7 dan 25 hst 

9 
SRF 1 

dibenam 1 x 92 150 200 7 hst 

10 ditebar 1 x 92 150 200 7 hst 

11 
SRF 2 

dibenam 1 x 64.4 150 200 7 hst 

12 ditebar 1 x 64.4 150 200 7 hst 

13 Blanko - - 0 150 200 7 hst 

 

Pupuk SRF yang digunakan terdiri dari SRF 1 dan SRF 2. Sedangkan pupuk N yang digunakan 

sebagai pembanding adalah pupuk yang lazim digunakan oleh petani (urea pril dan urea granul). Komposisi 

masing-masing pupuk disajikan pada Tabel 2. Pengambilan tanah di lapang dengan cara mencangkul 

sedalam 20 cm dari permukaan tanah kemudian dikeringudarakan dan ditumbuk halus kemudian 

dimasukkan ke dalam ember plastik dengan berat tanah masing-masing adalah 15,32 kg. Sebagian contoh 

tanah diambil untuk penetapan kadar air. 

Tanah digenangi dengan air lalu dilumpurkan hingga struktur tanah  menjadi lumpur. Ember yang 
telah berisi lumpur digenangi air setinggi 5 cm. Benih dipersiapkan dengan cara merendamnya selama 24 
jam, kemudian disebar pada lahan sawah sebagai media persemaian. Benih yang telah berumur 14 hari 
yang digunakan untuk penelitian. 
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Tabel 2. Komposisi beberapa jenis pupuk 

No. Jenis Pupuk 
Komposisi (%) 

Kandungan N 
Urea Zeolit 

1 Urea Pril 100 0 45 

2 Urea Granul 100 0 45 

3 SRF 1 70 30 32 

4 SRF 2 50 50 22 

5 Blanko - - - 

 

Penanaman padi dilakukan dengan menanam bibit secara transplanting (tanam pindah) pada media 

yang sudah siap ditanami dengan 3 bibit per pot. Kemudian bibit dijarangkan menjadi 2 bibit per pot sebelum 

7 hst. Pemupukan dilakukan sesuai perlakuan yaitu pada 7 hst. Pemberian pupuk dasar SP-36 dan KCl 

diberikan seluruhnya bersamaan dengan pemupukan urea yang pertama. Masing-masing perlakuan 

diberikan pupuk dasar SP–36 150 kg/ha (54 kg P2O5) dan KCl 200 kg/ha (112 kg K2O/ha). Pada perlakuan 

dibenamkan, pupuk diletakkan (dibenamkan) sedalam 20 cm. Untuk perlakuan pupuk urea 2 x pemberian, 

pemberiannya dilakukan pada tanaman berumur 7 hst sebanyak 50% dan pada saat tanaman berumur 25 

hst sebanyak 50%. 

Penggenangan air pada tanaman padi dipertahankan setinggi 3–5 cm sampai tanaman terlihat 

bunting, dan air dipertahankan setinggi 10 cm pada fase bunting. Bila mulai tampak keluar bunga, air 

dikeringkan 4–7 hari. Setelah bunga muncul, serentak diberikan air kembali setinggi 5–10 cm dan 

dipertahankan sampai awal pemasakan biji, selanjutnya dipertahankan kering sampai saat padi panen. 

Perawatan dan pemeliharaan tanaman dilakukan secara kontinyu sampai panen. Pengamatan dan tinggi 

tanaman, jumlah anakan dan bagan warna daun dilakukan setiap minggu. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan tanaman padi pada berbagai cara aplikasi dan waktu pemberian pupuk tidak 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Semua perlakuan menghasilkan tinggi tanaman dengan klasifikasi 

sedang. Ini menunjukkan semua tanaman tumbuh secara normal. Jumlah anakan memiliki korelasi positif 

dengan serapan hara N. Semakin banyak jumlah anakan berarti semakin banyak pula hara N yang diserap 

oleh tanaman. Pupuk SRF memberikan hasil jumlah anakan yang lebih baik dari pupuk urea pril dan granul. 

Hasil produksi padi memperlihatkan bahwa pada SRF-2 (kandungan N 22 %) dengan dosis hanya 

70% memperlihatkan hasil yang sama baiknya dengan perlakuan lain pada dosis normal. Bahkan SRF-2 

dibenam 1x menghasilkan bobot padi/pot dan biomasa jerami padi paling tinggi yaitu masing-masing 23.18 

g/pot dan 25.54 g/pot.  

Nitrogen merupakan unsur hara penentu produksi  atau sebagai faktor pembatas utama produksi 

(Sanchez, 1976). Artinya, walaupun kelarutan hara lainnya banyak di dalam tanah, namun jika ketersediaan 

N di dalam tanah tidak mencukupi maka serapan hara lainnya pun terganggu sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terhambat. Sebaliknya, jika N tersedia berlebih di dalam tanah juga dapat 

mengganggu pertumbuhan tanaman dan resiko kehilangan N dari dalam tanah menjadi tinggi. Maka dari itu, 

ketersediaan N yang sesuai dan tepat pada saatnya sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan 

tanaman yang baik. 
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Tabel 3. Pertumbuhan padi pada fase vegetatif. 

No. Perlakuan 
Tinggi Anakan  

Tanaman (cm) Maksimum 

1 Urea Prill, dibenam 1 x 103.2 16.3 

2 Urea Prill, dibenam 2 x 96.7 14.7 

3 Urea Prill, ditebar 1 x 104.7 17.7 

4 Urea Prill, ditebar 2 x 102.7 18.7 

5 Urea Granule, dibenam 1 x 100.8 17.0 

6 Urea Granule, dibenam 2 x 103.8 20.0 

7 Urea Granule, ditebar 1 x 104.3 16.3 

8 Urea Granule, ditebar 2 x 105.5 19.7 

9 SRF 1, dibenam 1 x 103.8 20.3 

10 SRF 1, ditebar 1 x 107.2 17.0 

11 SRF 2, dibenam 1 x 102.0 16.7 

12 SRF 2, ditebar 1 x 103.5 17.3 

13 Blanko 104.3 15.0 

 

Tabel 4. Produksi padi 

Perlakuan 
Bobot Panjang  Bobot  Biomassa 

padi/pot (g) malai (cm) 1000 bulir (g) Jerami padi (g) 

Urea Prill, dibenam 1 x 18.26 23.47 16.71 30.42 

Urea Prill, dibenam 2 x 23.58 23.20 18.56 19.74 

Urea Prill, ditebar 1 x 22.78 23.67 18.46 34.83 

Urea Prill, ditebar 2 x 22.70 24.13 21.36 30.21 
Urea Granule, 
dibenam 1 x 

13.11 
22.87 11.61 28.50 

Urea Granule, 
dibenam 2 x 

22.26 
21.67 21.48 31.57 

Urea Granule, ditebar 
1 x 

24.43 
22.63 20.76 25.42 

Urea Granule, ditebar 
2 x 

25.14 
23.80 22.57 36.00 

SRF 1, dibenam 1 x 21.00 22.32 18.58 29.28 

SRF 1, ditebar 1 x 21.13 24.27 22.21 31.55 

SRF 2, dibenam 1 x 22.25 24.73 21.68 30.50 

SRF 2, ditebar 1 x 23.18 22.87 20.06 31.58 

Blanko 14.57 24.40 18.92 25.54 

 

Pupuk urea memiliki sifat higroskopis (mudah menarik uap air). Ketika ia diberikan ke dalam tanah, 

maka proses hidrolisis urea menjadi sangat cepat sekali. Segera setelah itu, urea terurai menjadi amonium. 

Proses selanjutnya, jika tidak menguap karena evaporasi, amonium diubah menjadi nitrat dan bentuk yang 

lebih tereduksi lagi (seperti ; nitrit (NO2), oksida nitrit (NO), oksida nitrous (N2O) dan unsur nitrogen bebas 

(N2). Bentuk – bentuk ini mudah menguap dan mudah hilang tercuci aliran permukaan. 

Zeolit memiliki kemampuan untuk menjerap ion amonium. Semakin banyak zeolit yang diberikan, 

semakin banyak amonium yang dapat dijerap. Ketika pupuk SRF (campuran urea dan zeolit) diberikan ke 

dalam tanah, amonium yang terurai dari pupuk urea segera dijerap oleh zeolit sehingga dapat menghambat 

proses denitrifikasi. Hal ini tentu dapat mengurangi kehilangan N dari dalam tanah. Amonium yang dijerap 

zeolit tidak segera dilepaskan ke dalam tanah selama kelarutan N di dalam tanah masih tinggi. Setelah 

kelarutan N di dalam tanah menurun, baru amonium yang terjerap dalam zeolit dilepaskan ke dalam tanah. 

Hal ini sangat baik untuk menjaga ketersediaan N secara kontinyu bagi tanaman sehingga pertumbuhan 

tanaman tidak terganggu.  
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KESIMPULAN 

1. Pupuk SRF memberikan hasil pertumbuhan dan produksi yang lebih baik dari pada pupuk urea pril. 

2. Pupuk SRF-2 dengan kandungan N 22% memberikan hasil pertumbuhan dan produksi lebih baik dari 

pada pupuk SRF-1 dengan kandungan N 32% 

3. Pupuk SRF-2 (kandungan N 22%) mampu menghemat penggunaan urea 30%. 
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ABSTRACT 

 

Membrane technology is an alternatif process technology which is interresting to be applied in separation 
and purification such as methanol from the mixture of methanol-water, particularly in low concentration of 
the methanol. This process is usefull to recover methanol occurring in some industrial process for instance 
in the process of biodiesel production. An organic membrane process possess a good stability in high 
temperature and good resistance to organic solvents and other chemicals such as acid and alkali 
chemicals. The MFI zeolite membrane was able to be synthesized on alpha alumina support poccessing 
the structure of asymetric pore, which is smallest pore size on the top layer. The membrane was made of 
using hydrothermal treated method and TPABr was used as an organic template. Meanwhile, the mother 
solution was prepared by the mixture of 3% SiO2, 0,04% Al2O3, 0,4% N2O and NaOH 4N. The immersion 
process in an autoclave was operated at 200 °C and the calcination had been processed at 500 °C during 
6 hours. The characterization of membrane was performed by using XRD, SEM and gas permeation. The 
results showed  that the thickness of membrane was about 20 µm, and based upon the application test, 
which used a mixture of methanol-water as a feed, the separation factor of membrane was between 10 
and  15. 

 

Kata kunci: Membran; zeolit; MFI; recovery metanol. 

 

PENDAHULUAN 

 

Krisis energi yang ditandai dengan keterbatasan cadangan minyak bumi merupakan masalah yang 

dihadapi pada akhir-akhir ini. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan mengembangkan bahan bakar 

alternatif seperti biofuel yang bersifat renewable. Biofuel tersebut antara lain biodiesel, gasohol (gasoline-

alcohol), bio-oil. Bahan bakar minyak tersebut dapat disintesis menggunakan sumber-sumber minyak nabati 

sebagai bahan bakunya. Kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah pemilihan dan penguasaan 

teknologi proses pemurnian atau pemisahan impurities yang tidak menguntungkan kehadirannya pada 

produk minyak yang dihasilkan.  

Biodiesel adalah merupakan senyawa metil ester yang dapat dijadikan alternatif untuk mesin berbahan 

bakar solar. Bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel adalah minyak nabati antara 

lain CPO (Crude Palm Oil), KPO (Kernel Palm Oil), PFAD (Palm Fatty Acid Distilate), CFAD (Coconout Fatty 

Acid Distilate), Jathropa curcas, minyak jelantah, dll. Proses produksi diawali dengan reaksi esterifikasi FFA 

dan metanol menjadi senyawa ester. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi trigliserida dan 

metanol menjadi metil ester serta gliserol sebagai produk samping. Pada proses akhir dijumpai adanya 

kandungan metanol pada produk maupun air limbah bersama byproduct yang dihasilkan. Apabila kandungan 

metanol pada produk cukup tinggi dapat mengakibatkan menurunnya flash point, sehingga tidak 

menguntungkan untuk mesin diesel serta berbahaya pada proses preservasinya. 
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Zeolit sebagai bahan molecular sieve merupakan senyawa alumino silikat dengan komponen utama 

penyusunnya adalah kation alkali dan alkali tanah. Zeolit memiliki struktur tiga dimensi dan berpori. 

Berdasarkan ukuran porinya, zeolit dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu zeolit dengan ukuran 

pori kecil (small pore zeolite), ukuran pori medium (medium pore zolite) dan ukuran pori besar. Yang temasuk 

dalam kelompok zeolit dengan ukuran pori kecil adalah zeolit yang memiliki ukuran diameter pori kurang dari 

0,45 nm. Sedangkan zeolit yang disebut sebagai mediaum pore zeolite adalah yang memiliki ukuran 

diameter pori antara 0,45 hingga 0,55 nm. Zeolit berpori besar adalah yang memiliki ukuran pori lebih dari 

0,55 nm.  

Berdasarkan International Union of Pore and Applied Chemistry, material berpori dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu mikroporus (ukuran pori kurang dari 2 nm), mesoporus (ukuran pori antara 2 hingga 50 

nm) dan makroporus (ukuran pori lebih dari 50 nm). Dengan sistem pori yang ada pada zeolit tergolong 

berukuran kecil (mikroporus) maka dapat bersifat dapat dilewati secara selektif terhadap molekul-molekul 

tertentu. Sehingga dapat diaplikasikan sebagai membran pemisahan yang bekerja berdasarkan ukuran dan 

bentuk molekul. Karena karakteristik tersebut maka zeolit dikenal juga sebagai molecular sieve. Selain itu 

zeolit juga memiliki luas permukaan yang cukup tinggi, sehingga daya tukar kationnya cukup besar. 

Karakteristik tersebut membuka peluang aplikasi pada bidang adsorpsi-desorpsi. Desorpsi artinya 

kemampuan zeolit untuk melepaskan kembali komponen-komponen yang telah teradsorpsi pada seluruh 

permuakaannya. Hal ini dapat terjadi karena zeolit mengadsorpsi atau mengikat komponen tersebut dengan 

ikatan yang lemah. Rumus empiris zeolit adalah M2On.Al2O3.xSiO3.yH2O.  

Telah teridentifikasi banyak sekali struktur zeolit yang ada di dunia ini. Komposisi dan strukturnya 

sangat bervariasi dipengaruhi oleh daerah asal zeolit tersebut. Pada umumnya zeolit alam terdiri dari 

gabungan beberapa struktur dan masih mengandung impurities. Kondisi ini menyebabkan ukuran pori yang 

tidak seragam dengan distribusi ukuran yang sangat lebar. Tentu saja tidak menguntungkan bila 

diaplikasikan sebagai molecular sieve. Untuk mengatasi kendala tersebut, banyak peneliti yang berusaha 

membuat zeolit sintetis yang memiliki tingkat homogenitas sangat tinggi dengan ukuran pori yang dapat 

dikendalikan / didisain sesuai dengan kebutuhan. 

Sebagai membran anorganik, zeolit memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan 

membran organik seperti polimer. Keunggulan tersebut antara lain stabilitas yang sangat baik terhadap 

temperatur dan tekanan kerja yang tinggi. Selain itu membran anorganik tidak mudah rusah bila terkena 

pelarut organik maupun bahan kimia. Hal ini membuka peluang untuk dilakukan pembersihan dan sterilisasi 

sehingga lifetime membran dapat lebih lama. 

Pada penelitian ini dilakukan proses pembuatan zeolit sintetis MFI pada support alpha alumina. 

Karakterisasi membran yang dihasilkan dilakukan dengan menggunakan XRD, SEM dan gas permeasi. 

Untuk uji aplikasi dicoba pemisahan campuran larutan metanol-air dengan variasi konsentrasi umpan 

menggunakan metode pervaporasi. Diharapkan membran zeolit MFI ini dapat memisahkan metanol pada air 

limbah pencucian biodiesel sehingga dapat direcycle. Selain diperolehnya efisiensi juga diharapkan dapat 

mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan bila air limbah tersebut dibuang ke badan air. 

 Secara sederhana pervaporasi adalah merupakan salah satu metode pemisahan suatu komponen 

dari campuran komponen dengan cara mengkombinasikan antara permeasi membran dan penguapan 

(evaporasi). Proses kombinasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi energi. Misalnya untuk 

proses pemisahan etanol-air yang merupakan larutan azeotrop yang memiliki titik didih konstan adalah sulit 

bila dilakukan dengan metode lain seperti distilasi biasa. Pilihan metode pervaporasi dapat dilakukan pada 

temperatur dan tekanan yang rendah. Proses pervaporasi juga dapat diaplikasikan pada proses pemisahan 

komponen pelarut, organik-air dan komponen organik terhadap larutan yang encer. Selain itu metode 

pervaporasi merupakan alternatif proses pemisahan terhadap produk yang sensitif terhadap panas. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Proses Pembuatan Membran  

Support yang digunakan adalah alpha alumina yang memiliki sistem pori asimetrik dengan ukuran pori 

terkecil pada bagian paling atas adalah sebesar 100 nm produksi NGK Insulators, Co. Ltd. Larutan induk 

yang digunakan untuk mensintesa membran MFI terdiri dari koloidal silika dengan komposisi dalam prosen 

berat adalah 30% SiO2, 0,04% Al2O3, 0,4% Na2O. Sebagai template organik digunakan surfaktan kationik 

tetrapophylammoniumbromide (TPABr). Bahan-bahan tersebut dengan ditambah NaOH dicampur dengan 

menggunakan mixer pada temperatur ruangan, kecepatan pengadukan sekitar 200 rpm. Selanjutnya support 

dan larutan induk dimasukkan ke dalam teflon dan reaksi dijalankan pada temperatur 200 °C selama 24 jam. 

Setelah reaksi selesai, membran dikeluarkan dari dalam autoclave dan dicuci mengguankan aquades. 

Kemudian dikeringkan pada temperatur 100 °C. Untuk membersihkan template organik, dilakukan proses 

kalsinasi pada temperatur 600 °C selama 6 jam.  

 

Karakterisasi 

Analisis struktur membran dilakukan menggunakan X-ray diffraction (XRD) memakai radiasi Cu K α 

dari peralatan Philips X‘s Pert-MRD. Dilakukan pula pengukuran permeasi beberapa gas murni melalui 

membran untuk mengetahui profil transport gas tersebut melalui membran dan pengamatan menggunakan 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

Uji pemisahan campuran metanol-air 

Pemisahan metanol dari campuran metanol dan  air dilakukan dengan metode pervaporasi. Skema alat 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Skema alat uji pemisahan dengan metode pervaporasi 

 

 

Membran dilekatkan pada tempat yang disediakan pada kolom sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 

kebocoran sesuai dengan gambar 1. Kemudian dihubungkan dengan tempat sampel metanol-air 

menggunakan pipa, untuk mempercepat proses pemisahan, umpan larutan metanol tersebut dialirkan 

menuju membran menggunakan pompa. Pada bagian berlawanan membran kondisi vakum, produk metanol 

yang telah dipisahkan sebagai permeate dikondensasi pada cold trap dan ditampung pada tempat sampel. 
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Untuk keperluan analisis, setelah cold trap, dapat pula dihubungkan dengan peralatan analisa seperti GC 

secara online.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Identifikasi struktur zeolit MFI pada membran yang dihasilkan dilakukan menggunakan X-ray 

diffraction, hasilnya dapat dilihat pada gambar 2. Melalui grafik XRD tersebut dapat diketahui adanya struktur 

MFI. 

 

 

 
Gambar 2. Grafik XRD membran zeolit MFI 

 

Pengamatan dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) pada membran zeolit MFI 

yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Foto SEM Permukaan Membran Zeolit MFI 

 

Berdasarkan foto SEM pada gambar 3 dapat diketahui bahwa terdapat membran zeolit MFI yang telah 

menutupi secara merata seluruh permukaan support alpha alumina. 

Hasil uji permeasi gas pada membran yang belum dikalsinasi tidak terdeteksi adanya aliran gas 

nitrogen maupun helium. Berarti struktur zeolit telah melapisi support alpha alumina dan seluruh porinya 
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tertutup secara sempurna oleh surfaktan. Data ini merupakan pembuktian awal bahwa tidak terjadi 

kebocoran pada membran yang belum dikalsinasi. Setelah proses kalsinasi terdapat permeance gas-gas 

nitrogen, helium, metana dan i-butana dapat dilihat pada gambar 4.  
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Gambar 4. Permeance beberapa gas murni melalui membran zeolit MFI 

 

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa permeance gas melalui membran zeolit MFI merupakan fungsi 

dari diameter kinetik gas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme difusi yang terjadi pada membran 

zeolit MFI adalah sesuai dengan difusi molekuler. Gas helium, nitrogen dan metana merupakan gas yang 

memiliki ukuran diameter kinetik yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran pori membran. Sedangkan i-

butana memiliki ukuran yang lebih dekat dengan ukuran pori zeolit MFI sehingga permeance-nya tampak 

lebih rendah. Ukuran pori zeolit MFI adalah sekitar 0,55 nm. Contoh aplikasi pemisahan metanol air adalah 

seperti ditampilkan pada gambar 5. 
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Gambar 5. Hasil uji pemisahan campuran metanol-air menggunakan membran zeolit MFI. 
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Uji aplikasi dilakukan pada umpan berupa campuran larutan metanol-air dengan konsentrasi 1 s.d. 

5% diperoleh separation factor pada kisaran 10 hingga 15.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Membran zeolit MFI (silicalite) dapat dibuat pada support alpha alumina yang memiliki struktur pori 

asimetrik. Proses pembuatan membran dilakukan dengan menggunakan metode hydrothermal pada 

temperatur 200 ºC selama 24 jam. Berdasarkan hasil analisis XRD setelah proses kalsinasi menunjukkan 

bahwa grafik yang mengidentifikasikan sebagai struktur zeolit MFI masih tetap ada merupakan bukti bahwa 

membran tersebut memiliki stabilitas yang sangat baik pada temperatur tinggi. Mekanisme permeasi gas 

melalui membran adalah mengikuti kaidah difusi molekuler. Tebal membran yang dihasilkan sekitar 20 µm, 

ukuran pori sekitar 0,55 nm. Hasil uji pemisahan metanol-air 1 s.d 5% diperoleh separation factor sekitar 10 

hingga 14. 
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ABSTRAK 
 

Potensi zeolit yang cukup besar di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk bidang 
pertanian dalam arti luas, khususnya peternakan. Tingginya biaya penelitian untuk bidang atau aspek 
reproduksi pada ternak besar maka hewan laboratorium yaitu mencit (Mus musculus) digunakan sebagai 
bahan penelitian dimana hasilnya dapat diaplikasikan pada berbagai ternak, khususnya ternak babi yang 
mempunyai kemiripan terutama aspek reproduksinya. Dua puluh empat ekor mencit putih siap kawin 
digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui taraf penggunaan zeolit terhadap penampilan 
reproduksi (litter size lahir dan sapih, bobot litter size lahir dan sapih, dan mortalitas). Mencit secara acak 
dilakukan untuk mendapatkan zeolit 0, 3, 6 dan 9% dalam ransum masing-masing untuk enam ekor 
mencit sebagai ulangan. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pemberian 3% zeolit dalam ransum 
menghasilkan jumlah anak lahir per induk per kelahiran (litter size lahir) dan litter size sapih yang lebih 
tinggi,  masing-masing 9,17 dan 8,33 ekor serta tingkat mortalitas (8,92%) yang lebih rendah 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Penggunaan 6 dan 9% zeolit dalam ransum memperlihatkan 
penampilan reproduksi yang lebih baik daripada kontrol (tanpa zeolit dalam ransum). Dengan demikian 
zeolit dapat digunakan dalam ransum mencit untuk memperbaiki penampilan reproduksinya. 

 

Kata kunci: zeolit, Mus musculus, penampilan reproduksi 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Penggunaan zeolit baik sebagai bagian dari ransum ternak maupun sebagai tambahan makanan 

(feed additive), dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti dapat memperbaiki penampilan 

produksi ternak disamping dapat mengurangi masalah pencemaran yang ditimbulkan akibat kegiatan proses 

produksi ternak yang bersangkutan.  

 Hingga saat ini potensi zeolit yang cukup besar di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal baik 

sebagai bagian dari ransum ternak, perbaikan lingkungan dan kegunaan lain dimana fungsi zeolit telah 

terbukti dapat digunakan menurut hasil penelitian baik didalam maupun diluar negeri (Siagian, 2005). 

 Zeolit dengan kandungan mineral esensial yang terdapat dalam senyawa Fe2O3, CaO, MgO, K2O 

dan Na2O unsur mineral seperti Ca, Na, Fe, Mg dan K sangat dibutuhkan oleh ternak terutama dalam fase 

kebuntingan dan menyusui. 

 Disamping kandungan mineral esensial yang telah disebutkan, sifat pertukaran kation yang tinggi 

dari zeolit dapat mengikat dan menyimpan sementara unsur mineral tertentu dan melepaskan kembali saat 

akan dibutuhkan. Sifat lain dari zeolit yang digunakan dalam ransum ternyata dapat meperlambat laju digesta 

dalam saluran pencernaan, sehingga memungkinkan zat makanan dalam ransum dapat lebih lama bereaksi 

dengan enzim dan menghasilkan pemanfaatan makanan yang lebih efisien dan diharapkan juga 

berpengaruh terhadap penampilan reproduksi secara keseluruhan. 
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METODA PENELITIAN 

 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapang, Bagian Non Ruminansia dan Satwa Harapan 

(NRSH), Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian 

Bogor, dari bulan Maret sampai dengan April 2006. 

 Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor mencit putih (Mus musculus) betina umur 

siap kawin (8 minggu). Tiap 6 ekor betina dikawinkan dengan seekor jantan. Rataan bobot awal mencit 

betina saat dikawinkan adalah 23,08±2,02g/ekor. 

 Kandang yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari plastik berukuran 36 x 28 x 12 cm
3
 

sebanyak 24 buah dan dilengkapi dengan kawat penutup. Setiap kandang tersedia satu tempat air minum 

(botol kaca dengan kapasitas 265 ml yang dilengkapi dengan karet penutup botol dan pipa logam) dan satu 

tempat makan (terbuat dari plastik berkapasitas 40g). Kandang diberi alas sekam padi sebanyak 

150g/kandang yang diganti setiap minggu bersamaan dengan penimbangan bobot badan induk. Timbangan 

yang digunakan adalah timbangan elektrik (merek Jadever) dengan ketelitian 10
-2

g. 

 Ransum penelitian terdiri dari empat macam perlakuan sebagai berikut:  

R1 : Ransum 100% + zeolit 0% (kontrol) 

R0 : Ransum 97% + zeolit 3% 

R2 : Ransum 94% + zeolit 6% 

R3 : Ransum 91% + zeolit 9% 

Ransum kontrol menggunakan ransum ayam komersial dengan kandungan protein kasar 21%, serat 

kasar 5%, lemak 5%, abu 7%, dan bahan kering 87%. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan empat perlakuan dan enam ulangan dan tiap ekor mencit merupakan satu satuan unit 

percobaan. 

Setelah mencit betina ditimbang, kemudian enam ekor betina disatukan dengan satu pejantan dan 

diberi ransum perlakuan secara acak. Setelah mencit betina diketahui pasti sudah bunting (dilihat dari 

keadaan fisik tubuh) maka mencit tersebut dipisahkan kedalam kandang individu dan diberi ransum sesuai 

dengan perlakuan. 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah: (1) Konsumsi ransum, (2) Litter size lahir, (3) Bobot 

litter size lahir, (4) Bobot anak lahir, (5) Litter size sapih, (6) Bobot litter size lahir, (7) Bobot anak sapih, (8) 

mortalitas , dan (9) pertambahan bobot bdan induk selama penelitian.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum 

 Berdasarkan pengamatan, selama penelitian tidak ada induk mencit yang mati meskipun satu ekor 

mencit yang mendapatkan perlakuan R1 ulangan 1 (R11) mengalami sakit dan ketika penimbangan lepas 

sapih induk tersebut berputar-putar, kurus, tidak bisa berdiri atau tiduran dengan posisi tidur miring pada satu 

arah. Akan tetapi, induk tersebut bukan disebabkan perlakuan karena terjadi hanya pada satu ekor saja. 

Meskipun demikian mencit tersebut tidak mempengaruhi penampilan reproduksinya dan hanya mengalami 

penurunan berat badan sejak penimbangan minggu kelima hingga menyapih anaknya. 

 Penampilan reproduksi seekor hewan atau ternak dikatakan baik apabila dapat menghasilkan 

sejumlah anak lahir dan disapih yang banyak dari setiap kali beranak. Penampilan reproduksi mencit 

berdasarkan perlakuan ransum yang diberikan diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

Konsumsi Ransum 

 Rataan konsumsi ransum pada satu minggu terakhir kebuntingan adalah 4,09±0,35 g/e/hr, dan 

berbeda nyata akibat pengaruh perlakuan masing-masing 4,38 (R0), 4,01 (R1), 3,30 (R2) dan 4,66 g/e/hr 
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(R3). Hasil ini memperlihatkan konsumsi ransum cenderung meningkat dengan taraf zeolit yang semakin 

meningkat dalam ransum. Zeolit yang mengandung beberapa mineral esensial sangat diperlukan untuk 

mendukung pertumbuhan fetus terutama pada akhir kebuntingan dimana pertumbuhan sangat cepat. 

 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Penampilan Reproduksi Mencit Putih (Mus musculus) 

No Peubah 
Perlakuan 

Rataan 
R0 R1 R2 R3 

1. Konsumsi ransum minggu 
terakhir kebuntingan (g/e/hr) 

4,38
a
 4,01

ab
 3,30

b
 4,66

a
 4,09±0,35 

2. Konsumsi ransum minggu 
pertama menyusui (g/h/litter) 

9,38
a
 6,09

b
 5,22

b
 10,79

a
 7,87±1,09 

3.  Konsumsi ransum saat 
menyusui hingga menyapih 
(g//h/litter) 

9,65 8,93 7,77 8,77 8,78±1,51 

4. Litter size lahir (ekor) 7,33
b
 9,17

a
 9,00

a
 7,83

ab
 8,33±0,38 

5. Bobot litter size lahir (g) 10,51
b
 13,87

a
 15,32

a
 11,65

b
 12,84±0,41 

6. Bobot anak lahir (g/ekor) 1,44
b
 1,52

ab
 1,72

a
 1,51

ab
 1,55±0,08 

7. Litter size sapih (ekor) 6,67 8,33 6,50 6,67 7,04±0,58 

8. Bobot litter size sapih (g) 59,86
a
 54,06

ab
 42,84

b
 53,77

ab
 52,63±5,90 

9. Bobot anak sapih (g/ekor) 9,18
a
 6,59

b
 6,53

b
 8,20

ab
 7,62±0,57 

10. Mortalitas (%) 9,10 8,92 26,77 14,44 14,80±8,78 

11. PBB Induk selama penelitian 
(g/ekor) 

6,03 7,56 6,92 5,35 6,46±0,71 

Keterangan: Rataan dengan huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama adalah   berbeda nyata 

(P<0,05) 

 

 Konsumsi ransum saat induk menyusui pada minggu pertama terus meningkat hingga menyapih (21 

hari) kecuali perlakuan R3 terjadi penurunan hal ini disamping induk memerlukan berbagai mineral untuk 

menghasilkan air susu, mineral juga sangat diperlukan oleh anak yang sedang menyusu dalam memenuhi 

kebutuhan untuk pertumbuhannya. Meskipun konsumsi ransum tidak berbeda nyata selama masa menyusui, 

tetapi ada kecenderungan konsumsi semakin menurun dengan menurunnya taraf zeolit dalam ransum. 

Tingginya taraf zeolit (9%) dalam ransum pada perlakuan R3 dapat menyebabkan penurunan palatabilitas. 

Produksi air susu biasanya meningkat dengan meningkatnya litter size lahir, meskipun tidak selalu menjamin 

kebutuhan anak dalam jumlah mencukupi. 

 Seekor mencit dewasa dapat mengkonsumsi ransum 3-5 g setiap hari. Mencit bunting atau menyusui 

memerlukan makanan yang lebih banyak. Kebutuhan zat-zat makanan untuk produksi susu adalah salah 

satu kebutuhan yang tinggi dalam usaha peternakan. Kebutuhan ternak tersebut meningkat karena 

disamping untuk memenuhi kebutuhan ternak sendiri, zat makanan tersebut juga digunakan untuk menyusun 

air susu yang dihasilkan (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Menurut Church (1979), faktor yang 

mempengaruhi konsumsi ransum adalah bobot individu ternak, tipe dan tingkat produksi, jenis makanan, dan 

faktor lingkungan. 

 

Litter Size Lahir 

 Litter size lahir adalah jumlah total anak hidup dan mati pada waktu dilahirkan (Eisen dan Durrant, 

1980). Seekor induk dapat menghasilkan anak mencit setelah periode kebuntingan 21 hari. Rataan litter size 

selama penelitian adalah 8,33±0,38 ekor, dan pengaruh perlakuan terhadap litter size adalah nyata (P<0,05) 

dengan hasil tertinggi hingga terendah berturut-turut diperoleh pada perlakuan R1 (9,17 ekor), R2 (9,00 

ekor), R3 (7,83 ekor) dan R0 (7,33 ekor). Litter size dengan perlakuan yang memperoleh zeolit lebih baik 

daripada kontrol (R0) meskipun tidak berbeda nyata dengan perlakuan R3. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

zeolit yang diberikan sejak mencit siap akan dikawinkan dan seterusnya mampu meningkatkan litter size. Hal 
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ini dimungkinkan oleh pelontaran sel telur (ovum) yang lebih banyak yang dapat dibuahi oleh spermatozoa 

pejantan yang juga mendapatkan ransum dengan perlakuan yang sama. Menurut Kon dan Cowie (1961), 

litter size lahir juga tergantung pada umur dan ukuran tubuh induk, sedangkan nutrisi induk akan menentukan 

ukuran tubuh atau rataan bobot lahir.  

 Day et al. (1991) membuktikan, menurunnya litter size adalah berkaitan dengan menurunnya jumlah 

blastosit yang normal pada hari kelima kebuntingan. Pendapat yang serupa sebelumnya juga dikemukakan 

oleh Jones dan Krohn (1961) yang menyatakan, bahwa litter size mencit, hamster dan tikus disebabkan oleh 

menurunnya jumlah implantasi. 

 

Bobot Litter Size 

 Bobot litter size adalah hasil penimbangan semua anak yang lahir hidup segera setelah proses 

kelahiran selesai. Umumnya, litter size yang tinggi mempunyai bobot litter size lahir yang tinggi juga. Namum 

demikian, hasil pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa litter size pada R1 (9,17 ekor) mempunyai bobot litter 

zise yang lebih rendah (13,87 g) dibandingkan  dengan R2 (9,00 ekor) namun bobot lahirnya tertinggi (15,32 

g). Tetapi secara keseluruhan memperlihatkan bahwa litter size yang tinggi cenderung mempunyai bobot 

litter size yang tinggi pula. 

 Pengaruh perlakuan terhadap bobot litter size berbeda nyata (P<0,05), dengan rataan umum adalah 

12,84±0,41g dimana perlakuan R2 (15,32g) dan R1 (13,87g) berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, 

sementara R3 (11,65g ) tidak berbeda nyata dengan R0 (10,51g).  

 

Bobot Anak Lahir 

 Bobot anak lahir merupakan bobot badan suatu individu pada saat dilahirkan, dan pada penelitian ini 

diperoleh dari hasil perhitungan bobot litter size dibagi dengan jumlah anak saat lahir (litter size lahir ). 

Rataan bobot anak lahir selama penelitian adalah 1,55±0,08g/ekor. Ransum perlakuan berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap bobot anak lahir. Bobot lahir mencit yang mendapatkan perlakuan R2 (1,72g/ekor) nyata 

lebih berat daripada R0 (1,44g/ekor) tetapi tidak berbeda nyata dengan R1 (1,52 g/ekor) dengan R3 (1,51 

g/ekor). 

 Bila dikaitkan dengan konsumsi ransum induk pada satu minggu terakhir kebuntingan dimana 

pertumbuhan fetus sangat cepat, ternyata konsumsi ransum yang mengandung zeolit mampu meningkatkan 

bobot badan yang lebih tinggi dibanding dengan bobot lahir perlakuan R0 (tanpa zeolit). Peranan zeolit 

sebagai sumber mineral esensial dapat memperbaiki pertumbuhan fetus dan menghasilkan  bobot lahir yang 

tinggi.  

 Bobot lahir ternak ditentukan oleh pertumbuhan fetus sebelum lahir atau saat pertumbuhan selama 

didalam kandungan induknya (Hafez dan Dyer, 1969). Malnutrisi pada induk juga menyebabkan kurang 

terpenuhinya nutrisi fetus sehingga dapat mengurangi bobot lahir serta viabilitas anak (Mc Donald et al., 

1995) Pakan induk selama kebuntingan yang kurang baik dapat menyebabkan anak yang lahir menjadi 

lemah dan memiliki bobot lahir yang ringan. 

 

Litter Size Sapih dan Mortalitas 

 Litter size sapih adalah sejumlah anak mencit yang dapat disapih pada umur 21 hari dari 

seperindukan. Rataan litter size sapih selama penelitian adalah 7,04±0,58 ekor, dengan litter size sapih 

tertinggi hingga terendah adalah R1 (8,33 ekor), R0 dan R3 adalah sama (6,67 ekor) dan R2 (6,50 ekor), 

dimana hasil ini tidak berbeda nyata akibat pengaruh perlakuan. 

 Litter size sapih menggambarkan kemampuan induk untuk merawat anaknya (mothering ability), 

karena litter size lahir yang tinggi belum tentu menghasilkan litter size sapih tinggi disebabkan kemampuan 

induk merawat anak yang jelek sehingga terjadi mortalitas yang tinggi pada anak mencit selama masa 

menyusu. 
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 Mencit dengan perlakuan R1 mempunyai litter size lahir tertinggi (9,17 ekor) juga mempunyai litter 

size sapih tertinggi (8,33 ekor) karena kematian anak selama menyusui adalah paling rendah (7,56%). 

Sementara induk dengan perlakuan R2 mempunyai litter size lahir relatif tinggi (9,00 ekor) tetapi kurang 

mampu untuk merawat anak (mortalitas 26,77%) sehingga menghasilkan litter size sapih paling rendah (6,50 

ekor) dari semua perlakuan lainnya. Dihubungkan dengan konsumsi ransum selama menyusui hingga 

menyapih ternyata perlakuan R2 dengan konsumsi yang paling rendah (7,77g/litter) mungkin mempengaruhi 

jumlah kematian anak dan pada akhirnya mempengaruhi litter size sapih. 

 Persentase mortalitas atau angka kematian pada anak mencit merupakan salah satu pedoman yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan induk mengasuh anak. Eisen et al. (1980) menyatakan, bahwa 

salah satu penyebab tingginya persentase kematian anak sebelum disapih adalah adanya pemilihan 

berdasarkan litter size dan seleksi indeks berdasarkan peningkatan litter size yang tinggi serta pemilihan 

berdasarkan penurunan bobot badan pada umur enam minggu. 

 

Bobot Litter Size Sapih 

 Bobot litter size sapih adalah hasil penimbangan seluruh anak mencit dari seperindukan saat akan 

disapih pada umur 21 hari. Pengaruh perlakuan terhadap bobot litter size sapih berbeda nyata (P<0,05), 

dengan rataan umum 52,63±5,90g dan perlakuan R0 (59,86g) nyata lebih tinggi daripada R2 (42,84g) tetapi 

tidak berbeda nyata dengan R1 (54,06 g) dan R3 (53,77g). 

 Hasil pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa bobot litter size tidak saja dipengaruhi oleh kemampuan 

induk merawat anak, tetapi juga kemampuan anak dalam mengkonsumsi ransum selama anak mencit 

menyusu. Bobot litter size sapih yang tinggi (R0= 59,86g) mampu mengkonsumsi 9,65g/hari/litter, sementara 

yang paling rendah (R2=42,84g) juga mengkonsumsi ransum dalam jumlah rendah (7,77 g/hari/litter), 

meskipun disamping anak mencit mengkonsumsi ransum tetapi juga mendapatkan air susu dari induk 

selama masa menyusu. 

 

Bobot Anak Sapih 

 Bobot anak sapih adalah bobot badan mencit saat dipisahkan dari induknya untuk disapih dan 

diperoleh dari hasil penimbangan seluruh anak yang disapih dari seperindukan dibagi dengan jumlah anak 

yang dapat disapih dari induk yang sama. Rataan bobot anak sapih selama penelitian adalah 7,62±0,57 

g/ekor dan perlakuan ransum berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot anak sapih, dimana perlakuan R0 

(9,18g/ekor) berbeda nyata dengan R1 (6,59g/ekor) dan R2 (6,53g/ekor) tetapi tidak berbeda nyata dengan 

R3 (8,20g/ekor). Sama halnya dengan bobot litter size sapih, bobot anak sapih disamping kemampuan induk 

memberikan air susu pada anaknya juga dipengaruhi anak mencit dalam mengkonsumsi ransum selama 

masa menyusu. 

 Dilihat dari jumlah konsumsi ransum induk bersama dengan anak selama masa menyusui 

kemungkinan ransum dengan tambahan zeolit tidak palatabel (kurang disukai) terutama pada awal 

kehidupannya karena ransum R0 (kontrol) nampaknya lebih disukai meskipun jumlah konsumsi ransum tidak 

berbeda nyata antar perlakuan. 

 Menurut Hafez dan Dyer (1969), bobot sapih dipengaruhi oleh jenis kelamin, bobot badan induk, 

umur induk, keadaan saat lahir, kemampuan induk untuk menyusui anak dan kuantitas dan kualitas pakan 

yang diberikan serta suhu lingkungan. Inglish (1980) berpendapat, bahwa mencit yang disapih saat berumur 

14-16 hari tidak akan tumbuh sebaik mencit yang tetap bersama induknya sampai berumur 20-21 hari. Hasil 

beberapa penelitian menunjukkan, bahwa rataan bobot sapih adalah 5,98g/ekor (Nafiu, 1996)  dan 

7,67g/ekor (Fitriawati, 2001).  
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Pertambahan Bobot Badan Induk 

 Penimbangan bobot awal mencit (calon induk) dan bobot akhir (saat induk menyapih) dilakukan 

untuk mengetahui pertambahan bobot badan (PBB) selama penelitian seperti diperlihatkan pada Tabel 1. 

Semua induk masih mengalami pertambahan bobot badan kecuali induk mencit yang mendapatkan 

perlakuan R1 pada ulangan 1 (R11) disebabkan sakit dan bukan karena perlakuan. 

 Perlakuan ransum tidak memberi pengaruh nyata terhadap PBB induk dengan rataan 6,46±0,71 

g/ekor selama penelitian dimana PBB induk dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah R1 

(7,56g/ekor) R2 (6,92 g/ekor), R0 (6,03g/ekor) dan R3 (5,35g/ekor) 

 Pertambahan bobot badan (PBB) induk menggambarkan kemampuan penampilan reproduksi. 

Ternyata induk dengan PBB yang tinggi (R1=7,56g) juga menghasilkan litter size lahir dan sapih yang tinggi 

(masing-masing 9,17 dan 8,33 ekor) serta mortalitas yang rendah, meskipun konsumsi ransum selama 

penelitian tidak terlalu tinggi. 

 

KESIMPULAN 

 

 Zeolit dengan berbagai taraf dalam ransum dapat memperbaiki penampilan reproduksi mencit putih. 

Pemberian 3% zeolit memperlihatkan penampilan terbaik, kemudian 6%, dan 9%.  
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